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บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหเสนใยจากพืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ โดยมีการศึกษาพื้นที่ในการ 
ปลูกพืชตระกูลกลวย 5 จังหวัดทางภาคเหนือ โดยมีสายพันธุจากพืชตระกูลกลวยที่ศึกษา 9 สายพันธุ เพื่อใช 
ประโยชนในการสรางผลิตภัณฑและไดขอสรุปจากกระบวนการผลิตเสนใยจากพืชตระกูลกลวยเพื่อไดวัสดุใหมใน 
มาใชเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางรายไดจากเกษตรกรหลังจากการเพาะปลูกทางเกษตรกรรม 
ผลการวิจัย พบวา กลวยพันธุที่ใชในการวิจัยคือกลวยปาหรือกลวยตานี เพราะมีเนื้อเสนใยที่เหนียวที่สุด โดยนำ
สวนของพืชตระกูลกลวยที่เหลือทิ้งจากการเกษตรทำการแยกเสนใยเปนเสนและทำการฟนเปนเสนตรง มีการรวม 
เสนใยจากธรรมชาติ 5 ชนิด พบวา เสนใยกลวยผสมเสนใยปอ สวนผสมอยางละ 50% มีคาแรงดึงสูงสุด คือ  
678.71 นิวตัน  

  จากขอสรุปท้ัง 2 ดาน คือ ดานกระบวนการผลิตและทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ ผลรวมคาเฉลี่ย  
4.17 อยูในระดับดี และผลประเมินความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑ ผลรวมคาเฉล่ีย 4.07 อยูในระดับดี 

Abstract 
  This research is the analytical study of fibers from banana trees in northern area. The 
study has been conducted on planted banana-species areas in 5 northern provinces. There are 9  
studied banana species. The objectives of the studies are to utilize these mentioned banana  
species for product creation. It is also to find out the banana-fiber-extraction process for new  
materials used as guidelines to design new products which help generate extra revenue for  
farmers after harvest season. The result from the research indicates that the most appropriate  
species for the research is Musa acuminata Colla due to its strongest texture in term of 
thickness. The leftovers of banana (stalk and pseudo stem in dried form) after agricultural 
process have been extracted into straight fiber ropes. Then, they are processed into straight fiber 
ropes through hand-cutting by northern villagers. As for the 5 types of natural fibers. It is found  
that banana fibers mixed with hemp fibers at 50% proportion for each yields the highest pull  
force of 678.71 N. 

 To sum up, the manufacturing production and creation is in a good level, by average value 
4.17 and the product users’ satisfactions is a good level, by average value 4.07.  
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1. บทนำ 
 ชุมชนเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศไทย 

เปนแหลงที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีวิถีชีวิต 

สัมพันธอยูกับความงดงามและความเรียบงายของ 

ธรรมชาติ ท่ีใหความอุดมสมบูรณและความรูสึก 

ที่สงบเย็น ดวยสภาพแวดลอมเชนนี้ชนบทจึงเปน 

แหลงผลิตงานหัตถกรรมที่มีคุณคา งานหัตถกรรม 

ที่เกิดขึ้นนอกจากประโยชนใชสอยในตัวมันเอง 

แลว ยังสะทอนใหเห็นถึงชีวิตของผูคน ของชุมชน 

และธรรมชาติแวดลอมมันอยู เราสามารถกลาว 

สรุปไดอยางเช่ือมั่นวางานหัตถกรรมนั้นมีตน 

กำเนิดมาจากธรรมชาติแวดลอมของทองถิ่น  

ถาสภาพแวดลอมสดชื่นงดงาม ชุมชนมีความสุข  

ผลงานหัตถกรรมก็ประณีตหมดจด หากเราจะ 

สงเสริมการทำงานหัตถกรรมทองถิ่น ก็มีความ 

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองเอาใจใสตอการรักษาและ

พัฒนาสภาพแวดลอมแหลงผลิตงานหัตถกรรม 

ใหยังคงคุณคาในความงดงามโดยธรรมชาติดั้งเดิม

และสามารถเอื้อประโยชนใหชุมชนมีฐานะและ

ชีวิตอยูอยางมีความสุขได (หัตถกรรมทองถิ่น 6 

จังหวัดภาคเหนือ, 2533: 2) 

 กลวยเปนพืชเกาแกของประเทศไทยผลใช 

รับประทาน สวนใบใชหอของกันมาต้ังแตโบราณ  

ใบกลวยมีความทนทานตอความรอนมาก ดังนั้น 

จะเห็นวาขนมท่ีหอดวยใบตองสามารถปงหรือตม 

หรือนึ่งไดโดยที่อาหารอยูขางในไมเสียหาย ในพิธี 

ตาง ๆ ทางศาสนาจะมีการใชสวนตาง ๆ ของกลวย 

เพ่ือประกอบในพิธีนั้น ๆ เชน ผล ใบ กาบลำตน  

เปนตน พิธีตาง ๆ ที่ใชกลวยมีตั้งแตเกิดจนตาย

การใชใบตองนั้นสวนใหญใชเปนฝมือ การทำ

บายศรี กระทง และบางครั้งใชโดยไมตองนำมา

ประดิษฐ เชน ใชใบตองวางบนกระดงรองตัว 

เด็กออนที่ออกมาจากทองแมใหม ๆ และในพิธีศพ

ก็ใชใบตองประมาณ 3 ใบ วางรองศพท่ีจะนำมา

เผาหรือฝง เปนตน สำหรับกาบลำตนนั้นใชเปน 

การแกะสลักหรือเรียกวาการแทงหยวกในพิธ ี

เผาศพ สวนการใชตนและผลน้ันก็มีการใชเชนกัน

ในพิธีทางศาสนา พิธีขึ้นบานใหม พิธีงานแตงงาน

ซึ่งจะมีการนำตนกลวยและตนออยเขาพิธีแห 

ขันหมาก จุดประสงคของพิธีเพ่ือใหคูบาวสาว 

นำไปปลูก เพื่อใชผลนำไปเลี้ยงบุตรในเวลาตอมา 

(เบญจมาศ ศิลายอย, 2545: 24) 

 กลวยเปนพืชที่วงจรเรียบงาย กลวยตนแม 

เมื่อเกิดจนถึงออกดอกใชระยะเวลา 9-10 เดือน  

เมื่อเร่ิมออกดอกจนตกเครือเรียบรอยแลวจะตาย 

ลงไป ขณะน้ันลำตนใตดินเตรียมตนใหมแทงหนอ 

ขึ้นมาแทนที่มากกวาหนึ่งหนอ หนอเจริญเติบโต 

เปนตนใหญใหดอกตกเครือกลวยแทนที่ตนเกา 

พรอมกับแทงหนอใหมออกมา จนกระทั่งจาก 

ตนกลวยตนที่หนึ่งกลายเปนกอตนกลวยกอใหญ 

ทีเดียว (ดวงแกว ศรีลักษณ, 2544: 8) 

 จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยทำการสำรวจ 

พืชตระกูลกลวย พบวา ประเทศไทยมีการปลูก 

กลวยเปนจำนวนมากและสามารถเติบโตไดอยาง 

รวดเร็วและใหผลผลิตครั้งเดียวแลวตัดตนจนถึง 

ยอดทิ้ง ซึ่งสวนที่ทิ้งถานำมาใชเปนวัสดุในการ

ออกแบบผลิตภัณฑซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับ

กลุมชนบทชุมชนเกษตรกร เพ่ือชวยสงเสริม 

รายไดหลังจากการทำนาทำสวนและยังชวยใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมในการใชประโยชนไดอยาง 

คุมคา 

1.1 วัตถุประสงค 

 1.1.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหเสนใยจากพืช
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ตระกูลกลวยทางภาคเหนือในประเทศไทย 

 1.1.2 เ พ่ื อ ใช ประ โยชน สร า งวั สดุ ส วน

ประกอบของผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร 

1.2 ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษาวิเคราะหเสนใยจากพืชตระกูล 

กลวยทางภาคเหนือ เพื่อใชประโยชนในการสราง 

ผลิตภัณฑ คร้ังนี้ไดแบงขอบเขตของการศึกษา 

ออกเปน 3 ดาน คือ 

 1.2.1 ขอบเขตทางดานขอมูลและเนื้อหา 

สาระ คือ การศึกษาขอมูลในประเด็นของพืช 

ตระกูลกลวยทางภาคเหนือในประเทศไทย 5  

จังหวัด คือ เชียงราย, พะเยา, เชียงใหม ,  

แมฮองสอน, ลำปาง ทางดานคุณลักษณะเฉพาะ 

ทางกายภาพ แหลงที่อยู คุณสมบัติ เสนใย 

มาแปรสภาพ  

 1.2.2 ศึกษากระบวนการและข้ันตอนแปรรูป 

โดยจะนำพืชตระกูลกลวยในทองถิ่นตาง ๆ ทาง 

ภาคเหนือในประเทศไทย มาผานกระบวนการแปร 

สภาพจากน้ันทำการทดสอบความแข็งแรงของ 

เสนใยพืชตระกูลกลวยชนิดตาง ๆ 

 1.2.3 กลุมประชากร คือ พืชตระกูลกลวย 

ทางภาคเหนือ และกลุมตัวอยางในการวิจัยใน 

ครั้งนี้ คือ พันธุของพืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ  

ประกอบดวย กลวยปา, กลวยไข, กลวยขาว,  

กลวยหอมเขียว, กลวยน้ำนม, กลวยครั่ง, กลวย 

หอมทอง, กลวยตีบ และกลวยน้ำวา ในพื้นที่  

5 จังหวัดทางภาคเหนือ คือ เชียงราย, พะเยา,  

เชียงใหม, แมฮองสอน และลำปาง ที่มีคุณสมบัติ 

เหมาะสมเพ่ือเขากระบวนการแปรสภาพ 

 

2. วิธีการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

เก็บขอมูลใชแบบทดสอบมาตรฐานและนำผลที่ได 

มาวิเคราะหดวยระเบียบวิธีทางสถิติ แบงออกเปน  

3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน 

 เปนการศึกษาและหาขอมูลที่ เกี่ยวของ 

การศึกษาวิเคราะหเสนใยจากพืชตระกูลกลวยทาง 

ภาคเหนือเพ่ือนำมาใชในการออกแบบไดทำการ 

ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

บทความทางวิชาการ รวมทั้งขอมูลตาง ๆ ทั้งจาก 

หนวยงาน เว็บไซต และหองสมุด เพื่อนำมา 

ประกอบการวิจัยใหสมบูรณ 

2.2 การสรางเครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหเสนใยจากพืชตระกูล

กลวยทางภาคเหนือ เพื่อใชประโยชนในการสราง 

ผลิตภัณฑ ผูวิจัยไดทำการสรางเคร่ืองมือวิจัย คือ 

 2.2.1 การผลิตในระบบอุตสาหกรรมและ 

ทางดานการออกแบบ โดยมีรายละเอียด คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบและ

สถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมินดานการผลิต 

ในระบบอุตสาหกรรมและทางดานการออกแบบ 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 2.2.2 แบบทดสอบมาตรฐานวัสดุเสนใยจาก 

พืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ 
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 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใช 

ของผูใชผลิตภัณฑ 

2.3 การวิเคราะหขอมูล 

 2.3.1 การ วิ เคราะหขอ มูลพื้ นฐานและ 

กระบวนการผลิตของวัสดุเสนใยจากพืชตระกูล 

กลวยทางภาคเหนือเปนการวิเคราะหขอมูลโดย 

อาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลจากพื้นที่เพาะปลูก 

กลวยใน 5 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะ 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสถิติพื้นที่การเพาะ 

ปลูกและปริมาณเศษเหลือทิ้งของตนกลวยจาก 

พื้นที่การเพาะปลูกกลวยในจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  

นำมาประเมินผลโดยการวิเคราะหจัดเรียงลำดับ 

ความสำคัญจากนั้นทำการทดสอบกระบวนการ 

ผลิตดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนการ 

ทดสอบในรูปแบบที่มีคุณสมบัติแตกตางกันจากนั้น

นำผลที่ดีที่สุดมาทำการผลิต 

 2.3.2 การวิเคราะหแบบทดสอบมาตรฐาน 

ของเสนใยจากพืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ 

เปนการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยจากผลการ 

ทดลองสถาบันทดสอบเสนใยแหงประเทศไทย 

มาแปรผล 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
3.1 การศึกษาทางกายภาพ 

 หลังจากที่ผูวิจัยไดทำการศึกษาภาคเอกสาร 

งานวิจัยศักยภาพในการนำมาเปนวัตถุดิบในการ 

ผลิตวัสดุประเภทพืชไมผลของสำนักวิจัยการ 

จัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม สังกัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น  

พบวา ประเภทของพืชที่มีผลผลิตมากที่สุด คือ 

กลวย มีผลผลิต 1,804 ตัน ตอป สวนที่จะนำมา 

ใชผลิตวัสดุ คือ กาน, ใบ, กาบลำตน และลำดับที่ 

นอยที่สุด คือ ทุเรียน มีผลผลิต 876 ตัน ตอป  

สวนที่จะนำมาใชผลิตวัสดุเสนใย คือ ลำตนและ 

เปลือกของผล จึงทำการสำรวจลงพ้ืนที่ทาง 

ภาคเหนือเพ่ือเก็บตัวอยางสวนประกอบของพืช 

ตระกูลกลวยทางภาคเหนือที่เหลือทิ้งหลังจาก 

การเพาะปลูก 

ตารางท่ี 1 แสดงศักยภาพในการนำมาเปนวัตถุดิบใน 

 การผลิตวัสดุประเภทพืชไมผล 

 ลำดับที่ ชนิดพืช ผลผลิต สวนที่จะนำมาใช 

   ตอป (ตัน) ผลิตแผนวัสดุ 

 1. กลวย 1,804 กาน, ใบ,  

    ลำตนเทียม 

 2. มะมวง 1,462 ลำตนและกิ่ง 

 3. ลำไย 212 ลำตนและกิ่ง 

 4. มะขาม 189 ลำตนและกิ่ง 

 5. มะมวง 48 ลำตนและกิ่ง 

  หิมพานต  

 6. ทุเรียน 876 ลำตนและเปลือก 

    ของผล 
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 จากการทดลองเตรียมวัตถุดิบเสนใยจากพืช 

ตระกูลกลวยทางภาคเหนือ ผูวิจัยไดทำการแยก 

เสนใยตามสวนประกอบตาง ๆ ของพืชตระกูล 

กลวยทางภาคเหนือ คือ กาน ใบ และกาบลำตน  

จึงไดทำการวิเคราะหกายภาพเสนใยของสวน 

ประกอบพืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ ดังตอไปนี้ 

 จากขอมูลสรุปการเปรียบเทียบวิเคราะห 

กายภาพเสนใยของสวนประกอบพืชตระกูลกลวย 

ทางภาคเหนือ (กาน,ใบ) พบวา กลวยที่มีกายภาพ 

เสนใยของกานดีมากที่สุด คือ กลวยปา โดยม ี

เสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบเมื่อแหง มีความ 

เหนียวมาก ความยาวโดยเฉล่ียตอ 1 เสน  

ประมาณ 40 ซม. โทนสีน้ำตาลเขม กายภาพ 

เสนใยของใบดีมากท่ีสุด คือ กลวยปา เสนใบมี 

ลักษณะลีบเมื่อแหง แตเสนใบมีแนวหยักโคงนอย  

ความยาวโดยเฉล่ียตอ 1 เสน ประมาณ 8 ซม.  

โทนสำน้ำตาลเขม  

รูปที่ 2 แสดงผลการฉีกแยกเสนใยตามสวนตาง ๆ  

 ที่ เหลือทิ้งจากพืชตระกูลกลวยหลังการหมัก 

รูปที่ 1 แสดงการทดลองเตรียมเสนใยจากพืชตระกูล 

 กลวยทางภาคเหนือโดยใชซันไลนเปนตัว 

 ยอยสสายใหนิ่มและหมักเปนเวลา 1 คืน 

 รูปที่ 3 วิเคราะหกายภาพเสนใยของสวนประกอบ 

 พืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือ (กาน, ใบ 

 และลำตนเทียม) 

กาน                       ใบ 

ลำตนเทียม 
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 กลวยท่ีมีกายภาพเสนใยของกานดีนอยท่ีสุด 

คือ กลวยน้ำนม โดยมีเสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบ 

เมื่อแหง มีความเหนียวนอย ความยาวโดยเฉล่ีย 

ตอ 1 เสน ประมาณ 30 ซม. โทนสีน้ำตาลออน 

กลวยครั่ง โดยมีเสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบเมื่อ 

แหงมีความเหนียวนอย ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 

1 เสน ประมาณ 30 ซม. โทนสีน้ำตาลออนและ 

กลวยตีบ โดยมีเสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบเมื่อ 

แหง มีความเหนียวนอย ความยาวโดยเฉล่ียตอ 1  

เสน ประมาณ 30 ซม. โทนสีน้ำตาลออนกายภาพ 

เสนใยของของใบดีนอยที่สุด คือ กลวยไข โดยมี

เสนใบมีลักษณะลีบเมื่อแหง แตเสนใบมีแนวหยัก

โคงมาก ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 1 เสน ประมาณ 

5 ซม. โทนสีน้ำตาลออน กลวยขาว โดยมีเสนใบมี 

ลักษณะลีบเมื่อแหง แตเสนใบมีแนวหยักโคงมาก  

ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 1 เสน ประมาณ 4 ซม.  

โทนสีน้ำตาลออน กลวยน้ำนม โดยมีเสนใบมี 

ลักษณะลีบเมื่อแหง แตเสนใบมีแนวหยักโคงมาก  

ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 1 เสน ประมาณ 4 ซม.  

โทนสีน้ำตาลออน และกลวยตีบ โดยมีเสนใบมี 

ลักษณะลีบเม่ือแหง แตเสนใบมีแนวหยักโคงมาก  

ความยาวโดยเฉลี่ยตอ 1 เสน ประมาณ 4 ซม.  

โทนสีน้ำตาลออน 

 จากขอมูลสรุปการเปรียบเทียบวิเคราะห 

กายภาพเสนใยของสวนประกอบพืชตระกูลกลวย 

ทางภาคเหนือ (ลำตนเทียม) พบวา กลวยที่มี 

กายภาพเสนใยของลำตนเทียมที่ดีมากที่สุด คือ  

กลวยปา มีเสนใยมีลักษณะยาว เสนลีบเมื่อแหง  

มีความเหนียวมาก เมื่อลอกเสนใยออกแลวเสนใย 

ไมขาดจากกัน โทนสีน้ำตาลเขม และกลวยที่มี

กายภาพเสนใยของลำตนเทียมที่นอยที่สุด คือ 

กลวยน้ำนม, กลวยครั่ง และกลวยตีบ มีเสนใย 

มีลักษณะยาว เสนลีบเม่ือแหง มีความเหนียวนอย 

เมื่อลอกเสนใยออกแลวเสนใยขาดจากกันมาก 

ขนาดความยาวของเสนผิวเรียบ โทนสีน้ำตาล

ออน 

 จากการสรุปผลการทดลองขางตนผูวิจัยได 

เลือกพืชตระกูลกลวยพันธุกลวยปา โดยใชสวน 

เสนใยของลำตนเทียม มาใชเปนพืชตระกูลกลวย 

พันธุมาตรฐานในการทดลองตอไป 

3.2 การฟน เสน ใยจากพืชตระกูลกลวยทาง 
 ภาคเหนือ 

 ผูวิจัยไดทำการฟนเสนใยจากพืชตระกูล

กลวยเพื่อที่จะเปนวัสดุในการออกแบบเฟอรนิเจอร 

โดยมีผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 การทดลองเสนใยกลวยฟนเกลียว 

รวมกับเสนใยธรรมชาต ิ

 การฟนเสนใยจากพืชตระกูลกลวยรวมกับ 

เสนใยธรรมชาติ ผูวิจัยไดทำการเลือกเสนใย 

ธรรมชาติจากลำตนเทียมมาฟนรวมกัน คือ เสนใย 

จากพืชตระกูลกลวยปริมาณ 50% และเสนใย 

ธรรมชาติ 50% ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 ซม.  

ความยาว 1.00 ม. ซ่ึงใชอยู 5 ชนิด ดังตอไปน้ี  

รูปท่ี 4 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 

 ผสมกับเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 
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 จากการทดลองฟนเสนใยกลวยรวมกับ 

เสนใยธรรมชาติ ผูวิจัยไดไปทำการทดสอบความ 

แข็งแรงของเสนใย ณ สถาบันทดสอบเสนใย 

แหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เครื่อง 

ทดสอบ TENSILE TESTING MACHINE  

(INSTRON MODEL 5566) ความเร็วในการ 

ทดสอบ 250 มิลลิเมตรตอนาที ระยะทดสอบ  

250 มิลลิเมตร 

 โดยมีผลการทดสอบความแข็งแรงเสนใย 

แตละประเภท ดังตอไปนี้ 

 

รูปท่ี 8 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 

 ผสมกับเสนใยกัญชง 

รูปที่ 5 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 

 ผสมกับเสนใยฝาย 

รูปที่ 6 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 

 ผสมกับเสนใยไหม 

 

รูปที่ 7 การฟนเกลียวเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 

 ผสมกับเสนใยปอ 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแข็งแรงเสนใยจาก 

 พืชตระกูลกลวยทางภาคเหนือกับเสนใย 

 ธรรมชาติ 

 ลำดับที่ รายชื่อเสนใย แรงดึงขาด 

   (นิวตัน) 

 1. เสนใยกลวย+เสนใยกลวย 49.57 

 2. เสนใยกลวย+เสนใยฝาย 137.71 

 3. เสนใยกลวย+เสนใยไหม 129.11 

 4. เสนใยกลวย+เสนใยปอ 678.71 

 5. เสนใยกลวย+เสนใยกัญชง 115.40 
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 จากตารางขางตนสรุปไดวา การทดสอบ 

เสนใยจากพืชตระกูลกลวยที่ทำการฟนเกลียวรวม 

กับเสนใยธรรมชาติที่ทนตอแรงดึงมากที่สุด คือ  

เสนใยจากพืชจากตระกูลกลวยและเสนใยปอ คา 

คือ 678.71 นิวตัน เสนใยจากพืชตระกูลกลวย

และเสนใยฝาย คาคือ 137.71 นิวตัน เสนใยจาก

พืชตระกูลกลวยและเสนใยไหม คาคือ 129.11 

นิวตัน เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใย 

กัญชง คาคือ 115.40 นิวตัน และนอยที่สุด คือ

เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยจากพืช

ตระกูลกลวย คาคือ 49.57 นิวตัน ตามลำดับ 

4. สรุป 
4.1 จากขอมูลทั้งหมดผูวิจัยไดนำผลมาทำวัสดุ 
 การออกแบบเฟอรนิเจอรที่ใชภายในบานคือ 
 เกาอี้ โดยใชวิธีการใชเสนใยฟนจากพืชตระกูล 
 กลวยและเสนใยธรรมชาติจากเสนใยปอ ที่ม ี
 คาความแข็งแรงมากที่สุด มาสานลายขัดมา 
 เปนวัสดุ  

ตารางที่ 3 การสรุปผลการใชวัสดุเสนใยจากพืชตระกูลกลวยเพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑเกาอี้ที่ใชภายในบาน 

 ลำดับที่ รายการวัสดุเสนใยที่ใช สวนประกอบที่ใชของ 

   เฟอรนิเจอร 

 1. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยปอ ท่ีนั่ง (678.71 นิวตัน) 

 2. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยฝาย สวนตกแตงไมทั่วไป 

 3. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยไหม สวนตกแตงไมทั่วไป 

 4. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยกัญชง สวนตกแตงไมทั่วไป 

 5. เสนใยจากพืชตระกูลกลวยและเสนใยจากพืชตระกูลกลวย สวนตกแตงไมทั่วไป 

 

รูปที่ 9 แสดงผลการเขียนแบบและผลิตเกาอี้ที่ใชภายในบานจากเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 
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4.2 การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
 ออกแบบผลิตภัณฑวัสดุเสนใยจากพืชตระกูล 
 กลวยทางภาคเหนือ 

 ผูวิจัยไดทำการออกแบบและเพ่ือความ 

มั่นใจในการใชงานจึงไดประเมินประสิทธิภาพดาน 

ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 จากตารางขางตนสรุปไดวาเกณฑการ 

ประเมินที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.26 อยู ในระดับดีและ 

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทางดานกระบวนการผลิต  

คาเฉลี่ย 4.09 อยูในระดับดี ผลการประเมินรวม 

คาเฉลี่ย 4.17 อยูในระดับดี  

ตารางที่ 4 การสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 

 ทางการออกแบบผลิตภัณฑวัสดุเสนใย 

 จากพืชตระกูลกลวยนี้นั้นจะเนนที่การนำ 

 วัสดุเสนใยจากพืชตระกูลกลวยทาง 

 ภาคเหนือ น้ันมาทำการแปรรูปเปน 

 ผลิตภัณฑเกาอี้จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 

 3 ทาน 

   รายการประเมิน คาเฉลี่ย ความ 

   ประสิทธิภาพ  เหมาะสม 

 1. เกณฑประเมินทางดาน 4.09 ระดับดี 

  กระบวนการผลิต 

 2. เกณฑประเมินทางดาน 4.26 ระดับดี 

  การออกแบบผลิตภัณฑ    

 ผลการประเมินรวม 4.17 ระดับดี 

 

 

ตารางท่ี 5 การสรุปผลประเมินความพึงพอใจของ 

 ผูใชงานจำนวน 50 คน 

   รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. ความ 

   ประสิทธิภาพ   เหมาะสม 

 1. วัตถุดิบที่นำมาใชในการ 4.10 .58 ระดับดี 

  ผลิตมีความเหมาะสม  

 2. วัตถุดิบที่นำมาใชในการ 4.67 .78 ระดับ 

  ผลิตสามารถหาไดงาย   ดีมาก 

  ในทองถิ่น 

 3. วัตถุดิบหลักท่ีนำมาผาน 4.28 .67 ระดับดี 

  กระบวนการผลิตวัสดุ 

  เสนใยสามารถเพิ่ม 

  มูลคาได  

 4. ความงายของกระบวน 4.04 .87 ระดับดี 

  การผลิตโดยที่กลุม 

  ชาวบานสามารถเขาใจ 

  และผลิตเองได  

 5. ความเหมาะสมของ 3.74 .72 ระดับดี 

  ตนทุนในการผลิต 

  วัสดุเสนใย  

 6. ความสามารถในการนำ 3.68 .47 ระดับดี 

  วัสดุเสนใยมาประยุกต 

  ใชในงานออกแบบ  

 7. ความสวยงามของ 4.40 .67 ระดับดี 

  ผลิตภัณฑที่ทำการ 

  ออกแบบ  

 8. ความทนทานในการ 4.36 .69 ระดับดี 

  ใชงานในสภาพแวดลอม 

  ปกติ  

 9. การใชงานมีความสบาย 3.90 .78 ระดับดี  

  ถูกตองตามสัดสวน 

  มนุษย  

 10. การซอมแซมบำรุง 3.62 .66 ระดับดี 

  รักษาของผลิตภัณฑ  

   ผลการประเมินรวม 4.07 ระดับดี 
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 จากตารางที่ 5 ขางตนสรุปไดวาเกณฑการ 

ประเมินที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ วัตถุดิบที่นำมาใช 

ในการผลิตสามารถหาไดงายในทองถิ่น คาเฉลี่ย  

4.67 อยูในระดับดีมาก และคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ  

การซอมแซมบำรุงรักษาของผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย  

3.62 อยู ในระดับดี ผลการประเมินโดยรวม 

คาเฉลี่ย 4.07 อยูในระดับดี  

5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงไดดวยความ 

ชวยเหลือดวยดีเปนอยางยิ่ง จากที่ปรึกษางาน

วิจัยกลุม ผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูเชี่ยวชาญ กลุม

ตัวอยางการวิจัย และผูมีพระคุณหลายทาน 

ดร.สิทธิชัย สมานชาติ รองศาสตราจารย 

ทรงกลด จารุสมบัติ ที่ ใหคำปรึกษาแนะนำ 

ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขรวมถึงความคิดเห็น 

ที่มีคุณคาแกงานวิจัยฉบับนี้ กลุมเกษตรจังหวัด  

ทั้ง 5 จังหวัดในภาคเหนือ และกลุมเกษตรกรใน 

ภาคเหนือ ที่อนุเคราะหเวลาในการรวมมือตอบ 

แบบประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑและความ 

พึงพอใจตอกระบวนการวิจัย ทายนี้ผูวิจัยใครขอ 

กราบขอบพระคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่ใหกำลังใจ 

ผูวิจัยดวยดีมาตลอดจนสำเร็จการศึกษา 

6. เอกสารอางอิง 
ณรงค เส็งประชา. 2539. เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 กับการดำรงชีวิตในทองถิ่น. กรุงเทพฯ:  

 โอเดียนสโตร. 
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รูปที่ 10 แสดงภาพตัวอยางการประเมินการใชงาน 

 เกาอี้ที่ใชวัสดุเสนใยจากพืชตระกูลกลวย 

 เพื่อใชประโยชนในการสรางผลิตภัณฑ 
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