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:.บทคดัย่อ 

 การวจิยันี=มวีตัถุประสงค ์เพื)อศกึษาขอ้มลูเกี)ยวกบัผลติภณัฑก์ระดาษกาบกลว้ยแบบบางโดยใชว้สัดุธรรมชาตใิน
ท้องถิ)นและใช้สผีสมอาหารในการผลิตกระดาษกาบกล้วย เพื)อพฒันาผลิตภณัฑ์กระดาษกาบกล้วยแบบบาง รวมถึง
วิเคราะห์ต้นทุนดําเนินการในการพฒันาผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการวิจัยด้วยการวิจัยเอกสารเน้นเทคนิคเอกสารทาง
อเิลก็ทรอนิกสต์ามวธิ ีNetnography และการประยุกตว์จิยัทดลองจากการศกึษาวธิกีารทาํกระดาษกาบกลว้ยพบว่า การนํา
กาบกลว้ยมาทาํกระดาษนั =นควรตดักาบกลว้ยใหเ้ป็นชิ=นสี)เหลี)ยมเลก็ๆ เพื)อใหส้ะดวกต่อการตม้เยื)อและนําไปปั )นใหล้ะเอยีด
ไดง้า่ยยิ)งขึ=น และการที)จะทาํใหก้าบกลว้ยเปื) อยเรว็ยิ)งขึ=น ควรใสก่รดแลคตคิ เกรดธรรมชาต ิลงไปในปรมิาณที)พอเหมาะใช้
เวลา c-e ชม. ซึ)งจะชว่ยในการทาํใหก้าบกลว้ยเปื)อยเรว็ขึ=นในระหวา่งที)ตม้กาบกลว้ย ซึ)งการยอ่ยเยื)อกาบกลว้ยนี=ใหไ้ดค้วาม
บางที)เหมาะสมทางคณะผูว้จิยัใชก้ารปั )นเยื)อกาบกลว้ยใหล้ะเอยีด โดยเครื)องปั )นไฟฟ้า จากการทดลองยงัมกีารทาํลวดลาย
กาบกลว้ยต่างๆ จากวสัดุจากธรรมชาตใินทอ้งถิ)น รวมกบัการผสมสผีสมอาหารลงไปในเยื)อกาบกลว้ยเพื)อใหก้ระดาษกาบ
กลว้ยนั =นมสีสีนัที)น่าสนใจและนําไปสู่การเพิ)มมลูค่าของผลติภณัฑ ์และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากยิ)งขึ=น ซึ)งการทํา
กระดาษกาบกลว้ยแบบบางโดยมกีารตกแต่งลวดลายและผสมสต่ีางๆเขา้ไปนั =น มโีอกาสไปต่อยอดทางธรุกจิได ้
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Creative product development from the bio pulping paper from 
banana pseudo-stem of Num-Wa 

volrachot chunutup1  
 
 

2.Abstract 
 The objective of this research was to study information about the pulping paper from 
banana pseudo-stem of Num-Wa products by using local natural materials and using food coloring 
in producing paper from banana pseudo-stem to develop a thin paper from banana pseudo-stem 
product including cost analysis for product development. Using research methods by document 
research focusing on electronic document techniques (Netnography) and the application of 
experimental research from the study of the method of bio pulping paper from banana pseudo-
stem found that using the banana pseudo-stem to make bio pulping paper banana pseudo-stem 
should be cut into small square pieces to make it easier to boil pulp and to be blended more easily 
and to make the banana pseudo-stem more quickly, add lactic and natural acids in moderation, 
take 4-5 hours. This will help in making the banana pseudo-stem faster during the boiling. In order 
to digest the pulp of banana to get the proper thinness, the researchers used the pulp to spin 
thoroughly by an electric blender. From the experiment, various banana cladding patterns were 
made from local natural materials, and food coloring was added to the pulp to make the paper from 
banana pseudo-stem that is attractive in color and leads to increase the value of the product and 
can be used even more. The production of bio pulping paper from banana pseudo-stem with various 
decorations, patterns, and color combinations has an opportunity to expand the business. 
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..บทนํา 
 กลว้ย เป็นพชืลม้ลุก (Herb) ซึ)งมอียู่ประมาณ :nn พนัธุ ์ขึ=นอยู่ตามประเทศอบอุ่นและประเทศรอ้น ประเทศไทย
เรามกีลว้ยอยูก่วา่ on พนัธุ ์ซึ)งกลว้ยนั =นมปีระโยชน์มาก กลว้ยสามารถนํามาใชไ้ดเ้กอืบทุกๆสวน เชน่ กาบกลว้ย เป็น กาบ
ใบที)ซอ้นกนัอยูเ่ป็นชั =นๆ สว่นใบกลว้ย ใชห้อ่ของ หอ่ขนม ทาํกระทง ทาํบายศร ีกาบกลว้ยหรอืใบกลว้ยนี=ตากแหง้แลว้นํามา
ฉีกเป็นเสน้ๆ ทาํเป็นเชอืกกลว้ยใชม้ดัของได ้หรอืนํามาทาํกระดาษกไ็ด ้เชน่กนั สว่นกา้นกลว้ยนํามาเหลาเป็นมา้กา้นกลว้ย 
ส่วนปลกีลว้ย จะนํามา ตม้ยําทําแกงไดส้ารพดั ตม้จิ=มนํ=าพรกิ ผลกลว้ย สามารถนํามารบัประทานไดต้ลอดทั =งปี ส่วนแป้ง
ของกลว้ยนํามารบัประทานแกท้อ้งเดนิได ้สว่นกลว้ยหา่มสามารถนํามานึ)งโรยนํ=าตาล หรอืนํามาฝานเป็นชิ=นบางๆแลว้ทอด
ใหก้รอบจากนั =นนํามาคลุกนํ=าตามที)ทํากล้วยฉาบ พอกล้วยสุกสามารถนํามาทําขนมไดม้ากมาย (อาหารคาวจากกล้วย, 
oeer) สมยัก่อนนิยมนํามาเลี=ยงเดก็เลก็ๆโดยการนํากลว้ยนํ=าวา้ที)สกุแลว้มาผสมกบัขา้วที)บดกบัหยวกกลว้ย หรอืนําไปแกง
สม้ แกงเลยีงกส็ามารถนําไปทาํได ้(สยามรฐั, 2561) 
 ซึ)งเราพบวา่กาบกลว้ยมนัมคีวามพเิศษที)สามารถนํามาผลติกระดาษได ้ซึ)งกระดาษนั =นมคีวามพเิศษตรงที) มคีวาม
บาง มนัวาว ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น ห่อบรรจุภณัฑ์ต่างๆ สามารถสร้างรายได้ให้กบัชุมชนได้ ซึ)งการพฒันา
ผลติภณัฑเ์ชงิสรา้งสรรคท์างดา้นวฒันธรรมและชมุชน เป็นสิ)งที)ตอบสนองต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ในเรื)องผลติภณัฑ์
นั =นจะตอ้งมสีิ)งที)ตอบสนองหรอืมคีุณค่าในสายตาของลกูคา้ อกีหนึ)งปัจจยัที)สาํคญัของการแขง่ขนัผลติภณัฑน์ั =น ผลติภณัฑ์
เชงิสรา้งสรรค ์เป็นการสรา้งความแตกต่างใหก้บั สนิคา้ภายใตแ้นวคดิ “การสรา้งสรรคค์ุณคา่” การต่อยอดจากสนิคา้เดมิให้
ดขีึ=นให้ เป็นสนิคา้ใหม่ การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่รวมทั =งการพฒันาบุคลากรใหม่ที)มทีกัษะในการพฒันาผลติภณัฑ์ การ
ปรบัเปลี)ยนกระบวนการ การเพิ)มผลผลติ เป็นการพฒันาไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิ)มของผลติภณัฑข์องความมั )นคงยั )งยนืโดยให้
ความสาํคญักบัการพฒันาผลติภณัฑเ์ชงิสรรคอ์ย่างจรงิจงัดว้ยแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(รุจเรขา วทิยาวุฑฒกุิล, 2557)  
นอกจากนั =นในปัจจุบนัเทรนด์รกัษ์โลกกําลงัมาแรง ผู้บริโภคต่างก็สนใจในเรื)องของ (Bio Circular Economy) เพราะ
เนื)องจาก มนุษยเ์รานั =นใชผ้ลติภณัฑท์ี)เป็นพลาสตกิหรอืวสัดทุี)ยอ่ยสลายไดย้ากแลว้เป็นมลพษิต่อโลก ปัจจุบนัผูบ้รโิภคสว่น
ใหญ่จงึหนัมาใชผ้ลติภณัฑท์ี)เป็นมติรต่อสิ)งแวดลอ้มและเป็นวสัดทุี)ยอ่ยสลายไดง้า่ย จงึทาํใหเ้ราพบเหน็ผลติภณัฑท์ี)ผลติจาก
วสัดุธรรมชาตมิากยิ)งขึ=น ไม่ว่าจะเป็นกระดาษห่อบรรจุภณัฑ์แบบบางและแบบหนาหรอืกระเป๋าที)ทําจากเยื)อกาบกล้วย
รวมถงึสนิคา้แฟชั )นรไีซเคลิต่างๆ ซึ)งวสัดุที)ใกล้ตวัเรามากๆที)สามารถนํามาพฒันาออกแบบผลติภณัฑ์ได้คอื กาบกล้วย 
เนื)องจากกาบกลว้ยสามารถนํามาทาํผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลายและหาไดง้า่ยเพราะตน้กลว้ยเป็นวสัดุจากธรรมชาตทิี)ปัจจุบนั
เป็นที)นิยมที)จะนํามาใชใ้นการผลติสนิคา้จากธรรมชาต ิและเป็นตน้ไมท้ี)ปลกูงา่ยแพรห่ลายในประเทศไทยจาํนวนมาก ซึ)งใน
ปัจจุบนัธุรกจิ SME ไดม้กีารนําสว่นต่างๆของกาบกลว้ยมาพฒันาออกแบบแพคเกจจิ=งต่างๆใหน่้าสนใจและสรา้งรายไดใ้ห้
มากยิ)งขึ=น (Susanna Vanhamaki, oero) ซึ)งมนุษยไ์ดม้กีารพฒันาความรูข้องตนโดยเฉพาะความเจรญิกา้วหน้าทางดา้น
เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม มนุษย์จงึต้องพึ)งพาเทคโนโลยมีากยิ)งขึ=น จะแตกต่างจากวถิชีวีติแบบดั =งเดมิของมนุษย์ที)มี
ความผกูพนัอยูก่บัธรรมชาต ิมาเป็นชวีติที)จะตอ้งขึ=นอยูก่บัเทคโนโลยเีทา่นั =น มลีกัษณะการดาํเนินชวีติที)เป็นสงัคมเมอืงมาก
ขึ=น ความสมัพนัธใ์กลช้ดิระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาตลิดลง จนแทบมองไม่เหน็ความเป็นธรรมชาตใินยุคปัจจุบนัเลย ดงันั =น
หากในอนาคตเราสามารถประยกุตธ์รรมชาตใิหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของสงัคมคนเมอืงในปัจจบุนัได ้กจ็ะทาํใหค้วามผกูพนัระหวา่ง
มนุษย์กบัธรรมชาตกิลบัคนืมาเหมอืนเดมิได้ รวมถงึสํานึกในการใส่ใจกบัสิ)งแวดล้อม และส่งเสรมิการใช้ผลติภณัฑ์จาก
ธรรมชาตมิากขึ=น 
 สาํหรบัในทางธุรกจิรายย่อยต่างๆ สามารถนํากาบกลว้ยมาออกแบบผลติภณัฑห์รอืใส่สตี่างๆจากธรรมชาตเิพื)อ
ผลติภณัฑม์คีวามน่าสนใจและสรา้งรายไดใ้หม้ากยิ)งขึ=น เพราะในปัจจบุนัผูบ้รโิภคเริ)มมคีวามสนใจในการใชผ้ลติภณัฑท์ี)ผลติ
จากธรรมชาตมิากขึ=น จงึเป็นโอกาสที)ธุรกจิจะสามารถเตบิโตไดม้ากยิ)งขึ=น สาํหรบักาบกลว้ยนั =นถอืเป็นวสัดุจากธรรมชาตทิี)
ปราศจากสารตกคา้ง มคีุณสมบตัทิี)เหมาะสาํหรบัการนําไปผลติเป็นผลติภณัฑท์ี)มาจากธรรมชาต ิแทนการผลติจากวสัดุที)
เป็นพลาสตกิ ซึ)งเป็นการชว่ยลดปรมิาณขยะฝังกลบในภาคการเกษตร ซึ)งนอกจากจะชว่ยลดปรมิาณขยะที)ถูกฝังกลบอยา่ง
เปล่าประโยชน์ และสรา้งผลติภณัฑท์ี)เป็นมติรต่อสิ)งแวดลอ้ม ยงัสามารถชว่ยสรา้งมลูคา่เพิ)มใหก้บัเกษตรกรในการจาํหน่าย
ลาํตน้กลว้ยที)เหลอืจากการเกบ็เกี)ยวใหก้บัอุตสาหกรรมแปรรปู เพื)อแปรรปูเป็นผลติภณัฑต่์างๆ ในอนาคต ทั =งนี=ผลติภณัฑท์ี)



ผลติจากตน้กลว้ยสามารถยอ่ยสลายตามธรรมชาตไิดภ้ายใน r เดอืน และสามารถนํากลบัมารไีซเคลิไดส้งูสดุถงึ � ครั =ง โดย
ไม่เสื)อมคุณภาพ ดงันั =นจงึมแีนวคดิในการออกแบบผลติภณัฑ์ที)ทําจากเยื)อกาบกลว้ย ซึ)งไดม้กีารศกึษาและคน้ควา้เรื)อง
ประโยชน์และคณุสมบตัขิองกาบกลว้ยเพื)อนํามาใชป้ระโยชน์ในการออกแบบผลติภณัฑต่์อไป(Mario Giampietro, 2562) 
 กาบกลว้ย เมื)อนํามาผลติเป็นผลติภณัฑต่์างๆ จะมรีาคาตน้ทนุการผลติที)ไมส่งูมากนกั ดงันั =นคณะผูว้จิยั จงึคาดวา่
สามารถที)จะนําไปขายในสถานที)ต่างๆตามชุมชน ที)ต้องการจะลดการใช้พลาสตกิ เพื)อลดภาวะโลกร้อน และหนัมาใช้
ผลติภณัฑท์ี)ทําจากเยื)อกาบกลว้ยแทน (arphawan sopontammarak, oee�) ซึ)งต้นกลว้ย เป็นพชืที)พบเจอไดท้ั )วไป ปลูก
งา่ย และสามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั =งตน้ เชน่ เป็นอาหาร หรอื นํามาแปรรปูเป็นแพคเกจจิ=งต่างๆ ซึ)งหากสามารถศกึษาจนนํา
ตน้กลว้ยมาผลติเป็นผลติภณัฑต่์างได ้(รุ่งฤทยั ราํพงึจติ และอภริตั ิโสพศ และนิอร ดาวเจรญิพร, oee�) จะทาํใหส้ามารถ
ออกแบบผลติภณัฑท์ี)ทําจากกาบกลว้ยไดร้วมถงึการตกแต่งสสีนัต่างๆใหก้บัผลติภณัฑจ์ากกาบกลว้ยเพื)อใหผ้ลติภณัฑม์ี
ความน่าสนใจยิ)งขึ=น ธุรกจิSME หรอื ชุมชนต่างๆ สามารถที)จะนําความรูท้ี)ไดม้าจากงานวจิยันี=ไปสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเอง
ได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 :. เพื)อศกึษาขอ้มูลเกี)ยวกบัผลติภณัฑ์กระดาษกาบกลว้ยแบบบางโดยใชว้สัดุธรรมชาตใินทอ้งถิ)นและใชส้ผีสม
อาหารในการผลติกระดาษกาบกลว้ย 
 o. เพื)อพฒันาผลติภณัฑก์ระดาษกาบกลว้ยแบบบาง 
 �.วเิคราะหต์น้ทนุดาํเนินการในการพฒันาผลติภณัฑ ์
  



>.การทบทวนวรรณกรรมทีBเกีBยวข้อง 
 ทบทวนวรรณกรรม 
  ทบทวนวรรณกรรมจาก (รตมิา คชนันทน์, 2562) ระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน ซึ)งเป็นการนําทรพัยากรที)
ใชไ้ปแลว้หรอืเหลอืใชก้ลบัมาแปรรูปและสามารถนํากลบัมาใชไ้ดอ้กีในอนาคตแทนที)จะทิ=งไปใหก้ลายเป็นขยะ โดยจะนํา
วสัดุที)เป็นองคป์ระกอบของผลติภณัฑเ์หล่านั =นกลบัมาสรา้งคุณค่าใหม่ ผูว้จิยัพบว่าเกษตรกรในจงัหวดัเพชรบุรบีางส่วนที)
ปลูกต้นกลว้ย เมื)อต้องการนําเอาผลกลว้ยออกจําหน่ายมกัจะตดัต้นกลว้ยทิ=งและไม่ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์อย่างอื)น ดงันั =น
ผูว้จิยัจงึคดินําตน้กลว้ยที)ตดัทิ=งมาทาํใหเ้กดิมลูคา่ 
 

  ทบทวนวรรณกรรมจาก (ศริอิร ปักษณิ และคณะ, 2533) กระดาษที8ผลติดว้ยมอืจากเปลอืกของ

พชืชนิดต่างๆ คดิคน้ขึJนมาเพื8อนําวสัดุธรรมชาตทิี8ไม่ไดนํ้ามาใชป้ระโยชน์ หนักลบัมาใชใ้หเ้กดิคุณค่ามาก
ยิ8งขึJน 

  ทบทวนวรรณกรรมจาก(Susanna Vanhamaki, 2562) จากงานวจิยัของสถาบนั International Journal 
of Sustainable Development and Planning ไดใ้หค้วามหมายของ Bio-circular economy ในบทความ Bio-based circular 
economy in European national and regional strategies ไว้ว่าเป็นการนํากลบัมาใช้งานใหม่ของภาคส่วนต่างๆ  โดย
กระบวนการนี=จะเน้นไปที)การสรา้งวฏัจกัรของสารอาหารในห่วงโซ่อาหารใหม้กีารสญูเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์น้อยที)สุด 
เช่น การผลติพลงังานสะอาดจากธรรมชาติ(bioenergy) หรอื การนําพลงังานกลบัมาใชใ้หม่(renewable energy) รวมถงึ 
การจดัการของเสยีแบบธรรมชาต(ิbiowaste management) 
 
  ทบทวนวรรณกรรมจาก(Mario Giampietro, 2562)ในงานวจิยัเรื)อง On the Circular Bioeconomy and 
Decoupling: Implications for Sustainable  Growth ไดใ้หค้วามหมายของ Bio-circular economy โดยแบง่เป็นสองคาํ ดงันี=  
  คาํแรก Ellen MacArthur Foundation (EMF) ไดใ้หค้วามหมายของ circular economy ว่าหมายถงึ การ
ลดการใช้หรอืการนํากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลติและบรโิถค ดงันั =นการดําเนินการทั =งในระดบั micro และ macro 
จะตอ้งบรรลุวตัถุประสงคข์องการผลติอยา่งยั )งยนื เพื)อความรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิและสรา้งอนาคตที)ดไีปยงัรุน่ถดัไป  
  คําที)สอง German Bioeconomy Council ได้ให้ความหมายของ  Bioeconomy ว่าหมายถึง เหล่ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกจิ หรอืภาคสว่นอื)นที)เกี)ยวขอ้ง ที)มกีารใชท้รพัยากรจากธรรมชาตใินกระบวนการผลติ ไมว่่า
จะเป็นพชื สตัว ์หรอืสิ)งมชีวีติขนาดเลก็  
ดงันั =นเมื)ออธบิายความหมายโดยรวมของ Bio-circular economy ตามกลยุทธ์ของ European Commission จงึหมายถึง 
การลดการพึ)งพาทรพัยากรธรรมชาติและเปลี)ยนแปลงวถิีการผลิต โดยหนัไปส่งเสรมิการผลิตอย่างยั )งยนืผ่านการใช้
ทรพัยากรที)สามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ดจ้ากพื=นดนิหรอืแหล่งนํ=า ซึ)งกระบวนการทั =งหมดนี=จะเกดิขึ=นไปพรอ้มกบัการเตบิโต
ของการจา้งงานและภาคอุตสาหกรรม 
 

 ทบทวนวรรณกรรมจาก(จารุกติติ � นกหรดี, 2558) กาบกลว้ยนํ=าวา้ที)นํามาผลติสนิคา้แปรรูปจะเป็นต้น
กลว้ยที)ออกลกูตดัทิ=งและไดนํ้ามาแปรรปูสรา้งรายไดด้กีวา่ทิ=งใหส้ลายไปโดยเปล่าประโยชน์สว่นของลาํตน้กลว้ยที)ตอ้งผา่น
กรรมวธิต่ีางๆเช่นการ ลอกออกมาเพราะกาบจะมแีว๊กซ์ธรรมชาตนํิาไปใส่ของแหง้ของรอ้นไดไ้ม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย 
และปลอดภยัจากสารเคมแีละสว่นของกาบกลว้ยสามารถนํามาผลติเป็นกระเป๋า หมวก กลอ่งใส ่กระดาษทชิช ูทาํเสน้ใยหรอื
เชอืกทอผา้ ทําอาหารสุกรและภาชนะหลากหลายรูปแบบตั =งแต่ขนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่และภาชนะที)เกดิการแปรรูป
จากกาบกล้วยจะสามารถใส่ของเหลวได ้ประมาณ 3 ชั )วโมง จะไม่มกีารรั )วไหลออกไม่คนืสภาพเดมิและยงัสามารถย่อย
สลายไดโ้ดยที)ไมก่ระทบสิ)งแวดลอ้ม  
  



  ทบทวนวรรณกรรมจาก (เบญจมาศ ศลิายอ้ย, oec�) โดยศกึษาความรูเ้กี)ยวกบักลว้ย ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตรข์องกลว้ย พนัธุก์ลว้ยที)เหมาะนํามาแปรรปู การใชก้ระโยชน์จากกลว้ยนํ=าวา้ 
 
  ทบทวนวรรณกรรมจาก ( ยงยทุธ จทัรอมัพร, 255�) ศกึษาเรื)องการใชป้ระโยชน์จากใยกลว้ย พบวา่ใย
กลว้ยมคีวามเหนียวของเสน้ใยสงู เหมาะสมกบัการนําไปแปรรปูผลติภณัฑ ์สรา้งมลูคา่เพิ)มได ้การแปรรปูตน้กลว้ยนั =น
เลอืกใชก้ลว้ยนํ=าวา้ เพราะมเีสน้ใยที)เหนียวกวา่กลว้ยชนิดอื)น อกีทั =งใยกลว้ยนี=สามารถนําไปประยกุตใ์ชง้านไดห้ลายรปูแบบ 
ทั =งอุตสาหกรรมตกแต่งภายใน อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์และต่อยอดเพิ)มมลูคา่ในรปูแบบอื)นไดอ้กีดว้ย 
 
  ทบทวนวรรณกรรมจาก (มลสุดา ลวิไธสง, 2556)	การผลติภาชนะย่อยสลายได้ทางชวีภาพจากกาบ
กลว้ย ซึ)งเป็นงานวจิยัที)เกี)ยวกบัการผลติภาชนะจากแหล่งวตัถุดบิที)สามารถปลูกทดแทนใหม่ได ้โดยศกึษาเกี)ยวกบัขอ้มลู
ทางดา้นการใหค้วามสาํคญักบัวตัถุดบิธรรมชาตแิละการยอ่ยสลายของกาบกลว้ย ซึ)งสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาตไิม่
ก่อใหเ้กดิมลพษิต่อสงัคม   

    
E.ระเบยีบวิธีการวิจยั 

 การวิจัยนี= เป็น การใช้วิธีการใช้การวิจัยเอกสาร(Documentary research) เน้นเทคนิคเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธี Netnography การประยุกต์วิธีการวิจยัเชิงทดลอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจยัเอกสาร 
(Documentary research) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) กบักลุ่มผูท้ดลองใชผ้ลติภณัฑ ์ในตําบลสามพระ
ยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุร ีจาํนวน  :e คน ดงันี= 
  
 ซึ)งในปัจจุบนัผลติภณัฑท์ี)ทําจากธรรมชาตกิําลงัเป็นที)นิยมกนัมาก ดงันั =นผูว้จิยัจงึมองเหน็ความสําคญัของการ
ผลติผลติภณัฑท์ี)มาจากธรรมชาต ิโดยใชว้ตัถุดบิที)เหลอืใชจ้ากธรรมชาตอิยา่งเชน่ กาบกลว้ย เป็นตน้ ซึ)งเป็นวตัถุดบิที)เกดิ
จากเกษตรกรที)ปลูกกล้วย และต้องการใช้แค่ผลกล้วยในการจดัจําหน่าย ส่วนใหญ่มกัจะตดัต้นกล้วยทิ=งและไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ผู้วิจยัจึงคิดที)จะนําเอากาบกล้วยมาเพิ)มมูลค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ)งสอดคล้องระบบเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนที)รฐับาลและเอกชนกาํลงัใหค้วามสนใจอยูใ่นขณะนี= 
 

 ขั Jนตอนการดาํเนินงาน (สจุยา ฤทธศิร และคณะ, 2554) 
  X) นํากาบกลว้ยมาตดัเป็นชิJนสี8เหลี8ยมเลก็ ๆ ขนาดประมาณ X เซนตเิมตร จากนั JนเตมินํJา
ประมาณ [\ เปอรเ์ซน็ตข์องภาชนะแลว้ตม้นํJารอใหนํ้Jาเดอืด 
  ^) นํากาบกลว้ยที8ตดัไวใ้สล่งไปในภาชนะจากนั Jนใส่ กรดแลคตคิ เกรดธรรมชาตใิสล่งไปใน

ภาชนะประมาณ _ ชอ้นโต๊ะ เพื8อใหก้าบกลว้ยเปื8อยไดเ้รว็ยิ8งขึJนแลว้รอประมาณ a-cชั 8วโมง 
  _.) จากนั Jนเมื8อตม้จนเปื8 อยแลว้ นํากาบกลว้ยที8เปื8 อยแลว้มาลา้ง กรดแลคตคิออก ดว้ยนํJา
สะอาด จากนั Jนนําไปปั 8นดว้ยเครื8องปั 8นไฟฟ้า 
  a.) นํากาบกลว้ยที8ปั 8นละเอยีดแลว้ ใสใ่นภาชนะ จากนั Jนนําสผีสมอาหารใสล่งไปแลว้คลุกให้
เขา้กนั 
  c.) นํานํJามาเตมิในภาชนะที8ใชส้าํหรบัรอ่นกาบกลว้ย จากนั Jนทาํการนําเยื8อที8เตรยีมไว ้
เทลงในแมแ่บบขนาด X ตารางเมตร ที8ใชส้าํหรบัรอ่นกาบกลว้ย 
  f.) ใชม้อืชว่ยในการเกลี8ยเยื8อใหก้ระจายทั 8วแมแ่บบ จากนั JนยกขึJนทลีะฝั 8ง เพื8อใหเ้ยื8อมคีวาม
หนาเทา่กนัทั 8วทั Jงแผน่ และไมเ่กดิฟองอากาศ 



  [.) นําดอกไมห้รอืใบไมแ้หง้มาแปะไวบ้นแมแ่บบเพื8อที8จะทาํลวดลายใหก้บัผลติภณัฑ ์
  i.) จากนั Jนนําแมแ่บบมาพงิใหท้าํมมุ ac องศาในที8ที8มแีสงแดด โดยตากแดดประมาณ X วนั 
เมื8อแหง้แลว้ ใหด้งึดอกไมแ้ละใบไมแ้หง้ออก เพื8อที8จะไดล้วดลายที8มคีวามเป็นธรรมชาตทิี8ฝั 8งลกึลงไปบน
กระดาษ 
 วตัถุดบิที8ใชใ้นการผลติกระดาษกาบกลว้ย ประกอบดว้ย X.)เตาแก๊ส ^.)ถงัเปลา่ _.)กาบกลว้ย a.)ถงั
ปีkบ c.)แม่แบบ X ตารางเมตร  f.)เครื8องปั 8น [.)กรดแลคตคิ เกรดธรรมชาต ิi.)สผีสมอาหาร l.)ใบไมแ้ละ
ดอกไม ้

 
 

 ตรวจสอบความน่าเชื8อถอืของขอ้มลู 
  ใชว้ธิกีารตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) คอืการแสวงหาความเชื8อถอืไดข้อง
ขอ้มลูจากแหลง่ที8แตกต่างกนั คอืการพสิจูน์วา่ขอ้มลูผูศ้กึษาที8วจิยัไดม้านั Jนถกูตอ้งหรอืไม ่เป็นการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของขอ้มลูที8ไดม้าจากแหล่งที8มาต่าง ๆ โดยนําขอ้มลูที8เกบ็รวบรวมไดจ้ากเอกสารต่าง ๆ นั Jนมา
ศกึษาอย่างละเอยีดพรอ้มจดัระบบหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการศกึษาวจิยัที8กําหนดไว ้(สุภางค ์จนั
ทวานิช, 2547) 
 ผลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) จากกลุ่มเกษตรกร “กระดาษดมูนัวาวดแีละบาง แต่วา่บางทมีนั
บางจนตอนใชก้ก็ลวัจะขาด แต่เอาจรงิๆมนักใ็ชง้านไดป้กตมินัแค่บางเฉยๆ และมสีสีนักบัลวดลายที)สวยพอสมควร แลว้ก็
กระดาษกาบกลว้ยแบบบางเป็นความคดิสรา้งสรรคท์ี)ด ี
 
 ผลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) จากกลุ่มผูท้ี)ไดท้ดลองใช ้“รูส้กึแปลกใจเหมอืนกนัที)ทํามาจาก
กาบกลว้ยกระดาษดมูนัวาวดแีละบาง แต่วา่บางทมีนับางจนตอนใชก้ก็ลวัจะขาด แต่เอาจรงิๆมนักใ็ชง้านไดป้กตมินัแคบ่าง
เฉยๆ และมสีสีนักบัลวดลายที)สวยพอสมควร แลว้กก็ารนํากาบกลว้ยมาทาํเป็นกระดาษเป็นความคดิสรา้งสรรคท์ี)ด ีเพราะ
ไม่คดิว่ากาบกลว้ยจะนําไปทาํประโยชน์อย่างอื)นได ้สว่นมากเกษตรกรจะตดัทิ=งเพื)อนําผลไปจาํหน่าย พอลองใชแ้ลว้กร็ูส้กึ
วา่ในไปใชง้านไดห้ลายอยา่งเชน่ หอ่บรรจุภณัฑ ์ทาํเป็นกระดาษหอ่ของขวญั เป็นตน้ ตวักระดาษมนักค็ลา้ยๆกบักระดาษที)
มตีามทอ้งตลาดเลย แต่ที)พเิศษกค็อืตวักระดาษกาบกลว้ยแบบบางนี=มลีกัษณะเฉพาะคอืมนัวาวและบาง และการที)นํากาบ
กลว้ยที)ไม่ไดใ้ชแ้ลว้มาพฒันาเป็นผลติภณัฑช์ิ=นใหม่ ถอืเป็นสิ)งที)ดเีพราะมนัช่วยส่งเสรมิใหชุ้มชนมรีายไดด้ว้ย คดิว่ามาถูก
ทางแลว้ที)นําเอาตน้กลว้ยที)ตอ้งทิ=งไปมาทาํใหเ้กดิมลูคา่เพิ)ม  

 
 การวจิยัเอกสาร(Documentary research) 
  X.แหล่งข้อมูลการศึกษาเอกสาร (Documentary research) โดยเก็บข้อมูลจากการใช้ 
netnography โดยศกึษาในเรื8องแนวความคดิที8นํามาใชพ้ฒันากระดาษกาบกลว้ยใหม้ลีกัษณะแบบบางโดย
ใชว้สัดธุรรมชาตใินทอ้งถิ8นและใชส้ผีสมอาหารในการผลติกระดาษกาบกลว้ย โดยศกึษาแนวความคดิดงันีJคอื 
   X.X การนํากาบกล้วยมาพฒันาใหเ้กดิมูลค่า เกบ็ขอ้มูลโดยใช ้netnography จาก
การศกึษาวจิยัการเพิ8มมลูคา่ของผลติภณัฑท์ี8ทาํจากกาบกลว้ย โดยการใชก้าบกลว้ยมาแปรรปูเป็นกระดาษ
กาบกลว้ยแบบบาง เพื8อสรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัผลติภณัฑแ์ละเป็นมติรต่อสิ8งแวดลอ้ม (กฤตณฐั มปีระมลู,พชัร
พล แกว้เกษ และสรรเพชญ สรุกลู, (2560)  



   X.^ ทฤษฏีสี (Color Theory) เก็บข้อมูลวิจัยโดยการใช้ netnography จากการ
ศกึษาวจิยัการใชส้เีพื8อสรา้งความดงึดดูกบัลกูคา้ : กรณีศกึษา ธนาคารออมสนิ ซึ8งเป็นการศกึษาในดา้นการ
ตอบสนองต่อสกี่อนที8จะจดจําภาพหรอืขอ้ความ เพราะสเีป็นองค์ประกอบสําคญัของการออกแบบ และสี
สรา้งการปะทะรบัรูไ้ดด้ ีสรา้งการจดจาํ (ญาศณิ ีเคารพธรรม, 2561) 
 การศกึษาขอ้มลูผา่น Netnography 

  ".จากการศกึษาขอ้มูลผ่าน Social media เกี8ยวกบัการพฒันากาบกล้วยให้เป็นกระดาษ
แบบบาง โดยใช้การสบืค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และยูทูป ที8เกี8ยวกบัการทํากระดาษกาบกล้วย ซึ8งมี
รายละเอยีดการสบืคน้ดงันีJ 
   ^.X สืบค้นการทํากระดาษกาบกล้วยที8มีความหนาแบบปกติ แล้วนําข้อมูลมา
ประยกุตว์ธิกีารทาํกระดาษกาบกลว้ยใหม้คีวามบางกวา่ปกต ิผา่นชอ่งทาง Social media เชน่ ยทูปู เวบ็ไซต์
ต่างๆที8เกี8ยวขอ้งกบัการผลติกระดาษกาบกลว้ย พบวา่กาบกลว้ยนํJาวา้สามารถนํามาผลติกระดาษกาบกลว้ย
แบบบางได ้เนื8องจากเยื8อของกลว้ยนํJาวา้นั Jนคอ่นขา้งสั Jน ทาํใหเ้หมาะกบัการทาํกระดาษกาบกลว้ยแบบบาง
เพราะเนืJอกระดาษจะมคีวามเนียน และมคีวามใสของกระดาษกาบกลว้ย โดยใชก้ารปรบัเปลี8ยนเรื8องระยะใน
การต้มโดยใชก้รดแลคตคิ เกรดธรรมชาตเิพื8อใหเ้นืJอเยื8อเปื8 อยไดม้ากยิ8งขึJน ซึ8งทําใหก้ระดาษกาบกลว้ยที8
ผลติออกมานั Jนไมม่สีารเคมใีนขั Jนตอนการผลติ เป็นมติรต่อธรรมชาต ิ
   ^.^ซึ8งสรุปขอ้มูลจากการศกึษาขอ้มูลผ่าน netnography ไดว้่ากาบกล้วยที8เหมาะ
ที8สุดกบัการทํากระดาษกาบกลว้ยนั Jน คอืกาบกลว้ยนํJาวา้เพราะมเีนืJอเยืJอที8ส ั Jน เยื8อเปื8 อยไดไ้วและพอนํามา
ทาํกระดาษจะทาํใหก้ระดาษมคีวามเนียนและมคีวามใส ของกระดาษกาบกลว้ย 
 
 
 
G.ผลการวิจยัและอภิปราย 
 งานวจิยัชิ=นนี=เป็นการใชว้ธิกีารวจิยัด้วยการประยุกต์วจิยัเอกสารเน้นเทคนิคเอกสารทางอเิลก็ทรอนิกส์ตามวธิ ี

Netnography การประยุกต์วธิกีารวจิยัเชงิทดลอง ซึ)งเป็นการนําเอากาบกลว้ยที8เป็นวตัถุดบิที)หาไดง้่ายในประเทศไทย มี

ปลูกกนัอยู่ทั )วไป เป็นวตัถุดบิที)ไม่ค่อยถูกนําไปใช้ประโยชน์สกัเท่าไหร่หลงัจากตดัต้นกล้วยทิ=งแล้ว มาเพิ)มมูลค่าทาง
การตลาด โดยการใชว้ธิกีารนําเอากาบกลว้ยที)ไดจ้ากการตดัทิ=งนั =นมาทาํกระดาษกาบกลว้ยแค่แบบหนา ซึ)งที)จรงิแลว้กาบ
กลว้ยนั =นสามารถนําไปทาํกระดาษกาบกลว้ยแบบบางไดด้ว้ยเช่นกนั และเพื)อเพิ)มความน่าสนใจและความหลากหลายของ
การนําไปใชป้ระโยชน์ของลติภณัฑ ์ทางผูว้จิยัจงึนํากาบกลว้ยนั =นมาพฒันาใหเ้ป็นกระดาษกาบกลว้ยแบบบางและมกีารใสส่ี
ผสมอาหาร สตี่างๆเขา้ไป และทาํลวดลายโดยการใชว้สัดุจากธรรมชาตมิากดทบัใหก้ดลวดลายต่างๆ โดยใชก้รดแลคตคิใน
การยอ่ยกาบกลว้ย เพื)อใหผ้ลติภณัฑป์ราศจากสารเคมใีหไ้ดม้ากที)สดุ ซึ)งจากการศกึษาครั =งนี=พบวา่ เยื)อกาบกลว้ยสามารถ
นําไปผลติกระดาษแบบางได ้ 
 ซึ)งในการต้มกาบกล้วยใหเ้ปื) อยเพื)อที)จะมาใหก้ระดาษกาบกล้วยแบบบางนั =น ต้องใชก้รดแลคตคิ ในปรมิาณ 1 
ชอ้นโต๊ะ ตม้ทิ=งไวป้ระมาณ 4 ชั )วโมง โดยไฟที)ใชใ้นการตม้ตอ้งมคีวามคงที)ในระดบัหนึ)ง จากนั =น เมื)อกาบกลว้ยที)ตม้ไวเ้ปื) อย
พอแลว้ ใหนํ้ามาลา้งนํ=าเพื)อให ้กรดแลคตคิ ที)เกาะอยูก่บัเยื)อกาบกลว้ยออกใหห้มด ถา้เยื)อกาบกลว้ยยงัมคีวามลื)นอยูแ่สดง
ว่า ยงัลา้งกรดแลคตคิ ออกไม่หมด แต่ถา้ลา้งออกหมดแลว้ตวัเยื)อกาบกลว้ยจะไม่มคีวามลื)นเหลอือยู่บนเยื)อกาบกลว้ย ซึ)ง
ระหว่างลา้งเยื)อกาบกลว้ยใหท้ําการคดัเยื)อไปดว้ย เพื)อใหเ้ราไดเ้ยื)อที)เราสามารถนําไปทํากระดาษไดแ้น่นอน และการใช้
กรดแลคตคิ มผีลต่อการกระจายเยื)อเพราะในการกระจายเยื)อสามารถประเมนิไดว้า่ กรดแลคตคิ ที)ใชต้ม้มคีวามเขม้ขน้มาก
พอหรอืไม ่เชน่ ถา้กระจายเยื)อและเยื)อยงัเป็นกระจกุของเสน้ใยอยูก่แ็สดงวา่ใส ่กรดแลคตคิ น้อยเกนิไป 



  
 จากการศกึษาการนํากาบกลว้ยมาพฒันาเป็นกระดาษกาบกลว้ยแบบบางโดยมกีารใส่สผีสมอาหารและตกแต่ง
ลวดลายจากวสัดุธรรมชาตเิพิ)มเตมิเขา้ไปนั =น พบว่ามขี ั =นตอนการผลติที)ไม่ซบัซอ้นมากนัก และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ได้หลากหลายและผลติภณัฑ์มคีวามน่าสนใจมากยิ)งขึ=น เช่น นํามาใช้ห่อภาชนะต่างๆ เช่น นํ=าหอม ขวดเหล้า เป็นต้น 
เพื)อที)จะดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคมากกวา่กระดาษธรรมดา มตีน้ทุนที)ตํ)า มกีารตกแต่งสแีละลวดลายเพิ)มเตมิลงไป ซึ)ง
ทําเป็นแหล่งรายได้ของชุมชนได้ ซึ)งการใช้วสัดุธรรมชาติในการตกแต่งลวดลายนั =น สามารถทําให้เกิดลวดลายจาก
ธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ แต่ตอ้งระวงัตอนนําวสัดุธรรมชาตมิากดทบับนเยื)อกาบกลว้ย เพราะว่าหาก มกีารขยี= หรอืใชแ้รงกด
เยอะเกนิไปจะทาํใหเ้ยื)อกาบกลว้ยเกดิการฉกีขาดและจะทาํใหก้ระดาษกาบกลว้ยตอนแหง้สามารถขาดไดง้า่ย ซึ)งเป็นการนํา
วสัดทุี)เหลอืใชม้าทาํใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม  
  
 ผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนดําเนินการในการผลิตกระดาษกาบกล้วย ซึ)งผลิตภณัฑ์ที)ได้ผลิตขึ=นมานั =น เป็น
ผลติภณัฑท์ี)ใชว้สัดเุหลอืใชจ้ากธรรมชาตหิรอืสิ)งของที)มอียูใ่นครวัเรอืน แต่ไมไ่ดม้กีารนํามาใชป้ระโยชน์ และจะมใีนสว่นของ
แม่แบบที)จะตอ้งจา้งผลติ แต่จะเสยีค่าใชจ้่ายแค่ครั =งแรกเท่านั =นแหละสามารถใชง้านต่อไปไดเ้รื)อยๆ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย
ทางดา้นแมแ่บบ จงึทาํใหผ้ลติภณัฑนี์=มตีน้ทนุที)ตํ)าพอสมควร โดยมกีารคาํนวณตน้ทนุดงันี= 

 

 

 

ตารางทีB>.L  

แสดงตน้ทนุการผลติกระดาษกาบกลว้ยต่อ : ตารางเมตร 

รายการ ตน้ทนุการผลติกระดาษกาบกลว้ย 

ค่าวตัถดิุบ 

:.คา่กรดแลคตคิ 

o.คา่สผีสมอาหาร 

�.กาบกลว้ย 

c.ใบไมและดอกไม ้

ค่าแรงงาน 

คา่แรงงานตนเอง / ชิ=น 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

:.คา่แมแ่บบ 

o.เตาแก๊ส 

65 

45 

20 

- 

- 

100 

100 

300 

300 

- 



�.ถงัปี¡บ 

c.เครื)องปั )น 

- 

- 

 

ตน้ทนุการผลติ = (วตัถุดบิ+คา่แรง+คา่ใชจ้า่ยในการผลติ) / จาํนวนหน่วยที)ผลติได ้

  = ( 65+100+300) / 1 = cre บาทต่อตารางเมตร 

 
ตารางทีB>.T   

แสดงการแบง่ประเภทตน้ทนุเพื)อทาํการวเิคราะหจ์ดุคุม้ทนุ ต่อตารางเมตร 

ต้นทนุผนัแปร ต้นทนุคงทีB 

:.คา่กรดแลคตคิ 

o.คา่สผีสมอาหาร 

45 

20 

1.คา่แรงงานตนเอง / ชิ=น 

o.คา่แมแ่บบ 

100 

300 

รวม 65    400 

  
วิเคราะหจ์ดุคุ้มทนุ 

 จดุคุม้ทนุ =   ตน้ทนุคงที) / ( ราคาขายต่อหน่วย – ตน้ทนุผนัแปรต่อหน่วย ) 

 จดุคุม้ทนุ =   400 / (165 – 65) = c ชิ=น กลา่วไดว้า่ขายไดเ้พยีง c ชิ=นกค็ุม้ทนุแลว้ 

หมายเหตุ : ราคาขาย :re บาทต่อชิ=นมาจากการประมาณอตัราค่าแรงขั =นตํ)าในจงัหวดัเพชรบุรคีอื �on บาท/วนั วนัละ � 
ชั )วโมง (กระทรวงแรงงาน, 2563) 
 จากการคาํนวณคา่แรงงานตนเองในการทาํผลติภณัฑใ์ชเ้วลา � ชั )วโมง คดิคา่แรงคอื :nn บาท / ชิ=น 

ผลจากการทดลอง 

 :.ตวัอยา่งรปูขั =นตอนการผลติกระดาษกาบกลว้ย โดยมกีารใสส่แีละตกแต่งลวดลายดว้ยการใชว้สัดธุรรมชาต ิ

(ขั =นตอนเรยีงตามลาํดบัรปูภาพ) 

 

 ขั =นตอนที): ตดักาบกลว้ยใหเ้ป็นชิ=นสี)เหลี)ยมเลก็ๆ 

แลว้นํามาใสภ่าชนะที)เตรยีมไว ้



 ขั =นตอนที)o นํากาบกลว้ยมาเทใสถ่งัที)มนํี=าอยูใ่นถงั 

จากนั =นใสก่รดแลคตคิ เกรดธรรมชาต ิแลว้รอตม้จน

กาบกลว้ยเปื)อย 

 ขั =นตอนที)� เมื)อกาบกลว้ยเปื)อยหมดแลว้ ใหนํ้ากาบ

กลว้ยที)เปื) อยแลว้มาเทลงในตะแกรงหรอือะไรกไ็ดท้ี)

นํ=าสามารถไหลผา่นได ้ลา้งเยื)อจนกวา่เยื)อจะไมม่ี

ความลื)น 

 ขั =นตอนที)c นํากาบกลว้ยที)ลา้งเยื)อแลว้ มาปั )นให้

ละเอยีด 

 ขั =นตอนที)e นํากาบกลว้ยที)ปั )นละเอยีดแลว้มาผสม

กบัสผีสมอาหาร 

 ขั =นตอนที)r นํากาบกลว้ยที)ผสมสแีลว้มาเทลงใน

แมแ่บบที)เตรยีมไว ้แลว้ทาํการรอ่นแมแ่บบใหเ้ยื)อ

กระจายทั )วแมแ่บบ จากนั =นใหย้กแมแ่บบขึ=นทลีะ

ขา้ง 

 ขั =นตอนที)¥ เมื)อทาํการรอ่นแมแ่บบและตกแต่งเสรจ็

แลว้ ใหนํ้าแมแ่บบมาพงิกาํแพงไว ้ce องศา แลว้ทิ=ง

ไวป้ระมาณ:วนั เพื)อใหก้ระดาษแหง้สนิท 



 ขั =นตอนที)� เมื)อกระดาษแหง้แลว้สามารถดงึ

กระดาษออกมาไดเ้ลย ซึ)งกระดาษจะมลีกัษณะดงั

ในรปูขา้งตน้ 

 
 
o. การพฒันาการทาํกระดาษเยื)อกาบกลว้ยแบบบาง 
 เมื)อเยื)อกาบกลว้ยมาผลติกระดาษกาบกลว้ยแบบบาง โดยมกีารตกแต่งสสีนัและลวดลายเพิ)มขึ=น โดยมกีารใชว้สัดุ
ธรรมชาติเข้ามาช่วยในการทําลวดลาย ซึ)งจะทําให้ผลิตภณัฑ์ดูมคีุณค่ามมีากยิ)งขึ=น และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ที)
หลากหลายมากยิ)งขึ=น เชน่ นํามาใชห้อ่ของขวญั หอ่ผลติภณัฑแ์บรนดต่์างๆที)รณรงคก์ารใชว้สัดจุากธรรมชาต ิเป็นตน้ 
 
 
V.สรปุและอภิปราย 
สรปุผลการทดลอง 
 การวเิคราะหก์ารศกึษาวธิกีารทาํกระดาษกาบกลว้ยแบบบาง 

  จากการศกึษาพบวา่ วธิกีารทาํกระดาษกาบกลว้ยแบบบางนั =นมกีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด ์(NaOH) ใน

ปรมิาณ : ชอ้นโต๊ะ และใชร้ะดบัไฟที)มคีวามเสถยีร โดยใชเ้ตาแก๊สในการตม้กาบกลว้ยใหเ้ปื) อย เนื)องจากการที)มรีะดบัไฟที)

เสถยีรจะทาํใหก้าบกลว้ยนั =นเปื) อยไดไ้วยิ)งขึ=น และเมื)อกาบกลว้ยเปื) อยแลว้ใหท้าํการแยกเยื)อที)เปื) อยมาใชใ้นการทาํกระดาษ

เท่านั =น ส่วนการย่อยเยื)อเราจะทําการปั )นโดยเครื)องปั )นไฟฟ้า ซึ)งจะทําใหต้วัเยื)อละเอยีดและง่ายต่อการนําไปทํากระดาษ

กาบกลว้ยแบบบาง 

 การวเิคราะหก์ารศกึษาการใชส้แีละการตกแต่งกระดาษกาบกลว้ยดว้ยวสัดธุรรมชาต ิ

  จากการศกึษาพบว่า การนําสต่ีางๆและวสัดุธรรมชาตต่ิางๆเช่น  ใบไม ้ดอกไม ้เขา้มาใช้เพื)อพฒันา

ผลติภณัฑ ์เป็นการออกแบบผลติภณัฑท์ี)เป็นเอกลกัษณ์และดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคได ้เนื)องจากสแีละลวดลาย

เป็นสิ)งๆหนึ)งที)ผูบ้รโิภคแต่ละคนชอบไม่เหมอืนกนั ดงันั =นจงึตอ้งใชส้ทีี)หลากหลายรวมกบัลวดลายที)หลากหลายมาก

ยิ)งขึ=นเพื)อที)จะใหผ้ลติภณัฑต์รงกบัความชอบของผูบ้รโิภคแต่ละคน ซึ)งสามารถนําไปต่อยอดทางธรุกจิได ้

 การนํากระดาษกาบกลว้ยแบบบางไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในอนาคต  

 การทาํกระดาษโดยใชก้าบกลว้ยนั =น เป็นกระดาษที)ทาํจากธรรมชาต ิสามารถทาํไดง้า่ย เพราะหาไดง้า่ย 

ตน้กลว้ยมปีลกูอยูท่ ั )วไป และไมใ่ชส้ารเคมใีนการทาํ ทาํใหช้ว่ยประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิลดปรมิาณขยะที)เกดิ

จากกระดาษ ลดปัญหาภาวะโลกรอ้น และสามารถนํากระดาษไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง เชน่ ใชใ้นการประดบั

ตกแต่งป้าย ใชใ้นการเขยีนแทนกระดาษชนิดต่างๆ สามารถประดษิฐ์กระดาษนํามาใชห้่อของขวญั ห่อภาชนะ

ต่างๆ และสามารถนําไปประกอบอาชพีและสรา้งรายไดใ้หก้บัตวัเราได ้เป็นตน้ 

 

อภปิรายผล 



 การวิจยัเรื)อง การการพฒันาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากฐานชีวภาพกระดาษกาบกล้วยนํ=าว้าแบบบาง มี
วตัถุประสงคเ์พื)อผลติและทดลองกระดาษกาบกลว้ยแบบบาง ซึ)งเป็นผลติภณัฑท์ี)ทาํจากธรรมชาตไิมม่สีารเคมอีื)นเจอืปน ทาํ
ใหป้ลอดภยัต่อผูใ้ชง้านและไม่เป็นอนัตราย กระดาษกาบกลว้ยแบบบางนั =นเมื)อทําการทดลองแลว้ พบว่ากาบกลว้ยนํ=าวา้
สามารถนํามาทาํกระดาษกาบกลว้ยแบบบางได ้และตวักระดาษจะมคีวามเนียน มนัวาว และมคีวามบางกบัความใส รวมถงึ
มกีารใส่สผีสมอาหาร ผสมลงไปในเยื)อกาบกลว้ย เพื)อใหเ้กดิความสวยงามและดงึดูดลูกคา้ จากการศกึษาวจิยัที)เกี)ยวขอ้ง
จากการนํากาบกลว้ยมาใชป้ระโยชน์อย่างการทํา การออกแบบผลติภณัฑง์านหตัถกรรมจากเสน้ใยตน้กลว้ย โดยเป็นการ
พฒันาเครื)องเรอืน สมยัใหม่ที)ทอขึ=นจากเสน้ใยกลว้ย ซึ)งเป็นวสัดุที)ไดจ้ากธรรมชาตเิพื)อทดแทนวสัดุประเภทหนังสตัวห์รอื
หนังเทยีมหรอืผา้บางชนิด เพื)อเป็นการเพิ)มมูลค่าของกล้วยและพฒันาเศรษฐกจิใหเ้ขม้แขง็ภายในชุมชน พบว่าจากผล
การศกึษาของ มณัฑนา ขาํหาญ และคณะ (2559) เรื)องการป้องกนัเชื=อราที)จะเกดิกบักาบกลว้ย รวมถงึเสน้ใยของกลว้ย 
พบว่าขั =นตอนการป้องกนัเชื=อรานั =นไม่ยากและไม่ซบัซอ้น เพยีงแค่ตอ้งนํากาบกลว้ยไปตากแดดใหแ้หง้สนิทโดยปราศจาก
ความชื=น ส่วนเสน้ในของกลว้ยนั =นบรเิวณที)จะสามารถนํามาทําเป็นใยไดม้ากที)สุดจะเป็นบรเิวณลําต้นหรอืที)เรยีกว่ากาบ
กลว้ย  นอกจากนี=ยงัมงีานวจิยัเกี)ยวกบัการพฒันาวสัดุตกแต่งงานหตัถกรรมประเภทเครื)องจกัสานจากเสน้ใยกลว้ย โดย
ศกึษากระบวนการทําแผ่นใยกลว้ยที)เหมาะสมสาํหรบัการประดษิฐว์สัดุตกแต่งเครื)องจกัสานซึ)งจะนําเสน้ใยที)ไดจ้ากกลว้ย
นํ=าวา้มาพฒันาเป็นวสัดุตกแต่งงานหตัถกรรมประเภทเครื)องจกัสาน นอกจากนี=ยงัไดศ้กึษาลกัษณะและส่วนต่างๆของตน้
กลว้ย เพื)อนําขอ้มลูที)ไดม้าวเิคราะหแ์ละเลอืกสว่นที)เหมาะสมในการนํามาพฒันาเป็นผลติภณัฑ ์พบวา่จากผลการศกึษาของ 
รุง่ฤทยั ราํพงึจติ และคณะ (2558) พบวา่ สว่นเหมาะสมในการนํามาพฒันาเป็นผลติภณัฑน์ั =นควรเป็นกาบกลว้ย บรเิวณลาํ
ต้น เนื)องจากกาบกล้วยจะมคีวามนุ่มแต่ก็ไม่นุ่มจนเกนิไป สามารถนํามาสกดัเป็นใยได้ผู้วจิยัจงึนํากาบกล้วยมาปั )นให้
ละเอยีดแล้วนําไปต้ม โดยใส่กรดแลคตคิลงไปเพื)อให้กาบกล้วยเปื) อยง่ายมากยิ)งขึ=น รวมถงึงานวจิยัที)เกี)ยวกบัการผลติ
ภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกาบกล้วย เพื)อสร้างมูลค่าเพิ)มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่าจากผล
การศกึษาของ มลสดุา  ลวิไธสง (oeer) พบวา่มคีณุสมบตัดิา้นความเป็นมติรต่อสิ)งแวดลอ้ม การลดอตัราการปลอ่ยของเสยี
สู่สิ)งแวดลอ้มนับว่าเป็นจุดเด่นสําคญัของพลาสตกิย่อยสลายไดท้างชวีภาพ นอกจาก จะสามารถลดอตัราการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการสงัเคราะห์ ผู้วจิยัจงึได้นําแนวคดิเกี)ยกบั Bio Circular Economy มาพฒันา
รูปแบบโดยทําเป็นกระดาษกาบกลว้ยแบบบางที)ไม่ใชส้ารเคม ีเพื)อสรา้งเอกลกัษณ์และความโดดเด่นใหก้บัตวัผลติภณัฑ์
รวมทั =งเป็นมติรกบัสิ)งแวดลอ้ม ซึ)งเป็นการสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิ)นของคนในชมุชน ผลจากการศกึษาของ รตมิา คชนนัทน์ 
(2562) พบว่า ระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน ซึ)งเป็นการนําทรพัยากรที)ใชไ้ปแลว้หรอืเหลอืใชก้ลบัมาแปรรูปและสามารถนํา
กลบัมาใชไ้ดอ้กีในอนาคตแทนที)จะทิ=งไปใหก้ลายเป็นขยะ โดยจะนําวสัดุที)เป็นองคป์ระกอบของผลติภณัฑเ์หล่านั =นกลบัมา
สรา้งคุณค่าใหม ่ผูว้จิยัพบว่าเกษตรกรในจงัหวดัเพชรบุรบีางสว่นที)ปลกูตน้กลว้ย เมื)อตอ้งการนําเอาผลกลว้ยออกจาํหน่าย
มกัจะตดัตน้กลว้ยทิ=งและไมไ่ดนํ้าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื)น ดงันั =นผูว้จิยัจงึคดินําตน้กลว้ยที)ตดัทิ=งมาทาํใหเ้กดิมลูคา่ 
 สาํหรบัในขั =นตอนของการทดลองผลติกระดาษกาบกลว้ยแบบบางนั =น คณะผูว้จิยัไดม้กีารทดลองทําโดยใช ้กาบ
กลว้ย เป็นวตัถุดบิหลกัในการทํากระดาษกาบกลว้ยแบบบาง และส่วนประกอบในการทดลอง คณะผูว้จิยัไดม้กีารใช ้กาบ
กลว้ยปรมิาณ : กโิลกรมัในการทาํกระดาษกาบกลว้ย ซึ)งการตม้เยื)อกาบกลว้ยที)จะนํามาทาํกระดาษกาบกลว้ยจะใชเ้วลาใน
การตม้เยื)อกาบกลว้ยประมาณ �-c ชั )วโมง โดยมกีารใชก้รดแลคตคิเพื)อชว่ยในการทาํใหก้าบกลว้ยเปื) อยไดไ้วยิ)งขึ=น จากนั =น
นําไปปั )นใหล้ะเอยีดใส่สผีสมอาหารและนํามาร่อนแม่แบบจากนั =นนําไปตากแดดใหแ้หง้สนิทป้องกนัไมใ่หเ้กดิเชื=อรา ซึ)งผล
การทดลองทําใหไ้ดก้ระดาษกาบกลว้ยแบบบาง ที)มคีวามเนียน มคีวามใส ความมนัวาว ซึ)งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่ง
ฤทยั ราํพงึจติ และคณะ (2558) ในเรื)องการเลอืกสว่นประกอบของตน้กลว้ยมาทาํการทดลอง และงานวจิยัของ มณัฑนา ขาํ
หาญ และคณะ (2559) เรื)องการป้องกนัเชื=อราที)จะเกดิกบักาบกลว้ย รวมถงึเสน้ใยของกลว้ย รวมถงึสอดคลอ้งกบัผลการ
ทดลองของ ธนภมู ิจนัทรข์นุทด (oeec) ในเรื)องการนํากรดแลคตคิมาชว่ยในการยอ่ยและทาํใหก้าบกลว้ยที)ตม้เปื) อยงา่ยมาก
ยิ)งขึ=น และในการนําสิ)งที)เหลอืใชจ้ากธรรมชาตมิาเพิ)มมลูคา่ยงัสอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกจิหมมนุเวยีนตามงานวจิยัของ รติ
มา คชนนัทน์ (2562) ซึ)งเป็นการสง่เสรมิภมูปัิญญาชาวบา้นและสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนไดใ้นอนาคต 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
ขอ้เสนอแนะมดีงันี= 
 :. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัจาก Netnography 

  ควรมกีารปรบัปรุงผลติภณัฑ์ด้านลวดลายบนกระดาษ โดยใช้วสัดุธรรมชาตมิากดทบัใหเ้กดิลวดลาย

ต่างๆ ที)สามารถทาํใหล้วดลายคมชดัและสวยงามมากกว่านี= ซึ)งขอ้ควรระวงัของการกดทบับนกระดาษกาบกลว้ยระหว่างที)

เยื)อยงัไม่แหง้นั =นคอื หา้มขยี= วสัดุธรรมชาตทิี)เราใชใ้นการตกแต่งลวดลายเพราะจะทําใหเ้ยื)อกาบกลว้ยบนแม่แบบเกดิการ

ฉีกขาดได ้จะทาํใหผ้ลติภณัฑไ์มม่คีณุภาพ ควรมกีารศกึษาเพิ)มเตมิเกี)ยวกบัการสรา้งเครื)องตปัี )นเยื)อและการใชไ้ฟในระดบัที)

คงที) เพื)อที)จะใหเ้ยื)อนั =นเปื) อยไดเ้ท่ากนัทั =งหมด และเมื)อนําตปัี )นเยื)อจะไดเ้ยื)อกาบกลว้ยจาํนวนมาก และเยื)อไม่ขาดมากนัก 

เพราะจะชว่ยลดเวลาในการทาํกระดาษ และชว่ยใหเ้ยื)อนั =นมคีวามละเอยีดมากยิ)งขึ=น ซึ)งการที)จะทาํกระดาษกาบกลว้ยความ

หนาแบบปกตนิั =น เยื)อไม่จําเป็นต้องเปื) อยละเอยีดมากนัก แต่ถ้าจะทํากระดาษกาบกลว้ยแบบบางนั =น ต้องทําใหเ้ยื)อกาบ

กลว้ยนั =นเปื) อยใหม้ากที)สุด เพราะยิ)งเปื) อยกจ็ะยิ)งไดเ้นื=อกระดาษที)เนียน บางและมนัวาวมากเท่านั =น และควรมกีารศกึษา

เพิ)มเตมิเกี)ยวกบัการวเิคราะหต์น้ทนุในการทาํ ซึ)งการวเิคราะหต์น้ทนุนั =นจะทาํใหส้ามารถตั =งราคาขายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

  
 o.ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัในอนาคต 
  อาจมกีารทดลองโดยการทาํกระดาษเป็นรปูทรงต่างๆ เช่นทรงกลม ทรงสามเหลี)ยม ทรงหวัใจ หรอืทรง
อื)นๆ เป็นตน้ เพื)อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละเพื)อที)จะไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึ=นกวา่เดมิ หรอือาจมกีารทาํลวดลายที)
มคีวามนูนเป็นลวดลายต่างๆและสทีี)ผสมลงไปในกระดาษมากกว่า : สเีพื)อใหเ้กดิความสวยงามและดงึดูดความสนใจของ
ผูบ้รโิภคไดม้ากยิ)งขึ=น หรอืเพิ)มผวิสมัผสัของกระดาษใหม้หีลายๆแบบมากยิ)งขึ=น ซึ)งอาจมกีารทดลองนําส่วนอื)นของต้น
กล้วยนอกจากกาบกล้วยมาใชใ้นการทํากระดาษ เพราะเป็นการนําส่วนต่างๆของต้นกล้วยมาใชอ้ย่างคุม้ค่า เพื)อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด และอาจมกีารผสมแป้งมนัเขา้เป็นส่วนผสมในการทาํกาบกลว้ย เพราะจะช่วยใหเ้ยื)อกาบกลว้ยนั =นเกาะตวั
กนัไดด้ยีิ)งขึ=น และทาํใหเ้นื=อกระดาษเนียนสมํ)าเสมอมากกวา่เดมิ   
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