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บทคัดย่ อ
ในงานวิจัยนี ้ได้ ศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการนากระดาษเส้ นใยสับปะรดมาใช้ ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ ชาวบ้ านสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ไว้ ใช้ กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ เองโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบ
อุตสาหกรรม โดยใช้ ตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ ต้นแบบคือ ผ้ าขาวม้ า ของกลุ่มอนุรักษ์ ผ้าฝ้ายท อมือ ตราละอู จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณ ฑ์และกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์ จ ะต้ อ งมีความชัดเจน และ
สามารถทาตามได้ ง่าย มีโครงสร้ างที่ ไม่ซับซ้ อ น และสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ที่สาคัญ ลงบนบรรจุภัณ ฑ์
กระดาษเส้ นใยสับปะรดได้ ด้วยการพิมพ์จากแม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ซึ่งจะให้ ผลการพิมพ์ที่ชัดเจนทัง้
กระดาษสับปะรดแบบปั่ นหยาบและปั่ นละเอียด ส่วนแม่พิมพ์ตรายางนัน้ เหมาะสมสาหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษเส้ น
ใยสับปะรดชนิดปั่ นละเอี ยดเท่านัน้ เนื่ อ งจากชนิดปั่ นหยาบจะให้ พืน้ ผิวที่ ไม่เรี ยบ จึงท าให้ ได้ ผลการพิมพ์ที่ไ ม่
ครบถ้ วน แต่ให้ เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ
คาสาคัญ : บรรจุภัณฑ์ , กราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์ , กระดาษเส้ นใยสับปะรด, บรรจุภัณฑ์ผ้าขาวม้ า, กลุ่มอนุรักษ์ ผ้าฝ้าย
ทอมือ ตราละอู

Abstract
This research is to study the process and methods of Pineapple paper design for packaging of
local products with a strong emphasis to produce the packages on their own by sampling the loincloth,
the products of the conservative cotton hand-woven group of La-u brand in Prachuapkhirikhan province.
Complied with a nearby productive of pineapple's paper, which is the group of farmers' housewives in
Moo 6, named Agriculture Housewives Ruamjaipattana Group. The resercher created the theory to the
target groups, which are the experts and tourists, then processed to design the prototype packages
with the purpose that the local people to learn to do by themselves, not difficult to follow. Graphic design
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on package can print important details or graphic design on pineapple paper either print with silkscreen
or rubber printing. This prototype packages can easily produce by local people from the beginning to
the end of process therefore this research will solve the problems for the sizes and the unsuitable to
capital fund of the group.
Keywords : Package, Graphic Design on Package, Pineapple’s Paper, Loincloth’s Package, The
Conservative Cotton Hand-Woven Group , La-u Brand

คานาและวัตถุประสงค์
การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาหรับสินค้ าชุมชนจากกระดาษเส้ นใยสับปะรดนี ้ เป็ นงาน
ศึกษาวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1. ศึกษาวิธีการนากระดาษเส้ นใยสับปะรดมาใช้ ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 2. ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิ กที่จะมีความเหมาะสมกับ การใช้ กระดาษเส้ นใยสับปะรด 3. เพื่อนาเสนอ
แนวทางการนากระดาษเส้ นใยสับปะรดมาใช้ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในเบื ้องต้ นคณะผู้วิจัยได้
ทราบว่า มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระดาษเส้ นใยสับปะรด ที่ศึกษาในด้ านคุณ สมบัติทางกายภาพและคุณภาพ
เชิงกลของกระดาษในปริ มาณมาก ซึ่งเป็ นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่
ลักษณะการผลิตกระดาษเส้ นใยสับปะรดของกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรนัน้ ยังคงมีลกั ษณะการผลิตเป็ นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อนหรื อในระดับชุมชน มากกว่าที่จะเป็ นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมโรงงาน และด้ วยลักษณะการผลิตเช่นนี ้
จึงส่งผลให้ กระดาษเส้ นใยสับปะรดขาดการพัฒนารูปแบบการใช้ งานที่หลากหลาย อีกทัง้ ยังขาดช่องทางในการจัด
จาหน่าย จึงทาให้ กลุม่ ผู้ผลิตกระดาษเส้ นใยสับปะรดอยู่รอดได้ ยาก คณะผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจในการนาองค์ความรู้
ด้ านเรขศิลป์เข้ ามาปรับใช้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยเน้ นที่การศึกษาหาแนวทางการนากระดาษเส้ นใยสับปะรด
มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่ นๆ อันจะส่งผลให้ มีรูปแบบการนากระดาษไปใช้ งานในลักษณะต่างๆ ได้
มากขึ ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิม่ ช่องทางในการจัดจาหน่ายกระดาษเส้ นใยสับปะรดได้ แล้ วนัน้ ยัง สามารถสร้ างความ
น่าสนใจ และสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะให้ เกิดกับผลิตภัณฑ์ ชุมชนนัน้ ๆ ได้ อีกด้ วย นอกจากนีก้ ารศึกษาวิจัยยังมุ่งเน้ น
ให้ ช าวบ้ านสามารถผลิต บรรจุภัณ ฑ์ ดังกล่าวไว้ ใช้ ได้ เ อง ซึ่ง จะช่ว ยลดต้ น ทุนการผลิต และยังเป็ นการส่งเสริ ม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้ เกิดการประสานประโยชน์ตอ่ กัน อันจะช่วยส่งเสริ มให้ ชุมชนนัน้ สามารถพึ่งพาตนเองและ
สามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผู้วจิ ยั ได้ เริ่มต้ นดาเนินงานศึกษาวิจัยโดยการระบุผลิตภัณฑ์ที่จะนามาใช้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษาฯ
ซึ่งได้ คดั เลือกจากความเหมาะสมและตรงตามเกณฑ์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ คือ เป็ นผลิตภัณฑ์สินค้ าชุมชนชนิดอื่นๆ ที่มีแหล่ง
ผลิตอยู่ใกล้ กนั กับแหล่งผลิตกระดาษเส้ นใยสับปะรด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตเพื่อจาหน่ายอย่างสม่าเสมอและได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายอยู่ในเขตพื ้นที่ศึกษาคือ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ตวั อย่างที่ตรงตามเกณฑ์ดงั กล่าว คือผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ า ตราละอู ของกลุ่มอนุรักษ์ ผ้าฝ้ายทอมือ หมู่ 1
ตาบลห้ วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กันกับแหล่งผลิตกระดาษ
เส้ นใยสับ ปะรดคื อ กลุ่มแม่บ้า นเกษตรกรรมร่ วมใจพัฒ นา หมู่ 6 ตาบลห้ ว ยสัตว์ ใ หญ่ อ าเภอหัว หิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
เมื่อ ได้ ผลิตภัณฑ์ ตวั อย่างแล้ ว คณะผู้วิจัยจึงดาเนินการรวบรวมตัวอย่างบรรจุภัณ ฑ์ สาหรับผลิตภัณ ฑ์
ผ้ า ขาวม้ า ในทุ ก ลัก ษณะ โดยเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตั ว อย่ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบบัง เอิ ญ หรื อ ตามความสะดวก
(Convenience Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจาก 3 วิธีการ ได้ แก่ การลงพืน้ ที่เพื่อสารวจของคณะผู้วิจัย การเดิ น
สารวจและเก็บข้ อมูลตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากงานแสดงสินค้ า "ศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้ าวไกลด้ วยพระบารมี "
(21-27 กพ. 2555) และเก็บข้ อมูลจากเว็บไซต์ จากนันจึ
้ งนาข้ อมูลดังกล่าวมาศึกษาด้ วยการวิเคราะห์ฐานข้ อมูลการ
ออกแบบในลักษณะของการเปรี ย บเที ย บฐานข้ อ มูล แบบตาราง (Matrix Analysis) และการจัด กลุ่มข้ อ มูล
(Grouping) โดยใช้ แม่แบบตารางของชิเกนโนบุ โคบายาชิ นามาเปรี ยบเทียบใน 3 คุณลักษณะหลักที่สาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ า คือ การเปรี ยบเทียบการออกแบบตราสัญลักษณ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบ
กราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ทังนี
้ ้ข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการดังกล่าว ได้ นามาสูก่ ารสร้ างแบบสอบถามสาหรับ
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการออกแบบด้ วยตาราง Matrix Analysis

ภาพที่ 3 แสดงการจัดกลุม่ รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผ้าขาวม้ า จานวน 30 ตัวอย่าง

ภาพที่ 4 แสดงการจัดกลุม่ รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ลงบนตาราง Image Scale
ในการคัดเลือกกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญฯได้ จดั ออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ นักวิชาการ กลุม่ นักออกแบบอาชีพ และ
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานออกแบบ โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญฯตอบแบบสอบถามทัง้ สิ ้น 16
ท่าน ทัง้ นี ใ้ นการศึกษาวิจัยได้ สอบถามกลุ่มนักท่อ งเที่ ยว เพื่อ ศึกษาความต้ อ งการของผู้บริ โภคในการเลือ กซื อ้
ผลิตภัณ ฑ์ ผ้าขาวม้ า ความคาดหวัง ต่อ บรรจุภัณ ฑ์ ข องผลิต ภัณ ฑ์ และความคิดเห็นต่อ การยอมรั บได้ ใ นราคา
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ าพร้ อมบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างจากกลุม่ นักท่องเที่ยวได้ ทงสิ
ั ้ ้น 110 คน
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุกแขนง คณะผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจาแนกประเภท
ข้ อมูลให้ เป็ นค่าทางสถิติ โดยแบ่งวิธีให้ คะแนนออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะคาถามการวัดคุณสมบัติเรื่ องความ
เหมาะสมในการนาไปใช้ และการจัดลาดับความสาคัญ จากนัน้ จึงนาเสนอข้ อมูลผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์
พรรณนา (Descriptive) โดยจัดแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ และสรุปภาพรวมการเปรี ยบเทียบในแต่ละประเด็นโดยใช้
ตารางช่วยนาเสนอ จากนันจึ
้ งนาข้ อมูลทังหมดมาสั
้
งเคราะห์จนได้ แนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และ
เมื่อพัฒนาจนได้ ต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ คณะผู้วจิ ยั จึงได้ นาต้ นแบบที่สร้ างขึ ้นไปให้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มอนุรักษ์ ผ้า
ฝ้ายทอมือฯ ซึ่งเป็ นเจ้ าของผลิตภัณ ฑ์ เป็ นผู้ประเมินผล โดยใช้ คาถามในลักษณะการสัมภาษณ์ แบบมีเค้ าโครง
คาถาม โดยผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ได้ นามาปรับปรุงต้ นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อนาเสนอต้ นแบบที่ดียิ่งขึ ้นต่อไป

ผลการวิจัย
สาหรับผลการวิจยั จักได้ แบ่งกล่าวถึง 4 หมวดคือ หมวดที่ 1 การวิเคราะห์บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากกระดาษเส้ น
ใยสับปะรดพบว่า ลักษณะการนากระดาษฯไปใช้ เป็ นบรรจุภัณฑ์ ยังนิยมใช้ ห้ มุ บนกระดาษแข็ง (จั่วปั ง) มากถึงร้ อย
ละ 99 มี เพีย งร้ อยละ 1 เท่านั น้ ที่ น ามาใช้ โดยไม่ห้ ุมกระดาษแข็ง หมวดที่ 2 การวิเ คราะห์ เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์
ผ้ าขาวม้ า โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ ลักษณะการทอผ้ าขาวม้ า เส้ นใยที่ใช้ ในการทอ และ

ชนิดสีที่ใช้ ในการย้ อม ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 3 อย่างนี ส้ ่งผลให้ ผลิตภัณ ฑ์ผ้าขาวม้ าในแต่ละที่มีลักษณะเด่น และมี
คุณสมบัตทิ ี่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์

ภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสีที่ได้ จากลักษณะเส้ นใยที่ใช้ ในการทอ และชนิดสีที่ใช้ ในการย้ อม

ภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสีที่ได้ จากบรรจุภณ
ั ฑ์ผ้าขาวม้ า
หมวดที่ 3 การวิเคราะห์บรรจุภณ
ั ฑ์และกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ า พบว่า การออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ ร้อยละ 90 ใช้ ชื่ อกลุ่มผู้ผลิตเป็ นสัญลักษณ์ (Logo) มีเพียงร้ อ ยละ 10 เท่านัน้ ที่ มีการตัง้ ชื่ อ ตรา
สัญ ลักษณ์ ขึ ้นมาใหม่ ไม่ซ า้ กับชื่ อของกลุ่มผู้ผลิต ส่วนลักษณะการออกแบบตราสัญ ลักษณ์ นิยมใช้ ลกั ษณะการ
ออกแบบผสมผสาน (Combination Form) รองลงมาคือการใช้ ตวั อักษร (Letter Form) และนิยมใช้ สีเพียง 1-2 สี
ทางด้ านโครงสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ านี ้พบว่า มีขนาดบรรจุภัณฑ์โดยเฉลี่ยกว้ าง x ยาว x สูงอยู่
ที่ 22 x 30 x 3 ซม. โดยลักษณะคุณสมบัตทิ างกายภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ 63% มีลกั ษณะโปร่งแสง และ ร้ อยละ 66.6
มีโครงสร้ างที่สามารถป้องกันฝุ่ นละอองหรื อนา้ ได้ โดยวัสดุที่นามาใช้ เป็ นโครงสร้ างบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ
ถุงพลาสติกใส รองลงมาคือ วัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีใช้ เพียงร้ อยละ 26.6 ทางด้ านการออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์
ลักษณะส่วนใหญ่ของภาพประกอบจะใช้ ภ าพตัวอักษร (Typography) และภาพกึ่งนามธรรม (Distortion) บรรจุ
ภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ าไม่นิยมใช้ ภาพถ่ายจริง เนื่องจากสัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ที่มกั พิมพ์เพียง 1-2 สี
เท่านัน้ หมวดที่ 4 การวิเคราะห์ระบบการพิมพ์และเทคนิคการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ พบว่า จานวนสีที่ใช้ พิมพ์มกั มี
เพียง 1-2 สีเท่านัน้ และเป็ นการพิมพ์โดยผ่านระบบโรงพิมพ์ ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายที่สงู โดยส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมพิมพ์
แต่หลีกเลี่ยงไปใช้ ถงุ พลาสติกใสแทน
จากการวิเคราะห์ ข้อ มูลและสรุ ปแนวทางที่ได้ รับคาแนะนาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้ผลิต และความ
ต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคแล้ ว คณะผู้วิจัยจึงนาแนวคิดต่างๆ มาสังเคราะห์ จนเกิดเป็ น แนวทางในการพัฒนาเป็ น
ต้ นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเน้ นไปที่วธิ ีการผลิตที่ไม่ต้องพึง่ พิงระบบอุตสาหกรรม ที่ต้องสัง่ ผลิตคราวละจานวนมาก จึง
ได้ พัฒนาแนวคิดมาจากการนาเอกลักษณ์ ในท้ อ งถิ่นมาผสมผสานกับวิธีก ารพับกระดาษในลัก ษณะออริ กามิ
(Origami) ที่เริ่ มพื ้นฐานบนกระดาษขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทาให้ ไม่ต้อ งมีแม่แบบ (Pattern) เอาไว้ ใช้ งาน ทาให้ มี
ความง่ายในการทาตาม ที่สาคัญคือสามารถใช้ งานจากกระดาษขนาดมาตรฐานที่ กระดาษเส้ นใยสับปะรดมี คือ
ขนาด 80 ซม. x 55 ซม. ดังนันกระดาษเส้
้
นใยสับปะรดหนึ่งแผ่นจะสามารถนามาใช้ ห่อเป็ นบรรจุภัณฑ์ได้ 2 ชิน้ ซึ่ง
ทาให้ ลดต้ นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ลงไปได้ มาก เนื่ องจากกระดาษหนึ่งแผ่นมีราคาขายส่งที่ แผ่นละ 10-12 บาท

หากกระดาษหนึ่งแผ่นสามารถใช้ ห่อสินค้ าได้ 2 ชิน้ จึงเท่ากับต้ นทุนของการห่อสินค้ าหนึ่งชิน้ นัน้ เท่ากับ 5-6 บาท
และหากมีการติดประดับหรื อเพิ่มเติมด้ วยเชือกกระดาษ (ซึ่งเชือกกระดาษนีเ้ ป็ นผลผลิต มาจากเศษเหลือของกระ
ดาษเส้ นใยสับปะรด) ก็จะช่วยเพิม่ มูลค่าบรรจุภัณฑ์ได้ และยัง เป็ นการใช้ ผลผลิตจากกระดาษเส้ นใยสับปะรดอย่าง
คุ้มค่าและเหลือเศษทิ ้งน้ อยที่สดุ ทางด้ านการออกแบบตราสัญลักษณ์ ได้ ใช้ แนวคิดจากความหมายของคาว่า "ละอู"
ซึ่งแปลว่า "ป่ าไผ่" มาใช้ ในการเสริ มสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ ท้องถิ่น จึงออกแบบคาว่า ละอู เป็ น อักษรประดิษฐ์
(Display) ที่มีรูปแบบอักษรตัวตรง (Roman) และใช้ คสู่ ีน ้าตาลโคลน (C 30 M80 Y100 K50) กับสีเขียวเข้ มแทนต้ น
ไผ่ (C90 M40 Y100 K30) ส่วนรายละเอียดข้ อมูลผู้ผลิต ได้ เลือกใช้ ตวั อักษร Supermarket (Regular) ขนาด 20 pt.

ภาพที่ 7 แสดงแบบตราสัญลักษณ์และรายละเอียดที่จะใช้ บนบรรจุภณ
ั ฑ์
เมื่อ ได้ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ แล้ ว คณะผู้วิจัยได้ นาต้ นแบบนัน้ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและผู้ผลิตได้ ประเมินผล
ความพึงพอใจในการออกแบบ (ภาพที่ 8) ซึ่งได้ ผลประเมินความพึงพอใจในแบบที่ 2 (4.81) รองลงมาคือ แบบที่ 5
(4.78) จากนันคณะผู
้
้ วิจัยจึงมีการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบในเรื่ องคุณลักษณะบางประการ (ภาพที่ 9)
โดยได้ ปรับลักษณะวิธีการจัดวางตัวอักษร ปรับลดรายละเอียดข้ อมูลที่ไม่จาเป็ นออก และนาเสนอรูปแบบการห่อใน
2 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 เหมาะสาหรับการห่อแบบง่าย สามารถใช้ เป็ นของที่ระลึก / ของฝากได้ และแบบที่ 2 เหมาะ
สาหรับการนาไปเป็ นของขวัญสาหรับญาติผ้ ใู หญ่ ต้ องใช้ การจับคูส่ ี เพื่อทาให้ หีบห่อดูน่าสนใจขึ ้น โดยสามารถเลือก
ที่จะบรรจุสนิ ค้ าลงถุงพลาสติกหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั การเลือกของผู้ซื ้อ (ผู้บริโภคเลือกก่อนบรรจุใส่ถงุ )

ภาพที่ 8 แสดงผลการประเมินต้ นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

ภาพที่ 9 แสดงต้ นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้ ปรับพัฒนามาจากแบบที่ 2

สรุป
จากการศึกษาและทดลองออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ต้นแบบในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายวิธีการพิมพ์
จึงนามาสูข่ ้ อสรุปในประเด็นที่สาคัญดังนี ้ 1. ด้ านการออกแบบโครงสร้ างบรรจุภณ
ั ฑ์โดยให้ สามารถจับถือได้ นนั ้ มีความ
ไม่เหมาะสม และทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงมากเกินกว่าที่ผ้ บู ริโภคจะรับได้ 2. ด้ านการออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์
แนะนาให้ ใช้ ตวั อักษรแบบไม่มีหวั แต่มีความหนามากกว่าความหนาปกติ ขนาดตัวอักษรที่ใช้ ไม่ต่ากว่า 16 pt. และ
การใช้ ภาพกราฟิ ก ควรออกแบบภาพให้ มีลกั ษณะเป็ นภาพตัดทอนที่สามารถสื่อสารได้ เข้ าใจง่าย (ในลักษณะภาพ
Pictogram) หลีกเลี่ยงการใช้ เส้ นบางๆ กับรายละเอียดยิบย่อย เพราะจะทาให้ มีปัญหาในขณะพิมพ์ได้ ส่วนการ
ออกแบบภาพกราฟิ ก ด้ านการเลือกใช้ โทนสีบนบรรจุภัณฑ์ ควรคานึงถึงชนิ ดของเส้ นด้ าย วิธีการทอ และสีที่ใช้ ใน
การย้ อม เพราะทังสามอย่
้
างนี ้มีผลต่อการให้ โทนสีที่เข้ ากันกับสินค้ า 3. ด้ านเทคนิคการพิมพ์ที่เหมาะสมคือ การ
พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ตะแกรงไหม และควรใช้ สีสกรี นชนิดสีลอย และต้ องระวังเรื่ องการปาดสี เพราะกระดาษไม่ได้ มี
ความเรี ยบสม่าเสมอกันทังแผ่
้ น ส่วนการใช้ แม่พมิ พ์ตรายาง (Rubber Stamp) จะไม่เหมาะสมในกรณี ที่งานกราฟิ ก
มีรายละเอียดมากๆ และวิธีนี ้เหมาะกับการใช้ ร่วมกับกระดาษเส้ นใยสับปะรดชนิดปั่ นละเอียด ควรใช้ ตรายางชนิดที่
ผลิตจากยางพารา ซึ่งตรายางชนิดนี ้จะผ่านกระบวนการหล่อแม่พิมพ์โลหะก่อนแล้ วจึ งมาหล่อยางพารา จึงมีความ
คงทนสูง มีอายุการใช้ งานนาน มีคณ
ุ ภาพดีมีความคมชัด สามารถเก็บรายละเอียดของแบบได้ ดีกว่าการใช้ ยางโพลิ
เมอร์ และคุ้มค่ากับการใช้ งานในระยะยาว จากการทดลองออกแบบดัง กล่าวจึงนามาสู่ข้อ สรุ ปในภาพรวมว่า
กระดาษเส้ นใยสับปะรดนันเหมาะสมกั
้
บการนามาใช้ เป็ นบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกของฝาก
เช่น ผ้ าขาวม้ าทอมือ ได้ เป็ นอย่างดี และไม่เหมาะสมกับการนามาใช้ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารแบบสัมผัสโดยตรง
อย่างไรก็ตามคณะผู้วจิ ยั มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเกี่ยวกับการแปรรูปกระดาษเส้ นใย
สับปะรดเพื่อนามาใช้ ในงานด้ านอื่นๆ หรื อใช้ ประกอบกับสินค้ าประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่ องจากพบว่าในปั จจุบัน

กระดาษเส้ นใยสับปะรดได้ มีการนาไปใช้ ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าวผลิตโดย
บริษัท โยธกา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และได้ รับการตอบรับจากต่างประเทศเป็ นอย่างดี จึงมีความเห็นว่า กระดาษ
เส้ นใยสับปะรดนี ม้ ีคุณ สมบัติแฝงอยู่อี กมาก เพีย งรอการศึกษาวิธีการนามาใช้ ที่เ หมาะสม และหนึ่งในนัน้ คื อ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณสมบัตทิ างเคมี สาหรับรองรับงานพิมพ์ที่หลากหลาย

คาขอบคุณ
การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ส าหรั บสินค้ าชุมชนจากกระดาษเส้ นใยสับปะรดนี ้ เป็ น
โครงการวิจัยที่ ได้ รับ การสนับสนุน จากทางศูนย์ วิจัย มหาวิทยาลัย ธุร กิจ บัณ ฑิต ย์ ในงบประมาณเงิน กองทุน
สนับสนุนการวิจัย ประจาปี 2553 และได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จนสามารถ
ดาเนินการศึกษาวิจยั นี ้ให้ แล้ วเสร็จได้ อย่างสมบูรณ์
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