
การศึกษาและพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา 
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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ กระเปา มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดมาใชในการออกแบบ
ผลิตภัณฑกระเปา 2) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑกระเปาจากวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพด 3) เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นใหม 
 ผูใหขอมูลไดแก ผูเชียวชาญดานวัสดุสิ่งทอขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชียวชาญดานวัสดุ
และนวัตกรรมและผูเชียวชาญดานการออกแบบสิ่งทอและการออกแบบผลิตภัณฑ สอบถามความ
คิดเห็นกลุมเปาหมายในจังหวัดอุดรธานีจํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาและพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑกระเปาจาการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดมาผสมกับเสนใยฝายสําหรับ
การออกแบบผลิตภัณฑกระเปา เนื่องจาก  ตนขาวโพดเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่ง 
ที่มีจาํนวนมากภายหลังการเก็บเก่ียว ดวยวิธีการทําลายขยะเศษวัสดุเหลาน้ีเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิด 
มลภาวะที่เปนพิษและการเผาไหมทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศซ่ึงลวนแลวแตเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 
การนําเศษวัสดุเหลือทิ้งใหกลับมาใชประโยชนไดโดยการนําสวนเหลือทิ้งมาทําการทดลองพบวา 
คุณสมบัติของเสนใยขาวโพดที่สามารถเพ่ิมคุณภาพใหกับเสนใยฝายสําหรับการทอคือ มีความทนตอ
ความชื้นมากขึ้น เสนฝายผสมใยขาวโพดมีความแข็งแรงขึ้นทนตอแสงแดดไดมากกวาเสนฝาย
ธรรมดา 2) แรงบันดาลใจในการออกแบบคือขาวโพด โดยใชเศษวัสดุของขาวโพดตั้งแตกระบวนการ
ทําเสนใยทําดายเพ่ือการทอการยอมสีธรรมชาติดวยสีของขาวโพดจะถึงขันตอนการออกแบบเพ่ือ
การตัดเย็บ ประเภทของกระเปา 1 คอลเล็คชั่น ไดแก กระเปาสะพายหลัง (Black pack) กระเปาหู
หิ้วสะพายขาง (Tote bag) และ กระเปาคาดอกทรง (Saddle Bag) ระดับความพึงพอใจทุกดานอยู
ในระดับมาก( =4.20) โดยดานวัสดุอยูในระดับมาก ( = 4.12) ดานความเหมาะสมในการทํา
ผลิตภัณฑมาก ( =4.1) ดานความเหมาะสมของสีของผลิตภัณฑมาก ( =4.27) ความสะดวกใน
การใชงานมาก ( =3.09) ดานการดูแลรักษามาก ( =4.13) ความสวยงามของลวดลายผามาก 
( =4.04) 
คําสําคัญ : วัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพด, ผลิตภัณฑกระเปา  
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The study and development of corn leftovers for bag design  
Salisa Poungchan 1 , Anothai  Singhkum 2 

1 2 Product Design Faculty of Humanities and Social Science, Udon Thani Rajabhat 
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ABSTRACT 

The research on the study and the development of corn leftovers to 
recycle for bags stressed on 1) study the corn leftovers for bag design; 2) the bag 
design out of corn leftovers; 3) the samples’ satisfaction on the new products 

 The data were given by interviewing the expert of weaving materials and 
innovation and the expert on weaving and product design and the questionnaires 
of Udon Thani samples.  The research tools and data analysis were frequency, 
percentile, means and standard deviation. 

 The research found out: 1) the study and the corn leftovers to 
recycle for bags came from the combination of the corn leftovers and cotton 
threads since lots of corn trunks left after the harvest.  They were burnt which 
caused air pollution and became poisonous  to environment .  From the corn 
recycle  test, the corn thread was durable out of moisture and sunlight more than 
normal cotton thread; 2) the inspiration of corn leftover design beginning from corn 
thread production, dying color from corn and to bag sewing step.  The bag was in 
one collection covering the backpack, the tote bag and the saddle bags.  The 
samples’ satisfaction on every aspect was much (mean = 4.20); on the materials 
was much (mean = 4.12); on the appropriateness of the production  was much 
(mean = 4.1);  on the appropriateness  of production color was much (mean = 
4.27); on the convenience of the use was much (mean = 3.09); and on the 
maintenance was much (mean = 4.13) and on the beauty of fabric pattern was 
much (mean = 4.04). 
Keywords : Leftovers  from corn, bag product 
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บทนํา 
การเรียนรูนับเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกชวงชีวิต

ของมนุษย ในสภาพสังคมแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วและซับซอน  ความจําเปนของการแสวงหา
แนวทางใกลตัวยิ่งเดนชัดยิ่งขึ้นเมื่อมีหลายเงื่อนไขสําคัญ
ที่จะสรางโอกาสใหเกิดความยั่ งยืนและชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตในเวลาเดียวกัน การสงเสริมใหยอนกลับมา
มองเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปญญาพ้ืน
ถิ่น จึงจําเปนตองมีการศึกษาอยางลึกซึ้ง เพ่ือเปนผลให
เกิดการพัฒนาแนวความคิดวิธีการใดใด รวมไปถึงการตอ
ยอดตนทุนที่ไดจากธรรมชาติที่ใหไดรับประโยชนสูงสุด  
ประกอบกับสภาพปญหาดานทรัพยากรที่ปจจุบันมี
จํานวนลดลงอยางตอเนื่องจึงทําใหเกิดความจําเปนตอง
ลองหันมาใชวัสดุทดแทนจากธรรมชาติใกลตัว 
 เปลือกและใบจากตนขาวโพดเปนวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่มีจํานวนมากภายหลังการ
เก็บเก่ียว ซึ่งไดมีการศึกษาเสนใยที่ไดจากวัสดุเหลือท้ิง
ของขาวโพดไวเมื่อป 1929 โดยใชสําหรับเปนวัสดุ
ทางเลือกทําในการเยื่อกระดาษ  ดวยลักษณะทาง
พฤกษศาสตรของขาวโพดท่ีเปนพืชจําพวกบาสซา มีลํา
ตนตั้งตรงแข็งแรง ภายในคลายฟองน้ํา ลําตนสดมีสีเขียว 
ลําตนแกมีสีน้ําตาล ใบมีลักษณะยาวรี เปนเสนตรงปลาย
แหลม ประมาณ 30-100 เซนติเมตร ขาวโพดเปนพืชที่
ปลูกเพ่ือรับประทานเมล็ดจากสวนผล เพาะปลูกหาซ้ือได
งาย เพราะเติบโตไดดีทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยจึงทําให
ปริมาณขาวโพดพบไดทั่วไป และสงผลใหเกิดเศษเหลือ
ทิ้งจํานวนมากเชนกัน ปจจัยดังกลาวทําใหมูลคาของ
ขาวโพดนอกจากจะมีราคาไมสูงแลว ยังกอใหเกิดการใช
สารเคมีหรือมีการสรางมลพิษหลายทางเพ่ือการกําจัดท้ิง
หรือถูกปลอยเปนปุยมูลฝอย กอนเร่ิมการเพาะปลูกใน
ครั้งถัดไป  จึงเปนที่นาเสียดายวา สวนประกอบจากตน
ขาวโพดเหลานั้นสูญมูลคาและไมถูกนํามาใชประโยชน
จากขีดความสามารถของสวนตางๆไดเทาที่ควร (สถาบัน
สิ่งทอแหงประเทศไทย,2560: online) 

มีงานวิจัยทางพืชศาสตรที่ศึกษาโดย Reddy 
และ Yang (Reddy,2005: 2) ซึ่งคนพบวา ขาวโพดมีเสน
ใยเซลลูโลสธรรมชาติหลายสวนที่ไดมาจากตน ใบและฝก 
มีโครงสรางและคุณสมบัติที่มีความเปนไปไดมากสําหรับ
ใชในหัตถกรรมและอุตสาหกรรมส่ิงทอซึ่งถือเปนประเด็น

ที่มีความนาสนใจตอการนําไปตอยอด เพ่ือเปนทางเลือก
ใหมสําหรับวัสดุที่ไดจากธรรมชาติ ที่พึงมีทั้งความงาม
และประโยชนใชสอย เขากับผูใชตามยุคสมัย รวมไปถึง
เปนผลิตภัณฑในแนวทางนิเวศเศรษฐกิจอยางแทจริง   
(thaitextile,2560:ออนไลน) 
 เมื่อประเทศไทยกําลังมุงแกไขเศรษฐกิจที่ควบคู
กับการกาวเนนยุทธศาสตร 4.0 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวย
นวัตกรรม มีฐานคิดหลักที่เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภค
ภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม ในทิศทางที่สอดคลองกับ
การพัฒนาบนพ้ืนฐานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง 
แ ล ะ เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด ว ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและ
ความคิดสรางสรรคมากขึ้น จึงสงผลใหเกิดการสรางองค
ความรูที่มาจากการส่ังสมประสบการณ  ในขณะเดียวกัน
ผลพลอยไดที่มาจากธรรมชาตินั้นมักมีความอยางลงตัว
ในการประกอบสรางขึ้นเป นผลผลิตมีความย่ังยืน 
สอดคลองกับวิถีปจจุบันอยางแยบยล เห็นไดจากงานวิจัย
พืชหลายชนิดที่เหลือทิ้งแตถูกนํากลับมาใชใหมและ
พัฒนาใหเกิดเปนผลิตภัณฑ จากวิธีที่สรางสรรคและมี
ความเปนไปไดในการนําไปใชตอยอดกระบวนการผลิต
แนว Eco design (สถาบันสิ่งทอแหงประเทศไทย,2560:
ออนไลน) 
 แรงบันดาลใจจากเหตุผลเบื้องตนหลายเหตุผล 
สนับสนุนและเอ้ือตอสมมติฐานความเปนไปได ผูวิจัยจึง
เล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับแนวทางของการนําเศษเหลือ
ทิ้งจากขาวโพดมาใช เพ่ือตอยอดแนวทางการออกแบบท่ี
มีความรวมสมัยและผสมผสานกับวัสดุหรือวัตถุดิบอ่ืน
เพ่ือใหเกิดความสมดุล เหมาะสม และสรางสรรค โดย
อาศัยการทดลองผิดลองถูกเพ่ือสรางโอกาสใหกับวัตถุดิบ
เหลือท้ิงจากขาวโพด ในหัวขอโครงการ “การศึกษาและ
พัฒนาวัสดุเหลือทิ้ งจากขาวโพดเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑแฟชั่น” ที่เปนการแกปญหาวัสดุโดยการ
ทดสอบขีดความสามารถจากเศษเหลือทิ้งจากขาวโพด ที่
ตองการใหกลายเปนผลิตภัณฑที่สามารถสะทอนภูมิ
ปญญาดานศิลปหัตถกรรมไดอยางสรางสรรคและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวคิดใหเกิดการตอยอดเชิง
พาณิชยที่ชวยหนุนเศรษฐกิจในชุมชนในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดมาใช

ในการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา 
 2. เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑกระเปาจากวัสดุ
เหลือท้ิงจากขาวโพด  
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ที่มีตอผลิตภัณฑท่ีพัฒนาขึ้นใหม  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการดําเนินการโครงการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ผูเชี่ยวชาญการออกแบบเชิงนิเวศ Eco 
Design และผูเชียวชาญดานวัสดุและนวัตกรรม 
  1 . 1 . 1  ผู เ ชี่ ย ว ช าญด า นวั ส ดุ แล ะ
นวัตกรรมคุณทิพทับทิม ภูมิพาณิชย ตําแหนง Senior 
sustainable designer ศูนยวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ความยั่งยืน (RISC) 
  1.1.2 ผูเชี่ยวชาญการออกแบบสิ่งทอ
และสินคาแฟชั่น ดร.จารุพัชร อาชวะสมิต ตําแหนง
อาจารยประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมท่ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง แบรนด 
ausara และที่ปรึกษา International Trade Centre, 
United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), Thailand Creative and 
Design Centre (TCDC) , Office of Knowledge 
Management and Development (OKMD) และ 
Jim Thompson, Alexander Lamont, Tai Ping และ 
Doi Tung 
  1.1.3 ผู เชี่ยวชาญดานกระบวนการ
ผลิต คุณพีรพร พละพลีวัลย ตําแหนง ผูอํานวยการศูนย
วิเคราะหทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

1.2 กลุมผูบริโภคไดแกผูที่สนใจผลิตภัณฑ
สินคา เ พ่ือสิ่ งแวดลอมที่ มา เ ลือกซื้ อหรือชมสินค า
ประกอบการดังนี้ 
  1.2.1 ผูที่มาเลือกซื้อหรือชมสินคาใน
ศูนยการคา UD TOWN จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50 คน 
  1.2.2 นักเรียน /นักศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 50 คน  

 2. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  โดยใชคารอยละ คาความถ่ี สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน หลักการเหตุและผลในการวิเคราะหขอมูล 
  3. ขอบเขตของงานวิจัย 

รูปแบบและแนวทางการแปรรูปเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งจากขาวโพดท่ีเหมาะสมกับการนําไปพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑกระเปา 
 3.1 ขอบเขตการออกแบบ  
      3.1.1 หากระบวนการที่เหมาะสมจากการ
ใชวัสดุเหลือท้ิงจากเปลือกขาวโพด เพ่ือนํามาออกแบบ
ใหตรงกับแนวทางการเปนผลิตภัณฑกระเปา 
      3.1.2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศษวัสดุ
เหลือทิ้งจากขาวโพดตามแนวความคิดการออกแบบ เชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) หลัก 4R ตามแนวคิดของ 
สิงห อินทรชูโต (2552:161) 
    1) Reduce การลด 
    2) Recycle การนํากลับมาใชใหม 
    3) Replenish การทดแทน 
      3.1.3 คัดเลือกแนวทางการพัฒนาเศษวัสดุ
เหลือท้ิงจากขาวโพด  เพ่ือนํามาใชในการออกแบบ
ผลิตภัณฑกระเปา 
      3.1.4 นําวัสดุใหมที่ไดจากการพัฒนาวัสดุ
เหลือทิ้งจากขาวโพดมาออกแบบ เปนผลิตภัณฑแฟชั่น 
(Design Aspect) ตามแนวคิดของ นวลนอย บุญวงษ 
(2542 : 193) 
     

ผลการวิจัย 
สรุปแนวทางการศึกษาขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

สามารถสรุปแนวทางการออกแบบ ดังนี้ 
 1) ออกแบบผลิตภัณฑกระเปาที่ไดแนวคิด
ผลิตภัณฑการออกแบบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco 
Design) การออกแบบท่ีนาํเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใชใน
งานหรือการนําสวนหนึ่งกลับมาใชใหมเพ่ือลดวัสดุที่ไมจะ
เปนและตองเหลือท้ิง กลับมาเพ่ิมคุณคา การออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจมีความจําเปนและเปนที่นิยมใน
ปจจุบัน 
 2) การออกแบบใหกับกลุมบุคคลทั่วไปที่ชอบ
อนุรักษสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
คํานึงถึงการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยืดระยะเวลา
ในการใชงานและตองสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
และยังตองมีการกระจายการใชทรัพยากรอยางท่ัวถึง 

3) ออกแบบโดยใชวัสดุหลักคือ วัสดุเหลือทิ้ง
จากขาวโพดโดยเปนวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวจาก
ภาคอุตสาหกรรมจากการสอบถามพบวากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑกระเปาควรใชกรรมวิธีการผลิตที่มีวัสดุอ่ืน
มาผสมกับเสนใยธรรมชาติอ่ืนเพื่อเพ่ิมคุณภาพของเสนใย 
เชน ฝาย มาเปนเสนใยโครงสรางท่ีชวยเพ่ิมคุณภาพให
เสนใยในการออกแบบ 

4) การออกแบบรูปรางรูปทรง แรงบันดาลใจใน
การออกแบบเพ่ือเนนเอาลักษณะเดนของขาวโพด จาก
รูปทรงธรรมชาติ ที่เปนนามธรรม เพราะจะมีเรื่องทรงที่
อิสระและเห็นรูปแบบชัดเจน 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการออกแบบตามกรอบ
แนวคิด (Concept Analysis) 

1)  คุณสมบัติลักษณะทางพฤกษศาสตรของ
ขาวโพด คือ ทนตอความรอนและ 
ความชื้นไดดี ยอยสลายในธรรมชาติได 

2) ปจจุบันมีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดมี
จํานวนมากข้ึนมีความเก่ียวเนื่องมาจากการบริโภค
เนื้อสัตวมากขึ้นทําใหเกิดความตองการอาหารสัตวมาก
ขึ้นทั้งนี้ทําใหความตองการของขาวโพดเพ่ิมข้ึนเศษวัสดุ
เหลือท้ิงจากขาวโพดก็เพ่ิมมากข้ึนเชนกันโดยสวนใหญจะ
ทําลายโดยการเผาหรือฝงกลบซ่ึงทั้งสองวิธีลวนแตทําให
เกิดมลภาวะที่เปนพิษ การนําเอาเศษวัสดุเหลานี้มาใช
ใหมเพ่ือใหเกิดประโยชนทางดานการออกแบบ 

3) การนําเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดมาใช
ใหเกิดประโยชนการออกแบบจําเปนตองใชความคิด
สรางสรรคคุณสมบัติของเสนใยขาวโพดลักษณะของ
รูปแบบผลิตภัณฑที่ตรงความตองการของตลาดซ่ึง
ขาวโพดสามารถจะใชการศึกษาตามแนวคิดการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยใชการออกแบบ Reduce การลด 
Recycle การนํากลับมาใชใหม และReplenish การ
ทดแทน 

4) ในการนําเศษวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดมาทํา
เสนใยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑที่เหมาะสม คือ กลุม
ผลิตภัณฑแฟชั่น เชน กระเปา เสื้อผา รองเทา เปนตน 

สรุปแนวคิดเพ่ือการออกแบบ (Concept Idea)
เทรนดในการออกแบบคือเทรนด Eco Design โดยใช
หลักการ Reduce (การลด) Recycle (การนํากลับมาใช
ใหม) Replenish (การทดแทน) จากรูปแบบของเสนใยท่ี
ไดจากการทออาจนําเปนการโชววัสดุโครงสรางลวดลาย
ของเสนใยที่ทอมา วัสดุโครงสรางหลัก เสนใยขาวโพด 
และเสนใยฝาย วัสดุโครงสรางรอง วัสดุเสริมในการตัด
เย็บกระเปา กลุมเปาหมายคือวัยรุนในชวงอายุ 15 ปขึ้น
ไปและ วัยทํางานที่มีชวงอายุ 25-45 ป หรือกลุมบุคคลท่ี
ชอบอนุรักษสิ่งแวดลอม  ประเภทของผลิตภัณฑ ไดแก
กระเปาสะพายหลัง (Black pack) กระเปาหูหิ้วสะพาย
ขาง (Tote bag) และ กระเปาคาดอกทรง (Saddle 
Bag) แรงบันดาลใจออกแบบในสไตลสตีทโดยใชรูปแบบ
ที่ในสไตลนี้เพ่ือใหเปนที่เขาถึงงายและยังทันสมัยใชไดใน
หลายโอกาส โดยใชวัสดุหลักคือผาที่ผสมใยขาวโพดเพ่ือ
โชววัสดุจากธรรมชาติ  
 

 
ภาพท่ี 1 แผนผังความคิดในการออกแบบ (Mind Map) 

 
ผูวิจัยไดทําการทดลองในหองปฎิบัติการ และ

ทดลองเทคนิคตางๆ ที่เปนประโยชนโดยวิเคราะหขอมูล
เชิงเปรียบเทียบ เพ่ือหาผลสรุปสําหรับการออกแบบ
กระเปาตนแบบโดยใชเสนใยขาวโพดผสมกับเสนใยฝาย 
โดยสรุป ดังนี้ 

ขั้นตอนการทดลองการแยกเสนใยขาวโพด 
1. ขั้นตอนการแยกเสนใยขาวโพดเร่ิมจาก

นําสวนตางๆมาแชน้ําไว 10-15 นาทีทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความ
ชุมชื้นใหแกวัสดุบางสวนท่ีแหงแลวและเพ่ือเปนการลาง
ดินหรือสิ่งที่เกาะอยูตามใบ 
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ภาพที ่2 แชเปลือกหุมฝกขาวโพดดวยนํ้าเปลา 
 

 
ภาพที่ 3 ตวงสารโซเดียมไฮดรอกไซน (NaOH) เพ่ือชั่ง

น้ําหนัก 
 

 
ภาพที่ 4 เทน้ํากล่ันลงในบิ๊กเกอรที่มีสารโซเดียมไฮดรอก

ไซน (NaOH) 
 

 
 

ภาพที่ 5 ใชแทงแกวคนสารใหละลายกอนนําไปเทในบ๊ิก
เกอรที่แชเปลือกหุมฝกขาวโพด 

 

 
ภาพที่ 6 เทสารที่ละลายแลวลงในบิ๊กเกอรที่แชเปลือก

หุมฝกขาวโพด 
 

 

ภาพที่ 7 นําบิ๊กเกอรที่เทสารแลวไปตมที่เตาเพ่ือใชความ
รอนเพ่ือเรงปฏิกิริยา 

 

 
ภาพที่ 8 ใชตะแกรงรอนลางเสนใยดวยนํ้าอุณหภูมิหอง 

 

 
ภาพที่ 9 ใชตะแกรงรอนลางสารฟอกขาวเพ่ือใหไดเสนใย 
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ภาพที ่10 บันทึกผลการทดลองท่ีได 

 
2. ผลการทดลองคุณสมบัติทางกายภาพ

ของเสนใยจากสวนตางๆขาวโพด 
ในการทดลองในหองปฏิบัติการผลการทดลอง

การนําเอาวัสดุเหลือทิ้งสวนตางๆของขยะ จากขาวโพด 
ไดแก ใบขาวโพด ตน ซัง เปลือกหุมฝก และไหมขาวโพด 
แยกเสนใยโดยใชปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซน และ
เวลาในการทําปฏิกิริยาเทากัน ไดผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการทดลองการแยกเสนใย 
 

วัสดุเหลือทิ้ง 
 

ลักษณะเสน
กอนการทดลอง 

ลักษณะเสนหลัง
การทดลอง 

ใบขาวโพด 
เสนใยแข็ง กรอบ 

สีเขียวเขม 

เสนสั้น มีความ
ละเอียด สีออน

ลง 

ตนขาวโพด 
เสนใยกรอบ ยาว 

สีเขียว 

เสนยาว หนานุม
ลง สีเขียวออน

ลง 

เปลือกหุมฝก 
เสนใยยาว 

ยืดยุน สีเขียว
ออน 

เสนนุม สั้นลง สี
เหลือง ไมเปราะ 

ไหมขาวโพด 
เสนใยยาว นุม สี

ออน 
เสนขาด เปนวุน 

สีเขมข้ึน 

ซังขาวโพด 
เสนใยแข็งมาก 
สั้น สีขาว 

เสนใยแข็ง สั้น สี
เขมขึ้น 

 

 สรุปผลการทดลองการนําวัสดุเหลือทิ้งสวน
ตางๆของขยะจากขาวโพดมาทําการแยกเสนใยผลท่ีได
คือ 1) ใบขาวโพดลักษณะเสนสั้นลงมีความละเอียดขึ้น
และสีออนลง 2) ตนขาวโพดลักษณะเสนยาวเทาเดิมการ
สลายของลิกนินนอยทําใหเสนใยยังคงแข็ง 3) เปลือกหุม

ฝกลักษณะของเสนใยละเอียดขึ้นนุมมีขนาดความยาว
พอดีสีเปลี่ยนเปนสีเหลืองไมเปราะ 4) ไหมขาวโพด
ลักษณะของเสนใยมีลักษณะเปนวุนสีคล้ํ าและขาด
ละลาย 5) ซังขาวโพดลักษณะของเสนใยยังคงสภาพขอน
ขางเหมือเดิม 

จาการทดลองนี้ผูวิจัยเห็นถึงความเปนไปไดใน
การนําเปลือกหุมฝกมาผสมกับเสนใยฝายมากที่สุด และ 
อาจนํามาใชในการทอไดงายกวาเสนใยของเศษวัสดุอื่น 
  2.1.2 การทดลองแยกเสนใยธรรมชาติ
จากเปลือกหุมฝกขาวโพด ทําการทดสอบหาสภาวะท่ี
เหมาะสมในการผลิตเสนใยท่ีมีลักษณะเหมาะสมนําไป
ผลิตเสนดายหาวิธีการแยกเสนใยจากเปลือกหุมฝก
ขาวโพดโดยเนนใชวิธีการท่ีไมยุงยากซับซอนและศึกษา
วิเคราะหลักษณะภายนอกลักษณะตามยาว โครงสราง
ทางเคมี สมบัติทางความรอน สมบัติการตานแบคทีเรีย 
ขนาด ความแข็งแรง และ การยืดไดกอนขาด ของเสนใย
ที่ไดจากเปลือกหุมฝกขาวโพดดวยวิธีการตางๆ 
 ผลการดําเนินงาน พบวาการแยกเสนใยวัสดุ
เหลือท้ิงจากขาวโพดโดยการแชหมักในน้ําสะอาด เปน
กระบวนการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแตตองใชเวลานาน
ในการทําใหสวนที่ไมใชเสนใยเปอยและหลุดลอกออก
จากเสนใยเสนใยธรรมชาติที่ไดจากการแชเปลือกหุมฝก
ขาวโพดในนํ้าสะอาดมีสีน้ําตาลผลการวิเคราะห พบวา 
เสนใยมีโครงสรางทางเคมีเปนเซลลูโลสและมีลิกนินเปน
องคประกอบ เสนใยอยูรวมกันเปนกลุมเสนใยมีลักษณะ
ตามยาวเปนเสนตรง เมื่อนําเสนใยไปแชในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดหรือสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่
ความเขมขนรอยละ 5  10  และ 15  ระยะเวลาแช 
7  14  และ 21 วัน ผลการวิเคราะห พบวาเสนใยท่ีได
จากการแชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมีสีขาวเสน
ใยมีขนาดเล็กกวาเสนใยธรรมชาติที่ไดเปลือกหุมฝก
ขาวโพดแชหมักในนํ้าสะอาด  ลักษณะภาคตัดขวางของ
เสนใยเปนชองวางตามความยาวของเสนใย  เสนใยท่ีไดมี
ปริมาณลิกนินลดลง  เสนใยเด่ียวแยกออกจากกลุมเสน
ใยเพ่ิมขึ้นเม่ือความเขมขนของสารละลายและระยะเวลา
แชเพ่ิมขึ้นเสนใยแตละเสนมีลักษณะภาคตัดขวางเปนรู
กลวงตรงกลางความเขมข นของสารละลายและ
ระยะเวลาแชมีผลตอปริมาณผลผลิตสภาวะท่ีเหมาะสม
ในการแชเสนใยเปลือกหุมฝกขาวโพดในสารละลาย
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โซเดียมไฮดรอกไซดคือใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
รอยละ 10 ระยะเวลาแช 7 วัน(ปริมาณผลผลิตรอยละ 
51.6)เสนใยที่ไดมีอุณหภูมิสลายตัว 349.6 องศา
เซลเซียส สวนเสนใยท่ีไดจากการการแชในสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริกมีสีน้ําตาลเสนใยคอนขางแข็งกระดาง
เมื่อความเขมขนสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและ
ระยะเวลาแชเพ่ิมขึ้นเสนใยจะเปราะเพ่ิมข้ึนและมีความ
ยาวลดลงสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเสนใยดวยวิธีการ
แชเสนใยจากกาบไผแหงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
คือใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขนรอยละ 5 
ระยะเวลาแช 7 วัน (ปริมาณผลผลิตรอยละ 94.8)  เสน
ใยที่ไดมีอุณหภูมิสลายตัว 351.0 องศาเซลเซียส เสนใยท่ี
ไดสามารถนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 

ออกแบบผลิตภัณฑกระเปาเสนใยเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งจากขาวโพด 3 รูปแบบ ไดแก กระเปาสะพายหลัง 
(Black pack) กระเปาหูหิ้วสะพายขาง (Tote bag) และ 
กระเปาคาดอกทรง (Saddle Bag) ซึ่งเปนกระเปาที่
สามารถใชไดทั้งผูหญิงและผูชาย โดยแรงบันดาลใจมา
จาดลักษณะการเรียงตัวของขาวโพดผสานกับสไตลสตรีท
ใหมีความทันสมัยและ สามารถเขาถึงงายและยังเปน
กระเปาเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 

 
ภาพที ่11 สรุปแนวคิดการออกแบบ 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลและการสรุปแนวคิดใน
การออกแบบผลิตภัณฑไดมีการรางแบบผลิตภัณฑ
เบื้องตนดังตอไปนี้ 
 การออกแบบกระเปา 
 1) แบบรางจากการนําเอาการเรียงตัวของ
ขาวโพดมาเปนแรงบันดาลใจ 

ในการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาจากเสนใยขาวโพด
ผสมฝาย ดังภาพตอไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 12 แบบโครงรางกระเปา รูปแบบที่ 1 

 

ภาพที่ 13 แบบโครงรางกระเปา รูปแบบที่ 2 
 

ภาพที่ 14 แบบโครงรางกระเปา รูปแบบที่ 3 
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ภาพที่ 15 แบบโครงรางกระเปา รูปแบบที่ 4 

นําแบบรางที่ 1 มาพัฒนาและกําหนดคาสี 

 

 
ภาพที่ 16 แบบรางที่ไดนํามาพัฒนา Collection ที่ 2 

กรรมวิธีการผลิตตนแบบผลิตภัณฑกระเปาจาก
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดผูวิจัยไดนําเปลือกหุมฝก
ของขาวโพดมาทําการแยกเสนใยกอนเปนวิธีแรก 
หลังจากการลางทําความสะอาดเปลือกหุมฝกเรียบรอย
แลวจึงนําขาวโพดมาแชน้ํา 10-15 นาที หลังจากนั้นทํา
การผสม NaOH กับนํ้าเปลาตามอัตราสวนการทดลอง
แลวเทสารลงภาชนะตม และจึงจุดไฟตมใหน้ําเดือดเพ่ือ
เรงปฏิกิริยา

   

 
 

ภาพที่ 17 แยกเสนใยขาวโพดและสารลงภาชนะตมให
เดือดเพ่ือเรงปฏิกิริยา  

 

 
 

ภาพที่ 18 เสนใยหลังจากการตีเสนใยใหฟู 
 
 หลังจากกรรมวิธีการแยกเสนใยขาวโพดมาแลว 
ขั้นตอนตอไปในข้ันตอนคือการเตรียมเสนฝายกอนที่จะ
นํามาดีดผสมกันในขั้นตอนตอไป 
 

  
ภาพที่ 19 นําเสนใยขาวโพดที่ไดมาดีดรวมกับฝายที่อ้ิว

แลว 
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ภาพที่ 20 ขั้นตอนการเข็นฝายที่ผสมเขากับเสนใย

ขาวโพด 
 

 
ภาพที่ 21 ภาพการทอหลังจากการกอฝายใสกระสวย 

 

 
ภาพที่ 22 ผาที่ทอเสร็จ 

 
 หลังจากท่ีไดผาสําหรับการตัดเย็บแลว ขั้นตอน
ถัดไปเปนขั้นตอนการตัดเย็บเพ่ือใหไดรูปแบบผลิตภัณฑ
ที่ออกมาสมบูรณ 
 
 

 
ภาพที่ 23 ภาพการตัดเย็บเก็บความเรียบรอยของงาน 

 
 ตนแบบผลิตภัณฑ มีดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 24 ตนแบบกระเปาสะพายหลัง (Black pack) 

 

 

ภาพที่ 25 ตนแบบกระเปาหูหิ้วสะพายขาง (Tote bag) 
 

 

ภาพที่ 26 ตนแบบ กระเปาคาดอกทรง (Saddle Bag) 
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ประเมินผลความพึงพอใจตอการออกแบบ
ผลิตภัณฑตนแบบของกระเปาจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก
ขาวโพด จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความ
ตองการของผูบริโภคเร่ืองการออกแบบ การศึกษาและ
พัฒนาวัสดุ เหลือทิ้ งจากขาวโพดเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑกระเปา จํานวน 100 คน สามารถวิเคราะหได
ดังนี้  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมมีการศึกษาและพัฒนาเศษวัสดุเหลือท้ิงจาก
ขาวโพดเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาอยูในระดับ
มากมี คาเฉลี่ย คือ 4.20 และเม่ือพิจารณาหัวขอยอยโดย
เรียงจากมากไปหานอยผลสรุปที่ไดคือ เสนดายมีความ 
เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑคาเฉล่ีย 4.26 ความ
สวยงามของลวดลายผา คาเฉลี่ยคือ 4.17 การดูแล และ
บํารุงรักษา คาเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ การใชเสนใย
ขาวโพดและวัสดุ ในการตัด เย็บ  คา เฉลี่ยคือ  4.12 
รองลงมาคือความสวยงามในภาพรวม คาเฉลี่ยคือ 4.08 
รองลงมา คือความเหมาะสมของสี ผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย
คือ 4.07 และลําดับสุดทายคือความสะดวกในการใชงาน 
คาเฉลี่ยคือ 4.06 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมที่
มีการศึกษาและพัฒนาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเพ่ือ
การออกแบบผลิตภัณฑกระเปาอยู ในระดับมากมี 
คาเฉลี่ย คือ 4.20 และเม่ือพิจารณาหัวขอยอยโดยเรียง
จากมากไปหานอยผลสรุปที่ ไดคือ เสนดายมี ความ
เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑคาเฉล่ีย 4.31 ความ
สวยงามโดยรวมของผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยคือ 4.17 การ
ดูแล และบํารุงรักษา คาเฉลี่ย 4.26 รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยคือ 4.16 รองลงมาคือ 
การนําเสนใยขาวโพดมาผสมฝายและวัสดุที่นํามาใชตัด
เย็บ คาเฉลี่ยคือ 4.15 รองลงมาคือความสวยงามของ
ลวดลายผา คาเฉลี่ยคือ 4.13 และความสวยงามของลาย
ผา  คาเฉล่ียคือ 4.06 การศึกษาและพัฒนาเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งจากขาวโพดเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาอยูใน
ระดับมากมี คาเฉลี่ย คือ 4.27 และเมื่อพิจารณาหัวขอ
ยอยโดยเรียงจากมากไปหานอยผลสรุปที่ไดคือ ความ
สวยงามของลวดลายผา คาเฉลี่ยคือ 4.44 รองลงมาคือ 
การดูแลและบํารุงรักษา คาเฉล่ีย 4.32 รองลงมาคือ 
ความสะดวกในการใชงาน คาเฉลี่ยคือ 4.30 รองลงมาคือ 
การนําเสนใยขาวโพดมา 

ผสมฝายและวัสดุที่นํามาใชตัดเย็บคาเฉลี่ยคือ 4.26 
รองลงมาคือ เสนดายท่ีไดมีความเหมาะสมในการทํา
ผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยคือ 4.22 และ ความสวยงามโดยภาพ
รวงของผลิตภัณฑคาเฉลี่ยคือ 4.20 และ ความเหมาะสม
ของสีผลิตภัณฑคาเฉลี่ยคือ 4.20 เปนลําดับสุดทาย 

 
สรุปและอภิปรายผล 

     ในการการศึกษาและพัฒนาเศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากขาวโพดออกแบบกระเป า  สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดผลดังตอไปน้ี 
 1. ดานรูปแบบผลิตภัณฑการออกแบบการนํา
เศษวัสดุเหลือท้ิงจากทางการเกษตรนํามาประยุกตใชใน
การออกแบบผลิตภัณฑกระเปาสิ่งท่ีไดคนพบคือเศษวัสดุ
เหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวอยางขาวโพดสามารถนํามาทํา
เสนใยจากขาวโพดโดยมีคุณสมบัติเชิงบวกสามารถเพ่ิม
คุณสมบัติใหแกตัวฝายท่ีนํามาผสมเพ่ือทําเสนดายในการ
ทอแตลักษณะความละเอียดของเสนใยที่ไดหลังการ
ทดลองไดออกมา 2 ลักษณะคือเสนใยละเอียดขนาดเล็ก
ที่เหลือแตเสนใยโปรตีน(เซลลูโลส)และเสนใยแบบหยาบ 
เสนใยขาวโพดท้ังสองลักษณะสามารถนํามาดีดเขากับ
ฝายธรรมชาติและเข็นดวยมือเปนเสนสําหรับการทอเสน
ใยแบบละเอียดยอมสีธรรมชาติไดสีที่เดนชัดกวาเสนใย
แบบหยาบและยังมีความละเอียดในเสนดายท่ีผิวสัมผัส
มากกวาเสนฝายแบบหยาบการออกแบบกระเปาจากเศษ
วัสดุเหลือท้ิงจากขาวโพดนอกจากจะสามารถนําขยะที่
เหลือจากการเกษตรมาใชให เกิดประโยชนแลวยัง
สามารถชวยลดมลพิษได อีกดวยกระเปาจากที่ เปน
เอกลักษณและรูแบบทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูออกแบบอาจคนพบ
สิ่งใหมระหวางการศึกษาหรือเมื่อชิ้นงานเสร็จดวยการ
สังเกตและศึกษาเปนขอมูลการออกแบบในคร้ังตอไป 
 2. ดานการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑการ
เปาหนึ่งคอลเล็คชั่น ไดแก กระเปาสะพายหลัง (Black 
pack) กระเปาหูหิ้วสะพายขาง (Tote bag) และ 
กระเปาคาดอกทรง (Saddle Bag) ซึ่งเปนกระเปาที่
สามารถใชไดทั้งผูหญิงและผูชาย โดยรูปแบบในการ
ออกแบบกระเปาแนว streak เพ่ือเพ่ิมความทันสมัยและ
สามารถเขาถึงไดงาย การนําเอางานออกแบบเขาไปเปน
สวนหนึ่งของธรรมชาติการนําเอาวัสดุธรรมชาติมาใชใน
การออกแบบผลิ ตภัณฑกระ เป า เ พ่ือ พัฒนาวั ส ดุ 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 448 -



 

ผลิตภัณฑสอดคลองกับแนวคิดของ สิงห อินทรชูโต
(2552) การออกแบบโดยใชหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco design) การออกแบบตอง
คํานึงถึงสัดสวนการใชงานใหมีความเหมาะสมกับ 
กลุมเปาหมายที่ตองการ 
 3. ดานการใชสอย ในการออกแบบผลิตภัณฑ
กระเปาจากการศึกษาพบวา การนําเอาเศษวัสดุเหลือท้ิง
ของขาวโพดสามารถใชรวมกับใยธรรมชาติที่มีอยูทั่วไป
อยางฝายไดและยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของเสนฝายให
มีคุณสมบัติเชิงกลมากขึ้นทั้งน้ียังสามารถนําไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑเพ่ือการตอยอดทางการเกษตรในครัวเรือนได
จริง ฟงกชั่นการใชงานในแตละใบจะแตกตางกันไปในแต 
ละสถานการณ เชน กระเปาสะพายหลัง (Black pack) 
เหมาะสําหรับการใสของหนัก หรือตองการเก็บสําภาระ
เพ่ือการเดินทางหรือตองการความสะดวกมากข้ึนมีชอง
ขนาดตางๆเพ่ือแยกสิ่งของไดเปนสัดสวน กระเปาหูหิ้ว
สะพายขาง (Tote bag) เหมาะสําหรับการใสของที่
จําเปนเปนกระเปาชองเดียว แตสามารถเก็บของไดเปน
จํานวนมากอาจใสหนังสือหรือแท็ปเลทเพ่ือสะดวกตอ
การหยิบจับ (Saddle Bag) เปนกระเปาขนาดเล็ก
สําหรับใสสิ่งของท่ีจําเปนบางอยาง เชนกระเปาสตางค
หรือโทรศัพทมือถือสะดวกตอการพกพาไปในที่ตางๆได
งายเนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนางานนี้ตอไป 
 1. จากการประเมินราคาตนทุนในการผลิตของ
ผลิตภัณฑแลวมีราคาขอนขางสูง เนื่ องจากเปนงาน
ประณีตและผลิตเปนจํานวนนอยราคาในการผลิตจึงสูง
กวาที่จะผลิตในจํานวนมาก 
 2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรคํานึงถึงคุณภาพของ
เสนใยท่ีมีความละเอียดไมเทากันจึงสงผลตอการเข็นเสน
ฝายผสมเสนใยขาวโพดสําหรับการทอและตองศึกษา
กระบวนการผลิตวิธีที่หลากหลายขึ้น 

 3. การออกแบบการนําใยขาวโพดผสมฝายมาใช
ในการออกแบบผลิตภัณฑกระเปามีความเหมาะสมใน
การสรางโอกาสสรางงานและเพ่ิมรายไดใหกับทองถิ่นได
เปนอยางด ี
 4. ในการตัดเย็บกระเปาควรคํานึงถึงวัสดุที่จะมี
ความสามารถนํามารวมในการออกแบบกระเปาที่ทํามา
จากเสนใยธรรมชาติ เพราะวัสดุประกอบอาจสงผลตอ
งานที่จะออกมา 
 5. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเก่ียวกับ
ลวดลายการทอ เพ่ือใหเกิดเอกลักษณของผืนผาที่จะ
นํามาตัดเย็บ 
 6. ในการเลือกใชวัสดุเสริมในการตัดเย็บควร
เปนวัสดุเดียวกันทั้งหมดโดยเลือกเปนอยางใดอยางหนึ่ง
เพ่ือใหเกิดเปนเอกลักษณของคอลเล็คชั่น 
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