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บา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม  การวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาผา้ไหมผสมใยสบัปะรดใหมี้
รูปแบบผืนผา้ทอตามอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการน าไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ เพ่ือสรา้งใหเ้กิดวัสดุใหม่จากผืนผา้ทอและ
ผลิตภณัฑไ์ลฟ์สไตลท่ี์พฒันาจากผืนผา้ไหมทอผสมใยสบัปะรด โดยการพฒันารูปแบบโครงสรา้งผืนผา้ทอแลว้น ามาพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตลท่ี์ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องกลุม่คนวยัท างานตอนตน้  ในการศกึษาวิจยันี ้ใชว้ิธีการสงัเกตการณส์มัภาษณแ์บบกลุม่ ในการเก็บขอ้มูล
และหาแนวทางในการพัฒนาการทอเสน้ใยสบัปะรดร่วมกับเสน้ไหม  โดยใชก้รณีศึกษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จังหวัด
นครพนม โดยไดอ้อกแบบวิธีการทอและทดลองทอเสน้ใยสบัปะรดรว่มกบัเสน้ไหมเพ่ือใหไ้ดล้วดลายผืนผา้ท่ีมีลกัษณะเสน้ใยและพืน้ผิวของผา้ท่ี
แตกตา่งกนัตามสดัสว่นการทอจ านวน 20 รูปแบบ แลว้น าผืนผา้มาทดสอบเพ่ือวดัหาคา่ความเป็นกรด-เบส (pH) คา่ความตา้นทานการฉีกขาด
และการยืดตวัของผืนผา้ จากนัน้ท  าการคดัเลือกรูปแบบผืนผา้ท่ีเหมาะสมเพ่ือน าไปพฒันาสู่ผลติภณัฑแ์ฟชั่ นไลฟ์สไตล ์ผลการวิจยัพบว่า การ
พฒันาผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรดสามารถท าไดโ้ดยใชเ้สน้ไหมเป็นเสน้ยืนหลกั และใชเ้สน้ใยสบัปะรดเป็นเสน้พุ่งหลกัไดโ้ดยการทอผสมกับ
เสน้ไหมในอตัราสว่นท่ีเหมาะสม จากการทดลองทอผืนผา้ตามสดัสว่นตา่งๆ ทัง้ 20 รูปแบบ พบว่าคา่เฉล่ียความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ท่ี pH = 
7.41 อยู่ในช่วงท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนงั สามารถน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์สมัผสัท่ีผิวได ้จากการทดสอบคา่ความตา้นทาน
การฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ พบว่ามีเพียง 15 รูปแบบท่ีมีคา่ความแข็งแรงของผืนผา้ท่ีเหมาะสมเกิน 10 เปอรเ์ซน็ต ์ และเม่ือผูเ้ช่ียวชาญ
ท าการประเมินเพ่ือคดัเลือกรูปแบบผืนผา้จากแบบสอบถามพบว่า รูปแบบผืนผา้ท่ีเหมาะสมมีสดัส่วนการทอของเสน้ไหมต่อเสน้ใยสปัปะรด  
เป็น 70: 30 ซึ่งเม่ือไดท้  าการทดสอบผืนผา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญคดัเลือกในการน ามาพฒันาพบว่าผืนผา้ดงักล่าวมีค่าความตา้นทานการฉีกขาดและ
การยืดตวัของผืนผา้ (Tensile strain) มากกว่าผืนผา้ไหมท่ีทอในอตัราส่วนของไหม 100 % ของชุมชนเดิม อยู่ถึง 4.83 เปอรเ์ซ็นตแ์ละสามารถ
น าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑก์ระเป๋าทรงถุงผา้  (Tote bag) สอดคลอ้งกับเทรนดส์ี A/W 20/21 ซึ่งสามารถน ามาออกแบบแบบร่างผลิตภณัฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า จ านวน 5 ใบ 1 คอลเลกชั่น  จากการศกึษาวิจยัครัง้นีท้  าใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้นการออกแบบและพฒันาผืนผา้
ไหมทอรว่มกบัเสน้ใยสบัปะรด รวมถึงการน าเสน้ใยสบัปะรดมาใชป้ระโยชนใ์นดา้นสิ่งทอ โดยใชภ้มูิปัญญาท าใหเ้กิดนวตักรรมในการสรา้งสรรค์
สิ่งทอในรูปแบบใหม่ เพ่ือสรา้งใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มตลอดจนคณุสมบตัิของผืนผา้ท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือสรา้งความน่าสนใจใหก้ับผลิตภณัฑแ์ละตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 
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This thesis focused on the study and development of silk and pineapple fiber textiles for fashion lifestyle products, 

a case study of the Baan Ta Ruea, Silk Weavers Group in the Na Wa District in Nakhon Phanom province. It aimed to study and to 
find ways to develop silk mixed with pineapple fiber to form woven fabric in accordance with the ratio suitable to make it as a 
fashion lifestyle product in order to create new materials from woven fabric and lifestyle products developed from woven silk fabric 
mixed with pineapple fibers by developing the fabric pattern structure and then developing it into a fashion lifestyle product that 
responds to the lifestyle of early working age people. In this study, observation through group interviews was used to collect data 
and find ways to develop pineapple fibers together with silk threads by using a the case study of the Baan Ta Ruea. Silk Weavers 
Group in the  Na Wa District in  Nakhon Phanom Province. The Methods of weaving and experimenting with pineapple fibers and 
silk threads were designed in order to obtain twenty patterns with the fiber characteristics and the textures of the fabric 
were different according to the proportion of the weaving. Subsequently, the fabric was tested to determine the (pH) value, and 
the resistance and adhesion of the fabric. Then, the fabric pattern that is suitable for development of fashion lifestyle products was 
selected. The research found that the development of woven silk with pineapple fibers can be achieved using silk threads as the 
main warp and the pineapple fibers can be used as the main weft, by weaving with the right amount of silk. The experiment of 
weaving fabric according to the twenty different proportions, revealed that the average pH was 7.41, which was in the range that 
does not cause irritation to skin, so it can be developed to be a skin-contact product. The test of the tear resistance and tensile 
strain of the fabric showed that only fifteen patterns had the suitable strength of the fabric of more than ten percent. When the 
experts conducted an evaluation to select the fabric pattern from the questionnaire and it was found that the suitable fabric pattern 
was  the ratio of silk threads to pineapple fibers to 70:30. When testing the fabric selected by the experts for development, it was 
found that the fabric had a higher tear resistance and tensile strain than the woven fabric in the new ratio of 100% of the original 
community up to 4.83 percent and it can be developed into a tote bag in accordance with the trend of color A/W 20/21, which can 
be used to design fashion lifestyle products, with one collection of five bags. From this research, the knowledge gained 
from designing and developing silk woven fabric with pineapple fibers, including using pineapple fibers for textile use by applying 
wisdom, resulting in innovations in creating new value added types of textiles, as well as the increased properties of the fabric in 
order to make the product being attractive and meets the needs of consumers today. 
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ท าใหป้รญิญานิพนธเ์ลม่นีเ้สรจ็สมบรูณ ์

ขอขอบพระคณุผูท้ี่ใหค้วามอนเุคราะหใ์นการสมัภาษณ์ และผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทกุท่านที่ท  าใหก้าร
ด าเนินงานโครงการปรญิญานิพนธน์ีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณกลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ  อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม และผูเ้ช่ียวชาญในดา้น
หตัถกรรมทกุท่าน โดยเฉพาะนางบณัฑิต  ไชยบิณ  ประธานกลุม่ทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ หมู่ 2 ที่ไดป้ระสิทประสาท
วิชาความรูใ้หม่ๆ ที่หาไม่ไดจ้ากหอ้งเรยีน และซึ่งใหค้วามรูแ้ละค าปรกึษาแก่ขา้พเจา้ ท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ
อาชีพทางดา้นหตัถกรรมและความส าคญัของการอนรุกัษ์ การสบืทอดภมูิปัญญาในดา้นหตัถกรรมสบืตอ่ไป 

ขอขอบพระคณุ  นายสรุเดช ธีระกุล นางสาวแพรวา รุจิณรงค ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบสิ่งทอและ
แฟชั่น นางสาวบณุยนชุ วิทยสมัฤทธ์ิ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชั่นกระเป๋า นายคณาพจน ์อุน่
ศร ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบแฟชั่นเสือ้ผา้  นางสาวนันทน์พิน วงศส์ถิตยธ์นา ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑข์องตกแต่ง ที่ไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษาในการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาใช้
ประกอบการวิจยัจนท าใหง้านวิจยัฉบบันีเ้สรจ็สมบรูณ ์

ขอขอบคณุเพื่อนๆ นิสิตปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขานวตักรรมการออกแบบรว่มรุน่ทกุ
ทา่นท่ีใหก้ าลงัใจ ตลอดจนความช่วยเหลอืและมิตรภาพท่ีดีแก่ขา้พเจา้ 

สดุทา้ยนี ้ผูว้ิจยัขอขอบคณุผูม้ีสว่นรว่มทกุท่าน ตลอดจนครอบครวั และผูท้ี่ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยั 
จนท าใหง้านวิจยัเรื่อง การศกึษาและพฒันาผา้ไหมผสมใยสบัปะรดเพื่อผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลก์รณีศกึษากลุม่
ทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม มีความสมบูรณค์รบถว้นและเป็นประโยชนต์่อผูต้อ้งการ
ศกึษาวิจยัตอ่ไป 
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บทที ่1  
บทน า 

 

ภมิูหลงั 
หากกล่าวถึงการหัตถกรรม ประเทศไทยถือประเทศหนึ่งท่ีมีฝีมือและมีประวัติในด้าน 

การหตัถกรรมมาชา้นาน เน่ืองจากการทอผา้ของไทยเริ่มท ากันมาตัง้แต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์
นานนับหม่ืนปี ในอดีตบ้านเรือนหลังไหนมีเครื่องทอผ้าถือว่ามีฐานะดี สามารถถักทอผ้า  
ลวดลายสวย ๆ ให้ลูกหลานสวมใส่ แต่ละลวดลายถักทอล้วนเต็มไปด้วยศิลปะของท้องถ่ิน  
ท่ีบ่งบอกความเป็นไทย จนในสมัยรัชกาลท่ี  พระองค์มีพระราชด าริให้การทอผ้าเป็น5
ศิลปหตัถกรรมเชิงเศรษฐกิจ จากเดิมท่ีทอผา้เพ่ือสวมใส่ใชก้นัเองตามแตล่ะบา้น ก็เขา้สู่งานทอผา้

วทกุภาคของประเทศเพ่ือขายและสรา้งอาชีพ สรา้งรายไดใ้หค้นไทยตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา จนบดันีท้ั่
ต่างก็มีกรรมวิธีการทอผ้าและสรา้งสรรคล์วดลายท่ีบ่งบอกวัฒนธรรมท้องถ่ินแตกต่างกันไป
(บัญญัติ ค  านูณวัฒน์, 2558) ซึ่งในปัจจุบันคนไทยให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาของชาวบา้น 
มากขึน้ หันมาบริโภคสินค้าไทย นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้ผลิ ตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้าทอมือ 
โดยเฉพาะผา้ไหมไทยซึ่งเป็นผา้ทอพืน้เมืองท่ีทอขึน้มาจากเสน้ไหมอันเป็นเสน้ใยจากธรรมชาติ 
มีเทคนิคการทอลวดลายท่ีมีความสวยงามเป็นเอกลักษณข์องท้องถ่ินต่าง ๆ มีเสน่หใ์นตัวเอง 
เป็นการสร้างสีสันให้กับงานฝีมือของไทย สามารถเลือกหาซือ้ได้ง่ายไม่น้อยกว่าผ้าทอและ
ผลิตภณัฑผ์า้ทออ่ืน ๆ ประเทศไทยถือวา่เป็นแหลง่ผลิตไหมไทยและผลิตภณัฑไ์หมไทยท่ีมีคณุภาพ
และมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของโลกมีแรงงานในอุตสาหกรรมจ านวนมาก ผา้ไหมและผลิตภัณฑ์ 
ผา้ไหมของไทยเป็นเอกลกัษณไ์ทยท่ีไดร้บัการกล่าวขวญัมานานแลว้ในดา้นความงดงามของสีสนั 
และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผา้ของคนไทยท่ีไดร้บัการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจบุนัซึ่งผา้ไหมและ
ผลิตภณัฑไ์หมของไทยนัน้ตา่งไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลายทัง้จากชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
เป็นสินคา้หัตถกรรมท่ีมีขั้นตอนการผลิตท่ีใช้แรงงานคนไทยเป็นหลัก กล่าวคือ อุตสาหกรรม  
การผลิตไหมไทยสามารถสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แรงงาน 
ในชนบทดว้ย โดยในช่วงท่ีผ่านมา ผา้ไหมและผลิตภัณฑผ์า้ไหมสามารถสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศ
มูลค่ า ไ ม่ ต  ่ า ก ว่ า ห้า ร้อ ยล้า นบาทต่อ ปี  แหล่ ง ผลิ ตส า คัญของผ้า ไ หมอยู่ ท่ี จั ง ห วั ด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันขยายไปทุกภาคของประเทศผ้าไหมไทยมีความโดดเด่น 
เน่ืองจากมีเนือ้ผา้มนัวาวเป็นประกาย มีเอกลกัษณข์องตวัเองท่ีไม่เหมือนกับผา้ไหมจากประเทศ
อ่ืน ๆ (อารว์ายทีไนน,์ 2549) ภาคอีสานท่ีซึ่งมีสงัคมแบบเกษตรกรรม มีค ากล่าวว่า ยามว่างจาก
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งานในนา ผูห้ญิงทอผา้ ผูช้ายจกัสาน ซึ่งวฒันธรรรมทอผา้ก็มาจากการปลกูหม่อน เลีย้งไหม และ
การปลูกฝ้าย ถักทอสืบทอดจนกลายเป็นประเพณี เรียกว่าลงข่วง  ผ้าท่ีนิยมคือผ้าไหมมัดหม่ี 
มีลวดลายตามธรรมชาตแิละวิธีการผสมสีซบัซอ้นสวยงาม(บญัญตั ิค  านณูวฒัน,์ 2558) 

งานหตัถกรรมผา้ไหมท่ีมีช่ือเสียงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หนึ่งในนัน้ คงกล่าวไดว้า่
คือ ชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เน่ืองดว้ยชมุชนบา้นทา่เรือเป็นศนูยศ์ิลปาชีพ
แห่งแรกของประเทศ ในโครงการมูลนิ ธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของ  
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ท าใหไ้ดร้บัการสนับสนุน ส่งเสริมการทอผา้ไหม 
มาอย่างต่อเน่ืองผา้ไหมบา้นท่าเรือใชว้ตัถุดิบเสน้ไหมเป็นวตัถุดิบหลกั ซึ่งไดร้บัไหมพระราชทาน 
ใชใ้นการทอเสน้พุง่ สว่นเสน้ยืนยงัคงตอ้งซือ้จากท่ีอ่ืนเป็นหลกั ปัจจบุนัชมุชนบา้นทา่เรือทอผา้ไหม
มดัหม่ี ไหมขิด และไหมพืน้เรียบเป็นหลกัชมุชนเกือบทกุครวัเรือนในหมู่บา้นตา่งเป็นเครือข่ายของ
กลุ่มทอผา้บา้นท่าเรือ ท่ีชุมชนแห่งนีจ้ึงมีสมาชิกทอผา้กว่า 200 คน เน่ืองดว้ยผา้ไหมของชุมชน 
มีความละเอียด ประณีต ทัง้ยังมีลวดลายงดงามและยังคงรักษาลวดลายเก่าไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
เช่น ลายนาคน้อย, ลายตาหมากนัด )ลายสับปะรด) , ลายกุญแจน้อย, ลายตุ้มและลายขอ 
ทั้งคุณภาพยังระดับ OTOP  ดาว5 จึงไม่แปลกท่ีผ้าไหมบา้นท่าเรือจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
ในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือแมก้ระทั่งในภูมิภาคอ่ืน )ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ )ส  านักงาน กปร.) , 2556) และด้วยฝีมือ 
การหัตถกรรมผนวกด้วยภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกันมา ส่งผลให้ผ้าไหมบา้นท่าเรือ คงความ
สวยงามและมีเอกลกัษณท์ัง้ยงัสรา้งช่ือเสียงใหช้มุชนไดไ้มน่อ้ย ทัง้สิ่งเหลา่นีย้งัหลอ่หลอมใหช้มุชน
เกิดความสามัคคี ส่งผลใหเ้กิดรายได ้สรา้งอาชีพในเวลาต่อมา ผลิตภัณฑข์องกลุ่มแปรรูปใน
ปัจจุบัน ไดแ้ก่ ผ้าซิ่น, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, กระโปรง, เข็มกลัด เป็นตน้ แต่เน่ืองดว้ยชุมชน 
มีการใชไ้หมเป็นวัสดุหลัก ซึ่งไหมท่ีใชเ้ป็นก็เป็นไหมท่ีไดร้บัพระราชทานและจากการสั่งซือ้จาก
แหล่งอ่ืน ชมุชนจึงมีความสนใจเสน้ใยธรรมชาติชนิดอ่ืนท่ีจะสามารถน ามาพฒันารว่มกบัไหมของ
ชุมชนได ้เพ่ือเป็นการลดใช้ไหมในการทอเพียงอย่างเดียว ซึ่งการพัฒนาไหมร่วมกับวัสดุอ่ืน 
อาจช่วยสร้างให้เกิดผืนผ้าลักษณะใหม่ๆ หรือแม้กระทั่ งการใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถ่ิน  ผู้วิจัย 
จึงเล็งเห็นวสัดเุหลือทิง้ท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาสรา้งใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มร่วมกับไหมได ้นั่นคือ 
เสน้ใยสบัปะรด นั่นเอง  

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะปลูก 
และส่งออกสับปะรดท่ีส าคญัอันดบัหนึ่งของโลก พันธุ์ ท่ีปลูกกันมากคือพันธุ์ปัตตาเวีย ปัจจุบนั 
มีการน าเส้นสับปะรดมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น กระดาษ, เส้นดา้ยและผ้าทอ 
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(รตันพล มงคลรตันาสิทธ์ิและคณะ, 2561) เสน้ใยสบัปะรด มีคณุสมบตัิเฉพาะตวัคือมีน า้หนกัเบา 
ระบายอากาศไดดี้ ลกัษณะคลา้ยลินินและกญัชงแตมี่ความแข็งนอ้ยกวา่ เหมาะส าหรบัสวมใสเ่ป็น
เสื ้อผ้าฤดูร้อน ทั้งเส้นใยยังมีความแวววาวคล้ายไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติดูแลรักษาง่าย 
ไม่จ  าเป็นตอ้งซกัแหง้ )วิโรจน ์แกว้เรืองและคณะ, 2556) ผา้ใยสบัปะรดรบัรองเป็นสรรพรสทัง้ยงั 
มีความแข็งแรงคงทน เป็นวสัดท่ีุสวมใส่สบาย ระบายอากาศไดดี้ และสามารถสวมใสไ่ดท้ัง้ฤดรู้อน
และฤดฝูน ("เสน้ใยสบัปะรด จากไร่สู่วงการแฟชั่น," 2557) และเสน้ใยท่ีไดจ้ากใบสับปะรดนัน้มี
ความแข็งแรงของเสน้ใยท่ีสูงเม่ือเทียบกับเสน้ใยธรรมชาติอ่ืน ๆ (MGR Online, 2560) ลักษณะ
โดยรวมของเส้นใยสับปะรด ถือไดว้่าเป็นเส้นใยละเอียด มีพืน้ผิวเส้นใยค่อนข้างเรียบท าใหมี้
สามารถป่ันเป็นเสน้ดา้ยเองดว้ยกรรมวิธีแบบการป่ันดา้ยความสม ่าเสมอของเสน้ใยมีค่อนขา้งสูง 
และทนทานตอ่การหกัพบั และมีความคงทนสงู มีความคงทนตอ่กรดอ่อนและดา่ง ทนทานตอ่รงัสี 
UV ทนทานต่อเชื ้อจุลินทรีย์ และแมลงมาก )Taktai) รวมถึงเส้นใยสับปะรดท่ีซึ่งเป็นเส้นใย
ธรรมชาติส่งผลใหส้ามารถติดสียอ้มไดดี้ทัง้สีธรรมชาติและสีเคมี เสน้ใยสบัปะรดเป็นเสน้ใยท่ีมา
จากส่วนของใบสบัปะรดท่ีซึ่งเป็นเศษเหลือทิง้ทางการเกษตรถือว่าเป็นขอ้ดีของเสน้ใยธรรมชาติท่ี
ซึ่งตา่งจากเสน้ใยอ่ืน ๆ คือไมต่อ้งปลกูขึน้มาใหม ่ประเทศไทยเป็นผูส้ง่ออกสบัปะรดกระป๋องอนัดบั 
1 ปของโลก มีพืน้ท่ี ลูกสบัปะรดในประเทศไทยเกือบ 600,000 ไร่ ในแต่ละรอบการผลิต จะมีใบ

4สบัปะรดสดท่ีถูกทิง้รวมมากกว่า ,000 กิโลกรมัต่อไร่  ) ถึงในบางพืน้ท่ีอาจมีมาก 8,000-10,000 
ตนัต่อไร่) และซึ่งในพืน้ท่ีจงัหวดันครพนมมีการปลูกสบัปะรดค่อนขา้งมาก ในอ าเภอท่าอุเทน ซึ่ง
สับปะรดของท่ีอ าเภอท่าอุเทนไดร้บัขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์หรือ GI เป็นสับปะรดท่ีมี
ช่ือเสียง นั่นหมายความว่า เสน้ใยสบัปะรดเหล่านีท้างชุมชนบา้นท่าเรือสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน
จังหวัดนครพนม และท่ีส าคัญใบสับปะรดท่ีเหลือทิง้ยังเป็นภาระต่อเกษตรกรท่ีตอ้งก าจัดเพ่ือ
เตรียมหนา้ดินในการปลูกรอบถัดไป ซึ่งโดยทั่วใบสับปะรดจะถูกเผาท าลายหากไม่ไดน้  ามาใช้
ประโยชนซ์ึ่งก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศในเวลาต่อมา)ทวีชยั อมรศกัดิช์ยั & นนัทยา เก่งเขตรกิ์จ, 
2557) เหลา่นี ้จงึเป็นท่ีมาของแนวคดิท่ีผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่เสน้ใยสบัปะรดมีความเหมาะสมท่ีจะน ามา
พฒันารว่มกบัการหตักรรมของชมุชนบา้นท่าเรือ ดว้ยความสามารถในการพฒันาสินคา้ของชุมชน
บา้นท่าเรือ และวัสดุในพืน้ท่ีท่ีสามารถหาไดแ้ละมีความเหมาะสม ผนวกกับความตอ้งการของ
ชมุชนในการพฒันา จึงเป็นท่ีมาของแนวทางการน าวสัดใุยสบัปะรดมาใชใ้นการหตัถกรรมรว่มกบั
ชมุชนทอผา้บา้นทา่เรือ 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นว่าการน าเสน้ใยสับปะรดมาใช้ทอร่วมกับไหมของ
ชุมชนบ้านท่าเรือเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากผืนผ้าท่ีได้อาจสร้างความแปลกใหม่ให้สินค้า 
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ด้วยลักษณะเส้นใยท่ีมีความแปลกใหม่ แตกต่างด้วยขนาด อาจส่งผลให้พื ้นผิวของผืนผ้า  
มีลักษณะแตกต่างจากสินคา้เดิมของชุมชน ทัง้ยังเป็นการน าเศษเหลือทิง้ทางการเกษตรมาใช้ 
เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึน้และถือเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน ทัง้ยงัสอดรบักับความตอ้งการ
ของประธานชุมชนเดิมท่ีมีความตัง้ใจว่าตอ้งการทดลองใชใ้ยสบัปะรดร่วมกับงานหตัถกรรมของ
ชมุชน เน่ืองจากในปัจจบุนัชาวบา้นในชมุชนมีความตอ้งการพฒันาสินคา้ใหเ้กิดความหลากหลาย
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีหนัมาใสใ่จกบัวสัดจุากธรรมชาตมิากขึน้ นอกเหนือจาก
เสน้ไหมเพียงอยา่งเดียว ทัง้ชมุชนยงัตอ้งการขยายกลุ่มผูบ้ริโภคใหอ้ยู่ในชว่งอายท่ีุต ่าลงแตย่งัคงมี
ก าลังในการจับจ่ายสินคา้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของทางจังหวัดนครพนมซึ่งรณรงคใ์ห้
หน่วยงานหรือองคก์รในจงัหวดัหนัมาใชผ้ลิตภณัฑส์ินคา้จากผา้ไทยมากขึน้ เพ่ือช่วยส่งเสริมและ
รกัษาเอกลักษณค์วามเป็นไทยรวมถึงภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ ทัง้เสน้ใยสับปะรดยังมีลักษณะ
ภายนอกท่ีมนัวาวคลา้ยไหม และขนาดของเสน้ใยคลา้ยกับไหมเปลือกนอกท่ีชมุชนบา้นท่าเรือใช้
กนัอยู่และทิศทางการพฒันานีย้งัตอบสนองแผนพฒันาประเทศในดา้นการพฒันานวตักรรมและ
การน ามาใชข้บัเคล่ือนการพฒันาในทกุมิตเิพ่ือยกระดบัศกัยภาพของประเทศ โดยจะมุง่เนน้การน า
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละการพฒันานวตักรรม ท าใหเ้กิดสิ่งใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทัง้ใน
เรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑแ์ละบริการใหม่ๆ หรือ Thailand 4.0 ท่ีใชค้วามคิด
สรา้งสรรคใ์นเชิงออกแบบมาช่วยสรา้งมลูคา่เพิ่มและสามารถสง่ออกสู่ตลาดโลกได ้เหล่านีจ้ึงเป็น
ท่ีมาของผูว้ิจัยท่ีเล็งเห็นว่าเสน้ใยสบัปะรดมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาพัฒนาในดา้นหัตถกรรม
รว่มกบัไหมบา้นทา่เรือ เพ่ือเป็นการน าเสน้ใยธรรมชาติอ่ืน ๆ มาใชเ้ชิงหตัถกรรมรว่มกบัไหมเพ่ือลด
ใชไ้หมใหน้อ้ยลง เน่ืองจากชุมชนบา้นท่าเรือมีความจ าเป็นตอ้งซือ้ไหมจากท่ีอ่ืนมาใชใ้นการทอ 
ทัง้นี ้การน าเสน้ใยสบัปะรดมาใชท้อรว่มกบัไหมในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม จะสามารถสรา้งผืนผา้ให้
มีลกัษณะท่ีแปลกใหม่ดว้ยพืน้ผิว (Texture) และลกัษณะของผา้ท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้
อยา่งเหมาะสมในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์และเพ่ือขยายกลุม่ผูบ้ริโภคใหมี้ช่วงอายท่ีุต ่าลงอยู่ใน
ระหว่างช่วงอายุ  25-35 ปี  ซึ่ ง เ ป็นกลุ่มช่วงวัยท างานตอนต้น ท่ี มีก าลังในการจับจ่าย 
สินคา้ ผู้วิจัยถ่ายทอดชิน้งานสรา้งสรรคผ์่านคอลเลกชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภท
กระเป๋า Totebag ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านของคนวยัท างาน ภายใตง้านวิจยัเรื่องการศึกษาและ
พฒันาไหมผสมใยสบัปะรดเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศกึษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มุ่งเนน้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือสรา้งใหเ้กิดองค์
ความรูใ้หมใ่นชมุชนอยา่งยั่งยืน และชว่ยสง่เสรมิใหเ้กิดอาชีพหลากหลายกลุม่มากขึน้ และเป็นการ
ตอ่ยอดภูมิปัญญาไทยใหค้งอยู่ ทัง้ยงัสนบัสนนุใหก้ลุ่มคนรุน่ใหม่หนัมาบริโภคสินคา้ของไทย เพ่ือ



  5 

ช่วยสืบสานศิลปหัตถกรรมให้คงอยู่คู่กับชุมชนและสังคมไทยท่ีก าลังเติบโตไปพรอ้มกับโลกท่ี
เคล่ือนไปอยา่งรวดเรว็ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาผา้ไหมผสมใยสบัปะรด ดว้ยวิธีการทางหตัถกรรม

ตามอตัราสว่นการทอของไหมผสมใยสบัปะรด 
2. เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ท่ีมาจากการหัตถกรรมของกลุ่มทอผา้

ไหม บา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่ น ไลฟ์สไตล์ ท่ีมาจากการหัตถกรรมของกลุ่ม 

ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
2. ชมุชนไดมี้ส่วนรว่มในการพฒันาสรา้งสรรคว์ตัถดุิบในการทอไหมผสมเสน้ใยสบัปะรด 

ทัง้ยงัเป็นการน าผลผลิตทางการเกษตรมาสรา้งใหเ้กิดมลูคา่เพิ่ม 
3. ไดแ้นวทางในการพฒันาสินคา้เชิงเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์รวมทัง้ไดอ้นุรักษ์ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่และสืบสานมรดกทางวฒันธรรมสืบไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ดา้นพืน้ท่ี คือ หตัถกรรมของกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
2. ดา้นการศึกษา คือ งานวิจยันีเ้นน้การศึกษาและพฒันาผา้ไหมผสมใยสับปะรดเพ่ือ

ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศกึษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
โดยมีขอบเขตวิธีการศกึษา ดงันี ้

2.1 เป็นการวิจัยแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ )Mixed – method 
design) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธี Community Based Research (CBR) ซึ่งเป็นวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชมุชน โดยการลงพืน้ท่ีไปในชมุชนเพ่ือศกึษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชมุชน และมุ่งเนน้
ช่วยแกปั้ญหาของชุมชนอย่างแทจ้ริง เพ่ือศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชนเพ่ือท่ีจะน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาช่วยในการออกแบบชิน้งานสรา้งสรรคแ์ละผูว้ิจัยใชข้อ้มูลจากการสงัเกตการณ ์การ
สมัภาษณแ์ละจากแบบสอบถามมาประกอบในการสรา้งสรรคช์ิน้งานผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
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ท่ีมาจากการหัตถกรรมของกลุ่มทอผ้าไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  โดยมี
ขอบเขตการศกึษาวิจยัดงันี ้

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ กลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ, ผูป้ระกอบการดา้นสิ่งทอ ,
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟชั่นและสิ่งทอ, ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์และผูบ้ริโภค )กลุ่มคน
วยัท างานตอนตน้ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี) 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างท่ี 1 ใชก้ลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
)Purposive Sampling) เป็นผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในวัยท างานตอนตน้ มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จ  านวน 
100 คน เพ่ือประเมินความนิยมของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ผลการประเมินจาก
ผูบ้รโิภคทางผูว้ิจยัจะสรุปและเสนอแนะแนวทางส าหรบัผูว้ิจยัตอ่ไป 

 
ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เสน้ไหม  ,เสน้ใยสปัปะรด  
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์มาจากกผืนผา้ทอตามอตัราส่วนของ

ไหมตอ่ใยสบัปะรดโดยวิธีการทางหตัถกรรมของกลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั
นครพนม 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เส้นใยสับปะรด (Pineapple Fiber) หมายถึง เป็นเส้นใยท่ีไดจ้ากใบของสับปะรด 
ปลกูและผลิตมากในประเทศฟิลิปปินส ์เสน้ใยมีความละเอียดเป็นมนั นุ่ม แข็งแรง จบัโคง้งอไดดี้ 
ไม่หกัง่าย เหนียว ทนน า้ไดดี้ ใยมีสีขาวหรือสีครีม ใยยาว ประมาณ  นิว้ ผา้ใยสบัปะรดมีเนือ้4-2
บางสวยงาม และถือเป็นผา้พืน้เมืองของประเทศฟิลิปปินส ์

2. ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์หมายถึง ผลิตภณัฑ/์สินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงตามกระแสนิยม
ท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาและยคุสมยั ซึ่งมนัอาจเกิดขึน้มาจากกระแสสงัคม การกิน การอยู ่การใช้
ค  าพดู เสือ้ผา้ คา่นิยมของมนษุยใ์นชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ 

 



  7 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาผ้าไหมผสมใยสับปะรดเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่น 

ไลฟ์สไตล ์กรณีศึกษากลุ่มทอ ผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เป็นการศึกษา
เพ่ือหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาผา้ไหมผสมใยสับปะรด โดยน ามาทดลองทอร่วมกัน 
ผ่านกระบวนวิธีทางหตัถกรรม เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภัณฑใ์หม่ท่ีตรงกับไลฟ์สไตลข์องคนในยุคปัจจุบนั
และเพ่ือให้เกิดองคค์วามรูใ้หม่แก่ชุมชนท่ีสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มไดแ้ละสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจบุนั เพ่ือท่ีผลิตภณัฑข์องชมุชนจะสามารถช่วยขยายกลุ่มผูบ้ริโภคได ้
เหล่านี ้ยงัถือเป็นการสรา้งรายไดใ้หช้มุชนอีกทางหนึ่งและยงัเป็นทางออกในการช่วยน าเศษเหลือ
ทิง้ทางการเกษตรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดไวด้งันี ้
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยสังเขป เริ่มจากผูว้ิจัยไดล้งพืน้ท่ีชุมชนบา้นท่าเรือ อ าเภอ  
นาหวา้ จงัหวดันครพนม เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมา การประกอบอาชีพในชมุชน จึงไดพ้บว่า
ชมุชนบา้นทา่เรือ มีการประกอบอาชีพทางหตัถกรรม โดยใชช่ื้อวา่กลุม่ศลิปาชีพบา้นทา่เรือ อ าเภอ 
นาหวา้ จงัหวดันครพนม และผูว้ิจยัพบว่าชุมชนไดร้บัวสัดท่ีุซึ่งเป็นไหมท่ีใชใ้นการการหตัถกรรม
จาก 2 ทางดว้ยกนัคือ จากทหารและการสั่งซือ้จากแหล่งอ่ืน จึงเป็นท่ีมาของความตอ้งการท่ีจะน า
วสัดไุหมในชุมชนมาทอผสมผสานกับวสัดอ่ืุนในทอ้งถ่ิน ซึ่งผูว้ิจยัพบว่าในจงัหวดันครพนมมีการ
ปลูกสบัปะรดเป็นจ านวนมาก จึงเป็นท่ีมาของการน าเสน้ใยสับปะรด  )Pineapple Fiber) มาทอ
ผสมผสานร่วมกับไหม )Silk) เพ่ือเป็นการน าเศษเหลือทิง้ทางการเกษตร )Agricultural Waste)  
มาสรา้งใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน )Sustainable) จากนัน้ผูว้ิจัยน าวัสดุทัง้ 2 ประเภท มาทอ
ร่วมกันตามอตัราส่วนของไหมต่อเสน้ใยสบัปะรด ทัง้ 5 อตัราส่วน โดยเริ่มตัง้แต่ 50:50 ไปจนถึง 
90: 10 จากนัน้ ผูว้ิจยัน าผืนผา้ท่ีไดม้าทดสอบเพ่ือวดัหาคา่ความเป็นกรด-เบส )pH) ในผืนผา้และ 
ค่าความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ )Tensile strain) เพ่ือท าการคดัเลือกโดย
ผู้เช่ียวชาญและน าไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ  โดยใช้ชุดสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21  
ในหวัขอ้ Women's Accessories & Footwear Colour A/W 20/21 มารว่มในการออกแบบชิน้งาน
เพ่ือพฒันาไปสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์จ านวน 1 คอลเลคชั่น ท่ีซึ่งสอดรบักบัความตอ้งการของ
กลุม่ผูบ้รโิภค )Target Audience) ท่ีซึ่งคือกลุม่คนวยัท างานตอนตน้ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี และ
มีก าลงัในการจบัจา่ยใชส้อย 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรดท่ีสามารถน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์
ประเภทกระเป๋าได ้

2. เพ่ือให้ไดผ้ลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ ท่ีมาจากการหัตถกรรมของกลุ่มทอผ้าไหม  
บา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. ความรูเ้ก่ียวกบักลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของหมูบ่า้น 
1.2 สภาพทั่วไป อาชีพ 

2. ความรูเ้ก่ียวกบัไหม 
2.1 ขอ้มลูทั่วไปของไหม 
2.2 ลกัษณะทั่วไปของไหม 
2.3 โครงสรา้งทางกายภาพ 
2.4 การประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ากเสน้ไหม 
2.5 ใยไหมสูส่ิ่งทอ 

3. ความรูเ้ก่ียวกบัเสน้ใยสบัปะรด 
3.1 ประวตัคิวามเป็นมาของใยสบัปะรด 
3.2 ขอ้มลูทั่วไปของเสน้ใยสบัปะรด 

3.2.1 ลกัษณะของเสน้ใยสบัปะรด 
3.2.2 สดัสว่น/สว่นประกอบของตน้สบัปะรด 
3.2.3 ประโยชนข์องเสน้ใยสบัปะรด 
3.2.4 สมบตัทิางกายภาพและองคป์ระกอบทางเคมีของเสน้ใยสบัปะรด 

3.3 การวิเคราะห ์swot ของเสน้ใยสบัปะรด 
3.4 เหตใุดสบัปะรดจงึนา่สนใจ 

3.4.1 กลุม่ตลาดผา้ใยสบัปะรด 
3.4.2 การผลิตเสน้ใยสบัปะรดในประเทศไทย 
3.4.3 ขอ้แตกตา่งระหวา่งเสน้ใยสบัปะรดในประเทศไทศกบัฟิลิปปินส ์
3.4.4 การศกึษาทางชีววิทยาของใบสบัปะรดในประเทศไทย 
3.4.5 การแยกเสน้ใยสบัปะรด เพ่ือน าไปใชป้ระโยชนท์างสิ่งทอ 
3.4.6 การแยกเสน้ใยสบัปะรดดว้ยวิธีเชิงกล 
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3.4.7 การปรบัปรุงสมบตัเิสน้ใยสบัปะรด 
4. ความรูเ้ก่ียวกบัเสน้ใยวสัดสุิ่งทอ 

4.1 ความรูพื้น้ฐานสิ่งทอ 
4.2 ประเภทสิ่งทอ 
4.3 เสน้ใย 
4.4 วตัถปุระสงคก์ารผสมเสน้ใย 
4.5 กระบวนการน าเสน้ใยสบัปะรดมาผสมกบัไหม 
4.6 ดา้ย 

5. ความรูเ้ก่ียวกบัผา้ทอ 
5.1 ผา้ 
5.2 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัผา้ทอมือ 

6. การออกแบบ 
6.1 การออกแบบสิ่งทอ 

7. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.1 ทฤษฎีการออกแบบ 
7.2 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
7.3 ศกึษาทฤษฎีในการออกแบบสินคา้แฟชั่น 
7.4 ทฤษฎีสี 
7.5 ทฤษฎีการสรา้งมลูคา่เพิ่มเชิงเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์
7.6 แนวโนม้แฟชั่น ปี 2020-2021 

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
กลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม  เริ่มขึน้เม่ือปี 2518 ชาวบา้น

ทา่เรือไดจ้ดัตัง้กลุม่ทอผา้ไหมศิลปาชีพบา้นท่าเรือ โดยเป็นศนูยศ์ลิปาชีพแหง่แรกของประเทศไทย 
ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

พระบรมราชินีนาถ ท าใหไ้ดร้บัการสนบัสนนุ ส่งเสริมการทอผา้ไหมมาอย่างตอ่เน่ือง ผา้ไหมบา้น
ทา่เรือจงึเป็นท่ีตอ้งการของตลาด นอกจากจะทอผา้ไหมเพ่ือจ าหนา่ยแลว้ สมาชิกของศนูยฯ์ ยงัทอ
ผา้ไหมสง่เขา้ประกวด และไดร้บัรางวลัในระดบัตา่งๆ ระหวา่งปี 2535 – 2549 มากกวา่ 200 รางวลั 
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เน่ืองจากมีความละเอียด มีลวดลายงดงามและยังคงรักษาลวดลายเก่าไว้ได้อย่างดี  เช่น 
ลายนาคน้อย  ลายตาหมากนัด)ลายสับปะรด) ลายกุญแจน้อย  ลายตุ้ม และลายขอ ทั้งยังมี
คุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ)ส านกังาน กปร.), 2556) 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บ้าน 
แตเ่ดมิ ชาวบา้นทา่เรือ เป็นคนลาวในจงัหวดัอบุลราชธานี บรเิวณบา้นไรอี่เป (ปัจจบุนัอยู่

ในจงัหวดัอ านาจเจริญ) ซึ่งมีสภาพพืน้ท่ีแหง้แลง้ ขาดแคลนน า้ ท าไร่ท  านาไม่ไดผ้ล  นายไชยราช 
และนายศรีวงษา หวัหนา้หมู่บา้น จึงรวบรวมสมคัรพรรคพวกกว่า 30 คน อุม้ลกูจงูหลาน เดินทาง
ดว้ยเกวียนผ่านล าน า้ก ่า ล าน า้สงคราม จนมาพบชุมชนบา้นนาซ่อม จึงพกัอาศยัอยู่ท่ีนั่น พากัน
ออกจบัจองท่ีดินเป็นท่ีท ากิน และไปพบล าหว้ยบอ่กอก )หรือหว้ยกอก) มีโนนดิน เรียกว่า โนนขาว 
โนนสงู โนนแต ้ซึ่งในหนา้ฝนจะมีน า้มาก แตห่นา้แลง้น า้จะแหง้เกิดเป็นขีเ้กลือสินเธาว ์ชาวบา้นจงึ
พากนัน าขีเ้กลือผสมน า้ แลว้ตม้ใหแ้หง้เป็นเกลือ ใชเ้ป็นเครื่องปรุงอาหาร และน าไปขาย ปี 2445 
หัวหน้าหมู่บ้านไปพบโคกหนองแต้ อยู่ห่างจากบ้านนาซ่อมไปทางทิศตะวันตกประมาณ  
1 กิโลเมตร สภาพพืน้ท่ีเป็นป่าไมเ้ต็งรงั อยู่ใกลก้บัหว้ยบ่อเกลือ หว้ยหนองเรือ เหมาะท่ีจะตัง้เป็น
หมูบ่า้น จงึแยกตวัออกมาตัง้บา้นเรือนอยู่ท่ีโคกหนองแต ้เรียกช่ือหมูบ่า้นตามหลกัฐานท่ีปรากฏว่า
“บา้นหนองแต้”หรือ“บา้นแต”้เพราะมีตน้หมากแต ้ตน้ไม้ใหญ่ ใบหนา กับหนองน า้เล็ก ๆ อยู่
ดว้ยกนั จากนัน้ไดแ้ตง่ตัง้นายไชยราช และนายศรีวงษา เป็นหวัหนา้หมูบ่า้น และไดส้รา้งวดัศรีโพธ์ิ
ชยั เป็นวดัประจ าหมูบ่า้น โดยมีหลวงพอ่ชิน เป็นเจา้อาวาสคนแรก ในหนา้ฝนจะมีเรือขนาดใหญ่ท่ี
เรียกว่า “เรือกระแซง” บรรทุกสินคา้มาจอดเทียบท่าท่ีห้วยหนองเรือเพ่ือแลกเปล่ียนสินคา้กัน 
เป็นเวลาหลายคืน ชาวบา้นจึงเรียกสถานท่ีแห่งนัน้ว่า “หนองเรือ” หรือ “ท่าเรือ” ต่อมาในปี2493
นายเหล่ียม บินศรี ซึ่งเป็นผูใ้หญ่บา้นไดป้ระชมุรว่มกบัชาวบา้นและมีมติใหเ้ปล่ียนช่ือหมู่บา้นจาก 
“ บา้นแต”้ เป็น บา้นทา่เรือ” มาจนถึงปัจจบุนั)บา้นทา่เรือ)ดอทคอม), 2561) 

1.2 สภาพท่ัวไป 
ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ท านาเป็นอาชีพหลัก และผลิตเครื่องดนตรี

พืน้เมืองและทอผา้ไหม เป็นอาชีพเสริม โดยรวมกลุม่กนัผลิตและจ าหนา่ยในรูปของวิสาหกิจชมุชน 
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นมีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอกินพอใช ้มีการปลกูพืชผกัสวนครวัไวเ้ก็บกิน 
ช่วยลดรายจ่ายภายในครวัเรือน นอกจากนัน้ ชาวบา้นยงัรวมตวักันบริหารจดัการขยะและรกัษา
สภาพแวดลอ้มของชมุชน โดยจดัตัง้เป็นเงินกองทนุของชมุชน (ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ )ส านกังาน กปร). , 2556) ต  าบลทา่เรือ อยูใ่นเขต
การปกครองของอ าเภอนาหว้า มีจ  านวนหมู่บ้านทั้งสิน้ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าเรือ  
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หมู่ 2 บา้นท่าเรือ หมู่ 3 บา้นนาซ่อม หมู่ 4 บา้นนาซ่อม หมู่ 5 บา้นบะหวา้ หมู่ 6 บา้นสามแยก 
หมู่ 7 บา้นบะหวา้ พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะทางดา้นตะวนัตกและดา้นเหนือมี
พืน้ท่ีติดกบัหนองน า้และล าหว้ย ท าใหไ้ม่ขาดแคลนน า้กินน า้ใช ้น า้เพ่ือการเกษตร ทางทิศใตเ้ป็น
ดินลูกรัง แต่อุดมไปดว้ยป่าไม้เบญจพรรณ เขตพืน้ท่ี ทิศเหนือ ติดกับ ต.บา้นเสียว อ.นาหว้า  
จ.นครพนม ทิศใตต้ิดกับ ต.นางัว และ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม ทิศตะวันออก ติดกับ  
ต.นาหวา้ อ.นาหวา้ จ.นครพนม ทิศตะวนัตก ติดกับ จ.สกลนคร การประกอบอาชีพ อาชีพหลกั  
ท านา อาชีพเสรมิการท าหตัถกรรม สาธารณปูโภคจ านวนครวัเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 1,039 
ครวัเรือน จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์100 หลงัคาเรือน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน 
และการเดินทางบนถนนลาดยาง ผลิตภัณฑใ์นท้องถ่ิน ไดแ้ก่ ผ้าไหม , หางกระรอก, มัดหม่ี, 
ขิด,เครื่องดนตรีพืน้บา้น (ไทยต าบลดอทคอม, 2561) 

จากการศกึษาประวตัิความเป็นมา สภาพทั่วไปของกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอ
นาหวา้ จงัหวดันครพนม ผูว้ิจยัพบว่า ชมุชนบา้นท่าเรือมีการประกอบอาชีพทางหตัถกรรม โดยมี
กลุ่มในชุมชนใหช่ื้อว่า กลุ่มทอผา้ไหมศิลปาชีพบา้นท่าเรือ โดยเป็นศูนยศ์ิลปาชีพแห่งแรกของ
ประเทศไทยในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจา้ 
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ท าใหไ้ดร้บัการสนับสนุน ส่งเสริมการทอผา้ไหมมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้
ชมุชนบา้นทา่เรือยงัไดร้บัรางวลัมากมายจากการเขา้รว่มประกวดทอผา้ไหมตา่งๆ อีกทัง้ชมุชนยงัมี
ลวดลายผืนผ้าในการทอท่ีเป็นเอกลักษณ ์เช่น นาคนอ้ย  ลายตาหมากนัด)ลายสับปะรด) ลาย
กุญแจนอ้ย  บลายตุม้ และลายขอ ทัง้ยังมีคุณภาพระดั OTOP 5 ดาว เหล่านี ้ผูว้ิจัยเล็งเห็นว่า
ชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เป็นชมุชนท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาตอ่ยอดและ
มีความสามารถพฒันาไปสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์หลากหลาย 
 
2. ความรู้เกี่ยวกับไหม 

2.1 ข้อมูลท่ัวไปของไหม 
ไหมเป็นแมลงประเภทผีเสือ้กลางคืน ท่ีกิน ใบหมอ่นเป็นอาหาร โดยมีช่ือวิทยาศาสตร์

วา่ Bombyx mori Linn. ช่ือ สามญั คือ silkworm วงศ ์Bombicidae การเจรญิเตบิโตของไหม จะมี
การเปล่ียนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ ์ใน ขัน้ตอน คือ ระยะไข่ ระยะตวัหนอน ระยะดกัแด ้และ4

มดทา้ย จะพน่ใยไหม เพ่ือท ารงัหอ่หุ้ระยะผีเสือ้ ตวัหนอนในชว่งสุ ตวัแลว้ลอกคราบกลายเป็นดกัแด้
ใยไหมจดัเป็นเสน้ใยตามธรรมชาตท่ีิมีความเหนียวมากท่ีสดุ 
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2.2 ลักษณะท่ัวไปของไหม 
ไ หม เ ป็นแมลง ท่ี มี ก า ร เ จ ริญ เติ บ โตแบบวงจ ร ชี วิ ตสมบู รณ์  )Complete 

Metamorphosis) คือมีระยะไข่หนอนดกัแดแ้ละผีเสือ้ซึ่งในแตล่ะระยะการเจริญเติบโตนัน้มีรูปรา่ง
ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไปไหมสามารถเลีย้งไดใ้นทกุภาคของประเทศไทย อณุหภูมิท่ีเหมาะสม
ในการเลีย้งไหมระหว่าง 28-26  องศาเซลเซียสความชืน้สมัพทัธร์ะหว่างรอ้ยละ 70-85 โดยขอ้มูล
ลกัษณะทั่วไปของไหม แบง่ยอ่ยดงันี ้

2.2.1 พนัธุท่ี์นิยมในปัจจบุนั  
2.2.1.1 พนัธุไ์หมไทยลกูผสม ไดแ้ก่พนัธุก์สก.2 กสก.6 และดอกบวั 
2.2.1.2 พนัธุไ์หมลกูผสมตา่งประเทศไดแ้ก่ พนัธุก์สก.1 และกสก.5 

นอกจากนีย้งัมีพนัธุท่ี์ผลิตโดยบรษิัทเอกชน เชน่ พนัธุจ์ลุไหมไทย พนัธุจ์ิมทอมสนั 
2.2.2 การดแูลรกัษา 

2.2.2.1 ใหใ้บหมอ่นท่ีเหมาะสมกบัวยัของหนอนไหม 
2.2.2.2 ขยายพืน้ท่ีเลีย้งไหม 
2.2.2.3 โรยสารเคมีเพ่ือปอ้งกนัก าจดัเชือ้รา 
2.2.2.4 โรยปนูขาวหรือแกลบเผาเพ่ือลดความชืน้ 
2.2.2.5 คดัเลือกรงัไหมเพื่อแยกรงัดีรงัเสียก่อนการจ าหนา่ย 

2.2.3 ระยะเวลาการเลีย้งไหม 
จากไหมแรกฟักจนเป็นรังไหม 24-29 วัน ระยะเป็นตัวหนอนประมาณ  

19-22 วนั ระยะไหมพน่เสน้ใยท ารงัเสร็จประมาณ 2 วนั ระยะไหมพน่เสน้ใยจนกระทั่งเก็บผลผลิต
รงัไหมประมาณ 5-7 วนั จ  านวนไขไ่หม/โรงเลีย้งไหม 

2.2.3.1  ไขไ่หม 2 โรงเลีย้งไหม  ขนาด/กลอ่ง 6 x  8  เมตร 
2.2.3.2  ไขไ่หม 6 กลอ่ง/โรงเลีย้งไหม  ขนาด 8x16 เมตร 

2.2.4 ศตัรูไหมท่ีส าคญัและการปอ้งกนัก าจดั 
โรคมัสคาดิน โรคแอสเปอรจ์ิลลัส เกิดจากเชือ้ราเข้าท าลายหนอนไหม 

ปอ้งกนัก าจดั โดยท าความสะอาดอุปกรณ ์และฉีดพ่นฟอรม์าลีน 3% ก่อนและหลงัการเลีย้งไหม 
แยกหนอนไหมท่ีมีอาการผิดปกติออกท าลาย โรยสารเคมีจ าพวกฟอรม์าดีไฮดป์อ้งกนัเชือ้ราบนตวั
หนอนไหมตามค าแนะน าโรคเพบริน เกิดจากเชือ้โปรโตซวั ติดตอ่โดยการถ่ายทอดจากแม่ผีเสือ้ท่ี
เป็นโรค ป้องกันก าจัดโดยตรวจโรคแม่ผีเสือ้ท่ีวางไข่ ถ้าพบโรคให้ท าลายไข่ไหมทันที ฉีด พ่น
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อปุกรณแ์ละโรงเลีย้งดว้ยฟอรม์าลีน 3% ก่อนและหลงัการเลีย้งไหมทกุครัง้ แมลงวนัลาย มด และ
จิง้จก ควรท าหอ้งเลีย้งไหมใหส้ามารถปอ้งกนัศตัรูเหลา่นีไ้ด ้

2.2.5 สถานการณท์ั่วไป 
ประเทศไทยมีการส่งเสริมการเลีย้งไหม 2 ชนิด คือ การเลีย้งไหมพนัธุไ์ทย 

หรือ ไทยลูกผสม เพ่ือผลิตเสน้ไหมและการเลีย้งไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ เพ่ือผลิตรงัไหม 
ส่งจ าหน่ายโรงงานสาวไหม โดยในปี 2540 มีการส่งออกเสน้ไหม 495.4 ตนั และน าเขา้ประมาณ 
229.9 ตนั และมูลค่าส่งออกผา้ไหมประมาณ 500 ลา้นบาท ดงันัน้จะเห็นไดว้่าอาชีพการปลูก
หม่อนเลีย้งไหมยงัมีลู่ทางท่ีจะพฒันาการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเขา้และเป็นอาชีพเกษตรอาชีพ
หนึ่งท่ีสามารถท ารายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรไดใ้นแต่ละปีเป็นจ านวนไม่นอ้ย อีกทัง้สามารถก่อใหเ้กิด
รายไดป้ระมาณ 6-8 ครัง้/ปี 

2.2.6 เทคโนโลยีการเลีย้งไหม 
วิธีการเลีย้งไหม 

2.2.6.1 เตรียมแปลงหม่อนและอุปกรณก์ารเลีย้งไหม ไดแ้ก่ โต๊ะหรือชัน้
เลีย้งไหม ตาข่าย ถ่ายมูลไหม ตะกรา้เก็บใบหม่อน จ่อ มีด เขียง ตะแกรงร่อนยา ขนไก่ ตะเกียบ 
เครื่องพน่สารเคมี น า้ยาฟอรม์าลีน สารโรยตวัไหม ปนูขาว 

2.2.6.2 เตรียมโรงเลีย้งไหม และท าความสะอาดโรงเลีย้งพรอ้มอปุกรณ ์
2.62. .3 จดัท าแผนความตอ้งการไขไ่หมทัง้ปี 

2.2.6.4 การเลีย้งไหมวยัออ่น วยั 1-3 โดยใชพื้น้ท่ีเลีย้งประมาณ 4 ตาราง
เมตร /กลอ่งหรือ 5,000 ตวั /ตารางเมตร  

2.2.6.5 การเลี ้ยงไหมวัยแก่  วัย 4-5 จนถึงไหมท ารัง ใช้พื ้นท่ีเลี ้ยง
ประมาณ 20-24 ตารางเมตร /กลอ่ง  

2.2.6.6 เก็บไหมสกุเขา้จอ่ 
2.2.6.7 เก็บรงัไหมหลงัจากไหมท ารงัแลว้ 5-7 วนั 

2.2.7 การขนสง่ไขไ่หม 
ไม่ควรวางไข่ไหมทบักันมากเกินไป หรือน าไปไวใ้นท่ีไม่มีการถ่ายเทอากาศ 

กระเป๋าหรือภาชนะใส่ไข่ไหมจะตอ้งสะอาดและมีช่องระบายอากาศและควรใหแ้ผ่นไข่ไหมอยู่ใน
ลกัษณะตัง้ฉากกบัพืน้ ไมค่วรขนยา้ยไขไ่หมปนไปกบัสารพิษ เชน่ สารก าจดัแมลง น า้มนั ตอ้งระวงั
ควันพิษจากบุหรี่ซึ่งเป็นอันตรายต่อไข่ไหม และควรขนย้ายในช่วงเวลาเช้า เย็น หรือกลางคืน 
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ควรหลีกเล่ียงการขนส่งไข่ไหมในช่วงกลางวันซึ่งมีอุณหภูมิและมีแสงแดด เพราะถ้าไข่ไหมถูก
แสงแดดโดยตรงจะท าใหต้วัออ่นในใข่ออ่นแอและตายได ้

2.3 โครงสร้างทางกายภาพ 
2.3.1 ลักษณะท่ัวไปของไหม  

เสน้ไหม เป็นโปรตีนชนิดเสน้ใยและส่วนมากผลิตจากแมลงในอันดบั )Order) 
Lepidopteran วงศ ์)Family) Bombycidae หรือไหมบา้น )Mulberrysilk)และ Saturniidae หรือ
ไหมป่า )Non-Mulberry หรือ Wild Silk) ไหมบา้นจะกินใบหม่อนเป็นอาหาร ส่วนไหมป่าจะกินใบ 
พืชชนิดอ่ืน เช่น ใบละหุ่ง หรือใบมนัส า ปะหลงั8วงจรชีวิต ของไหมประกอบดว้ย 4 ระยะ คือระยะ
ไขร่ะยะตวัหนอน ระยะดกัแดแ้ละระยะผีเสือ้  

 2.3.2 องคป์ระกอบและโครงสร้างของเส้นไหม  
เส้นไหมประกอบดว้ยโปรตีนหลัก 2 ชนิด คือ ไฟโบรอิน )Fibroin) และเซริซิน 

)Sericin) ไฟโบรอินประกอบ ดว้ยกรดอะมิโนท่ีส าคญัคือ ไกลซีน )รอ้ยละ43) อะลานีน )รอ้ยละ30) 
และเซอรีน )รอ้ยละ12) สายโอลิโกเพปไทด ์มอนอเมอรมี์ล า ดบักรดอะมิโน )ไกลซีน-อะลานีน- 
ไกล ซีน-อะลานีน-ไกลซีน-เซอรีน/ไทโรซีน) เป็นสดัส่วน ของ กรดอะมิโนท่ีมีขนาดเล็กและไม่มีขัว้ 
ส า หรับปริมาณ กรดอะมิโน ท่ีพบในไหม ไฟโบรอินชนิดต่างๆ ท าให้ไฟโบรอิน ไม่ละลายง่าย 
จัดเป็นโปรตีน เสน้ใยประกอบดว้ยกลุ่มโปรตีนสายหลัก )Heavychain) น า้ หนักประมาณ 350 
กิโลดาลตนั และโปรตีนสายรอง )Light chain) น า้หนกัประมาณ 25 กิโลดาลตนั และเช่ือม กนัดว้ย
พันธะได-ซัลไฟดส์่วนเซริซินประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีมีขั้วในอัตราส่วนท่ีสูง นอกจากไกลซีน  
อะลานีน และเซอรีนแลว้เซริซินยงัประกอบดว้ยกรดกลูตามิก ทรี โอนีนและไทโรซีน กรดอะมิโน
เหล่านีจ้ะก่อเป็นบริเวณ อสณัฐาน )Amorphous) โครงสรา้งเสน้ไหมแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ คือแผ่น

บีตา้)β-sheet) เกลียวอัลฟ่า)α-helical) จะอยู่ในส่วนท่ีเป็นผลึก )Crystalline) และโครงสรา้ง
เกลียวสุ่ม )Random coil) จะอยู่ในส่วนท่ีเป็นอสัณฐาน โครงสรา้ง อสัณฐานนีจ้ะเป็นส่วนท่ีท า 
หนา้ท่ีดา้นกายภาพโดยรวม ของเสน้ไหมและโครงสรา้งท่ีเป็นผลกึ เป็นสว่นท่ีท าใหเ้สน้ไหมมีความ
แข็งแรงและมีความยืดหยุ่น ซึ่งคณุสมบตัิ เชิงกลของไหมไฟโบรอินมีค่าสูงมากเม่ือเทียบกับวสัดุ
ชนิดอ่ืนๆ 

 2.3.3 คุณสมบัตขิองเส้นไหม  
2.3.3.1 ความแข็งแรง/ความยืดหยุน่  

ไหมมีความแข็งแรงสงูและสามารถยืดหยุ่นไดดี้ จากรายงานพบว่า เสน้ไหม 
มีความแข็งแรงตัง้แต ่4.8 จิกะปาสคาล )GPa; x109 ) ขึน้ไป ความแข็งแรงของเสน้ ไหมขณะเปียก
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จะลดลงรอ้ยละ 15-20 เม่ือเทียบกับเสน้ ไหมแหง้ ในส่วนของความยืด เสน้ไหมสามารถยืดหยุ่น 
ไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 35 และพบวา่เสน้ไหมสามารถหดกลบั คืนไดถ้ึงรอ้ยละ 92 

2.3.3.2 การละลาย  
ไฟโบรอินไม่ละลายในน า้ แอลกอฮอลก์รดหรือเบสอ่อน แต่ละลายในกรด

หรือเบสแก่หรือกรดกัดโลหะเขม้ขน้ เช่น กรดซลัฟูริก )Sulfuric acid) กรดฟอรม์ิก )Formic acid) 
เฮกซะฟลูออโรไอโซโพรพานอล )Hexafluoroisopropanol; HFIP) นอกจากนีไ้หมไฟโบรอินของ
ไหมสามารถละลาย ในสารละลายเกลือความเขม้ขน้สงูเช่น แคลเซียมไนเตรต )Calcium nitrate) 
20 ลิเธียมโบรไมด ์)Lithuim bromide) ในขณะท่ีเซรซิินสามารถสลายไดใ้นน า้รอ้น สารละลายกรด 
หรือเบส หรือเอนไซมย์อ่ยโปรตีน 

2.3.3.3 ความหนาแนน่  
ไหมมีความหนาแน่นสูงกว่าน า้ เส้นไหมท่ีมีเซริซินมีค่าความหนาแน่นอยู่

ในช่วง 1,320-1,400 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร แตเ่ม่ือก าจดัเซริซินออกความหนาแน่น จะมีคา่ลดลง
เล็กนอ้ยอยูใ่นชว่ง1,300-1,380 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร  

2.3.3.4 การสลายตวัทางชีวภาพ  
สมบัติในการสลายตัวของไหม ถือว่ามีความส าคัญต่อการน าไปใช้งาน

โดยเฉพาะในทางการแพทย ์เสน้ไหมจะสญูเสียความแข็งแรงภายในระยะเวลา 1 ปี เม่ืออยูภ่ายใน
รา่งกาย และเม่ือเวลาผ่านไป 2 ปี เสน้ไหมจะไม่ถกูจดจ าโดยเซลลข์องร่างกายอย่างไรก็ตาม เม่ือ
เวลาผา่นไปเอนไซมไ์ทโรซิเนส )Tosinase) ภายในรา่งกายจะสามารถยอ่ยไหมตามกลไกการก าจดั
สิ่ ง แปลกปลอม ท่ี เ ข้ า สู่ ร่ า ง ก าย ไ ด้จึ ง ถื อ ว่ า ไ หม เ ป็ น วัส ดุ ท่ี ส าม า ร ถย่ อ ยสล า ย ไ ด้ 
ทางชีวภาพ แต่ในทางตรงกันขา้ม เสน้ไหมท่ีอยู่บริเวณเปลือกนอกรงัไหม  จะมีความคงทนเป็น
เวลานาน เน่ืองจากว่าหนอนไหมจะสรา้งสารท่ียับยัง้เอนไซมโ์ปรตีนเอส ภายในต่อมไหมและ  
หลั่งออกมาเก็บไวท่ี้บริเวณเปลือกนอกรงัไหมเพ่ือป้องกันไม่ใหเ้สน้ไหมถูกท าลายดว้ยเอนไซม์
ดังกล่าว การฉายรังสีแกมมาก่อนการทดสอบกับเอนไซมโ์ปรตีเอส พบว่า  ช่วยเร่งอัตราการ
สลายตวัของเสน้ไหมไดแ้ตก่ารฉายรงัสีแกมมาท าใหเ้ซลลเ์กาะกบัเสน้ไหมลดลง 

2.3.3.5 การปอ้งกนัการแพห้รือการอบัเสบ  
การอับเสบของเซลล์เกิดจากการต่อต้านของระบบภูมิคุ้มกัน เม่ือมีสิ่ง

แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เซลลแ์ละเนือ้เย่ือท่ี เก่ียวข้องกับการอักเสบ ไดแ้ก่ เซลลเ์ม็ดเลือด  
)เซลล์เม็ด เลือดขาวและเกล็ดเลือด) หลอดเลือดและเนื ้อเย่ือเก่ีย พัน )Connective tissue) 
ปัจจุบนัพบว่า วัสดุทางชีวภาพ สามารถป้องกันการแพ้หรือการอับเสบของร่างกายไดโ้ครงยึด 
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)Scaffold) ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างไหมไฟโบรอินกบั เจลลาตินท่ีไดจ้ากการเตรียม โดยใชเ้ทคนิค
การป่ันดว้ย กระแสไฟฟ้าแรงสูง )Electrospinning) ก่อนน าไปปลูก ถ่ายบริเวณไตผ้ิวหนงั พบว่า 
โครงยึดท่ีเตรียมจากวิธีดงักล่าวสามารถเขา้กับรา่งกายไดดี้และคาดว่าสามารถน ามาประยุกตใ์ช้
ในงานวิศวกรรมเนือ้เย่ือเพ่ือปลูกถ่ายเสน้เลือดได ้เม่ือศึกษาผลของแผ่นฟิลม์ไหมต่อการอกัเสบ
ของเซลลไ์ฟโบรบลาสตท์ั้งในห้องปฏิบัติการ ) In vitro) และร่างกายสิ่งมีชีวิต )In vivo) พบว่า 
แผ่นฟิลม์ไหมช่วยส่งเสริมให้เซลลมี์การเกาะติดและขยายขนาดของเซลลไ์ด้เป็นอย่างดีโดย
ภาพรวมโดยไมก่่อใหเ้กิดการตอ่ตา้นจากเซลลอ์นัเป็นสาเหตขุองการอกัเสบ 

2.4 การประยุกตใ์ช้ประโยชนจ์ากเส้นไหม  
มนุษย์รู ้จักใช้ประโยชน์จากไหมมาตั้งแต่อดีต ส าหรับประเทศไทยถือได้ว่าไหม

เก่ียวขอ้งในวิถีชีวิตผูค้นมายาวนานเช่นกนัดงัปรากฏหลกัฐาน จากการคน้พบมรดกโลกบา้นเชียง 
จังหวัดอุดรธานีท่ีพบเศษเส้นไหมท่ีมีอายุหลายพันปีรวมอยู่ดว้ย ในอดีตไหมถูกน ามาทอเป็น 
เครื่องนุ่งห่มหรือส่วนประกอบของอุปกรณแ์ต่ปัจจบุนัมีรายงานการน าไหมไปใชป้ระโยชนม์ากขึน้ 
ได้แก่ส่วนประกอบในเครื่องส าอางสารเติมแต่งในอาหารและเครื่องด่ืม  วัสดุทางการแพทย์
โดยเฉพาะในวิศวกรรมเนือ้เย่ือ )Tissue engineering) การแพทยฟ้ื์นฟ ู)Regenerative medicine) 
การรกัษาดว้ยยีน )Gene therapy) การควบคมุการปลดปล่อยยา )Controlleddrugdelivery) และ
เทคโนโลยีนาโนชีวภาพ )Bionanotechnology) 

2.5 ใยไหมสู่ส่ิงทอ  
มนุษย์รู ้จักน าเส้นไหมมาท าเป็นสิ่งทอตั้งแต่อดีต เน่ืองจากไหมเป็นเส้นใยท่ีมี

เอกลกัษณโ์ดดเด่น เช่น ความเงางาม เบาบาง การระบายอากาศ และความคงทน จดัไดว้่าเป็น 
เสน้ใยธรรมชาติท่ีมีคุณค่ามากกว่าเสน้ใยชนิดอ่ืนจนไดช่ื้อว่า ราชินีแห่งเสน้ใย“ ”  ดงันัน้เสน้ไหม  
จึงมีราคาแพงสิ่งทอท่ีท าจากไหมไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามและเป็นท่ีตอ้งการของผูค้น แตด่ว้ย
ข้อจ ากัดดา้นราคาจึงพบว่าสิ่งทอจากไหม  มักจะพบในสังคมคนรวยเป็นส่วนใหญ่และมักจะ 
สวมใส่ในงานหรือเทศกาลส าคัญ ในทางการคา้มีการน าไหมไปผสมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือลดตน้ทุน 
การผลิต อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเ พ่ือเพิ่มคุณค่าและลักษณะเฉพาะส าหรับการใช้งาน 
ท่ีเก่ียวข้องกับไหมก็ยังปรากฏให้เห็น เช่น การปรับปรุงพื ้นผิวผ้าไหม โดยเคลือบเส้นไหม  
ด้วยไทเทเ นียมออกไซด์  (TiO2 ) และไทเทเ นียมออกไซด์ท่ีผสมอนุภาคเ งิน  )TiO2 @ 
Agnanoparticles(NPs) พบว่า ผา้ไหมท่ีเคลือบดว้ยวสัด ุทัง้ 2 ชนิด มีประสิทธิภาพในการปอ้งกนั
รังสียูวีดีขึน้และสามารถป้องกันแบคทีเรีย  Staphylococcus aureus และ Pseudomonas ได ้
จึงเหมาะท่ีจะน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม ปลอดเชือ้โรงพยาบาล )Hospital sterilization) และการ
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รกัษาความสะอาดสิ่งแวดลอ้ม )Environmentalcleanup) ไดเ้ป็นอย่างดี )หยาดพิรุณ บุญสด & 
ประสงค ์สีหานาม, กรกฎาคม-สิงหาคม 2555) 

ปัจจบุนักลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ถือเป็นกลุม่ท่ีมีช่ือ
ในด้านการทอผ้าไหมในแถบภาคอีสาน เน่ืองจากกลุ่มนี ้ถือเป็นกลุ่มแรกท่ีได้รับจัดตั้งเป็น  
ศูนย์ศิลปาชีพภายใต้สมเด็จพระเทพฯ ทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย ปัจจุบันชุมชน 
ได้สร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์หรือผืนผ้าจากไหมหลากหลายรูปแบบ อาทิ ผืนผ้าไหม  ,กระโปรง,  
กิบ๊ตดิผม, เข็มกลดั เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  ผา้ไหมของกลุม่ชมุชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
 

ท่ีมา: ศนูยศ์ลิปาชีพบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม )2561) 
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ภาพประกอบ 3  ผา้ไหมของกลุม่ชมุชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
 

ท่ีมา: ศนูยศ์ลิปาชีพบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม )2561) 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 4  ผา้ไหมของกลุม่ชมุชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

 
ท่ีมา: ศนูยศ์ลิปาชีพบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม )2561) 
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ภาพประกอบ 5  ผา้ไหมของกลุม่ชมุชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
 

ท่ีมา: ศนูยศ์ลิปาชีพบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม )2561) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  ผา้ไหมของกลุม่ชมุชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
 

ท่ีมา: ศนูยศ์ลิปาชีพบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม )2561) 
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ภาพประกอบ 7  ผา้ไหมของกลุม่ชมุชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
 

ท่ีมา: ศนูยศ์ลิปาชีพบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม )2561) 
 
จากการศึกษาขอ้มูลทั่วไป โครงสรา้งทางกายภาพ รวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากเสน้ไหม  

ผูว้ิจยัพบวา่เสน้ไหมประกอบดว้ยโปรตีนหลกั 2 ชนิด คือ ไฟโบรอิน )Fibroin) และเซรซิิน )Sericin) 

โครงสรา้งเสน้ไหมแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ คือแผ่นบีตา้)β-sheet) เกลียวอัลฟ่า)α-helical) จะอยู่ใน
ส่วนท่ีเป็นผลึก )Crystalline) และโครงสร้างเกลียวสุ่ม )Random coil) จะอยู่ในส่วนท่ีเ ป็น 
อสัณฐาน โครงสรา้ง อสัณฐานนีจ้ะเป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีดา้นกายภาพโดยรวมของเสน้ไหมและ
โครงสรา้งท่ีเป็นผลึก เป็นส่วนท่ีท าใหเ้สน้ไหมมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น ซึ่งคุณสมบตัิ 
เชิงกลของไหมไฟโบรอินมีค่าสูงมากเม่ือเทียบกับวัสดุชนิดอ่ืนๆ นอกจากนั้น ผูว้ิจัยพบว่าไหม 
มีความแข็งแรงสงูและสามารถยืดหยุน่ไดดี้ จากขอ้มลูพบวา่เสน้ไหมมีความแข็งแรงตัง้แต ่4.8 จิกะ
ปาสคาล )GPa; x109 ) ขึน้ไป ความแข็งแรงของเสน้ ไหมขณะเปียกจะลดลงรอ้ยละ 15-20 เม่ือ
เทียบกับเสน้ไหมแหง้ ในส่วนของการยืดตวั เสน้ไหมสามารถยืดหยุ่น ไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 35 และ
พบว่าเส้นไหมสามารถหดกลับคืนไดถ้ึงรอ้ยละ 92 ผู้วิจัยพบว่าในอดีตเส้นไหมไดถู้กน ามาใช้
ประโยชนม์ากมาย เช่น ท่ีมรดกโลกบา้นเชียง จงัหวดัอดุรธานีพบเศษเสน้ไหมท่ีมีอายหุลายพันปี
รวมอยู่ดว้ย ในอดีตไหมถูกน ามาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ การใช้
ประโยชนใ์นเครื่องส าอางสารเตมิแตง่ในอาหารและเครื่องด่ืม รวมไปถึงวสัดทุางการแพทย ์และใน
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อดีตมนุษยรู์จ้ักน าเสน้ไหมมาท าเป็นสิ่งทอ เน่ืองจากไหมเป็นเสน้ใยท่ีมีเอกลักษณโ์ดดเด่น เช่น 
ความเงางาม เบาบาง การระบายอากาศ และความคงทน จดัไดว้า่เป็น เสน้ใยธรรมชาตท่ีิมีคณุคา่
มากกวา่เสน้ใยชนิดอ่ืนจนไดช่ื้อว่าเป็น “ราชินีแหง่เสน้ใย”  ดงันัน้เสน้ไหมจงึมีราคาแพง สิ่งทอท่ีท า
จากไหมไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามและเป็นท่ีตอ้งการของผูค้น แต่ดว้ยขอ้จ ากัดดา้นราคาจึ ง
พบว่าสิ่งทอจากไหม มกัจะพบในสงัคมคนรวยเป็นส่วนใหญ่และมกัจะสวมใส่ในงานหรือเทศกาล
ส าคญั ในทางการคา้มีการน าไหมไปผสมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม การ
ศึกษาวิจยัเพ่ือเพิ่มคณุค่าและลกัษณะเฉพาะส าหรบัการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกับไหมก็ยงัปรากฏให้
เห็น เช่น การปรับปรุงพืน้ผิวผา้ไหม โดยเคลือบเส้นไหมดว้ยไทเทเนียมออกไซด ์)TiO2 ) และ
ไทเทเนียมออกไซดท่ี์ผสมอนุภาคเงิน )TiO2 @ Agnanoparticles(NPs) พบว่า ผา้ไหมท่ีเคลือบ
ดว้ยวัสดุ ทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีดีขึน้และสามารถป้องกันแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas ได ้จึงเหมาะท่ีจะน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม ปลอด
เชือ้โรงพยาบาล )Hospital sterilization) 

 
3. ความรู้เกี่ยวกับเส้นใยสับปะรด 

ชลทั ศลิปสนุทร )2553) ใหข้อ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสบัปะรดวา่ 
ช่ือสามญั Pineapple 
ช่ือวิทยาศาสตร ์Ananas comosus )L.) Merr. 
ตระกลู Bromeleaceae 
ถ่ินก าเนิด บราซิล โคลมัเบีย 
ช่ือทอ้งถ่ิน  มะขะนดั มะนดั )ภาคเหนือ) บอ่นดั  )เชียงใหม)่ ขนนุทอง ยา่นดั  
ยานดั )ภาคใต)้ หมากนดั )ภาคอีสาน) 

สับปะรด )Pineapple) เป็นไมล้ม้ลุกอายุหลายปี สูง 90-100 ซม. งมีล าตน้สัน้และแข็  
อยู่ใตด้ิน ใบเด่ียวเรียงสลบัซบัซอ้นกันถ่ีมากรอบตน้กวา้ง 6.5 ซม  ยาวไดถ้ึง 1 เมตร ไม่มีกา้นใบ 
ดอกออกเป็นชอ่ สีชอ่ดอกมีกา้นยาวออกจากกลางตน้ มีดอกยอ่ยจ านวนมาก ผลเป็นผลรวมรูปรา่ง
เป็นรูปไขห่รือรูปทรงกระบอก มีใบเป็นกระจกุท่ีปลายผลสีเขียวเขม้ มีตาอยูร่อบผลผลอ่อนมีสีเขียว 
พอแก่เปล่ียนเป็นสีเหลืองสดเนือ้สีเหลืองและฉ ่าน า้ มีรสเปรีย้วอมหวาน ท่ีนิยมมีอยู่ 2 พนัธุ ์คือ
พนัธุภ์ูเก็ต ผลเล็ก เนือ้มีสีเหลืองเขม้ กลิ่นหอม เนือ้แน่นกรอบอรอ่ย กินไดท้ัง้แกน แตต่าสบัปะรด
จะอยู่ลึก เม่ือปอกเปลือกออกแลว้ตอ้งควั่นตาออกอีกที ส่วนพนัธุฮ์าวายผลจะใหญ่ เนือ้มีความฉ ่า 
รสหวาน เม่ือปอกเปลือกไม่ตอ้งควั่นตาก็ไดเ้ลือกสบัปะรดแก่เต็มท่ีมีเปลือกสีเหลือง ไม่มีต  าหนิไม่
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ช า้หรือเน่าเสีย ลา้งทัง้เปลือก ตดัหวัตดัทา้ยออก ปอกเปลือก ควั่นตา และฝานแกนกลางออกแลว้
จงึหั่นเนือ้เป็นชิน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 8 ผลและใบสบัปะรด 

 
ท่ีมา :  )VICHAKASET, 25 ตลุาคม 2559) 

 
ชลัท ศิลปสุนทร )2553) กล่าวว่า สับปะรดแบ่งออกตามลักษณะความเป็นอยู่ได ้

3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พวกท่ีมีระบบรากหาอาหารอยู่ในดินหรือ เรียกว่าไม้ดิน พวกอาศัยอยู่ 
คาคบไมห้รือล าตน้ไมใ้หญ่ ไดแ้ก่ ไมอ้ากาศต่าง ๆ ท่ีไม่แย่งอาหารจากตน้ไมท่ี้มนัเกาะอาศยัอยู่ 
พวกนีส้่วนใหญ่จะเป็นไมป้ระดบัและพวกท่ีเจริญเติบโตบนผาหินหรือโขดหินส่วนสบัปะรดท่ีเราใช้
บริโภคจัดเป็นไม้ดิน แต่ยังมีลักษณะบางประการของไม้อากาศ เอาไว้ คือสามารถเก็บน า้ไว ้
ตามซอกใบไดเ้ล็กนอ้ยมีเซลลพ์ิเศษส าหรบัเก็บน า้เอาไวใ้นใบ ท าใหท้นทานในชว่งแลง้ได ้

3.1 ประวัตคิวามเป็นมาของใยสับปะรด 
ในยุคล่าอาณานิคม สเปนไดน้  าสบัปะรดพนัธุแ์ดงสเปน )Red Spanish) มาปลูกท่ี

ป็นครัง้แรก เม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ีฟิลิปปินสเ์ 15 ต่อมาชาวพืน้เมืองฟิลิปปินสห์รือกาตาล็อค ไดน้  า
สบัปะรดมาท าเป็นเสน้ใยทอเป็นผา้บารอง )Borong) หรือพีนา่ )Pina) ค  าวา่ Pina เป็นภาษาสเปน
หมายถึง Pineapple หรือสับปะรดนั่นเอง ผ้าหรือชุดบารอง ผลิตเป็นครั้งแรกท่ีเมืองอะครัน 
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)Aklan) ผู้หญิงท่ีอยู่ในเมืองนีจ้ะมีทักษะและความช านาญในการทอผ้าใยสับปะรดมาจนถึง 
ทกุวนันี ้แมว้า่เยาวชนคนรุน่ใหมจ่ะใหค้วามสนใจในการท าผา้ใยสบัปะรดลดนอ้ยลงก็ตาม ดว้ยผา้
ใยสับปะรด เป็นมรดกทางวัฒนธธรรมของชาวฟิลิปปินสท่ี์สืบทอดกันมายาวนานกว่า 400 ปี 
ประเทศฟิลิปปินสจ์ึงสนบัสนนุการวิจยัและการใชผ้า้ใยสบัปะรดใหค้งอยู่สืบไป โดยมีสถาบนัวิจยั
สิ่ งทอฟิลิปปินส์ )Philippines Textile Research Institute) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
)Department of Science and Technology) เป็นผูด้แูล 

ปัจจุบนั การผลิตผา้บารองจากเสน้ใยสับปะรดอาจผสมกับเสน้ไหม พอลิเอสเตอร ์
หรือฝ้าย เพ่ือให้เ กิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ยิ่งในขณะนี้กระแสความต้องการใช้
ผลิตภณัฑสี์เขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม )Green Product  )และการคา้ท่ีเป็นธรรม ) Fair Trade) 
ผา้ใยสบัปะรดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส  าหรบัการส่งเสริมการใชผ้า้ใยสบัปะรด ช่างตดัเย็บเสือ้ผา้
ชาวฟิลิปปินสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศจะแนะน าส่งเสริมใหเ้ห็นคณุค่าของการใชผ้า้บารอง
กบัชาวฟิลิปปินสแ์ละชาวตา่งชาติดว้ยผา้ใยสบัปะรด มีขอ้ดี ดงันี ้

3.1.1 มีน า้หนกัเบา ระบายอากาศดี ลกัษณะคลา้ยเสน้ใยลินินและกัญชง แต่มี
ความแข็งนอ้ยกวา่ เหมาะส าหรบัสวมใสเ่ป็นเสือ้ผา้ฤดรูอ้น 

3.1.2 มีความแวววาวคลา้ยเสน้ไหม อีกทัง้เป็นเสน้ใยรรมชาติ มีการผลิตท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3.1.3 การดแูลรกัษาง่าย ไมจ่  าเป็นตอ้งซกัแหง้ 
3.2 ข้อมูลท่ัวไปของเส้นใยสับปะรด 

สบัปะรดเป็นพืชลม้ลุก ใบเลีย้งเด่ียว มีอายุหลายปี สามารถทนต่อสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ไดดี้ ปลูกไดใ้นดินแทบทุกแห่งของประเทศไทย มีช่อดอกท่ีส่วนยอดของล าตน้ ซึ่งเม่ือ 
เจรญิเป็นผลแลว้จะเจรญิตอ่ไปโดยตาท่ีล าตน้จะเตบิโตเป็นตน้ใหมไ่ดอี้ก 

แหล่งปลูกสบัปะรดท่ีส าคญัของไทยอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกลท้ะเล ไดแ้ก่ จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์เพชรบรุี ชลบรุี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบรุี ตราดและจงัหวดัตา่ง ๆ ในภาคใต ้เชน่ 
ภูเก็ต พงังา ชุมพร ซึ่งนิยมปลูกในสวนยาง ปัจจุบนัมีการปลูกสบัปะรดในจงัหวัดต่าง  ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณริมแม่น า้โขงและอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือ พันธุ์ท่ีปลูกมากใน
ประเทศไทย มี 5 พนัธุ ์)วิโรจน ์แกว้เรืองและคณะ, 2556) คือ พนัธุปั์ตตาเวีย พนัธุนี์รู้จ้กัแพรห่ลาย
ในนามสับปะรดศรีราชา และช่ืออ่ืน ๆ เช่นปราณบุรี สามรอ้ยยอด ปลูกกันมากเพ่ือส่งโรงงาน
อุตสาหกรรม แหล่งปลูกท่ีส าคญัคือประจวบคีรีขนัธช์ลบุรี เพชรบุรี ล  าปางและการปลูกกันทั่ว  ๆ 
ไป เพ่ือขายผลสดเพราะมีรสหวานฉ ่า มีน า้มาก พันธุ์อินทรชิต เป็นพันธุ์พืน้เมืองปลูกกระจัด
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กระจายทั่วไป แหล่งปลูกท่ีส าคัญไดแ้ก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย  
รสหวานอ่อน ส าหรบับริโภคสด พนัธุข์าว เป็นพนัธุพื์น้เมือง เกษตรกรนิยมปลกูพนัธุนี์ร้ว่มกบัพนัธุ์ 
อินทรชิตแหล่งปลูกท่ีส าคญัคือฉะเชิงเทรา เนือ้ผลสีเหลืองทองรสหวานอ่อน ผลมักมีหลายจุก 
คณุภาพของเนือ้ไม่ค่อยดี ผลมีขนาดปานกลาง มีลกัษณะเป็นทรงกระบอก พนัธุภ์ูเก็ต ปลูกกัน
มากในสวนยางจงัหวดัภูเก็ต ชมุพร นครศรีธรรมราช และตราด โดยอลกูระหว่างแถวยางรุน่ท่ียงัมี
อายนุอ้ย เพ่ือเก็บผลขายก่อนกรีดยาง มีช่ืออ่ืน ๆ อีกเช่น พนัธุช์มุพร พนัธุส์วี และพนัธุต์ราดสีทอง 
ผลมีขนาดเล็กกว่าทุกพนัธุท่ี์กล่าวมา ตาลึกเปลือกหนา เนือ้หวานกรอบสีเหลืองเขม้ มีกลิ่นหอม 
เหมาะส าหรับบริโภคสด พันธุ์นางแล ปลูกมากในจังหวัดเชียงรายคล้ายกับพันธุ์ปัตตาเวีย  
แต่มีรูปร่างของผลทรงกลมกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย ตานูน เปลือกบางกว่าและรสหวานจัดกว่าพันธุ์
ปัตตาเวีย ผลแก่มีเนือ้ในสีเหลืองเขม้ เหมาะส าหรบับรโิภคสด 

3.2.1 ลักษณะของเส้นใยสับปะรด (Pineapple leaf fiber, PALF) 
ชลทั ศลิปสนุทร )2553) กลา่ววา่ ใบสบัปะรดใหเ้สน้ใยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์

ทางสิ่งทอได ้มีการผลิตในเชิงการคา้ท่ีฟิลิปปินสต์ัง้แต่ศตวรรษท่ี 17 เสน้ใยมีความยาวเท่าขนาด
ใบ สามารถจดัแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ตามขนาด และกรรมวิธีผลิต คือ 

3.2.1.1 เสน้ใยละเอียดมาก )finest fiber) หรือ Liniuan เป็นเสน้ใยท่ีมีการ
คดัเลือกอยา่งประณีต 

3.2.1.2 เสน้ใยละเอียด  ) Fine fiber) หรือ Pinarupok เป็นเสน้ใยท่ีมีสีขาวนวล
สะอาด เสน้ใยมีขนาดเล็กและนุ่ม มีความมนัและเงางามคลา้ยไหม มีความเหนียวและทนตอ่การ
หกัพบัมากแตเ่หนียวนอ้ยกว่าเสน้ใยหยาบมีปริมาณ 25 % ของเสน้ใยทัง้หมด สามารถทอเป็นผา้
บางเนือ้ละเอียดท่ีมีความนุ่มนวล แต่มีความคงรูปในเนือ้ผ้าจับโคง้ไดแ้ละรูปทรงดี สามารถ 
ปักลวดลายอนัวิจิตรบรรจงลงบนผืนผา้ได ้นอกจากนีก้ารยอ้มสีหรือการเติมสารตกแต่งผา้ท าได้
ง่ายและหลากหลาย รวมทัง้มีการรกัษาง่ายอีกดว้ย ใชป้ระโยชนใ์นการท าเป็นผลิตภัณฑต์่าง ๆ 
เชน่ เสน้ดา้ย ทอเป็นผา้พนัคอ ชดุแตง่งาน ชดุราตรี และเสือ้เชิต้บารอง  

3.2.1.3 เสน้ใยหยาบ )Coarse) หรือ Bastos เสน้ใยมีสีน า้ตาล เสน้ใยหยาบ  
มีปริมาณ 75% ของเสน้ใยทัง้หมด ใชท้  าเชือกผูกรองเทา้ เชือกเย็บรองเทา้ ใชร้อ้ยสายสรอ้ยคอ  
ท าผมตุ๊กตา และดา้ยเย็บผา้สมยัสงครามโลก ครัง้ท่ี 2 
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3.2.2 สัดส่วนของส่วนประกอบของต้นสับปะรด 
 
ตาราง 1 ภาพประกอบ สดัส่วนของสว่นประกอบของตน้สบัปะรด 
 

ส่วนของสับปะรด ร้อยละ 
น า้หนกัผล 37.35 

ใบ 38.78 
จกุ 7.77 
ตน้ 12.86 

กา้นผล 3.08 
หนอ่ 0.18 

 

ท่ีมา : (ณฐัดนย ์รุง่เรืองกิจไกร, 2558) 
 

จากตารางแสดงสดัส่วนของตน้สบัปะรดพบว่า ตน้สบัปะรด 1 ตน้ ประกอบดว้ย 
ใบสบัปะรดเป็นส่วนมาก ซึ่งจ  านวนสดัส่วนของใบสบัปะรดมีความใกลเ้คียงกบัจ านวนขนาดของ
ผลสบัปะรด เหลา่นีส้ง่ผลใหส้ามารถน าเสน้ใยสบัปะรดจากใบสบัปะรดมาใชไ้ดจ้  านวนมาก 

3.2.3 ประโยชนข์องสับปะรด 
ชลัท ศิลปสุนทร )2553) กล่าวว่า สับปะรดมีส่วนต่าง ๆ ท่ีใช้ประโยชน์ได้

กวา้งขวาง ดงันี ้
3.2.3.1 เนือ้ใชร้บัประทานสด หรือแปรรูปเป็นสบัปะรดแช่อ่ิม สบัปะรดกวน 

สบัปะรดแหง้ แยมสบัปะรดหรือบรรจกุระป๋องและคัน้ท าน า้สบัปะรด ในภาคตวนัออกเฉียงเหนือใช้
เนือ้สบัปะรดผสมกบัปลาและเกลือหมกัไวท้  าเป็นอาหารท่ีเรียกว่า “เคม็หมากนดั” 

3.2.3.2 ผลพลอยได้จากเศษเหลือ เศษเหลือของสับปะรดส่วนใหญ่จาก 
อุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องสามารถน ามาแปร รูปท าอย่างอ่ืนได้ เช่น น า้เช่ือม, แอลกอฮอล์ ,
น า้สม้สายช,ู ไวน,์ อาหารส าหรบัเลีย้งววั, กรดอินทรีย์ 3 ชนิด คือ กรดซิตรกิ กรดมาเลอิก และกรด
แอสคอรบ์กิ 

3.2.3.3 เปลือก การใช้เปลือกส าหรับเลี ้ยงวัว เศษเหลือทิง้จากโรงงาน
สบัปะรดคือเปลือกและแกนกลางซึ่งจะมีน า้อยู่สงูถึงรอ้ยละ 90 เม่ือคิดตอ่น า้หนกัสดส่วนเหลือทิง้
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จะมีโปรตีนและโภชนะย่อยไดท้ัง้หมดรอ้ยละ 0.7 และ 7 เม่ือคิดตอ่น า้หนกัแหง้จะมีคา่โปรตีนและ
ภาชนะยอ่ยไดส้งูถึงรอ้ยละ 7 และ 70 ตามล าดบั ปกตวิวัชอบกินเปลือกสบัปะรด ยิ่งเปลือกท่ีทิง้ไว ้
2-3 วนั สีออกเป็นน า้ตาลเทา ๆ มีกลิ่นเหม็นเล็กนอ้ย ววัจะชอบกินมากกว่าเปลือกสด )ชลทั ศิลป
สนุทร, 2553)  กลา่ววา่ หากเลีย้งววัในแหลง่ท่ีมีโรงงานสบัปะรด จะสามารถใชเ้ปลือกสบัปะรดเป็น
อาหารเลีย้งววัไดท้ัง้ฝงู และววัขนุ โดยน าเปลือกมากองทิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมง จงึใชเ้ป็นอาหาร
เลีย้งววัไดเ้ป็นการลงทนุท่ีนอ้ยท่ีสดุ แตใ่หผ้ลตอบแทนสงู 

3.2.3.4 ใบ เส้นใยจากใบสับปะรด สามารถน ามาทอเป็นผ้าใยสับปะรด 
ซึ่งในฟิลิปปินสเ์รียกวา่ “ผา้บารอง” มีราคาแพง นิยมตดัเป็นชดุสากลประจ าของชาตฟิิลิปปินสแ์ละ
ไตห้วนั 

เย่ือกระดาษจากใยสับปะรด จะไดก้ระดาษท่ีมีคุณสมบัติ คือความบางมาก 
มีผิวนุ่มเนียน สามารถบิดงอหรือเปล่ียนรูปร่างไดง้่าย โดยไม่เสียหาย ในหลายประเทศใชเ้ป็น
กระดาษส าหรบัพิมพธ์นบตัร ซึ่งปกติหลงัจากการเก็บผลแลว้ใบจะถกูตดัแลว้ถกูน ามากองรวมกนั
ไวใ้นแปลงปลกูท าใหเ้กิดการหมกัเนา่ เป็นแหลง่เพาะจลุินทรีย ์และสง่ผลใหเ้กิดโรคระบาดของโรค
พืชหลายโรค เช่น โรคยอดเน่า โรคโคนเน่า โรครากเน่า เป็นตน้ เกษตรกรตอ้งเสียค่าใช้จ่าย  
ในการก าจดัเชือ้รา ซึ่งเป็นสาเหตทุ าใหต้น้ทนุการผลิตเพิ่มขึน้และนบัว่าใบสบัปะรดเป็นเศษเหลือ
ทางการเกษตรท่ีต้องการการวิจัยแลพัฒนาการเพิ่ มมูลค่า เม่ือมองศักยภาพการเพิ่มมูลค่า 
ใบสบัปะรดใหเ้ป็นเสน้ใยเพ่ือใชใ้นทางสิ่งทอในประเทศไทย อตุสาหกรรมการผลิตเสน้ใยสบัปะรด
มีศกัยภาพมากถึง 142,048 ตนัตอ่ปี  

3.2.4 สมบัตทิางกายภาพและองคป์ระกอบทางเคมีของเส้นใยสับปะรด 
3.2.4.1 การทดสอบคณุสมบตัเิบือ้งตน้ของเสน้ใยเพ่ือดคูวามเหมาะสมในการป่ัน

เป็นเสน้ดา้ยในเชิงอตุสาหกรรม ดงัตารางแสดงคณุสมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยสบัปะรด ดงันี ้
 

ตาราง 2 แสดงสมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยสบัปะรด 
 

สมบัตทิางกายภาพ ค่าทีวั่ดได้ CV% 
ความละเอียด )fineness) 7.66 denier 32.70 
ความแข็งแรง )tenacity) 6.77 g/denier 81.90 

 
ท่ีมา : )Bhaduri et al., 1979; Yuanming and Chongwen, 2001) )อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนา
สนัต ์และคณะ, 2547) 
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3.2.4.2 องคป์ระกอบทางเคมีของเสน้ใยสบัปะรด 
3.2.4.2.1 จากใบสับปะรดแสองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใบ ดงใน  

ตารางท่ี 2 โดยองคป์ระกอบท่ีส าคญัของใยสบัปะรดคือเซลลโูลส องคป์ระกอบท่ีส าคญัของส่วนท่ี
ไมใ่ชเ่ซลลโูลส เชน่ สารเพคตนิ เฮมิเซลลโูลส ลิกนิน ไขมนั สี และอ่ืน ๆ เป็นตน้ เซลลโูลสมกัยึดติด
กบัสารเพคติน หรือลิกนิน ท าเสน้ใยท่ีไดจ้ากกระบวนการแยกเสน้ใยมีลกัษณะค่อนขา้งใหญ่และ
หยาบกระดา้ง )Crude fiber) เสน้ใยตดิกนัเป็นแพ 2-8 เสน้  

 
ตาราง 3 องคป์ระกอบทางเคมีของเสน้ใยสบัปะรด )สกดัไขมนัแลว้) คดิจากน า้หนกัแหง้ 

 

องคป์ระกอบ เปอรเ์ซ็นต ์
แอลฟา-เซลลโูลส 68.50 

เฮมิเซลลโูลส 18.80 

ลิกนิน 6.04 

เพคตนิ 1.10 

ไขมนัและขีผ้ึง้ 3.20 

เถา้ 0.90 

อ่ืน ๆ )โปรตีนและสารอินทรีย)์ 1.46 

 
ท่ีมา: )Bhaduri et al., 1979; Yuanming and Chongwen, 2001) )อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์
และคณะ, 2547) 
 

เพคติน  )Pectin)  เ ป็นสาร โม เลกุล ใหญ่พวก  Polysaccharide bino 
anhydrogalacturonic acid unit มักอยู่ ร วมกับ  arabinose และ  galactose ซึ่ ง อาจ เ รี ย ก 
อีกช่ือหนึ่งว่า Pectin traid )Browning, 1967) )อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547)
สารเพคตินท่ีอยู่ในไม้สามารถสกัดออกได้โดยน า้ร้อน กรดเกลือเจือจาง สารละลายโซเดียม  
ไฮดรอกไซดเ์จือจาง และสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดืเจือจาง หาก Poly-galacturonic 
acid ท าปฏิกิริยากับธาตอุาหารในพืช เช่นแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก จะมีผลท าใหน้  า้รอ้น  
ไม่สามารถสกัดเพคตินออกได้ )Browning, 1967) )อ้างถึงใน วิชัย หฤทัยธนาสันต ์และคณะ , 
2547) ในกรณีท่ีสารเพคตินอยู่ติดกับเฮมิเซลลูโลสมาก การสกัดเพคตินต้องใช้สารละลาย
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โซเดียมไฮดรอคไซดเ์จือจาง)Browning, 1967)ไขมนั)Wax and oils) เป็นสารท่ีพบบริเวณ cuticle 
มีหนา้ท่ีเคลือบผิวดา้นนอกของเสน้ใย )Primary Wall) และบางครัง้อาจยึดติดกบัเพคติน เซลลโูลส 
และโปรตีนใน Primary Wall ของเสน้ใย 

การปรบัสภาพเส้นใย เป็นกระบวนการแยกเพคติน )Pectin  )ไขมัน ) Wax 
and oils)  รผลิตเสน้ใยและสิ่งสกปรกออกจากเสน้ใย นบัว่าเป็นขัน้ตนส าคญัขัน้ตอนหนึ่งของกา  
ในทางอตุสาหกรรมสิ่งทอมีกรขจดัเพคตินออกจากเสน้ใย 3 วิธี คือ การตม้ดว้ยดา่ง การหมกัดว้ย 
จลุินทรียธรรมชาตแิละเอนไซม ์ก่อนการน าเสน้ใยไปสูก่ระบวนการป่ันดา้ยและทอผา้ 

3.2.4.3 โครงสรา้งของเสน้ใยสบัปะรด 
วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ )2547) กลา่ววา่ ขนาดและการจดัเรียงตวัของ

เซลล์เด่ียวในเส้นใยจะน ามาพิจารณาถึงโครงสร้างของเส้นใย ซึ่งมีผลต่อสมบัติของเส้นใย  
โดยโครงสรา้งของเสน้ใยขึน้อยูก่บัพนัธุ ์ความออ่นแก่ของพืช ต าแหนง่ของเสน้ใยในพืช และสภาวะ
ในการสกัดเสน้ใย )Mukherjee, 1972; Henriksson,1997) (อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสันต ์และ
คณะ, 2547) ลกัษณะของโครงสรา้งของเสน้ใยสบัปะรดและพืชชนิดอ่ืน แสดงในตาราง  3 พบว่า
โครงสรา้งและการจดัเรียงตวัของ crystallinity ในเสน้ใยสบัปะรดมีคา่สงู ซึ่งจะแสดงผลใหค้า่ความ
แข็งแรงของเสน้ใยมีคา่สงูและคา่การยืดตวัมีคา่ต ่ากว่าเสน้ฝา้ย ส าหรบัคา่ความละเอียดพบว่าเสน้
ใยจากใบสบัปะรดมีความละเอียดกว่าเสน้ใยจากปอกระเจา แตมี่ความหนากว่าเสน้ใยฝา้ยถึง 10 
เท่า )Ghosh and Sinha,1977) (อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) โครงสรา้งของ
เสน้ใยสับปะรดจะไม่เหมือนกับเสน้ใยจากปอกระเจา คือไม่มีการยึดเป็นตาข่าย ลักษณะของ 
filament ของเสน้ใยสับปะรดสามารถแยกจากกันไดง้่าย และมีลกัษณะยืดตวัไดม้ากกว่าเป็น  2 
เท่าครึ่ง เน่ืองจากเสน้ใยสบัปะรดในลกัษณะเซลลเ์ด่ียว มีความยาวเพียง 3-9 mm ซึ่งไม่สามารถ
ป่ันด้าย ในกระบวนการผลิ ตด้ายจาก เส้น ใยสั้น  ในขณะ ท่ี เ ส้น ใยฝ้ าย มีความยาว  
15-60 มม. ดังนั้น การใช้ประโยชน์ของเส้นใยสับปะรดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ าเป็นต้องมี  
การกัดสารท่ีไม่ใช่เซลลูโลสออกไป เพ่ือให้ได้เซลลูโลสของเส้นใย ส าหรับใช้ในการป่ันด้าย 
อย่างไรก็ตามมีขอ้จ ากัดในการเตรียมเสน้ใยระหว่างความบริสุทธ์ิและความยาวของเสน้ใยหลัง
ก าจดักมั ย่ิงท าใหเ้สน้ใยมีความบริสทุธ์ิมาก สมบตัิของเสน้ใยในเร่ือง ความน่ิมและความละเอียด
จะเพิ่มขึน้แตค่วามยาวของเสน้ใยจะสัน้ขึน้ ซึ่งจะยากในกระบวนการป่ันดา้ย 
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ตาราง 4 สมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยสบัปะรด, ปอกระเจา และฝา้ย 
 

 สมบัต ิ เส้นใย
สับปะรด
จากใบ 

ปอกระเจา ฝ้าย 

1. เซลลเ์ด่ียว ความยาว)Length, มิลลิเมตร) 
ความกวา้ง)Breath, ไมโครเมตร) 
อตัราสว่น L/B 
ความเป็นผลกึ)crystallinity,%) 

3-9 
4-8 
450 
44-60 

3-9 
5-25 
110 
NA 

15-60 
15-20 
1300 
NA 

2. ไฟลา
เมนต ์

ความละเอียด )fineness, tex) 
ความแข็งแรงจ าเพาะ )tenacity, gf/ tex) 
การยืดตวัขณะขาด )extension at 
break, %) 
การพองตวัในน า้ )transverse swellin in 
waer, %) 

1.54 
50 
2-6 
18-20 

1.25-5.0 
35-50 
1.0-2.5 
20-22 

0.10-0.30 
20-45 
6.5-7.5 
20-22 

3. กลุม่เสน้
ใย 

ความแข็งแรงจ าเพาะ 
ความหนาแนน่ 
ความพรุน 
ความชืน้ 

26 
1.48 
9.0 
11.8 

13.31 
1.45 
14.0 
12.0 

- 
1.55 
- 
7.0 

 
ท่ีมา: Ghosh and Sinha, 1977 )อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) 

 
3.3 การวิเคราะห ์swot ของเส้นใยสับปะรด 

ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมไดจ้ดัท ายทุธศาสตรเ์สน้ใย
สบัปะรด โดยไดส้รุป จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ดงันี ้

3.3.1 จดุแข็ง 
เสน้ใยสบัปะรดเหมาะต่อการน าไปพฒันาเป็นวสัดท่ีุตอ้งการความแข็งแรง 

เชน่ ผา้หุม้เบาะรถยนต ์เคหะสิ่งทอ เครื่องนุง่หม่ 
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3.3.2 จดุออ่น  
สับปะรดท่ีปลูกในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Cayenne ได้แก่ พันธุ์

ปัตตาเวียหรือนางแล และกลุ่ม Queen ไดแ้ก่พนัธุภ์ูเก็ต ขณะท่ีกลุ่ม Spanich ไดแ้ก่พนัธุอิ์นทรชิต
และพนัธุข์าว ซึ่งเหมาะส าหรบัใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสิ่งทอ มีการปลูกไม่มากนักเน่ืองจากมี
รสชาติเปรีย้ว การพฒันาเสน้ใยสบัปะรดเป็นสิ่งทอหรือวสัดตุ่าง ๆยงัอยู่ในช่วงของการวิจยัและ
พฒันาเสน้ใยซึ่งยงัมีคณุภาพไมส่งูมากนกั 

3.3.3 โอกาส 
3.3.3.1 ผลิตภัณฑจ์ากใยสับปะรด เป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

จากเศษวัสดุเหลือใชภ้าคการเกษตรปัจจุบันราคาเสน้ใยใบสับปะรดราคาประมาณ 700 บาท 
ตอ่กิโลกรมั นบัวา่เป็นรายไดเ้สรมิใหก้บัเกษตรไมน่อ้ย 

3.3.3.2 เสน้ใยสับปะรดมีความเหนียว ทนทาน จึงเหมาะส าหรบัการผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการความแข็งแรง เชน่ เคหะสิ่งทอ เสือ้ผา้ เครื่องใชภ้ายในบา้น เป็นตน้ 

3.3.3.3 ภาครฐัใหค้วามส าคญัในการวิจยัพฒันาผลิตภณัฑส์ิ่งทอท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดลอ้มสูผ่ลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์

3.3.4 อปุสรรค 
3.3.4.1 การแข่งขนัค่อนขา้งสงู เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการหลายราย ทัง้กลุ่ม

ผูผ้ลิตเสน้ใยสบัปะรด กลุม่ผูผ้ลิตเสน้ใยธรรมชาตอ่ืิน ๆ และกลุม่ผูผ้ลิตเสน้ใยสงัเคราะห ์
3.3.4.2 ผลิตภัณฑส์ามารถลอกเลียนไดอ้ย่างรวดเร็ว ส่งผลใหก้ารแข่งขัน  

ในตลาดมีแนวโนม้รุนแรง 
3.3.4.3 ใบสบัปะรดท่ีเหมาะส าหรบัน ามาผลิตเป็นวตัถดุิบมีนอ้ย ท าใหผู้ข้าย

มีอ านาจตอ่รองสงูมากและอาจเกิดปัญหาวตัถดุิบไมเ่พียงพอ 
3.3.4.4 ขาดการน าเทคโนโลยีระดบัสูงมาช่วยในการผลิต เช่น เครื่องแยก  

เสน้ใยแบบครบวงจร ซึ่งจะชว่ยเพิ่มคณุภาพและความรวดเรว็ 
3.3.4.5 ความรูเ้ก่ียวกับคุณสมบตัิ และประโยชนข์องผลิตภัณฑส์ิ่งทอจาก 

ใยสบัปะรดยงัมีนอ้ยสง่ผลใหต้ลาดจ าหนา่ยมีความไมแ่นน่อน 
จากการขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัเล็งเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของเสน้ใยสบัปะรด

แล้วมีแนวคิดว่าหากน าเส้นใยสับปะรดมาใช้ในเชิงหัตถกรรมโดยวิธีการเข็ญเส้นใยด้วยมือ  
จากชุมชนทอผ้า เส้นใยสับปะรดจะสามารถสรา้งผืนผา้ท่ีมีลักษณะใหม่ให้กับชุมชน โดยการ
ศกึษาวิจยัจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบว่าเสน้ใยสบัปะรดเหมาะสมท่ีจะน าไปทอ
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ในลกัษณะของเสน้พุง่ และใชเ้สน้ยืนเป็นไหมหรือฝา้ย หากชมุชนสามารถน าเสน้ใยสบัปะรดมาใช้
ในเชิงหัตถกรรมไดจ้ะเป็นผลดีในดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑข์องชุมชนให้โดดเด่น แปลกใหม่ 
รวมถึงสามารถสรา้งมูลค่าท่ีสูงขึน้ใหก้ับผลิตภัณฑไ์ด ้ทัง้ยงัเป็นการใชว้สัดใุนทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก
จังหวัดนครพนมมีการปลูกสับปะรดค่อนข้างมาก ในอ าเภอท่าอุเทน จึงเป็นผลดีท่ีวัตถุดิบ  
จะสามารถหาไดใ้นง่าย และเพ่ือเป็นการลดใชไ้หมท่ีตอ้งซือ้เขา้มาของชมุชนทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ 

3.4 เหตุใดสับปะรดจึงน่าสนใจ 
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และ นันทยา เก่งเขตรกิ์จ )2557) กล่าวว่าเหตุใดสับปะรด 

จึงน่าสนใจ แบง่เป็น 2 ขอ้ ดงันี ้ขอ้แรก เป็นของเหลือทิง้ท่ีมีปริมาณมาก กล่าวคือในการปลูกพืช
ต่าง  ๆ  จะต้องใช้พื ้น ท่ี  มีการเตรียมดิน  บ า รุงดิน  ใส่ปุ๋ ย  รดน ้า  ใช้ยาฆ่าแมลงรวมทั้ง  
สารกระตุน้ต่าง ๆ ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะทิง้รอยเท้าคาร์บอน 
)carbon footprint) ไวป้ริมาณหนึ่ง ดงันัน้ เม่ือพิจารณาในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม
และการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การใช้ของเหลือทิง้จากการเกษตรจะได้เปรียบกว่า  
การใชพื้ชท่ีตอ้งปลกูขึน้มาใหม่ 

สับปะรดเป็นสินคา้เศรษฐกิจของประเทศไทย เราเป็นผูส้่งออกสับปะรดอันดับ 1 
ของโลก มีพื ้นท่ีปลูกสับปะรดในประเทศไทยเกือบ 600,000 ไร่ ในแต่ละรอบการผลิต จะมี 
ใบสับปะรดสดท่ีถูกทิง้รวมมากกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ )ในบางพืน้ท่ีอาจมีมากถึง 8,000 – 
10,000 ตันต่อไร่) ใบสับปะรดเหล่านีเ้ป็นภาระต่อเกษตรกร ใบสับปะรดสดมีเส้นใยโดยเฉล่ีย
ประมาณ 2.7% โดยน า้หนกั ดงันัน้ หากสามารถแยกเสน้ใยเหล่านีอ้อกมาจากใบสบัปะรดได ้ก็จะ
ไดเ้สน้ใยอยา่งนอ้ย 100 กิโลกรมัตอ่ไร ่)หรืออาจสงูถึง 216-270 กิโลกรมัตอ่ไร)่ ปรมิาณเสน้ใยแหง้
ท่ีได้นี ้อาจถือได้ว่าเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูงหากเทียบกับผลผลิตปอท่ีมีอัตราผลผลิตเฉล่ีย  
เสน้ใยแหง้ประมาณ 240 กิโลกรมัตอ่ไร ่

ขอ้สองคือมีความแข็งแรงท่ีไม่เป็นรองเสน้ใยอ่ืน เสน้ใยธรรมชาติแตล่ะชนิด แมจ้ะมี
เซลลโูลสเป็นองคป์ระกอบหลกัแต่สดัส่วนและการวางตวัของเซลลูโลสภายในเสน้ใยแตกต่างกัน
มาก จึงท าใหเ้สน้ใยแตล่ะชนิดมีสมบตัิแตกต่าง ภาพประกอบท่ี 9  แสดงสมบตัิเชิงกลของเสน้ใย
ธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เทียบกับเสน้ใยสังเคราะหท่ี์ใชใ้นการเสริมแรงพลาสติก จะเห็นว่าเสน้ใย
สบัปะรดมีสมบตัิเชิงกลท่ีค่อนขา้งสูง มีมอดลูสั และความแข็งแรงสงู หากพิจารณาสมบตัิเชิงกล
จ าเพาะ )specific mechanical properties) ซึ่งเทียบกบัความหนาแน่น จะพบว่ามีคา่อยู่ในระดบั
เดียวกับเสน้ใยแก้ว ท่ีมีการใชง้านอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายชนิด การใชเ้สน้ใยใบ
สบัปะรดมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าการใชเ้สน้ใยแกว้ในหลายดา้น เช่น ท าใหเ้ครื่องจกัรสึกหรอนอ้ยกว่า 
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เสน้ใยไม่เปราะหรือแตกหกั จึงไม่ท าใหเ้กิดฝุ่ น หรือผงท่ีมีความระคายเคืองตอ่ผิวหนงั และระบบ
ทางเดินหายใจ มีความหนาแน่นนอ้ยกว่าจึงท าใหน้  า้หนกัผลิตภณัฑน์อ้ยกว่า สามารถน ากลบัมา
ใชใ้หมไ่ด ้สามารถเผาทิง้ หรือเผาเพื่อเอาพลงังานไดโ้ดยไมเ่หลือเศษเสน้ใย )ใหเ้ป็นปัญหาเหมือน
การใชเ้สน้ใยแกว้) ซึ่งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเรื่องการลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

 
ภาพประกอบ 9 ตารางแสดงสมบตัเิชิงกลของเสน้ใยสบัปะรด )PALF) และเสน้ใยธรรมชาตบิาง

ชนิดเทียบกบัเสน้ใยสงัเคราะห ์
 

ท่ีมา : (ทวีชยั อมรศกัดิช์ยั & นนัทยา เก่งเขตรกิ์จ, 2557) 
 

ทวีชยั อมรศกัดิ์ชยั และ นนัทยา เก่งเขตรกิ์จ )2557) กล่าวว่า จากประเด็น จุดเด่น
ตา่ง ๆ ขา้งตน้ของเสน้ใยจากใบสบัปะรด ทัง้ในแง่ของแหลง่วตัถดุบิของเสน้ใยนีท่ี้ไม่ตอ้งมีตน้ทนุ มี
ปริมาณมากมายเหลือเฟือและไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง  มีสัดส่วนเส้นใย  
ในสับปะรดท่ีสูง ประกอบกับความเหนือกว่าในเรื่องของความแข็งแรงของเสน้ใยเม่ือเทียบกับ  
ใยธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีพบในประเทศไทย เสน้ใยจากใบสบัปะรด จึงมีความน่าสนใจท่ีจะพฒันาและ
ผลกัดนัใหไ้ปสูก่ารใชง้านและการแขง่ขนักบัเสน้ใยสงัเคราะหแ์ละเสน้ใยธรรมชาติอ่ืน ๆ นอกจากนี้
ยงัมีอีกสิ่งหนึ่งท่ีนบัว่ามีความจ าเป็นอย่างมากตอ่การวิจยัและพฒันา คือการส่งเสริมในส่วนของ
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เรื่องแนวคิดและแนวทางต่าง  ๆ เก่ียวกับกระบวนการผลิตเสน้ใย และรวมถึงการใชป้ระโยชนท่ี์
หลากหลาย ทั้งนี ้ เ พ่ือท่ีจะท าให้เส้นใยจากใบสับปะรดนี้สามารถเข้าสู่การใช้งานและ  
การแขง่ขนักบัเสน้ใยอ่ืน ๆ ในอตุสาหกรรมไดจ้รงิ 

 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการแยกเสน้ใยจากใบสบัปะรดดว้ยวิธีบดเชิงกล 
 

ท่ีมา:ทวีชยั อมรศกัดิช์ยั และ นนัทยา เก่งเขตรกิ์จ )2557) 
 

 
ภาพประกอบ 11 ตารางเปรียบเทียบผลผลิตเสน้ใยท่ีไดจ้ากกระบวนการตา่งๆ 

 
ท่ีมา: ทวีชยั อมรศกัดิช์ยั และ นนัทยา เก่งเขตรกิ์จ )2557)  

 
ปัจจบุนัผา้จากใยสบัปะรดน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นอตุสาหกรรมหรือในเชิงหตัถกรรม ซึ่งใยสบัปะรดไดถ้กูน ามาสรา้งมลูคา่เพิ่มโดยน าไปผลิต
เป็นกระดาษ , ชิน้ส่วนยางรถยนต,์ แผ่นบผุนงัเพ่ือเก็บเสียง แมก้ระทั่งเสน้ใยทอผา้ซึ่งในฟิลิปปินส์
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ใชเ้สน้ใยสบัปรดเป็นวตัถุดิบหลกัในการท าเสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่ม ชดุประจ าชาติของฟิลิปปินสก็์ถูก
ตดัเย็บขึน้จากเสน้ใยสับปะรด ท่ีเรียกกันว่า บารอง ตากาล็อก )Barong Tagalog) มีบ่า คอตัง้ 
แขนยาว ท่ีปลายแขนเสือ้ท่ีขอ้มือจมีปักลวดลาย ส่วนของผูห้ญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสือ้สีครีมแขน
สัน้จบัจีบยกตัง้ขึน้เหนือไหล่คลา้ยปีกผีเสือ้ เรียกวา่ บาลินตาวกั )Balintawak))"ชดุแตง่กายประจ า
ชาตฟิิลิปปินส,์" 2561) และในประเทศไทยผา้ใยสบัปะรดก็ถกูน ามาใชเ้พิ่มมลูคา่ เน่ืองจากประเทศ
ไทยมีการเพาะปลูกสับปะรดค่อนขา้งมาก เช่น กลุ่มสหกรณท์อผา้เมืองศรีสชันาลยั จ ากัด ฯลฯ 
กลุ่มนีน้  าผา้ใยสบัปะรดมาทอสรา้งความโดดเด่น และใหข้อ้มูลว่าสามารถสวมใส่แทนผา้ไหมได้
สบายเน่ืองจากรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑค์ลา้ยกับผา้ไหม สวมใส่แลว้ไม่รอ้น สามารถท าความสะอาด
ง่าย )Smart SME, 2560) และกลุ่มวิสาหกิจชมุชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรดบา้นหนอง
หอย ไดน้  าเสน้ใยสบัปะรดมาทอรว่มกบัเสน้ใยธรรมชาติอ่ืน ๆ เชน่ ฝา้ยและไหม มีการน าไปแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑต์า่ง ๆ อาทิ ผา้ผืน, เสือ้ผา้, กระเป๋า เป็นตน้  

3.4.1 กลุ่มตลาดผ้าใยสับปะรด 
ผลิตภณัฑใ์ยสบัปะรดแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

3.4.1.1 กลุม่เครื่องนุง่หม่ เชน่ เสือ้ผา้บรุุษและสตรี เสือ้สทู ผา้พนัคอ เป็นตน้ 
3.4.1.2 กลุ่มเคหะสิ่งทอ เช่น ผา้ม่าน ผา้ปโูต๊ะ รวมทัง้บรรจภุณัฑมี์การผลิต

เพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยงัญ่ีปุ่ นและประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป แตผ่ลิตภัณฑ์
จากเสน้ใยสบัปะรดตอ้งแข่งขนักบัผลิตภณัฑจ์ากเสน้ใยรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ไหม ลินิน กญัชง และ
ผลิตภณัฑจ์ากเสน้ใยสงัเคราะห ์

3.4.2 การผลิตเส้นใยสับปะรดในประเทศไทย 
3.4.2.1 การผลิตแบบครวัเรือน  

สชุาดา  อชุชิน )2548) ไดศ้กึษาการผลิตเสน้ใยจากใบสบัปะรดไว ้พบวา่ 
3.4.2.1.1 ใบสบัปะรดควรมีอายุ 1-1.5 ปี ถา้มีอายุนอ้ยกว่านี ้เสน้ใยจะ

ไมแ่ข็งแรง ถา้ใบแก่เกินไปเสน้ใยจะหยาบและแข็ง 
3.4.2.1.2 สบัปะรด 1 ตนั จะใหใ้บท่ีใชท้  าเสน้ใยไดป้ระมาณ 2.7 กิโลกรมั 
3.4.2.1.3 ใบควรมีความยาว 80-100 เซนติเมตร ใบเขียวสด ไม่เหลือง 

หรือเป็นสีน า้ตาล มีความสมบรูณไ์มเ่ป็นแผล 
3.4.2.1.4 ท าการขดูใบใหแ้ลว้เสร็จหลงัการตดัภายใน 24 ชั่วโมง อาจขดู 

ดว้ยมือ ก่อนน าไปหมกัหรือแชฟ่อก หรือขดูดว้ยเครื่องขดูใยสบัปะรดก่อนตม้ดว้ยสารเคมี  
3.4.2.1.5 ลา้งเสน้ใยจนใหสี้เขียวคลอโรฟิลลอ์กมากท่ีสุดสงัเกตไดจ้าก

น า้ไมเ่ปล่ียนสี 
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3.4.2.1.6 น าเสน้ใยท่ียงัคงสีเขียวอ่อน ๆ ไปผึ่งในท่ีร่ม หรือจะน าไปลา้ง
ดว้ยผงซกัฟอก อตัราสว่น 3 กรมัตอ่ 1 ลิตร แกวง่จนสีออกหมด แลว้ลา้งดว้ยน า้เปลา่ใหส้ะอาด น า
เสน้ใยสีขาวนวลผึ่งในท่ีรม่ 

3.4.2.1.7 แยกเสน้ใยท่ียงัติดกันเป็นแพ ใหเ้ป็นเสน้ใยเด่ียวดว้ยการขจัด
ส่วนท่ีเป็นกาวหรือยางออกดว้ยสารฟอกขาว ไดเ้สน้ใยสบัปะรดท่ีพรอ้มน าไปป่ัน ตีเกลียว และทอ
เป็นผืนผา้ได ้

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 12 การตาก/ผึ่ง เสน้ใยสบัปะรด 
 

ท่ีมา : (Carmen Hijosa, 2561) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 เสน้ใยสบัปะรดก่อนน าไปป่ัน/ตีเกลียว ทอเป็นผืนผา้ 
 

ท่ีมา : (B-birth Creations, 4 เม.ย. 2559) 
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การผลิตผ้าใยสับปะรด สามารถน าเส้นใยสับปะรดมาทอด้วยก่ีแบบ
หตัถกรรมพืน้บา้น หากตอ้งการยอ้มสีเสน้ใยก็ติดสีไดดี้ ทัง้สีเคมี ไดแ้ก่ สีไดเรกซ ์สีริแอคทีฟ และ  
สีธรรมชาติ เช่นสีจากฝาง แก่นขนุน ครั่ง เป็นตน้ ส่วนการทอนิยมใชเ้สน้ไหมหรือเสน้ฝ้ายเป็น  
เสน้ยืน ใชเ้สน้ใยสบัปะรดเป็นเสน้พุง่ ทอเป็นผา้ผืน ผา้ลายลกูแกว้ ฯลฯ )วิโรจน ์แกว้เรืองและคณะ
, 2556) 

3.4.2.2 การผลิตเชิงอตุสาหกรรม  
ดร .ชาญชัย สิริเกษมเลิศ แห่งสถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อา้งถึงใน

วิโรจน ์แก้วเรืองและคณะ )2556) ว่าเป็นผู้ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาเสน้ใยสับปะรด ซึ่งเสน้ใยมีความ
ใบสับปะรด ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการปลูกสับปะรดสับปะรด เป็นเส้นใยธรรมชาติได้จาก  

เพ่ือการบริโภคท่ีสรา้งรายไดไ้ม่น้อยกว่า 20,000 ลา้นบาท ไปผลิตเป็นเสน้ใย ก่อนพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑเ์คหะสิ่งทอเพ่ือสรา้งมูลค่าเพิ่ม โดยพบว่าการปลูกสับปะรด 1 ไร่ จะให้ใบเหลือทิง้
ประมาณ 4,000 กิโลกรัม แปรรูปเป็นเส้นใยได้ 2.85 เปอรเ์ซ็นต ์หรืออย่างน้อย 100 กิโลกรัม 
ดงันัน้ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงไดร้่วมมือกับบริษัทไทยน าโชคเท็กซไ์ทล ์ด าเนินการ
พฒันาผลิตภณัฑเ์สน้ใยสบัปะรดในเชิงอตุสาหกรรม โดยมีกระบวนการดงันี ้ 

3.4.2.2.1 การเตรียมใบสับปะรด น าใบสบัปะรดท่ีท าความสะอาดแลว้
เขา้สูเ่ครื่องรีด เพ่ือท าใหใ้บสบัปะรดแตกหรือแยกออกจากกนัมากท่ีสดุ 

3.4.2.2.2 การหมกัใบสบัปะรด น าใบสบัปะรดไปหมกัโดยแช่น า้ธรรมดา 
ในบ่อหมกัและใหโ้ดนแสงแดดนาน 25-30 วนั แลว้น าใบสบัปะรดมาลา้งใหส้ะอาดและตากแดด 
ใหแ้หง้ ก่อนน ามาตดัใหเ้สน้ใยมีความยาวประมาณ 51 มิลลิเมตร 

3.4.2.2.3 การแยกเสน้ใย น าเสน้ใยเขา้เครื่อง roller card เพ่ือแยกเสน้ใย 
ออกจากกันและมีความนุ่มมากขึน้ ซึ่งการวิจัยครัง้นีเ้ดินเครื่อง roller card ประมาณ 3-4 รอบ 
เสน้ใยสบัปะรดท่ีไดมี้น า้หนกัเสน้ใยแหง้คดิเป็น 2.85% ของน า้หนกัใบสบัปะรดสด 

3.4.3 ข้ อแตกต่ า ง ขอ ง เ ส้น ใย สับปะรด ในประ เทศ ฟิลิ ป ปินส์แล ะ 
ในประเทศไทย 

)วินิจ  สินธุรกัษ์, 10 มกราคม 2562) กล่าวถึงความแตกตา่งของเสน้ใยสบัปะรด
ในประเทศฟิลิปปินสก์บัในประเทศไทย วา่มีความแตกตา่งกนัดงันี ้
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ตาราง 5 ความแตกตา่งของเสน้ใยสบัปะรดในประเทศฟิลิปปินสก์บัในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ท่ีมา :  )วินิจ  สินธุรกัษ,์ 10 มกราคม 2562) 
 

กล่าวคือ ประเทศไทยปลูกสับปะรดเพ่ือน าผลผลิตท่ีได้มารับประทานและ
จ าหน่าย ส่วนประเทศฟิลิปปินสเ์ป็นการปลูกเพ่ือตอ้งการน าเสน้ใยมาใช้ประโยชนโ์ดยเฉพาะ 
ส่งผลให้เส้นใยสับปะรดของประเทศฟิลิปปินส์มีเส้นใยท่ียาวและละเอียดมากกว่า ประเทศ
ฟิลิปปินสจ์งึน าเสน้ใยท่ีไดเ้หลา่นีม้าใชป้ระโยชนท์างสิ่งทอ ปัจจบุนัประเทศฟิลิปปินส ์ไดผ้ลกัดนัให้
อตุสาหกรรมสิ่งทอเป็นอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ 

3.4.4 การศึกษาทางชีววิทยาของสับปะรดในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบรอ้นชืน้ มีพืชเสน้ใยธรรมชาติหลากหลาย

ชนิด ไดม้าจากสว่นตา่ง ๆ ของพืช เชน่ 

 ฟิลิปปินส ์ ไทย 

1. พนัธุท่ี์ปลกูเพ่ือใชเ้สน้ใย ฟิลิปปินสป์ลกูสบัปะรด
พนัธุอิ์นทรชิตหรือ Red 
Spanish เพ่ือใชป้ระโยชน์
ทางเสน้ใย ไมใ่ชผ้ล 

นิยมปลกูพนัธุปั์ตตาเวีย 
หรือ Smooth Cayenne 
เป็นสว่นใหญ่ หลงัจากน า
ผลผลิตไปสง่ขายแลว้นิยม
น าสว่นของใบมาใช้
ประโยชน ์

2. ขนาดของเสน้ใย มีลกัษณะเสน้ใยยาว 
เน่ืองจากใชก้ารขดูใบทีละ
ใบ แบบเสน้ตอ่เสน้ 

มีขนาดของเสน้ใยท่ีสัน้กวา่
พนัธุอิ์นทรชิต 

3. วตัถปุระสงคก์ารปลกู
สบัปะรด 

ในประเทศฟิลิปปินสป์ลกู
สบัปะรดเพ่ือน าเสน้ใยสบ้
ปะรดมาใชป้ระโยชนท์าง
หตัถกรรม อตุสาหกรรม
ของประเทศ 

ประเทศไทยปลกูสบัปะรด
เพ่ือสง่ผลผลิตจ าหนา่ย 
เหลือเพียงเศษเหลือทิง้คือ
ใบสบัปะรดมาใชป้ระโยชน์
เพ่ือสรา้งมลูคา่เพิ่ม 
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3.4.4.1 ใบ ไดแ้ก่ สบัปะรด ป่านศรนารายณ ์
3.4.4.2 เมล็ด ไดแ้ก่ ฝา้ย 
3.4.4.3 เปลือกตน้ ไดแ้ก่ กลว้ยลินิน ป่านเฮมพ ์ปอ รามี 
3.4.4.4 ผล ไดแ้ก่ มะพรา้ว 
3.4.4.5 ทกุสว่นของพืช ไดแ้ก่ หญา้ กก ไผ่ 

วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ )2547) กล่าวว่า เสน้ใยบางชนิดเหมาะส าหรบั
การน ามาป่ันด้ายและทอผ้าหลังจากการน ามาปรับปรุงคุณภาพเส้นใยแล้ว เส้นใยบางชนิด
สามารถใชเ้ป็นเส้นยืนหรือดา้ยพุ่งไดเ้ท่านัน้ ในขณะท่ีเสน้ใยบางชนิดใชเ้ป็นดา้ยพุ่งไดเ้ท่านั้น 
ส าหรบัเสน้ใยท่ีมีความหยาบมากมักไม่ใชก้ารป่ันดา้ย แต่มักใชใ้นอุตสาหกรรมจักสาน เช่นท า
ตะกรา้ พรม เป็นตน้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปลูกสบัปะรดมากท่ีสุดของโลก คือ 496,274 ไร ่
กองวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, )2543) )อา้งถึงในวิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) และมีการ
ปลูกทั่วทุกภาคของประเทศ ในภาคกลางมีปลูกท่ี สุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ภาคเหนือ  
ท่ีล  าปางและอทุยัธานี ภาคตวนัออกท่ี ชลบรุี ระยอง จนัทบรุี และตราด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี
อุดรธานี หนองคายและนครพนม และภาคใตท่ี้เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร )จารุพันธุ์ 
2526  )และ) Collines 1968) )อา้งถึงในวิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) ไดก้ลา่ววา่ สบัปะรด
ท่ีไดแ้ดดเต็มท่ี ไม่มีตน้ไมบ้งัจะมีเปลือกหนากว่า ตน้ท่ีปลกูในท่ีมีแดดร าไร เปลือกหนาเป็นสาเหตุ
ใหแ้ยกเสน้ใยออกยากมากกวา่เปลือกบาง 

3.4.5 การแยกเส้นใยสับปะรด เพือ่น าไปใช้ประโยชนท์างส่ิงทอ 
วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ )2547) กลา่ววา่การแยกเสน้ใยสบัปะรด สามารถ

ท าได ้3 วิธีคือ 
3.4.5.1 การขดูดว้ยการใชมี้ดท่ือหรือกระเบือ้งแตก )Scraping) 

เป็นวิธีท่ีใช้ในประเทศฟิลิปปินส ์Jean Mallat, )1864) (อ้างถึงในวิชัย 
หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) ใชเ้วลามาก แตเ่สน้ใยท่ีไดมี้คณุภาพดีท่ีสดุ สามารถแยกเสน้ใย
ขนาดเล็กออกจากเสน้ใยขนาดใหญ่ได ้ตอ้งท าการขุดทนัทีท่ีตดัใบ อปุกรณท่ี์ใชขู้ดไดแ้ก่มีดท่ือ ๆ  
เศษถว้ยชามแตก เปลือกหอยหรือกะลามะพรา้ว ท่ีมีรืมเรียบเสมอกนั ขัน้ตอนการขดู คือ ตดัริมใบ
เอาหนามออกทัง้สองดา้น แลว้วางใบบนแผ่นไมผ้ิวเรียบใชมี้ดท่ือขูดผิวใบและเนือ้ใบออกจาก 
ส่วนทา้ยสุดของโคนใบ หรือห่างจากโคนใบประมาณ 4 นิว้ แผลรอยขูดกวา้งประมาณ 2-4 นิว้ 
ขดูจนกระทั่งเห็นเสน้ใยหยาบ แลว้ดงึเฉพาะเสน้ใยท่ีโผลข่ึน้มาใหแ้ยกออกจากใบ แลว้ใชมี้ดท่ือขดู
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ตอ่จนเห็นเสน้ใยละเอียด จึงจบัดงึออกมาจากใบ แลว้ใชห้วีสางใหเ้สน้ใยแยกออกจากกนัก่อนท า
การลา้งน า้ ขณะลา้งใหใ้ชเ้ปลือกหอยขูดเสน้ใยใหเ้รียงตวัไปในทิศทางเดียวกันแลว้ตากในท่ีร่ม 
เม่ือเสน้ใยเริ่มหมาด ใหน้  าท่อนไมก้ลมมาฟาดเส้นใยเพ่ือให้เนือ้เย่ือท่ีติดมาหลุดออก ผลผลิต
ประมาณ 1.5 % เสน้ใยท่ีแหง้มีสีขาวนวล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 การขดูดว้ยการใชมี้ดท่ือหรือกระเบือ้งแตก )Scraping)  
 

ท่ีมา : (bag in design, 4 กรกฎาคม 2559) 
 

3.4.5.2 การแชฟ่อก )Retting) 
การแช่ฟอกโดยใชแ้บคทีเรียท าลายเนือ้เย่ือใบไม่ใหเ้น่าเป่ือย ซึ่งเป็นการ

ละลายเพคตนิท่ียดึเสน้ใยออก เสน้ใยแยกออกเป็นเสน้เดี่ยว ใบออ่นสดและใบแก่สดสามารถน ามา
เป็นวตัถดุบิในการแชฟ่อกได ้บรเิวณใบท่ีมีแผลหรือแหง้ไมส่ามารถน ามาแชฟ่อกและผลิตเสน้ใยได ้
ก่อนแชฟ่อกควรตดัขอบใบออกทัง้สองขา้ง แลว้ตอ้งท าการแชฟ่อกทนัทีเพ่ือปอ้งกนัปากแผลปิด ซึ่ง
มีผลท าให้เกิดการขัดขวางการเข้าไปย่อยเนือ้ในของแบคทีเรีย ในงานวิจัยของ Fleig )1924) 
อา้งใน Cueto และคณะ )1978) (อา้งถึงในวิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) กล่าวว่า การใช้
ปุ๋ ยยเูรียท าใหเ้สน้ใยมีความเหนียวดี สะอาด และเป็นเงางาม และมนัขึน้มาก และขจดักลิ่นเน่าใน
กระบวนการแช่ฟอกไดด้ว้ย โดยไดใ้ชใ้บสับปะรดจากเมือง Calauan, Laguna และ San Pablo 
พบว่า ยูเรีย ปริมาณ 1.65 มิลลิกรมัต่อเสน้ใยแหง้ 1 กรมั และสดัส่วนน า้ 1:60 และบ่มเชือ้นาน 
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26 ชั่วโมง มีผลใหแ้บคทีเรียเพิ่มปริมาณไดส้งูสดุเม่ือเทียบกบัMgO และ MgO + K2 HPO4 แตเ่สน้
ใยมีความเหนียวนอ้ยกวา่เลก้นอ้ย คือ 30.6 และ 31.5 Kg.m/gm ตามล าดบั 

นอกจากนี ้Palmario และคณะ )1976) (อา้งถึงในวิชัย หฤทัยธนาสนัต ์
และคณะ, 2547) ไดก้ล่าวว่า การแทรกเสน้ใยสัปปะรดโดยใชมี้ดเล่มเล็ก หรือ ชามแตกขูดใบ
เพ่ือใหไ้ดเ้สน้ใย เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามพยายามและทกัษะสงู และผลผลิตท่ีไดน้อ้ยไม่เพียงพอตอ่
การปอ้นโรงงานอตุสาหกรรมเสน้ใบสปัปะรด ไม่สามารถขดูใบท่ีมีอยู่ไดห้มด ท าใหส้ญูเสียใบและ  
ทิ ้ง ให้เน่า เ ป่ือย  ท า ให้ประ เทศขาดรายได้อย่ างมห าศาล Palmario และคณะ )1976) 
ไดท้  าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเสน้ใยสัปปะรด โดยใชพ้นัธุ ์Red Spanish ซึ่งมีการปลูกกันมากใน
ประเทศฟิลิปปินส ์การทดลองไดผ้ลผลิตเสน้ใยโดยน าใบมาขดูดย้เครื่องขดูท่ีมีก าลงัฉดุ 10 แรงมา้ 
และแลว้ไดท้  าหารแช่ฟอกเสน้ใย ดว้ย MgO 5 มิลลิกรมัต่อเสน้ใยแหง้ 1 กรมั มีการเติมจุลินทรีย์
บริสุทธ์ิ และปรบั Ph ดว้ย NaCO ท่ี 6.8-7.2 ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า การเติม MgO ท าให ้
galacturonic acid หลดุออกจากเสน้ใยมาอยู่ในน า้มากกว่ากรรมวิธีเปรียบเทียบ และนอกจากนี้
ไดท้  าการวดัคา่ความเหนียวของเสน้ใยหลงัขดูและลงัแช่ฟอก ในสภาพมีความเหนียว 16.39 และ 
12.8g/g/m ตามล าดบั เสน้ใยแหง้มีความเหนียวมากกวา่เสน้ใยเปียก 

ศิริพรรณ)2536) (อ้างถึงในวิชัย หฤทัยธนาสันต์ และคณะ , 2547) 
ทดลองการแชฟ่อก 4 รูปแบบ วิธีคือ ใชน้  า้ประปา NaOH (3,4,5 และ 10%) ปนูขาว )5 และ 10%) 
และเถา้จากไม ้)15 และ 30%) พบวา่ตอ้งใชเ้วลาในการแช่ฟอกนาน 9, 3, และ 7-8 วนั ตามล าดบั 
จากการทดลองพบว่าปนูขาวเป็นสิ่งท่ีหายาก และ การใช ้NaOH มีกลิ่นเหม็นขณะท าการแช่ฟอก 
แสบจมูกและตาหลังการแช่ฟอก แล้วได้มีการจัดยางออกโดยการต้มในด่าง NaOH 1% 
นาน 60 นาทีและลา้งดว้ยน า้รอ้น ก่อนการผึ่งแหง้ ผลท าใหเ้สน้ใยมีความเหนียว 1.26 กรมั/ดีเนียร ์
ระดับความร้อนท่ีท าให้สีปล่ียนคือ 200-250 C Moisture regain 9.2% และความคงทนของสี 
ต่อแสงท่ีระดบั 4 เม่ือเปรียบเทียบกับฝ้าย พบว่ามีความเหนียวนอ้ยกว่าฝ้าย ฝ้ายมีความเหนียว  
3.8 กรมั )ดีเนียร ์)แตมี่ความสามารถดดูน า้ไดม้ากกว่าฝา้ย 

 
 
 
 
 

 



  42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 15 การแชฟ่อก )Retting)  
 

ท่ีมา : (วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) 
 

3.4.5.3 การขดูดว้ยเครื่องขดูเสน้ใยสปัปะรด )Decorticating machine) 
เครื่องขูดเส้นใยสัปปะรดออกแบบและผลิตทดลองโดยใช้หลักการ

เดียวกับเครื่องขูดเสน้ใยป่านศรนารายณ ์ใชขู้ดเสน้ใยไดเ้ร็วกว่าวิธีการอ่ืน อจัฉราพรและคณะ, 
)2525) (อา้งถึงในวิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) เครื่องขดูเสน้ใยสปัปะรด เป็นเครื่องจกัร 
ท่ีท  างานกึ่งอัตโนมัติ ใช้คนเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบและเครื่องจักรจะท าการขูดเปลือกนอกของ  
ใบสปัปะรดออก จนไดเ้สน้ใยออกมาตามท่ีตอ้งการ 

Collines )1968)  (อ้างถึงในวิชัย หฤทัยธนาสันต์ และคณะ , 2547) 
กล่าวว่า ในประเทศฟิลิปปินส ์ไตห้วัน และคองโก มีการแยกเส้นใยดว้ยมือ แล้วจึงน าเส้นใย  
ไปลา้งน า้ใหส้ะอาด และผึ่งแดดใหแ้หง้ ก่อนน าไปท าเกลียวใหเ้ป็นเสน้ดา้ย ดา้ยท่ีไดย้าวประมาณ 
3-4 ฟุต นอกจากนีย้ังกล่าวว่า ไม่สามารถน าเครื่องขูดใบป่านศรนารายณม์าขูดใบสัปปะรดได ้
และวิธีการอ่ืนจะท าใหค้วามแข็งแรงของเสน้ใยลดลง และท าใหสี้ของเสน้ใยสปัปะรดซีดลงดว้ย  
ผลผลิตเสย้ใยในหอ้งปฏิบตัิการไดป้ระมาณ 2% แต่ในเชิงพาณิชยไ์ด ้1-1.2% ส่วนความเหนียว
ของเสน้ใยมีความแตกต่างกันตามสายพันธุ์ บางสายพันธุ์มีความอ่อนนุ่มบาง มันเหมือนไหม  
บางชนิดมีความเหนียวนอ้ยกวา่สามารถใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้
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ภาพประกอบ 16 การขดูดว้ยเครื่องขดูเสน้ใยสบัปะรด )Decorticating machine)  

 
ท่ีมา : (Carmen Hijosa, 2561) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 17 เสน้ใยสบัปะรดหลงัขดูรดีเสน้ใย 

 
ท่ีมา : (Carmen Hijosa, 2561) 
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3.4.6 การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางเชิงกล  
การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางเชิงกล โดยใช้เครื่องแยกเส้นใยแบบกึ่งอัตโนมัติ 

ขดูแยกเสน้ใยแบบเสน้ตรง จากนัน้น ามาท าความสะอาดลา้งน า้และแยกลา้งเศษเย่ือของใบท่ีติด
กบัเสน้ใยออก จากนัน้ไปผึ่งลมใหแ้หง้ ไดผ้ลการคดัแยกเสน้ใย ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

(ก)                                           )ข)                                               )ค) 
 

ภาพประกอบ 18 )ก) เสน้ใยจากใบสบัปะรด)ข) ผึ่งลมใหแ้หง้ 
)ค) เสน้ใยสบัปะรดหลงัการทา่ความสะอาด 

 
ท่ีมา : รตันพล มงคลรตันาสิทธ์ิและคณะ )2561) 

 
รตันพล มงคลรตันาสิทธ์ิและคณะ )2561) กล่าวว่า จากภาพขา้งตน้ ผลการแยก

เสน้ใยใบสบัปะรดดว้ยวิธีทางเชิงกลพบว่า ไดเ้สน้ใยใบสบัปะรดท่ีมีความยาวตาม ขนาดของใบ
และมีสีขาวนวล จากนัน้น ามาท าความสะอาดโดยการลา้งน า้และแยกลา้งเศษเย่ือของใบท่ีติดกับ
เสน้ใย ผึ่งลมใหแ้หง้และผลประสิทธิภาพการผลิตพบว่าจากการแยกเสน้ใยจากใบสบัปะรดดว้ยวิธี
ทางเชิงกลตั้งแต่กระบวนการ ป้อนใบเข้าเครื่องจนกระทั้งได้เส้นใยสดออกจากเครื่องแยก  
ใบสับปะรดสด 1 กิโลกรัม สามารถแยกเส้นใยได ้66 กรัม คิดเป็นปริมาณการผลผลิต 6.6% 
ใชเ้วลา 10.35 นาที 
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3.4.6.1 การทดสอบลกัษณะและสมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยใบสบัปะรด  
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 ลกัษณะเสน้ใยใบสบัปะรด)ก) ภาพตามยาว )ข) ภาพตดัตามขวาง  
 

ท่ีมา : รตันพล มงคลรตันาสิทธ์ิและคณะ )2561) 
 

3.4.6.1.1 ลกัษณะของเสน้ใยใบสบัปะรด 
รตันพล มงคลรตันาสิทธ์ิและคณะ )2561) กล่าวว่า จากภาพขา้งตน้ 

ลกัษณะภาพตามยาว )ก )พบว่าเสน้ใยใบสบัปะรดมีขอ้ปลอ้ง พืน้ขรุระไม่สม่่าเสมอ และลกัษณะ
ภาพตดัตามขวาง )ข )เสน้ใยสบัปะรดมีลเูมนตรงกลางเสน้ใย  

3.3.6.1.2 สมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยใบสบัปะรด 
 

ตาราง 6 การทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยใบสบัปะรด 
 

เส้นใยใบสับปะรด สมบัตทิางกายภาพ 
ความยาว 30-50 เซนตเิมตร 

ความตา้นทานตอ่แรงดงึขาด 24.95 gf/den 
ความยึดตวัก่อนขาด %34.69  

 
ท่ีมา : )รตันพล มงคลรตันาสิทธ์ิและคณะ, 2561) 
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3.4.7 การปรับปรุงสมบัตเิส้นใยสับปะรด 
3.4.7.1 การเตรียมและท าความสะอาดเสน้ใยสบัปะรด )Scouring) 

ดงัท่ี )วิชัย หฤทัยธนาสันต ์และคณะ, 2547) ไดก้ล่าวแลว้ว่าสารประกอบ 
เพคติน ไขมัน และสิ่งสกปรกในเส้นใยสับปะรดมีการจับตัวกันเป็นแพแข็งไม่สามารถแยก 
เสน้ใยเด่ียวไดจ้ึงจ  าเป็นตอ้งท าความสะอาดเสน้ใยสับปะรดในขน้ตอนแรกก่อน โดยการก าจัด  
สิ่งสกปรกในขัน้แรกในกรบวนการสิ่งทอท่ีจะใชน้  า้ยาซักฟอก ซึ่งจดัเป็นสารประเภท Surfactant 
ท่ีช่วยช าระสิ่งสกปรกท่ีละลายในน า้และละลายในน า้มนั โดยจ าใหเ้สน้ใยเปียก แลว้ดงึสิ่งสกปรก
ออกจากเสน้ใย และสุดทา้ยท าใหส้ิ่งสกปรกไม่กลับไปติดบนเสน้ใยใหม่น า้ยาซักฟอกสามารถ  
แบ่งไดต้ามชนิด คือ น า้ยาซกัฟอกท่ีมีประจุลบ น า้ยาซกัฟอกท่ีไม่มีประจุ น า้ยาซกัฟอกท่ีมีประจุ
บวกและน า้ยาซกัฟอกท่ีมีท่ีมีทัง้ประจบุวกและลบ 

3.4.7.2 การขจดักมัและการฟอกขาว )Degumming and bleaching) 
จากการตรวจคน้เอกสารพบวา่ การขจดักมัสามารถท าได ้2 วิธี คือ 

 2.1.7.43. การขจดักมัทางเคมี 
Palmario และคณะ )7197)  (อ้างถึงใน วิชัย หฤทัยธนาสันต ์และ

คณะ, 2547) ไดศ้ึกษาการขจดักัมออกจากเสน้ใยสปัปะรด โดยตม้ใน NaOH 5% นาน 2 ชั่วโมง 
เพ่ือขจดัสิ่งเกาะติดออก และลดน า้หนกัลง มีการเพิ่มเวลาตม้นานถึง 16 ชั่วโมง พบวา่ไมท่  าใหเ้สน้
ใยเสียสภาพ อย่างไรก็ตามความงานและคุณภาพเสน้ใยท่ีไดย้ังไม่ถึงเกณฑค์วามพอใจสูงสุด 
ตอ้งการพฒันาวิธีการขจดักมัท่ีใชเ้วลาสัน้ลง 

Estilo และคณะ )1980 ) (อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 
2547) ไดศ้กึษากรรมวิธีขจดักมัออกจากเสน้ใย เน่ืองจากเสน้ใยท่ีไดจ้ากการขดู และการช่ฟอกยงั
ขาดความนุ่ม และเงางาม ตอ้งใชก้ระบวนการทางเคมีขจดักัมท่ีเกาะติดเสน้ใยออก จึงไดท้  าการ
ทดลองโดยน าเส้นใยมาแช่ในสารละลายสบู่เทียม )Wetting agent) 0.05 % นาน  60 นาที 
อัตราส่วนสารละลายต่อเส้นใย 20:1 แล้วเติม NaOH 5%  และ NaSO (sodium bisulphite) 
0.05% ลงไป แล้วจึงตม้ต่อนาน 120 นาที เม่ือครบก าหนดล้างเส้นใยดว้ยน า้รอ้น จนกระทั่ง  
น า้ลา้งใส แลว้จึงตม้น า้ธรรมดาอีก 15 นาที หลังจากนัน้ แช่ในกรดอะซีติก 3% เพ่ือท าใหด้่าง  
ท่ีติดคา้งอยู่เป็นกลาง แลว้ลา้งดว้ยน า้รอ้น การทดลองครัง้นีพ้บว่าเสน้ใยหลังการขูด และหลัง 
การแชฟ่อกมีกมัลดลงเหลือ 31.7 และ 29.78 % ตามล าดบั 

อัจฉราพร และคณะ )2525 ) (อ้างถึงใน วิชัย หฤทัยธนาสันต ์และ
คณะ, 2547)ไดผ้ลิตเสน้ใยโดยใชเ้ครื่องขูดและมีการน าเสน้ใยมาขจดักัมออกโดยใช ้NaOH 4% 
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NaSO (sodium bisulphite) 2%  NaOCI (sodium chlorite) 0.5%  แล้วต้ม ท่ี 90-95 C นาน 
60 นาที แล้วจึงตม้น า้เปล่า 30 นาทีแล้วจึงล้างให้สะอาด ผลท่ีไดคื้อเส้นใยมีสีขาว ยึดติดกัน 
เป็นแพแข็งกระดา้งมีส่วนท่ีแยกเป็นเสน้ใยเด่ียวบา้ง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การขจดักมัทางเคมี คือ ความ
เข้มข้นของสารเคมี อุณหภูมิในการขจัด และเวลาในการขจัด Doraiswamy and Chellamani, 
1993 ; Henrikssonet al., 1997) ) (อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) 

 22..7.43. การขจดักมัทางเอมไซม ์
เอมไซม์ท่ีใช้ในการขจัดกัม ได้แก่ เพคติเนส เฮมิเซลลูเลส และ 

เซลลเูลส โดยมีการใชร้วมกนัหลายเอนไซม ์และอาจใชก้่อนหรือหลงัการขจดักมัทางเคมี 
3.4.7.  3 การปรบันุม่และแยกเสน้ใยเด่ียว 

เป็นการน าเสน้ใยท่ีผ่านกระบวนการขจัดกั ฟอกขาวแลว้ผ่านเครื่องอัดบดม  
เสน้)Individual breaking machine) เพ่ือท าใหเ้สน้ใยเสน้นุม่และแยกเป็นเสน้ใยเด่ียวมากขึน้ แลว้
มีการใชส้ารปรบัผา้นุม่เป็นสารตกแตง่ผา้เพ่ือใหผ้า้มีความนุ่มและมีผิวสมัผสัดีขึน้ โดยสารปรบันุ่ม
สามารถแยกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ น ้ามันหรือแวกซ์ , cationic softener ประเภท silicone หรือ 
polyeyethylene emulsion, สารประกอบ silicone และประ เภท  miscellaneous softener 
(Carr, 1995) )อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ, 2547) 

มีงานวิจยัของ estilo และคณะ )1980) )อา้งถึงใน วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และ
คณะ, 2547)  บสภาพน าเสน้ใยมาปรั นุ่มโดยการเติมสารประกอบนุ่มแลว้น ามาผ่านลูกกลิง้และ
หมกัไวน้าน 7 วนั แลว้จงึน าเสน้ใยมาผา่นเครื่องหวี  2 เพ่ือดงึใหเ้สน้ใยตงึและมีการเรียงตวัเป็นบรอ
ระเบียบ แล้วจึงท าการตัดเส้นใย และผสมเส้นใยสัปปะรดกับอะคริลิก และโพลิเอมเตอร์ 
)acrylic and polyester) ในอัตราส่วน  แล้วจึงท าการป่ันดา้ย มีผลให้ ผ้ามีความเหนียว35:65  
เพิ่มขึน้คือคา่Elongation เพิ่มจาก  เป็น 28.02 และ 17.25%3.31 ตามล าดบั คา่ breaking length 
เพิ่มจาก14.30 เป็น 22.44 และ 18.50 gm/tex ตามล าดบั  

อัจฉราพร และคณะ )อ้างถึงใน วิชัย หฤทัยธนาสันต ์และคณะ , 2547) 
ได้ ผลิต เส้นใยโดยใช้เครื่องขูดและมีการน าเส้นใยมาขจัดกัมออกโดยใช้NaOH %4 NaSO 
(sodium bisulphite) %2 NaOCI (sodium chlorite) %0.5 แลว้ตม้ท่ี 95-90 C นาน 60 นาที แลว้

อเสน้ใยมีสีขาวจึงตม้ท่ีน า้เปล่า 30นาที แลว้จึงลา้งใหส้ะอาด ผลท่ีไดคื้  ยึดติดกนัเป็นแพ แข็งกระ
ดา่งมีส่วนท่ีแยกเป็นเสน้ใยเด่ียวบา้ง มีความละเอียด 25-13  ดีเนียร ์จึงน าไปผ่านกระบวนการท า
ให้นุ่มโดยผสมในน า้มันก๊าด และสารท าให้นุ่มชนิดแคดไอออน น าไปผ่านเครื่องบดอัดนาน   
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5-9 วนั พบวา่เสน้ใยแตกตวัดี จงึน าไปตดัใหมี้ขนาด 4 เซนตเิมตร ผสมกบัโพลีเอสเตอรเ์พ่ือป่ันเป็น
เสน้ดา้ยและทอผา้ในระบบอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับเส้นใยสับปะรด ผู้วิจัยพบว่าสับปะรดเป็น 
พืชลม้ลกุ ใบเลีย้งเดี่ยว มีอายหุลายปี สามารถทนตอ่สภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ ไดดี้ ปลกูไดใ้นดินแทบ
ทกุแห่งของประเทศไทย มีช่อดอกท่ีส่วนยอดของล าตน้ ซึ่งเม่ือเจริญเป็นผลแลว้จะเจริญตอ่ไปโดย
ตาท่ีล าตน้จะเติบโตเป็นตน้ใหม่ไดอี้ก  แหล่งปลกูสบัปะรดท่ีส าคญัของไทยอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีอยู่
ใกลท้ะเล ไดแ้ก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดและ
จังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต ้ซึ่งนิยมปลูกในสวนยาง ปัจจุบนัมีการปลูกสับปะรดในจังหวัดต่าง ๆ  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บรเิวณรมิแมน่ า้โขงและอีกหลายจงัหวดัในภาคเหนือ พนัธุท่ี์ปลกูมาก
ในประเทศไทย มี 5 พนัธุ ์คือ พนัธุปั์ตตาเวีย พนัธุอิ์นทรชิต พนัธุข์าว พนัธุภ์ูเก็ต และพนัธุต์ราดสี
ทอง ซึ่งในประเทศไทยท่ีนิยมปลกูมากท่ีสดุคือสายพนัธุปั์ตตาเวีย และเสน้ใยสบัปะรดเป็นเสน้ใยท่ี
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือเซลลโูลส และสบัปะรดไดถ้กูน ามาปลกูท่ีฟิลิปปินสเ์ป็นครัง้แรก จากนัน้
ชาวพืน้เมืองฟิลิปปินสห์รือกาตาล็อค ไดน้  าสบัปะรดมาท าเป็นเสน้ใยทอเป็นผา้บารอง )Borong) 
หรือพีนา่ )Pina) สว่นค าวา่ Pina เป็นภาษาสเปนหมายถึง Pineapple หรือสบัปะรดนั่นเอง ผา้หรือ
ชุดบารอง ผลิตเป็นครั้งแรกท่ีเมืองอะครัน )Aklan) ผู้หญิงท่ีอยู่ในเมืองนี ้จะมีทักษะและ 
ความช านาญในการทอผา้ใยสับปะรดมาจนถึงทุกวนันี ้ ปัจจุบนัประเทศฟิลิปปินสส์นบัสนุนการ
วิจัยและการใช้ผ้าใยสับปะรดให้คงอยู่สืบไป โดยมีสถาบันวิจัยสิ่งทอฟิลิปปินส ์ )Philippines 
Textile Research Institute) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )Department of Science and 
Technology) เป็นผูด้แูล 

ปัจจุบัน การผลิตผ้าบารองจากเส้นใยสับปะรดอาจผสมกับเส้นไหม  
พอลิเอสเตอร์ หรือฝ้าย เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ยิ่ งในขณะนี้กระแส  
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม )Green Product) และการค้า 
ท่ีเป็นธรรม )Fair Trade) ผ้าใยสับปะรดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส  าหรับการส่งเสริมการใช้ 
ผา้ใยสบัปะรด ช่างตดัเย็บเสือ้ผา้ชาวฟิลิปปินสท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศจะแนะน าส่งเสริม 
ใหเ้ห็นคณุคา่ของการใชผ้า้บารองกบัชาวฟิลิปปินสแ์ละชาวต่างชาตดิว้ยผา้ใยสบัปะรด มีขอ้ดีดงันี ้

1. มีน ้าหนักเบา ระบายอากาศดี ลักษณะคล้ายเส้นใยลินินและ 
กญัชงแตมี่ความแข็งนอ้ยกวา่ เหมาะส าหรบัสวมใสเ่ป็นเสือ้ผา้ฤดรูอ้น 

2. มีความแวววาวคลา้ยเสน้ไหม อีกทัง้เป็นเสน้ใยรรมชาติ มีการผลิตท่ี
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 



  49 

3. การดแูลรกัษาง่าย ไมจ่  าเป็นตอ้งซกัแหง้ 
จากการศึกษาพบว่าต้นสับปะรด 1 ต้น ประกอบด้วยใบสับปะรดเป็น

ส่วนมาก ซึ่งจ  านวนสัดส่วนของใบสับปะรดมีความใกลเ้คียงกับจ านวนขนาดของผลสับปะรด 
เหล่านีส้่งผลใหส้ามารถน าเสน้ใยสบัปะรดจากใบสบัปะรดมาใช้ประโยชนไ์ดจ้  านวนมาก อีกทัง้ผู
วิจยัยงัพบว่าสบัปะรดสามารถน าไปแปรรูปไดห้ลากหลาย อาทิ  เนือ้ใชร้บัประทานสด หรือแปรรูป
เป็นสับปะรดแช่อ่ิม สับปะรดกวน สับปะรดแหง้ แยมสับปะรดหรือบรรจุกระป๋องและคัน้ท าน า้
สบัปะรด ในภาคตวนัออกเฉียงเหนือใชเ้นือ้สบัปะรดผสมกบัปลาและเกลือหมกัไวท้  าเป็นอาหารท่ี
เรียกว่า “เค็มหมากนดั” เศษเหลือของสบัปะรดส่วนใหญ่จากอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องสามารถ
น ามาแปรรูปท าอย่างอ่ืนได ้เช่น น า้เช่ือม,แอลกอฮอล,์ น า้สม้สายชู, ไวน,์ อาหารส าหรบัเลีย้งวัว, 
กรดอินทรีย ์3 ชนิด คือ กรดซิตรกิ กรดมาเลอิก และกรดแอสคอรบ์กิ สว่นเปลือก สามารถใชเ้ปลือก
ส าหรบัเลีย้งววั และท่ีส าคญัใบของสบัปะรด สามารถน ามาซึ่งเสน้ใยสบัปะรด สามารถน ามาทอ
เป็นผา้ใยสบัปะรด กล่าวคือสามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นดา้นสิ่งทอได ้ซึ่งในฟิลิปปินสเ์รียกว่า“ผา้
บารอง” มีราคาแพง นิยมตดัเป็นชดุสากลประจ าของชาติฟิลิปปินสแ์ละไตห้วนั ผลิตภณัฑจ์ากใย
สบัปะรด เป็นประโยชนต์อ่การสรา้งมลูคา่เพิ่มจากเศษวสัดเุหลือใชภ้าคการเกษตรในประเทศไทย 
ปัจจบุนัราคาเสน้ใยใบสบัปะรดราคาประมาณ 700 บาท ตอ่กิโลกรมั นบัว่าเป็นรายไดเ้สริมใหก้บั
เกษตรกรไดไ้ม่นอ้ย เน่ืองจากเสน้ใยสับปะรดมีความเหนียว ทนทาน จึงเหมาะส าหรบัการผลิต
ผลิตภัณฑท่ี์ตอ้งการความแข็งแรง เช่น เคหะสิ่งทอ เสือ้ผา้ เครื่องใชภ้ายในบา้น เป็นตน้  และใน
ประเทศไทยท่ีซึ่งมีการปลกูสบัปะรดเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหมี้ใบสบัปะรดท่ีเป็นเศษเหลือทิง้ทาง
การเกษตรจ านวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งการคดัแยกเสน้ใยสบัปะรดสามารถท าได ้3 วิธีดว้ยกันคือ 
การขดูดว้ยการใชมี้ดท่ือหรือกระเบือ้งแตก )Scraping) การแชฟ่อก )Retting) การขดูดว้ยเครื่องขดู
เสน้ใยสัปปะรด )Decorticating machine) หลังจากนัน้สามารถน าเสน้ใยสับปะรดมาท าความ
สะอาดเตรียมเส้นใยเพ่ือน าไปใช้ประโยชนต์่อไป เหล่านีจ้ึงเป็นท่ีมาท่ีผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเส้นใย
สบัปะรดสามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นทางสิ่งทอ รวมถึงสามารถน ามาประโยชนใ์นทางอ่ืนๆ ได ้
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4. ความรู้เกี่ยวกับเส้นใยวัสดุส่ิงทอ 
4.1 ความรู้พืน้ฐานส่ิงทอ 

ดรรชนี พทัธวรากร )2555) กลา่วถึงค าจ ากดัความของสิ่งทอ ดงันี ้
สิ่งทอ )Textile) ค านิยามเดิมจะหมายถึงเฉพาะผา้ทอเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมี  

การขยาย ความหมายครอบคลุมถึงเสน้ใย ดา้ย ผืนผา้หรือผลิตภัณฑท่ี์เกิดจากเสน้ใย เสน้ดา้ย 
หรือผืนผา้ดว้ยศพัทส์ิ่งทอท่ีควรรู ้ดงันี ้

4.1.1 เสน้ใย)Fiber) หมายถึง วสัดหุรือสารใด ๆ ทัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาติและ
มนุษยส์รา้งขึน้ ท่ีมีอัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่านศูนยก์ลางเท่ากับหรือมากกว่า 100 
สามารถขึน้รูปเป็นผา้ได ้และตอ้งเป็นองคป์ระกอบท่ีเล็กท่ีสดุของผา้ไม่สามารถแยกย่อยในเชิงกล
ไดอี้ก 

4.1.2 ดา้ย )Yarn) ประกอบดว้ยเสน้ใยหลาย  ๆเสน้ รวมกัน อาจมีการขึน้
เกลียว )twist) หรือไมก็่ได ้

4.1.3 ผ้า )Fabric) เป็นวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจาก
สารละลาย เสน้ใย เสน้ดา้ย หรือวสัดพืุน้ฐานเหลา่นีร้วมกนั 

4.1.4 การตกแต่งส าเร็จ )Finish) คือกระบวนการใส่สารเติมแต่งเพ่ือเพิม
สมบตัใิหแ้ก่ผา้ดบิ 

4.1.5 ผา้ดบิ )Grey goods) ผา้ท่ียงัไมผ่า่นกระบวนการตกแตง่สาเรจ็ 
4.1.6 สิ่งทอ )Textile) มีความหมายกวา้ง ๆ หมายถึงเสน้ใย เสน้ดา้ย ผา้ หรือ

ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเสน้ใย เสน้ดา้ยหรือจากผา้ 
4.2 ประเภทของส่ิงทอ 

สิ่งทอสามารถแยกตามประเภทการใชง้านเป็นสองกลุม่ใหญ่ ๆ ดงันี ้
4.2.1 สิ่งทอทั่วไป (Conventional textiles) 

สิ่งทอทั่วไปนั้นครอบคลุมถึง สิ่งทอท่ีมีการขึน้รูปตามปกติจากเสน้ใยเป็น
เสน้ดา้ย ไปจนถึงการถักทอขึน้รูปเป็นผืนผา้ ลักษณะของผลิตภัณฑข์ึน้อยูกับการน าไปใช ้เช่น 
เชือก ซึ่งเกิดจากการขึน้รูป จากเสน้ใย ผลิตภัณฑส์่วนใหญ่มกัอยูในรูปของเสือ้ผา้ กระบวนการ
ผลิตสิ่งทอเป็นกระบวนการต่อเน่ืองของหลาย ๆ กระบวนการ เริ่มตัง้แต่การผลิตเสน้ใย )Fiber 
formation) การขึน้รูปเป็นเส้นด้าย )Yarn spinning) การขึน้รูปสิ่งทอ )Textile formation) และ 
การตกแตง่ส าเร็จ )Finishing) อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีทัง้อุตสาหกรรมท่ีผลิตเสน้ใย )ในกรณี
ของเส้นใยประดิษฐ์) ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมตน้น า้ )Upstream) อุตสาหกรรมป่ันดา้ย และ 
อตุสาหกรรมถกั ทอผา้ ซึ่งถือวาเป็นอตุสาหกรรมกลางน่า้ )Midstream) และสดุทา้ยอตุสาหกรรม
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ฟอก ยอ้มและตกแตง่ ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมปลายน า้ )Downstream) ส่วนการผลิตเสือ้ผา้นัน้ ถือว่า
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งท่ีแยกออกมาเน่ืองจากเป็นการน าเอาสิ่งทอ ไปออกแบบและตัดเย็บ 
ตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 

4.2.2 สิ่งทอเฉพาะทาง (Technical textiles) 
สิ่งทอเฉพาะทาง )Technical textiles) เป็นผลิตภัณฑท่ี์มีสมบตัิท่ีเหมาะสม

กบัการน าไปใชง้าน ท่ีนอกเหนือไปจากสิ่งทอทั่วไป ตวัอย่างของผลิตภณัฑส์ิ่่งทอเฉพาะทางไดแ้ก่ 
ถุงลมนิรภัย เข็มขดั นิรภัย ผา้ออ้มส าเร็จรูป เสือ้เกราะกันกระสุน มีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่าง
ออกไป ซึ่งมกัเป็นการขึน้รูปผลิตภณัฑโ์ดยตรงจากเสน้ใยซึ่งเรียกวาผา้ไม่ถกัไมท่อ หรือ นอนวฟูเวน 
(nonwoven) เหลา่นีก้  าลงัมีการขยายตวัคอ่นขา้งสงู 

4.3 เส้นใย (Fibers) 
ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ )เอ็มเทค) )2561)  ให้ค  านิยามว่า เส้นใย

หมายถึงวสัดหุรือสารใด ๆ ทัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษยส์รา้งขึน้ ท่ีมีอตัราส่วนระหว่างความ
ยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 100 สามารถขึน้รูปเป็นผ้าได้ และต้องเป็น
องคป์ระกอบท่ีเล็กท่ีสดุของผา้ไมส่ามารถแยกย่อยในเชิงกลไดอี้ก 

4.3.1 ประเภทของเสน้ใย 
เราสามารถแยกประเภทของเสน้ใยไดห้ลายแบบขึน้อยู่กับลกัษณะการแบง่ 

ในท่ีนีเ้ราแบง่ตามแหลง่ก าเนิดของเสน้ใยซึ่งจะแบง่ไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ เสน้ใยธรรมชาติ
และเส้นใยประดิษฐ์ ในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติก็ยังแบ่งย่อยได้อีกเป็นเส้นใยท่ีมาจากพืช  
จากสตัว ์และจากแร ่ส่วนเสน้ใยประดิษฐ์สามารถแยกเป็นเสน้ใยท่ีประดิษฐ์จากธรรมชาติ เสน้ใย
สงัเคราะห ์และเสน้ใยท่ีประดษิฐ์จากวสัดอ่ืุน ๆ  

4.3.1.1 เสน้ใยธรรมชาต ิ)Natural fibers) ไดแ้ก่ 
            เสน้ใยพืช เชน่ ฝา้ย ลินิน ปอ รามี ป่าน นุน่ 
            เสน้ใยสตัว ์เชน่ ขนสตัว)์wool) ไหม)silk) ผม )hair) 
            แร ่เชน่ แรใ่ยหิน )asbestos) 
4.3.1.2 เสน้ใยประดษิฐ์ )Man-made fibers)  
            ประดษิฐ์จากธรรมชาต ิเชน่ เรยอน อะซิเทต ไตรอะซีเทต 
            เส้นใยสังเคราะห์ เช่น โอเลฟินส์ โพลีเอสเทอร์ โพลีอรามิด 

ไนลอน 
            แรแ่ละเหล็ก เชน่ โลหะ แกว้ เซรามิก กราไฟต ์
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4.3.2 เสน้ใยสิ่งทอ)Textile Fiber) 
ดรรชนี พทัธวรากร )2555) กลา่วถึงค าจ ากดัความของเสน้ใยสิ่งทอ ดงันี ้

เส้นใยหมายถึงวัสดุหรือสารใด ๆ ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษย ์
สรา้งขึน้ท่ีมีอตัราส่วน ระหว่างความยาวต่อเสน้ผ่านศนูยก์ลางเท่ากับหรือมากกว่า 100 สามารถ
ขึน้รูปเป็นผา้ไดแ้ละตอ้งเป็น องคป์ระกอบท่ีเล็กท่ีสุดของผา้ ไม่สามารถแยกย่อยในเชิงกลไดอี้ก 
เสน้ใยท่ีจะเป็นเสน้ใยทางสิ่งทอควรมีสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

4.3.2.1 ควรมีความยาวมากกวา่ความกวา้งหลายรอ้ยเทา่ตวั 
4.3.2.2 สามารถบดิตวัรวมกนัเป็นเสน้ดา้ยได ้
4.3.2.3 เสน้ใยจะตอ้งมีความแข็งแรงละมีความยืดหยุ่นตวั 
4.3.2.4 มีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะทนต่อกระบวนการป่ันด้าย 

ทอผา้และเมื่อผลิตเป็นผืนผา้ได ้แลว้จะท าใหผ้า้นัน้มีความแข็งแรงเพียงพอในการใชง้านได ้
4.3.2.5 หากเส้นใยมีความยืดหยุ่นตัวดี จะท าให้เกิดลักษณะการ

พลิว้ตวัของผา้ 
4.3.2.6 ความยาวของเส้นใยโดยปกติแล้วเป็นสิ่ง ท่ีส  าคัญท่ีสุด 

ความยาวเสน้ใยจะตอ้งมีคา่ไม่นอ้ยกว่า 1/4 - 1/2 นิว้ จนถึงความยาวไม่จากัด เพ่ือท าใหเ้กิดแรง
ยดึตวักนัอยา่งเหมาะสมภายหลงักระบวนการป่ันดา้ย 

4.3.2.7 ความละเอียดของเสน้ใย ยิ่งเสน้ใยละเอียดเท่าใด ผา้จะมี
ความนุ่มนวล เช่น เสน้ใยไหม แต่ถ้าเสน้ใยท่ีเป็นป่าน ปอ ควรผลิตเป็นกระสอบป่านมากกว่า
เสือ้ผา้ เน่ืองจากเสน้ใยเหลา่นัน้หยาบมาก 

4.3.2.8 ความยืดหยุน่ตวัท าใหเ้สือ้ผา้คงรูปรา่ง เม่ือมีแรงดงึยืด 
4.3.2.9 รอยหยิกงอเป็นสมบตัิเฉพาะตวัของเสน้ใยธรรมชาติจ  าพวก

เสน้ใยขนสตัว ์
4.3.2.10 การดดูความชืน้ของเสน้ใย ท าใหส้บายตวัเม่ือสวมใส่และ

ลดไฟฟ้าสถิตบนเสน้ใย 
4.3.2.11 น า้หนกัของเสน้ใย ท าใหก้ารทิง้ตวัของผืนผา้ดีขึน้ ถา้เสน้ใย

หนกัเกินไปจะท าใหส้วมใสไ่มส่บายตวั เน่ืองจากน า้หนกัของผา้ถ่ายมาท่ีตวัผูส้วมใส่ 
4.3.2.12 จะตอ้งหาง่าย และราคาถกู 
4.3.2.13 จะตอ้งยอ้มสีพิมพแ์ละตกแตง่ไดง้่าย ไม่ท าใหเ้กิดการติดสี

ท่ีไมส่มา่เสมอ 
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4.3.2.14 ควรมีส่วนท่ีไม่เป็นระเบียบอยใูนโครงสรา้งบา้ง เพ่ือท าให้สี
ยอ้มสามารถแทรกซมึเขา้ไปในเสน้ใยได ้

4.3.3 สมบตัขิองเสน้ใย 
สมบัติของเส้นใยมีผลโดยตรงต่อสมบัติของผ้าท่ีท าขึน้จากเส้นใยนั้น  ๆ 

ผา้ท่ีท าจากเสน้ใยท่ีแข็งแรงก็จะมีความแข็งแรงทนทานดว้ย หรือเสน้ใยท่ีสามารถดูดซบัน า้ไดดี้  
จะส่งผลใหผ้า้สามารถดดูซบัน า้และความชืน้ไดดี้ เหมาะส าหรบัการน าไปใชใ้นส่วนท่ีมีการสมัผสั
กบัผิวและดดูซบัน า้ เชน่ ผา้เช็ดตวั ผา้ออ้ม เป็นตน้ 

ความแตกต่างของเส้นใยขึน้อยู่กับโครงสรา้งทางกายภาพ องคป์ระกอบ  
ทางเคมี และการเรียงตวัของโมเลกลุ ซึ่งสว่นผสมและความแตกตา่งในปัจจยัทัง้สามนี ้ท าใหเ้สน้ใย
มีสมบตัท่ีิหลากหลายและแตกตา่งกนั ซึ่งสมบตัขิองเสน้ใยก็จะมีผลตอ่สมบตัขิองผา้หรือผลิตภณัฑ์
ท่ีผลิตจากเสน้ใยนัน้ ทัง้ในส่วนท่ีเป็นท่ีตอ้งการและไม่ตอ้งการตอ่การน าไปใชง้าน ยกตวัอย่างเช่น 
ในเสน้ใยท่ีสามารถดดูซบัน า้ไดน้อ้ย จะสง่ผลใหผ้า้ท่ีท าจากเสน้ใยชนิดนีมี้สมบตัิ ดงันี ้ 

4.3.3.1 เกิดไฟฟ้าสถิตย)์Static build-up) บนเนือ้ผา้ไดง้่าย ท าใหผ้า้ลีบ
ตดิตวั 

4.3.3.2 ผ้าแห้งเร็ว เน่ืองจากมีปริมาณน า้ท่ีดูดซับน้อยและไม่มีพันธะ 
)bond) ระหวา่งเสน้ใยและโมเลกลุของน า้ 

4.3.3.3 ยอ้มตดิสียาก เน่ืองจากการยอ้มสีสว่นใหญ่อาศยัน า้เป็นตวักลาง
พาโมเลกลุของสีเขา้ไปในเนือ้ผา้ ผา้ท่ีไมด่ดูซบัน า้จงึตดิสียอ้มไดย้ากกวา่ 

4.3.3.4 สวมใส่สบายนอ้ยกว่า เน่ืองจากการเหง่ือท่ีอยู่บนผิวถูกดูดซับ
นอ้ยท าใหรู้ส้กึเปียกชืน้ได ้

4.3.3.5 คงรูปไดข้ณะเปียก )หรือขณะซกั )และผา้ยบันอ้ย ทัง้นีเ้น่ืองจาก 
ปริมาณน า้ท่ีถูกดูดซับมีน้อย และไม่เกิดพันธะระหว่างเส้นใย และโมเลกุลของน า้ ท่ีจะท าให้
โครงสรา้งเปล่ียนแปลงไป  

4.3.4 โครงสรา้งทางกายภาพของเสน้ใย 
โครงสรา้งทางกายภาพหรือโครงสรา้งทางสณัฐาน )morphology) ของเสน้ใย 

สามารถสงัเกตไดจ้ากกลอ้งจุลทรรศน ์)microscope) ท่ีมีก าลงัขยาย 250-1000 เท่า โครงสรา้ง
ทางกายภาพนัน้ครอบคลมุถึง ความยาว ขนาดหรือเสน้ผ่าศนูยก์ลาง รูปรา่งภาคตดัขวาง )cross-
sectional shape) รูปรา่งของผิวเสน้ใย และความหยกัของเสน้ใย 

4.3.5 ความยาวเสน้ใย )Fiber length) 
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เสน้ใยมีทัง้ชนิดสัน้และยาว ซึ่งความยาวของเสน้ใยจะมีผลต่อสมบตัิและ 
การน าไปใชง้านของผลิตภณัฑส์ิ่งทอ ก่อนอ่ืนเรามาท าความรูจ้กักบัชนิดของเสน้ใยทัง้สองนีก้่อน 

เส้น ใยสั้น  )Staple fiber) เ ป็น เส้น ใย ท่ี มีความยาวอยู่ ในช่ ว ง  2 ถึ ง 
46 เซนตเิมตร )หรือ ? ถึง 18 นิว้) เสน้ใยธรรมชาตทิัง้หมดยกเวน้ไหมเป็นเสน้ใยสัน้ ยกตวัอยา่งเช่น 
เสน้ใยฝา้ย นุ่น ขนสตัว ์เสน้ใยสัน้ท่ีมาจากเสน้ใยประดิษฐ์มกัท าเป็นเสน้ยาวก่อนแลว้ตดั )chop) 
เป็นเสน้ใยสัน้ตามความยาวท่ีก าหนด  

เส้นใยยาว )Filament fiber) เป็นเส้นใยท่ีมีความยาวต่อเน่ืองไม่สิน้สุด  
มีหนว่ยวดัเป็นเมตรหรือหลา เสน้ใยยาวสว่นใหญ่เป็นเสน้ใยประดษิฐ์ ยกเวน้ไหมซึ่งเป็นเสน้ใยยาว
ท่ีมาจากธรรมชาต ิเสน้ใยยาวอาจเป็นชนิดเสน้ยาวเด่ียว )monofilament) ท่ีมีเสน้ใยเพียงเสน้เดียว 
หรือเสน้ใยยาวกลุ่ม )multifilament) ซึ่งจะมีเสน้ใยมากกว่า 1 เสน้รวมอยู่ดว้ยกันตลอดความยาว 
เสน้ยาวท่ีออกมาจากหัวฉีด )spinnerets) จะมีลกัษณะเรียบซึ่งมีลกัษณะเรียบคลา้ยเสน้ใยไหม 
หากตอ้งการลกัษณะเสน้ใยท่ีหยกัก็จะตอ้งน าไปผา่นกระบวนการท าหยกั )crimp) ซึ่งเสน้ใยท่ีไดจ้ะ
มีลกัษณะคลา้ยเสน้ใยฝา้ย หรือขนสตัว ์ซึ่งส่วนมากเสน้ใยท่ีท าหยกัมกัจะน าไปตดัเพ่ือท าเป็นเสน้
ใยสัน้ 

 4.3.6 ขนาดเสน้ใย 
ขนาดของเส้นใยมีผลต่อสมรรถนะการใช้งานและสมบัติทางผิวสัมผัส  

)hand properties) เส้นใยท่ีมีขนาดใหญ่จะให้ความรู้สึกท่ีหยาบและแข็งของเนื ้อผ้า แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ใหค้วามแข็งแรงมากกว่าเม่ือเทียบกบัเสน้ใยชนิดเดียวกนัท่ีมีขนาดเล็กกว่า ผา้ท่ีท า
จากเสน้ใยท่ีมีขนาดเล็กหรือมีความละเอียดก็จะใหค้วามนุ่มต่อสมัผสั และจดัเขา้รูป )drape) ได้
ง่ายกวา่ 

เสน้ใยธรรมชาตินัน้มกัมีขนาดท่ีไม่สม ่าเสมอ คณุภาพของเสน้ใยธรรมชาติ
มักจะวัดจากความละเอียดของเสน้ใย เสน้ใยท่ีมีความละเอียดมาก )ขนาดเล็ก) จะมีคุณภาพ  
ท่ีดีกว่า การวัดความละเอียดมักวัดจากเส้นผ่าศูนยก์ลางของเส้นใย )ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน)์  
ในหน่วยของไมโครเมตร )1 ไมโครเมตรเท่ากับ 1/1000 มิลลิเมตร) ซึ่งโดยทั่วไปขนาดของเสน้ใย
ธรรมชาตแิตล่ะชนิดมีดงัตวัอยา่งขา้งลา่งนี ้
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ตาราง 7 ขนาดของเสน้ใย 
 

เส้นใยธรรมชาติ ขนาดของเส้นใย 

เสน้ใยฝา้ย 16-20 ไมโครเมตร 

ขนสตัว ์ )แกะ)  10-50 ไมโครเมตร 

ไหม 11-12 ไมโครเมตร 

เสน้ใยลินิน 12-16 ไมโครเมตร 

 
ท่ีมา :  )ศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ)เอ็มเทค), 2561) 
 

ส าหรบัเสน้ใยประดิษฐ์ท่ีผลิตในอุตสาหกรรม ขนาดของเสน้ใยจะขึน้อยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่างเช่น ขนาดของรูในหัวฉีด )spinneret holes) การดึงยืดขณะท่ีป่ันเส้นใยและ 
หลังการการป่ันเส้นใย รวมไปถึงปริมาณและความเร็วของการอัดน ้าพลาสติกผ่านหัวฉีด 
ในกระบวนการป่ันเสน้ใย เสน้ใยประดิษฐ์ท่ีไดส้ามารถควบคุมความสม ่าเสมอไดดี้กว่าเส้นใย
ธรรมชาติ แต่ก็ยงัมีส่วนท่ีไม่สม ่าเสมอบา้งเน่ืองจากความไม่คงท่ี ) irregularity) ของกระบวนการ
ผลิต หนว่ยท่ีมกัใชว้ดัความละเอียดของเสน้ใยประดิษฐ์คือดีเนียร ์และ เท็กซ ์ 

ดีเนียร ์)Denier) เป็นหน่วยการวดัขนาดของเสน้ใย โดยเป็นน า้หนกัในหน่วย
กรมัของเสน้ใยท่ีมีความยาว 9,000 เมตร เสน้ใยท่ีมีคา่ดีเนียรต์  ่าจงึมีความละเอียดมากกวา่ เสน้ใย
ท่ีมีคา่ดีเนียรส์งูเน่ืองจากมีน า้หนกันอ้ยกว่าในความยาวท่ีเทา่กนั  

เท็กซ์ )Tex) เป็นหน่วยการวัดขนาดของเส้นใยคล้ายกับดีเนียร์ แต่เป็น
น า้หนกัในหนว่ยกรมัของเสน้ใยท่ีมีความยาว 1,000 เมตร  

ดีเนียรต์อ่ฟิลาเมนต ์)Denier per filament, DPF) เป็นคา่ท่ีวดัความละเอียด
ของเสน้ใยท่ีอยูใ่นเสน้ดา้ยซึ่งมีจ  านวนเสน้ใยตัง้แต ่2 ขึน้ไป ดงันัน้คา่ดีเนียรต์อ่ฟิลาเมนตจ์งึเท่ากบั
ดีเนียรข์องฟิลาเมนตน์ัน้หารดว้ยจ านวนฟิลาเมนต ์)หรือจ านวนเสน้ใย) ทัง้หมด  

โดยทั่วไปเสน้ใยท่ีใชส้  าหรบัเสือ้ผา้มีขนาดอยู่ในช่วง 1 ถึง 7 ดีเนียร ์เสน้ใย
ส าหรบัท าพรมมีขนาดใหญ่อยู่ในชว่ง 15 ถึง 24 ดีเนียร ์เสน้ใยขนาดเท่ากนัไม่ไดห้มายความวา่จะ
มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งานชนิดเดียวกันได ้ เส้นใยท่ีใช้ส  าหรับเสือ้ผ้ามักจะนิ่มและ
ละเอียดเกินกวา่ท่ีจะทนตอ่แรงกดไดดี้เหมือนเสน้ใยท่ีใชท้  าพรม ในทางกลบักนัเสน้ใยท่ีใชท้  าพรมก็
ใหค้วามรูส้กึตอ่ผิวสมัผสัท่ีละเอียดนอ้ยกวา่เสน้ใยท่ีใชท้  าเสือ้ผา้ 
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4.3.7 รูปรา่งหนา้ตดัขวางของเสน้ใย 
รูปรา่งหนา้ตดัขวางของเสน้ใยมีผลตอ่ความเป็นมนัวาว ลกัษณะเนือ้ผา้ และ

สมบตัิต่อผิวสัมผัส เสน้ใยมีรูปร่างหนา้ตดัท่ีหลากหลายกัน เช่นวงกลม สามเหล่ียม ทรงคลา้ย
กระดกู )dog bone) ทรงรูปถั่ว )bean-shaped) เป็นตน้ 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 20 รูปรา่งหนา้ตดัขวางของเสน้ใย  
 

ท่ีมา : )ศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ)เอ็มเทค), 2561) 
 

 

     

 

ความแตกตา่งของรูปรา่งหนา้ตดัขวางของเสน้ใยธรรมชาติ เกิดจากลกัษณะ
การสรา้งเซลลโูลสในขณะท่ีพืชเติบโต เช่นในเสน้ใยฝา้ย หรือการกระบวนการสรา้งโปรตีนในสัตว ์
เชน่ ขนสตัว ์หรือรูปรา่งของช่อง )orifice) ในตวัไหมท่ีท าหนา้ท่ีฉีดเสน้ใยไหมออกมา ส าหรบัเสน้ใย
ประดษิฐ์รูปรา่งของหนา้ตดัของเสน้ใยขึน้อยู่กบัรูปรา่งของรูในหวัฉีด 

  
4.3.8 ลกัษณะผิวภายนอกของเสน้ใย  

ลกัษณะผิวของเสน้ใยมีทัง้แบบเรียบ เป็นแฉก หรือขรุขระ ซึ่งลกัษณะผิวนีมี้
ผลตอ่ความเป็นมนัวาว สมบตัติอ่ผิวสมัผสั เนือ้ผา้ และการเป้ือนง่ายหรือยาก 
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4.3.9 ความหยกั )crimp)  
ความหยกัในเสน้ใยช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ )cohesiveness) 

ระหวา่งเสน้ใย ท าใหส้ามารถคืนตวัจากแรงอดั )resilience) ไดดี้ ทนตอ่แรงเสียดสี )resistance to 
abrasion) มีความยืดหยุน่ มีเนือ้เตม็ )bulk) และใหค้วามอบอุน่ )warmth) 

 4.3.10 องคป์ระกอบทางเคมีและการเรียงตวัของโมเลกลุของเสน้ใย 
เสน้ใยประกอบดว้ยโมเลกุลจ านวนมาก โมเลกุลเหล่านีมี้ลักษณะเป็นเสน้

ยาวเรียกว่าโพลิเมอร ์)polymer) ท่ีเกิดจากการเรียงตวัของหน่วยโมเลกุลเล็ก ๆ คือมอนอเมอร ์
)monomer) และเช่ือมตอ่กนัดว้ยพนัธะเคมีดว้ยกระบวนการสงัเคราะหท่ี์เรียกว่า โพลิเมอไรเซชนั 
)polymerization) ขนาดของโพลิเมอรข์ึน้อยู่กับความยาวของโมเลกุลซึ่งบอกไดจ้ากจ านวนของ
มอนอเมอรท่ี์อยู่ในโพลิเมอรน์ัน้ )degree of polymerization) โพลิเมอรท่ี์มีเสน้โมเลกุลยาวจะมี
น า้หนกัโมเลกลุ มากกว่าโพลิเมอรท่ี์มีเสน้โมเลกลุสัน้เน่ืองจากจ านวนมอนอเมอรท่ี์มากกว่านั่นเอง 
ซึ่งจะมีผลตอ่ความแข็งแรงของเสน้ใยท่ีโพลิเมอรน์ัน้เป็นองคป์ระกอบอยู ่  

โมเลกุลหรือโพลิเมอรท่ี์อยู่ในเสน้ใยจะมีการเรียงตวัแตกต่างกัน เม่ือแต่ละ
โมเลกลุมีการเรียงตวัอย่างไรท้ิศทาง )random) ก็จะท าใหเ้สน้ใยบริเวณนัน้มีความเป็นอสัณฐาน 
)amorphous) สว่นในบรเิวณท่ีโมเลกลุมีการเรียงซอ้นขนานอยา่งเป็นระเบียบก็จะมีความเป็นผลึก 
)crystalline) เกิดขึน้ เสน้ใยท่ีมีความเป็นผลึกมากก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าเสน้ใยท่ีมีความเป็น
ผลึกน้อย อย่างไรก็ตามปริมาณความเป็นผลึกไม่ใช่ปัจจัยท่ีก าหนดความแข็ งแรงของเส้นใย 
หากรวมไปถึงทิศทางการจดัเรียงตวัของโมเลกลุท่ีเป็นระเบียบเหล่านีด้ว้ย ถา้โมเลกลุมีการจดัเรียง
ตวัอยู่ในทิศทางท่ีขนานกับแกนตามความยาวของเสน้ใย ก็จะช่วยใหเ้สน้ใยมีความแข็งแรงมาก 
เน่ืองจากโมเลกลุเรียงตวัในทิศทางเดียวกบัแรงท่ีกระท าตอ่เสน้ใย)ตามความยาว) ท าใหส้ามารถ 
มีส่วนช่วยในการรบัแรงเต็มท่ี เรียกว่าเสน้ใยนัน้มีการจดัเรียงตวัของโมเลกุลท่ีดี )oriented fiber) 
ในอีกกรณีหนึ่งแมเ้สน้ใยจะมีบริเวณท่ีเป็นผลึกมาก แตมี่ทิศทางการจดัเรียงตวัท่ีไม่ขนานกับแกน
ตามยาวของเส้นใย โมเลกุลก็ไม่สามารถรับแรงในทิศทางการดึง เส้นใยไดเ้ต็มท่ีท าให้มีความ
แข็งแรงนอ้ยกว่าในกรณีแรก ดงันัน้ในกระบวนการผลิตเสน้ใยประดิษฐ์ จึงตอ้งมีการดงึยืดเสน้ใย  
ท่ีออกมาจากหัวฉีด เพ่ือเพิ่มความเป็นผลึกโดยการจัดเรียงโมเลกุลให้เป็นระเบียบ และ  
ท าการจัดเรียงโมเลกุลท่ีเป็นระเบียบเหล่านีใ้ห้อยู่ในทิศทางเดียวกับแกนตามยาวของเส้นใย 
กระบวนการนีเ้รียกวา่การดงึยืด )stretching หรือ drawing) 
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4.3.11สมบตัขิองเสน้ใยท่ีมีผลตอ่สมบตัผิา้ 
4.3.11.1 สมบตัรูิปลกัษณ ์)Aesthetic properties) 

รูปลกัษณภ์ายนอกของผา้มกัเป็นปัจจยัหนึ่ง ท่ีผูบ้รโิภคใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกซือ้ผลิตภณัฑส์ิ่งทอ ว่ามีความเหมาะสมตอ่การน าไปใชห้รือไม่ สมบตัิเหล่านีไ้ดแ้ก่ความเป็น
มนัวาว การทิง้ตวัของผา้ เนือ้ผา้ และสมัผสั  

4.3.11.1.1 สมบตัคิวามเป็นมนัวาว)Luster) 
สมบตัินีเ้ก่ียวขอ้งกบัปริมาณแสงท่ีถกูสะทอ้นกลบัโดยผิวหนา้ของผา้ 

ซึ่งผา้ท่ีสะทอ้นแสงกลบัออกมามากก็จะมีความเป็นมนัวาวมาก สมบตัินีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะผิวหนา้
ของเส้นใย ดา้ย สารเติมแต่ง และโครงสรา้งผ้า ผ้าไหมเป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีมีความมันวาวสูง
เน่ืองจากเส้นใยไหมมีผิวหน้าท่ีเรียบและเป็นเส้นยาวต่อเน่ือง )Filament) การเลือกระดับของ 
ความมนัวาวของผา้มกัขึน้อยูก่บัการน าไปใชง้าน 

4.3.11.1.2 การทิง้ตวัของผา้ )Drape) 
สมบัติการทิง้ตัวของผ้าเก่ียวข้องกับลักษณะท่ีผ้าตกลงบนรูปร่าง  

ท่ีเป็น 3 มิติ เช่น บนร่างกาย หรือบนโต๊ะ ว่าสามารถโคง้งอตามรูปทรงท่ีผา้วางอยู่ไดม้ากน้อย
เพียงใด ผา้ท่ีสามารถทิง้ตวัไดดี้ก็จะดูอ่อนนุ่ม สามารถจัดเขา้กับรูปทรงไดง้่าย ส่วนผา้ท่ีทิง้ตัว  
ไดน้อ้ยมักจะมีความแข็ง สมบตัิเหล่านีข้ึน้อยู่กับความละเอียดของเสน้ใย รวมทัง้ลักษณะของ
เสน้ดา้ยและโครงสรา้ง )การถกัทอ) ของผา้ดว้ย  

4.3.11.1.3 เนือ้ผา้ )texture) 
เป็นสมบตัิท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ดา้นท่ีมองเห็นดว้ยตาและท่ีสัมผสัดว้ยมือ 

ผา้อาจจะมีผิวท่ีดเูรียบ หรือขรุขระ ผา้ท่ีท าจากเสน้ใยธรรมชาตมิกัจะมีผิวท่ีดไูมส่ม ่าเสมอเม่ือเทียบ
กับผา้ท่ีท าจากเสน้ใยประดิษฐ์ท่ีมีผิวเรียบ สมบตัิของเนือ้ผา้ขึน้อยู่กับความเรียบของผิวหนา้ของ
เสน้ใยและเสน้ดา้ย ลกัษณะการถกัทอผา้และการตกแตง่ส าเรจ็ก็มีผลตอ่สมบตัเินือ้ผา้เชน่กนั 

4.3.11.1.4 สมบตัติอ่ผิวสมัผสั)Hand) 
สมบตัิต่อผิวสมัผสัเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึกต่อผิวเม่ือสมัผสักับเนือ้ผา้ 

ผา้แต่ละชนิดอาจใหค้วามรู้สึกเย็น อุ่น หนา บาง ล่ืน หรือนุ่ม แตกต่างกันไป สมบตัินีข้ึน้อยู่กับ
สมบตัผิิวหนา้ของเสน้ใย และเสน้ดา้ย )การถกัทอ)  รวมทัง้โครงสรา้ง  ของผา้ดว้ย  
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4.3.11.2 สมบตัคิวามทนทาน 
สมบัติความทนทานของผ้ามีผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

สิ่งทอท่ีท าจากผ้านั้น ๆ สมบัติความทนทานของผ้าครอบคลุมทั้งสมบัติการทนต่อแรงเสียดสี 
)abrasion resistance) ทนตอ่แรงดงึ )tenacity)  

4.3.11.2.1 สมบตักิารทนตอ่แรงเสียดสี  
เป็นสมบัติท่ีบอกถึงความสามารถของผ้าท่ีทนต่อแรงขัดถู 

หรือเสียดสี ท่ีมักเกิดขึ ้นตลอดเวลาการใช้งานของสิ่ งทอ โดยเฉพาะเ สื ้อผ้า นอกจากนี้
ความสามารถในการพบังอไปมาโดยไม่ขาด )flexibility) ก็เป็นสมบตัิส  าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับสมบตัิ
ความทนของผา้  

4.3.11.2.2 สมบตัคิวามทนตอ่แรงดงึ 
เป็นความสามารถของผ้าในการทนต่อแรงดึง ซึ่งความ

แข็งแรงนีน้อกจากจะขึน้อยู่กบัความแข็งแรงของเสน้ใยแลว้ ยงัขึ ้นอยู่กบัลกัษณะของเสน้ดา้ยและ
การขึน้รูปเป็นผา้อีกดว้ย  

4.3.11.3 สมบตัคิวามใสส่บาย )Comfort properties) 
สมบตัคิวามใส่สบายเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูส้วมใส่รูส้ึกเม่ือสวมใส่สิ่งทอ

ภายใตส้ภาวะสิ่งแวดลอ้มและกิจกรรมต่าง ๆ สมบตัินีมี้ความซบัซอ้นเพราะนอกจากจะขึน้อยู่กับ
สมบตัิของผา้ท่ีเก่ียวขอ้งจริงต่อความรูส้ึกสบายในการสวมใส่แลว้ ยงัขัน้อยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งซึ่ง
ส  าคัญมากคือความรูส้ึกพึงพอใจของผู้สวมใส่ท่ีมีต่อผลิตภัณฑส์ิ่งทอนั้น  ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
ความแตกต่างหลากหลายขึน้อยู่กับรสนิยมส่วนตวั และทศันคติท่ีผูส้วมใส่มีต่อผลิตภณัฑ ์ในท่ีนี ้
จะขอกลา่วถึงเฉพาะปัจจยักลุม่แรกท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑเ์อง 

4.3.11.3.1 สมบตักิารดดูซบัน า้ )Absorbency) 
เป็นสมบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของเสน้ใยท่ีจะดดูซบั

โมเลกลุของน า้จากรา่งกายหรือจากอากาศรอบๆ  
4.4 วัตถุประสงคข์องการผสมเส้นใย 

อจัฉราพร ไศละสตู )2539) กลา่ววา่ การผสมเสน้ใย มีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
4.4.1 เพ่ือใหเ้สน้ดา้ยยอ้มติดสีแตกตา่งกนั ซึ่งท าไดโ้ดยการใชใ้ยท่ีดดูติดสีไดไ้ม่

เหมือนกัน ผสมเขา้ดว้ยกัน ป่ันเป็นเสน้ดา้ยทอผา้แลว้จึงยอ้มสี จะท าใหผ้า้นัน้มีสีต่างเป็นจุด ๆ  
ทั่วผืนเกิดความสวยงามอีกแบบหนึ่ง 

4.4.2 เพ่ือท าใหเ้สน้ดา้ยท่ีผลิตออกมามีเนือ้มากขึน้ มีผิวสมัผสัดีขึน้ 
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4.4.3 เพ่ือปรบัปรุงใหมี้ประสิทธิภาพในการทอและการตกแตง่ใหดี้ขึน้สม ่าเสมอ
ยิ่งขึน้ เช่น น าเสน้ใยธรรมชาติชนิดเดียวกนัแต่ความยาวแตกต่างกนัมาผสมกัน จะท าใหเ้สน้ดา้ย
สม ่าเสมอกนัมากขึน้  

4.4.4 เพ่ือใหผ้า้มีราคาถกูลงหรือแพงขึน้ 
4.4.5 การผสมเสน้ใยเพ่ือชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของผืนผา้นัน้ ๆ ใหมี้ลกัษณะหรือ

คุณสมบัติท่ีดีขึน้ นับเป็นเหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุดในการผสมเส้นใย เช่น ถ้าตอ้งการให้ผ้ามีความ
ทนทานมากขึน้ จะใชโ้พลีเอสเตอรผ์สมกบัฝา้ยท าใหผ้า้นัน้ไมใ่ครย่บั และรีดง่ายขึน้ดว้ย 

าท่ีทอของทางชมุชนบา้นท่าเรือจผ้ ะใชไ้หมเป็นหลกั ซึ่งไหมท่ีชมุชนบา้นท่าเรือใชท้อ
นเป็นไหมรบัพระราชทานใชเ้ป็นเสน้พุ่งจจบุัในปั ส่วนเสน้ยืนตอ้งสั่งซือ้จากแหล่งอ่ืน )นางบณัฑิต 

ไชยบณิ, ขอ้มลูการทอผา้ไหมชมุชนบา้นทา่เรือ, 8 ธนัวาคม 2561) โดยกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือมี
ค ว ามต้อ ง ก า ร ใ นก า รพัฒน า รู ปแบบขอ ง วั ต ถุ ดิ บ ใ นก า ร ผลิ ต  เ พ่ื อ ใ ห้ผ ลิ ตภัณฑ์ 
เกิดความหลากหลาย เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ทัง้ยงัค  านึงในดา้นของคณุภาพ
ของสินคา้เป็นหลกั และเสน้ใยสบัปะรด ท่ีซึ่งมีลกัษณะเฉพาะคือทนทานตอ่เชือ้รา มีความเหนียว
และยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพทนน า้ไดดี้ เป็นเสน้ใยละเอียด )Fine fiber) มีสีขาวนวลสะอาด เสน้ใย
มีขนาดเล็กและนุ่ม มีความมนัและเงางามคลา้ยไหม และทนต่อการหกัพบัมากมีความคงรูปใน
เนือ้ผา้จับโคง้ไดแ้ละรูปทรงดี เป็นเสน้ใยธรรมชาติท่ีติดสีไดดี้ทัง้สีธรรมชาติและสีเคมี โดยเม่ือ
น ามาทอรว่มไหมจะผิวสมัผสัในลกัษณะใหม่ โดยผูว้ิจยัมีความเห็นว่าตอ้งการน าเสน้ใยสบัปะรด
มาทอสลบักับไหมเปลือกนอกในส่วนของเสน้พุ่ง ส่วนเสน้ยืนใชไ้หมสาวเครื่อง จะสามารถสรา้ง
ผิวสมัผสัของเนือ้ผา้ในลกัษณะใหม่ใหก้ับทางชมุชนได ้โดยกระบวนวิธีการทอของกลุ่มทอผา้ไหม
บา้นทา่เรือในรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณข์องชมุชน 

การเริ่มน าเสน้ใยธรรมชาติอ่ืน ๆ อาทิ สบัปะรดมาผสมกบัไหม เริ่มจากกลุ่มผูบ้ริโภค
ในวยัท างานหรือกลุ่มวยัรุน่ไม่นิยมใส่ผา้ไหม เน่ืองจากในปัจจบุนัมีคา่นิยมท่ีรูส้ึกว่าใส่ผา้ไหมแลว้
เชยหรือดมีูอาย ุผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเอาเสน้ใยสบัปะรดมาทอผสมกบัไหมบา้นท่าเรือ เพ่ือให้
ผืนผา้ท่ีไดมี้ผิวสมัผสัท่ีแตกตา่ง ไม่สม ่าเสมอ ทัง้ยงัมีเอกลกัษณเ์ฉพาะ ผืน้ผิวของผา้ดไูม่เรียบล่ืน
เหมือนกบัไหมเพียงอย่าง เน่ืองจากลกัษณะเดิมของผา้ไหมจะมีลกัษณะเป็นทางการ อีกทัง้ชมุชน
ยงัลดการใชไ้หมนอ้ยลง และกลุ่มผูบ้ริโภคของชมุชนบา้นท่าเรือ อาจขยายตวัมากขึน้ ผูว้ิจยัจึงน า
เสน้ใยสบัปะรดมาทดลองทอร่วมกบัไหมในลักษณะทอลายขดัธรรมดา โดยมีรูปแบบแตกต่างกัน
คือ ทอลายขัดแบบแน่น และแบบหลวม พบว่าเม่ือน าเส้นใยสับปะรดมาทอกับไหมแบบ  
ลายขัดแน่น ผืนผา้จะมีความอยู่ตวัและจับทรงไดง้่ายกว่าการทอแบบหลวม แต่ซึ่งการทอแบบ
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หลวมจะไดผื้นผ้าท่ีมีความพริว้มากกว่า ซึ่งก็เป็นข้อแตกต่างของลักษณะเนือ้ผ้าท่ีไดจ้ากการ
ทดลอง และลกัษณะของผืนผา้ท่ีไดก็้ขึน้อยูก่บัความประณีตในการทอสว่นหนึ่งและการเข็ญเสน้ใย
สับปะรด กล่าวคือ หากเสน้ใยสับปะรดท่ีเข็ญมีลักษณะเล็กผืนผา้ท่ีไดจ้ะดูละเอียดและเป็นอีก
ลักษณะหนึ่ง ตรงกันข้ามหากเส้นใยสับปะรดท่ีเข็ญมีลักษณะเส้นใยใหญ่ขึ ้น ผืนผ้าท่ีไดจ้ะมี
ลกัษณะท่ีแตกตา่ง สรุปคือกระบวนการเข็ญเสน้ใยสบัปะรดก็ถือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งท่ีส  าคญั
และสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะของผืนผา้ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ใหมข่องชมุชน 

ลกัษณะของผืนผา้ท่ีไดผู้ว้ิจยัคาดว่าน่าจะเหมาะสมกับกลุ่มอายุวัยท างานมากขึน้
เน่ืองจากลกัษณะท่ีดไูมเ่ป็นทางการจนเกินไป หากน ามาพฒันาออกแบบเป็นสินคา้แฟชั่นไลฟ์ไตล ์
อาจเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มนีไ้ดง้่ายมากขึน้ ผนวกกับเทรนดค์วามนิยมท่ีผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มมากขึน้ในปัจจบุนั 

4.5 กระบวนการน าเส้นใยสับปะรดมาทอผสมกับไหม 
ดา้ยใยผสม ก าลงัเขา้มามีบทบาทส าคญั ในผลิตภณัฑส์ิ่งทอมากขึน้ เพราะแนวโนม้

ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ต่างมีความตอ้งการ เสือ้ผา้ท่ีสวมใส่สบาย ดูแลรกัษาง่าย และมีความ
สวยงาม เสน้ใยท่ีจะน ามาผลิตเป็นดา้ยใยผสมนัน้ ตอ้งอยู่ในรูปของเสน้ใยสัน้ โดยอาจเป็นไดท้ัง้ 
เสน้ใยธรรมชาต ิและเสน้ใยประดษิฐ์ ซึ่งจะน ามาเขา้สูก่ระบวนการป่ันดา้ย โดยใชอ้ตัราส่วนในการ
ผสมท่ีแตกตา่งกนัออกไป )อจัฉราพร ไศละสตู, 2539) 

4.5.1 อตัราสว่นของไหมผสมใยสบัปะรด 
จากการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงเอกสารและการลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้

พบว่าในการน าเสน้ใยสบัปะรดมาทอผสมกับไหมนัน้ สามารถท าไดโ้ดยใชอ้ตัราส่วนท่ีมากท่ีสุด
ของเสน้ใยสบัปะรดอยู่ท่ี 50:50) ใยสบัปะรด:เสน้ใยอ่ืน  เน่ืองจากเสน้ใยสบัปะรดไม่สามารถใชเ้ป็น  

โดยการทอสามารถทอสลับเส้นพุ่งโดยน าไหมเข้ามาทอสลับและลดอัตราส่วนของ )เสน้ยืนได้
สบัปะรดลงเรื่อย ๆ อีกวิธีคือการน าเสน้ใยสบัปะรดมาตีเกลียวคูก่ับไหมในลกัษณะของอตัราส่วน
มากท่ีสดุเทา่กบัวิธีแรก จะท าใหไ้ดพื้น้ผิวท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 21 ผา้ทอไหมผสมเสน้ใยสบัปะรด 
 

ท่ีมา: ภาพจากการลงพืน้ท่ีวิจยั )2561) 
 

4.5.2 เทคนิคการผสมเสน้ใย 
ในการทอผสมเสน้ใยจะใชไ้หมท่ีขนาดเบอร ์55/60 ดีเนียร ์)Denier) เน่ืองจาก

ขนาดของเสน้ไหมมีขนาดใกลเ้คียงกบัเสน้ใยสบัปะรด ใสเ้ป็นเสน้ยืน สว่นเสน้พุง่ใชไ้หมทอสลบักบั
เสน้ใยสบัปะรดโดยใชไ้หมเปลือกนอกทอสลบั 

การทอสลบัเสน้ใยโดยใชไ้หมเป็นเสน้ยืน และไหมเปลือกนอกทอสลบัเสน้ใย
สบัปะรดเป็นเสน้พุง่จง่ายกวา่การทอแบบตีเกลียว เน่ืองจากการตีเกลียวคอ่นขา้งยุง่ยากเพราะตอ้ง
ตีเกลียวแบบผา้หางหระรอกคือกรรมวิธีการทอใชว้ิธีการทอแบบผา้พืน้ทั่วไป ตา่งกนัตรงท่ีไหมท่ีใช้
ท าเสน้พุ่ง ตอ้งใชไ้หม 2 เสน้ น ามาตีเกลียวหรือควบดว้ยวิธีป่ัน เสน้พุ่ง 2 เสน้ใหเ้ป็นเสน้เดียวกนั 
เสน้หนึ่งจะเป็นสีของไหมยืน อีกเสน้หนึ่งตอ้งเลือกสีใหก้ลมกลืนเหลือบจงึเรียกไหมชนิดนีอี้กอยา่ง
หนึ่งว่าไหมลกูลาย น าไปทอเป็นเสน้พุ่งกับเสน้ยืน ทอออกมาเป็นเนือ้ผา้ท่ีดเูป็นเสน้ฝอยฟูเหลือบ
ระยบั และผา้หางกระรอกแตล่ะผืนยาวกวา่ผา้นุง่ธรรมดา 2 เทา่ )วิจิตรา เดี่ยววาณิชย,์ 2558) 
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ภาพประกอบ 22 ผา้ทอไหมเปลือกนอก 
 

ท่ีมา : ชนุชนทอผา้บา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม )2561) 
 

4.6 ด้าย (Yarns) 
4.6.1 ลกัษณะของดา้ย 

มีลกัษณะเป็นเสน้ยาวท่ีประกอบขึน้จากเสน้ใยหลาย ๆ เสน้รวมกัน โดยอาจมี
การขึน้เกลียวหรือไมก็่ได ้ดา้ยแบง่เป็น 3 ประเภทหลกั ๆ คือ ดา้ยจากเสน้ใยสัน้ )Spun yarn) ดา้ย
จากเสน้ใยยาว )Filament yarn) และดา้ยชนิดพิเศษ )Special yarn) 

4.6.1.1 ดา้ยจากเสน้ใยสัน้ )Spun yarn) 
ประกอบดว้ยเสน้ใยสัน้ท่ีขึน้เกลียว )twist) เพ่ือใหย้ึดติดกันเป็นเสน้ดา้ย 

ผิวมกัจะไมเ่รียบ เน่ืองจากมีปลายของเสน้ใยโผลอ่อกมา  
4.6.1.2 ดา้ยจากเสน้ใยยาว )Filament yarn) 

ประกอบดว้ยเสน้ใยยาว )Filament) ท่ีรวมกันเป็นกลุ่มโดยอาจจะมีการ
ขึน้เกลียวเพียงเล็กนอ้ย ผิวมีลกัษณะเรียบ เสน้ใยอาจมีลกัษณะเป็นเสน้ตรงเรียงกนั หรือมีลกัษณะ
ฟ ู)bulky) เน่ืองจากการท าหยกั)crimp) บนเสน้ใยยาว  

4.6.1.3 ดา้ยชนิดพิเศษ )Special yarn) เป็นดา้ยท่ีมีผลิตขึน้เพ่ือใช้ในงาน
เฉพาะทาง ขนาดของดา้ย)Yarn size) 

ขนาดของดา้ยสามารถวัดไดด้ว้ยการระบบวัดหลายแบบ คือเลขดา้ย 
)Yarn number) ดีเนียร ์)Denier) และ เท็กซ ์)Tex)  
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ระบบการวัดแบบเลขด้าย )Yarn number) มักใช้กับด้ายท่ีท าด้วย 
เส้นใยสั้น)Spun yarn) โดยเป็นค่าความยาว )หลา)ต่อน ้าหนัก 1 ปอนด์ของด้าย หน่วยวัด  
ความยาวหนึ่งท่ีใชใ้นระบบนีคื้อ แฮงค ์)Hank) โดย  1  แฮงคย์าว 840 หลา ดา้ยท่ีมีขนาดเล็กก็จะมี
คา่เลขดา้ยสงูกวา่ดา้ยท่ีท่ีมีขนาดใหญ่กวา่  

ดีเนียร์และเท็กซ์ )Denier and Tex) ใช้กับด้ายท่ีท าด้วยเส้นใยยาว 
เป็นการวดัคา่น า้หนกั )กรมั )ตอ่ความยาว 9000 เมตร เชน่เดียวกบัท่ีใชก้บัเสน้ใย  

4.6.2 กระบวนการผลิตดา้ย)Yarn Manufacturing) 
กระบวนการผลิตดา้ยจากเสน้ใยสัน้ จะมีกระบวนการหลายขัน้ตอน กวา่การผลิต

ดา้ยจากเสน้ใยยาว ซึ่งมีเพียงการน าเอาเสน้ใยมารวมกัน แลว้ขึน้เกลียว ดงันัน้ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึง
กระบวนการผลิต เส้นดา้ยจากเส้นใยสั้น โดยจะยกตัวอย่างกระบวนการผลิตของเส้นใยฝ้าย 
การผลิตดา้ยจากเสน้ใยสัน้ )Spun Yarn) มีขัน้ตอนกระบวนการผลิตดงันี ้

4.6.2.1 การเปิด )opening) เป็นการท าให้เส้นใยท่ีอัดอยู่ในกอง )Bale) 
มีการเปิดและกระจายตวั รวมทัง้ท  าการผสมเสน้ใยใหท้ั่วถึง )Uniform) มากขึน้ 

4.6.2.2 การสางใย )Carding) เป็นการท าให้เส้นใยเรียงตัวไปในทิศทาง
เดียวกนั เสน้ใยมีการสานกนัไปมาเป็นใยบาง )Web) 

4.6.2.3 การดงึ )Drawing) เป็นการเพิ่มการจดัทิศทางของเสน้ใยใหข้นานกนั
มากขึน้ โดยใย )web) ท่ีไดจ้ะถกู ดงึผ่านลกูกลิง้ท่ีมีความเร็วตา่งกนั ท าใหเ้กิดเป็นเสน้ดา้ยท่ีมีการ
รวมตวัของเสน้ใยอยา่งหลวม ๆ  

4.6.2.4 การขึน้เกลียว )Roving) เป็นการดึงเพิ่มเติมเพ่ือจัดเสน้ใยใหมี้การ
เรียงตวัไปในทิศทางเดียวกนัมากขึน้ มีการขึน้เกลียวนิดหนอ่ยเพ่ือเพิ่มแรงยดึระหวา่งเสน้ใย  

4.6.2.5 การป่ันเส้นดา้ย )Spinning) เป็นการน าเอาดา้ยท่ีมีการขึน้เกลียว
เล็กนอ้ย มาขึน้เกลียวเพิ่ม เพ่ือใหไ้ด ้เสน้ดา้ยท่ีมีความแข็งแรง 

จากการศึกษาขอ้มูลดา้นเสน้ใยวสัดสุิ่งทอ ผูว้ิจยัพบว่า เสน้ใยคือวสัดหุรือสารใด ๆ 
ทัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษยส์รา้งขึน้ ท่ีมีอตัราส่วนระหว่างความยาวต่อเสน้ผ่านศนูยก์ลาง
เท่ากับหรือมากกว่า 100 สามารถขึน้รูปเป็นผา้ได ้และตอ้งเป็นองคป์ระกอบท่ีเล็กท่ีสุดของผา้ไม่
สามารถแยกย่อยในเชิงกลไดอี้ก ซึ่งสมบตัขิองเสน้ใยมีผลโดยตรงตอ่สมบตัขิองผา้ท่ีท าขึน้จากเสน้
ใยนัน้ ๆ ผา้ท่ีท าจากเสน้ใยท่ีแข็งแรงก็จะมีความแข็งแรงทนทานดว้ย หรือเสน้ใยท่ีสามารถดูดซบั
น า้ไดดี้จะสง่ผลใหผ้า้สามารถดดูซบัน า้และความชืน้ไดดี้ เหมาะส าหรบัการน าไปใชใ้นส่วนท่ีมีการ
สมัผสักับผิวและดดูซบัน า้ เช่น ผา้เช็ดตวั ผา้ออ้ม เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัรวมไปถึงโครงสรา้งทาง
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กายภาพ ขนาดของเสน้ใยท่ีส่งผลต่อคณุสมบตัิของผา้อีกดว้ย นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดค้วามรูข้อง
การผสมเสน้ใย ซึ่งมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้ 

1.เพ่ือให้เส้นดา้ยย้อมติดสีแตกต่างกัน ซึ่งท าไดโ้ดยการใช้ใยท่ีดูดติดสีได้ไม่
เหมือนกนั ผสมเขา้ดว้ยกนั ป่ันเป็นเสน้ดา้ยทอผา้แลว้จึงยอ้มสี จะท าใหผ้า้นัน้มีสีตา่งเป็นจดุ ๆ ทั่ว
ผืนเกิดความสวยงามอีกแบบหนึ่ง 

2.เพ่ือท าใหเ้สน้ดา้ยท่ีผลิตออกมามีเนือ้มากขึน้ มีผิวสมัผสัดีขึน้ 
3.เพ่ือปรบัปรุงใหมี้ประสิทธิภาพในการทอและการตกแตง่ใหดี้ขึน้สม ่าเสมอยิ่งขึน้ 

เช่น น าเส้นใยธรรมชาติชนิดเดียวกันแต่ความยาวแตกต่างกันมาผสมกัน จะท าให้เส้นด้าย
สม ่าเสมอกนัมากขึน้  

4.เพ่ือใหผ้า้มีราคาถกูลงหรือแพงขึน้ 
5.การผสมเสน้ใยเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผืนผา้นัน้ ๆ ใหมี้ลักษณะหรือ

คุณสมบัติท่ีดีขึน้ นับเป็นเหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุดในการผสมเส้นใย เช่น ถ้าตอ้งการให้ผ้ามีความ
ทนทานมากขึน้ จะใชโ้พลีเอสเตอรผ์สมกบัฝา้ยท าใหผ้า้นัน้ไมใ่ครย่บั และรีดง่ายขึน้ดว้ย 

ในส่วนของสิ่งทอ จะมีความหมายครอบคลมุถึงเสน้ใย ดา้ย และผืนผา้ ซึ่ง สิ่งทอจะ
แยกตามประเภทการใชง้านเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ดงันี ้สิ่งทอทั่วไป )Conventional textiles) สิ่งทอ
ทั่วไปนัน้ครอบคลมุถึง สิ่งทอท่ีมีการขึน้รูปตามปกติจากเสน้ใยเป็นเสน้ดา้ย ไปจนถึงการถกัทอขึน้
รูปเป็นผืนผา้ ลกัษณะของผลิตภณัฑข์ึน้อยกูบัการน าไปใช ้สิ่งทอเฉพาะทาง )Technical textiles) 
และสิ่งทอเฉพาะทาง )Technical textiles) เป็นผลิตภัณฑท่ี์มีสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการน าไปใช้
งาน ท่ีนอกเหนือไปจากสิ่งทอทั่วไป ตวัอยา่งของผลิตภณัฑส์ิ่่งทอเฉพาะทางไดแ้ก่ ถงุลมนิรภยั เข็ม
ขดั นิรภยั ผา้ออ้มส าเรจ็รูป เสือ้เกราะกนักระสนุ เป็นตน้ 

 
5. ความรู้เกี่ยวกับผ้าทอ 

5.1 ผ้า (Fabrics) 
ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ )เอ็มเทค) )2561) กล่าวว่า ผา้คือวัสดุท่ีมี

ลักษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นดา้ย หรือวัสดุพืน้ฐานเหล่านี ้
เม่ือแบง่แยกตามลกัษณะการผลิต สามารถแบง่ประเภทของผา้ออกเป็น รวมกนั 3 แบบ คือผา้ทอ 

) Woven fabrics) ผา้ถกั )Knitted fabrics) และผา้อ่ืน ๆ 
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ภาพประกอบ 23 ผา้ทอประกอบดว้ยดา้ยและเสน้ใย  

 
ท่ีมา : )ศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ)เอ็มเทค), 2561) 

 
5.1.1 ผา้ทอ )Woven fabrics) 

เป็นผา้ท่ีเกิดจากกระบวนการทอโดยใชเ้ครื่องทอ )Weaving loom) โดยมีเสน้ยืน 
)Warp yarn) และเสน้พุง่ )Filling or weft yarn) ท่ีทอขดัในแนวตัง้ฉากกนั และจดุท่ีเสน้ทัง้สองสอด
ประสานกนั )Interlacing) จะเป็นจดุท่ีเสน้ดา้ยเปล่ียนต าแหนง่จากดา้นหนึ่งของผา้ไปดา้นตรงขา้ม 
การทอในปัจจุบันมีการพัฒนา จากการทอด้วยมือ )Hand looms) ไปเป็นการใช้เครื่องจักร 
ในการทอ โดยใชเ้ทคนิคหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน เช่น Air-jet loom, Rapier loom, Water-
jet loom, Projectile loom, Double-width loom, Multiple-shed loom, Circular loom, Triaxial 
loom 

5.1.1.1 ประเภทของผา้ทอ 
ผา้ทอแบ่งเป็นหลายชนิดขึน้กับลักษณะการทอ เช่น Plain, Basket, Twill, 

Satin, Crepe, Dobby, Jacquard, Doublecloth, Pile, Slack-tension, Leno, และ Swivel 
5.1.2 ผา้ถกั )Knitted fabrics) 

เป็นผา้ท่ีเกิดจากการใชเ้ข็ม )Needles) ถักเพ่ือใหเ้กิดเป็นห่วงของดา้ยท่ีมีการ
สอดขัดกัน )Interlocking loops) โดยจะมีเส้นท่ีอยู่แนวตั้ง )Wales) และเส้นท่ีอยู่ในแนวนอน 
)Courses) 
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5.1.2.1 ประเภทของผา้ถกั  
5.1.2.1.1 Filling-Knit fabrics เ ช่ น Jersey, Rib structure, Interlock 

structure, Purl knits 
5.1 .2 .1 .2  Warp knit fabrics เช่น  tricot warp knit, Raschel warp knit, 

Simplex, Milanese  
5.1.3 ผา้อ่ืน ๆ 

เป็นผา้ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากการถักและทอ เช่นการ
ขึน้รูปเป็นแผ่นฟิลม์ทัง้จากสารละลายและจากการฉีดพลาสติกหลอม การขึน้รูปเป็นโฟม และการ
ขึน้รูปเป็นผา้จากเสน้ใยโดยตรง เรียกวา่ ผา้ไมถ่กัไมท่อ )Nonwovens)  

5.1.3.1 ผา้ไมถ่กัไมท่อ)Nonwovens) 
มีลักษณะโครงสร้างเป็นแผ่นผ้าท่ีเกิดจากการสานไปมาของเส้นใย 

)Fibrous web) มีการยึดกันด้วยการ ท่ีเส้นใยพันกันไปมา )Mechanical entaglement) หรือ 
โดยการใชค้วามรอ้น เรซิน หรือสารเคมีในการท าให ้เกิดการยึดกันระหว่างเสน้ใย ผา้ไม่ถกัไม่ทอ
สามารถผลิตไดโ้ดยหลายกระบวนการผลิตคือ 

5.1.3.1.1 Dry-laid: โดยการใช้ลมพ่นเส้นใยลงบนสายพานท่ีก าลัง
เคล่ือนตวัไป โดยการเรียงตวัของเสน้ใยจะไม่มีทิศทาง )Random oriented) ท าใหมี้ความแข็งแรง
เท่ากันในทุกทิศทาง ตัวอย่างผ้าท่ีไดจ้ากการผลิตโดยกระบวนการนี ้คือ ผ้าเช็ดเอนกประสงค ์
กระดาษแยกชอ่งแบตเตอรี่ )Battery separators) ไสก้รอง )Filters) เป็นตน้ 

5.1.3.1.2 Wet-laid: โดยการกระจายเส้นใยสั้นในน า้ แลว้ท าการกรอง
ผ่านเพ่ือแยกน า้ออกจากเสน้ใย ท่ีมีการเรียงตวัในทุกทิศทาง ตวัอย่างผา้ท่ีไดจ้ากการผลิตโดย
กระบวนการนีคื้อ ไสก้รอง ไสฉ้นวน ผา้เช็ดเอนกประสงค ์และกระดาษแยกชอ่งแบตเตอรี่  

5.1.3.1.3 Spun-bonded: เป็นการเตรียมผา้โดยตรงจากเสน้ใยท่ีถูกฉีด
ออกมาจากหวัฉีดเสน้ใย )Spinnerets) เสน้ใยตอ่เน่ือง )Continuous filament) ท่ีก าลงัรอ้นก็จะถกู
ฉีดสานไปมาบนสายพานท่ีก าลงัหมุนอยู่ เสน้ใยท่ีเย็นตวัลงจะมีการเช่ือมติดตรงจุดท่ีมีการพาด
ผ่านระหว่างเส้นใยด้วยกัน การเช่ือมติดอาจท าเพิ่มเติม โดยการใช้ความร้อนและแรงกด  
นอนวูฟเวนท่ีไดจ้ากการผลิตโดยวิธีนีจ้ะมีค่าการทนต่อแรงดึงและแรงฉีก และบาง )Low bulk) 
ตวัอย่างการใชง้านไดแ้ก่ พืน้พรม )Carpet backing) ผา้ท่ีใชใ้นงานธรณี )Geotextiles) เสือ้ผ้า
ปอ้งกนั )Protective apparel) ไสก้รอง เป็นตน้  
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5.1.3.1.4 Hydroentangled หรือ Spunlace: กระบวนการผลิตคลา้ยกับ
การผลิตนอนวูฟเวนแบบ Spun-bond ยกเวน้ใชน้  า้แรงดนัสูงฉีดผ่านโครงสรา้งท่ีสานไปมาของ 
เสน้ใย ท าใหเ้กิดโครงสรา้งท่ีมีลักษณะคลา้ยผา้ทอ ผา้ท่ีไดจ้ะมีความยืดหยุ่น )Elasticity) และ 
โคง้งอ )Flexibility) มากกวา่ Spun bond  

5.1.3.1.5 Melt-blown: เป็นการฉีดเส้นใยผ่านหัวฉีดไปยังอากาศรอ้น 
ท่ีมีความเร็วสูง ท าใหเ้สน้ใยเกิดการขาด เป็นเสน้ใยสัน้ ๆ ซึ่งจะถูกเก็บลงบนสายพานท่ีเคล่ือนท่ี 
การยึดติดเกิดจากการสานไปมาของเสน้ใย และการใชค้วามรอ้น เน่ืองจากเสน้ใยไม่ไดผ้่านการ  
ดงึยืดก่อน ผา้ท่ีไดจ้ะมีความแข็งแรงนอ้ยกว่าชนิดอ่ืน เสน้ใยท่ีใชเ้ทคนิคการผลิตนีม้ากคือเสน้ใย  
โอเลฟินและโพลีเอสเทอร ์ )Olefin and polyester fibers) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ผลิตภัณฑ  ์
ท่ีใชท้างการแพทย ์และกระดาษแยกชอ่งแบตเตอรี่  

5.1.3.1.6 Needle punching: เป็นการเตรียมแผน่นอนวฟูเวนโดยเทคนิค 
Dry-laid แลว้น ามาผ่าน เครื่องปักเข็ม )Needle loom) เพ่ือช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความแข็งแรง
ของแผน่นอนวฟูเวนใหม้ากขึน้ 

5.2 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผ้าทอมือ 
5.2.1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัการทอผา้ 

“การทอ”เป็นการผลิตผืนผา้โดยใชเ้ครื่องทอผา้มีวิธีการคือขึงดา้ยชดุท่ีหนึ่งตาม
แนวตัง้ของเครื่องทอซึ่งเราจะเรียกเส้นดา้ยชุดนีว้่า  “ ดา้ยยืน ” แลว้จึงน าเสน้ดา้ยอีกชุดมาสอด
ขดักนัตามแนวนอนเรียกเสน้ดา้ยชดุนีว้า่”ดา้ยพุง่” ดา้ยทัง้สองชดุนีจ้ะสานขดักนัในแนวตัง้ฉากและ
รวมกันเป็นผืนผ้า ส่วนประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญของเครื่องทอผ้าก็จะมีแกนม้วนด้ายยืน 
)Warp Beam) ซึ่งจะมว้น ดา้นชุดของเสน้ยืนไวด้า้นหนึ่งจากนั้นเสน้ดา้ยยืนจะถูกขึงผ่านกลไก 
ท่ีท  าหนา้ท่ีช่วยในการสอดเสน้ดา้ยพุ่ง ท่ีเรียกว่าตะกอ )Harness) และขึงผ่านฟันหวี)Reed) ท่ีใช้
ส  าหรบักระแทกใหเ้สน้ดา้ยพุง่แนบติดกนัเป็นล าดบัสดุทา้ยหลงัจากท าการทอเสน้ดา้ยใหข้ดักันจน
เป็นผืนผา้แลว้จะดงึไปเก็บไวใ้นแกนมว้นผา้)Cloth Beam) ท่ีอยู่อีกดา้นหนึ่ง โดยเครื่องทอพืน้ฐาน
จะมีส่วนประกอบดงัแผนภาพดา้นล่างโดยเครื่องทอผา้ปกติ จะตอ้งมีแผงตะกออย่างนอ้ย2 ชุด 
แตถ่า้ตอ้งการทอใหเ้กิดลวดลายสวยงามพิเศษมากขึน้เราจะตอ้งเพิ่มจ านวนตะกอไปตามรูปแบบ
ของลวดลายท่ีออกแบบไวเ้ช่นเป็น 4, 8 หรือ16 ตะกอ เป็นตน้ )เผ่าภิญโญศ ์ฉิมพะเนา & จกัรภพ 
ใหมเ่สน, 2561) การทอพฒันามาจากการสาน มนษุยรู์จ้กัใชต้น้พืชท่ีอ่อน เหนียว เป็นเสน้ยาว เชน่ 
หวาย กก หญ้า ตน้พืชเหล่านีมี้ลกัษณะเสน้ใยค่อนขา้ดงยาว จึงใชส้านไดโ้ดยไม่ตอ้งต่อและเขา้
เกลียว อย่างไรก็ตาม เม่ือเสน้ใยแต่ละเสน้สิน้สุด พวกเขาก็พยายามหาวิธีต่อเสน้ใยใหย้าวขึน้  
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จนคน้พบวิธีเขา้เกลียวท่ีจะท าให ้ตน้พืชเหล่านี ้มีความเหนียวและสามารถรบัน า้หนกัไดม้ากขึน้ 
มนุษย์รู ้จักวิธีสานภาชนะใส่ของมาตั้งแต่ สมัยยุคหิน ต่อมาจึงดัดแปลงเป็นเส่ือและตะกร้า 
วิธีทออย่างง่าย ๆ ท่ีพวกเขาคน้พบคือการใชเ้สน้ดา้ยยืนผูกกับก่ิงกับก่ิงไม ้ใชห้ินถ่วงน า้หนักให้
เส้นดา้ยตึง ต่อมาก็เปล่ียนเป็นผูกเส้นใยระหว่างไม้สองอันแล้วดึงให้ตึงการทอผ้าสมัยอียิปต์ 
ก็ใชว้ิธีนี ้

5.2.2 กระบวนการและวิธีการทอผา้ 
การทอผ้า คือ การใช้เส้นด้าย  2  หมู่ สานขัดกัน หมู่หนึ่ง ขึงไปตามแนวยาว 

เรียกว่า ดา้ยยืน ) Wrap ) อีกหมู่หนึ่ง ขัดเส้นดา้ยยืน เป็นมุมฉาก ท าให้เป็นผืนผ้าได ้ เรียกว่า 
ดา้ยพุ่ง) Filling หรือ Weft ) การสอดดา้ยพุ่ง แต่ละเสน้ ตอ้งสอดใหอ้อกมา จนถึงเสน้ริมสุด ของ
ดา้ยยืน แลว้จงึสอดเขา้ไปใหม ่ท าใหร้มิผา้ เป็นเสน้ตรง ทัง้ดา้นยืน และดา้นพุง่ แนวเสน้ตรง ท่ีดา้ย
ทัง้สองหมู่ขดักัน เรียกว่า เกรน ) Grain ) ความกวา้งของผา้ ท่ีนิยมผลิตออกมาในเวลานี ้คือ ผา้
ฝา้ย ความกวา้ง 100-90 เซนตเิมตร ผา้ขนสตัว ์ความกวา้ง 120-150 เซ็นตเิมตร )ผา้ใยสงัเคราะห)์ 
ผา้ไหม ความกวา้ง 72-105 เซ็นตเิมตร )ผา้ใยสงัเคราะห)์)Thaisilk, 2561) 

 
ภาพประกอบ 24 เครื่องทอผา้พืน้ฐาน 

 
ท่ีมา: เผา่ภิญโญศ ์ฉิมพะเนา และ จกัรภพ ใหมเ่สน )2561) 
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5.2.3 เครื่องทอผา้ 
เครื่องทอผา้ มีส่วนประกอบส าคญัท่ีขาดไม่ได ้ของเครื่องทอมี 3  ประการ และมี

เครื่องประกอบอ่ืน ๆ ท่ีท าใหท้อไดร้วดเรว็ และสวยงามยิ่งขึน้ คือ 
5.2.3.1 ฟันหวี )Reed ) ภาษาไทยแท ้เรียกว่า ฟืม ใชโ้ลหะท าเป็นซ่ีเล็ก ๆ 

ก าหนด ความห่างได ้ตามตอ้งการ ในสมยัโบราณ ฟืม ท าดว้ยไมไ้ผ่ ผกูดว้ยเชือก แลว้กระหนาบ 
ดว้ยกรอบไมจ้ริง แตล่ะช่องจะใหเ้สน้ดา้ยยืน สอดเขา้ไปหนึ่งเสน้ เพ่ือจดัเสน้ดา้ยยืน ใหอ้ยู่ห่างกนั 
ตามความละเอียดของผา้ 

5.2.3.2 ตะกอ )Harness ) ใชส้  าหรบั แบง่ดา้ยยืน ออกเป็นหมู่ ๆ เพ่ือเปิดชอ่ง
ใหด้า้ยพุง่ สอดเขา้ ไปขดักบัดา้ยยืน ตะกอในสมยัก่อน )ปัจจบุนัยงัใชใ้นโรงงานทอผา้ไหมไทย) ท า

ยึดหม่ มีไม้ดืว้ตะกอ 2 อัน เป็นท่ีด้วยเชือก การทอแต่ละครั้ง จะต้องท าตะกอใ  เชือกตะกอ 
พันโยงกัน เหมือนเลข  อแผ่นโลหะ บางส่วนเครื่องจักรทอผ้านั้น ใช้ตะกอท าด้วยลวด หรื ๆ  
มีรูเล็ก ๆ ตรงกลาง ส าหรบัสอดดา้ยยืน 

5.2.3.3 กระสวย ใชก้รอดา้ยพุ่ง แลว้ใส่ลงในกรอบกระสวย พุ่งใหด้า้ยพุ่งเขา้
ไปขัดกับดา้ยยืน ส่วนประกอบอ่ืน ๆ มีหลอดม้วย ดา้ยยืน หลอดม้วนผ้า และเครื่องยกตะกอ 
เป็นสว่นประกอบของเครื่องทอธรรมดา  

5.2.4 การเตรียมการทอว่า ก่อนทอตอ้งเตรียมเสน้ดา้ยใหเ้รียงตวักันเป็นระเบียบ 
ทนภาวะการทอไดเ้พ่ือใหเ้ครื่องสามารถท างานไดร้วดเร็วและไดผ้า้คณุภาพดี ดงัวิธีการนี ้

5.2.4.1 กรอดา้ย ดา้ยท่ีส่งมาจากโรงงานป่ันดา้ยหรือซือ้มาโดยมากมกัท าเป็น
เข็ดหรือบางทีจะมว้นเป็นกลุ่มใหญ่ โรงงานทอผา้ตอ้งน ามามว้นใหม่ใชห้ลอดเฉพาะงาน เช่นแกน
ส าหรบัดา้ยพุง่หรือแกนส าหรบัดา้ยยืน 

5.2.4.2 สางดา้ยยืน ระหว่างการกรอนีต้อ้งหมั่นตรวจดดูว้ยว่าเสน้ดา้ยสม ่าเสมอ
ดี ไม่มีรอยคอดท่ีจะท าใหข้าดเร็ว ไม่มีปุ่ มปมซึ่งจะเป็นอปุสรรคนการทอ ถา้ตรวจพบขอ้บกพร่อง
เหลา่นีต้อ้งเอาออกและตอ่ใหเ้รียบรอ้ยก่อนสางดา้ยยืน ถา้จะทอหนา้กวา้งขนาดเท่าไหรใ่ชด้า้ยยืน
ก่ีเสน้ตอ้งค านวณก่อนแลว้ใชด้า้ยยืนท่ีกรอใส่หลอดไวจ้  านวนเท่ากบัเสน้ดา้ยยืน สางออกมาพรอ้ม
กนัพนัใสม่ว้นดา้ยยืนหรือจะแบง่สางออกเป็นสว่น ๆ แลว้เอามารวมกนัภายหลงักไ้ด ้

5.2.4.3 ลงแปง้ดา้ยยืน โดยใชแ้ปง้ลว้นหรือผสมกบัสารสงัเคราะห ์เชน่ โพลีไวนิล 
แฮลกอฮอลล์ายน า้ ลงดา้ยยืนท่ีสืบแลว้ ใหแ้ป้งเคลือบดา้ยยืนใหท้ั่ว จะท าใหเ้สน้ดา้ยแข็ง อยู่ตวั 
ทนทานตอ่การเสียดสีของฟัวหวีได ้การเลือกแปง้ หรือสารสงัเคราะหท่ี์ใชล้งดา้ยยืนนีต้อ้งค านึงถึง
การตกแตง่ภายหลงัการทอดว้ย สิ่งส  าคญัท่ีสดุคือแปง้หรือสารท่ีจะใชต้อ้งลา้งออกไดง้่าย 
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5.2.4.4 การสอดฟันหวี ทางภาคตะวันออก เรียกขั้นตอนนี้ว่า สืบด้ายยืน 
หมายถึงการเอาดา้ยยืนแต่ละเสน้สอดเขา้ไปในช่องระหว่างฟันหรือฟืมท่ีใชท้อ เพ่ือบงัคบัใหด้า้ย
ยืนอยู่ห่างกนัตามระยะท่ีตอ้งการ การเลือกขนาดของฟืมก็ส าคญัเหมือนกนั ตอ้งทราบดว้ยว่าฟืม
ขนาดใดจะเหมาะกบัดา้ยขนาดใด ทอแลว้จะไดผ้า้เนือ้หา่งถ่ีอยา่งไร 

5.2.4.5 รอ้ยตะกอ หรือสืบตะกอ คือการน าดา้ยยืนรอ้ยเขา้ไปในห่วงของตะกอ 
แบง่ดา้ยยืนออกเป็นหมู ่จเป็นก่ีหมูน่ัน้ขึน้อยูก่บัลวดลายท่ีตอ้งการทอ 

5.2.5 วิธีทอเบือ้งตน้ 
วิจิตรา เด่ียววาณิชย ์)2558) กล่าวว่า การทอท าไดห้ลายวิธีตัง้แต่ผา้เนือ้เรียบ

ธรรมดาจนกระทั่งยกดอกหลายสีงดงาม กระบวนการทอเบือ้งตน้นัน้มีเพียง 3 วิธี นอกจากนัน้ เป็น
การปรบัปรุงและดดัแปลง ขบวนการเดิมใหแ้ตกตา่งกันออกไป หรือน าวิธีการทอทัง้ 3 มารวมกัน 
วิธีทอลายขัด )Plain หรือ Tabby weave) เคยเรียกกันว่า วิธีทอธรรมดา เป็นวิธีทอท่ีง่ายท่ีสุด 
แบ่งดา้ยยืนออกเป็น 2 หมู่ ใชต้ะกอ 2 อนั สืบเสน้ดา้ย สลบัตะกอละเสน้ เวลายกหรือสับตะกอ 
ดา้ยยืนหมู่หนึ่งจะขึน้ อีกหมู่หนึ่งลง เปิดเป็นช่องใหด้า้ยพุ่งสอดเขา้ไปได ้เม่ือกระทบใหแ้น่นจะตดั
กับดา้ยยืนเป็นฉากผา้ทอลายขัดมีตัง้แต่ผา้เนือ้บางโปร่ง จนกระทั่งเนือ้หนาแน่นและดดัแปลง  
วิธีขดัเสน้ดา้ยใหแ้ตกตา่งออกไป โดยรกัษากระบวนการขดัเสน้ดา้ยแบบทอลายขดัไว ้ท่ีทอกนัมาก 
ไดแ้ก่ การทอลกูฟูก และการทอลายสาน เครื่องทอธรรมดา จะใหท้อผา้ไดแ้ตผ่า้ลายอย่างธรรมดา 

3 แบบเท่ านั้น คือ  ทอลายขัด  )  Plain weave )   , ทอลายสอง  )  Twill weave ) ,ทอต่วน 
)Stain weave ) 

5.2.5.1 การทอลายขดั (Plain Weaving) 
การทอลายขดั เป็นการทอขดักนัธรรมดาโดยจะใชต้ะกอควบคมุเสน้ดา้ย

ยืนเพียง 2 ตะกอ โดยใหด้า้ยพุ่งสอดสลบัขึน้ลงดา้ยยืนครัง้ละ 1 เสน้ โดยลอด 1 เสน้ ขา้ม1 เสน้ 
สลับกันไปเรื่อย ๆ ทัง้ผืนเสน้ดา้ยท่ีอยู่ดา้นบนจะเรียกว่า เสน้ลอย (Float) การทอแบบลายขดันี ้
ผิวหนา้ผา้ท่ีไดจ้ะเรียบแน่นและจะมีลกัษณะเหมือนกันทัง้ 2 ดา้น การเขียนภาพแสดงโครงสรา้ง
ของผา้ทอลายขดัจะมีลกัษณะดงัภาพดา้นลา่ง 
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ภาพประกอบ 25  แสดงโครงสรา้งผา้ทอแบบ Plain Weave 

 
ท่ีมา: เผา่ภิญโญศ ์ฉิมพะเนา และ จกัรภพ ใหมเ่สน )2561) 

 
การทอลายขดัยงัสามารถประยกุตรู์ปแบบการทอไดอี้กหลายวิธีเพ่ือสรา้ง

ลวดลายทอให้มีความแตกต่างออกไปวิธี ท่ีนิยมได้แก่การทอลายขัดสานตะกร้า (Basket 
Weaving) คือการก าหนดให้ดา้ยยืนและดา้ยพุ่งมีการสานขัดกันมากกว่า 1 เส้น เช่น ดา้ยยืน  
2 เสน้ สานขดักันกับดา้ยพุ่ง 3 เสน้ สลบักันไป เป็นตน้ เนือ้ผา้ท่ีไดจ้ะไม่แน่นเท่ากับแบบลายขัด
เรียบแตผ่า้จะยืดตวัไดง้่ายกวา่ และมีความทิง้ตวัในแนวตรงไดดี้ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 26  แสดงโครงสรา้งผา้ทอแบบ Basket Weave 

 
ท่ีมา: เผา่ภิญโญศ ์ฉิมพะเนา และ จกัรภพ ใหมเ่สน )2561) 



  73 

5.2.5.2 การทอลายสอง )Twill Weaving) 
เป็นการทอใหเ้สน้ลอย)Float) เรียงกนัเป็นแนวทแยงมมุโดยแนวของเสน้

ลอยจะทแยงมุมไป ทางขวาหรือซา้ยก็ไดห้รืออาจจะทแยงทั้งแนวซา้ยและขวาแลว้ไปบรรจบกัน
คล้ายก้างปลาก็จะเรียกว่า ลายสองก้างปลา)Herring bone) การทอลายสองส าหรับผ้าฝ้าย 
จะนิยมทอใหเ้กิดมมุทแยงไปทางซา้ยโดยใหเ้กลียวของดา้ยยืนมีแนวตรงกนัขา้มกบัแนวการทแยง 
ของลายสอง การทอลายสองท่ีง่ายท่ีสดุจะใชเ้พียงตะกอ แตถ่า้ลวดลายซบัซอ้นมากอาจตอ้งใช้ถึง
15 ถึง 18 ตะกอ ผา้ ลายสองสว่นใหญ่จะมีลายสองดา้นของผา้แตกตา่งกนัหากดา้ยยืนเป็นดา้ยลอย
ท่ีดา้นถกูของ ผา้อีกดา้นก็จะมีดา้ยพุง่เป็นดา้ยลอย แตถ่า้หากเราทอโดยใชจ้  านวนดา้ยพุง่ขา้มและ
ลอดใตด้า้ยยืนในจ านวนท่ีเทา่กนัจะท าใหเ้กิดลายทัง้ สองดา้นท่ีเหมือนกนั โดยเรียกวา่ผา้ลายสอง
สองหนา้ )Even sided twill) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 27  แสดงโครงสรา้งผา้ทอลายสอง )Twill Weaving) 

 
ท่ีมา: เผา่ภิญโญศ ์ฉิมพะเนา และ จกัรภพ ใหมเ่สน )2561) 

 
5.2.5.3 การทอตว่น (Satin Weaving) 

การทอต่วนจะมีเสน้ลอย (Float) ท่ีมีความยาวมาก โดยการทอต่วนจะ
ก าหนดใหเ้สน้ดา้ยพุง่ ขา้มไปบนเสน้ดา้ยยืนระหวา่ง 4 ถึง12 เสน้แตจ่ะลอดเพียงเสน้เดียวแลว้ก็จะ
ขา้มไปอีกหลายเสน้แลว้ลอด อีกหนึ่งเสน้สลับต่อเน่ืองกันไปการทอต่วนจะใชต้ะกออย่างต ่าสุด 
5 ตะกอ ผา้ตว่นจะมีดา้นถกูและผิดของผืนผา้ท่ีแตกตา่งกนัชดัเจน 
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ภาพประกอบ 28  แสดงโครงสรา้งผา้ Satin Weaving 

 
ท่ีมา: เผา่ภิญโญศ ์ฉิมพะเนา และ จกัรภพ ใหมเ่สน )2561) 

 
ดังนั้น ลักษณะของผ้าทอเกิดจากการน าด้ายทั้ง 2 ชุด/หมู่ มาขัดกันเป็นมุมฉาก  

ทางยืน/ทางพุง่และลกัษณะของผา้ทอท่ีไดจ้ะเป็นผืนยาว 
5.2.6 ขอ้ดีเก่ียวกบัการทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรด 

การทอผสมเสน้ใยผา้ไหมผสมใยสบัปะรด มีขอ้ดี ดงันี ้
5.2.6.1 เป็นผืนผา้ท่ีมาจากเสน้ใยธรรมชาต ิ100 % 
5.2.6.2 ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยสับปะรดท่ีทนทานต่อเชือ้ราและแมลง 

จะชว่ยเพิ่มคณุสมบตัใินกบัผืนผา้ 
5.2.6.3 ไดผ้า้ท่ีมีลกัษณะอยู่ตวัและจบัทรงไดดี้ และทัง้ยงัทนต่อการหกัพับ

มาก ท่ีซึ่งเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะดว้ยคณุสมบัตขิองเสน้ใยสบัปะรด 
5.2.6.4 ไดผื้นผา้ท่ีมีผิวสมัผสั )Texture) ในลกัษณะใหม่ใหก้บัชมุชน และซึ่ง

เป็นผิวสมัผสัแบบธรรมชาติ 
5.2.6.5 เนื ้อผ้ามีความเหนียวและยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพทนน ้าได้ดี 

ดว้ยคณุสมบตัขิองเสน้ใยสบัปะรดท่ีใชท้อผสม 
5.2.6.6 ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยสับปะรดท่ีมี ความมันและเงางาม 

คลา้ยไหมจะไดผื้นผา้ท่ีสวยงามโดดเดน่ เฉพาะตวั 
5.2.6.7 ขอ้แนะน าในการดแูลรกัษา 
5.2.6.8 สามารถซักไดต้ามปกติ แต่แนะน าใหซ้กัแบบถนอมผา้ โดยอาจใช ้

ถงุตาขา่ยเพ่ือถนอมผา้แยกซกักบัผา้สีชนิดอ่ืน ๆ และควรรีดไฟออ่น 
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จากการศึกษาผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าผา้ไหมผสมเสน้ใยสบัปะรด เป็นลักษณะรูปแบบ
ของสิ่งทอท่ีมีเอกลกัษณะเฉพาะของผืนผา้ มีคณุสมบตัิดีเฉพาะตวั สามารถสรา้งความแตกต่าง
และเป็นทางเลือกใหมส่ าหรบัผูบ้ริโภคดว้ยลกัษณะเนือ้ผา้ท่ีไมเ่ป็นทางการมากนกั หากน าผืนผา้ท่ี
ได้มาต่อยอดออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน  ด้โดยการเน้นรูปลักษณ์ของสินค้า และ
ผิวสมัผสัของผา้ท่ีแตกตา่งจากเดิม อาจชว่ยเพิ่มกลุม่ตลาดของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซือ้ผลิตภณัฑส์ินคา้
ของชมุชนก็เป็นได ้
 

6. การออกแบบ 
6.1 การออกแบบส่ิงทอ 

6.1.1 โครงสรา้งการออกแบบสิ่งทอ )Textile design) 
การจ าแนกโครงสรา้งผา้ทอ 

อัจฉรา ไศละสูต, (2526, น. 232) (อา้งถึงใน วิจิตรา เด่ียววาณิชย์, 2558) 
ผา้ทอจะประกอบดว้ยเสน้ท่ีขนานไปตามความยาวของผา้ เรียกวา่เสน้ยืน )Warp) และเสน้ท่ีขนาน
ไปตามทางขวางของผา้เรียกว่า เสน้พุ่ง )Weft or filling) เสน้ดา้ยทัง้สองนีส้อดขดัไปตามลักษณะ
โครงสรา้งของผ้าแต่ละชนิด ก่อรูปเป็นลวดลายต่าง   ๆ ตามความต้องการโครงสรา้งการทอ 
ท่ีส  าคญัมี 2 ชนิดคือ 

6.1.1.1 โครงสรา้งแบบง่าย ซึ่งเสน้ดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุ่งจะสอดขัดกัน
เสน้ตอ่เสน้เป็นมมุฉากและขนานกนั โครงสรา้งแบบนีจ้ะมีดา้ยพุง่อยา่งละ 1 ชดุ และมกัจะมีขนาด
หรือจ านวนเทา่กนัเพ่ือใหป้ระโยชนใ์ชส้อยและลกัษณะของผา้ 

6.1.1.2 โครงสร้างรวม )Compound Sructure)  แบบนี้จะมีเส้นด้าย
มากกว่า 2 ชดุ กล่าวคือนอกจากจะมีดา้ยยืนและดา้ยพุ่งอย่างละ 1 ชดุแลว้ อาจจะมีชดุท่ี 3 และ
ชุดท่ี 4 สอดแทรกเขา้มาทางดา้นใดดา้นหนึ่งหรือทัง้สองดา้น เพ่ือก่อรูปเป็นลวดลายท่ีแตกต่าง
ออกไปจากเสน้ดา้ย 2 ชดุแรกท่ีขดักนัเป็นผืนผา้ บางครัง้จะพบว่า ดา้ยชดุท่ี 3 และดา้ยชดุท่ี 4 ไม่
ขนานกบัดา้ยชดุใดชดุหนึ่งใน 2 ชดุแรกก็ไดล้กัษณะท่ีขดักนัไมเ่ป็นมมุฉาก ลกัษณะเสน้สอดพุง่เขา้
ขดักันกับเสน้ดา้ยยืนไดน้ัน้จะตอ้งแบ่งเสน้ดา้ยยืนออกเป็น 2 หมู่ อาจเป็นเสน้เวน้เสน้หรือหลาย
เสน้ขึน้อยู่กบัการออกแบบ เวลาขดัดา้ยพุ่งจะเปิดดา้ยยืนออกเป็นช่องดงัรูป                                
เม่ือดูจากดา้นข้างของเครื่องทอ เรียกว่า )Warp Shed) แล้วสอดดา้ยพุ่งเข้าไประหว่างกลาง 
กระทบฟันฟวีใหพ้าดา้ยพุ่งเขา้ชิดกัน ท าสลบักันไปมาจนไดเ้ป็นผืนผา้ จะอธิบายแต่วิธีออกแบบ
โครงสร้างอย่างง่ายเท่านั้น โครงสร้างในท่ีนีห้มายถึงลักษณะขัดกันของเส้นด้าย ปกติจะมี
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ความหมายเดียวกับการออกแบบ )Design) ท่ีมีผลท าให้ลักษณะผิวท่ีมองเห็นแตกต่างกัน 
ในโครงสรา้งผา้รวมนอกจากจะมีลักษณะการขดักันของเสน้ดา้ยแตกต่างกันแลว้ มีการตกแต่ง 
)Ornamen-tation)  หรือออกแบบ )Design)  ด้วยการใช้สี เข้ามาเป็นส่วนประกอบเพ่ือเพิ่ม 
ความสวยงามและจงูใจใหเ้กิดความอยากไดแ้ละจดัซือ้ 

6.1.2 การออกแบบลายทอ 
วิจิตรา เดี่ยววาณิชย ์)2558) กลา่ววา่ การออกแบบลายทอหมายถึง การก าหนด

วา่ในการทอจะใชเ้สน้ดา้ยยินและเสน้ดา้ยพุง่ชนิดใด เชน่ เสน้ดา้ยท่ีท ามาจากธรรมชาตหิรือเสน้ใย
สงัเคราะห ์นอกจากนีย้งัตอ้งก าหนดจะใชเ้สน้ดา้ยขนาดใดจ านวนมากนอ้ยแคไ่หน และมีรูปแบบ
ในการทอและสีสนัเป็นอยา่งไร 

การออกแบบลายทอ เป็นการน าศิลป์มาประยุกตใ์นงานอุตสาหกรรมการผลิต 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตเพ่ือการจ าหนา่ย การออกแบบจงึตอ้งอาศยัหลกัวิชา 2 วิชา มารวมกนั คือ 

6.1.2.1 ศิลปะการออกแบบ ประกอบดว้ยทฤษฎีศิลป์และการออกแบบเชิง
ศลิปะน ามารวมกนัใหไ้ดเ้ป็นรูปแบบท่ีสวยงาม 

6.1.2.2 จิตวิทยาธุรกิจ น ามาใชเ้ป็นหลักประกอบการพิจารณาความชอบ
หรือรสนิยมของบคุคลท่ีแตกตา่งกนั ทัง้ดา้นอาย ุสงัคม และหนา้ท่ีการงาน ตลอดจนตอ้งพิจารณา
ว่าจะท าอย่างไรจึงจะท าให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีน า
ออกจ าหนา่ย ปัจจยัท่ีท าใหล้กูคา้พอใจในสินคา้ มีดงันี ้

6.1.2.2.1 เหมาะส าหรบัการใชง้าน 
6.1.2.2.2 รูปแบบสวยงามนา่ใช ้
6.1.2.2.3 ใชไ้ดน้าน ใชไ้ดคุ้ม้ราคา 
6.1.2.2.5 ราคาเหมาะสม 
6.1.2.2.6 เก็บรกัษาง่าย 
การออกแบบลายทอเพ่ือท่ีจะผลิตผ้าในลักษณะเป็นผืนนั้น เป็นการ

ตกแต่งผ้าด้วยโครงสร้างผ้า แต่การออกแบบโครงสร้างนั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ประโยชนใ์ช้สอยและคุณภาพของผ้าท่ีตอ้งการ ซึ่งการไดม้าของคุณภาพผ้าท่ีดีนั้น ขึน้อยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ชนิดและลักษณะของเส้นด้าย สีของเส้นด้าย เบอร์และ 
ความหนาแน่นของเส้นด้ายในผืนผ้า ตลอดจนกระบวนการตกแต่งของผ้าแต่ละชนิด  
ในการออกแบบลายผา้จะมีขัน้ตอนตามล าดบักระบวนการผลิต ดงันี ้
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ขัน้ตอนท่ี 1 สรา้ง Theme การก าหนดกรอบความคิดใหเ้ป็นไปในทิศทาง
ตามหวัขอ้ของการออกแบบ 

ขั้นตอนท่ี  2 ส  ารวจและคัดสรรสิ่ งต่าง  ๆ  ท่ี เ ป็นแรงบันดาลใจ 
ในการออกแบบทัง้รูปรา่ง )Shape) สีสนั )Color) ลวดลาย )Pattern) บนัทึกเป็นภาพถ่ายหรือภาพ 
Sketch และน าภาพมาเรียงตอ่กนัเป็นเรื่องราว เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบลวดลายบนผืนผา้ 
โดยรงัสรรคจ์ากเสน้สายท่ีเรียงรอ้ยต่อกันเป็นลวดลายท่ีน่าสนใจ ซึ่งสามารถท าซ า้  ๆ )Repeat) 
ในต าแหนง่ตา่ง ๆ จนเตม็ผืนผา้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 เลือกเฉดสี )Color Scheme) ใหอ้ยู่ภายในกรอบความคิด
หรือ )Theme) ท่ีก าหนดโดยดงึสีท่ีตอ้งการจากภาพถ่าย ระบายสีดว้ยน า้หรือดินสอลงบนกระดาษ
เป็นแท่งสีเรียงต่อกันดว้ยการไล่เฉดสีจากอ่อนไปแก่สีเหล่านีจ้ะมีประโยชนส์  าหรบัการผสมสีและ
เทียบเคียงสีท่ีใชย้อ้มเสน้ดา้ย เสน้ไหม เพ่ือน ามาทอ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ค  านวณและก าหนดกรรมวิธีการทอจากการทอจากจ านวน
เสน้ดา้ยยืนและเสน้ดา้ยพุ่งท่ีจะน ามาท าเป็นลวดลายตามท่ีออกแบบ โดยการขีดบนตารางหรือ
การค านวณตวัเลข 

ขัน้ตอนท่ี 5 เพิ่มเทคนิคหรือลกูเล่นตา่ง ๆ เพ่ือใหไ้ดล้วดลายและเฉดสีท่ี
แปลกใหม ่เชน่ การจก การขิด มดัยอ้ม การทบผา้ การสอดดิน้ บาตกิ เป็นตน้ 

จากการศึกษาข้อมูลในดา้นการออกแบบ ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงการออกแบบสิ่งทอ 
ซึ่งจะหมายถึงการออกแบบลายทอเพ่ือท่ีจะผลิตผา้ในลกัษณะเป็นผืนนัน้ เป็นการตกแต่งผา้ดว้ย
โครงสรา้งผา้ แตก่ารออกแบบโครงสรา้งนัน้ตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกับประโยชนใ์ชส้อยและ
คณุภาพของผา้ท่ีตอ้งการ ซึ่งการไดม้าของคณุภาพผา้ท่ีดีนัน้ ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ 
ไดแ้ก่ชนิดและลกัษณะของเสน้ดา้ย สีของเสน้ดา้ย เบอรแ์ละความหนาแน่นของเสน้ดา้ยในผืนผา้ 
ตลอดจนกระบวนการตกแต่งของผา้แต่ละชนิดในการออกแบบลายผ้าจะมีขัน้ตอนตามล าดับ
กระบวนการผลิต และการออกแบบลายทอ เป็นการน าศิลป์มาประยุกตใ์นงานอุตสาหกรรมการ
ผลิต เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตเพ่ือการจ าหน่าย การออกแบบจึงตอ้งอาศยัหลกัวิชา 2 วิชา มารวมกนั คือ
ศิลปะการออกแบบ ประกอบกับจิตวิทยาธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบสิ่งทอท่ีสวยงาม  
มีคณุภาพ และเหมาะกบัผูใ้ชง้าน 
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7. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
7.1 ทฤษฎีการทดสอบสมบัตทิางกล 

จตุพร วุฒิกนกกาญจน ์ ไดก้ล่าวว่าการทดสอบสมบตัิเชิงกลของพอลิเมอรมี์อยู่ 3 
ลกัษณะท่ีส าคญัคือ 

7.1.1 Static test  ซึ่งหมายถึงการทดสอบท่ีอตัราการเปล่ียนรูปหรืออตัราการดึง
ในกรณี )Tensile test) คงท่ี ตามเวลาท่ีทดสอบ ซึ่งรูปแบบ )Modes) ของการทดสอบอาจจะเป็น
ลกัษณะการดงึ )Tensile) การกดอดั )Compression) หรือการเฉือน )Shear) แตโ่ดยทั่วไปแลว้จะ
นิยมใช ้Tensile test 

7.1.1.2 การทดสอบความตา้นทานแรงดงึ )Tensile test) 
สิ่งท่ีส  าคญัของการทดสอบสมบตัิดา้นแรงดึงของพอลิเมอร ์คือ ชิน้งาน

ทดสอบซึ่งส่วนใหญ่จะมีรูปทรง Dumbbell ซึ่งจะไดจ้ากการเตรียมชิน้งานแบบต่างๆ ขึน้อยู่กับ
ประเภทของวสัด ุเช่นกรณีท่ีเป็นยางก็จะไดจ้ากการติดแผ่นยางเป็นรูป Dumbbell ดว้ย Die จาก
แผ่นยางท่ีไดจ้ากการวลัคาไนซใ์น )Compression mould) ส่วนในกรณีของพลาสติก อาจจะได้
จากกระบวนการฉีด )Injection moulding) หรือไดจ้ากการตดัแผ่นพลาสติกดว้ย Die ในท านอง
เดียวกนักบัยาง ถา้หากพลาสตกิดงักลา่วมีความแข็งต  ่า เชน่ Plasticized PVC 

ใ น ข ณ ะ ท ด ส อ บ จ ะ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง  Universal testing machine  
ดังภาพประกอบท่ี  29   โดยจะท าการจับชิน้งานท่ีต าแหน่งปลายทั้งสองด้านด้วยระยะคงท่ี  
)ตรามาตรฐานก าหนด) แล้วท าการดึงยืดชิน้งานด้วยอัตราการดึงท่ีคงท่ีท าการบันทึกการ
เปล่ียนแปลงของแรงและระยะยืดของชิน้งานบรเิวณตรงกลาง 
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ภาพประกอบ 29 ตวัอยา่งเครื่องทดสอบแรงดงึ 
 

ท่ีมา  http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-
Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 

 
ผลท่ีไดเ้บือ้งตน้จากการทดสอบคือ กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงดงึกบั

ระยะทาง ดงัภาพประกอบท่ี 30  ซึ่งอาจจะมีรูปรา่งแตกตา่งกนัไปแลว้แตล่ะชนิดของพอลิเมอรแ์ละ
สภาวะ )ความเรว็, อณุหภมูิ) ท่ีท าการดงึ 
 

 

ภาพประกอบ 30 ตวัอยา่งกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงดงึกบัระยะยืดตวั 
 

ท่ีมา http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-
Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
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จากแรงและระยะทางท่ีได ้สามารถน ามาค านวณคา่ tensile parameters 
ตา่งๆ ไดด้งันี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 การค านวณคา่ tensile parameters  
 

ท่ีมา http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-
Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 

 
ค่าการยดืตัว 

ภาพประกอบท่ี 32 แสดงลกัษณะทั่วไปของชิน้งานรูป dumbbell 
ส าหรบัการทดสอบแรงดงึ โดยในการค านวณคา่ความเครียด )Strain) จะใชค้า่      L ตอ่ L0  ซึ่งตอ้ง
ระวงัดว้ยวา่คา่ท่ีใชต้อ้งเป็นคา่ท่ีมาตรฐาน กลา่วคือ      L ควรวดัโดยใช ้extensometer จะแมน่ย า
กว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีวัสดุทดสอบเป็นยางท่ีจะยืดตวัไดม้ากจนเขา้สู่บริเวณรอยคอด
ของชิน้งาน อย่างไรก็ตามกรณีท่ีเป็นพลาสติกแข็งอาจจะอนุโลมใหใ้ชร้ะยะเดินทางของมือจับ 
)Grip) เป็น      L แทนได ้เน่ืองจากพลาสตกิแข็ง มกัจะยืดตวัไดน้อ้ยและฉีกขาดก่อนจะเกิดการยืด
บรเิวณรอยคอด 

 
 
 
 

 

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
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ภาพประกอบ 32 ตวัอยา่งขนาดและรูปทรงชิน้งานส าหรบัทดสอบแรงดงึ 
 

ท่ีมา http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-
Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 

 
สว่นคา่ L0  นัน้ตอ้งดตูามมาตรฐานของ standard method ท่ี

ใช้ทดสอบ )ASTM D638, JIS 2000 ISO, DIN) ซึ่งแต่ละมาตรฐานจะมีขนาดชิน้งานไม่เท่ากัน 
และมีระยะ Gauge ไม่เท่ากนั และท่ีส าคญัตอ้งไม่เขา้ใจผิดว่า L0 คือระยะระหว่าง grip หรือระยะ
ระหวา่งรอยคอด ซึ่งถา้ใชค้า่ L0 ในการค านวณ strain ไมถ่กูตอ้ง จะท าใหค้า่ strain และ modulus 
ท่ีไดค้ลาดเคล่ือน และอาจมีปัญหาในการน าไปใชอ้า้งอิงกบัตวัอยา่งขา้งนอก 
 

ค่าการทนแรงดงึ 
ในบางครัง้อาจจะรายงานผลการทดสอบคา่การทนแรงดงึเป็นรูป

ของค่า Tensile strength ซึ่งโดยปกติจะหมายถึงค่า Maximum tensile stress นอกจากนัน้บาง
กรณีอาจจะรายงานผลค่า tensile strength ท่ีจุดใดๆก็ได้ เช่นท่ีจุดคราก )Yield point) จะได ้
Tensile strength at yield หรือ ท่ีจุดขาดจะได้ Tensile strength break ส่วนค าว่า  Ultimate 
Tensile stress หรือ  Strength  จะหมายถึงค่า Strength หรือ Stress ท่ีจุดสูงสุดของกราฟซึ่ง
อาจจะเป็นท่ี Break point หรือ Yield point ก็ได ้
 

 
 

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
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ค่าโมดูลัส 
คา่โมดลูสัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นี ้จะไดจ้ากการคิดค านวณจากกราฟ

ในช่วง linear หรือช่วงท่ียงัมีพฤติกรรมเป็นแบบอิลาสติก )ช่วงการยืดตวัหรือ strain นอ้ยๆ) และ
บางครั้งจะเรียกว่าค่าโมดูลัสในแบบดังกล่าวว่า  Young’s modulus หรือ Initial Modulus 
นอกจากนัน้ยงัมีคา่โมดลูสัอีกลกัษณะหนึ่งคือ Secant modulus ซึ่งไดจ้ากอตัราส่วนความเคน้ตอ่
ความเครียดท่ีวดัจากชว่งตา่งๆ ในเสน้กราฟ ดงัภาพประกอบท่ี 33 

ภาพประกอบ 33 การหาคา่โมดลูสัในแบบตา่งๆ  
 

ท่ีมา http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-
Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 

 
 
ค่าความเหนียว 

ค่าความเหนียวจากการทดสอบสมบัติด้านการรับแรงดึง 
)Tensile toughness) สามารถหาไดจ้ากพืน้ท่ีใตก้ราฟระหว่างแรง )N) กบัระยะทางการยืดตวั )m) 
ซึ่งสัมพันธ์กับค่า Stress และ Strain ตามล าดับ อย่างไรก็ตามข้อควรระวังในการพิจารณาค่า
ความเหนียวจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น คือการท่ีตัวเลขท่ีเท่ากัน อาจจะได้มาจากวัสดุท่ีมี
พฤติกรรมตา่งกนัได ้เช่น วสัดแุข็งเปราะ )area A ดงัภาพประกอบท่ี 34) กบัยางท่ีนิ่มยืดตวัสูงแต่
ไมแ่ข็งแรง )area C) อาจจะมีพืน้ท่ีเทา่กนั แตโ่ดยทั่วไปแลว้ พลาสตกิสว่นใหญ่จะมีพฤติกรรมแบบ 
area A และ B 

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
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ภาพประกอบ 34 นิยามคา่ความเหนียวท่ีไดจ้ากการทดสอบแรงดงึวสัดพุอลิเมอร ์ 

 
ท่ีมา http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-

Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 
 
 

ส าหรบัพฤติกรรมของกราฟ แรงกบัระยะทาง )หรือ Stress-strain) ท่ี
เกิดขึน้ในแตล่ะวสัด ุแตล่ะประเภทนัน้ จะแตกตา่งกนัออกไป 

วสัดบุางตวัจะนิ่ม และไม่แข็งแรง )Soft and weak) เช่นเทียนไข 
พาราฟินสห์รือ Wax 

วสัดบุางตวัจะแข็งแตเ่ปราะ )Hard and Brittle) เช่น PS, PMMA 
 

วสัดบุางตวัจะนิ่มแตเ่หนียว )Soft and Tough) เชน่ ยางธรรมชาติ 
NR 

วัสดุบางตัวจะแข็ งและแข็ งแรง  )Hard and Strong)  เ ช่น 
Thermosets 

วัสดุบางตัวจะแข็งและเหนียว )Hard and Tough) เช่น Nylon, 
PC, Kevlar 

 

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
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ซึ่งแตล่ะชนิดจะมีกราฟทั่วไปเป็นลกัษณะดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 35 ลกัษณะกราฟแรงดงึ – ระยะทาง ของวสัดพุอลิเมอรก์ลุม่ตา่งๆ 

 
ท่ีมา http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-

Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 
 
จะเห็นไดว้่ามีค าท่ีส าคัญอยู่ 3 กลุ่ม คือ Soft/Hard, Brittle/Tough, 

Weak/Strong ซึ่ งค  าส าคัญทั้ง  3 กลุ่มจะสัมพันธ์กับสมบัติด้านการทนแรงดึง  ) Tensile 
Parameters) 3 ชนิดคือ Modulus, Toughness และ Stress )Strength)  

 
 
ผลกระทบของอุณหภูมิและความเร็วในการดึงต่อสมบัติเชิงกล

ของพอลิเมอร ์
ในพฤติกรรมของกราฟแรงดึง -ระยะทาง ของพอลิเมอร์จะ

เปล่ียนแปลงไปถา้หากอณุหภูมิขณะท่ีทดสอบเปล่ียนไป )ดงัภาพประกอบท่ี 36) ยกตวัอย่างเช่น 
PMMA ซึ่งมีลกัษณะแข็งและเปราะท่ีอณุหภมูิหอ้งอาจจะแสดงกราฟท่ีมี Yield point และมีการยืด
ตวัมากขึน้ท่ีอณุหภูมิประมาณ 60 °c หรือสงูกว่านัน้ หรือในทางกลบักนั ยางท่ีมีการยืดตวัไดม้าก
แตมี่ความแข็งต ่าก็อาจจะมีการยืดตวัท่ีลดลง และความแข็งเพิ่มมากขึน้ถา้หากทดสอบท่ีอณุหภมูิ
ต  ่ากว่า Glass transition temperature ทัง้นีเ้น่ืองจากสมบตัิของพอลิเมอรจ์ะขึน้อยู่กับอุณหภูมิ
อยา่งมาก 

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
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ภาพประกอบ 36 การเปล่ียนแปลงลกัษณะกราฟแรงดงึ-ระยะทาง ของพอลิเมอรต์ามอณุหภมูิและ

อตัราการดงึทดสอบ 
 

ท่ีมา http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-
Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 

 
นอกจากนัน้ความเร็วในการดงึก็จะมีผลต่อสมบัติดา้นแรงดึงเช่นเดียวกัน โดยความเร็ว

ในการดงึสงูจะท าใหพ้อลิเมอรมี์การตอบสนองในแบบอิลาสติกสงู หรือมีคา่โมดลูสัและความเคน้
สูงแต่มีค่าการยืดตวัต ่า ในทางตรงกันขา้มถา้ดึงพลาสติกอย่างชา้ๆ ดว้ยความเร็วต ่าก็จะท าใหมี้
การยืดตวัมากขึน้และมีโมดลูสัหรือความแข็งนอ้ยลง ผลดงักลา่วเกิดจากการท่ีพอลิเมอรมี์ลกัษณะ
การตอบสนองตอ่แรงกระท าท่ีขึน้กบัเวลา 

โดยถ้ามีเวลาน้อย )ออกแรงกระท าเร็ว) พอลิเมอรไ์ม่มีเวลาท่ีจะผ่อนคลาย )Relax) 
โมเลกลุจึงเคล่ือนไหวไดน้อ้ยและชิน้งานไม่สามารถยืดตวัไดม้ากและตา้นทานแรงดงึ จึงขาดง่าย
แตแ่ข็งแตถ่า้ดงึชา้ๆ โมเลกลุพอลิเมอรจ์ะมีเวลาการคล่ีคลายโครงสรา้งหรือเกิดการเคล่ือนไหว ท า
ใหมี้การยืดตวัของชิน้งานมากขึน้โดยใชแ้รงดงึท่ีนอ้ยลง 

7.1.2 Transient test เป็นการทดสอบท่ีขึน้อยู่กับเวลา หรือเป็นการวัดการปล่ียน
แปลงของแรงหรือความเคน้ตามเวลา หรือวดัการเปล่ียนแปลงของการเปล่ียนรูปหรือความเครียด
ตามเวลา กรณีแรกเรียกว่า การทดสอบแบบ Stress relaxation สว่นกรณีหลงัเรียกว่า การทดสอบ
แบบ Creep test การทดสอบแบบ Creep test หรือ Stress relaxation นี ้ถือเป็นการทดสอบท่ี

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
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ใกลเ้คียงกบัสภาวะการใชง้านจริงของพอลิเมอรม์ากกว่า เน่ืองจากการวดั Dimension stability นี ้
จะเปล่ียนแปลงไปตามเวลา  

7.1.3 Impact test  เป็นการทดสอบความเหนียว หรือการทนแรงกระแทกของ 
พอลิเมอร ์ซึ่งอาจจะได ้2 รูปแบบ คือ Pendulum test และ Failing  weight  test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 37 การทดสอบสมบตัเิชิงกลของพอลิเมอรใ์นรูปแบบมาตรฐานตา่งๆ 
 

ท่ีมา http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-
Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf 

 
7.2 ทฤษฏีการออกแบบ 

วรพงศ ์วรชาติอดุมพงศ ์)2551,น.57))อา้งถึงใน ณมญัญา กองเงิน, 2558) ไดก้ล่าว
ว่า การออกแบบหมายถึงการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ เอสรา้งสรรคส์รรพสิ่งต่าง ๆ ใหเ้ป็น
รูปธรรมท่ีมีรูปลกัษณง์ดงามและมีความเหมาะสมกบัประโยชนใ์ชส้อยตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด 

การออกแบบ )Design) หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็น
ผลงานหรือวิธีการท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็น รบัรู ้หรือสมัผสัได ้เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจในผลงานหรือ
วิธีการร่วมกัน การออกแบบจึงไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะผลงานหรือชิน้งาน แต่จะเนน้ถึงวิธีการในการ
ท างานตา่ง ๆ ดว้ย การออกแบบจึงเป็นการใชค้วามคิดสรา้งสรรคท์ัง้ 4 ลกัษณะ คือความคิดริเริ่ม 
ความคลอ่งในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิด และความละเอียดลออ โดยเฉพาะความคิดรเิริ่มนัน้

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf
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จะมีสว่นส าคญัในการสรา้งและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมท่ี่มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพสงู กลายเป็น
นวตักรรมหรือเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่มีประโยชนต์อ่มวลมนษุยชาติ )ณมญัญา กองเงิน, 2558) 

7.3 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ์(Product Design) 
)ณมญัญา กองเงิน, 2558) ณฑ์กล่าวว่า การออกแบบผลิตภั )Product Design) คือ

การออกแบบสิ่งของเครื่องใชเ้พ่ือน ามาใชส้อยในชีวิตประจ าวนั โดยเนน้การผลิตจ านวนมากในรูป
สินคา้ไปสูผู่บ้รโิภค )Consumer) ในวงกวา้ง โดยท่ีรูปแบบและคณุภาพของผลิตภณัฑจ์ะเป็นปัจจยั
ส าคัญในการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องการและยินดีท่ีจะจ่ายเ งินเพ่ือซื ้อผลิตภัณฑ์นั้น 
การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ประการ ดงันี ้

7.3.1 การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัคณุภาพของผลิตภณัฑ ์การออกแบบผลิตภณัฑ์
ตอ้งพิจารณาถึงคณุภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นประการแรก เพ่ือจะไดอ้อกแบบใหไ้ดค้วามคงทน ถาวร 
และเหมาะสมกับการใชง้านของผลิตภณัฑน์ัน้ เพราะการออกแบบจะตอ้งค านึงถึงวสัดท่ีุใช ้อายุ
การใชง้านและคณุภาพของผลิตภณัฑไ์ปพรอ้มกัน เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑน์ัน้มีคณุภาพตามเปา้หมาย
ของการผลิต 

7.3.2 การออกแบบท่ีสัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑบ์างประเภทสิ่งของเครื่องใชเ้พ่ือให้ไดผ้ลิตภัณฑจ์ านวนมาก มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้
เครื่องมือ เครื่องจกัรกล หรือเครื่องทุน่แรงอ่ืน ๆ ดงันัน้ ในการออกแบบจงึตอ้งพิจารณาถึงวสัดแุละ
กระบวนการผลิตไปพรอ้มกัน เพราะวสัดอุย่างหนึ่งอาจจะตอ้งใชเ้ครื่องมือเฉพาะอย่างใดอย่าง
หนึ่งเทา่นัน้ 

7.3.3 การออกแบบท่ีสัมพันธ์กับความตอ้งการของผูบ้ริโภค หนา้ท่ีใชส้อยของ
ผลิตภณัฑแ์ตล่ะชิน้เป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณาและท าความเขา้ใจโดยเฉพาะหนา้ท่ี
หลกัท่ีใชส้อยหลกัของผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ โดยพิจารณาใน 2 ประเดน็ ดงันี ้

7.3.3.1 ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ เป็นความตอ้งการท่ี
เหมาะสมกบัวฒันธรรมและรสนิยมในการใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ ๆ 

7.3.3.2 ความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ ในกรณีท่ีสภาพทางเศรษฐกิจอยู่
ในภาวะตกต ่ากว่าการออกแบบผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพสูงจะกลายเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย หรือเนน้
ความงามทางการออกแบบมากเกินไป ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาสูง เป็นการออกแบบท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในภาวะดงักลา่ว 

7.3.4 การออกแบบท่ีมีคณุค่าทางความงาม ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑน์อกจากจะมี
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นประการส าคญัแลว้ยังตอ้งตรหนักถึงความสวยงาม ความทันสมัยของ
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ชิน้งานดว้ย ดงันัน้การออกแบบชิน้งานแตล่ชิน้จะตอ้งมีความประณีตบรรจง ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้งึจะมี
คณุคา่ทางดา้นความสวยงาม 

7.4 ศึกษาทฤษฎีในการออกแบบสินค้าแฟช่ัน 
ดิสนีย์ สิงหวรเศรษฐ์ )2547) (อ้างถึงใน อาทิตย์ เทพทุ่งหลวง , 2557) กล่าวว่า 

การออกแบบสินคา้แฟชั่น หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานท่ีผูอ่ื้น
สามารถมองเห็น รับรู ้หรือสัมผัสได ้ เพ่ือให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกันความส าคัญของ  
การออกแบบเสือ้ผา้มีอยูห่ลายประการ กลา่วคือ 

7.4.1 ในแง่ของการวางแผนการท างาน งานออกแบบจะชว่ยใหก้ารท างานเป็นไป
ตามขัน้ตอนอย่างเหมาะสมและประหยดัเวลา ดงันัน้อาจถือว่าการออกแบบคือการวางแผนการ
ท างานก็ได ้

7.4.2 ในแง่ของการน าเสอผลงาน ผลงานการออกแบบจะช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมี
ความเขา้ใจตรงกนัอยา่งชดัเจน 

7.4.3 เ ป็นสิ่ ง ท่ีอธิบายรายละเอียดเ ก่ียวกับงาน งานบางประเภทอาจมี
รายละเอียดมากมายซับซอ้น ผลงานออกแบบจะช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและผูพ้บเห็นมีความเขา้ใจ  
ท่ีชดัเจนขึน้หรืออาจกลา่วไดว้า่ผลงานออกแบบคือตวัแทนความคิดของผูอ้อกแบบไดท้ัง้หมด 

7.4.4 แบบจะมีความส าคญัอย่างท่ีสุด ในกรณีท่ีนกัออกแบบกับผูส้รา้งงานหรือ
ผูผ้ลิตเป็นคนละคนกนั เชน่สถาปนิกกบัชา่งก่อสรา้ง นกัออกแบบเสือ้ผา้กบัผูผ้ลิตในโรงงาน 

อาทิ ตย์  เ ทพทุ่ ง หลว ง  ) 2 557 )  กล่ า ว โดยส รุปว่ า  ก า รออกแบบแฟชั่ น 
เ ป็นการประยุกต์ศิ ลปะ เ พ่ื อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เ ค รื่ อ งนุ่ งห่ มและ เครื่ อ งประดับด้วย 
การน าวัฒนธรรม  ความเ ป็นอยู่ ของคนในสังคม สร้างสรรค์งานในช่วง เวลาหนึ่ ง  ๆ  
ท าใหเ้กิดเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกายใหม่ เกิดวงจรชีวิตสินคา้ ท่ีเป็นไปตามฤดกูาลท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

7.5 ทฤษฎีสี 
สรุเดช ธีระกลุ )2558) กลา่ววา่ สี คือทศันธาตอุยา่งหนึ่งท่ีส  าคญัของงานศลิปะ ใชใ้น

การสรา้งงานศิลปะ โดยจะท าใหผ้ลงานมีความสวยงาม ช่วยสรา้งบรรยากาศ มีความสมจริง 
เดน่ชดัและนา่สนใจมากขึน้ ดงันี ้

7.5.1 คณุลกัษณะของสี 
คณุลกัษณะของสี เป็นการใชสี้ในลกัษณะตา่ง ๆ เพ่ือเกิดความสวยงามและ

ความรูส้กึตา่ง  ๆ ตามความตอ้งการของผูส้รา้ง คณุลกัษณะของสีท่ีใชโ้ดยทั่วไป มีดงันี ้คือ 
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7.5.1.1 สี เ อกรงค์ )Monochrome) เ ป็นการใช้ สี เ พี ยง สี เ ดียว  แต่ 
มีหลาย ๆ น า้หนกั ซึ่งไล่เรียงจากน า้หนกัอ่อนไปแก่ เป็นการใชสี้แบบดัง้เดิม ภาพจิตรกรรมไทย 
แบบดัง้เดิมจะเป็นลักษณะนี ้ต่อมาเม่ือมีการใชสี้อ่ืน ๆ เขา้มาประกอบมากขึน้ ท าใหมี้หลายสี 
ซึ่งเรียกวา่ "พหรุงค์ "ภาพแบบ  เอกรงค ์มกัดเูรียบสว่น   ไมค่อ่ยนา่สนใจ 

7.5.1.2 วรรณะของสี )Tone) สีมีอยู่ 2 วรรณะ คือ วรรณะสีรอ้น และ  
สีเย็น สีรอ้นคือสีท่ีดูแลว้ใหค้วามรูส้ึกรอ้น สีเย็นคือสีท่ีดแูลว้รูส้ึกเย็น ซึ่งอยู่ในวงจรสี สีม่วงกับสี

ให้เหลืองเป็นไดท้ัง้สีรอ้นและสีเย็น แลว้แตว่่าจะอยู่กับกลุ่มสีใด การใชสี้ในวรรณะเดียวกนัจะท า
สีเกิดรูส้ึกกลมกลืนกัน การใช้ ต่างวรรณะจะท าใหเ้กิดความแตกต่าง ขัดแยง้ การเลือกใช้สีใน

วรรณะใด ๆ ขึน้อยูก่บัความตอ้งการ และจดุมุง่หมายของงาน  
7.5.1.3 ค่าน ้าหนักของสี )Value of colour) เป็นการใช้สีโดยให้มีค่า

น า้หนกัในระดบัตา่ง ๆ กนั และมีสีหลาย ๆ สี ซึ่งถา้เป็นสีเดียว ก็จะมีลกัษณะเป็นสีเอกรงค ์การใช้
ค่าน า้หนักของสี จะท าใหเ้กิดความกลมกลืน เกิดระยะใกลไ้กล ตืน้ลึก ถ้ามีค่าน า้หนักหลาย  ๆ 
ระดบั สีก็จะกลมกลืนกนัมากขึน้ แตถ่า้มีเพียง1- หา่งกนั จะท าใหเ้กิดความแตกตา่งระดบัท่ี2  

7.5.1.4 ความเขม้ของสี )Intensity) เกิดจากสีแท ้คือสีท่ีเกิดจากการผสม
กันในวงจรสี เป็นสีหลักท่ีผสมขึน้ตามกกฎเกณฑแ์ละไม่ถูกผสมดว้ยสีกลางหรือสีอ่ืน ๆ จะมีค่า
ความเขม้สงูสดุ หรือแรงจดัท่ีสดุ เป็นคา่ความแทข้องสีท่ีไม่ถกูเจือปน เม่ือสีเหล่านี ้อยู่ท่ามกลางสี
อ่ืน ๆ ท่ีถูกผสมใหเ้ขม้ขึน้ หรืออ่อนลง ใหมื้ด หม่น หรือเปล่ียนค่าไปแลว้ สีแทจ้ะแสดงความแรง
ของสีปรากฎออกมาให้เห็น อย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้เกิดจุดสนใจขึน้ในผลงานลักษณะเช่นนี ้
เหมือนกบั ดอกเฟ่ืองฟ้าสีชมพสูด ๆ หรือบานเย็น ท่ีอยู่ท่าม กลางใบเฟ่ืองฟ้าท่ีเขียวจดั ๆ หรือ พลุ
ท่ีถกูจดุสอ่งสวา่งในยามเทศกาล ตดั กบัสีมืด ๆ ทบึ ๆ ทมึ ๆ ของทอ้งผา้ยามค ่าคืน เป็นตน้ 

7.5.1.5 สีส่วนรวม )Tonality) เป็นลักษณะท่ีมีสีใดสีหนึ่ง หรือกลุ่มสีชุด
หนึ่งท่ีใกลเ้คียงกนั มีอิทธิพลครอบคลมุ สีอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในภาพ เช่น ในทุ่งดอกทานตะวนัท่ีก าลงัออก
ดอกชชู่อบานสะพรั่ง สีส่วนรวมก็คือ สีของดอกทานตะวนั หรือ บรรยากาศการแข่งขนัฟุตบอลใน
สนาม ถึงแมผู้เ้ลน่ทัง้สองทีมจะแตง่กาย ดว้ยเสือ้ผา้ หลากสีตา่งกนัก็ตาม แต ่สีเขียวของสนามก็จะ
มีอิทธิพลครอบคลุม สีต่าง ๆ ทั้งหมด สีใด ก็ตามท่ีมีลักษณะเช่นนี ้ เป็นสีส่วนรวมของภาพ 
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7.6 ทฤษฏีการสร้างมูลค่าเพิม่เชิงเศรษกิจสร้างสรรค ์
TAT Review (2561) กลา่วถึงเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ดงันี ้

7.6.1 เศรษฐกิจสรา้งสรรคคื์ออไร 
เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์)Creative Economy) คือ การสรา้งมูลค่าสินคา้ หรือ

บริการท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย ์ส าหรบัสาขาการผลิตท่ีพฒันาไปสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรคจ์ะ
เรียกวา่ อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ )Creative Industry) ซึ่งหมายถึงกลุม่กิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพา
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นสิ่งส าคัญ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” คือแนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้)Knowledge) การศึกษา )Education) การสร้างสรรค์งาน 
)Creativity) และการใชท้รพัยส์ินทางปัญญา )Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทาง
วฒันธรรม การสั่งสมความรูท้างสงัคม และเทคโนโลยนวตักรรมสมยัใหม ่

7.6.2 ประเภทของอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )สศช)  

ประเภทอุตสาหกรรมสรา้งสรรคโ์ดยยึดกรอบขององคก์ารความร่วมมือเพ่ือการค้า และแบ่ง  
การพฒันา )UNCTAD) โดยแบง่เป็น 15 4 กลุม่  สาขาดงันี ้

7.6.2.1 กลุม่มรดกทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์)Cultural Heritage) 
ประกอบดว้ย 

7.6.2.1.1 งานฝีมือ 
7.6.2.1.2 การทอ่งเท่ียวเชิงศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์
7.6.2.1.3 ธุรกิจอาหารไทย 
7.6.2.1.4 การแพทยแ์ผนไทย 
.2.267.  กลุม่ศลิปะ )Arts) ประกอบดว้ย 

.2.267. .1 ศลิปะการแสดง 

.2.267. .2 ทศันศลิป์ 
7.6.2.3 กลุม่ส่ือ )Media) ประกอบดว้ย 

7.6.2.3.1 ภาพยนตร ์
7.6.2.3.2 สิ่งพิมพ ์
7.6.2.3.3 กระจายเสียง 
7.6.2.3.4 เพลง 
.2.467.  กลุม่งานสรา้งสรรคต์ามลกัษณะงาน )Functional Creation) 
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.2.467. .1 งานออกแบบ 

.2.467. .2 แฟชั่น 

.2.467. .3 สถาปัตยกรรม 

.2.467. .4 โฆษณา 

.2.467. .5 ซอฟตแ์วร ์
จากการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ )สศช.)พบว่าในปี 2549 มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องไทยสูงถึง 840,621 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ )GDP) โดยกลุ่มงาน
สรา้งสรรคต์ามลกัษณะงานมีสดัส่วนสูงสุด รองลงมาเป็นกลุ่มมรดกทางวฒันธรรม กลุ่มส่ือ และ
กลุ่มศิลปะ ทัง้นีเ้ม่ือแบง่ตามกลุ่มย่อย พบว่ากลุ่มการออกแบบมีมลูค่าสงูสุด ท ารายได ้304,990 
ลา้นบาท รองลงมาเป็นกลุม่งานฝีมือ และหตัถกรรมตามดว้ยกลุม่แฟชั่น ซึ่งกลุม่ยอ่ยทัง้สามกลุ่มนี ้
มีมลูคา่รวมกนัคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 9.5 ของ GDP  

7.7 แนวโน้มแฟช่ัน ปี 2019 – 2020 
7.7.1 เจาะเทรนดโ์ลก 2019 โดย TCDC 

เจาะเทรนดโ์ลก 2019 โดย TCDC เป็นการวิเคราะห์กระแสของโลก อัพเดท
ความรูใ้หท้ันความตอ้งการตลาดโลก จากการกลั่นกรองขอ้มูลพรอ้มน าเสนอ “บทสรุปเทรนด ์
แห่งปี” ท่ีเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เหมาะส าหรับทุกสาขาอาชีพท่ีต้องการเข้าถึงความต้องการ  
ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด ์นักจัดซือ้ นักบริหาร  
จดัการสินคา้ ผูผ้ลิต ผูน้  าเขา้และสง่ออก ไปจนถึงผูป้ระกอบการในทกุแวดวงธุรกิจ เจาะเทรนดโ์ลก 
2019 โดย TCDC รวมรวมเนือ้หาครบถว้นทุกประเด็น ทัง้วสัด ุเทคโนโลยี สี พืน้ท่ี และไลฟ์สไตล์
ของแต่ละเจเนอเรชั่น กับบทสรุปเทรนดแ์ห่งปีจากหนงัสือรวบรวมเทรนดโ์ลกชัน้น ากว่า 20 เล่ม 
อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone, Viewpoint ปี 2019 เป็นปีแหง่การเริ่มตน้ของยคุท่ีทกุคนมีสิทธิ
ในการก าหนดมาตราฐานใหม่ NOW AGE : Manifesto and Action จึงหมายถึงการแสดงออกซึ่ง
ความคิกและลงมือท าใหเ้กิดผลลพัธท่ี์ออกสู่สารธารณะอย่างชดัเจนซึ่งการประกาศเจตนารมณ์
เหล่านีล้ว้นมาจากการรวมพลงัความคิดของกลุ่มท่ีแข็งแกรง่ และส่งตอ่ถึงโลกเหล่านีล้ว้นมาจาก
การรวมพลังความคิดของกลุ่มท่ีแข็งแกร่ง และส่งต่อถึงโลกออนไลน ์จนกลายเป็นรูปธรรมทาง
ความคดิอยา่งมีเหตแุละผลในโลกออฟไลน ์)TCDC, 2561) 
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ภาพประกอบ 38 เทรนดสี์ปี 2019 

 
ท่ีมา: TCDC, )2561) 

 
สีเขียว Bristol Green เป็นสีแห่งค่ากลางใหม่ส าหรับประวัติศาสตร์มนุษย ์

เน่ืองดว้ยอิทธิพลของพลาสติกและขยะจ านวนมหาศาลในทะเล จนท าใหสี้เขียวเฉดนีก้ลายเป็น
สินคา้ใหม่ท่ียกระดบัความรูส้ึกและสามารถเช่ือมโยงผูค้นเขา้กับตน้ทุนทางทรพัยากรขยะท่ีเรา
ก าลังเผชิญอยู่ในปี 2019 แบรนดส์ินคา้แฟชั่นจะกลายเป็นผูน้  าดา้นนวัตกรรมสีเขียวทางทะเล
อย่าง Adidas G-star Raw และ Stella Mccartney ท่ีขยบัฐานดา้นการผลิตมาเป็นสินคา้รีไซเคิล 
นอกจากนี ้สีเขียวยงัเป็นจา้วแหง่การยกระดบัความหรูหราและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัสินคา้ยคุใหม่ 
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ภาพประกอบ 39 เทรนดส์เีขยีว Bristol Green 
 

ท่ีมา: TCDC, )2561) 
 

สีเหลืองเฉด Freesia ส าหรบัในปี 2019 นี ้เป็นสีท่ีแสดงออกถึงความกลา้ท่ีจะ
แตกตา่งกลา้งลองผิดลองถกูจนกลายเป็นความนิยมรูปแบบใหม่ท่ีมาพรอ้มกบัอิสระทางความคิด
อยา่งช็อป Red Valentino ซึ่งออกแบบโดยสตดูิโอ India Mahdavi ท่ีใชสี้เหลืองยืนพืน้เพ่ือจบัคู่กบั
สีอ่ืน ๆ ท าใหบ้รรยากาศในรา้นมีสีสัน สบายตา สามารถบอกเล่าเรื่องราวใหม่  ๆ บนพืน้ท่ีเดิม
ออกมาไดอ้ยา่งน่าสนใจ หรืออยา่งช็อปของแบรนด ์Calvin Klein ในนิวยอรก์ ท่ีใชแ้สงไฟสีเหลืองท่ี
ดสูว่างตาแมใ้นเวลากลางคืน แตส่ามารถท าใหรู้ส้ึกเสมือนกลางวนั เพ่ือสรา้งความรูส้ึกใหม่ใหก้บั
สินคา้ และเปิดจินตนาการของนกัออกแบบรุน่ใหมท่ี่เขา้มาหาแรงบนัดาลใจ 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 40 เทรนดส์เีหลอืงเฉด Freesia 
 

ท่ีมา: TCDC, )2561) 
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7.7.2 World Global Style Network )WGSN)  
World Global Style Network (WGSN) เ ป็นฐานข้อมูลออนไลน์ )Online 

Database) แบบ Realtime ใชง้านในแบบ Search Engine ลกัษณะ Web page เพ่ือคน้ควา้และ
สืบคน้ขอ้มูลไลฟ์สไตล ์)Trend) ข่าวสาร บทวิเคราะห ์การพยากรณล์่วงหนา้ รวมถึงงานวิจยัท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกบัแฟชั่น เครื่องแตง่กาย สิ่งทอ เครื่องประดบั การออกแบบผลิตภณัฑ ์กราฟฟิกและ
การออกแบบส่ือสิ่งพิมพ ์สถาปัตยแ์ละการตกแต่งภายใน ธุรกิจคา้ปลีก ขอ้มูลของเมืองต่าง  ๆ 
ทั่วโลก มีเนือ้หามากกว่า 800,000 หนา้ โดยจะเช่ือมโยงไปยงัฐานขอ้มลูแฟชั่นและอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีเป็น 
Achieve ย้อนหลังกว่า 10 ปี และล่วงหน้าก่อนประมาณ 2 ปี จากทั่ วทุกมุมโลก อาทิเช่น 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย พรอ้มดว้ยเครื่องมือ )Function) การท างานต่าง ๆ)WGSN, 2561)  
ซึ่งผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวโนม้แฟชั่น Spring/Summer 2019-2020 ไดแ้นวทางในการพฒันาสรา้งสรรค์
ชิน้งานผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ของไหมผสมใยสับปะรดให้สอดคล้องกับกระแสแฟชั่นใน
ปัจจบุนั ดงันี ้

7.72.1 บทสรุปของผู้บริโภค ในด้านความนิยมเรื่องของสี วัสดุต่างๆ 
ของผลิตภณัฑแ์ฟชั่น )A/W2019/2020)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 41 รูปแบบชดุเทรนดสี์  Neo Mint freshens up transseasonal palettes 
 

ท่ีมา : (WGSN, 2561) 
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รู ป แบบชุ ด สี   Neo Mint freshens up transseasonal palettes ดั ง แสด ง ใ น
ภาพประกอบที่ 41  ที่ซึ่งเป็นชุดสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's Accessories 

& Footwear Colour A/W 20/21 เป็นการเปลี่ยนผ่านของโทนสีที่มีความร่วมสมัย ซึ่งค่อยๆพัฒนาจาก
ความนิยมของสีพาสเทล และเน้นการเพ่ิมความส าคัญของการปรับโทนสีที่ซึ่งได้รับความนิยมในรอบปี 
โทนสีในลักษณะนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทรองเท้า, 
เครื่องประดับ, กระเป๋า และแว่นตา (WGSN, 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 42  รูปแบบชดุเทรนดสี์  Flat gray tones feel new and contemporary 
 

ท่ีมา : (WGSN, 2561) 
 

รูปแบบชุดสี   Flat gray tones feel new and contemporary ดังแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 42  ท่ีซึ่งเป็นชุดสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's 
Accessories & Footwear Colour A/W 20/21 หลงัจากท่ีฤดูการของความเรียบง่ายถึงจุดสูงสุด 
จะเริ่มมองหาความแข็งแกรง่ขึน้ในการท่ีจะยอ้นกลบัไปสู่ความเรียบง่ายใน Trend Concept  A/W 
20/21 แรงดึงดดูของโทนสีเทาจะเป็นหวัใจในการขับเคล่ือนพรอ้มกับความเรียบง่าย คณุภาพท่ี
ทนทานและดแูข็งแรง ท่ีซึ่งจะน าเสนอความแตกตา่งท่ีสดใหม ่ซึ่งสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยการสมัผสักบั
วัสดุและโทนสีท่ีสว่างในฤดูกาลนี ้ ซึ่งโทนสีลักษณะนี้มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปพัฒนาสู่
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ตัง้แตร่องเทา้ไปจนถึงนาฬิกา )WGSN, 2561) 
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ภาพประกอบ 43  รูปแบบชดุเทรนดสี์  Amethys adds depth to winter darks 
 

ที่มา : (WGSN, 2561) 

 

รูปแบบชุดสี  Amethys adds depth to winter darks ดังแสดงในภาพประกอบที่ 
43  ที่ซึ่งเป็นชุดสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's Accessories & Footwear 

Colour A/W 20/21 รูปแบบการเล่นกับโทนสีม่วง ที่ซึ่งมีโทนสีด าและสีน้ าตาลจะมีเฉดสีม่วงผสมอยู่ 
และโทนสีนี้สามารถใช้กับเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโทนสีของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่าง 
Sloe ที่ซึ่งสามารถใช้งานแล้วท าให้ดูโดดเด่นขึ้นมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องประดับ ซึ่งโทนสี
ลักษณะนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ตามวาระโอกาสที่เหมาะสม 
(WGSN, 2561) 
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ภาพประกอบ 44 รูปแบบชดุเทรนดสี์  Update pinks with lilac undertones 
 

ท่ีมา : (WGSN, 2561) 
 

รูปแบบชุดสี  Update pinks with lilac undertones  ดังแสดงในภาพประกอบที่ 
44  ที่ซึ่งเป็นชุดสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's Accessories & Footwear 

Colour A/W 20/21 ความน่าสนใจของโทนสีชมพูที่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด จะอยู่ใน Trend 

Concept  A/W 20/21  แต่จะเน้นโทนสีที่ท าให้ดูจางลงในโทนม่วงอ่อน โทนสีนี้จะเหมาะสมที่จะอยู่กับ
วัสดุฤดูหนาว เช่น ซาติน, ก ามะหยี่ และเสื้อผ้าหนังที่มีลักษณะไม่เรียบ ลักษณะโทนสีนี้เหมาะที่จะ 
ใช้งานกับสีแดงเข้มและสีม่วง โทนสีลักษณะนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์
สไตล์ ประเภทอุปกรณ์ที่ตกแต่งรองเท้า เครื่องประดับตกแต่ง รวมไปถึงอุปกรณ์รองเท้า เสื้อผ้า ที่ใช้
ในงานเลี้ยงสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการ (WGSN, 2561) 
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ภาพประกอบ 45 รูปแบบชดุเทรนดสี์  Teal becomes an essential additional to blues 
 

ท่ีมา : (WGSN, 2561) 
 

รู ปแบบชุ ดสี   Teal becomes an essential additional to blues ดั ง แสดง ใน
ภาพประกอบที่ 45  ที่ซึ่งเป็นชุดสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's Accessories 

& Footwear Colour A/W 20/21 รูปแบบโทนสีน้ าเงินจะถูกน ามาพัฒนาจากโทนสีหลักท่ีซึ่งเป็ฯโทนสีที่
มีความน่าเชื่อถือใน Trend Concept  A/W 20/21 และการเริ่มของโทนสีนี้จะถูกปรับให้สวยงามมาก
ขึ้น ใช้ระดับโทนสีน้ าเงินเข้มสุดและมีความเป็นเหมือนกับแคปซูลในยานอวกาศ ซึ่งโทนสีลักษณะนี้มี
ความเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทรองเท้า, เครื่องประดับ (WGSN, 

2561) 
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ภาพประกอบ 46 รูปแบบชดุเทรนดสี์  Use rich browns to update luxury looks 
 

ท่ีมา : (WGSN, 2561) 
 

รูปแบบชุดสี  Use rich browns to update luxury looks  ดังแสดงในภาพประกอบ
ที่ 46  ที่ซึ่งเป็นชุดสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's Accessories & Footwear 

Colour A/W 20/21 รูปแบบชุดโทนสีน้ าตาลเป็นความสดใหม่ที่จะเข้าถึงความหรูหรา สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือจากโทนสีน้ าตาลซึ่งเป็นโทนสีหลักในฤดูกาลนี้ การน ามาใช้กับโทนสีด าและ
เพ่ิมความลูกเล่นกับโทนสีเหลือทองก็สามารถท าได้ ซึ่งโทนสีลักษณะนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไป
พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทรองเท้า, เครื่องประดับส าหรับฤดูหนาวและสามารถใช้
โทนสีนี้เพ่ือประกอบการการแต่งตัวที่ท าให้ลุคดูเติมเต็มมากขึ้น (WGSN, 2561) 
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ภาพประกอบ 47 รูปแบบชดุเทรนดสี์  Ground yellow and blue with neutrals 
 

ท่ีมา : (WGSN, 2561) 
 

รูปแบบชุดสี  Ground yellow and blue with neutrals  ดังแสดงในภาพประกอบ
ที่ 47  ที่ซึ่งเป็นชุดสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's Accessories & Footwear 

Colour A/W 20/21 รูปแบบชุดสีประกอบด้วยโทนสีเหลืองเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนผ่านจากฤดูใบไม้ผลิไปสู่ฤดูหนาว ซึ่งน ามาจับคู่กับสีที่เพ่ิมความนิยมคือ สีฟ้าที่ดูอบอุ่นและ
โทนสีฟ้าที่สว่างขึ้นตัดกับสีพ้ืนโทนกลาง คือโทนสีอูฐ ซึ่งโทนสีลักษณะนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไป
พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทรองเท้า, เครื่องประดับ, กระเป๋า และแว่นตา (WGSN, 

2561) 
จากการศึกษาขอ้มูลในดา้นทฤษฎี เริ่มจากทฤษฎีการทดสอบสมบตัิทางกล ทฤษฏี

การออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ์)Product Design) ศึกษาทฤษฎีในการออกแบบ
สินค้าแฟชั่น ทฤษฎีสี ทฤษฏีการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษกิจสร้างสรรค ์และแนวโน้มแฟชั่น  
ปี 2019 – 2020 ผูว้ิจยัพบวา่ ในทฤษฎีการทดสอบสมบตัทิางกลในท่ีนีใ้ชท้ดสอบคณุสมบตัขิองผืน
ผา้เพ่ือใหเ้ห็นถึงคณุสมบตัิการยืดตวัและความทนทานของผืนผา้ท่ีเพิ่มขึน้ ผ่านการทดสอบแรงดงึ 
)Tensile strain) ส่วนการออกแบบ )Design) หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมา
เป็นผลงานหรือวิธีการท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็น รบัรู ้หรือสมัผสัได ้เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจในผลงาน
หรือวิธีการร่วมกัน การออกแบบจึงไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะผลงานหรือชิน้งาน แต่จะเนน้ถึงวิธีการใน
การท างานตา่ง ๆ ดว้ย การออกแบบจึงเป็นการใชค้วามคิดสรา้งสรรคท์ัง้ 4 ลกัษณะ คือความคิด
ริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความละเอียดลออ ส่วนของการออกแบบ
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ผลิตภณัฑ ์)Product Design) คือการออกแบบสิ่งของเครื่องใชเ้พ่ือน ามาใชส้อยในชีวิตประจ าวนั 
โดยเนน้การผลิตจ านวนมากในรูปสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค )Consumer) ในวงกวา้ง โดยท่ีรูปแบบและ
คณุภาพของผลิตภณัฑจ์ะเป็นปัจจยัส าคญัในการจงูใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการและยินดีท่ีจะ
จา่ยเงินเพ่ือซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้ การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ประการ ดงันี ้ 

1.การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัคณุภาพของผลิตภณัฑ ์
2.การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัวสัดแุละกระบวนการผลิต 
3.การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
4.การออกแบบท่ีมีคณุคา่ทางความงาม 

ในทฤษฎีในการออกแบบสินคา้แฟชั่น การออกแบบแฟชั่นเป็นการประยุกตศ์ิลปะ
เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดบัดว้ยการน าวฒันธรรม ความเป็นอยู่ของคนใน
สงัคม สรา้งสรรคง์านในชว่งเวลาหนึ่ง ๆ ท าใหเ้กิดเสือ้ผา้ เครื่องแตง่กายใหม ่เกิดวงจรชีวิตสินคา้ ท่ี
เป็นไปตามฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบคุณลักษณะของสี เป็นการใช้สีใน
ลกัษณะตา่ง ๆ เพ่ือเกิดความสวยงามและความรูส้ึกตา่ง  ๆ ตามความตอ้งการของผูส้รา้ง ซึ่งการ
ใช้สีจะสามารถบ่งบอกได้ถึงชิน้งานและสินค้าท่ีจะสามารถใช้ได้ตามวาระโอกาสและความ
เหมาะสม และในส่วนของทฤษฏีการสรา้งมลูค่าเพิ่มเชิงเศรษกิจสรา้งสรรค ์เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์
)Creative Economy) คือ การสรา้งมลูคา่สินคา้ หรือบริการท่ีเกิดจากความคิดของมนษุย ์ส าหรบั
สาขาการผลิตท่ีพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรคจ์ะเรียกว่าอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์)Creative 
Industry) ซึ่งหมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตท่ีต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญ
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คือแนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการใช้องคค์วามรู้
)Knowledge) การศึกษา )Education) การสรา้งสรรคง์าน )Creativity) และการใชท้รพัยส์ินทาง
ปัญญา )Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรูท้างสงัคม 
และเทคโนโลยนวตักรรมสมยัใหม่ และในดา้นการศกึษาแนวโนม้แฟชั่น ปี 2019 – 2020 เป็นการ
วิเคราะหก์ระแสของโลก อพัเดทความรูใ้หท้นัความตอ้งการตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการใช้
วสัด ุเทคโนโลยี สี และการศกึษาดา้นพืน้ท่ี และไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค เพ่ือใหส้ินคา้ตอบโจทกก์บั
กลุม่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัมากท่ีสดุ 
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8. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศกึษาคน้ควา้ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาพฒันาผา้ไหมผสมใยสบัปะรด

เพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ผูว้ิจยัไดพ้บงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งและมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันี ้

วิชยั หฤทยัธนาสนัต ์และคณะ )2547) )บทคดัย่อ)ไดศ้กึษาเรื่องการใชป้ระโยชนจ์ากเสน้
ะรดใยสบัปะรดเพ่ืออตุสาหกรรมสิ่งทอ ผลการวิจยัพบว่าการทดลองผลิตเสน้ดา้ยผสมเสน้ใยสบัป

กับฝ้ายในระดบัอุตสาหกรรมดว้ยอตัราส่วนการผสมต่าง ๆ พบว่าการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม
สามารถผลิตไดด้ว้ยเครื่องจักรในกระบวนการป่ันดา้ยฝ้ายชนิด card cotton ผลของสมบตัิทาง
กายภาพของเสน้ดา้ยท่ีได ้พบว่า การเพิ่มปริมาณเส้นใยสับปะรดท าให้สมบัติทางเชิงกลและ
สม ่าเสมอลดลง ส าหรบัการป่ันดา้ยท่ีเบอรส์ูงขึน้ หรือเสน้ลดลง พบว่า สมบตัิของความแข็งแรง
จ าเพาะลดลงแต่ค่าการยึดตวัไม่มีแนวโนม้ต่อการเปล่ียนแปลง ส่วนความเสมอของเสน้ดา้ยให้
ลกัษณะเสน้ดา้ย หนา บางและมีปุ่ มมากขึน้เม่ือเบอรด์า้ยสงูขึน้แตใ่หค้า่ความขึน้ขนลดลง เสน้ดา้ย
ท่ีไดอ้ตัราส่วนและเบอรด์า้ยตา่ง ๆ ถกูน ามาทอเป็นเสน้พุง่และเสน้ดา้ยฝา้ยเบอร ์42/2 เป็นเสน้ยืน 
ส าหรบัการทอเป็นผา้ทอลายขดั 2 ตะกอ หลงัจากนัน้ท าการตกแต่งดว้ยการท าความสะอาดแล
สารฟอกขาว การก าจดัขน และการปรบันิ่ม พบวา่ผา้ท่ีไดมี้ความนิ่มขึน้ ความยบัลดลง และลดการ
ขึน้ขน สามารถน ามาท าผลิตภัณฑเ์สือ้ผ้าเครื่องนุ่งห่มได ้จากการศึกษาวิจัยผู้วิจัยไดท้ราบถึง
คุณสมบตัิของเส้นใยสับปะรด รวมถึงสมบัติทางกายภาพของเส้นใย และขอ้จ ากัดของเส้นใย
สบัปะรดท่ีสามารถใชท้อไดใ้นลกัษณะของเสน้พุง่ ทัง้ยงัไดท้ราบถึงขัน้ตอนการปรบันุ่มของเนือ้ผา้
ใหน้ิ่มขึน้ แต่ในแนวทางของผู้วิจัยเรื่องการพัฒนาผา้ไหมผสมใยสับปะรดจะแตกต่างจากการ
เตรียมเสน้ใยในงานวิจยัชิน้นีคื้อ ผูว้ิจยัใชก้ารเตรียมเสน้ใยโดยวิธีทางหตัถกรรมคือ การเข็ญเสน้ใย
ดว้ยมือ ก่อนท่ีจะน ามาทอตามขัน้ตอน  

รตันพล มงคลรตันาสิทธ์ิและคณะ )2561)  )บทคดัยอ่ )  ไดศ้กึษาเรื่องสมบตัทิางกายภาพ
เส้นของ ใยสับปะรดและการทดสอบเชิงกลเพ่ือประยุกตใ์ช้เป็นแผ่นขัดผิว ผลการวิจัยพบว่า 

ลักษณะของเส้นใยสับปะรด ลักษณะภาพตามยาวของเส้นใย มีข้อปล้อง พื ้นผิวขรุขระ  
ไมส่ม ่าเสมอ ลกัษณะภาพตามตดัขวางพบวา่ มีลเูมนตรงกลางเสน้ใย และสมบตัทิางกายภาพของ
เสน้ใยสับปะรดพบว่ามีความยาวเฉล่ีย 30-50 เซนติเมตร ความตา้นทานต่อแรงดึงขาด 24.95 
gf/den ความยึดตัวก่อนการขาด 34.69% และประสิทธิภาพการผลิตพบว่า ใบสับปะรดสด 
1 กิโลกรมั สามารถแยกเสน้ใยได ้66 กรมั คิดเป็นปริมาณการผลผลิต 6.6% ใชเ้วลา 10.35 นาที 
ผลการศึกษาการผลิตแผ่นขัดผิวจากเส้นสับปะรดท่ีมีความยาว 3 ขนาด พบว่าแผ่นขัดผิวมี 
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5 ขัน้ตอน คือ ชั่งน า้หนัก ตดัตามยาว ทุบใหนุ้่มขึน้ ขัน้รูป และเย็บแผ่นขัดผิวเป็นวิธีการท่ีง่าย
สะดวกละประหยดัพลงังาน ผลการศกึษาความตา้นทานตอ่การขดัถพูบว่า แผ่นขดัผิวจากเสน้ใย
สบัปะรดท่ีมีความยาว 9 เซนติเมตร มีความคงทนตอ่การขดัถูมากท่ีสุด จากการศกึษาวิจยัผูว้ิจยั 
ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของเส้นใยสับปะรดท่ีมากขึน้ รวมถึงลักษณะสมบัติทางกายภาพ  
ท่ีมีความตา้นทานตอ่แรงดงึขาดและความยืดตวัของเสน้ใย 

ชลทั ศลิปสนุทร )2553)  )บทคดัยอ่ )  การปรบัปรุงพืน้ผิวเสน้ใยไดศ้กึษาเรื่อง อิทธิพลของ
ดดว้สับปะร ยเอนไซมต์่อสมบตัิต่าง ๆ ของวัสดุคอมพอสิตพอลิคารบ์อเนตและเสน้ใยสับปะรด 

ผูว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจยัชิน้นีใ้นเรื่องความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัสบัปะรด ประโยชนข์องสบัปะรด ลกัษณะ
ของเสน้ใยสบัปปะรด และเสน้ใยธรรมชาติ 

ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และ นันทยา เก่งเขตรกิ์จ )2557)  )บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาในเรื่อง 
ใบสับปะรด: แหล่งเส้นใยธรรมชาติท่ีไม่ควรมองข้าม บทความวิจัยนีไ้ด้กล่าวถึงการพัฒนา
อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสน้ใยธรรมชาติในตา่งประเทศ เพ่ือใหเ้ห็นภาพกวา้งของอตุสาหกรรม 
และเกิดแรงจูงใจในการเตรียมพรอ้ม และพฒันาอตุสาหกรรมเสน้ใยธรรมชาติขึน้ในประเทศไทย 
พรอ้มทัง้น าเสนอใหเ้ห็นว่าใบสบัปะรดเป็นแหล่งเสน้ใยธรรมชาติท่ีมีศกัยภาพสูงและยงัไม่ มีการ
น ามาใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม จากการศึกษาวิจัยผูว้ิจยัไดท้ราบขอ้มูลว่าเหตใุดสับปะรด  
จึงน่าสนใจและศกัยภาพของเสน้ใยสบัปะรดท่ีมีความแข็งแรงไม่เป็นรองเสน้ใยอ่ืน รวมถึงขอ้มลู
ประเทศฟิลิปปินสท่ี์ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการส่งเสริมการผลิตเสน้ใยสบัปะรดอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ท่ีสดุ โดยมีสินคา้พืน้เมืองท่ีรูจ้กัเป็นอยา่งดีคือ ผา้บารอง 

วิจิตรา เด่ียววาณิชย์ )2558) )บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาการ
ออกแบบโครงสร้างลวดลายผ้าทอมือใยกัญชงผสมไหมส าหรับเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี 
ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบโครงสรา้งท่ีเหมาะสมคือ การทอโครงสรา้ง 4 ตะกอ โดยใชล้กัษณะการ
ทอโครงสรา้งธรรมดาแตเ่นน้การใชป้ริมาณของการผสมเสน้ใยกญัชงผสมไหมในปริมาณเสน้ใยท่ี
ต่างกันมีลกัษณะการทอท่ีสลบัรีพีทของเสน้ใยใหเ้กิดความแตกต่างระหว่างเสน้ใยกัญชงกับเสน้
ไหมจึงจะได้ลักษณะรูปแบบโครงสร้างท่ีไม่แข็งกระด้างและได้รูปแบบพืน้ผิวและโครงสรา้ง
ลวดลายผ้าทอมือใยกัญชงผสมไหมท่ีเหมาะในการน ามาออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี  
โดยได้น าผลจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคและแบบสอบถามจากผุ้
เช่ียวชาญในแตล่ะดา้น มาประกอบกบัผลการศกึษาและวิเคราะหแ์นวโนม้เทรนดสี์ผา้ไหมไทยไลฟ์
สไตล ์Spring/Summer 2016 จ านวน 4 เทรนด ์เป็นแนวทางในการก าหนดสีสันและลวดลายซึ่ง
จากการศึกษาวิจยัผูว้ิจยัไดศ้ึกษาในดา้นการพฒันาในการทอผสมเสน้ใย การก าหนดโครงสรา้ง



  104 

ลายทอ รวมถึงศกึษารูปแบบกระบวนวิธีวิจยัเพ่ือเป็นองคค์วามรูใ้นการพฒันาสรา้งสรรคง์านวิจยั
ของผูว้ิจยัเอง 

สรุเดช ธีระกลุ )2558) )บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื่องการศกึษาและพฒันาโครงสรา้งลวดลาย
ผา้ไหมอ่ีรี่ ส  าหรบัเครื่องแต่งกาย กรณีศึกษากลุ่มถักทอไหมอีรี่ อ  าเอภบา้นไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑผ์า้ไหมอีรี่ในปัจจุบนัของกลุ่มถักทอ
ไหมอีรี่ อ  าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี นัน้ มีรูปแบบท่ีค่อนขา้งพบเหน้ไดท้ั่วไป ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืนท่ีมีผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงกนั และกลุ่มถกัทอไหมอีรี่เองก็มีความตอ้งการในการพฒันาสินคา้
ของตนเองให้มีความหลากหลายและเป็นการขยายฐานของผู้บริโภค งานวิจัยชิน้นีจ้ึงพัฒนา
ผลิตภัณฑด์ว้ยการศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลจากความคิดเห็นของผู้บริโภค ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยแบบสอบถาม โดยการสรา้งแบบรา่งในการออกแบบ จ านวน 50 รูปแบบ เสนอตอ่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสิ่งทอและแฟชั่น และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบโครงสรา้งลวดลายผา้ไหมอีรี่
ทอมือ คดัเลือกมา 10 รูปแบบ หลงัจากนัน้ใหผู้บ้รโิภคเลือกใหเ้หลือจ านวน 5 รูปแบบ เพ่ือน าไปตอ่
ยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑผ์า้ผืนตน้แบบ และพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑแ์ฟชั่นตน้แบบประเภท
เครื่องแต่งกายร่วมกับการศึกษาแนวโน้มสีและวัสดุของฤดูกาล Autumn/winter 2015/2016 
จ านวน 1 คอลเลคชั่น ) ชาย 3 ชุด, หญิง 2 ) ชุดจากการศึกษาวิจัยผู้วิจัยไดอ้งคค์วามรู้ในการ
ด าเนินงานวิจยั ไดเ้รียนรูแ้นวทางกระบวนวิธีวิจยั รวมถึงการใชภู้มิปัญญาท่ีท าใหเ้กิดนวตักรรมใน
การสรา้งสรรคง์านทอผา้ ท่ีซึ่งสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มและสรา้งความน่าสนใจใหแ้ก่ผลิตภัณฑ ์
ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

ญดา สวัสดี )2561)  )บทคัดย่อ )  ไดศ้ึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาลายผ้าทอเพ่ือ
สรา้งสรรคอ์ตัลกัษณใ์หม่ผา้ไหมไทย ผลการวิจยัพบว่า ผูว้ิจยัชิน้งานนีไ้ดข้อ้ก าหนดอตัลกัษณใ์หม่
ผา้ไหมไทยเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบและพฒันาลายผา้ทอ ส าหรบัผลิตภัณฑช์ั่นไลฟ์สไตล ์
และขอ้ก าหนดจากการศึกษาและวิเคราะหล์วดลายงานศิลปะของ Sonia Delaunay ท่ีมีความ
สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดการออกแบบจากแนวโนม้แฟชั่น เป็นการน าแนวคิดแบบนามธรรม ซึ่งมี
การใชเ้รขาคณิตเป็นหลกัโดยแสดงออกมาทางโทนสี การตดักนัของเส้น สดัสว่น ขนาดและจงัหวะ
ของลายผ้าทอ และได้น ามาออกแบบเป็นแบบร่างเครื่องแต่งกายแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ จ  านวน 
5 รูปแบบ จากการศกึษาวิจยั ผูว้ิจยัไดเ้รียนรูก้ระบวนท่ีซึ่งก่อนจะน ามาจดัท าตน้แบบ ซึ่งงานวิจยั
ชิน้นีไ้ดมี้การศึกษาคน้คว้าหาอัตลักษณ์และข้อก าหนดก่อนท่ีจะน ามาจัดท าแบบร่างเพ่ือท่ีจะ 
จดัท าผลิตภณัฑต์น้แบบ 
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อาทิตย ์เทพทุ่งหลวง )2557)  )บทคดัย่อ )  ไดศ้ึกษาเรื่องการศึกษาและพฒันาลวดลาย
เทคนิคการพิมพ์สิ่ งทอ ส าหรับสินค้าแฟชั่ น กรณีศึกษา ตราสินค้า โขมพัสตร์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑภ์ายใตต้ราสินคา้โขมพัสตร ์อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์มีการสรา้งสรรคล์วดลายดว้ยกรรมวิธีการพิมพ ์ซิลลส์กรีน สรา้งสรรคผ์า้พิมดว้ย
มือตลอดทัง้กระบวนการ  ตัง้แตก่ารเขียนลาย ถ่ายลาย และพิมพล์าย ซึ่งตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ  
ในการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑ ์จากนัน้ไดน้  าผลการศกึษาและวิเคราะหม์าทดลองเพ่ือพฒันารูปแบบ
ลวดลายตามหลักการในการพัฒนารูปแบบลวดลายและอัตลักษณ์ของตราสินค้าโขมพัสตร์ 
มาประกอบกับผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเทรนดสี์ ปี 2014 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดสีสันของลวดลาย และน ามาซึ่งต้นแบบลวดลายท่ีจะน าไปจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดเ้รียนรูก้ระบวนการแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินคา้ รูปแบบ /ขัน้ตอน
วิธีการด าเนินการวิจยั รวมถึงการสรา้งมลูคา่เพิ่มในเชิงเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

จากการศึกษาคน้คว้าผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพัฒนาผ้าไหมผสมใย
สับปะรดเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ 
จงัหวดันครพนม ผูว้ิจยัไดพ้บงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งและมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันี ้ 

1.ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากเสน้ใยสบัปะรดเพ่ืออตุสาหกรรมสิ่งทอ ผูว้ิจยัไดศ้กึษา
งานวิจยันีใ้นดา้นการทดสอบคณุสมบตัิของเสน้ใยสบัปะรด รวมถึงสมบตัิทางกายภาพของเสน้ใย 
และขอ้จ ากดัของเสน้ใยสบัปะรดท่ีสามารถใชท้อไดใ้นลกัษณะของเสน้พุง่ ทัง้ยงัไดท้ราบถึงขัน้ตอน
การปรบันุม่ของเนือ้ผา้ใหน้ิ่มขึน้ 

2.ดา้นการทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยสบัปะรดและการทดสอบเชิงกล
ผูว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจยันีใ้นดา้นประสิทธิภาพของเสน้ใยสบัปะรดท่ีมากขึน้ รวมถึงลกัษณะสมบตัิ
ทางกายภาพท่ีมีความตา้นทานตอ่แรงดงึขาดและความยืดตวัของเสน้ใย  

3.อิทธิพลของการปรบัปรุงพืน้ผิวเสน้ใยสับปะรดดว้ยเอนไซมต์่อสมบตัิต่าง ๆ 
ของวสัดคุอมพอสิตพอลิคารบ์อเนตและเสน้ใยสบัปะรด ผูว้ิจยัไดศ้ึกษางานวิจยันีใ้นดา้นความรู้
ทั่วไปเก่ียวกบัสบัปะรด ประโยชนข์องสบัปะรด ลกัษณะของเสน้ใยสบัปะรด และเสน้ใยธรรมชาติ 

4.ใบสบัปะรด แหลง่เสน้ใยธรรมชาติท่ีไม่ควรมองขา้ม บทความวิจยันีไ้ดก้ล่าวถึง
การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเสน้ใยธรรมชาติในต่างประเทศ เพ่ือใหเ้ห็นภาพกวา้งของ
อตุสาหกรรม และเกิดแรงจงูใจในการเตรียมพรอ้ม และพฒันาอตุสาหกรรมเสน้ใยธรรมชาติขึน้ใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยนีแ้ละได้ทราบข้อมูลว่าเหตุใดสับปะรดจึงน่าสนใจและ
ศกัยภาพของเสน้ใยสบัปะรดท่ีมีความแข็งแรงไม่เป็นรองเสน้ใยอ่ืน รวมถึงขอ้มลูประเทศฟิลิปปินส์
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ท่ีซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการส่งเสริมการผลิตเสน้ใยสบัปะรดอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด โดยมีสินคา้
พืน้เมืองท่ีรูจ้กัเป็นอยา่งดีคือ ผา้บารอง 

5.การศึกษาและพฒันาการออกแบบโครงสรา้งลวดลายผา้ทอมือใยกัญชงผสม
ไหมส าหรบัเครื่องแต่งกายสภุาพสตรี ผูว้ิจยัไดศ้ึกษางานวิจยันี ้ในดา้นการพฒันาในการทอผสม
เสน้ใย การก าหนดโครงสรา้งลายทอ รวมถึงศึกษารูปแบบกระบวนวิธีวิจยัเพ่ือเป็นองคค์วามรูใ้น
การพฒันาสรา้งสรรคง์านวิจยัของผูว้ิจยัเอง 

6.การศึกษาและพัฒนาโครงสรา้งลวดลายผ้าไหมอ่ีรี่ ส  าหรับเครื่องแต่งกาย 
กรณีศกึษากลุม่ถกัทอไหมอีรี่ อ  าเอภบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี  ผูว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจยันี ้ในดา้นองค์
ความรูใ้นการด าเนินงานวิจยั ไดเ้รียนรูแ้นวทางกระบวนวิธีวิจยั รวมถึงการใชภู้มิปัญญาท่ีท าให้
เกิดนวตักรรมในการสรา้งสรรคง์านทอผา้ ท่ีซึ่งสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มและสรา้งความน่าสนใจ
ใหแ้ก่ผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้  

7.การศกึษาและพฒันาลายผา้ทอเพ่ือสรา้งสรรคอ์ตัลกัษณใ์หมผ่า้ไหมไทย ผูว้ิจยั
ไดศ้กึษางานวิจยันีผู้ว้ิจยัในดา้นกระบวนท่ีซึ่งก่อนจะน ามาจดัท าชิน้งานตน้แบบ ซึ่งงานวิจยัชิน้นีไ้ด้
มีการศึกษาค้นคว้าหาอัตลักษณ์และข้อก าหนดก่อนท่ีจะน ามาจัดท าแบบร่างเพ่ือท่ีจะจัดท า
ผลิตภณัฑต์น้แบบ 

8.การศึกษาและพัฒนาลวดลายเทคนิคการพิมพส์ิ่งทอ ส าหรับสินคา้แฟชั่น 
กรณีศึกษา ตราสินคา้ โขมพัสตร ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษางานวิจัยนี ้ในดา้นการ
เรียนรูก้ระบวนการแนวทางในการเพิ่มมลูคา่สินคา้ รูปแบบ/ขัน้ตอนวิธีการด าเนินการวิจยั รวมถึง
การสรา้งมลูคา่เพิ่มในเชิงเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

จากการศกึษาขอ้มลูทัง้ทางปฐมภูมิและทตุิยภูมิ ผูว้ิจยัเล็งเห็นทิศทางในการพฒันา
และออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากการน าผา้ไหมมาทอผสมเสน้ใยสบัปะรด ท่ีซึ่งจะเ ป็น
การน าเศษเหลือทิง้จากทางเกษตรมาใชส้รา้งใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มผ่านวิธีการทางหตักรรมของชุมชน
บา้นท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม แล้วจึงน ามาซึ่งกระบวนการออกแบบสินค้าหรือ
ผลิตภณัฑท่ี์สอดรบักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีซึ่งเป็นกลุ่มคนวยัท างาน มีอายรุะหว่าง 25-35 
ปี ท่ีมีก าลงัในการจบัจา่ยใชส้อย 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาคน้ควา้เรื่องการศึกษาและพัฒนาผา้ไหมผสมใยสับปะรดเพ่ือผลิตภัณฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศึกษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ผูว้ิจยัได้
ด  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

รูปแบบผา้ไหมผสมใยสบัปะรดบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวัดนครพนม ส าหรบั
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
แบบร่างการออกแบบโครงสรา้งลายทอผา้ไหมผสมใยสับปะรดส าหรบัผลิตภัณฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตล ์ซึ่งออกแบบโดยผูว้ิจัยแลว้น ามาใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท าการเลือกสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง )Purposive Sampling)  

 
2.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
ส่วนที ่1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการสงัเกตการณ ์)Observation) 

ผูว้ิจยัใชก้ารสงัเกตการณแ์บบมีส่วนร่วม )Participant Observation) กับชุมชน 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสงัเกตวสัดท่ีุใชท้อและลวดลายผา้ทอ และโครงสรา้งการทอของชมุชนบา้น
ทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูตอ่ไป 

ส่วนที ่2 การสมัภาษณ ์)Interview) 
ผูว้ิจยัใชก้ารสมัภาษณแ์บบเป็นทางการ )Formal Interview) โดยมีการสมัภาษณ์

แบบรายบุคคลในแต่ละประเด็น ทัง้ในเรื่องของประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม ผลิตภัณฑส์ินคา้ใน
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ปัจจบุนั วสัดท่ีุใช ้เทคนิควิธีการ กระบวนการผลิต ตลอดจนการใชว้สัดุใหม่มีส่วนรว่มกบัไหมบา้น
ทา่เรือ โดยผูว้ิจยัใชแ้บบสมัภาษณ ์เทปบนัทกึเสียงและกลอ้งถ่ายภาพรว่มกนั 

1. แบบสมัภาษณช์มุชนทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ ในการศกึษาประวตัิความเป็นมา
ของชุมชมและกลุ่มทอผ้าไหมบา้นท่าเรือ ลักษณะผลิตภัณฑข์องกลุ่ม กระบวนในการทอผ้า 
กระบวนการผลิตสินคา้ รวมถึงช่องทางการจัดหน่าย และปัญหา /ความตอ้งการในการพัฒนา
สินคา้ของชมุชน แบง่ออกเป็น5 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์
ตอนท่ี 2 ประวตัคิวามเป็นมาของกลุม่ 
ตอนท่ี 3 ขอ้มลูผลิตภณัฑผ์า้ไหมของกลุม่ในปัจจบุนั 
ตอนท่ี 4 ความตอ้งการในการพฒันาสินคา้ในชมุชน 
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

ส่วนที ่3 การสรา้งแบบสอบถาม )Questionaire) 
ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแบบสอบถามจ านวน 4 ชดุ ดงันี ้

ชดุท่ี 1 แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญความเหมาะสมดา้นการออกแบบแบบร่าง
โครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรดและความเหมาะสมในการน าไปพฒันาสู่ผลิตภณัฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลร์วมถึงดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถกูน าไปใชส้  าหรบัรูปแบบผา้ทอเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์
สไตล ์ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟชั่นและสิ่งทอ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ ์
แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบั 
รูปแบบแบบรา่งผืนผา้ทอตามอตัราส่วน 
ผิวสมัผสัของผืนผา้ 
ความเหมาะสมของผืนผา้ในการพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามโดยคดัเลือกรูปแบบผืนผา้ จ านวน 
15 รูปแบบ ใหเ้หลือเพียง 1 รูปแบบ โดยใหค้ะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale) 
โดยมีเกณฑ ์5 ระดบั ของลิเคอรท์ )Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
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1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบชดุเทรนดสี์ท่ีเหมาะสมใน

การน ามาพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์จ านวน 10 รูปแบบ คดัเลือกใหเ้หลือเพียง 1 รูปแบบ
ชดุเทรนดสี์ 

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า 
)Rating Scale) โดยมีเกณฑ ์5 ระดบั ของลิเคอรท์ )Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามท่ีมีขอ้ความปลายเปิด )Open ended questions) 
เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 
ชดุท่ี 2  แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า และโครงสร้างผ้าทอประกอบเทรนดสี์เพ่ือผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จาก  
ผ้าไหมผสมใยสับปะรดชุมชนบา้นท่าเรือ ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญดา้นแฟชั่นและสิ่งทอ และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบั 
รูปแบบลกัษณะการใชง้านของกระเป๋าส าหรบักลุม่เปา้หมาย 
ลกัษณะขนาดกระเป๋าท่ีเหมาะสมความสวยงามและเหมาะสม 

      ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า 

)Rating Scale) โดยมีเกณฑ ์5 ระดบั ของลิเคอรท์ )Likert Scale) ดงันี ้
5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความเหมาะสมของโครงสรา้งผา้ทอประกอบเท
รนดสี์เพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผ้าไหมผสมใยสับปะรดชุมชนบา้นท่าเรือ  จ านวน 3 
รูปแบบ คดัเลือกใหเ้หลือเพียง 2 รูปแบบ โดยใหผู้้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามใหค้ะแนนตาม
มาตราสว่นประมาณคา่ )Rating Scale) โดยมีเกณฑ ์ 5 ระดบั ของลิเคอรท์ ) Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีมีขอ้ความปลายเปิด )Open ended questions) 
วามคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงคเพ่ือ ม 

 
ชุดท่ี 3 แบบสอบถามความเหมาะสมของผู้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบร่าง

ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า )Tote bag) จากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดชุมชนบา้น
ทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม  จ านวน 3 คอลเลคชั่น คดัเลือกใหเ้หลือเพียง 1 คอลเลกชั่น 

โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามใหค้ะแนนตามมาตราส่วนประมาณคา่ 
)Rating Scale) โดยมีเกณฑ ์5 ระดบั ของลิเคอรท์ )Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 
 ชดุท่ี 4  แบบสอบถามความคดิเห็นความพงึพอใจของผูบ้รโิภคท่ีมีผลิตภณัฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสับปะรดชุมชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม 
โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น 
แบบส ารวจรายการ )Check List) 
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ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชั่ นไลฟ์สไตล์จากผ้าไหมผสมใยสับปะรดของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ  
อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เป็นแบบสอบถามใหค้ะแนนตามมาตราสว่นประมาณคา่ )Rating  
Scale)  โดยมีเกณฑ ์5 ระดบั ของลิเคอรท์ )Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี  3 แบบสอบถาม ท่ี มีข้อค าถามปลายเ ปิด )Open ended 
questions ) เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ตอ่ภาพรวมของ
การออกแบบและพฒันาผา้ไหมผสมใยสบัปะรดเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ชมุชนบา้นท่าเรือ 
อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

 
ข้อมูล ท่ีได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยน ามาวิ เคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จ รูป 

ในคอมพิวเตอร ์โดยน ามาจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มูล โดยมีวิธีการด าเนินการเป็นขัน้ตอน 
มีวิธีการประเมินผลหาค่าเฉล่ีย )X-Bar) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D) และแปรผลโดยการ
บรรยาย โดยใชเ้ครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณคา่ )Rating Scale) 5 ระดบั ตามมาตราวดัของ
ลิเคิร ์ท )Likert Scale) และเกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดล าดับค่าเฉล่ียแบบชัชวาลย์ 
เรืองประพนัธ ์)ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2539) ดงันี ้
 
   เกณฑ์การให้คะแนน      เกณฑ์การประเมิน 
   5 = มากที่สุด     4.21–5.00  พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
    4 = มาก     3.41–4.20  พึงพอในระดับมาก 
     3 = ปานกลาง      2.61–3.40  พึงพอในระดับปานกลาง 
    2 = น้อย      1.81–2.60  พึงพอในระดับน้อย 
    1 = น้อยที่สุด    1.00–1.80 พึงพอในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 
ภาพประกอบ 48 เกณฑก์ารใหค้ะแนนและการประเมินผล 

ท่ีมา : )ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2539) 
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โดยผูว้ิจยัก าหนดใหผู้ท้รงคณุวฒุิเป็นผูต้รวจสอบเครื่องมือท่ีใชว้ิจยัทัง้ในส่วน
ของแบบสัมภาษณ ์)Interview) และแบบสอบถาม )Questionaire) ก่อนท่ีจะน าเครื่องมือไปใช้ 
โดยมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการตรวจแบบสอบถามทัง้หมด 3 ทา่น ดงันี ้

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทิพาภรณ ์หอมดี 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กญัลยา มิขะมา 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คมกฤษณ ์ชเูรือง 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศกึษาและพฒันาผา้ไหมผสมใยสบัปะรดเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศกึษา
กลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและพฒันารูปแบบของไหมผสม
ใยสบัปะรดเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์จากแหลง่ตา่ง ๆ เชน่ เอกสารงานวิจยั หนงัสือ บทความ 
วารสาร ส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ือออนไลน ์เป็นตน้ 

 2 . การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการลงพืน้ท่ีชมุชนทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ 
จงัหวดันครพนม โดยการสงัเกตและการสมัภาษณ ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 การสงัเกต )Observation) เป็นการสงัเกตกระบวนการผลิตผา้ไหมของชมุชน
บา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

2.2 การสมัภาษณ ์)Interview) เป็นการสมัภาษณบ์ุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องของ
ประวตัิความเป็นมาของการทอผา้ของกลุ่ม ลกัษณะของกระบวนการผลิตผา้ไหม การพฒันาและ
ออกแบบสินคา้ในชุมชน รวมถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้ไหม
บา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม  

2.3 การศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ของชุมชนทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ  
อ าเภอนาหวา้จงัหวดันครพนม รวมถึงผลิตภณัฑส์ินคา้ OTOP อ่ืน ๆ  

3.การเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถาม จ านวน 4 ชดุ ดงันี ้
3.1 แบบสอบถามผู้เ ช่ียวชาญความเหมาะสมด้านการออกแบบแบบร่าง

โครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรดและความเหมาะสมในการน าไปพฒันาสู่ผลิตภณัฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลร์วมถึงดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถูกน าไปใชส้  าหรบัรูปแบบผ้าทอเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่น  
ไลฟ์สไตล์ ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านแฟชั่นและสิ่งทอ และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์จ านวนทัง้หมด 5 ทา่น 
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3.2 แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภท

กระเป๋า และโครงสร้างผ้าทอประกอบเทรนด์สีเพ่ือผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากผ้าไหมผสม  
ใยสับปะรดชุมชนบ้านท่าเรือ ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟชั่นและสิ่งทอ และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การออกแบบผลิตภณัฑ ์จ านวนทัง้หมด 5 ทา่น 

3.3 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่น 

ไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋า (Tote bag) เพ่ือที่จะสามารถน าไปพัฒนาและขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น
ไลฟส์ไตล์จากผ้าไหมผสมใยสับปะรดชุมชนบ้านท่าเรือ ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟชั่นและสิ่งทอ 
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์จ านวนทัง้หมด 5 ทา่น 

3.4 แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค)กลุ่มคนวัยท างาน
ตอนตน้ อายุระหว่าง 25-35 ปี) ท่ีมีต่อผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสับปะรด
ชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม จ านวน 100 คน 

 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูมาท าการจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู โดยมีวิธีการด าเนินการเป็น
ขัน้ตอน ดงันี ้แบง่เป็น 3 สว่นคือ 

ส่วนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ 
ลงพืน้ท่ีภาคสนามเพ่ือศึกษาวัสดุและกระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนบ้านท่าเรือ รวมถึง
ผลิตภณัฑส์ินคา้เดมิของขมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

ส่วนท่ี 2 น าขอ้มูลจากการวิเคราะหม์าเป็นแนวทางในการออกแบบและออกแบบ 
แบบร่างโครงสรา้งลวดลายการทอผา้ไหมผสมใยสับปะรดเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่น ไลฟ์สไตล ์โดย
น าเสนอแบบรา่งใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตามความเหมาะสม ก่อนท่ีจะสรา้งผืนผา้ตน้แบบ 

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการออกแบบท่ีได้จากการพิจารณาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้น ามาออกแบบแบบรา่งผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสบัปะรด 
เพ่ือพฒันาและจดัท าผลิตภณัฑต์น้แบบ 

สว่นท่ี 1  
 1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคเอกสารและการลงพื ้นท่ี

ภาคสนามในเรื่องโครงสรา้งรูปแบบการทอ กระบวนการผลิตของชุมชน รูปแบบและผลิตภัณฑ์
สินคา้ในทอ้งถ่ินของชมุชนทอผา้บา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

2. จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านรูปแบบโครงสร้างการทอ 
ลวดลายการทอ เพ่ือใช้ในการสรา้งรูปแบบโครงสรา้งลวดลายของการทอของผ้าไหมผสมใย
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สบัปะรดเพ่ือพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ของกลุ่มทอผา้บา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั
นครพนม สามารถวิเคราะหไ์ด ้3 แนวทาง เพ่ือใชเ้ป็นทิศทางการออกแบบ ดงันี ้

1. การสรา้งรูปแบบผา้ดว้ยเทคนิคการทอของไหมรว่มกบัเสน้ใยสบัปะรด 
2. ไดแ้นวทางในการน าไหมชนิดท่ีเหมาะสมมาทอรว่มกบัเสน้ใยสบัปะรด 
3. ได้แนวทางในการประยุกต์โครงสร้างลวดลายการทอท่ีน่าสนใจ 

ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งยังสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนท่ี
ตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ ์

ส่วนท่ี 2 น าขอ้มูลจากการวิเคราะหม์าเป็นแนวทางในการออกแบบและจดัท าแบบ
ร่างโครงสรา้งลวดลายการทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่ นไลฟ์สไตล ์จ านวน 
20 รูปแบบ ตามอตัราสว่น  ไหม) : ใยสบัปะรด) ดงันี ้

90 : 10 )ไหม : เสน้ใยสบัปะรด) 
80 : 20 )ไหม : เสน้ใยสบัปะรด) 
70 : 30   )ไหม : เสน้ใยสบัปะรด) 
60 : 20   )ไหม : เสน้ใยสบัปะรด) 
50 : 50   )ไหม : เสน้ใยสบัปะรด) 

จะได้แบบร่างจ านวน 20 รูปแบบ จากนั้นน ามาทดสอบคุณสมบัติของผืนผ้า 
หลังการทอ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการคัดเลือกผืนผ้า ท่ีเหมาะสม ในการน าไปพัฒนาสู่
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลเ์พ่ือขึน้ชิน้งานตน้แบบ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญดงันี ้

1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น จ  านวน 2 คน ไดแ้ก่ 
- นายสรุเดช ธีระกลุ  
- นางสาวแพรวา รุจิณรงค ์

2. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นกระเป๋า จ านวน 1 คน 
-นางสาวบณุยนชุ วิทยสมัฤทธ์ิ 

3. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบแฟชั่นเสือ้ผา้ จ  านวน 1 คน 
- นายคณาพจน ์อุน่ศร 

4. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบผลิตภณัฑข์องตกแตง่ จ  านวน 1 คน 
- นางสาวนนัทน์พิน วงศส์ถิตยธ์นา 

จ านวนผูเ้ช่ียวชาญรวม 5 คน 
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เพ่ือพิจารณาคดัเลือกแบบร่างลายทอใหไ้ด ้จ านวน 1 รูปแบบ รวมถึงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑแ์ละเทรนดส์สีท่ีจะใช้ ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาเป็นแบบร่างผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
ไลฟ์สไตลแ์ละประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญอีกครัง้ เพ่ือน าไปสรา้งสรรคค์อลเลคชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่น  
ไลฟ์สไตลแ์ละจดัท าผืนผา้/ผลิตภณัฑต์น้แบบ 

สว่นท่ี 3 
1. จดัท าผืนผา้ตน้แบบ 
 .2 น าผ้าทอไหมผสมใยสับปะรดต้นแบบมาจัดท าผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ 

จ  านวน 1 คอลเลคชั่น 
 3 สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
ในกระบวนวิธีการด าเนินการวิจยัเรื่องการศึกษาและพฒันาผา้ไหมผสมใยสบัปะรด

เพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน โดยมีการก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง การ
สรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มลู และการจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่ง
ในท่ีนีผู้ว้ิจัยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนวยัท างานตอนตน้ท่ีมีอายุระหว่าง 25 -35 ปี ซึ่งมี
ก าลังในการจับจ่ายใช้สอย จากนั้นผู้วิจัยจะลงพืน้ท่ีชุมชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม เพ่ือท าการสมัภาษณแ์บบกลุ่ม )Focus group) เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหเ์พ่ือเขา้สู่
กระบวนการออกแบบชิ ้นงาน โดยการจัดท าแบบสอบถาม จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย 
แบบสอบถามชุดท่ี 1  แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญความเหมาะสมด้านการออกแบบแบบร่าง
โครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรดและความเหมาะสมในการน าไปพฒันาสู่ผลิตภณัฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลร์วมถึงดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถกูน าไปใชส้  าหรบัรูปแบบผา้ทอเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์
สไตล ์ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟชั่นและสิ่งทอ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 
แบบสอบถามชุดท่ี 2  แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ 
ประเภทกระเป๋า และโครงสรา้งผา้ทอประกอบเทรนดสี์เพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหม
ผสมใยสบัปะรดชมุชนบา้นท่าเรือ ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟชั่นและสิ่งทอ และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ แบบสอบถามชดุท่ี 3  แบบสอบถามความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีมีต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋า )Tote bag) จากผ้าไหมผสมใย
สบัปะรดชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม  จ านวน 3 คอลเลคชั่น คดัเลือกใหเ้หลือ
เพียง 1 คอลเลคชั่น และแบบสอบถามชุดท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของ
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ผูบ้รโิภคท่ีมีผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ 
จงัหวดันครพนม จากนัน้ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดักระท าและวิเคราหข์อ้มูลเพ่ือออกแบบชิน้งาน
ตน้แบบตอ่ไป 
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บทที ่4  
การวิเคราะหข้์อมูล 

 
ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มลูโดย การศกึษารวบรวมขอ้มลูในลกัษณะของการผสมผสาน

จากการศึกษาจากเอกสาร )Documentary Research)  การศึกษาจากภาคสนาม )Field 
Research) จากนัน้ท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามจดุมุ่งหมาย และประเด็นท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอบเขต
ของเนือ้หาเพ่ือน ามา ศกึษาและพฒันาการออกแบบผา้ไหมผสมใยสบัปะรด เพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตล ์กรณีศึกษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม โดยเก็บขอ้มูล
ตามขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหข์้อมูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ชุมชนบา้นท่าเรือดา้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑผ์า้ไหมของชุมชนในประเด็นตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารและการลงพืน้ท่ีภาคสนามโดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก )In-Depth Interview) เพ่ือเป็นการ
สรา้งความเขา้ใจในรูปแบบของการสรา้งผลิตภณัฑ ์รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูเ่ดมิของชมุชน เพ่ือ
น าขอ้แสนอแนะท่ีมีประโยชนม์าปรบัใชแ้ละน าบทสัมภาษณม์าประกอบในงานวิจัย เพ่ือน ามา
พฒันาสรา้งแบบรา่งรูปแบบโครงสรา้งผืนผา้ทอจากไหมผสมใยสบัปะรด จ านวน 20 รูปแบบ แลว้
น ามาทดสอบเพ่ือวดัหาคา่ความเป็นกรด-เบส )pH) ในผืนผา้และคา่ความตา้นทานการฉีกขาดและ
การยืดตวัของผืนผา้ และท าการคดัเลือกรูปแบบผืนผา้ท่ีเหมาะสมเพ่ือน าไปพฒันาสู่ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าแบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามด้านความเหมาะสมดา้นการ
ออกแบบแบบร่างโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสับปะรดเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
เพ่ือให้ไดข้้อมูลโครงสรา้งลวดลายท่ีเหมาะสมท่ีสุด จ านวน 1 รูปแบบ และเพ่ือให้ไดรู้ปแบบ
ประเภทของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์จากรูปแบบผืนผา้ท่ีคัดเลือกโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีประเมิน
แบบสอบถาม รวมถึงดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถูกน าไปใช้ส  าหรับรูปแบบผ้าทอเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่น  
ไลฟ์สไตล ์

ขั้นตอนท่ี 3 จัดท าแบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า และโครงสรา้งผา้ทอประกอบเทรนดสี์เพ่ือผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดชมุชนบา้นทา่เรือ  



  118 

ขัน้ตอนท่ี 4 จดัท าแบบสอบถามชดุท่ี 3 แบบสอบถามความเหมาะสมดา้นการออกแบบ
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปพัฒนาและขึน้ผลิตภัณฑต์น้แบบ
)Prototype)  

ขั้นตอนท่ี 5 การผลิตชิน้งานตน้แบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผ้าไหมผสม 
ใยสบัปะรดชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

ขั้น ตอน ท่ี  6 จัดท า แบบสอบถามชุด ท่ี  4 แบบสอบถามด้านกา ร ประ เ มิ น 
ความเหมาะสมของรูปแบบและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีมี 
ตอ่ผลิตภณัฑต์น้แบบ จากนัน้น าผลจากการวิจยัท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายผลตอ่ไป 

 
1. วิเคราะหข้์อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณชุ์มชนและการทดสอบผืนผ้าทอ 

ชมุชนบา้นท่าเรือดา้นการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ไหมของชมุชนในประเด็นตามจดุมุง่หมาย
ของการวิจยัจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูเอกสารและการลงพืน้ท่ีภาคสนามโดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก 
)IN-DEPTH INTERVIEW) เพ่ือเป็นการสรา้งความเขา้ใจในรูปแบบของการสรา้งผลิตภณัฑ ์รวมถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมของชุมชน เพ่ือน าข้อแสนอแนะท่ีมีประโยชน์มาปรับใช้และน าบท
สมัภาษณม์าประกอบในงานวิจยั เพ่ือน ามาพฒันาสรา้งแบบร่างรูปแบบโครงสรา้งผืนผา้ทอจาก
ไหมผสมใยสบัปะรด จ านวน 20 รูปแบบ แลว้น ามาทดสอบเพ่ือวดัหาค่าความเป็นกรด-เบส )pH) 
ในผืนผา้และคา่ความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ และท าการคดัเลือกรูปแบบผืน
ผา้ท่ีเหมาะสมเพ่ือน าไปพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลส์รุปไดด้งันี ้

ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูเก่ียวกับรูปแบบของการพฒันาผา้ไหมของชมุชนบา้นท่าเรือท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณช์มุชนท่ีประกอบดว้ย ประธานกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ, ท่ีปรกึษากลุม่, ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการทอผา้ไหม )ชา่งทอผา้) สรุปไดว้า่ ผา้ไหมบา้นทา่เรือมีลกัษณะการทอท่ีประณีต สวยงามมี
การทอลวดลายตา่งๆ เช่น ลายขอนอ้ย ลายสกอ็ต  ลายตรง ลายร่อง  ลายขดิและมดัหมี ่และได้
ขึน้เป็นผลิตภณัฑ ์OTOP โดยไดจ้ดทะเบียนกลุ่มศิลปาชีพทอผา้ ในระดบั  5 ดาว  ซึ่งทางชมุชนมี
การแยกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือเป็นการขยายเครือข่าย ซึ่งกลุ่มหลกัจะเนน้การทอส่งขายไม่ออกสู่ตลาด 
ส่วนกลุ่มย่อย จะออกตลาดขายบา้ง มีการออกบธูตามงานต่างๆ ปัจจบุนัท่ีกลุ่มทอผา้บา้นท่าเรือ
จะมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑเ์สือ้ผา้เครื่องแต่งกายในลกัษณะผลิตภัณฑส์ าเร็จ มีผา้พนัคอ ผา้
คลมุใหญ่ และของกิฟ๊ช็อปตา่งๆ ท่ีท าจากเศษผา้หรือเศษไหม ซึ่งชมุชนบา้นทา่เรือไดร้บัวตัถุดิบใน
การทอผา้ไหมจาก 2 ทาง คือ จากการรบัพระราชทานไหมตามจดุรบัและจากสั่งซือ้ภายนอกชมุชน 
เน่ืองจากชมุชนไมไ่ดมี้การเลีย้งไหมเอง 
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จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปไดว้่าชุมชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดหวัดนครพนม  
มีรูปแบบสินคา้ในลกัษณะทั่วไป และปัญหาอย่างหนึ่งของชุมชนคือการรบัซือ้ไหมจากท่ีอ่ืน ซึ่งมี
ราคาแพงและในบางช่วงไหมขาดตลาด ชุมชนตอ้งหยุดพกัการรบัออดเดอรท์  าใหข้าดรายไดใ้น  
บางช่วง ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงปัญหาในการพฒันาสินคา้ของชุมชน จึงเป็นท่ีมาท่ีตอ้งการน าเสน้ใย  
ธรรมชาติอ่ืนๆ นั่นคือเสน้ใยสับปะรด ท่ีเป็นเสน้ใยจากเศษเหลือทิง้ทางการเกษตรมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนแ์ละซึ่งเสน้ใยสามารถหาไดใ้นพืน้ท่ีใกลเ้คียงในจงัหวดันครพนม ซึ่งถือเป็นการน าเสน้ใย
สบัปะรดมาใชท้อรว่มกบัเสน้ไหมท่ีชมุชนใชอ้ยู่ เพ่ือเป็นการลดใชไ้หมใหน้อ้ยลง และเป็นการสรา้ง
ใหเ้กิดวสัดใุหม่ท่ีชมุชนสามารถใชต้อ่ยอดในการทอผา้ จงึเป็นท่ีมาในการน าเสน้ใยสบัปะรดมาทอ
รว่มกบัไหมเพ่ือพฒันาใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ท่ีเหมาะสมกบัคนรุน่ใหม ่ในชว่งกลุ่ม
คนวยัท างานตอนตน้ ช่วงกลุ่มเปา้หมายท่ีอายรุะหว่าง 25 – 35 ปี ซึ่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชุมชนท่ีต้องการพัฒนาทั้งในเรื่องของวัสดุท่ีใช้ทอและการขยายตลาดของกลุ่มผู้บริโภค 
ท่ีมีอายนุอ้ยลง เน่ืองจากการสมัภาษณช์มุชน มีขอ้เสนอแนะวา่ กลุม่ลกูคา้ปัจจบุนัจะเป็นกลุ่มอาย ุ
40-60 ปี โดยประมาณ เหล่านีจ้ึงเป็นท่ีมาและขอ้สรุปของประเด็นการสัมภาษณใ์นทิศทางการ
พัฒนาสินคา้ของชุมชนทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม และผูว้ิจัยไดน้  า
แนวทางในการสงัเกตการณ ์การสมัภาษณม์าพฒันาแบบรา่งโครงสรา้งผืนผา้ทอจากผา้ไหมผสม
ใยสบัปะรด จ านวน 20 รูปแบบ แลว้น ามาทดสอบเพ่ือวดัหาคา่ความเป็นกรด-เบส )pH) ในผืนผา้
และค่าความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉล่ียของ
การทดสอบความเป็นกรด-เบส )pH) ในผืนผ้า ทั้งหมดอยู่ท่ี pH = 7.41 ซึ่งอยู่ในช่วงค่าท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองตอ่ผิวหนงัหรือไมส่ง่ผลใหเ้กิดการระคายเคือง สามารถน าไปพฒันาเป็น 
ผลิตภณัฑท่ี์สมัผสัท่ีผิวได ้ดงัตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาคา่ความเป็นกรด-เบส )pH) 
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ตาราง 8 ผลการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาคา่ความเป็นกรด-เบส )pH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางกายภาพ เพ่ือหาค่าความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตัวของ  
ผืนผา้โดยใชเ้ครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด )UNIVERSAL TESTING MACHINE) ตามมาตรฐาน
ชิน้งาน ASTM D5035-08 STANDARD TEST METHOD ผลการทดสอบพบวา่ มีผืนผา้ 5 รูปแบบ 
ท่ีมีค่า Tensile strain (Extension) at Break (Cursor) ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์)%) มีค่าต ่ากว่า 
10 เปอร์เซ็นต์ ได่แก่ ผืนผ้าล าดับท่ี 4, 5, 10, 14, 20 ตามล าดับ จึงเหลือผืนผ้าท่ีเหมาะสม 
ในการน าไปประเมินผลเพียง 15 รูปแบบ ดงัตารางท่ี 9 ผลการทดสอบทางกายภาพเพ่ือหาค่า
ความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ 
 

 
 
 

ล าดับ อัตราส่วน 
(ผืนผ้า) 

ที่ใช้ทดสอบ 
(ไหม:เส้นใย
สับปะรด) 

ค่าที่ได้จากการทดสอบ (pH)/องศา ค่าเฉลี่ย 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1. 50:50 pH = 7.19 /  
23.4 °c 

pH = 7.01 /  
23.6 °c 

pH = 6.92 /  
23.6 °c 

pH = 7.04  /  
23.5 °c 

2. 60:40 pH = 7.56 /  
22.7 °c 

pH = 7.42 /  
22.7 °c 

pH = 7.35 /  
23.5 °c 

pH = 7.44 /  
22.9 °c 

3. 70:30 pH = 7.40 /  
23.0 °c 

pH = 7.62 /  
22.3 °c 

pH = 7.36 /  
22.1 °c 

pH = 7.46 /  
22.4 °c 

4. 80:20 pH = 7.61 /  
21.8 °c 

pH = 7.50 /  
22.3 °c 

pH = 7.73 /  
22.8 °c 

pH = 7.61 /  
22.3 °c 

5. 90:10 pH = 7.44 /  
22.9 °c 

pH = 7.55 /  
22.9 °c 

pH = 7.54 /  
22.4 °c 

pH = 7.51 /  
22.7 °c 

ค่าเฉลี่ยรวม 5 ผืน pH = 7.41 /  
22.7 °c 
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ตาราง 9 ผลการทดสอบทางกายภาพเพ่ือหาคา่ความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ รหัส
ทดสอบผ้า 
(Code) 

อัตราส่วน
ของผ้า 

Tensile strain 
(Extension) at 
Break (Cursor) 

(%) 

Load at Break 
(Cursor)  

(N) 

Extension at 
Break 

(Cursor)  
(mm) 

1. AN 1 (90:10) 13.31 596.94 13.61 
2. AN 2 (80:20) 15.33 521.58 14.53 
3. AN 3 (80:20) 17.64 298.29 16.76 

4. AN 4 (50:50) 3.14 269.23 2.89 
5. AN 5 (70:30) 2.77 252.02 2.55 

6. AN 6 (80:20) 16.85 383.61 15.82 
7. AN 7 (80:20) 16.01 395.70 14.94 

8. AN 8 (60:40) 12.79 141.59 11.82 
9. AN 9 (70:30) 12.37 171.07 11.45 

10. AN 10 (50:50) 3.62 188.85 3.64 
11. AN 11 (90:10) 13.22 323.82 12.31 
12. AN 12 (50:50) 13.26 372.02 12.58 
13. AN 13 (90:10) 13.70 360.36 12.85 
14. AN 14 (50:50) 1.92 442.66 1.86 

15. AN 15 (70:30) 11.76 499.97 10.87 
16. AN 16 (60:40) 15.68 173.42 14.70 

17. AN 17 (70:30) 18.09 360.08 16.88 
18. AN 18 (60:40) 19.13 245.77 17.80 

19. AN 19 (90:10) 11.99 337.44 11.00 
20. AN 20 (60:40) 7.57 150.02 7.40 
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2. จัดท าแบบสอบถามชุดที ่1 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมด้านการ
ออกแบบแบบร่างโครงสร้างลวดลายทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์
สไตลแ์ละเพือ่หาชุดเทรนดส์ีทีเ่หมาะสม 

โดยแบบสอบถามชุดท่ี 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามด้านความ
เหมาะสมดา้นการออกแบบแบบร่างโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรดเพ่ือผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูโครงสรา้งลวดลายท่ีเหมาะสมท่ีสดุ จ  านวน 1 รูปแบบ และเพ่ือให้
ไดรู้ปแบบประเภทของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากรูปแบบผืนผา้ท่ีคดัเลือกโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ประเมินแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เพ่ือหาดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถูกน าไปใชส้  าหรับรูปแบบผ้าทอเพ่ือ
ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์และตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพ่ือคดัเลือกรูปแบบของแบบรา่งโครงสรา้งลวดลายผา้ไหมทอผสมใย
สับปะรดท่ีเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญเพ่ือน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์โดยท าการ
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และท าการสรุปขอ้มลูตามวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ดงันี ้

 
ในแบบสอบถามไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 

   เกณฑก์ารใหค้ะแนน          
   5   หมายถึง   มากท่ีสดุ      
    4   หมายถึง   มาก      
     3   หมายถึง   ปานกลาง       
    2   หมายถึง   นอ้ย       
    1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสดุ     

ก าหนดเกณฑก์ารแปรความหมายขอ้มลูท่ีมีคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้
   4.21–5.00    ระดบัความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  
   3.41–4.20    ระดบัความพงึพอในระดบัมาก 
   2.61–3.40    ระดบัความพงึพอในระดบัปานกลาง 
   1.81–2.60    ระดบัความพงึพอในระดบันอ้ย 
   1.00–1.80    ระดบัความพงึพอในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ตอนท่ี 1  
ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบผืนผา้ทอท่ีเหมาะสมท่ีมาจากผา้ไหมทอ

ผสมใยสบัปะรดตามอตัราส่วนท่ีต่างกัน ใหไ้ดจ้  านวน 1 รูปแบบ จาก 15 รูปแบบ และหารูปแบบ
ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์เหมาะสมกับผืนผา้ทอ รวมถึงดา้นเทรนดสี์ จะถูกน าไปใชส้  าหรับ
รูปแบบผ้าทอเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญดา้นแฟชั่นและสิ่งทอ ดา้นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์รวมจ านวน 5 คน ท่ีจะเป็นผูป้ระเมินแบบร่าง ซึ่งแสดงผลจากการประเมิน
แบบสอบถาม ไดด้งันี ้

 
ตาราง 10 สรุปขอ้มลูรูปแบบผืนผา้ตามอตัราสว่นการทอท่ีเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ 

รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

1. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่  1 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(90 :10)   
- เส้น ยืนไหม  เส้นพุ่ ง ไหม เป ลือกนอกทอสลับ 
ใยสบัปะรด  
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN13 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

                ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
 
∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 

 
3.6 

 
0.89 

 
มาก 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
 

3 0.71 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 

3.6 0.89 มาก 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 

3.4 0.55 ปานกลาง 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 
 

3.6 0.89 มาก 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3.6 1.14 มาก 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่1 
 

3.47 0.85 มาก 

2. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่  2 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(80:20) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN6 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

              ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
 

3 0.63 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 

3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 

 
3.2 

 
0.75 

ปานกลาง 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 
 

 
3 

 
0.63 

ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์
 

 
3 

 
0.63 

ปานปลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่2 

 
3.10 

 
0.69 

 
ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

3. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที ่3 
อัตราส่วนการของไหมต่อใยสับปะรดที่ 
(70:30) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN17 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 4.2 0.98 มาก 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 4.2 0.98 มาก 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

4.4 0.80 มากท่ีสดุ 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

4 0.89 มาก 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

4.2 0.75 มาก 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่3 

4.13 0.93 มาก 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
4. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่  4 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(60:40) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN16 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3 1.10 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.6 1.20 มาก 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 
3 

 
1.10 

 
ปานกลาง 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

3.8 1.17 มาก 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกบัผลิตภณัฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3.2 0.98 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่4 
 

3.3 
 

 

1.09 ปานกลาง 
 

 
 



  128 

รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
5. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่  5 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(50:50) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN12 
 
 
 
 
 
 
 
 
∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3.6 0.80 มาก 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.8 0.75 มาก 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

3.4 0.80 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3.8 0.75 มาก 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่5 
 
 

3.57 0.77 มาก 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
6. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่  6 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(90:10) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 2.6 0.49 นอ้ย 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.2 0.40 ปานกลาง 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

2.8 0.40 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3 0.63 ปานากลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่6 
 

2.93 0.57 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
7. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่  7 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(80:20) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3.4 0.49 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.8 0.4 มาก 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3.2 
 
 

0.75 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่7 

3.33 0.65 
 

ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
8. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที ่8 
อัตราส่วนการของไหมต่อใยสับปะรดที่ 
(90:10) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN11 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3 0.89 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

3.4 0.80 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์
 

3 0.89 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่8 
 

3.17 0.81 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
9. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่  9 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(80:20) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN2 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 2.6 0.80 นอ้ย 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 2.6 0.49 นอ้ย 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

2.4 0.49 นอ้ย 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

2.8 0.75 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกบัผลิตภณัฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

2.6 0.80 นอ้ย 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่9 
 

2.63 0.68 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

                ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
10. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่ 10 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(70:30) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาเสน้พุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรดคา่ Tensile strain (code) : AN15 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้ย 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 2.4 1.36 นอ้ย 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 2.2 1.17 นอ้ย 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

1.8 1.17 นอ้ยท่ีสดุ 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

2.4 1.36 นอ้ย 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

1.6 0.49 นอ้ยท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่10 
 

2.1 1.12 น้อย 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

                ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
11. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่ 11 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(60:40) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN18 

 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3 0.63 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 2.8 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

2.8 0.75 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3.2 0.75 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่11 

2.97 0.73 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

                ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
12. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่ 12 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(90:10) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3 0.89 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.4 0.80 ปานกลาง 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

3 0.89 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3.2 0.75 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่12 
 
 

3.17 0.81 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
13. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที ่13 
อัตราส่วนการของไหมต่อใยสับปะรดที่ 
(80:20) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN3 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3.6 0.49 มาก 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.4 1.02 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.6 0.49 มาก 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

3.4 0.80 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3.6 1.02 มาก 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่13 
 

3.43 0.82 มาก 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

             ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
14. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่ 14 
อั ต ร า ส่ วนกา รของ ไหมต่ อ ใย สับปะ รดที่ 
(70:30) 
- เส้นยืนไหม เส้นพุ่งไหมเปลือกนอกทอสลับใย
สบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN9 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3 0.63 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผ้าทอมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ องค์ประกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

3 0.63 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกับผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3.2 0.75 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน 
แบบที ่14 
 
 

3.13 0.65 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรดตาม
อัตราส่วน 

             ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 
15. รูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่  15 
อั ต ร า ส่ ว น ก า ร ข อ ง ไ ห ม ต่ อ ใ ย สั บ ป ะ ร ด ที ่
(60:40) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain (code) : AN8 

 
 
 
 
 
 
 
 

∙ แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปานกลาง 
∙ รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 3 0.63 ปานกลาง 

∙ ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ โครงสรา้งรูปแบบของผืนผา้ทอมีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

3.2 0.75 ปานกลาง 

∙ องคป์ระกอบการจดัวางลวดลายทอมีความเหมาะสม 3 0.63 ปานกลาง 

∙ มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านกบัผลิตภณัฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตล ์

3.4 0.49 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบผืนผ้าทอตามอัตราส่วน แบบที่ 
15 

3.17 0.67 ปานกลาง 
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สรุปผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วนของผา้ไหมทอ
ผสมเสน้ใยสบัปะรดเพ่ือน าไปพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ดงันี ้

1. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 1 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.47  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก 

2. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 2 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.10   ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

3. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 3 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.13   ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก 

4. รูปแบบผืนผา้ทอตามอัตราส่วน แบบท่ี 4 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.3  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

5. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 5 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.57  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก 

6. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 6 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.93   ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

7. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 7 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.33  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

8. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 8 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.17  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

9. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 9 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.63   ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

10. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 10 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.1  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 

11. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 11 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.97  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

12. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 12 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.17  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

13. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 13 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.43  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก 
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14. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราสว่น แบบท่ี 14 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.13   ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

15. รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วน แบบท่ี 15 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.17  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

จากการวิเคราะหผ์ลแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ ในแบบสอบถามชุดท่ี 1 ตอนท่ี 1 
สรุปไดว้า่ รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราส่วนแบบท่ี 3 ในอตัราส่วนการทอของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรด
ท่ี 70:30  ซึ่งไดค้ะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญในระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.13    ซึ่งหมายความว่าเป็นรูปแบบ
ผืนผา้ท่ีเหมาะสมในการน าไปพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลม์าก และผูเ้ช่ียวชาญ 4 ใน 5 คน 
มีความเห็นวา่ผืนผา้ในรูปแบบท่ี 3 มีความเหมาะสมท่ีจะนาพฒันาตอ่ในรูปแบบของกระเป๋าแฟชั่น
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

สรุปรูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราสว่นการทอของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรด ท่ีเหมาะสมในการ
น ามาพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์จ านวน 1 รูปแบบ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 49  รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราสว่นการทอของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรดท่ี 70:30 
 

รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราสว่นการทอของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรดท่ี 70:30 ในรูปแบบท่ี 3 
เป็นรูปแบบผืนผ้าท่ีเหมาะสมในการน ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ การออกแบบ
ลวดลายลงบนผืนผา้ทอนี ้ไดน้  าเอกลักษณ์ รูปแบบ และโครงสรา้งท่ีโดดเด่นของผลสับปะรด 
มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบนั่นคือ รูปลกัษณข์องตาสบัปะรด น ามาตดัทอน ปรบัเปล่ียน
ใหอ้ยู่ในรูปรา่งรูปทรงเรขาคณิต ใชล้กัษณะของเสน้และจดุมาพฒันาออกแบบจดัวางเป็นลายผา้ 
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)Pattern) ในลกัษณะสมมาตรหรือการซ า้ )Repeat)   โดยก าหนดใหเ้สน้ทางยืนเป็นเสน้ไหม และ
เสน้ทางพุง่เป็นการทอรว่มกนัระหวา่งเสน้ไหมเปลือกนอกและเสน้ใยสบัปะรด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 50 การออกแบบลวดลายผืนผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรด )รูปแบบท่ี 3) 
 

ลักษณะลวดลายมีวิธีในการทอร่วมกันระหว่างเส้นไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดผ่าน
เทคนิคการยกลาย โดยผิวสัมผัสของการยกลายจะมีลักษณะบางส่วนของผืนผ้าท่ีนูนออกมา 
เรียกว่า ลายยก ซึ่งในลกัษณะลวดลายตาสบัปะรด จะเป็นลกัษณะการทอยกลายแบบ 15 ตะกอ 
โดยใชเ้สน้ยืนเป็นเสน้ไหมหลกัและเสน้พุง่เป็นเสน้ใยสบัปะรดทอสลบักบัไหมเปลือกนอก ใชก้ารพุง่
กระสวยโดยใชเ้สน้ใยสบัปะรดเป็นตวัพุ่งระหว่างกลางของเสน้ไหมยืน จะสรา้งใหเ้กิดลวดลายท่ี
เป็นลกัษณะของตาสบัปะรดท่ีนนูออกมาเพ่ือเพิ่มความโดดเดน่ใหก้บัลวดลาย ซึ่งชมุชนบา้นทา่เรือ
ไดใ้ชว้ิธีการเตรียมเสน้ใยสบัปะรดโดยการน ามาสางเสน้ใยดว้ยหวีก่อนแลว้จึงน ามาเข็นดว้ยมือ  
ทีละเสน้โดยใชก้ารมดัเสน้ใยเป็นปมตอ่กนั ก่อนจะน าไปปันเครือสบัปะรดเขา้ก่ีทอ 
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ตอนท่ี 2 
ในแบบสอบถามชดุท่ี 1 ตอนท่ี 2 ไดส้อบถามผูเ้ช่ียวชาญในดา้นความเหมาะสม

ของชดุเทรนดสี์ท่ีจะใชใ้นการน ามาพฒันาผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ซึ่งสรุปผลจากแบบสอบถาม
ไดด้งันี ้
ตาราง 11 สรุปรูปแบบชดุเทรนดสี์ 

รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

1. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 

2.6 

 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 

นอ้ย 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

2.4 0.49 นอ้ย 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

2.2 0.40 นอ้ย 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 2.4 0.49 นอ้ย 
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

 
2.6 

 
0.49 

 
นอ้ย 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 2.4 0.49 นอ้ย 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่1 2.43 0.47 น้อย 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

            ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

2. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่2 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

0.63 

 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

2.6 0.49 นอ้ย 
 
 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

3.2 0.40 ปานกลาง 
 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 3.2 0.40 ปานกลาง 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

2.6 0.49 นอ้ย 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 3 0.63 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่2 2.93 0.51 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

3. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่3 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

3 0.63 ปานกลาง 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

 
3.2 

 

 
0.75 

 
ปานกลาง 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 3.4 
 

0.49 ปานกลาง 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

 
3.4 

 
0.49 

 
ปานกลาง 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 2.8 0.75 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่3 3.17 0.64 ปานกลาง 



  145 

รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

               ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

4. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่4 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้ย 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

2.2 0.40 นอ้ย 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

2.2 0.40 นอ้ย 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 2.4 0.49 นอ้ย 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์ 
 

2.6 0.49 นอ้ย 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 2.2 0.40 นอ้ย 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่4 2.33 0.44 น้อย 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

              ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

5. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่5 

 
1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้ย 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

2.8 0.4 ปานกลาง 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

3.2 0.4 ปานกลาง 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 2.6 0.49 นอ้ย 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

3.4 0.49 ปานกลาง 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 2.8 0.4 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่5 
 
 

2.90 0.44 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

                ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

6. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่6 

 
1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

3.4 0.49 ปานกลาง 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

3.2 0.75 ปานกลาง 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 3.2 0.40 ปานกลาง 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์
 

3.4 0.49 ปานกลาง 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 3.4 0.49 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่6 3.33 0.52 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

                ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

7. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่7 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้ย 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

3 0.63 ปานกลาง 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

3.4 0.49 ปานกลาง 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 3.2 0.4 ปานกลาง 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

3.6 0.49 มาก 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 2.8 0.4 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่7 
 
 
 

3.10 0.48 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

              ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

8. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่8 

 
1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

3 0.63 ปานกลาง 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

3.4 0.49 ปานกลาง 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 3.2 0.75 ปานกลาง 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์
 

3.4 0.80 ปานกลาง 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 3.4 0.49 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่8 3.33 0.61 ปานกลาง 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

             ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

9. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่9 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 

มากท่ีสดุ 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้
 

4 0.63 มาก 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 
 

4 0.89 มาก 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 4.2 0.75 มาก 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์
 

4.4 0.8 มากท่ีสดุ 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 
 

4 0.63 มาก 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่9 4.17 0.70 มาก 
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รูปแบบผืนผ้าทอผ้าไหมผสมใยสับปะรด 
ตามอัตราส่วน 

             ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

10. รูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่10 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

4 0.63 มาก 

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

3.8 0.40 มาก 

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม 3.8 0.75 มาก 

5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

4.2 0.40 มาก 

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 4 0.63 มาก 

คะแนนเฉล่ียรูปแบบชุดเทรนดส์ี แบบที ่10 3.9 0.55 มาก 
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สรุปผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบชุดเทรนด์สีท่ีจะน าไปใช้พัฒนาสู่
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ดงันี ้

1. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 1 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.43  ซึ่งแปรความหมายข้อมูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 

2. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 2  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.93  ซึ่งแปรความหมายขอ้มูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

3. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 3  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.17   ซึ่งแปรความหมายขอ้มูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

4. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 4  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.33  ซึ่งแปรความหมายขอ้มูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 

5. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 5  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.90 ซึ่งแปรความหมายข้อมูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

6. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 6  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.33   ซึ่งแปรความหมายขอ้มูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

7. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 7  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.10  ซึ่งแปรความหมายขอ้มูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

8. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 8  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.33   ซึ่งแปรความหมายขอ้มูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 

9. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 9  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.17  ซึ่งแปรความหมายขอ้มูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก 

10. รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 10  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.9  ซึ่งแปรความหมายขอ้มูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก 

จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ชุดท่ี 1 ตอนท่ี 2 สรุปได้ว่า 
รูปแบบชดุเทรนดสี์ แบบท่ี 9  )Ground yellow and blue with neutrals) ไดค้ะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ
ในระดบั..  ซึ่งหมายความว่าเป็นรูปแบบชุดเทรนดสี์ท่ีเหมาะสมในการน าไปพฒันาสู่ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลม์ากท่ีสดุ  

สรุปรูปแบบชุดเทรนด์สี แบบท่ี 9  )Ground yellow and blue with neutrals)ท่ีมี
ความเหมาะสมในการน าไปพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ดงันี ้
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ภาพประกอบ 51  รูปแบบชดุเทรนดสี์ )Ground yellow and blue with neutrals) 
 

รูปแบบชุดเทรนดสี์ แบบท่ี 9  มีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตล ์เป็นรูปแบบชดุสี  Ground yellow and blue with neutrals  ท่ีซึ่งเป็นชดุสีหนึ่งใน Trend 
Concept  A/W 20/21 ในหวัขอ้ Women's Accessories & Footwear Colour A/W 20/21 รูปแบบ
ชุดสีประกอบดว้ยโทนสีเหลืองเป็นทิศทางของการเปล่ียนแปลงท่ีซึ่งเป็นการเปล่ียนผ่านจากฤดู
ใบไมผ้ลิไปสู่ฤดหูนาว ซึ่งน ามาจบัคูก่บัสีท่ีเพิ่มความมนิยมคือ สีฟ้าท่ีดอูบอุ่นและโทนสีฟ้าท่ีสว่าง
ขึน้ตัดกับสีพืน้โทนกลาง คือโทนสีอูฐ ซึ่งโทนสีลักษณะนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะน าไปพัฒนาสู่
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทรองเทา้, เครื่องประดบั, กระเป๋า และแวน่ตา 

 
ตอนท่ี 3 

ตอนท่ี 3 ในแบบสอบถามชดุท่ี 1 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบผืนผ้าไหมทอผสมใยสับปะรดตามอัตราส่วนและรูปแบบ  
ชดุเทรนดสี์ท่ีเหมาะสมในการน าไปพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
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ตาราง 12 ค าถามปลายเปิดใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

- ผืนผา้ท่ีใชอ้ตัราส่วนการทอของเสน้ใยสบัปะรดคอ่นขา้งมาก จะดมีูลกัษณะเดน่มากกวา่
ผืนผา้ท่ีมีเสน้ใยสบัปะรดนอ้ยกวา่ 

- ผืนผา้ทอควรใชสี้สนัท่ีสดใส เพ่ือท่ีจะเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นกลุม่คน 
วยัท างานตอนตน้ท่ีไมด่มีูอายจุนเกินไป 

- ลกัษณะผืนผา้ทอท่ีมีความหนาหรือบาง และผิวสมัผสัของผืนผา้มีผลตอ่การน าไปใช้
ประโยชนเ์พ่ือพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์เน่ืองจากผืนผา้ทอท่ีบางหรือหนา 
จะมีขอ้จ ากดัในการน าพฒันาผลิตภณัฑ ์เชน่ ผลิตภณัฑก์ระเป๋า ควรใชผื้นผา้ท่ีไมบ่าง
จนเกินไป เน่ืองจากตอ้งมีขัน้ตอนการลงกาวและขัน้ตอนอ่ืนๆ ซึ่งเนือ้ผา้อาจจะซมึได ้
และผิวสมัผสัของผา้ท่ีแข็งมากจนเกินไปอาจไมเ่หมาะกบัการน ามาพฒันาเป็น
เครื่องนุง่หม่ 

 

จากการวิเคราะหผ์ลของแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญสามารถสรุปไดว้่า จากรูปแบบ  
ผืนผา้ทอตามอตัราส่วนทัง้ 15 รูปแบบนัน้ ในรูปแบบท่ี 3 มีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการน ามา
พัฒนาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย และผูเ้ช่ียวชาญ 4 ใน 5 คน 
มีความเห็นว่าผืนผา้รูปแบบท่ี 3 มีความเหมาะสมในการน าไปพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
ประเภทกระเป๋า และรูปแบบชุดเทรนดสี์ท่ีเหมาะสมคือ รูปแบบท่ี 9  Ground yellow and blue 
with neutrals   
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3.  จัดท าแบบสอบถามชุดที ่2 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพือ่หาความเหมาะสมของ
รูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋าและโครงสร้างผ้าทอประกอบเทรนดส์ี
เพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

แบบสอบถามชดุท่ี 2  แบง่ออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือหาความเหมาะสม
ของรูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเพ่ือหาโครงสรา้ง
ผ้าทอประกอบเทรนดสี์เพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผ้าไหมผสมใยสับปะรดชุมชนบา้น
ทา่เรือ 

ผูว้ิจัยไดท้  าแบบสอบถามดา้นความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
ประเภทกระเป๋า โดยหาประเภทของกระเป๋าท่ีเหมาะสม รวมถึงรูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์  
ท่ีเหมาะสม โดยมีจ านวน 3 รูปแบบและคดัเลือกใหเ้หลือเพียง 2 รูปแบบ โดยในแบบสอบถาม 
ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
   เกณฑก์ารใหค้ะแนน          
   5   หมายถึง   มากท่ีสดุ      
    4   หมายถึง   มาก      
     3   หมายถึง   ปานกลาง       
    2   หมายถึง   นอ้ย       
    1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสดุ     

ก าหนดเกณฑก์ารแปรความหมายขอ้มลูท่ีมีคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้
   4.21–5.00    ระดบัความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  
   3.41–4.20    ระดบัความพงึพอในระดบัมาก 
   2.61–3.40    ระดบัความพงึพอในระดบัปานกลาง 
   1.81–2.60    ระดบัความพงึพอในระดบันอ้ย 
   1.00–1.80    ระดบัความพงึพอในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ตอนท่ี  1 
 

ตาราง 13  สรุปขอ้มลูความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า  
 

รูปแบบกระเป๋า              ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

1. ลักษณะการใช้งานของกระเป๋าส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 
    สามารถใสส่ิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
)โทรศพัท,์ power bank, สมดุโนต้ ฯลฯ) 

 
 
 

4.6 

 
 
 

0.49 

 
 
 

มากท่ีสดุ 
    สามารถหยิบใชง้านของไดง้่าย ฟังกช์ั่นการใช้
งานเหมาะสม 

4.8 0.40 มากท่ีสดุ 

    ขนาดและน า้หนกักระเป๋ามีความเหมาะสม 4.6 0.49 มากท่ีสดุ 

2. ลักษณะขนาดกระเป๋าที่เหมาะสม 
   ขนาดใหญ่ )35 x 40 ซม.) 

 
4.6 

 
0.49 

 
มากท่ีสดุ 

   ขนาดกลาง )25 x 25 ซม.) 4.8 0.40 มากท่ีสดุ 
   ขนาดเล็ก )15 x 15 ซม.) 3.4 0.90 ปานกลาง 
3 .  ป ร ะ เ ภ ท ก ร ะ เ ป๋ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมาย 
Totebag 

 
 

4.6 

 
 

0.49 

 
 

มากท่ีสดุ 
Bucket Bag 3.4 0.49 ปานกลาง 

Flap Bag (Fold Over Lap Bag) 2.4 0.49 นอ้ย 

Hobo Bag 2.2 0.40 นอ้ย 
Messenger Bag 2.2 0.40 นอ้ย 
Shoulder Bag 2.2 0.40 นอ้ย 
Top Handle Bag 2.8 0.40 ปานกลาง 
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สรุปผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่น 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ดงันี ้

1. ลกัษณะการใชง้านของกระเป๋าส าหรบักลุม่เปา้หมาย ตอ้งสามารถใชใ้ส่สิ่งของจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวนั )โทรศพัท,์ power bank, สมดุโนต้ ฯลฯ) ไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.6  ซึ่งแปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

2. ลักษณะการใช้งานของกระเป๋าส าหรับกลุ่มเป้าหมาย  ต้องสามารถหยิบใช้งาน 
ของใชไ้ดง้่าย ฟังกช์ั่นการใชง้านตอ้งเหมาะสม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.8 ซึ่งแปรความหมายข้อมูล
คา่เฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3. ลกัษณะการใชง้านของกระเป๋าส าหรบักลุม่เปา้หมาย  ขนาดและน า้หนกักระเป๋าตอ้งมี
ความเหมาะสม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.6  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูค่าเฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านใน
รูปแบบนีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

4. ลักษณะขนาดกระเป๋าท่ีเหมาะสม ขนาดใหญ่ )35 x 40 ซม.) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.6 
ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

5. ลกัษณะขนาดกระเป๋าท่ีเหมาะสม ขนาดกลาง )25 x 25 ซม.) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.8 ซึ่ง
แปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

6. ลักษณะขนาดกระเป๋าท่ีเหมาะสม  ขนาดเล็ก )15 x 15 ซม.) ได้คะแนนเฉล่ีย 4.4  
ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

7. ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กระเป๋าทรง Totebag ไดค้ะแนนเฉล่ีย 
4.6 ซึ่งแปรความหมายข้อมูลค่าเฉล่ียคือ ลักษณะการใช้งานในรูปแบบนี้มีความเหมาะสม  
มากท่ีสดุ 

8. ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กระเป๋าทรง Bucket Bag ไดค้ะแนน
เฉล่ีย  3.4  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความเหมาะสม
ปานกลาง 

9. ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย กระเป๋าทรง Flap Bag (Fold Over Lap 
Bag) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.4  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้
ความเหมาะสมนอ้ย 

10. ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กระเป๋าทรง Hobo Bag ไดค้ะแนน
เฉล่ีย  2.2  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความเหมาะสม
นอ้ย 
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11. ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กระเป๋าทรง Messenger Bag ได้
คะแนนเฉล่ีย 2.2 ซึ่งแปรความหมายขอ้มูลค่าเฉล่ียคือ ลักษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความ
เหมาะสมนอ้ย 

12. ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย กระเป๋าทรง Shoulder Bag ไดค้ะแนน
เฉล่ีย 2.2 ซึ่งแปรความหมายขอ้มูลค่าเฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความเหมาะสม
นอ้ย 

13. ประเภทกระเป๋าท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กระเป๋าทรง Top Handle Bag  
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.8 ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูค่าเฉล่ียคือ ลกัษณะการใชง้านในรูปแบบนีมี้ความ
เหมาะสมปานกลาง 

จากการวิเคราะหผ์ลจากแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ตอนท่ี 1 สามารถสรุปไดว้่า รูปแบบ
การใชง้านกระเป๋าของกลุ่มเปา้หมาย คือวยัท างานตอนตน้ อายรุะหว่าง 25-35 ปี ลกัษณะการใช้
งานของกระเป๋า ตอ้งสามารถใชใ้ส่สิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั )โทรศพัท์, power bank, สมุด
โนต้ ฯลฯ)ได ้ สามารถหยิบใชง้านของใชไ้ดง้่าย ฟังกช์ั่นการใชง้านตอ้งเหมาะสม ขนาดและน า้หนกั
กระเป๋าตอ้งมีความเหมาะสม ปัจจยัเหล่านีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสุดในการน ามาพฒันา และ
ขนาดของกระเป๋าท่ีเหมาะสมคือ ขนาดกลาง )25 x 25 ซม.) และขนาดใหญ่ )35 x 40 ซม.) ซึ่งมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุดและรูปทรงของกระเป๋าท่ีเหมาะสมคือ ทรง  Totebag มีความเหมาะสม
มากท่ีสดุในการน ามาพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 
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ตอนท่ี 2  
 

ตาราง 14 สรุปขอ้มลูรูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์ท่ีเหมาะสม 
 

รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนดส์ี              ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

 
รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนดสี์ แบบที ่1 

แนวทางการใชสี้ตรงตามแนวคดิการออกแบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มากท่ีสดุ 

แนวทางการใชโ้ทนสีเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้

 

4 0.63 มาก 

แนวทางการใชโ้ทนสีตรงกบัการใชง้านในยคุ
ปัจจบุนัและสามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

 

4.2 0.40 มาก 

แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้มี
ความสวยงาม เหมาะสม 

 
 

4.6 0.49 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนดส์ี              ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่น 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

4.4 0.49 มากท่ีสดุ 

แนวทางการออกแบบโทนสีสอดคลอ้งกบั
กลุม่เปา้หมาย 

4 0.63 มาก 

คะแนนเฉล่ีย รูปแบบผืนผ้าทอประกอบ 
เทรนดสี์ แบบที ่1 

4.27 0.52 มากทีสุ่ด 

รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนดสี์ แบบที ่2 

แนวทางการใชสี้ตรงตามแนวคดิการออกแบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

แนวทางการใชโ้ทนสีเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้ 3.6 0.49 มาก 

แนวทางการใชโ้ทนสีตรงกบัการใชง้านในยคุ
ปัจจบุนัและสามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

4.2 0.75 มาก 

แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้มี
ความสวยงาม เหมาะสม 

4.2 0.75 มาก 
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รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนดส์ี              ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่น 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

4.6 0.49 มากท่ีสดุ 

แนวทางการออกแบบโทนสีสอดคลอ้งกบั
กลุม่เปา้หมาย 

4.6 0.49 มากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย รูปแบบผืนผ้าทอประกอบ 
เทรนดสี์ แบบที ่2 

4.20 0.60 มาก 

รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนดสี์ แบบที ่3 

แนวทางการใชสี้ตรงตามแนวคดิการออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 

 
 
 
 
 
 
 

 
0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้ย 
แนวทางการใชโ้ทนสีเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้ 2.6 0.49 นอ้ย 

แนวทางการใชโ้ทนสีตรงกบัการใชง้านในยคุ
ปัจจบุนัและสามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

 
2.6 

 
0.49 

 
นอ้ย 

แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้มี
ความสวยงาม เหมาะสม 

 
2.8 

 
0.40 

 
ปานกลาง 

แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่น 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

 
2.8 

 
0.40 

 
ปานกลาง 
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สรุปผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์ ท่ีจะน าไปใช้

พฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ดงันี ้
1. รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนด์สี แบบท่ี 1 ได้คะแนนเฉล่ีย 4.27  ซึ่งแปร

ความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
2. รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนดสี์ แบบท่ี 2 ได้คะแนนเฉล่ีย 4.20   ซึ่งแปร

ความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก 
3.  รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนด์สี แบบท่ี 3 ได้คะแนนเฉล่ีย 2.7  ซึ่งแปร

ความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
จากการวิเคราะหผ์ลแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ตอนท่ี 2 สรุปไดว้่า  รูปแบบผืนผา้ทอ

ประกอบเทรนดสี์ Ground yellow and blue with neutrals ในแบบท่ี 1 และ 2 มีความเหมาะสม
มากท่ีสดุและมากในการน ามาพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

สรุปรูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์ท่ีเหมาะสมในการน ามาพฒันาสู่ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์จ านวน 2 รูปแบบ ซึ่งประกอบดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบผืนผ้าทอประกอบเทรนดส์ี              ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

แนวทางการออกแบบโทนสีสอดคลอ้งกบั
กลุม่เปา้หมาย 

 
2.8 

 
0.40 

 
ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย รูปแบบผืนผ้าทอประกอบ 
เทรนดสี์ แบบที ่3 

 
2.7 

 
0.44 

 
ปานกลาง 
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ภาพประกอบ 52  รูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์  แบบท่ี 1  
 

รูปแบบท่ี   1 ใช้ชุดเทรนด์สี  Ground yellow and blue with neutrals โดยรูปแบบ
โครงสรา้งลวดลายของผืนผา้ดงักล่าว มีลกัษณะการออกแบบโดยน าอตัลกัษณล์กัษณะเด่นของ
สบัปะรด นั่นคือตาสบัปะรดมาตดัทอนในลักษณะของรูปร่างเรขาคณิต ใชล้กัษณะของเสน้ , จุด 
มาพฒันาออกแบบแบบรา่งผ่านรูปแบบของลายผา้ ในลกัษณะสมมาตร โดยการก าหนดรูปแบบ
การทอโดยใชเ้สน้ยืนเป็นเสน้ไหมสีเหลือง และเสน้พุ่งเป็นเสน้ใยสบัปะรดทอสลบักับไหมเปลือก
นอก โดยใชสี้เขียว สีฟ้าออ่นและสีเปลือกไม ้
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ภาพประกอบ 53 รูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์  แบบท่ี 2 
 

รูปแบบท่ี  2  ใช้ชุด เทรนด์สี  Ground yellow and blue with neutrals โดย รูปแบบ
โครงสรา้งลวดลายของผืนผา้ดงักล่าว มีลกัษณะการออกแบบโดยน าอตัลกัษณล์กัษณะเด่นของ
สบัปะรด นั่นคือตาสบัปะรดมาตดัทอนในลักษณะของรูปร่างเรขาคณิต ใชล้กัษณะของเสน้ , จุด 
มาพฒันาออกแบบแบบรา่งผ่านรูปแบบของลายผา้ ในลกัษณะสมมาตร โดยการก าหนดรูปแบบ
การทอโดยใชเ้สน้ยืนเป็นเสน้ไหมสีเขียว และเสน้พุง่เป็นเสน้ใยสบัปะรดทอสลบักบัไหมเปลือกนอก 
โดยใชสี้เหลือง สีฟ้าออ่นและสีเปลือกไม ้

 
ตอนท่ี 3    

 
ตอนท่ี 3 ในแบบสอบถามชดุท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อรูปแบบกระเป๋าแฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
รูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์ท่ีเหมาะสมในการน าไปพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
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ตาราง 15 ค าถามปลายเปิดใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

- รูปแบบกระเป๋าท่ีเหมาะกบักลุม่วยัท างานตอนตน้ นา่จะเป็นทรงกระเป๋าท่ีใชง้านได้
สะดวก เหมาะกบัไลฟ์สไตลใ์นการใชชี้วิตตัง้แตเ่ชา้จรดเย็นรวมถึงสามารถใชไ้ป 
ดนิเนอรไ์ด ้

- รูปทรงกระเป๋าใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 

- สีสนัของผืนผา้ทอท่ีใชค้วรมีสีสนัสดใส เน่ืองจากกลุม่วยัท างานตอนตน้ยงัมีความ
สดใสจงึไมค่วรใชสี้ท่ีดมีูอายจุนเกินไป 

 

จากการวิเคราะห์ผลของแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ 
การใชง้านกระเป๋าของกลุ่มเปา้หมาย คือวยัท างานตอนตน้ อายรุะหว่าง 25-35 ปี ลกัษณะการใช้
งานของกระเป๋า ตอ้งสามารถใชใ้ส่สิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั )โทรศพัท,์ power bank, สมุด
โนต้ ฯลฯ)ได ้ สามารถหยิบใชง้านของใชไ้ดง้่าย ฟังกช์ั่นการใชง้านตอ้งเหมาะสม ขนาดและน า้หนกั
กระเป๋าตอ้งมีความเหมาะสม รวมถึงสีสันของกระเป๋าท่ียังคงความสดใสไม่ดูมีอายุจนเกินไป 
ปัจจยัเหล่านีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสดุในการน ามาพฒันา และขนาดของกระเป๋าท่ีเหมาะสมคือ 
ขนาดกลาง )25 x 25 ซม.) และขนาดใหญ่ )35 x 40 ซม.) ซึ่งมีความเหมาะสมมากท่ีสุด และ
รูปทรงของกระเป๋าท่ีเหมาะสมคือ ทรง Totebag  ในรูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์ Ground 
yellow and blue with neutrals ในแบบท่ี 1 และ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุในการน ามาพฒันา
สู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า  เหล่านีเ้ป็นผลจากแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความคิดเห็นว่าขอ้มลูเหลา่นีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสดุในการน ามาพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์
สไตล ์ประเภทกระเป๋า  
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4. จัดท าแบบสอบถามชุดที ่3 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญความเหมาะสมด้านการออกแบบ 
คอลเลกช่ันผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์เพือ่ทีจ่ะสามารถน าไปพัฒนาและขึน้ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ(Prototype) 

แบบสอบถ าม ชุ ด ท่ี  3 แ บบส อบถ ามค ว าม เ หม า ะสมด้า น ก า ร อ อกแบบ 
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปพัฒนาและขึน้ผลิตภัณฑต์น้แบบ
)Prototype)  

ผูว้ิจยัไดท้  าแบบสอบถามความเหมาะสมดา้นการออกแบบคอลเลกชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ท่ีเหมาะสม โดยมีจ านวน 3 คอลเลกชั่นและคดัเลือกใหเ้หลือเพียง 
1 คอลเลกชั่น โดยในแบบสอบถามไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
   เกณฑก์ารใหค้ะแนน          
   5   หมายถึง   มากท่ีสดุ      
    4   หมายถึง   มาก      
     3   หมายถึง   ปานกลาง       
    2   หมายถึง   นอ้ย       
    1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสดุ     

ก าหนดเกณฑก์ารแปรความหมายขอ้มลูท่ีมีคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้
   4.21–5.00    ระดบัความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  
   3.41–4.20    ระดบัความพงึพอในระดบัมาก 
   2.61–3.40    ระดบัความพงึพอในระดบัปานกลาง 
   1.81–2.60    ระดบัความพงึพอในระดบันอ้ย 
   1.00–1.80    ระดบัความพงึพอในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ตอนท่ี 1  
 

ตาราง 16 สรุปขอ้มลูความเหมาะสมดา้นการออกแบบคอลเลกชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล  ์
 

รูปแบบคอลเลกช่ันผลิตภัณฑแ์ฟช่ัน 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

             ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

รูปแบบคอลเลกช่ัน แบบที ่1 
 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มากท่ีสดุ 

แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้ 4.2 0.40 มาก 

แนวทางการออกแบบมีลกัษณะการออกแบบท่ี                  
ตรงกบัการใชง้านในยคุปัจจบุนั สามารถใชง้านได้
หลากหลายโอกาส 

4.2 0.75 มาก 

แนวทางการออกแบบของผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
เหมาะสม 

4.6 0.49 มากท่ีสดุ 

แนวทางการออกแบบของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม 
ในดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ละสีสนัท่ีใช ้

4.2 0.75 มาก 

แนวทางการออกแบบสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 4.4 0.49 มากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย รูปแบบคอลเลกช่ัน แบบที ่1 4.33 0.56 มากทีสุ่ด 
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รูปแบบคอลเลกช่ันผลิตภัณฑแ์ฟช่ัน 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

             ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

รูปแบบคอลเลกช่ัน แบบที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้ 4 0.63 มาก 

แนวทางการออกแบบมีลกัษณะการออกแบบท่ี                  
ตรงกบัการใชง้านในยคุปัจจบุนั สามารถใชง้านได้
หลากหลายโอกาส 

4.2 0.75 มาก 

แนวทางการออกแบบของผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
เหมาะสม 

4.4 0.49 มากท่ีสดุ 

แนวทางการออกแบบของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม 
ในดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ละสีสนัท่ีใช ้

4 0.63 มาก 

แนวทางการออกแบบสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 4.2 0.40 มาก 

คะแนนเฉล่ีย รูปแบบคอลเลกชั่น แบบที่ 2 4.13 0.59 มาก 
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รูปแบบคอลเลกช่ันผลิตภัณฑแ์ฟช่ัน 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

             ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

X-Bar SD ระดับความ
เหมาะสม 

รูปแบบคอลเลกช่ัน แบบที ่3 
 
 
 
 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้ 3 0.63 ปานกลาง 

แนวทางการออกแบบมีลกัษณะการออกแบบท่ี                  
ตรงกบัการใชง้านในยคุปัจจบุนั สามารถใชง้านได้
หลากหลายโอกาส 

3.4 0.49 ปานกลาง 

แนวทางการออกแบบของผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
เหมาะสม 

3.8 0.40 มาก 

แนวทางการออกแบบของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม 
ในดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ละสีสนัท่ีใช ้

3.6 0.49 มาก 

แนวทางการออกแบบสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 3.2 0.40 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย รูปแบบคอลเลกชั่น แบบที่ 3 3.30 0.47 ปานกลาง 
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สรุปผลการประเมินจากผู้เ ช่ียวชาญในแบบสอบถามชุดท่ี  3 ส รุปได้ว่า รูปแบบ 
คอลเลกชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า แบบท่ี 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ซึ่ง 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.33  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ท่ีจะน าไปพฒันาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มคนวยัท างาน
ตอนตน้ อายรุะหวา่ง 25-35 ปี ดงันี ้
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 54  รูปแบบคอลเลกชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า แบบท่ี 1 
 

รูปแบบคอลเลกชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า แบบท่ี 1 เป็นคอลเลกชั่น
ท่ีประกอบดว้ยกระเป๋าทรง Tote bag จ  านวน 5 ใบ กระเป๋าขนาดกลางประมาณ )25 x 25 ซม.) 
จ  านวน 2 ใบ และขนาดใหญ่ประมาณ )35 x 40 ซม.)  จ  านวน 3 ใบ  

การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ท่ีมาจากผืนผา้ไหมทอผสมเสน้
ใยสบัปะรด มีแรงบนัดาลใจมาจากลกัษณะเด่นของสบัปะรด คือ ลกัษณะของใบ  ลกัษณะของ  
ตาสบัปะรด และรูปรา่งความโคง้มนของผล  ผูว้ิจยัน าลกัษณะเดน่เหล่านีม้าตดัทอนรูปรา่งรูปทรง 
ใชว้ิธีการซ า้ )Repeat) ของรูปรา่ง และน ามาออกแบบเป็นผลิตภณัฑก์ระเป๋า 1 คอลเลคชั่น จ  านวน 
5 ใบ 
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ภาพประกอบ 55 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 56 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 
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ภาพประกอบ 57 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 
 
ตอนท่ี 2    

ตอนท่ี 2  ในแบบสอบถามชุดท่ี 3  เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เ ช่ียวชาญ 
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อรูปแบบผลิตภณัฑก์ระเป๋าแฟชั่นไลฟ์สไตลท่ี์มาจากผืนผา้
ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรด ทัง้ 3 คอลเลคชั่น 
 
ตาราง 17 ค  าถามปลายเปิดใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

- รูปแบบของกระเป๋าท่ีเหมาะกบักลุม่วยัท างานตอนตน้ น่าจะเป็นทรงกระเป๋าท่ี 
ใชง้านง่ายมีสีสนัสวยงาม ขนาดพอเหมาะ 

- รูปทรงกระเป๋าดมีูความน่ารกัสดใส เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 

- มีการใชห้นงักระเป๋าประกอบกบัผืนผา้ทอ เพื่อชว่ยใหล้ดการเสียดสีของผืนผา้กบัวตัถุ
ภายนอก ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบท่ีดี 
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จากการวิเคราะห์ผลของแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญสามารถสรุปได้ว่า รู ปแบบ 
การใชง้านกระเป๋าของกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสม คือ รูปแบบท่ี 1 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ซึ่ง 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.33  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ท่ีจะน าไปพฒันาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มคนวยัท างาน
ตอนตน้ อายรุะหวา่ง 25-35 ปี ท่ีซึ่งมีสีสนัสวยงาม รูปแบบกระเป๋าเป็นทรงท่ีใชง้านง่าย 

 
5. การผลิตชิน้งานต้นแบบของผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลจ์ากผ้าไหมผสมใยสับปะรด
ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามผู้เ ช่ียวชาญ ทั้งหมด 3 ชุด ซึ่ง
ประกอบดว้ยแบบสอบถาม ชดุท่ี 1 ไดข้อ้มลูในดา้นรูปแบบผืนผา้ตามอตัราสว่นการทอท่ีเหมาะสม
ในการน ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ คือ รูปแบบท่ี 3 อัตราส่วนการทอของไหมต่อ 
ใยสับปะรดท่ี 70:30 รวมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม คือ เหมาะสมน ามาพัฒนา 
ในรูปแบบของกระเป๋า และเทรนดสี์ท่ีเหมาะสมในการน ามาพฒันา ไดแ้ก่ รูปแบบชดุเทรนดสี์ท่ี 9  
ชดุเทรนดสี์  Ground yellow and blue with neutrals  แบบสอบถามชดุท่ี 2 ไดข้อ้มลูดา้นรูปแบบ
การใชง้านกระเป๋าของกลุ่มเปา้หมาย คือวยัท างานตอนตน้ อายรุะหว่าง 25-35 ปี ลกัษณะการใช้
งานของกระเป๋า ต้องสามารถใช้ใส่สิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน )โทรศัพท์ , power bank, 
สมุดโนต้ ฯลฯ)  สามารถหยิบใชง้านของใชไ้ดง้่าย ฟังกช์ั่นการใชง้านตอ้งเหมาะสม ขนาดและ
น า้หนักกระเป๋าต้องมีความเหมาะสม รวมถึงสีสันของกระเป๋าท่ียังคงความสดใสไม่ดูมีอายุ
จนเกินไป ปัจจยัเหล่านีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสุดในการน ามาพฒันา และขนาดของกระเป๋าท่ี
เหมาะสมคือ ขนาดกลาง )25 x 25 ซม.) และขนาดใหญ่ )35 x 40 ซม.) ซึ่งมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด และรูปทรงของกระเป๋าท่ีเหมาะสมคือ ทรง Totebag  ในรูปแบบผืนผา้ทอประกอบเทรนดสี์ 
Ground yellow and blue with neutrals ในแบบท่ี 1 และ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการ
น ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า  เหล่านีเ้ป็นผลจากแบบสอบถาม
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความคิดเห็นว่าข้อมูลเหล่านีมี้ความเหมาะสมมากท่ีสุดในการน ามาพัฒนาสู่
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า  โดยมีขัน้ตอนการผลิตขึน้ชิน้งานตน้แบบ ดงันี ้

1. น าแบบร่างเสมือนจริงท่ีได้รับท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้เ ช่ียวชาญ
เพ่ือท่ีจะผลิตเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ มาวางแผนกระบวนการในการผลิต 

2. เตรียมวสัดเุสน้ใยท่ีใชใ้นการทอ ไดแ้ก่ เสน้ใยสบัปะรด ไหม และไหมเปลือกนอก 
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ภาพประกอบ 58 เสน้ใยสบัปะรด 
 

3. เตรียมสีท่ีใชใ้นการยอ้มเสน้ใย ไดแ้ก่ สีท่ีใชย้อ้มเสน้ใยสบัปะรดคือสีท่ีใชย้อ้มไหม 
เน่ืองจากไดท้ดสอบการยอ้มสีในเสน้สบัปะรดแลว้ พบวา่สามารถติดสีไดดี้ทัง้สีเคมีและสีธรรมชาติ 
ซึ่งสีท่ีใชย้อ้มเสน้ใยเป็นสีเคมีท่ีไมท่  าลายสิ่งแวดลอ้ม จากนัน้ไดท้  าการยอ้มเสน้ใยเพ่ือใชใ้นการทอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 59 สีเคมีส าหรบัยอ้มผา้ 
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ภาพประกอบ 60 เสน้ไหมท่ีผา่นการยอ้มสี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 61 เสน้ไหมท่ีผา่นการยอ้มสี 
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ภาพประกอบ 62 เสน้ไหมท่ีผา่นการยอ้มสี 

 
4. เตรียมอุปกรณ์ในการทอผ้าและขึน้ลายด้วยกรรมวิธีการทอแบบยกลาย โดย

ผิวสัมผัสของการยกลายจะมีลักษณะบางส่วนของผืนผ้าท่ีนูนออกมา เรียกว่า ลายยก ซึ่งใน
ลักษณะลวดลายตาสับปะรด จะเป็นลักษณะการทอยกลายแบบ 15 ตะกอ โดยใชเ้สน้ยืนเป็น 
เสน้ไหมหลกัและเสน้พุ่งเป็นเสน้ใยสบัปะรดทอสลบักับไหมเปลือกนอก ใชก้ารพุ่งกระสวยโดยใช้
เสน้ใยสบัปะรดเป็นตวัพุ่งระหว่างกลางของเสน้ไหมยืน จะสรา้งใหเ้กิดลวดลายท่ีเป็นลกัษณะของ
ตาสับปะรดท่ีนูนออกมาเพ่ือเพิ่มความโดดเด่นใหก้ับลวดลาย ซึ่ งชุมชนบา้นท่าเรือไดใ้ชว้ิธีการ
เตรียมเสน้ใยสบัปะรดโดยการน ามาสางเสน้ใยดว้ยหวีก่อนแลว้จงึน ามาเข็นดว้ยมือทีละเสน้โดยใช้
การมดัเสน้ใยเป็นปมตอ่กนั ก่อนจะน าไปปันเครือสบัปะรดเขา้ก่ีทอ 
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ภาพประกอบ 63  รูปแบบลวดลายผา้ไหมผสมใยสบัปะรด 
 

 
 

ภาพประกอบ 64 ลายริว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 65 เตรียมเสน้ใยท่ีจะใชเ้ป็นเสน้ยืน 
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ภาพประกอบ 66 เตรียมเสน้ใยท่ีจะใชเ้ป็นเสน้ยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 67 ปันเครือไหมพรอ้มทอ 
 
 



  179 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 68  ปันเครือไหมพรอ้มทอ 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 69 ผืนผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรด 
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ภาพประกอบ 70 ลายผา้ริว้จากผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรด 
 
5. ไดผื้นผา้ตน้แบบส าหรบัผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ท่ีมาจากการ

ทอตามอตัราสว่นของไหมตอ่ใยสบัปะรด ครบทัง้ 3 ลาย 
6. จดัท าตน้แบบผลิตภัณฑก์ระเป๋าตามแบบร่าง โดยใชก้ระดาษขึน้แบบ ก่อนท่ีจะ

น าไปผลิตจรงิ เพ่ือใหเ้ห็นถึงขนาดและรูปแบบของกระเป๋าท่ีเสมือนจรงิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 71  ตน้แบบผลิตภณัฑก์ระเป๋าก่อนน าไปผลิตจรงิ 
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7. ไดต้น้แบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ท่ีมาจากผืนผา้ไหมทอผสม
เสน้ใยสบัปะรด 1 คอลเลคชั่น จ  านวน 5 ใบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 72 ภาพผลงานตน้แบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 
 1 คอลเลคชั่น จ านวน 5 ใบ 
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ภาพประกอบ 73 ภาพผลงานตน้แบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ชิน้ท่ี 1  
 

 
 

ภาพประกอบ 74 ภาพผลงานตน้แบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ชิน้ท่ี 2 
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ภาพประกอบ 75 ภาพผลงานตน้แบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ชิน้ท่ี 3 
 

 
 

ภาพประกอบ 76 ภาพผลงานตน้แบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ชิน้ท่ี 4 
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ภาพประกอบ 77 ภาพผลงานตน้แบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า ชิน้ท่ี 5 
 

6. จัดท าแบบสอบถามชุดที ่4 แบบสอบถามผู้บริโภคด้านการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบและความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลข์องผู้บริโภคทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

แบบสอบถามชุดท่ี 4 แบบสอบถามดา้นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและ
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี  1   ขอ้มลูทั่วไปของผูบ้ริโภค )ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานตอนตน้)   ตอนท่ี  
2   ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อรูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลผ์า้ไหมผสมใยสบัปะรดของ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  ตอนท่ี  3   ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ จากนัน้น าผลจากการวิจยัท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายผลตอ่ไป 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูบ้รโิภค )ผูบ้รโิภคกลุม่วยัท างานตอนตน้) 
 

ตาราง 18 สรุปผลจากแบบสอบถามชดุท่ี 4 ดา้นความพงึพอใจของผูบ้ริโภค 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.เพศ   

หญิง 100 100 

รวม 100 100 

2.อาย ุ   

25-35 ปี 100 100 

รวม 100 100 

3.สถานภาพ   

โสด 80 80 

สมรส 20 20 

รวม 100 100 

4. อาชีพ   

นกัเรียน / นกัศกึษา 3 3 

พนกังานบรษิัทเอกชน 26 26 

ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  43 43 

ธุรกิจสว่นตวั 19 19 

รบัจา้งทั่วไป                                                         2 2 

อ่ืนๆ  )พนกังานมหาวิทยาลยั,พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีของรฐั) 7 7 

รวม 100 100 

5. การศึกษา   

อนปุรญิญา / ปวส.                                                0 0 

ปรญิญาตรี 82 82 

ปรญิญาโท 17 17 

ปรญิญาเอก 1 1 

รวม 100 100 

6. รายได้เฉล่ียต่อเดอืน   

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 0 0 
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5,000  - 10,000 บาท 0 0 

10,001 - 20,000 บาท 35 35 

20,001 - 30,000 บาท 48 48 

30,001 - 40,000 บาท 14 14 

40,001 - 50,000 บาท 2 2 

มากกวา่ 50,000 บาท 1 1 

รวม 100 100 

7.ระดับราคาผลิตภัณฑจ์ากผ้าทอทางหัตถกรรมที่
ท่านซือ้ 

  

ต ่ากว่า 1,000 บาท 20 20 

1,000 - 3,000 บาท 49 49 

3,000 - 5,000 บาท 20 20 

มากกวา่ 5,000 บาท ขึน้ไป 11 11 

 
สรุปขอ้มูลประชากรท่ีประเมินผลความพึงพอใจในแบบสอบถามชุดท่ี 4 จากตาราง 17 

พบวา่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายรุะหว่าง 25-35 ปี จ  านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100  สถานภาพโสด 
จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80 สถานภาพสมรส จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20  อาชีพ
ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  จ  านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43  พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 26 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 26 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19  อ่ืนๆ )พนกังานมหาวิทยาลยั
,พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีของรฐั) จ  านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7  นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 3 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 3  รบัจา้งทั่วไป จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2  ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี จ  านวน 82 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 82  ปริญญาโท จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17  ปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1 อนปุรญิญา / ปวส.  จ  านวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0  ระดบัรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนอยู่
ท่ี  20,001 - 30,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48   10,001 - 20,000 บาท จ านวน 
35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35  30,001 - 40,000 บาท  จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14   40,001 - 
50,000 บาท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2  มากกวา่ 50,000 บาท จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1  
5,000  - 10,000 บาทและน้อยกว่า 5,000 บาท มีจ  านวน 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0  ระดับราคา
ผลิตภัณฑจ์ากผา้ทอทางหตัถกรรมท่ีผูบ้ริโภคเลือกซือ้ ช่วงราคา 1,000 - 3,000 บาท จ านวน 49 
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คน คิดเป็นรอ้ยละ 49  3,000 - 5,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20  ต  ่ากว่า 1,000 บาท  
จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20  มากกวา่ 5,000 บาทขึน้ไป จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 

 
ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคตอ่รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลผ์า้ไหมผสมใย

สบัปะรดของกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
 

ตาราง 19 สรุปขอ้มลูแบบสอบถามความคดิเห็นและความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
 

ความคิดเหน็และความพงึพอใจของผู้บริโภค
ต่อรูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลผ้์าไหม
ผสมใยสับปะรดของกลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
ท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

             กลุ่มผู้บริโภค 100 คน 
X-Bar SD ระดับความ

เหมาะสม 

1. พิจารณาด้านรูปแบบ/ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลจ์ากผ้าทอไหมผสม
ใยสับปะรด 
1.1  รูปแบบของผลิตภัณฑ์แฟชั่ นไลฟ์สไตล์มี
ลักษณะโดดเด่นและทันสมัย  เหมาะสมกับ 
ไลฟ์สไตลข์องคนในปัจจบุนั 

 
 
 
 

4.67 

 
 
 
 

0.55 

 
 
 
 

มากท่ีสดุ 

1.2  สินคา้มีรูปแบบหลากหลายและมีประโยชนใ์ช้
สอยมากขึน้ 

 
4.58 

 
0.55 

 
มากท่ีสดุ 

1.3  สินคา้มีรูปแบบการทอรว่มกบัเสน้ใย/วสัดอ่ืุนๆ 
สรา้งความแปลกใหม่ใหก้ับผา้ทอและผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์

 
 

4.69 

 
 

0.51 

 
 

มากท่ีสดุ 

1.4  ผลิตภณัฑส์ินคา้สามารถใชง้านไดห้ลากหลาย
โอกาส 

 
4.56 

 
0.62 

 
มากท่ีสดุ 

2. การพจิารณาด้านโครงสร้างลวดลาย สี 
2.1  ลายทอบนผืนผา้มีความประณีตสวยงาม 
ประสานกนัอย่างลงตวั 

 
 

4.69 

 
 

0.53 

 
 

มากท่ีสดุ 
2.2  การใชสี้ของผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม
เหมาะสม 

 
4.71 

 
0.52 

 
มากท่ีสดุ 
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สรุปรายงานผลจากตารางท่ี 18  แบบสอบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ตอ่รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลผ์า้ไหมผสมใยสบัปะรดของกลุม่ทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอ
นาหวา้ จังหวัดนครพนมพบว่า การพิจารณาดา้นรูปแบบ/ความสวยงามของผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
ไลฟ์สไตลจ์ากผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดในดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลมี์ลกัษณะ 
โดดเดน่และทนัสมยั เหมาะสมกบัไลฟ์สไตลข์องคนในปัจจุบนั ซึ่งไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.67 และมีค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ซึ่งแปรความหมายขอ้มูลค่าเฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสม
มากท่ีสดุ  ดา้นสินคา้มีรูปแบบหลากหลายและมีประโยชนใ์ชส้อยมากขึน้ ซึ่งไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.58
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  ซึ่งแปรความหมายขอ้มูลค่าเฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความ
เหมาะสมมากท่ีสดุ ดา้นสินคา้มีรูปแบบการทอรว่มกบัเสน้ใย/วสัดอ่ืุนๆ สรา้งความแปลกใหมใ่หก้บั
ผา้ทอและผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ ซึ่งไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.69 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51  ซึ่งแปรความหมายขอ้มูลคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ดา้นผลิตภัณฑ์
สินค้าสามารถใช้งานได้หลากหลายโอกาส ซึ่งได้คะแนนเฉล่ีย 4.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62  ซึ่งแปรความหมายข้อมูลค่าเฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด   
การพิจารณาด้านโครงสร้างลวดลาย สี   ในด้านลายทอบนผืนผ้ามีความประณีตสวยงาม 
ประสานกันอย่างลงตัว ซึ่งได้คะแนนเฉล่ีย 4.69 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53  ซึ่ง 
แปรความหมายข้อมูลค่าเฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  ด้านการใช้สีของ
ผลิตภัณฑมี์ความสวยงามเหมาะสม ซึ่งไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ  

 
ผูว้ิจัยไดท้  าแบบสอบถามความเหมาะสมดา้นความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบ

ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลผ์า้ไหมผสมใยสบัปะรดของกลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ 
จงัหวดันครพนม โดยในแบบสอบถามไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
   เกณฑก์ารใหค้ะแนน          
   5   หมายถึง   มากท่ีสดุ      
    4   หมายถึง   มาก      
     3   หมายถึง   ปานกลาง       
    2   หมายถึง   นอ้ย       
    1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสดุ     
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ก าหนดเกณฑก์ารแปรความหมายขอ้มลูท่ีมีคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้
   4.21–5.00    ระดบัความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  
   3.41–4.20    ระดบัความพงึพอในระดบัมาก 
   2.61–3.40    ระดบัความพงึพอในระดบัปานกลาง 
   1.81–2.60    ระดบัความพงึพอในระดบันอ้ย 
   1.00–1.80    ระดบัความพงึพอในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 

ตอนท่ี 3    
ตอนท่ี  3 ในแบบสอบถามชุด ท่ี  4 เ ป็นค าถามปลายเ ปิด เ พ่ื อให้ผู้บ ริ โภค 

แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่น 
ไลฟ์สไตลผ์า้ไหมผสมใยสบัปะรดของกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม   
 
ตาราง 20  ค  าถามปลายเปิดใหผู้บ้รโิภคตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูบ้รโิภค 

- กระเป๋ามีการออกแบบท่ีสวยงาม ดทูนัสมยั เป็นการน าวตัถดุบิททางการเกษตรท่ี 
ไมใ่ชแ้ลว้มาสรา้งใหเ้กิดมลูคา่เพิ่ม  

- ลวดลายผืนผา้และการใชสี้ของผลิตภณัฑมี์ความเขา้กนัไดอ้ย่างสวยงาม ดทูนัสมยัและ
สะดดุตา 

- การใชโ้ทนสีของผลิตภณัฑจ์ะออกไปทางโทนสีเขียว เหลือง ไลสี่กนัไป ควรท าสีโทน
อ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือความหลากหลายและสวยงามยิ่งขึน้ 

- อยากใหส้ง่เสรมิผลิตภณัฑพื์น้บา้นใหร้ว่มสมยัมากยิ่งขึน้ เชน่งานหวาย งานไมไ้ผ ่ 
ท าใหเ้ป็นตราสินคา้ของจงัหวดั  

- สินคา้ควรมีราคาท่ีไมส่งูมาก เพ่ือความสามารถในการแข่งขนัในตลาด 

- รูปแบบและขนาดของผลิตภณัฑน์า่จะมีความหลากหลายมากกว่านี ้

- อยากใหล้ดทอนหนา้ตาสบัปะรด 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความ
คดิเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

1. กระเป๋ามีการออกแบบท่ีสวยงาม ดทูนัสมยั เป็นการน าวตัถดุิบททางการเกษตรท่ี 
ไมใ่ชแ้ลว้มาสรา้งใหเ้กิดมลูคา่เพิ่ม  

2. ลวดลายผืนผ้าและการใช้สีของผลิตภัณฑ์มีความเข้ากันได้อย่างสวยงาม ดู
ทนัสมยัและสะดดุตา 

3. การใชโ้ทนสีของผลิตภัณฑจ์ะออกไปทางโทนสีเขียว เหลือง ไล่สีกันไป ควรท าสี
โทนอ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือความหลากหลายและสวยงามยิ่งขึน้ 

4. อยากใหส้่งเสริมผลิตภัณฑพื์น้บา้นใหร้ว่มสมยัมากยิ่งขึน้ เช่นงานหวาย งานไมไ้ผ่  
ท าใหเ้ป็นตราสินคา้ของจงัหวดั  

5. สินคา้ควรมีราคาท่ีไมส่งูมาก เพ่ือความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด 
6. รูปแบบและขนาดของผลิตภณัฑน์า่จะมีความหลากหลายมากกวา่นี ้
7. อยากใหล้ดทอนหนา้ตาสบัปะรด 
 

จากข้อมูลท่ีได้ท าการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคสรุปได้ว่า  
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจกบัรูปแบบของผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากเสน้ใยสบัปะรดท่ีน ามาสรา้งใหเ้กิด
มูลค่าเพิ่ม ลวดลายและสีมีความสวยงาม สะดุดตา แต่อยากให้ลดทอนหน้าตาของสับปะรด 
และอยากให้มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือผลักดันไปสู่สินค้าประจ าจังหวัด
นครพนม อีกทัง้ราคาของผลิตภณัฑก็์ควรท่ีจะไมส่งูมาก เพ่ือความสามารถในการแข่งขนัในตลาด 
ในสว่นของรูปแบบ ขนาด ของผลิตภณัฑน์า่จะมีความหลากหลายมากขึน้ 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
โครงการศึกษาและพัฒนาผ้าไหมผสมใยสับปะรดเพ่ือผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ 

กรณีศึกษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม  กล่าวคือเพ่ือศึกษาและ  
หาแนวทางในการพฒันาผา้ไหมผสมใยสบัปะรดใหมี้รูปแบบผืนผา้ทอตามอตัราสว่นท่ีเหมาะสมใน
การน าไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ เพ่ือสร้างให้เกิดวัสดุใหม่จากผืนผ้าทอและ
ผลิตภณัฑไ์ลฟ์สไตลท่ี์พฒันาจากผืนผา้ไหมทอผสมใยสบัปะรด โดยการพฒันารูปแบบโครงสรา้ง
ผืนผา้ทอแลว้น ามาพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบโครงสรา้งของผืนผา้ทอท่ีเหมาะสมในการน ามาพฒันาเป็น
ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์คือ รูปแบบท่ี 3 )ในอัตราส่วนการทอของไหมต่อเส้นใยสับปะรดท่ี 
70:30) จาก 15 รูปแบบผืนผา้ ซึ่งเป็นลวดลายการออกแบบท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากลกัษณะของ
ตาสบัปะรด สดัส่วนของการทอของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรดอยู่ท่ี 70:30 ซึ่งมีความเหมาะสมในการ
น าไปพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า เน่ืองจากลกัษณะลวดลายของผืนผา้มี
ความสวยงามเหมาะสม และลักษณะของผืนผา้มีความหนาพอสมควรท่ีจะสามารถขึน้แบบใน
กระบวนการผลิตกระเป๋าได ้รวมทัง้รูปแบบชดุเทรนดสี์ท่ีมีความเหมาะสม  

จากผลการสรุปการศึกษาลวดลายผืนผา้ทอ เทรนดสี์ และรูปแบบผลิตภัณฑ ์ผูว้ิจยัได้
ด  าเนินการออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน  
1 คอลเลคชั่น จากรูปแบบภาพร่างลวดลาย จ านวน 3 คอลเลคชั่น เพ่ือน ามาผลิตเป็นสินค้า
ตน้แบบ 

 
สรุปผล 

จากการรวบรวมขอ้มลูและผลการวิเคราะห ์สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
1. จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั

นครพนม  จากการศึกษาภาค เ อกสาร  กา รลง พื ้น ท่ีภาคสนาม โดยกา รสัมภาษณ์ 
เชิงลกึ )IN-DEPTH INTERVIEW) และการสมัภาษณแ์บบสนทนากลุม่ )Focus group) 

1.1  จากการลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูของกลุม่ทอผา้ไหม บา้นทา่เรือ อ าเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม พบว่าชุมชนทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ 
เกษตรกรรม อาชีพรองคือผูช้ายคือท าเครื่องดนตรี )โหมด แคน) ส่วนผูห้ญิงทอผา้ ซึ่งปัจจบุนักลุม่
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ทอผา้ไหมบา้นท่าเรือมีสมาชิกกวา่ 200 คน และเน่ืองดว้ยฝีมือการทอผา้ไหมของชมุชนบา้นท่าเรือ 
รวมถึงลวดลายท่ีคงความเป็นเอกลกัษณส์ง่ผลใหช้มุชนบา้นท่าเรือมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กั ซึ่งวสัดุ
หลกัในการทอผา้ของชมุชนคือไหม ชมุชนบา้นทา่เรือไดร้บัไหมจาก 2 ทาง คือ  

  1.1 .1  ไหมพระราชทานจากศูนย์ศิลปาชีพ ในพระบรม
ราชปูถมัภฯ์  

  1.1.2   ไหมท่ีสั่งซือ้จากแหลง่อ่ืน  
ในหลายครั้งท่ีไหมขาดตลาดก็ส่งผลให้ชุมชนต้องหยุดรับออเดอร์ไปนาน  

หลายเดือน ชมุชนจึงมีความตอ้งการในการพฒันาไหมรว่มกบัเสน้ใยธรรมชาติอ่ืนๆ เพ่ือลดการใช้
ไหมใหน้อ้ยลง และเพ่ือใหเ้กิดวสัดุใหม่ในชุมชนทอผา้ไหมบา้นท่าเรือจึงมีความตอ้งการในการ
พฒันารว่มกนักบัผูว้ิจยั ในการพฒันาผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรด  

1.2  จากการศกึษาผูว้ิจยัพบว่าเสน้ใยสบัปะรดไม่สามารถใชเ้ป็นเสน้ยืนหลักใน
การทอผืนผา้ไดแ้ต่สามารถใชป้ระโยชนใ์นการทอเป็นลักษณะของเสน้พุ่งหลักได ้จึงไดล้งพืน้ท่ี
ชมุชนทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ เพ่ือหาแนวทางในการพฒันา ผลการวิจยัพบว่าในแนวทางการพฒันา
ผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรด สามารถใชเ้สน้ไหมเป็นเสน้ยืนหลักและทอผสมเสน้ใยสับปะรด  
เข็นมือทอเป็นเสน้พุง่หลกัหรือทอสลบักบัไหมเปลือกนอกท่ีซึ่งมีขนาดของเสน้ใยภายนอกใกลเ้คียง
กัน ทอผสมกันตามอตัราส่วน เพ่ือใหเ้กิดพืน้ผิวและผิวสมัผสัของผืนผา้แตกต่างกัน ซึ่งอตัราส่วน
ของผืนผา้ท่ีแตกตา่งกนัส่งผลใหผื้นผา้มีความเหมาะสมในการน าไปพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่ นไลฟ์
สไตลท่ี์แตกตา่งกนั รูปแบบผืนผา้ทอเริ่มจากอตัราส่วนการทอท่ี 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 
ในอตัราส่วนของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรด จ านวน 5 อตัราส่วน กรณีผืนผา้ท่ีมีอตัราส่วนของการใช้
เสน้พุ่งจากเสน้ใยสบัปะรดนอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 จะใชไ้หมเปลือกนอกมาทอผสมกบัเสน้ใยสับปะรด 
ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าแบบรา่งผืนผา้ลายทอทัง้ 5 อตัราส่วน จ านวน 20 รูปแบบ ผลการวิจยัพบว่าผืนผา้ท่ี
มีความเหมาะสมในดา้นรูปแบบโครงสรา้งลายทอท่ีมีความแข็งแรงและมีความสวยงามเหมาะสม 
คือรูปแบบอัตราส่วนท่ี 70:30 )ไหมและไหมเปลือกนอก:เส้นใยสับปะรด) โดยมีการประเมิน
คดัเลือกเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยั ดงันี ้ 

1.2.1 จากการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาค่าความเป็นกรด-เบส )pH)  ผูว้ิจยัได้
ท าการทดสอบกับผืนผา้ตามอตัราส่วนทัง้หมด 5 อตัราส่วน ตัง้แต ่50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 
90:10 )ไหม:เสน้ใยสบัปะรด) อตัราส่วนละ 3 ซ า้หรือ 3 ครัง้ เพ่ือลดการคลาดเคล่ือนของคา่ความ
เป็นกรด-เบส pH และเพ่ือใหไ้ดค้่าคะแนนท่ีแม่นย าท่ีสุด ผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉล่ียของการ
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ทดสอบทัง้หมดอยู่ท่ี pH = 7.41 ซึ่งอยู่ในช่วงค่าท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนงัหรือไม่
สง่ผลใหเ้กิดการระคายเคือง สามารถน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์สมัผสัท่ีผิวได ้

1.2.2  ผลการทดสอบทางกายภาพ เพ่ือหาคา่ความตา้นทานการฉีกขาดและ
การยืดตวัของผืนผา้ โดยใชเ้ครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด )UNIVERSAL TESTING MACHINE) 
ตามมาตรฐานชิน้งาน ASTM D5035-08 STANDARD TEST METHOD ผลการทดสอบพบว่า  
มีผืนผา้ 5 รูปแบบ ท่ีมีคา่รอ้ยละของความเครียดดึงท่ีจุดขาด ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอรเ์ซ็นต ์)%) มีคา่
ต ่ากวา่ 10 เปอรเ์ซ็นต ์ ไดแ่ก่ ผืนผา้ล าดบัท่ี  4, 5, 10, 14, 20 ตามล าดบั จงึเหลือผืนผา้ท่ีเหมาะสม
ในการน าไปประเมินผลเพียง 15 รูปแบบ 

2. วิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามชุดท่ี 1 ส  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ แบบสอบถาม
ความเหมาะสมดา้นการออกแบบแบบรา่งโครงสรา้งลวดลายผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรดและ
ความเหมาะสมในการน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์รวมถึงด้านเทรนดสี์ท่ีจะถูก
น าไปใชส้  าหรบัรูปแบบผา้ทอเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์  

2.2.1  แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบแบบร่างโครงสร้าง
ลวดลายผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรดและความเหมาะสมในการน าไปพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตลร์วมถึงดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถกูน าไปใชส้  าหรบัรูปแบบผา้ทอเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
ผู้วิจัยน าผืนผ้าทั้ง 15 รูปแบบ มาคัดเลือกโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งรูปแบบผืนผ้าท่ีได้ คือรูปแบบ
อัตราส่วนการทอท่ี 70:30 )ไหมและไหมเปลือกนอก:เสน้ใยสับปะรด) ท่ีซึ่งมีความแข็งแรงและ
ความสวยงามเหมาะสมในการน ามาพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์โดยในรูปแบบวิธีการทอ
ผืนผา้ไดใ้ชเ้สน้ไหมเป็นเสน้ยืนหลกัซึ่งมีอตัราส่วนการทอท่ีรอ้ยละ 50 และเสน้ใยสบัปะรดทอเป็น
เสน้พุง่ รอ้ยละ 30 ทอสลบักบัไหมเปลือกนอกรอ้ยละ 20 ซึ่งมีเกณฑค์ะแนนจ านวนคา่เฉล่ียท่ี 4.13  
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93  ซึ่งอยูใ่นเกณฑก์ารประเมินความพงึพอใจในระดบัมาก ซึ่งมีการ
จดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู โดยมีวิธีการด าเนินการเป็นขัน้ตอน มีวิธีการประเมินผลหาคา่เฉล่ีย 
)x) คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D) และแปรผลโดยการบรรยาย โดยใชเ้ครื่องมือแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ )Rating Scale) 5 ระดบั ตามมาตราวดัของลิเคริท์ )Likert Scale) และเกณฑก์ารแปล
ความหมายเพ่ือจดัล าดบัคา่เฉล่ียแบบชชัวาลย ์เรืองประพนัธ ์)ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2539) 
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ภาพประกอบ 78  รูปแบบผืนผ้าที่มีสัดส่วนการทอผสมของไหมและไหมเปลือกนอก 

ต่อเส้นใยสัปปะรดที่ 70:30 

 

การออกแบบลวดลายลงบนผืนผ้าทอนี ้ไดน้  าเอกลักษณ ์รูปแบบและ
โครงสรา้งท่ีโดดเดน่ของผลสบัปะรดมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบนั่นคือ รูปลกัษณข์องตา
สบัปะรด น ามาตดัทอน ปรบัเปล่ียนใหอ้ยู่ในรูปรา่งรูปทรงเรขาคณิต ใชล้กัษณะของเสน้และจุดมา
พฒันาออกแบบจดัวางเป็นลายผา้ )Pattern) ในลกัษณะสมมาตรหรือการซ า้)Repeat) ดงัแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 73  โดยก าหนดให้เส้นทางยืนเป็นเส้นไหม และเสน้ทางพุ่งเป็นการทอร่วมกัน
ระหว่างเสน้ไหมเปลือกนอกและเสน้ใยสบัปะรด และผูเ้ช่ียวชาญ 4 ใน 5 คน มีความเห็นว่าผืนผา้
ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋า  
ทรงถงุผา้ )Tote bag) และลกัษณะลวดลายมีวิธีในการทอร่วมกันระหว่างเสน้ไหมทอผสมเสน้ใย
สบัปะรดผา่นเทคนิคการยกลาย โดยผิวสมัผสัของการยกลายจะมีลกัษณะบางสว่นของผืนผา้ท่ีนนู
ออกมา เรียกวา่ ลายยก ซึ่งในลกัษณะลวดลายตาสบัปะรด จะเป็นลกัษณะการทอยกลายแบบ 15 
ตะกอ โดยใชเ้สน้ยืนเป็นเสน้ไหมหลกัและเสน้พุง่เป็นเสน้ใยสบัปะรดทอสลบักบัไหมเปลือกนอก ใช้
การพุ่งกระสวยโดยใช้เส้นใยสับปะรดเป็นตัวพุ่งระหว่างกลางของเส้นไหมยืน จะสรา้งให้เกิด
ลวดลายท่ีเป็นลกัษณะของตาสบัปะรดท่ีนนูออกมาเพ่ือเพิ่มความโดดเดน่ใหก้บัลวดลาย ซึ่งชมุชน
บา้นทา่เรือไดใ้ชว้ิธีการเตรียมเสน้ใยสบัปะรดโดยการน ามาสางเสน้ใยดว้ยหวีก่อนแลว้จงึน ามาเข็น
ดว้ยมือทีละเสน้โดยใชก้ารมดัเสน้ใยเป็นปมตอ่กนั ก่อนจะน าไปปันเครือสบัปะรดเขา้ก่ีทอ 

 
 

ไหมเปลือกนอก (สีชมพู) : เส้นพุ่ง 

เส้นใยสับปะรด (สีขาว) : เส้นพุ่ง 

ไหม (สีชมพู) : เส้นยืน 
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                      ภาพประกอบ 79 ลายที่ออกแบบลงบนผืนผ้าทอได้รับแรงบันดาลใจ 

มาจากตาสับปะรด 

 
รูปแบบชุดเทรนดสี์ท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตล ์คือรูปแบบชดุสี  Ground yellow and blue with neutrals    ท่ีซึ่งเป็นชดุสีหนึ่งใน 
Trend Concept  A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's Accessories & Footwear Colour A/W 20/21 
รูปแบบชุดสีประกอบดว้ยโทนสีเหลืองเป็นทิศทางของการเปล่ียนแปลงท่ีซึ่งเป็นการเปล่ียนผ่าน
จากฤดใูบไมผ้ลิไปสู่ฤดหูนาว ซึ่งน ามาจบัคูก่บัสีท่ีเพิ่มความนิยมคือ สีฟ้าท่ีดอูบอุ่นและโทนสีฟ้าท่ี
สว่างขึน้ตดักบัสีพืน้โทนกลาง คือโทนสีอฐู ซึ่งโทนสีลกัษณะนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะน าไปพฒันาสู่
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทรองเทา้, เครื่องประดบั, กระเป๋า และแว่นตา )WGSN, 2561)
รูปแบบเทรนดสี์ดงักลา่ว มีจ  านวนคา่เฉล่ียท่ี 4.17 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ท่ีประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งอยูใ่นเกณฑก์ารประเมินความพงึพอใจในระดบัมาก 

  3. แบบสอบถามชุดท่ี 2 ความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
ประเภทกระเป๋า และโครงสรา้งผา้ทอประกอบเทรนดสี์เพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหม
ทอผสมเสน้ใยสบัปะรดชมุชนบา้นทา่เรือ 

3.1 จากการประเมินคดัเลือก พบว่า รูปแบบผลิตภัณฑก์ระเป๋าท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มคนวยัท างานตอนตน้ คือ กระเป๋าทรงถงุผา้  )Tote bag)  ซึ่งมีลกัษณะท่ีใชง้านง่าย สามารถ
ใส่สิ่งของท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัได ้เหมาะสมกับการใชง้านทุกวนั รูปทรงของกระเป๋ามีความ
เหมาะสมกับกลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนจ านวนค่าเฉล่ียท่ี 4.6 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49  ซึ่งอยูใ่นเกณฑก์ารประเมินความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  

3.2 จากการประเมินผลการคัดเลือกโดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามโดย
ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 คน พบว่ารูปแบบโครงสรา้งลวดลายผา้ท่ีใชเ้ทรนดสี์ Ground yellow and blue 
with neutrals มี 2 รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปพฒันา โดยรูปแบบผืนผา้มีค่าคะแนน  
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ท่ีได ้มีจ  านวนคา่เฉล่ียท่ี 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ จ านวนคา่เฉล่ียท่ี 4.20 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ตามล าดบั ซึ่งอยู่ในเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุดทั้ง 2 ล  าดับ มีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภท
กระเป๋า 

ซึ่งมีการจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู โดยมีวิธีการด าเนินการเป็นขัน้ตอน มี
วิธีการประเมินผลหาค่าเฉล่ีย )x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D) และแปรผลโดยการบรรยาย 
โดยใชเ้ครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale) 5 ระดบั ตามมาตราวดัของลิเคิรท์ 
)Likert Scale) และเกณฑก์ารแปลความหมายเพ่ือจดัล าดบัค่าเฉล่ียแบบชชัวาลย ์เรืองประพนัธ ์
)ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2539) 

   4. แบบสอบถามชุดท่ี 3  ความเหมาะสมดา้นการออกแบบคอลเลกชั่นผลิตภณัฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระเภทกระเป๋าทรงถงุผา้ )Tote bag) 

จากการประเมินรูปแบบภาพร่างคอลเลกชั่นผลิตภัณฑก์ระเป๋า ทัง้ 3 รูปแบบ 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาพร่างคอลเลกชั่นท่ี 1 มีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาสู่
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศกึษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
ดงัจ านวนค่าเฉล่ียท่ี 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ซึ่งอยู่ในเกณฑก์ารประเมินความ 
พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซึ่งมีการจัดกระท าและวิเคราะหข์อ้มูล โดยมีวิธีการด าเนินการเป็น
ขัน้ตอน มีวิธีการประเมินผลหาคา่เฉล่ีย )x) คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D) และแปรผลโดยการ
บรรยาย โดยใชเ้ครื่องมือแบบมาตราสว่นประมาณคา่ )Rating Scale) 5 ระดบั ตามมาตราวดัของ
ลิเคิรท์ )Likert Scale) และเกณฑก์ารแปลความหมายเพ่ือจดัล าดบัค่าเฉล่ียแบบชัชวาลย ์เรือง
ประพนัธ ์)ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ,์ 2539) 

5. ผลิตชิ ้นงานกระ เ ป๋าทรงถุงผ้า  )Tote bag) ท่ีมาจากผืนผ้า ไหมทอผสม 
เสน้ใยสบัปะรดท่ีไดจ้ากการคดัเลือกโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ใบ  1 คอลเลคชั่น  

ผู้วิจัยสรุปผลจากแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ในเรื่องความเหมาะสมด้านการ
ออกแบบแบบร่างโครงสรา้งลวดลายผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสับปะรดและความเหมาะสมในการ
น าไปพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลร์วมถึงดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถกูน าไปใชส้  าหรบัรูปแบบผา้ทอ
เพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ ความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภท
กระเป๋า และโครงสรา้งผา้ทอประกอบเทรนดสี์เพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมทอผสม
เสน้ใยสบัปะรดชมุชนบา้นท่าเรือ  ความเหมาะสมดา้นการออกแบบคอลเลกชั่นผลิตภัณฑแ์ฟชั่น
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ไลฟ์สไตลป์ระเภทกระเป๋าทรงถงุผา้ )Tote bag) ไดเ้ป็นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า
ทรงถงุผา้  )Tote bag) จ  านวน 5 ใบ 1 คอลเลคชั่น 

6. แบบสอบถามชุดท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตลผ์้าไหมผสมใยสับปะรดของกลุ่มทอผ้าไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แฟชั่ นไลฟ์สไตล ์
ผ้าไหมทอผสมใยสับปะรดของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
พบว่าผูบ้ริโภคมีการพิจารณาดา้นการใชสี้ของผลิตภณัฑมี์ความสวยงามเหมาะสมในล าดบัมาก
ท่ีสุด ซึ่งไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  ซึ่งแปรความหมายข้อมูล
คา่เฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ในดา้นการพิจารณาดา้นโครงสรา้งลวดลาย สี  
ลายทอบนผืนผา้มีความประณีตสวยงาม ประสานกันอย่างลงตวัเป็นล าดบัถัดมา ซึ่งไดค้ะแนน
เฉล่ีย 4.69 และมีคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบ
ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ดา้นสินคา้มีรูปแบบการทอรว่มกบัเสน้ใย/วสัดอ่ืุนๆ สรา้งความแปลก
ใหมใ่หก้บัผา้ทอและผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลใ์นล าดบัเท่ากบัการพิจารณาลวดลายของผืนผา้ทอ 
ซึ่งไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.69 และมีคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ีย
คือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ในดา้นรูปแบบความสวยงามของผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์
สไตลจ์ากผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรดในดา้นรูปแบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลมี์ลกัษณะ
โดดเดน่และทนัสมยั เหมาะสมกบัไลฟ์สไตลข์องคนในปัจจบุันเป็นล าดบัตอ่มา ซึ่งไดค้ะแนนเฉล่ีย 
4.67 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ซึ่งแปรความหมายขอ้มูลค่าเฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมี
ความเหมาะสมมากท่ีสดุ  และในดา้นสินคา้มีรูปแบบหลากหลายและมีประโยชนใ์ชส้อยมากขึน้อยู่
ล  าดับท่ี 5 ของการพิจารณาของผูบ้ริโภคในการเลือกซือ้ ซึ่ งมีคะแนนเฉล่ีย 4.58และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูค่าเฉล่ียคือ เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ดา้นผลิตภัณฑส์ินคา้สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาสเป็นล าดบัสุดทา้ย ซึ่งไดค้ะแนน
เฉล่ีย 4.56 และมีคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  ซึ่งแปรความหมายขอ้มลูคา่เฉล่ียคือ เป็นแบบ
ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด   และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคสรุปได้ว่า  
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจกบัรูปแบบของผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากเสน้ใยสบัปะรดท่ีน ามาสรา้งใหเ้กิด
มูลค่าเพิ่ม ลวดลายและสีมีความสวยงาม สะดุดตา แต่อยากให้ลดทอนหน้าตาของสับปะรด 
และอยากให้มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือผลักดันไปสู่สินค้าประจ าจังหวัด
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นครพนม อีกทัง้ราคาของผลิตภณัฑก็์ควรท่ีจะไมส่งูมาก เพ่ือความสามารถในการแข่งขนัในตลาด 
ในสว่นของรูปแบบ ขนาด ของผลิตภณัฑน์า่จะมีความหลากหลายมากขึน้ 

7. สรุปผลการออกแบบและพัฒนาผืนผ้าไหมทอผสมเสน้ใยสับปะรดเพ่ือน าไปสู่
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระเภทกระเป๋าทรงถงุผา้ )Tote bag) เปรียบเทียบความตา้นทานการ
ฉีกขาดและการยืดตวักบัผืนผา้ไหม 100 เปอรเ์ซ็นต ์

 
ภาพประกอบ 80 กราฟแสดงผลคา่ความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ไหม 

ทอผสมเสน้ใยสบัปะรด ทัง้ 15 รูปแบบและผืนผา้ไหมท่ีมีอตัราสว่นการทอของไหม 100 เปอรเ์ซ็นต ์
 

จากภาพประกอบท่ี 74  จะเห็นไดว้่าลกัษณะของกราฟแสดงใหเ้ห็นระยะยืดตวั
ของผืนผา้และจุดสูงสุดก่อนการฉีกขาดของผืนผา้ทัง้ 16 รูปแบบ ซึ่งประกอบดว้ยผืนผา้ไหมทอ
ผสมเสน้ใยสบัปะรด 15 รูปแบบ และผืนผา้ไหมท่ีทอในอตัราส่วนของไหม 100 เปอรเ์ซ็นต ์เม่ือได้
ท าการทดสอบผืนผา้แลว้พบว่าผืนผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสับปะรดท่ีผูเ้ช่ียวชาญคดัเลือกในการ
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น ามาพฒันา คือผืนผา้ในรหสัทดสอบ an3 )อตัราส่วนการทอของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรดท่ี 70:30) 
ซึ่งมีคา่ความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ )Tensile strain) เป็น 17.64 เปอรเ์ซ็นต ์
ในขณะท่ีผืนผ้าไหมในอัตราส่วนของไหม 100 เปอรเ์ซ็น ช่ือรหัสทดสอบคือ Silk 2 มีค่าความ
ตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตวัของผืนผา้ )Tensile strain) เป็น 12.81 เปอรเ์ซ็นต ์ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าผืนผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดมีค่าความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตัวของผืนผ้า 
)Tensile strain) มากกวา่ผืนผา้ไหมท่ีทอในอตัราสว่นของไหม 100 % อยูถ่ึง 4.83 เปอรเ์ซ็นต ์

 
อภปิรายผล 

จากวัตถุประสงคข์้อท่ี 1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาผ้าไหมผสมใยสับปะรด ดว้ย
วิธีการทางหตัถกรรมตามอตัราส่วนการทอของไหมผสมใยสับปะรด ผลการวิจยัพบว่าผืนผา้ทอ
ดว้ยไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรดท่ีมีความสวยงามและความแข็งแรงท่ีเหมาะสม โดยผ่านการทอ
สอบหาค่าความต้านทานการฉีกขาดและการยืดตัวของผืนผ้า )Tensile strain) และผ่านการ
ประเมินคัดเลือกโดยผู้เช่ียวชาญดา้นสิ่งทอและแฟชั่น ดา้นการออกแบบเสือ้ผ้า กระเป๋า และ
ผลิตภัณฑห์ุม้บุตกแต่ง จ านวน 5 คน พบว่าผืนผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรดท่ีเหมาะสมในการ
น ามาพัฒนาชิน้งานมีอัตราส่วนการทอของไหมต่อเส้นใยสับปะรดท่ี 70:30 เน่ืองจากผืนผ้ามี
ลวดลายการออกแบบท่ีสวยงาม เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายท่ีซึ่งเป็นกลุม่คนวยัท างานตอนตน้ท่ีมี
อายรุะหว่าง 25-35 ปี  ผืนผา้ทอจึงตอ้งมีลกัษณะท่ีไม่ดมีูอายมุากจนเกินไป ทัง้เป็นการออกแบบ
ผืนผา้ท่ีใชก้ารตดัทอนรูปรา่ง รูปทรง รวมถึงเอกลกัษณข์องผลสบัปะรดบนผืนผา้  

ในส่วนของวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  การออกแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ท่ีมาจากการ
หัตถกรรมของกลุ่มทอผ้าไหม บา้นท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จากการวิจัยพบว่า 
กลุม่ทอผา้ไหมบา้นท่าเรือมีศกัยภาพในการพฒันาผืนผา้ทอท่ีซึ่งจะน ามาพฒันาสูผ่ลิตภณัฑแ์ฟชั่น
ไลฟ์สไตลไ์ด ้ซึ่งกระบวนการพฒันาเริ่มตัง้แตก่ารหาแนวทางในการทอของเสน้ใยสบัปะรดรว่มกบั
ไหมของชุมชน กระบวนการฟอกยอ้มเสน้ใย ไปจนถึงกระบวนการทอ เหล่านีส้่งผลใหเ้กิดองค์
ความรูใ้หม่กับชมุชนบา้นท่าเรือ ซึ่งผืนผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรดท่ีอตัราส่วนการทอของไหม
ต่อเสน้ใยสับปะรดท่ี 70:30 ในรูปแบบท่ี 3 จากแบบสอบถามชุดท่ี 1  จากผืนผา้ทัง้ 15 รูปแบบ  
มีความเหมาะสมในการน าพฒันาดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ และประการส าคญัคือลกัษณะของผืนผา้
ทอนีมี้ความหนาท่ีเหมาะสมท่ีจะน าพัฒนาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลไ์ดห้ลากหลายประเภท 
เน่ืองจากลักษณะความหนาและบางของผืนผา้จะส่งผลต่อการน าไปพัฒนาสู่ผลิ ตภัณฑแ์ฟชั่น 
ท่ีแตกตา่งกนั เชน่ ผืนผา้ทอท่ีมีลกัษณะคอ่นขา้งบาง อาจมีความเหมาะสมในการน าไปพฒันาเป็น
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เครื่องนุ่งห่ม เน่ืองจากอาจระบายอากาศได้ดี และในลักษณะของผืนผ้าทอท่ีมีความหนา
พอประมาณ จะสามารถน าไปพฒันาสู่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลไ์ดห้ลากหลาย เช่น  ผลิตภณัฑ์
กระเป๋า ผลิตภัณฑห์ม้บุตกแต่ง ฯลฯ  เน่ืองจากกระบวนการผลิตชิน้งานกระเป๋าอาจตอ้งมีการ
ประกอบขึน้รูปกับตวัผืนผา้ทอ ตอ้งใชก้ารลงกาวกับตวัผืนผา้ จึงตอ้งเลือกใชผื้นผา้ทอท่ีมีความ
หนาท่ีพอประมาณ ในดา้นการใชสี้ใชก้ารประเมินคดัเลือกโดยผูเ้ช่ียวชาญ ผลการคดัเลือกพบว่า 
ชดุสี Ground yellow and blue with neutrals  ท่ีซึ่งเป็นชดุสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 
ในหวัขอ้ Women's Accessories & Footwear Colour A/W 20/21 มีความเหมาะสมในการน ามา
พัฒนา ซึ่งรูปแบบชุดสีนีมี้ความใกลเ้คียงกับสีของผลสับปะรด รูปแบบชุดสีนีป้ระกอบดว้ยโทน 
สีเหลืองเป็นทิศทางของการเปล่ียนแปลงท่ีซึ่งเป็นการเปล่ียนผ่านจากฤดใูบไมผ้ลิไปสู่ฤดหูนาว ซึ่ง
น ามาจบัคูก่บัสีท่ีเพิ่มความนิยมคือ สีฟ้าท่ีดอูบอุ่นและโทนสีฟ้าท่ีสวา่งขึน้ตดักบัสีพืน้โทนกลาง คือ
โทนสีอูฐ ซึ่งโทนสีลักษณะนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่ นไลฟ์สไตล์ 
ประเภทรองเทา้, เครื่องประดบั, กระเป๋า และแว่นตา )WGSN, 2561) และจากการประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 คน พบว่าผืนผา้ทอของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรดท่ี 70:30 และมีความเหมาะสมใน
การน ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ประเภทกระเป๋าทรงถุงผ้า )Tote Bag) ซึ่งมีผล
คะแนนเฉล่ียในการคดัเลือกอยู่ท่ี 4.6  และขนาดของกระเป๋าแบบขนาดใหญ่ 35 x 40 ซม. ซึ่งมี
คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.6 และรูปแบบขนาดอ่ืนๆ ดงันี ้

   ขนาดกลาง )25 x 25 ซม.)  มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่   4.8 
   ขนาดเล็ก )15 x 15 ซม.)     มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  3.4 

ในท่ีนี ้ผู้วิจัยเลือก 2 ขนาดท่ีซึ่งมีล าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุดมาพัฒนา ได้แก่ รูปแบบ
กระเป๋าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งมีความเหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมายเน่ืองจากสามารถใชง้าน
ไดง้่าย สามารถหยิบใชง้านไดทุ้กวัน และสามารถใส่สิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน )โทรศพัท์, 
power bank, สมุดโนต้ ฯลฯ) รวมถึงเอกสารต่างๆ ท่ีจ  าเป็นได ้ซึ่งกระเป๋าในรูปแบบอ่ืนๆ มีค่า
คะแนนเฉล่ียของการคดัเลือก ดงันี ้

Bucket Bag  มีคา่คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  3.4 
Flap Bag (Fold Over Lap Bag)  มีคา่คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  2.4 
Hobo Bag   มีคา่คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  2.2 
Messenger Bag   มีคา่คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  2.2 
Shoulder Bag   มีคา่คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  2.2 
Top Handle Bag   มีคา่คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  2.8 
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การออกแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์ระเภทกระเป๋า ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 คน ประเมิน
คดัเลือกรูปแบบผลิตภณัฑก์ระเป๋าในรูปแบบคอลเลคชั่นท่ี 1 จาก 3 คอลเลคชั่น เน่ืองจากรูปแบบ
ของคอลเลคชั่นท่ี 1 เป็นลกัษณะของรูปทรงกระเป๋าท่ีมีการตดัทอนรูปรา่ง รูปทรง ของผลสบัปะรด 
ตัง้แต่รูปร่างของกระเป๋าท่ีมีการใชค้วามโคง้มนซึ่งคลา้ยกับผลของสบัปะรดมาใช ้รวมถึงการตดั
ทอน รูปร่าง รูปทรงของใบสับปะรดมาใช้กับบริเวณหูจับกระเป๋าเพ่ือเพิ่มความโดดเด่นและ
เอกลกัษณพ์ิเศษใหก้ับตวักระเป๋า และการออกแบบท่ีซึ่งน าลักษณะของตาสับปะรดมาตัดทอน
รูปรา่งใหอ้ยู่ในลกัษณะของรูปร่างส่ีเหล่ียมผืนผา้และส่ีเหล่ียมจตรุสัท่ีซึ่งจดัวางลายแบบซ า้ไปมา 
ซึ่งเป็นลกัษณะเด่นของสบัปะรด โดยการผลิตชิน้งานจะใชห้นงัมาเป็นส่วนประกอบในการผลิต 
เพ่ือใชเ้ป็นชิน้ส่วนท่ีวางทบัซอ้นตวัผืนผา้ทอเพ่ือช่วยป้องกันการเกิดขุยกับตวัผืนผา้ เน่ืองจากตวั
ผลิตภัณฑก์ระเป๋าอาจมีการเกาะเก่ียวกับสิ่งของต่างๆ  เเหล่านีจ้ึงช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นกระเป๋าในคอลเลคชั่นนีไ้ด้เป็นอย่างดี จึงเป็นท่ีมาของการคัดเลือกรูปแบบ
ผลิตภณัฑก์ระเป๋าในรูปแบบคอลเลคชั่นท่ี 1 โดยผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีซึ่งมีผลคะแนนเฉล่ียในการคดัเลือก
อยู่ท่ี 4.33  รูปแบบคอลเลคชั่นท่ี 2  มีผลคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13   และรูปแบบคอลเลคชั่นท่ี 3  
มีผลคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่  3.30  

การประเมินผลความพงึพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลก์ระเป๋า
ทรงถุงผา้ )Tote Bag) ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซึ่งเป็นกลุ่มคนวยัท างานตอนตน้เป็นเพศ
หญิงท่ีมีอายรุะหว่าง 25-35 ปี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่ อยูท่ี่รอ้ยละ 43 
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รอ้ยละ 82  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ 20,001-30,000 เป็น
จ านวนรอ้ยละ 48 ระดบัราคาของผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอท่ีเลือกซือ้จะอยู่ในช่วงราคา 1,000-3,000 
บาท เป็นรอ้ยละ 49 และราคาต ่ากว่า 1,000 บาท ช่วงราคา 3,000-5,000 บาท อยู่ในจ านวนรอ้ย
ละ 20 จะเห็นไดว้่ากลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001-30,000 และมี
ก าลงัในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทออยู่ในช่วงราคา 1,000-3,000 บาท เป็นสว่นใหญ่ ในสว่น
ของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑก์ระเป๋าทรงถงุผา้ )Tote Bag) พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมี
การพิจารณาสินคา้ในดา้นรูปแบบของการทอผืนผา้ร่วมกับเสน้ใย/วสัดอ่ืุนๆ ท่ีสรา้งความแปลก
ใหม่ใหก้ับผืนผา้ทอรวมถึงผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์เป็นจ านวนมากท่ีสุด อยู่ในระดบัคะแนน
เฉล่ียท่ี 4.69 และในดา้นอ่ืนๆ ตามล าดบัดงันี ้

รูปแบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลมี์ลักษณะโดดเด่นและทันสมัย เหมาะสม
กบัไลฟ์สไตลข์องคนในปัจจบุนั อยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ี 4.67  
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สินคา้มีรูปแบบหลากหลายและมีประโยชนใ์ชส้อยมากขึน้ อยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ี 
4.58   

 ผลิตภัณฑส์ินคา้สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส อยู่ในระดบัคะแนนเฉล่ียท่ี 
4.56  

ในดา้นการพิจารณาดา้นโครงสรา้งลวดลาย สี กลุม่ผูบ้รโิภคจะใหค้วามส าคญัของการใช้
สีของผลิตภณัฑมี์ความสวยงามเหมาะสม อยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ี 4.71 และดา้นลายทอบนผืน
ผา้มีความประณีตสวยงาม ประสานกนัอย่างลงตวั อยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ี 4.69 ตามล าดบั ซึ่ง
จากขอ้เสนอแนะของกลุ่มผูบ้ริโภคมีความเห็นว่าลกัษณะของผลิตภัณฑ์กระเป๋ามีการออกแบบท่ี
สวยงาม ดูทันสมัย เป็นการน าวัตถุดิบททางการเกษตรท่ีไม่ใช้แล้วมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ลวดลายผืนผา้และการใชสี้ของผลิตภณัฑมี์ความเขา้กนัไดอ้ย่างสวยงาม ดทูนัสมยัและสะดุดตา  
การใชโ้ทนสีของผลิตภณัฑจ์ะออกไปทางโทนสีเขียว เหลือง ไล่สีกนัไป ควรท าสีโทนอ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือ
ความหลากหลายและสวยงามยิ่งขึน้ และอยากใหมี้การสง่เสรมิผลิตภณัฑพื์น้บา้นใหร้ว่มสมยัมาก
ยิ่งขึน้ เช่นงานหวาย งานไมไ้ผ่ ท าใหเ้ป็นตราสินคา้ของจงัหวดันครพนม  สินคา้ควรมีราคาท่ีไม่สงู
มาก เพ่ือความสามารถในการแข่งขนัในตลาด  และดา้นรูปแบบและขนาดของผลิตภณัฑน์่าจะมี
ความหลากหลายมากขึน้ เป็นตน้  

จากการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์รเภท
กระเป๋าทรงถงุผา้ )Tote Bag) พบวา่กลุม่ผูบ้รโิภคมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ของตวั
วสัด ุไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานกนัของตวัวสัด ุหรือการสรา้งความแปลกใหม่ใหก้บัตวัผลิตภัณฑ ์
รวมถึงระดบัราคาของสินคา้ท่ีไม่สูงมากจนเกินไป ในดา้นการพิจารณาเลือกซือ้จะเห็นไดว้่ากลุ่ม
ผู้บริโภคจะพิจารณาในด้านของการใช้สีของผลิตภัณฑ์อยู่ในล าดับแรก และลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าท่ีมีการออกแบบเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ มีรูปแบบหลากหลาย ลักษณะ
ผลิตภณัฑใ์ชง้านไดง้่าย หลากหลายโอกาส  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 

ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัครัง้นีมี้ขอ้เสนอแนะท่ีสามารถน าไปพฒันาตอ่ยอดในดา้นอ่ืนๆ ดงันี  ้
1. สามารถน ากระบวนการหรือผลการวิจัยนีไ้ปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ อาทิ การน าผืนผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดไปใช้พัฒนาสู่เ สื ้อผ้า  
เครื่องแตง่กาย ผลิตภณัฑห์ุม้บสุ  าหรบัตกแตง่บา้น เป็นตน้ แตท่ัง้นีต้อ้งค  านงึถึงวตัถปุระสงคใ์นการ
ใชส้อยและความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีแตกตา่งกนั 
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2. ในดา้นรูปแบบลายทอของผืนผา้ไหมทอผสมเสน้ใยสบัปะรด สามารถน าลวดลาย
ท่ีมีความสวยงามและแสดงคา่ตา้นทานการฉีกขาดท่ีเหมาะสม ไปพฒันาตอ่ได ้อาทิ การปรบัโทน
สีในการยอ้มเสน้ใยท่ีหลากหลายมากขึน้ การพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เพ่ือให้
เหมาะสมกบักลุม่ของผูบ้รโิภคท่ีแตกตา่งกนั 

3. หากมีการตอ่ยอดและพฒันาผลิตภณัฑต์อ่ไป อาจผลกัดนัไปสูก่ารสรา้งตราสินคา้
หรือต่อยอดเป็นสินคา้ประจ าจังหวัดนครพนม และอาจผลักดันไปสู่ตลาดในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. จากการพัฒนาผา้ไหมทอผสมเส้นใยสับปะรด จะเห็นไดว้่าวัตถุดิบทางเกษตร 
ท่ีเหลือทิง้สามารถน ามาใชป้ระโยชนท์างดา้นหตัถกรรมได ้ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าวตัถุดิบเสน้ใย
สบัปะรดสามารถน าไปตอ่ยอดพฒันารว่มกบัวสัดหุรือวตัถดุิบอ่ืนในตลาดได ้และอาจสรา้งใหเ้กิด
ผืนผา้หรือผลิตภณัฑใ์หมท่ี่มีคณุสมบตัดีิเฉพาะตวัไดอี้ก 

2. หากน าเส้นใยสับปะรดไปต่อยอดในด้านหัตถกรรม ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเส้นใย
สบัปะรดหากน าไปยอ้มสีธรรมชาติจะสรา้งใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มไดอี้ก เน่ืองจากลกัษณะของเสน้ใย
สบัปะรดท่ีมีความดดูซบัสียอ้มไดดี้ทัง้สีเคมีและสีธรรมชาติ 

3. หากมีการน าวสัดอ่ืุนๆ มาใชใ้นการผลิตชิน้งานร่วมดว้ย นอกเหนือจากหนงัท่ีใช้
ผลิตชิน้งานกระเป๋า เชน่ พลาสตกิ อาจสรา้งใหเ้กิดมิตใิหมก่บัตวัชิน้งาน  

4. หากวางแผนตอ่ยอดพฒันาผลิตภณัฑไ์ปสู่กลุ่มตลาด ควรค านึงถึงตน้ทนุของการ
ผลิตและกระบวนการผลิตสินคา้ เพ่ือใหมี้ระยะในการผลิตท่ีเหมาะสม รวมถึงราคาของสินคา้ท่ีไม่
สงูจนเกินไป 

5. ในโอกาสต่อไป หากมีหน่วยงานท่ีเข้าไปสนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหมบา้นท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในด้านการต่อยอดการพัฒนาผืนผ้าสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น 
ผลิตภัณฑก์ระเป๋า อาจมีการจัดอบรมใหค้วามรูใ้นการผลิตชิน้งาน เพ่ือใหชุ้มชนสามารถน าไป  
ต่อยอดพัฒนาอาจช่วยสรา้งใหเ้กิดรายได ้อาชีพ เหล่านีอ้าจเป็นประโยชนต์่อคนในชุมชนมาก
ยิ่งขึน้ 
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จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาผ้าไหมผสมเส้นใยสับปะรดเพ่ือ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศกึษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
ผลการศกึษาพบว่า รูปแบบโครงสรา้งของผืนผา้ทอท่ีเหมาะสมในการน ามาพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล ์คือ รูปแบบท่ี 3 )ในอตัราสว่นการทอของไหมตอ่เสน้ใยสบัปะรดท่ี 70:30) จาก 15 
รูปแบบผืนผา้ และจากผลการทดสอบทางกายภาพ เพ่ือหาคา่ความตา้นทานการฉีกขาดและการ
ยืดตวัของผืนผา้ )Tensile strain) โดยใชเ้ครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด )UNIVERSAL TESTING 
MACHINE) ตามมาตรฐานชิ ้นงาน ASTM D5035-08 STANDARD TEST METHOD ผลการ
ทดสอบพบว่าผืนผา้ชิน้นีมี้คา่ผลการทดสอบอยู่ท่ี 17.64 เปอรเ์ซ็นต ์)รหสัทดสอบ an3) ในขณะท่ี
ผืนผา้ไหมในอตัราสว่นของไหม 100 เปอรเ์ซ็น ช่ือรหสัทดสอบคือ Silk 2 มีคา่ความตา้นทานการฉีก
ขาดและการยืดตวัของผืนผา้ )Tensile strain) เป็น 12.81 เปอรเ์ซ็นต ์ ซึ่งจะเห็นไดว้า่ผืนผา้ไหมทอ
ผสมเส้นใยสับปะรดมีค่าความตา้นทานการฉีกขาดและการยืดตัวของผืนผ้า )Tensile strain) 
มากกว่าผืนผา้ไหมท่ีทอในอัตราส่วนของไหม 100 % อยู่ถึง 4.83 เปอรเ์ซ็นต ์และลวดลายการ
ออกแบบผืนผา้ชิน้นีไ้ดแ้รงบนัดาลใจมาจากลกัษณะของตาสบัปะรด ใชก้ารทอรว่มกนัระหวา่งเสน้
ไหมทอผสมเสน้ใยสับปะรดผ่านเทคนิคการยกลาย โดยผิวสัมผัสของการยกลายจะมีลักษณะ
บางสว่นของผืนผา้ท่ีนนูออกมา เรียกวา่ลายยก ซึ่งในลกัษณะลวดลายตาสบัปะรด จะเป็นลกัษณะ
การทอยกลายแบบ 15 ตะกอ โดยใชเ้สน้ยืนเป็นเสน้ไหมหลกัและเสน้พุ่งเป็นเสน้ใยสบัปะรดทอ
สลบักบัไหมเปลือกนอก ใชก้ารพุ่งกระสวยโดยใชเ้สน้ใยสบัปะรดเป็นตวัพุ่งระหว่างกลางของเสน้
ไหมยืน จะสรา้งใหเ้กิดลวดลายท่ีเป็นลกัษณะของตาสบัปะรดท่ีนูนออกมาเพ่ือเพิ่มความโดดเด่น
ให้กับลวดลาย ซึ่งมีความเหมาะสมในการน าไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภท
กระเป๋า เน่ืองจากลกัษณะลวดลายของผืนผา้มีความสวยงามเหมาะสม และลกัษณะของผืนผา้  
มีความหนาพอสมควรท่ีจะสามารถขึน้แบบในกระบวนการผลิตกระเป๋าได ้รวมทัง้รูปแบบชุดเท
รนดสี์ท่ีมีความเหมาะสม ในส่วนของรูปแบบชุดเทรนดสี์ท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาสู่
ผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์คือรูปแบบชุดสี  Ground yellow and blue with neutrals ท่ีซึ่งเป็น 
ชดุสีหนึ่งใน Trend Concept  A/W 20/21 ในหวัขอ้ Women's Accessories & Footwear Colour 
A/W 20/21 

จากผลการสรุปการศึกษาลวดลายผืนผา้ทอ เทรนดสี์ และรูปแบบผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยั
ไดด้  าเนินการออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ซึ่งถูกเลือกโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 1 
คอลเลคชั่น จากรูปแบบภาพรา่งลวดลาย จ านวน 3 คอลเลคชั่น เพ่ือน ามาผลิตเป็นสินคา้ตน้แบบ 
ซึ่งจากการประเมินความพงึพอใจของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลป์รเภทกระเป๋าทรง



  205 

ถงุผา้ )Tote Bag) ในคอลเลคชั่นนี ้พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีความสนใจสินคา้ท่ีมีความแปลกใหมข่อง
ตัววัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานกันของตัววัสดุ หรือการสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัว
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงระดบัราคาของสินคา้ท่ีไม่สงูมากจนเกินไป ในดา้นการพิจารณาเลือกซือ้จะเห็น
ไดว้า่กลุม่ผูบ้รโิภคจะพิจารณาในดา้นของการใชสี้ของผลิตภณัฑอ์ยูใ่นล าดบัแรก และลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าท่ีมีการออกแบบเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ มีรูปแบบหลากหลาย ลักษณะ
ผลิตภณัฑใ์ชง้านไดง้่าย หลากหลายโอกาส ในโอกาสตอ่ไปหากมีการลงพืน้ท่ีถ่ายทอดความรูสู้่ม
ชนในแง่การต่อยอดหรือการพฒันาผืนผา้ไปสู่ผลิตภัณฑอ่ื์นๆ เช่น ผลิตภณัฑก์ระเป๋า เหล่านีอ้าจ
ชว่ยสรา้งใหเ้กิดรายได ้และอาชีพใหก้บัคนในชมุชนมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารขอความอนเุคราะหเ์พ่ือการท าวิจยั 
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ภาคผนวก ข 
)แบบสอบถาม 4 ชดุ) 

1. แบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามผู้เ ช่ียวชาญด้านความเหมาะสมด้านการ

ออกแบบแบบร่างโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสับปะรดเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่น

ไลฟ์สไตลแ์ละเพ่ือหาชดุเทรนดสี์ท่ีเหมาะสม 

2. แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาความเหมาะสมของรูปแบบ

ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋าและโครงสรา้งผา้ทอประกอบเทรนดสี์เพ่ือ

ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

3. แบบสอบถามชุดท่ี 3 แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญความเหมาะสมดา้นการออกแบบ 

คอลเลกชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปพฒันาและขึน้ผลิตภณัฑ์

ตน้แบบ)Prototype) 

4. แบบสอบถามชุดท่ี 4 แบบสอบถามผูบ้ริโภคดา้นการประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบและความพงึพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

ตน้แบบ 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ ชุดที ่1 

แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบแบบร่างโครงสร้างลวดลายทอผ้าไหมผสม  

ใยสบัปะรดและความเหมาะสมดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถูกน าไปใชส้  าหรบัรูปแบบผา้ทอเพ่ือผลิตภณัฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตลช์มุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม  

ค าชีแ้จง : แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถาม ความเหมาะสม และความคิดเห็นดา้นการออกแบบ

แบบร่างโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรดและความเหมาะสมดา้นเทรนดสี์ท่ีจะถูก

น าไปใช้ส  าหรับรูปแบบผ้าทอเพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล์ ของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบร่าง

โครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรดเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

 

 ตอนท่ี 1  ความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบร่างโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรดเพ่ือ

ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ กรุณาท าเครื่องหมาย √  ลงในชอ่งคะแนนท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสดุ 

โดยมีเกณฑก์ารประมาณคา่ แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

        5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

          4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 

           3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

           2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 

           1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบเทรนดสี์ท่ีจะถูก

น าไปใชร้ว่มกับรูปแบบของผืนผา้ทอจากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดของชมุชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนา

หวา้ จังหวัดนครพนม  กรุณาท าเครื่องหมาย √   ลงในช่องคะแนนท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด 

โดยมีเกณฑก์ารประมาณคา่ แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
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        5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

          4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 

           3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

           2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 

           1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3    ค  าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที ่1 ความคดิเห็นท่ีมีตอ่แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใยสบัปะรดเพ่ือผลิตภณัฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตล ์ กรุณาท าเครื่องหมาย √  ลงในชอ่งคะแนนท่ีทา่นคดิวา่เหมาะสมท่ีสดุ 
แบบร่างที ่1  

- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดทอลายขดั )อตัราสว่นการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )90 :10) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN13 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 

)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 
ความเหมาะสมในการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์
ประเภทผลิตภณัฑ ์

เสือ้ผา้/  
เครื่องแตง่กาย 

กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่2  
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขดั )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )80:20) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN6 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่3  
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขิด )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )70:30) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN17 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่4 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขิด )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )60:40) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN16 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่5 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขดั )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )50:50) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN12 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่6 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขดั )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )90:10) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN1 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่7 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขดั )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )80:20) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN7 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่8 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายลกูแกว้ )อตัราสว่นการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )90:10) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN11 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่9 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายตรง )อตัราสว่นการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )80:20) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN2 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่10 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขดั เสน้พุง่ใหญ่ )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด 

)70:30) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาเสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรดคา่ Tensile strain )code) : 

AN15 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่11 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขิดเหลือง )อตัราสว่นการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )60:40) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 

- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN18 
 

แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย
สบัปะรด 

ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่12 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขดั )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )90:10) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN19 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่13 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายตรง )อตัราสว่นการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )80:20) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN3 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่14 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขดั )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )70:30) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN9 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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แบบร่างที ่15 
- ผา้ทอไหมผสมใยสบัปะรดลายขดั )อตัราส่วนการทอ) ไหม: ใยสบัปะรด )60:40) 
- เสน้ยืนไหม เสน้พุง่ไหมเปลือกนอกทอสลบัใยสบัปะรด 
- ผลการทดสอบหาคา่ Tensile strain )code) : AN8 

 
แบบรา่งโครงสรา้งลวดลายทอผา้ไหมผสมใย

สบัปะรด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. รูปแบบของผา้ทอมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั      
3. ผิวสมัผสัของผืนผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

     

4. โครงสร้า ง รูปแบบของ ผืนผ้าทอมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

     

5. องคป์ระกอบการจัดวางลวดลายทอมีความ
เหมาะสม 

     

6. มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานกับ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์

     

 
 
 
 
)กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามความเหมาะสมของการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 

ความเหมาะสมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทผลิตภณัฑ ์
เสือ้ผา้/  

เครื่องแตง่กาย 
กระเป๋า ของตกแตง่ 

การพิจารณาความเหมาะสม     
 
อ่ืนๆ )โปรดระบ)ุ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบเทรนดสี์ท่ีจะถูกน าไปใช้
ร่วมกับรูปแบบของผืนผ้าทอจากผ้าไหมผสมใยสับปะรดของชุมชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหว้า 

จงัหวดันครพนม  กรุณาท าเครื่องหมาย √   ลงในชอ่งคะแนนท่ีทา่นคดิวา่เหมาะสมท่ีสดุ   
 
รูปแบบที ่1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างที ่2 
 

 
 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างที ่3 

 
 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างที ่4  

 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างที ่5 

 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างที ่ 

 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      



  238 

 
 
แบบร่างที ่7 

 

รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างที ่8 

 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
 



  240 

 
 
แบบร่างที ่9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างที ่10 

 
รูปแบบเทรนดสี์ของผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมเพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของเทรนดส์ี 
5 4 3 2 1 

1. เทรนด์สีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิด 
การออกแบบ  

     

2. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกบัวสัดรูุปแบบผืนผา้
ท่ีใช ้

     

3. เทรนดสี์มีความเหมาะสมกับการใชง้านในยุค
ปัจจบุนั สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. เทรนดสี์มีความสวยงาม เหมาะสม      
5. เทรนด์สี มีความเหมาะสมกับ รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

     

6. เทรนดสี์มีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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ตอนที ่3  ค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ………………………………………ผูเ้ชีย่วชาญ 

(.............................................................................) 

วนัที…่………………………………………………… 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ  ชุดที ่2 

แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า และ

โครงสรา้งผา้ทอประกอบเทรนดสี์เพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดชุมชน

บา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

ค าชีแ้จง : แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถาม ความเหมาะสม และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียญชาญท่ี

มีตอ่รูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า และรูปแบบโครงสรา้งผา้ทอประกอบเท

รนดสี์เพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดชมุชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ 

จงัหวดันครพนม  

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟชั่น

ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า )กลุ่มเปา้หมายส าหรบักลุ่มคนวยัท างานตอนตน้ อายรุะหว่าง 25-35 

ปี) เพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสับปะรด ชุมชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ 

จงัหวดันครพนม กรุณาท าเครื่องหมาย √   ลงในช่องคะแนนท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด  โดยมี

เกณฑก์ารประมาณคา่ แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

        5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

          4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 

           3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

           2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 

           1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อ รูปแบบโครงสรา้งผ้าทอ

ประกอบเทรนดสี์เพ่ือผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผ้าไหมผสมใยสับปะรดชุมชนบา้นท่าเรือ 

อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม  กรุณาท าเครื่องหมาย √   ลงในชอ่งคะแนนท่ีท่านคิดว่าเหมาะสม

ท่ีสดุ  โดยมีเกณฑก์ารประมาณคา่ แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
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        5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

          4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 

           3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

           2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 

           1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 3  ค  าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
ประเภทกระเป๋า )กลุม่เปา้หมายส าหรบักลุม่คนวยัท างานตอนตน้ อายรุะหวา่ง 25-35 ปี) เพ่ือ
ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสบัปะรด ชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดั
นครพนม กรุณาท าเครื่องหมาย √   ลงในชอ่งคะแนนท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด 
 

หัวข้อ 5 4 3 2 1 
1. ลักษณะการใช้งานของกระเป๋าส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 

     

    สามารถใสส่ิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั )โทรศพัท,์ 
power  
     bank, สมดุโนต้ ฯลฯ) 

     

    สามารถหยิบใชง้านของไดง้่าย ฟังกช์ั่นการใชง้าน
เหมาะสม 

     

    ขนาดและน า้หนกักระเป๋ามีความเหมาะสม      

 2. ลักษณะขนาดกระเป๋าทีเ่หมาะสม      
   ขนาดใหญ่ )35 x 40 ซม.)      

   ขนาดกลาง )25 x 25 ซม.)      

   ขนาดเล็ก )15 x 15 ซม.)      

3. ประเภทกระเป๋าทีเ่หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย      
  Tote bag 
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หัวข้อ 5 4 3 2 1 
 Bucket Bag 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

  Flap Bag (Fold Over Lap Bag) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

  Hobo Bag  
 
 
 
 
 
 
 

    

  Messenger Bag 
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หัวข้อ 5 4 3 2 1 
Shoulder Bag  

 
 
 
 
 
 
 

    

  Top Handle Bag 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่รูปแบบโครงสรา้งผา้ทอประกอบ 
เทรนดสี์เพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนา

หวา้ จงัหวดันครพนม  กรุณาท าเครื่องหมาย √   ลงในช่องคะแนนท่ีทา่นคดิวา่เหมาะสมท่ีสดุ   
 
แบบร่างที ่1  
 

 
แบบร่างรูปแบบโครงสร้างผ้าทอประกอบ 
เทรนดสี์เพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์ 

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ 
5 4 3 2 1 

1. แนวทางการใชสี้ตรงตามแนวคดิการออกแบบ       
2. แนวทางการใชโ้ทนสีเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้      
3. แนวทางการใช้โทนสีตรงกับการใช้งานในยุค
ปัจจบุนัและสามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความสวยงาม เหมาะสม 

     

5. แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่น 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

     

6. แนวทางการออกแบบโทนสีสอดคล้องกับ
กลุม่เปา้หมาย 
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แบบร่างที ่2 

 
แบบร่างรูปแบบโครงสร้างผ้าทอประกอบ 
เทรนดสี์เพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์ 

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ 
5 4 3 2 1 

1. แนวทางการใชสี้ตรงตามแนวคดิการออกแบบ       
2. แนวทางการใชโ้ทนสีเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้      
3. แนวทางการใช้โทนสีตรงกับการใช้งานในยุค
ปัจจบุนัและสามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความสวยงาม เหมาะสม 

     

5. แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่น 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

     

6. แนวทางการออกแบบโทนสีสอดคล้องกับ
กลุม่เปา้หมาย 
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แบบร่างที ่3 
 

 
แบบร่างรูปแบบโครงสร้างผ้าทอประกอบ 
เทรนดสี์เพือ่ผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์ 

ประเภทกระเป๋า 

ระดับความเหมาะสมของรูปแบบ 
5 4 3 2 1 

1. แนวทางการใชสี้ตรงตามแนวคดิการออกแบบ       
2. แนวทางการใชโ้ทนสีเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้      
3. แนวทางการใช้โทนสีตรงกับการใช้งานในยุค
ปัจจบุนัและสามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

4. แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความสวยงาม เหมาะสม 

     

5. แนวทางการใชโ้ทนสีของโครงสรา้งรูปแบบผืนผา้ 
มีความเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่น 
ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า 

     

6. แนวทางการออกแบบโทนสีสอดคล้องกับ
กลุม่เปา้หมาย 
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ตอนที ่3   ค  าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ………………………………………ผูเ้ช่ียวชาญ 

).............................................................................) 

วนัท่ี…………………………………………………… 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ  ชุดที ่3 

แบบสอบถามความเหมาะสมดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภท

กระเป๋า )Tote bag) จะถูกน าไปใชส้  าหรบัขึน้ตน้แบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสม

ใยสบัปะรดชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 

ค าชีแ้จง : แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถาม ความเหมาะสม และความคิดเห็นดา้นการออกแบบ

ผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า )Tote bag) ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบรา่งผลิตภณัฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดชมุชนบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม  

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบร่างผลิตภัณฑแ์ฟชั่น

ไลฟ์สไตล ์ประเภทกระเป๋า )Tote bag) จากผา้ไหมผสมใยสบัปะรดชุมชนบา้นท่าเรือ อ าเภอนา

หวา้ จงัหวดันครพนม  จ านวน 3 คอลเลคชั่น กรุณาท าเครื่องหมาย  √   ลงในช่องคะแนนท่ีท่าน

คดิวา่เหมาะสมท่ีสดุ  โดยมีเกณฑก์ารประมาณคา่ แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

        5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

          4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 

           3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

           2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 

           1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 2  ค  าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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แบบร่างคอลเลคช่ันที ่1  

 
แบบร่างผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลจ์ากผ้าไหม
ผสมใยสับปะรดชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนา

หว้าจังหวัดนครพนม 

ระดับความเหมาะสมของการ
ออกแบบ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้      
3. แนวทางการออกแบบมีลักษณะการออกแบบท่ี                  
ตรงกับการใชง้านในยุคปัจจุบนั สามารถใชง้านได้
หลากหลายโอกาส 

     

4. แนวทางการออกแบบของผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงาม เหมาะสม 

     

5. แนวทางการออกแบบของผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสม ในดา้นรูปแบบของผลิตภัณฑแ์ละสีสันท่ี
ใช ้

     

6. แนวทางการออกแบบสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างคอลเลคช่ันที ่2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบร่างผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลจ์ากผ้าไหม
ผสมใยสับปะรดชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนา

หว้าจังหวัดนครพนม 

ระดับความเหมาะสมของการ
ออกแบบ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้      
3. แนวทางการออกแบบมีลักษณะการออกแบบท่ี                  
ตรงกับการใชง้านในยุคปัจจุบนั สามารถใชง้านได้
หลากหลายโอกาส 

     

4. แนวทางการออกแบบของผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงาม เหมาะสม 

     

5. แนวทางการออกแบบของผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสม ในดา้นรูปแบบของผลิตภัณฑแ์ละสีสันท่ี
ใช ้

     

6. แนวทางการออกแบบสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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แบบร่างคอลเลคช่ันที ่3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบร่างผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตลจ์ากผ้าไหม
ผสมใยสับปะรดชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนา

หว้าจังหวัดนครพนม 

ระดับความเหมาะสมของการ
ออกแบบ 

5 4 3 2 1 
1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดการ
ออกแบบ  

     

2. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัวสัดผืุนผา้ท่ีใช ้      
3. แนวทางการออกแบบมีลักษณะการออกแบบท่ี                  
ตรงกับการใชง้านในยุคปัจจุบนั สามารถใชง้านได้
หลากหลายโอกาส 

     

4. แนวทางการออกแบบของผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงาม เหมาะสม 

     

5. แนวทางการออกแบบของผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสม ในดา้นรูปแบบของผลิตภัณฑแ์ละสีสันท่ี
ใช ้

     

6. แนวทางการออกแบบสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย      
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ตอนที ่2  ค  าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ………………………………………ผูเ้ช่ียวชาญ 

).............................................................................) 

วนัท่ี…………………………………………………… 
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แบบสอบถามผู้บริโภค  

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 

แบบสอบถามนีจ้ัดขึน้เพ่ือประกอบการท าปริญญานิพนธเ์รื่อง การศึกษาและพฒันาผา้

ไหมผสมใยสบัปะรดเพ่ือผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์กรณีศกึษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอ

นาหว้า  จังหวัดนครพนม  )THE STUDY AND DEVELOPMENT OF SILK TEXTILE MIXED 

PINEAPPLE FIBER FOR LIFESYLE FASHION PRODUCTS  :  A  CASE STUDY OF SILK 

WEAVERS GROUP, BAANTA RUEA, NAWA DISTRICT, NAKHON PHANOM  PROVINCE.) 

โดยนางสาวอุษา  ประชากุล สาขานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความอนเุคราะหจ์าก

ทา่นในการท าแบบสอบถามและขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้ 

 
วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาในดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์

สไตลผ์้าไหมผสมใยสับปะรดของกลุ่มทอผ้าไหมบา้นท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี  1   ขอ้มลูทั่วไปของผูบ้รโิภค )ผูบ้ริโภคกลุม่วยัท างานตอนตน้) 
ตอนท่ี  2   ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลผ์า้ไหมผสม

ใยสบัปะรดของกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม   
ตอนท่ี  3   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที ่ 1  ขอ้มลูทั่วไป 

     กรุณาท าเครื่องหมาย  √  ในชอ่ง   
1. เพศ 
                        ชาย                                           หญิง 
2. อาย ุ
                       ต ่ากวา่ 20 ปี   21-24 ปี                25-35 ปี 
 
            36-50 ปี    51-60 ปี                มากกวา่ 60 

ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพ 
  โสด    สมรส 
4. อาชีพ 
  นกัเรียน / นกัศกึษา    พนกังานบรษิัทเอกชน 
  ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ    ธุรกิจสว่นตวั 
  เกษตรกร     รบัจา้งทั่วไป 
  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ………………………………………………………………. 
5. การศกึษา  
  ประถมศกึษา     มธัยมศกึษาตอนตน้ 
  มธัยมศกึษาตอนปลาย    อนปุรญิญา / ปวส. 
  ปรญิญาตรี     ปรญิญาโท 
  ปรญิญาเอก 
6. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
  นอ้ยกวา่ 5,000 บาท    5,000  - 10,000 บาท 
  10,001 - 20,000 บาท    20,001 - 30,000 บาท 
  30,001 - 40,000 บาท    40,001 - 50,000 บาท 
  มากกวา่ 50,000 บาท 
7. ท่านเลือกซือ้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทออยูใ่นระหวา่งราคาเท่าใด 
  ต ่ากว่า 1,000 บาท    1,000 - 3,000 บาท 
  3,000 - 5,000 บาท    มากกวา่ 5,000 บาทขึน้ไป 
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ตอนที่ 2  ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่รูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชั่นรว่มสมยัผา้ไหมผสมใยสบัปะรด
ของกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม   

    กรุณาท าเครื่องหมาย  √   ลงในชอ่งคะแนนท่ีทา่นคดิว่าเหมาะสมท่ีสดุ โดยมีเกณฑก์าร
ประเมินแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
     5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
      4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
       3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
       2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
       1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพคอลเลคชั่นผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลผ์า้ไหมผสมใยสบัปะรด 
ของกลุม่ทอผา้ไหมบา้นทา่เรือ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 
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รูปแบบผลิตภัณฑแ์ฟช่ันไลฟ์สไตล ์
ผ้าไหมผสมใยสับปะรดของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ 

อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. พิจารณาด้านรูปแบบและความสวยงามของผลิตภัณฑ์
แฟช่ันไลฟ์สไตลจ์ากผ้าทอไหมผสมใยสับปะรด 
1.1  รูปแบบของผลิตภัณฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตลมี์ลักษณะโดดเด่น
และทนัสมยั เหมาะสมกบัไลฟ์สไตลข์องคนในปัจจบุนั 
1.2  สินคา้มีรูปแบบหลากหลายและมีประโยชนใ์ชส้อยมากขึน้ 
1.3  สินคา้มีรูปแบบการทอร่วมกับเสน้ใย/วัสดุอ่ืนๆ สรา้งความ
แปลกใหมใ่หก้บัผา้ทอและผลิตภณัฑแ์ฟชั่นไลฟ์สไตล ์
1.4  ผลิตภณัฑส์ินคา้สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาส 

     

2. การพจิารณาด้านโครงสร้างลวดลาย สี 
2.1  ลายทอบนผืนผ้ามีความประณีตสวยงาม ประสานกัน 
อยา่งลงตวั 
2.2  การใชสี้ของผลิตภณัฑมี์ความสวยงามเหมาะสม 

     

 
 
ตอนที ่ 3   ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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