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บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการน ากระดาษเส้นใยสบัปะรดมาใช้ในการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ โดยมีจดุมุง่หมายให้ชาวบ้านสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ไว้ใช้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบ
อุตสาหกรรม โดยใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือ ผ้าขาวม้า ของกลุ่มอนุรักษ์ผ้าฝ้ายทอมือ ตราละอู จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความชัดเจน และ
สามารถท าตามได้ง่าย มีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน และสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ท่ีส าคญัลงบนบรรจุภัณฑ์
กระดาษเส้นใยสบัปะรดได้ด้วยการพิมพ์จากแม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ซึ่งจะให้ผลการพิมพ์ท่ีชัดเจนทัง้
กระดาษสบัปะรดแบบป่ันหยาบและป่ันละเอียด ส่วนแม่พิมพ์ตรายางนัน้เหมาะสมส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษเส้น
ใยสับปะรดชนิดป่ันละเอียดเท่านัน้ เน่ืองจากชนิดป่ันหยาบจะให้พืน้ผิวท่ีไม่เรียบ จึงท าให้ได้ผลการพิมพ์ท่ีไม่
ครบถ้วน แตใ่ห้เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ 
ค าส าคัญ : บรรจภุัณฑ์, กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์, กระดาษเส้นใยสบัปะรด, บรรจุภัณฑ์ผ้าขาวม้า, กลุ่มอนุรักษ์ผ้าฝ้าย
ทอมือ ตราละอ ู    
 

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 
 

ค าน าและวัตถุประสงค์ 
 การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับสินค้าชุมชนจากกระดาษเส้นใยสบัปะรดนี ้เป็นงาน
ศกึษาวจิยัท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกั 3 ประการคือ 1. ศกึษาวธีิการน ากระดาษเส้นใยสบัปะรดมาใช้ในการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ 2. ศึกษาหลกัการออกแบบกราฟิกท่ีจะมีความเหมาะสมกับการใช้กระดาษเส้นใยสบัปะรด 3. เพ่ือน าเสนอ
แนวทางการน ากระดาษเส้นใยสบัปะรดมาใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในเบือ้งต้นคณะผู้วิจัยได้
ทราบว่า มีงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับกระดาษเส้นใยสบัปะรด ท่ีศึกษาในด้านคณุสมบัติทางกายภาพและคุณภาพ
เชิงกลของกระดาษในปริมาณมาก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมกับการผลิตในระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่
ลกัษณะการผลติกระดาษเส้นใยสบัปะรดของกลุม่แมบ้่านเกษตรกรนัน้ยังคงมีลกัษณะการผลิตเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนหรือในระดบัชมุชน มากกวา่ท่ีจะเป็นการผลติในระบบอตุสาหกรรมโรงงาน และด้วยลกัษณะการผลิตเช่นนี ้
จึงสง่ผลให้กระดาษเส้นใยสบัปะรดขาดการพฒันารูปแบบการใช้งานท่ีหลากหลาย อีกทัง้ยังขาดช่องทางในการจัด
จ าหน่าย จึงท าให้กลุม่ผู้ผลติกระดาษเส้นใยสบัปะรดอยู่รอดได้ยาก คณะผู้วจิยัจึงมีความสนใจในการน าองค์ความรู้
ด้านเรขศลิป์เข้ามาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยเน้นท่ีการศึกษาหาแนวทางการน ากระดาษเส้นใยสบัปะรด
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ อันจะส่งผลให้มีรูปแบบการน ากระดาษไปใช้งานในลกัษณะต่างๆ ได้
มากขึน้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายกระดาษเส้นใยสบัปะรดได้แล้วนัน้ ยังสามารถสร้างความ
น่าสนใจ และสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะให้เกิดกับผลิตภัณฑ์ชุมชนนัน้ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนีก้ารศึกษาวิจัยยังมุ่งเน้น
ให้ชาวบ้านสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ใช้ได้เอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและยังเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจภายในชมุชนให้เกิดการประสานประโยชน์ตอ่กนั อนัจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนนัน้สามารถพึ่งพาตนเองและ
สามารถพฒันาศกัยภาพของชมุชนไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนได้ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคดิงานวจิยั 
 



 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 คณะผู้วจิยัได้เร่ิมต้นด าเนินงานศกึษาวิจัยโดยการระบุผลิตภัณฑ์ท่ีจะน ามาใช้เป็นตวัอย่างในการศึกษาฯ 
ซึ่งได้คดัเลือกจากความเหมาะสมและตรงตามเกณฑ์ท่ีได้ตัง้ไว้คือ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีแหล่ง
ผลติอยู่ใกล้กนักบัแหลง่ผลติกระดาษเส้นใยสบัปะรด เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีการผลติเพ่ือจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอและได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในเขตพืน้ท่ีศึกษาคือ จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่ง
ผลติภณัฑ์ตวัอย่างท่ีตรงตามเกณฑ์ดงักลา่ว คือผลติภัณฑ์ผ้าขาวม้า ตราละอู ของกลุ่มอนุรักษ์ผ้าฝ้ายทอมือ หมู่ 1
ต าบลห้วยสตัว์ใหญ่ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีตัง้อยู่ใกล้กันกับแหล่งผลิตกระดาษ
เส้นใยสับปะรดคือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 
 เม่ือได้ผลิตภัณฑ์ตวัอย่างแล้ว คณะผู้วิจัยจึงด าเนินการรวบรวมตวัอย่างบรรจุภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์
ผ้าขาวม้าในทุกลักษณะ โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบบัง เอิญหรือตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยสุ่มตวัอย่างจาก 3 วิธีการ ได้แก่ การลงพืน้ท่ีเพ่ือส ารวจของคณะผู้วิจัย การเดิน
ส ารวจและเก็บข้อมลูตวัอย่างผลติภณัฑ์จากงานแสดงสนิค้า "ศลิปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี" 
(21-27 กพ. 2555) และเก็บข้อมลูจากเวบ็ไซต์ จากนัน้จึงน าข้อมลูดงักลา่วมาศกึษาด้วยการวเิคราะห์ฐานข้อมลูการ
ออกแบบในลักษณะของการเปรียบเทียบฐานข้อมูลแบบตาราง (Matrix Analysis) และการจัดกลุ่มข้อมูล 
(Grouping) โดยใช้แม่แบบตารางของชิเกนโนบุ โคบายาชิ น ามาเปรียบเทียบใน 3 คณุลกัษณะหลกัท่ีส าคญัของ
ผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้า คือ การเปรียบเทียบการออกแบบตราสญัลกัษณ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ ทัง้นีข้้อมลูท่ีได้จากการวเิคราะห์ด้วยวธีิการดงักลา่ว ได้น ามาสูก่ารสร้างแบบสอบถามส าหรับ
กลุม่ผู้ เช่ียวชาญโดยเฉพาะ   

 
ภาพท่ี 2 แสดงตวัอย่างตารางวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของการออกแบบด้วยตาราง Matrix Analysis 



 

   
ภาพท่ี 3 แสดงการจดักลุม่รูปแบบบรรจภุณัฑ์ผ้าขาวม้า จ านวน 30 ตวัอย่าง  

 
ภาพท่ี 4 แสดงการจดักลุม่รูปแบบบรรจภุณัฑ์ลงบนตาราง Image Scale  
 ในการคดัเลือกกลุม่ผู้ เช่ียวชาญฯได้จดัออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่นกัวชิาการ กลุม่นกัออกแบบอาชีพ และ
กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบ โดยมีผู้ เช่ียวชาญฯตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 16 
ท่าน ทัง้นีใ้นการศึกษาวิจัยได้สอบถามกลุ่มนักท่องเท่ียว เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ความคาดหวังต่อบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และความคิดเห็นต่อการยอมรับได้ในราคา
จ าหน่ายผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้าพร้อมบรรจภุณัฑ์ ซึ่งสามารถเก็บตวัอย่างจากกลุม่นกัท่องเท่ียวได้ทัง้สิน้ 110 คน  
 ภายหลงัการเก็บรวบรวมข้อมลูทุกแขนง คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการจ าแนกประเภท
ข้อมลูให้เป็นคา่ทางสถิต ิโดยแบง่วธีิให้คะแนนออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะค าถามการวดัคณุสมบตัิเร่ืองความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ และการจัดล าดบัความส าคญั จากนัน้จึงน าเสนอข้อมลูผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์
พรรณนา (Descriptive) โดยจัดแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ และสรุปภาพรวมการเปรียบเทียบในแต่ละประเด็นโดยใช้
ตารางช่วยน าเสนอ จากนัน้จึงน าข้อมลูทัง้หมดมาสงัเคราะห์จนได้แนวทางในการพฒันาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และ
เม่ือพฒันาจนได้ต้นแบบบรรจภุณัฑ์ คณะผู้วจิยัจึงได้น าต้นแบบท่ีสร้างขึน้ไปให้กลุ่มผู้ เช่ียวชาญและกลุ่มอนุรักษ์ผ้า
ฝ้ายทอมือฯ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ประเมินผล โดยใช้ค าถามในลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครง
ค าถาม โดยผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ได้น ามาปรับปรุงต้นแบบบรรจภุณัฑ์ เพ่ือน าเสนอต้นแบบท่ีดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
 

ผลการวิจัย 
 ส าหรับผลการวจิยัจกัได้แบง่กลา่วถึง 4 หมวดคือ หมวดท่ี 1 การวเิคราะห์บรรจภุณัฑ์ท่ีท าจากกระดาษเส้น
ใยสบัปะรดพบวา่ ลกัษณะการน ากระดาษฯไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ยังนิยมใช้หุ้มบนกระดาษแข็ง (จั่วปัง) มากถึงร้อย
ละ 99 มีเพียงร้อยละ 1 เท่านัน้ท่ีน ามาใช้โดยไม่หุ้ มกระดาษแข็ง หมวดท่ี 2 การวิเคราะห์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ผ้าขาวม้า โดยวเิคราะห์จากองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการคือ ลกัษณะการทอผ้าขาวม้า เส้นใยท่ีใช้ในการทอ และ



 

ชนิดสีท่ีใช้ในการย้อม ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 3 อย่างนีส้่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าในแต่ละท่ีมีลักษณะเด่น และมี
คณุสมบตัท่ีิแตกตา่งกนั ซึ่งจะเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการออกแบบบรรจภุณัฑ์และกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์   

 
ภาพท่ี 5 แสดงการวเิคราะห์ข้อมลูสีท่ีได้จากลกัษณะเส้นใยท่ีใช้ในการทอ และชนิดสีท่ีใช้ในการย้อม 

  
ภาพท่ี 6 แสดงการวเิคราะห์ข้อมลูสีท่ีได้จากบรรจภุณัฑ์ผ้าขาวม้า 
 หมวดท่ี 3 การวเิคราะห์บรรจภุณัฑ์และกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้าพบว่า การออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ร้อยละ 90 ใช้ช่ือกลุ่มผู้ผลิตเป็นสัญลักษณ์ (Logo) มีเพียงร้อยละ 10 เท่านัน้ ท่ีมีการตัง้ช่ือตรา
สญัลกัษณ์ขึน้มาใหม่ ไม่ซ า้กับช่ือของกลุ่มผู้ผลิต ส่วนลกัษณะการออกแบบตราสญัลกัษณ์นิยมใช้ลกัษณะการ
ออกแบบผสมผสาน (Combination Form) รองลงมาคือการใช้ตวัอักษร (Letter Form) และนิยมใช้สีเพียง 1-2 สี 
ทางด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ส าหรับผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้านีพ้บวา่ มีขนาดบรรจุภัณฑ์โดยเฉล่ียกว้าง x ยาว x สงูอยู่
ท่ี 22 x 30 x 3 ซม. โดยลกัษณะคณุสมบตัทิางกายภาพของบรรจภุณัฑ์ 63% มีลกัษณะโปร่งแสง และ ร้อยละ 66.6 
มีโครงสร้างท่ีสามารถป้องกันฝุ่ นละอองหรือน า้ได้ โดยวัสดท่ีุน ามาใช้เป็นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ท่ีใช้คือ 
ถงุพลาสตกิใส รองลงมาคือ วสัดธุรรมชาติ ซึ่งมีใช้เพียงร้อยละ 26.6 ทางด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
ลกัษณะส่วนใหญ่ของภาพประกอบจะใช้ภาพตวัอักษร (Typography) และภาพกึ่งนามธรรม (Distortion) บรรจุ
ภณัฑ์ส าหรับผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้าไมน่ิยมใช้ภาพถ่ายจริง เน่ืองจากสัมพนัธ์กับระบบการพิมพ์ท่ีมกัพิมพ์เพียง 1-2 สี
เท่านัน้ หมวดท่ี 4 การวิเคราะห์ระบบการพิมพ์และเทคนิคการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์พบว่า จ านวนสีท่ีใช้พิมพ์มกัมี
เพียง 1-2 สีเท่านัน้ และเป็นการพิมพ์โดยผ่านระบบโรงพิมพ์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีสงู โดยส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมพิมพ์ 
แตห่ลีกเล่ียงไปใช้ถงุพลาสตกิใสแทน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปแนวทางท่ีได้รับค าแนะน าจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ กลุ่มผู้ผลิต และความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคแล้ว คณะผู้ วิจัยจึงน าแนวคิดต่างๆ มาสงัเคราะห์จนเกิดเป็นแนวทางในการพฒันาเป็น
ต้นแบบบรรจภุณัฑ์ โดยเน้นไปท่ีวธีิการผลติท่ีไมต้่องพึง่พงิระบบอุตสาหกรรม ท่ีต้องสัง่ผลิตคราวละจ านวนมาก จึง
ได้พัฒนาแนวคิดมาจากการน าเอกลักษณ์ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิธีการพับกระดาษในลักษณะออริกาม ิ
(Origami) ท่ีเร่ิมพืน้ฐานบนกระดาษขนาดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ท าให้ไม่ต้องมีแม่แบบ (Pattern) เอาไว้ใช้งาน ท าให้มี
ความง่ายในการท าตาม ท่ีส าคญัคือสามารถใช้งานจากกระดาษขนาดมาตรฐานท่ีกระดาษเส้นใยสบัปะรดมี คือ 
ขนาด 80 ซม. x 55 ซม. ดงันัน้กระดาษเส้นใยสบัปะรดหนึ่งแผ่นจะสามารถน ามาใช้ห่อเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ 2 ชิน้ ซึ่ง
ท าให้ลดต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ลงไปได้มาก เน่ืองจากกระดาษหนึ่งแผ่นมีราคาขายส่งท่ีแผ่นละ 10-12 บาท 



 

หากกระดาษหนึ่งแผ่นสามารถใช้ห่อสินค้าได้ 2 ชิน้ จึงเท่ากับต้นทุนของการห่อสินค้าหนึ่งชิน้นัน้เท่ากับ 5-6 บาท 
และหากมีการติดประดบัหรือเพิ่มเติมด้วยเชือกกระดาษ (ซึ่งเชือกกระดาษนีเ้ป็นผลผลิตมาจากเศษเหลือของกระ
ดาษเส้นใยสบัปะรด) ก็จะช่วยเพิม่มลูคา่บรรจุภัณฑ์ได้และยังเป็นการใช้ผลผลิตจากกระดาษเส้นใยสบัปะรดอย่าง
คุ้มคา่และเหลือเศษทิง้น้อยท่ีสดุ ทางด้านการออกแบบตราสญัลกัษณ์ ได้ใช้แนวคดิจากความหมายของค าว่า "ละอู" 
ซึ่งแปลว่า "ป่าไผ่" มาใช้ในการเสริมสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ท้องถิ่น จึงออกแบบค าว่า ละอู เป็นอักษรประดิษฐ์ 
(Display) ท่ีมีรูปแบบอกัษรตวัตรง (Roman) และใช้คูสี่น า้ตาลโคลน (C 30 M80 Y100 K50) กับสีเขียวเข้มแทนต้น
ไผ ่(C90 M40 Y100 K30) สว่นรายละเอียดข้อมลูผู้ผลติ ได้เลือกใช้ตวัอกัษร Supermarket (Regular) ขนาด 20 pt.  

  
 ภาพท่ี 7 แสดงแบบตราสญัลกัษณ์และรายละเอียดท่ีจะใช้บนบรรจภุณัฑ์ 
  เม่ือได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว คณะผู้วิจัยได้น าต้นแบบนัน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ผลิตได้ประเมินผล
ความพงึพอใจในการออกแบบ (ภาพท่ี 8) ซึ่งได้ผลประเมนิความพึงพอใจในแบบท่ี 2 (4.81) รองลงมาคือ แบบท่ี 5 
(4.78) จากนัน้คณะผู้วิจัยจึงมีการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบในเร่ืองคณุลกัษณะบางประการ (ภาพท่ี 9) 
โดยได้ปรับลกัษณะวธีิการจดัวางตวัอกัษร ปรับลดรายละเอียดข้อมลูท่ีไมจ่ าเป็นออก และน าเสนอรูปแบบการห่อใน 
2 ลกัษณะ คือ แบบท่ี 1 เหมาะส าหรับการห่อแบบง่าย สามารถใช้เป็นของท่ีระลกึ / ของฝากได้ และแบบท่ี 2 เหมาะ
ส าหรับการน าไปเป็นของขวญัส าหรับญาตผิู้ใหญ่ ต้องใช้การจบัคูสี่ เพ่ือท าให้หีบห่อดนู่าสนใจขึน้ โดยสามารถเลือก
ท่ีจะบรรจสุนิค้าลงถงุพลาสตกิหรือไมก่็ได้ขึน้อยู่กบัการเลือกของผู้ซือ้ (ผู้บริโภคเลือกก่อนบรรจใุสถ่งุ) 

 
 

 
 
ภาพท่ี 8 แสดงผลการประเมนิต้นแบบบรรจภุณัฑ์  



 

 

 
ภาพท่ี 9 แสดงต้นแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีได้ปรับพฒันามาจากแบบท่ี 2 

สรุป 
 จากการศกึษาและทดลองออกแบบบรรจภุณัฑ์ต้นแบบในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายวิธีการพิมพ์ 
จึงน ามาสูข้่อสรุปในประเดน็ท่ีส าคญัดงันี ้1. ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจภุณัฑ์โดยให้สามารถจบัถือได้นัน้ มีความ 
ไมเ่หมาะสม และท าให้ต้นทนุการผลติสงูมากเกินกวา่ท่ีผู้บริโภคจะรับได้ 2. ด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
แนะน าให้ใช้ตวัอกัษรแบบไมมี่หวั แตมี่ความหนามากกว่าความหนาปกติ ขนาดตวัอักษรท่ีใช้ไม่ต ่ากว่า 16 pt. และ
การใช้ภาพกราฟิก ควรออกแบบภาพให้มีลกัษณะเป็นภาพตดัทอนท่ีสามารถส่ือสารได้เข้าใจง่าย (ในลกัษณะภาพ 
Pictogram) หลีกเล่ียงการใช้เส้นบางๆ กับรายละเอียดยิบย่อย เพราะจะท าให้มีปัญหาในขณะพิมพ์ได้ ส่วนการ
ออกแบบภาพกราฟิกด้านการเลือกใช้โทนสีบนบรรจุภัณฑ์ ควรค านึงถึงชนิดของเส้นด้าย วิธีการทอ และสีท่ีใช้ใน
การย้อม เพราะทัง้สามอย่างนีมี้ผลต่อการให้โทนสีท่ีเข้ากันกับสินค้า 3. ด้านเทคนิคการพิมพ์ท่ีเหมาะสมคือ การ
พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ตะแกรงไหม และควรใช้สีสกรีนชนิดสีลอย และต้องระวงัเร่ืองการปาดสี เพราะกระดาษไม่ได้มี
ความเรียบสม ่าเสมอกนัทัง้แผน่ สว่นการใช้แมพ่มิพ์ตรายาง (Rubber Stamp) จะไม่เหมาะสมในกรณีท่ีงานกราฟิก
มีรายละเอียดมากๆ และวธีินีเ้หมาะกบัการใช้ร่วมกบักระดาษเส้นใยสบัปะรดชนิดป่ันละเอียด ควรใช้ตรายางชนิดท่ี
ผลติจากยางพารา ซึ่งตรายางชนิดนีจ้ะผา่นกระบวนการหล่อแม่พิมพ์โลหะก่อนแล้วจึงมาหล่อยางพารา จึงมีความ
คงทนสงู มีอายกุารใช้งานนาน มีคณุภาพดีมีความคมชดั สามารถเก็บรายละเอียดของแบบได้ดีกว่าการใช้ยางโพลิ
เมอร์ และคุ้มค่ากับการใช้งานในระยะยาว จากการทดลองออกแบบดังกล่าวจึงน ามาสู่ข้อสรุปในภาพรวมว่า 
กระดาษเส้นใยสบัปะรดนัน้เหมาะสมกบัการน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทของท่ีระลึกของฝาก 
เช่น ผ้าขาวม้าทอมือ ได้เป็นอย่างดี และไมเ่หมาะสมกบัการน ามาใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารแบบสมัผสัโดยตรง  
 อย่างไรก็ตามคณะผู้วจิยัมีข้อเสนอแนะวา่ ควรมีการศกึษาวจิยัเพิม่เติมเก่ียวกับการแปรรูปกระดาษเส้นใย
สบัปะรดเพ่ือน ามาใช้ในงานด้านอ่ืนๆ หรือใช้ประกอบกับสินค้าประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม เน่ืองจากพบว่าในปัจจุบัน



 

กระดาษเส้นใยสับปะรดได้มีการน าไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าวผลิตโดย
บริษัท โยธกา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และได้รับการตอบรับจากตา่งประเทศเป็นอย่างดี จึงมีความเห็นว่า กระดาษ
เส้นใยสับปะรดนีมี้คุณสมบัติแฝงอยู่อีกมาก เพียงรอการศึกษาวิธีการน ามาใช้ท่ีเหมาะสม และหนึ่งในนัน้คือ
การศกึษาเพ่ือพฒันาคณุสมบตัทิางเคมี ส าหรับรองรับงานพมิพ์ท่ีหลากหลาย 
 

ค าขอบคุณ 
 การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าชุมชนจากกระดาษเส้นใยสับปะรดนี ้เป็น
โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในงบประมาณเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ประจ าปี 2553 และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางคณะศิลปกรรมศาสตร์  จนสามารถ
ด าเนินการศกึษาวจิยันีใ้ห้แล้วเสร็จได้อย่างสมบรูณ์  
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