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บทที่ 4 
 

ผลและวิจารณ์ผล 
 

การพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝกดอน พันธ์ุห้วยใหม่หวาย จากหมู่บ้านซาง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.  การใช้ปนูขาวแทนโซดาไฟในกระบวนการทําความสะอาดหญา้แฝกก่อนการย้อมสีธรรมชาต ิ

 การทําความสะอาด (scouring) เป็นการขจัดสิ่งสกปรกที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเส้นใยออก
ก่อนนําไปย้อมสีเพื่อทําให้เส้นใยติดสีย้อมได้มากขึ้น การทําความสะอาดหญ้าแฝกยังไม่มีวิธีการทํา
โดยเฉพาะ แต่ในการทําความสะอาดใยฝ้ายนั้นจะใช้โซดาไฟร้อยละ 3 ของน้ําหนักวัตถุ ที่อุณหภูมิ 85 
องศาเซลเซียส เวลา 50 นาที (นันทนัช  พิเชษฐวิทย์, 2540) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาการใช้ปูน
ขาวแทนโซดาไฟ ในการขจัดสิ่งสกปรกก่อนการย้อมสีหญ้าแฝกว่าจะได้ผลดีเช่นเดียวกับการใช้
โซดาไฟหรือไม่ เนื่องจากเส้นใยฝ้ายและหญ้าแฝกมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักเช่นเดียวกัน โดย
ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 1.1 การหาปริมาณน้ําในการทําความสะอาดหญ้าแฝก 
  กระบวนการฟอกย้อมสิ่งทอนิยมใช้อัตราส่วน วัสดุ:น้ํา ที่ 1:20 หรือ 1:30 ซึ่งตาม
หลักการของการฟอกย้อม ต้องให้น้ําท่วมวัสดุจึงจะทําให้ส่วนผสมที่ใช้ในวิธีการนั้น ๆ สามารถทํา
ปฏิกิริยากับวัสดุได้อย่างทั่วถึง จากการวิจัยได้ทําการทดลองที่อัตราส่วน 1:20 พบว่า ปริมาณน้ํา
ดังกล่าวไม่ท่วมหญ้าแฝก อาจเนื่องด้วยหญ้าแฝกมีเซลท่อน้ําเลี้ยงของใบที่มีขนาดใหญ่จึงทําให้น้ําซึม
เข้าไปอยู่ภายในเซลดังกล่าว และอาจด้วยเพราะต้องใช้ภาชนะที่มีความกว้างมากพอที่จะวางหญ้า
แฝกตามแนวนอน น้ําจึงกระจายออกไปตามพื้นที่ที่กว้างดังกล่าว ดังนั้นอัตราส่วนหญ้าแฝก:น้ํา ที่ 
1:20 จึงเป็นอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสม ส่วนอัตราส่วน 1:30 พบว่า ปริมาณนํ้าท่วมหญ้าแฝก แต่เมื่อ
นําไปต้มที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เวลา 50 นาที พบว่า น้ําปริมาณดังกล่าวจะระเหยและแห้ง
ภายในเวลา 25 นาที อาจด้วยการต้มที่อุณหภูมิสูงจนน้ําเดือดและใช้เวลานานประกอบกับปาก
ภาชนะที่กว้างจึงทําให้น้ําระเหยกลายเป็นไอไปจํานวนมาก ดังนั้นจึงได้ทําการทดลองหาปริมาณ วัสดุ:
น้ําที่เหมาะสมในการทําความสะอาดหญ้าแฝก โดยทําการศึกษาอัตราส่วน วัสดุ:น้ําที่ 1:40, 1:50 และ
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1:60  โดยใช้แฝก 10 กรัม พบว่า อัตราส่วนที่ 1:40 น้ําท่วมหญ้าแฝกแต่เมื่อต้มด้วยอุณหภูมิ และ
เวลาดังกล่าวได้เพียง 35 นาที ปริมาณน้ําลดลงมาก ทําให้น้ําไม่ท่วมหญ้าแฝก จึงต้องหยุดการทดลอง 
ส่วนอัตราส่วน 1:50 และ 1:60 สามารถต้มหญ้าแฝกได้จนสิ้นสุดการทดลอง ปริมาณน้ําที่เหลือยังคง
ท่วมหญ้าแฝกอยู่เช่นเดียวกันทั้ง 2 อัตราส่วน ดังแสดงผลในตารางที่ 4.1 เมื่อพิจารณาผลดังกล่าวแล้ว
จึงเลือกใช้ปริมาณนํ้า:วัสดุที่ 1:50 ด้วยความประหยัดสาร น้ํา และ พลังงานในการทําความสะอาด
มากกว่าอัตราส่วน 1:60 

 อัตราส่วนหญ้าแฝก:น้ํา:ปูนขาวที่เหมาะสมในการทําความสะอาดหญ้าแฝก 
 ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับสเกลที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้น 

พบว่าอัตราส่วนหญ้าแฝกต่อน้ําที่เหมาะสม คือ อัตราส่วน 1:40 1:45 และ 1:50 ซึ่งสามารถต้มหญ้า
แฝกได้จนสิ้นสุดตามเวลาที่กําหนด โดยเลือกใช้ดังนี้  

  1.  หญ้าแฝกน้อยกว่า 500 กรัม ใช้อัตราส่วนหญ้าแฝกต่อน้ําต่อปูนขาว 
1:50:50  

  2.  หญ้าแฝก 600 กรัม-1 กิโลกรัม ใช้อัตราส่วนหญ้าแฝกต่อน้ําต่อปูนขาว 
1:45:45  

  3.  หญ้าแฝกมากกว่า 1 กิโลกรัม ใช้อัตราส่วนหญ้าแฝกต่อน้ําต่อปูนขาว 
1:40:40 
 
ตารางที่ 4.1 ปริมาณน้ําก่อนและหลังการทําความสะอาด 

อัตราส่วนน้ําหนัก 
หญ้าแฝก (กรมั) : นํ้า (มล.) 

ปริมาณน้ําก่อน
ทําความสะอาด (มล.) 

ปริมาณน้ําหลงั 
การทําความสะอาด (มล.) 

1:40 400 95 
1:50 500 198 
1:60 600 217 

 
 1.2 การทําความสะอาดหญ้าแฝกด้วยโซดาไฟและปูนขาว 

การทดลองใช้โซดาไฟ และปูนขาว ในการทําความสะอาดหญ้าแฝก โซดาไฟเป็นสารที่นิยม
ใช้ในการทําความสะอาดเส้นใยเซลลูโลส ซึ่งสารละลายโซดาไฟ เมื่อปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมจะเป็นสาร
กัดกร่อนและมีความเป็นพิษสูง แต่ปูนขาวที่กินกับหมากหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) หรือ
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เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สเลคไลม์ (slake lime) เป็นสารอนินทรีย์ เป็นผลึกไม่มีสี หรือเป็นผงสีขาว ซึ่ง
ได้จากการเผาเปลือกหอยแครง หรือวัสดุที่มี แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นองค์ประกอบ ที่
อุณหภูมิสูงจะได้ปูนสุก ซึ่งก็คือ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) หลังจากนั้นนําปูนสุกมาบดให้ละเอียดและ
ผสมกับน้ําในปริมาณมากเกินพอ จะได้สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์อ่ิมตัว (น้ําปูนใส) ซึ่งมีความ
เป็นพิษตํ่าสามารถนํามาใช้ประโยชน์ ได้หลายอย่าง เช่น ใช้กินกับหมาก ทําผลไม้ดอง แตงกวาดอง ไข่
เยี่ยวม้า ซึ่งปูนขาวชนิดนี้มีพิษน้อยกว่าโซดาไฟ เนื่องจาก ปูนขาวมีความสามารถละลายน้ําได้น้อย มีค่า 
Ksp (ค่าคงที่ของการละลายน้ํา) เท่ากับ 5.5 x 10-6 แต่เมื่อละลายน้ําแล้วได้ค่า pH สูง (12.5-12.8) 
และเมื่อน้ําปูนใสสัมผัสกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคาร์บอเนตไอออน แคลเซียมไฮดรอกไซด์ร้อย
ละ 10 จะกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึ่งสามารถละลายน้ําได้น้อยและให้สารที่มี pH 
เป็นเบสอ่อน คือ pH~8 ภายในเวลา 2 วัน และจะไม่เปลี่ยนแปลงค่า pH เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ปกติน้ํา
ปูนใสจะช่วยรักษาสภาพของเนื้อสัมผัสของพืช เพราะแคลเซียมไอออนจากสารละลายน้ําปูนใสจะเข้า
ไปทําปฏิกิริยากับเพคตินที่ผนังเซลล์ของพืชกลายเป็น แคลเซียมเพคเทด (calcium pectate) ที่มี
คุณสมบัติแข็งแรง โมเลกุลไม่ละลายน้ําและไม่ยอมให้น้ําผ่านเข้าได้ แต่ถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไปจะ
ทําให้ผิวของพืชหยาบกระด้างมากขึ้น (Zumdahl, 2009) จากงานวิจัยของ Athanassiadis, Abbott 
and Walsh (2007) พบว่าสามารถนําปูนขาวไปใช้เป็นยาฆ่าเช้ือในรากฟันได้โดยไม่เกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย ในการทําวิจัยครั้งนี้เมื่อทําการละลายสารทั้ง 2 (โซดาไฟ และ ปูนขาว) ในน้ํา พบว่า ค่า pH 
ของสารแต่ละชนิดก่อนและหลังการทําความสะอาดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
แต่ค่า pH ของสารละลาย ก่อนและหลังการทดลองของสารทั้ง 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ซึ่ง ค่า pH ของสารละลายโซดาไฟมีค่าสูงกว่า ค่า pH ของสารละลายปูนขาว เมื่อ
พิจารณาความสามารถในการขจัดสิ่งสกปรก จากค่าน้ําหนักของหญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาด
ด้วยสารทั้ง 2 พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่เมื่อพิจารณาการทําความ
สะอาดหญ้าแฝกด้วยสารทั้ง 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของน้ําหนักหญ้าแฝกเริ่มต้น มีค่าแตกต่างกัน แต่หลังจากทํา
ความสะอาดหญ้าแฝกด้วยโซดาไฟ พบว่าน้ําหนักของหญ้าแฝกไม่แตกต่างจากก่อนการทําความสะอาด 
ส่วนหญ้าแฝกกลุ่มที่ทําความสะอาดด้วยปูนขาว น้ําหนักลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า
หญ้าแฝกที่ถูกทําความสะอาดด้วยปูนขาวจะถูกขจัดสิ่งสกปรกได้มากกว่าโซดาไฟ ดังแสดงผลการ
ทดลองในตารางที่ 4.2  
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ตารางที่ 4.2 ค่า pH ของสารละลาย และ น้ําหนักของหญ้าแฝกก่อนและหลังการทําความสะอาด  

สารที่ใช้ 

ค่าเฉลี่ย
pH สารละลาย น้ําหนักหญ้าแฝก (กรัม) 

ก่อน 
การทําความสะอาด 

หลัง
การทําความสะอาด 

ก่อน
การทําความสะอาด 

หลัง
การทําความสะอาด 

โซดาไฟ (NaOH) 11.72 ± 0.06 *a** 10.72 ± 0.12 a 10.0506 ± 0.02 a 9.8366 ± 0.04 a

ปูนขาว (Ca(OH)2) 11.27 ± 0.17 b 10.23 ± 0.25 b 10.0080 ± 0.00 b 9.8764 ± 0.05 a

 * ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้ํา 
 ** ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกด้วยวิธี Detergent Analysis (Van, 
Robertson & Lewis, 1991) พบว่า มีส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกทั้งก่อนและหลังทําความ
สะอาด แสดงได้ดังตารางที่ 4.3 จากการทดสอบการทําความสะอาดหญ้าแฝกด้วยสารละลายด่าง 2 
ชนิด ที่แตกต่างกัน ทําให้ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน การใช้
ด่างทําความสะอาด ด่างจะเข้าไปทําให้โครงสร้างของหญ้าแฝกโดยเฉพาะลิกนินจะถูกชะออกไป ทําให้
มีปริมาณลดลง ส่วนเซลลูโลสก็จะถูกด่างทําลายทําให้มีสายเซลลูโลสส้ันลง ก็คือการทําให้ปริมาณ
เซลลูโลสลดลงนั่นเอง จากตารางที่ 4.3 พบว่าปริมาณลิกนิน ลิกโนเซลลูโลส และเซลลูโลส ในหญ้าแฝก
หลังการทําความสะอาดมีปริมาณลดลงกว่าก่อนการทําความสะอาด ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกับงานวิจัย โดย 
นันทิกา  คล้ายชม, เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ และ อนุสิษฐ์  ธนะพิมพ์เมธา (2554) ได้ศึกษา พบว่า ลิกนิน 
ที่ออกมาจากการทําความสะอาดด้วยปูนขาวจะถูกเอสเทอริฟิเคชั่นทําให้ความเป็นด่างลดลงเล็กน้อย 
แต่หากใช้โซดาไฟ จะทําให้ลิกนินถูกชะออกไปมากเช่นกัน แต่ทําให้ pH ของสารละลายไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลง ส่วนเฮมิเซลลูโลสซึ่งเป็นสารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าเซลลูโลส มีโครงสร้างเป็นกิ่งก้าน 
ทําให้สามารถดูดซับนํ้าไว้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทําปฏิกิริยากับด่าง เกิดปฏิกิริยาที่ คาร์บอน 
(C) ตําแหน่งที่ 2 และ 4 ของเฮมิเซลลูโลส (Sfiligoj, Hribenik, Stang, Chek & Kreze, 2005, 
Blackburn, 2005) เฮมิเซลลูโลสจึงเกิดโครงสร้างเป็นกิ่งก้าน ยึดติดอยู่กับผนังของหญ้าแฝกมากขึ้น 
ดังแสดงในตารางที่ 4.3 ที่พบว่า เฮมิเซลลูโลสและผนังเซลมีปริมาณมากขึ้นหลังการทําความสะอาด 
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ตารางที่ 4.3 ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกก่อนและหลังการทําความสะอาด 

รายการ ไม่ทําความสะอาด 
ทําความสะอาด 

โซดาไฟ ปูนขาว 
ผนังเซลล ์(NDF) % 92.26 93.92 95.10 
ลิกโนเซลลูโลส (ADF)% 55.78 50.96 51.05 
ลิกนิน (ADL)% 4.84 4.23 4.60 
เซลลูโลส (Cellulose)% 50.91 46.73 46.44 
เฮมิเซลลูโลส 
(Hemicellulose) 

36.45 42.96 44.05 

 
การทําความสะอาดหญ้าแฝกด้วยโซดาไฟ และ ปูนขาว แต่ละสารละลายกับหญ้าแฝก ที่ 

อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการต้ม 50 นาที เมื่อต้มหญ้าแฝกแล้ว พบว่า สีของสารละลาย
โซดาไฟจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลใส แต่สีของสารละลายปูนขาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลขุ่น ส่วนหญ้าแฝก
จะเปลี่ยนสีจากสีน้ําตาลอ่อนเป็นสีเขียวอ่อน ๆ ใบคลี่กางออกเป็นแผ่นเช่นเดียวกัน เมื่อทิ้งไว้ให้แห้ง 
ใบของหญ้าแฝกมีรูปทรงคงเดิม ขนาดของใบหดตัวเล็กน้อย สันใบอ่อนตัวลง คมของใบหญ้าแฝกที่ริม
ใบทั้ง 2 ข้างหายไป หญ้าแฝกที่ผ่านการทําความสะอาดมีสีออกเหลืองมากกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้ทํา
ความสะอาด ดังแสดงในภาพที่ 4.1 เมื่อสัมผัสหญ้าแฝกด้วยมือ พบว่า หญ้าแฝกที่ทําความสะอาด
ด้วยสารละลายทั้ง 2 ชนิด มีความกระด้างน้อยกว่าหญ้าแฝกท่ีไม่ได้ผ่านการทําความสะอาด ผลการ
วัดค่าสีของหญ้าแฝก พบว่า หญ้าแฝกทั้ง 3 ตัวอย่าง คือ หญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการทําความสะอาด หญ้า
แฝกที่ทําความสะอาดด้วยโซดาไฟ และปูนขาว มีค่าความสว่างของสี (L*) อยู่ในระดับปานกลาง ค่า 
a* มีสีออกแดงเล็กน้อย และค่า b* มีสีออกไปทางสีเหลือง ค่า L* a* และ c* ของหญ้าแฝกที่ไม่ได้ทํา
ความสะอาด (ควบคุม) กับหญ้าแฝกที่ทําความสะอาด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p >0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4.4  
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ภาพที่ 4.1  (1) หญ้าแฝกก่อนการทําความสะอาด  
  (2) หญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาดด้วยโซดาไฟ  
  (3) หญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาดด้วยปูนขาว  
 
ตารางที่ 4.4 ค่าสีของหญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาดด้วยโซดาไฟและปูนขาว 

ตัวอย่าง L* a* b* 
ควบคุม 68.64 ± 1.70 * a** 2.12 ± 0.92 a 23.52 ± 1.96 a 
โซดาไฟ 63.88 ± 2.23 a 3.54 ± 1.49 a 20.92 ± 6.83 a 
ปูนขาว 64.48 ± 4.26 a 3.48 ± 0.84 a 15.80 ± 6.44 a 

* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซํ้า  
** ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
 จากการนําหญ้าแฝกแห้งแต่ละสภาวะไปทําการทดสอบสมบัติเชิงกลในการดึง โดยใช้เครื่อง 
Instron tensile testing machine โดยใช้ มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 3822-01 มีสภาวะ 
การทดสอบดังนี้ ค่า gauge length เท่ากับ 70 มิลลิเมตร มีค่าอัตราเร็วในการดึงเท่ากับ 40 
มิลลิเมตร ต่อ นาที และในแต่ละตัวอย่าง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ผลการศึกษา พบว่า หญ้าแฝกที่ไม่ได้
ทําความสะอาดมีค่าเฉลี่ย ความหนา 0.69 มิลลิเมตร ความกว้าง 9.50 มิลลิเมตร ค่าทนแรงดึง 
(Tensile) 23.26 เมกะปาสคาล (MPa) และค่า ยังโมดูลัส (Young’s modulus) 174.30 เมกะ

          (1)       (2)        (3)        
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ปาสคาล หญ้าแฝกที่ทําความสะอาดด้วยโซดาไฟ มีค่าเฉลี่ย ความหนา 1.45 มิลลิเมตร ความกว้าง 
3.99 มิลลิเมตร ค่าทนแรงดึง 22.72 เมกะปาสคาล และค่ายังโมดูลัส 223.92 เมกะปาสคาล ส่วน
หญ้าแฝกที่ทําความสะอาดด้วยปูนขาว มีค่าเฉลี่ย ความหนา 1.40 มิลลิเมตร ความกว้าง 9.74 
มิลลิเมตร ค่าแรงดึง 18.79 เมกะปาสคาล และค่ายังโมดูลัส 219.69 เมกะปาสคาล  

 นั่นคือ ความกว้างของใบหญ้าแฝกมีการหดตัวลง แต่ความหนาของใบเพิ่มขึ้นหลังจากทํา
ความสะอาดด้วยด่าง การใช้ด่าง (alkali treatment) ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช
ทั่วไป หรือเส้นใยพืชที่เหลือใช้ทางการเกษตร มีผลต่อวัสดุจําพวกลิกโนเซลลูโลส กลไกการทํางานของ
ด่าง คือ ใช้ด่างเป็นสารเพิ่มการพองตัวภายในโมเลกุลของเฮมิเซลลูโลส เกิดการบวมภายในและเพิ่ม
พ้ืนที่ผิวสัมผัส ลดผลึกของเซลลูโลส ลดขนาดพอลิเมอร์ สามารถแยกโครงสร้างระหว่างลิกนินกับ
คาร์โบไฮเดรต เป็นการแยกองค์ประกอบหรือทําลายโครงสร้างของลิกนิน (สาคร  ชลสาคร, ม.ป.ป.) 
การใช้ด่างทําปฏิกิริยากับเซลลูโลสโดยไม่มีแรงดึง จะทําให้เส้นใยเกิดการพองตัว เนื่องจากมีการ
ขยายตัวตามขวางและหดตัวตามยาว เส้นใยจะมีความเหนียวเพิ่มขึ้น (อภิชาติ  สนธิสมบัติ, 2545) 
อัจฉราพร ไศลสูต (2539) อธิบายว่า เซลลูโลสเมื่อทําปฏิกิริยากับด่าง ลูเมนตรงกลางจะหายไป เส้น
ใยจะหดตัวลง ประมาณร้อยละ 17 ของความยาว และพองตัวขึ้น (หนาขึ้น) ประมาณร้อยละ 75-80 
จากการที่ใบหญ้าแฝกหนาขึ้นจะทําให้แรงที่ใช้ดึงมีค่ามากขึ้น เมื่อเทียบกับการดึงในระยะทางที่เท่ากัน 
รวมถึงมีการยืดตัวได้น้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากความหนามากขึ้น จึงทําให้การยืดตัวของใบหญ้าแฝก
ต้องใช้แรงมากขึ้นดังกล่าว แสดงว่าหญ้าแฝกมีความเหนียวมากขึ้น มีแรงดึง ณ จุดขาดมากขึ้น ในทุก
ตัวอย่าง นั่นคือหญ้าแฝกที่ผ่านการทําความสะอาดด้วยด่างทั้ง 2 ชนิดมีความแข็งแรงมากขึ้น และมี
ความนุ่มมากขึ้นอีกด้วย  

 
ตารางที่ 4.5 สมบัติเชิงกลของหญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาดด้วยโซดาไฟและปูนขาว 

* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซํ้า  
** ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

ตัวอย่าง Tick 
 (มม.) 

Width
 (มม.) 

Strain 
(%) 

Tensile 
(MPa) 

E – mod
(MPa) 

ควบคุม 0.69 ± 0.17* a** 9.50 ± 2.17 a 13.64 ± 3.04 a 23.26 ± 4.40 a 174.30 ± 35.78 a

โซดาไฟ  1.45 ± 0.09a 3.99 ± 0.15b 9.74 ± 0.65 ab 22.72 ± 1.43a 223.92 ± 4.41a

ปูนขาว  1.40 ± 0.04a 4.14 ± 0.35b 8.40 ± 1.47 b 18.79 ± 0.60a 219.69 ± 45.76a
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นอกจากนี้ผลจากการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อดูพ้ืนผิวของ
หญ้าแฝกแห้งจะเห็นท่อส่งน้ําจากแนวยาวของหญ้าแฝกได้ชัดเจน แต่เมื่อนําใบหญ้าแฝกไปทําความ
สะอาดกับด่าง ทั้ง 2 ชนิด พบว่าสารละลายโซดาไฟจะทําลายโครงสร้างของผิวหญ้าแฝกมากกว่า
สารละลายปูนขาว ดังแสดงในภาพที่ 4.2 และ 4.3 โดยพิจารณาจากรูปภาพที่ 4.2(2) และ 4.3(2) จะ
เห็นได้ว่าท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกจะถูกทําลายมากกว่า  

 
  

 
 
 
 

     (1)         (2)       (3) 
 

ภาพที่ 4.2  (1) พ้ืนผิวของหญ้าแฝกก่อนการทําความสะอาด  
     (2) พื้นผิวของหญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาดด้วยโซดาไฟ 

(3) พื้นผิวของหญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาดด้วยปูนขาว  
 

 
 
 
 
 
 

        (1)           (2)    (3) 
 

ภาพที่ 4.3  (1) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกก่อนการทําความสะอาด  
 (2) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาดด้วยโซดาไฟ 
 (3) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาดด้วยปูนขาว  
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จากผลการทดลองสมบัติเชิงกลของหญ้าแฝกด้วยสารละลายโซดาไฟ และปูนขาว ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็นว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 4.5 
แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ปูนขาวแทนโซดาไฟในการทําความสะอาดเส้นใยแฝกได้โดยไม่ทําให้
คุณสมบัติเชิงกลของหญ้าแฝกตํ่าลง และอีกทั้ง pH ของสารละลายที่ใช้ปูนขาว ภายหลังการทําความ
สะอาดหญ้าแฝกแล้วลดตํ่าลงกว่าสารละลายที่ใช้โซดาไฟ ซึ่งมีฤทธ์ิค่อนข้างเป็นเบสแก่ ดังนั้นเมื่อ
ปล่อยสารละลายปูนขาวลงสิ่งแวดล้อมจะมีความเป็นพิษน้อยกว่าสารละลายของโซดาไฟ และสามารถ
บําบัดได้ง่ายกว่าอีกด้วย นอกจากนี้ปูนขาวเป็นสารที่สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงดิน การปรับ 
สภาพน้ํา การฆ่าเชื้อโรค (Siamchemi.com, ม.ป.ป.) ซึ่งตรงกับแนวคิดของ เจษฏา  เกษมเศรษฐ์, 
อนันต์เสวก  เห่วซึ่งเจริญ, สุชาติ  จิรพรเจริญ, นิตยา  มหาไชยวงศ์, กันนิดา  สุคันธมาลา, อําพา  
เกตุสถิต และ ธนศักด์ิ  เมฆขจร (2544) ที่กล่าวว่า ควรใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ ที่สามารถหาได้ ทําได้และ
ปฏิบัติได้ ซึ่งมีความเหมาะสมกับลักษณะท้องถิ่น ที่มีอาชีพหลักในการทํากสิกรรม อีกทั้งการใช้ปูน
ขาวซึ่งเป็นสารที่มีจําหน่าย หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก 

จากผลการทดลองที่กล่าวมาแสดงว่า การใช้ปูนขาวแทนโซดาไฟในการทําความสะอาดหญ้าแฝก
ก่อนการย้อมสีธรรมชาติไม่ทําให้คุณสมบัติทางเชิงกลเสียไป เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

การฟอกขาว 
การฟอกขาวหญ้าแฝกก่อนการย้อมสีเพื่อทําให้เส้นหญ้าแฝกมีความขาวมากขึ้น ซึ่งจะช่วย

ทําให้การติดของสีปรากฏชัดเจนขึ้น พบว่า ในขณะต้มฟอกขาวใบหญ้าแฝก สารละลายของส่วนผสม
ในการฟอกขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ําตาล ใบหญ้าแฝกจะคลี่กางใบออกเป็นแผ่น เมื่อทิ้งไว้ให้
แห้ง พบว่า สีของหญ้าแฝกจะอ่อนกว่าหญ้าแฝกท่ีไม่ได้ฟอกขาวเล็กน้อย ดังแสดงในภาพที่ 4.4 เมื่อ
วัดค่าสี พบว่า หญ้าแฝกท่ีฟอกขาว มีค่า L* สูงกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้ฟอกขาว แสดงว่ามีความสว่าง
มากกว่า แต่ค่า L* a* และ b* ของทั้ง 2 ตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.4  (1) หญ้าแฝกก่อนการฟอกขาว  
  (2) หญ้าแฝกภายหลังการฟอกขาว 

 
ตารางที่ 4.6 ค่าสีของหญ้าแฝกภายหลังการฟอกขาว 

* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซํ้า  
** ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) 

 
2.  การย้อมหญ้าแฝกด้วยสีธรรมชาติ 

2.1 การลงชุมชนเพื่อศึกษาและทดลองย้อมหญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือกับกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ้ง 
ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อมูลดังนี้ 

 1) อัตราส่วนในการย้อม 
  1.1) หญ้าแฝก 2 กิโลกรัม 

 1.2) การย้อมครั้งที่ 1 ใช้ผลมะเกลือ 7.4 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 100 
น้ําด่างขี้เถ้า 26.8 กิโลกรัม น้ําประดู่ 6.7 กิโลกรัม  

ตัวอย่าง L* a* b* 
ควบคุม 68.64 ± 1.70 * a** 2.12 ± 0.92 a 23.52 ± 1.96 a

ฟอกขาว 70.71 ± 0.77 a 0.73 ± 0.75 a 25.19 ± 4.08 a

          (1)                   (2)
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  1.3) การย้อมครั้งที่ 2 ใช้ผลมะเกลือ 5.1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
ครั้งแรกน้ําด่างขี้เถ้า 6.7 กิโลกรัม  

  1.4) การย้อมครั้งที่ 3-8 ใช้ผลมะเกลือ 4.3 กิโลกรัม น้ําด่างขี้เถ้า 6.7 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 30 

 2) การเตรียมน้ําด่างขี้เถ้า 
  2.1) นําก่ิงไม้จากต้นลําไย มาเผาให้เกิดเป็นผงเถ้า 
  2.2) ละลายผงเถ้าด้วยน้ําในอัตราส่วน 500 กรัม ต่อน้ํา 1 ลิตร ทิ้งไว้ให้

ตกตะกอน 
  2.3) นําสารละลายด่างไปกรองด้วยกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบาง เก็บน้ํา

ด่าง ไว้ใช้งาน 
  3) การเตรียมนํ้าประดู่ 

  3.1) นําเปลือกต้นประดู่มาสับให้มีขนาดเล็กลง แล้วนําไปโม่ให้ละเอียด  
  3.2) ต้มเปลือกประดู่ด้วยน้ําในอัตราส่วนเปลือกประดู่ 1 กิโลกรัม ต่อน้ํา 6 

ลิตร ที่อุณหภูมินํ้าเดือดเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 
  3.3) ทิ้งน้ําต้มเปลือกประดู่ให้เย็น นําสารละลายเปลือกประดู่ไปกรองด้วย

กระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบาง เก็บน้ําสารละลายประดู่ไว้ใช้งาน 
 4) วิธีการย้อมสี ณ อุณหภูมิห้อง 

  4.1) นําแฝก 2 กิโลกรัม ไปแช่น้ําสะอาด 5 นาที เพื่อทําใหแ้ฝกอ่อนตัว 
  4.2) นําผลมะเกลือตามที่กําหนดไปโม่ให้ละเอียด 

   4.3) นําน้ําด่าง และน้ําประดู่ ในอัตราส่วน ตามท่ีกําหนดในข้อ 1.2) ผสม
กับผลมะเกลือที่โม่ไว้ 

  4.4) นําส่วนผสมในข้อ 4.3) มากรองด้วยกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบาง 
   4.5) นําหญ้าแฝกที่แช่น้ําไว้ขึ้น แล้วนําใส่ลงในน้ําย้อมที่เตรียมไว้ในข้อ 4.4) 
ยํ่าหญ้าแฝกให้จมในน้ําย้อม และหาของหนักทับให้หญ้าแฝกจมอยู่ภายใต้น้ําย้อม 

  4.6) แช่หญ้าแฝกนาน 1.30 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง 
  4.7) เมื่อครบเวลาตามที่กําหนด นําแฝกขึ้นผึ่งในที่ร่ม 15 นาที 

   4.8) นําหญ้าแฝกใส่ถุงพลาสติก มัดปิดปากถุงให้สนิท นําไปตากแดด 1 วัน 
และเก็บไว้อีก 1 คืน เรียกว่าการบ่ม  
   4.9) นําไปย้อมครั้งต่อไปตามขั้นตอนที่ 4.2-4.8 และตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้  
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ผลการทดลองย้อมหญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือ พบว่า ผลมะเกลือซึ่งถูกโม่ละเอียดและสี
ละลายได้ในน้ํา น้ําจะเป็นตัวพาสีของมะเกลือเข้าไปตามรูพรุนของเส้นใย (อภิชาติ  สนธิบัติ, 2545) 
ในการย้อมสีย้อมหญ้าแฝกจึงเห็นสีซึมเข้าที่โคนใบตามเซลท่อน้ําเลี้ยง มองเห็นเป็นสีดําในบริเวณ
ดังกล่าว ส่วนอื่น ๆ มีสีติดอยู่ตามผิวเป็นหย่อม ๆ สีย้อมจะปรากฏชัดเข้มขึ้นตามจํานวนครั้งในการ
ย้อม เช่นเดียวกับการย้อมเส้นด้ายฝ้าย แต่หญ้าแฝกจะติดสีได้น้อยกว่าต้องทําการย้อม 10 ครั้ง จึงจะ
ได้สีดําที่สวย แต่สีดําไม่ใช่สีดําที่แท้จริง เป็นสีดําออกน้ําตาล (อนันต์เสวก  เห่วซึ่งเจริญ, 2543) เมื่อ
หญ้าแฝกแห้งแล้ว พบว่า มีฝุ่นผงมะเกลือ ซึ่งเป็นสีส่วนเกินที่เกาะอยู่ภายนอกของเส้นใย (นันทนัช 
พิเชษฐวิทย์, 2540) ฝุ่นผงมะเกลือมีมากเช่นเดียวกับการย้อมด้ายฝ้าย (Boonyanate, 2015) เมื่อใช้
มือลูบใบหญ้าแฝก พบว่า มีฝุ่นผงมะเกลือที่ผิวของหญ้าแฝกหลุดออกได้ง่ายกว่าเส้นด้ายฝ้าย อาจด้วย
เพราะผิวของหญ้าแฝกมีไขเคลือบอยู่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) ซึ่งไขที่เคลือบอยู่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
สีย้อมไม่สามารถซึมเข้าที่ผิวได้ จึงต้องย้อมหญ้าแฝกหลายครั้งเพื่อให้ได้สีเข้มตามต้องการ  

การย้อมสีหญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือ ได้ข้อสังเกต คือ  
 (1) การย้อมควรทําต่อเนื่องจนกว่าจะได้สีเข้มตามต้องการ ถ้านําออกจากถุงทิ้งไว้ให้

แห้งแล้วนํากลับไปย้อมอีกระดับสีจะไม่เพ่ิมขึ้น  
 (2) การย้อมสีมะเกลือต้องใช้แสงแดดในการบ่มให้ปรากฏสี ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ

ฤดูหนาว และ ฤดูร้อน  
 (3) สภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกบ่อย ๆ หญ้าแฝกที่บ่มไว้เป็นเวลานานเนื่องจาก

ไม่มีแสงแดดจะทําให้หญ้าแฝกเกิดเชื้อราขึ้นได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5 หญ้าแฝกขึ้นรา 
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เมื่อย้อมหญ้าแฝกสีได้ตามต้องการแล้ว ถ้าแขวนผึ่งทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศ สีจะเปลี่ยนเป็น
สีน้ําตาลดําเช่นเดียวกับการย้อมเส้นด้ายฝ้าย แต่เส้นด้ายฝ้ายใช้เวลาในการเปลี่ยนสีประมาณ 1 
สัปดาห์ หญ้าแฝกใช้เวลาในการเปลี่ยนสีประมาณ 1 เดือน สีน้ําตาลเข้มที่ได้เป็นสีเอกลักษณ์จาก
ส่วนผสมและเทคนิควิธีการย้อมสีด้วยผลมะเกลือของ อําเภอฮอด และ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ชาวญี่ปุ่นที่ช่ืนชอบสีย้อมธรรมชาติสีนี้เรียกว่า “สีลานนา บราวน์ (Lanna Brown)” (พิสมัย  
ปุ๊ดพรหม, 2550)   

2.2 การย้อมสีและการทดสอบการดูดสีในห้องปฏิบัติการ 
 1) การย้อมสีหญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือ ได้นําส่วนผสมในการย้อมสีและวิธีการย้อมสี 

เส้นด้ายฝ้ายจากผลมะเกลือ ของกลุ่มทอผ้า บ้านช่างเคิ้ง ตําบลบ้านตาล อําเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
มาใช้ในการย้อมสีหญ้าแฝกในห้องปฏิบัติการ พบว่า หญ้าแฝกที่ย้อมด้วยผลมะเกลือจะได้สีน้ําตาลดํา 
การย้อมในครั้งที่ 1 มองด้วยตาเปล่าพบว่าสีแทบไม่ติดหญ้าแฝกเลย จะเห็นร่องรอยการดูดสีเช้าไป
บ้างบริเวณปลายทั้ง 2 ข้าง มีสีติดอยู่บนผิวของหญ้าแฝกเป็นหย่อม ๆ เล็กน้อย แต่เมื่อลูบสีจะหลุดติด
มือออกมาเกือบหมด การติดสีจะเพิ่มความเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนครั้งที่ย้อม ดังแสดงตัวอย่างใน
ภาพที่ 4.6 การย้อมสีในห้องปฏิบัติการทําการย้อมเพียง 8 ครั้ง ก็ได้ระดับความเข้มของสีท่ีดี ซึ่ง
แตกต่างการย้อมหญ้าแฝกจํานวนมากที่ต้องทําการย้อมถึง 10 ครั้ง จึงจะได้หญ้าแฝกที่มีความเข้มของ
สีมากพอสําหรับการนําหญ้าแฝกไปทําผลิตภัณฑ์ หญ้าแฝกที่ไม่ได้ทําความสะอาดและฟอกขาวก่อน
การย้อม สีจะติดได้น้อย สีไม่สม่ําเสมอ เมื่อนํามาทดลองเข้าเกลียวพบว่าสีจะหลุดติดมือออกมามาก
ทําให้สีย่ิงจางลงมาก ส่วนหญ้าแฝกที่ผ่านทําความสะอาดและฟอกขาวก่อนการย้อม สีจะติดได้ดี สี
สม่ําเสมอ การทดลองเข้าเกลียวจะมีสีจะหลุดติดมือออกมาน้อยมาก ความเข้มของสีย้อมยังคงเดิม 
การที่สีย้อมติดหญ้าแฝกได้ดีกว่าอาจเนื่องด้วยหญ้าแฝกที่ผ่านการทําความสะอาดมีผนังเซลที่มากขึ้น 
(ดังแสดงในตารางที่4.3) จึงมีพ้ืนที่ในการดูดซับสีย้อมเข้าไปไว้ภายในได้มากขึ้น มากกว่าหญ้าแฝกที่
ไม่ได้ทําความสะอาด 
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       (1)        (2) 

ภาพที่ 4.6  (1) หญ้าแฝกที่ไม่ได้ทําความสะอาดก่อนการย้อมสีด้วยผลมะเกลือครั้งที่ 1-ครั้งที่ 8 
      (2) หญ้าแฝกที่ทําความสะอาดก่อนการย้อมสีด้วยผลมะเกลือครั้งที่ 1-ครั้งที่ 8 
 

2) จากผลการวัดการดูดกลืนสีของน้ําย้อมโดยใช้เครื่อง UV-VIS spectroscopy ที่
ความยาวคลื่นสูงสุดที่ 525 นาโนเมตร พบว่า น้ําย้อมที่ยังไม่ผ่านการย้อมสีหญ้าแฝกมีค่าการดูดกลืน
แสงสูง 0.8526 การย้อมครั้งที่ 1 มีการดูดกลืนแสงมากที่สุด เมื่อการย้อมที่มีจํานวนครั้งที่มากขึ้นการ
ดูดกลืนแสงจะลดลงเรื่อย ๆ แต่พบว่า ในครั้งที่ 5 ของการย้อมมีการดูดกลืนน้ําย้อมมากขึ้นเล็กน้อย 
และลดลงอีกในครั้งที่ 6-7 และพบว่ามีการคายสีย้อมจากหญ้าแฝกออกสู่น้ําย้อมในครั้งที่ 8 ทําให้ค่า
การดูดกลืนแสงมีค่าติดลบ ดังนั้น การย้อมอาจจะถึงค่าสูงสุดในการดูดกลืนสีของหญ้าแฝก ที่
ประมาณของการย้อมครั้งที่ 5 แต่ยังคงมีการดูดกลืนแสง ได้ใกล้ถึงจุดสมดุล และไม่สามารถดูดกลืนสี
ได้อีก หรือมีการดูดกลืนแสงถึงจุดสูงสุดในครั้งที่ 7 ดังแสดงผลในตารางที่ 4.7 ดังนั้นข้อสนับสนุนที่ว่า 
การดูดซับสีของพืชใด ๆ จะมีจุดสมดุลของการย้อมติดสีเสมอ เนื่องจากพื้นที่ผิวมีจํากัด (Vinoth, 
Lim, Xavier, Marimuthu, Sreeramanan, Mas Rosemal & Kathiresan 2010)  
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ตารางที่ 4.7  การดูดกลืนสีนํ้าย้อมมะเกลือของหญ้าแฝก  

นํ้าย้อมรอบที่ การดูดกลืน 
น้ําย้อมที่ไม่ได้ทําการย้อมสี 0.8526 

1 0.2876 
2 0.0904 
3 0.0807 
4 0.0099 
5 0.0105 
6 0.1043 
7 0.0089 
8 -0.0018 

 
2.2 ผลการวัดสีด้วยเครื่องวัดสี พบว่า การย้อมในครั้งที่ 8 หญ้าแฝกที่ไม่ทําความสะอาด

ก่อนการย้อมมีค่า L* อยู่ที่ 35.75 แสดงว่าเป็นสีค่อนข้างมืด ค่า a* มีค่า 2.45 แสดงว่ามีสีออกแดง 
ค่า b* อยู่ที่ -1.66 แสดงว่ามีสีออกไปทางน้ําเงิน ส่วนหญ้าแฝกที่ทําความสะอาดก่อนการย้อมมีค่า L* 
อยู่ที่ 22.79 แสดงว่าเป็นสีเข้มมาก ค่า a* มีค่า -0.01 แสดงว่ามีสีออกไปทางเขียว ค่า b* อยู่ที่ 0.32 
แสดงว่ามีสีออกไปทางเหลือง ดังแสดงตําแหน่งของ L* ในภาพที่ 4.7 และตําแหน่งของ a*และ b* ใน
ภาพที่ 4.8 จากผลดังกล่าวแสดงว่าหญ้าแฝกที่ทําความสะอาดก่อนการย้อมมีสีเข้มกว่า เมื่อทดสอบ
ค่าสถิติพบว่า หญ้าแฝกไม่ทําความสะอาดและที่ทําความสะอาดก่อนย้อมด้วยผลมะเกลือ มีค่าของสี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4.8  
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ภาพที่ 4.7 ตําแหน่งของสี L* ของหญ้าแฝกย้อมด้วยผลมะเกลือที่ทําความสะอาดก่อนย้อมและไม่ได้  
             ทําความสะอาด 
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ภาพที่ 4.8 ตําแหน่งของสี a* และ b*ของหญ้าแฝกย้อมด้วยผลมะเกลอื 
   ตําแหน่งซ้ายมือ คือ ค่า a* และ b* ของสมีะเกลือที่ทําความสะอาดหญ้าแฝกก่อนย้อม 
   ตําแหน่งขวามือ คือ ค่า a* และ b* ของสมีะเกลือที่ไม่ทาํความสะอาดหญ้าแฝกก่อนย้อม 

ไม่ได้ทําความสะอาดก่อนย้อม
a*=2.45 
b*=1.66 

ทําความสะอาดก่อนย้อม 
a*=-0.01 
b*=0.32 
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ตารางที่ 4.8  ค่าสี L* a* b* ของหญ้าแฝกย้อมสีมะเกลือ 

การย้อม
ครั้งที่ 

ควบคุม ทําความสะอาดก่อนย้อม
L* a* b* L* a* b*

0 68.64 ± 1.70 a 2.12 ± 0.92 a 23.52 ± 1.96 a 70.71 ± 0.77 a 0.73 ± 0.75 a 25.19 ± 4.08 a

1 64.94 ± 0.72 * a** 3.54 ± 0.55a 15.15 ± 2.17a 33.45 ± 1.20b 2.29 ± 0.31b 10.62 ± 2.82a

2 50.99 ± 0.84 a 3.67 ± 0.32 a 7.92 ± 0.91a 29.63 ± 0.58 b 0.79 ± 0.47 b 4.71 ± 2.01a

3 50.77 ± 0.71a 2.94 ± 0.40a 9.49 ± 1.73a 27.92 ± 0.78b 1.14 ± 0.17b 4.34 ± 0.64b

4 49.75 ± 1.67a 1.26 ± 0.32a 3.28 ± 0.31a 27.23 ± 0.12b 0.59 ± 0.11b 2.24 ± 0.36b

5 46.96 ± 1.24a 1.68 ± 0.26a 2.36 ± 0.33a 26.04 ± 0.15b 0.00 ± 0.22b 0.95 ± 0.37b

6 49.58 ± 0.48a 1.62 ± 0.16a 2.93 ± 0.40a 25.87 ± 0.08b 0.25 ± 0.22b 1.64 ± 0.65b

7 44.23 ± 2.62a 1.86 ± 0.46a 1.87 ± 0.28a 24.04 ± 0.36b 0.00 ± 0.03b 0.37 ± 0.09b

8 35.75 ± 0.96a 2.45 ± 0.12a -1.66 ± 0.04b 22.79 ± 0.63b -0.01 ± 0.05b 0.32 ± 0.12a

 * ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้ํา  
 ** ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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3.  การปรับปรุงความนุ่มของหญ้าแฝกด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 

 หญ้าแฝกที่ปลูกในประเทศไทย มี 2 ชนิด หญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides Nash) และ
หญาแฝกดอน (Vetiveria nemoralis A. Camas) และในแต่ละชนิดยังแยกได้อีกหลายสายพันธุ์ ซึ่ง
สมศักด์ิ  เภาทอง, โสภณ  ชินเวโรจน์, ฉายแสง  ไผ่แก้ว, วิรัช  สุขสราญ และ วารุณี พานิชผล (2544) 
ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบของหญ้าแฝกลุ่ม จํานวน 11 สายพันธ์ุ และหญ้าแฝกดอนพันธ์ จํานวน 6 
สายพันธ์ นํามาเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกพันธุ์ใหม่ห้วยหวาย
ด้วยวิธี Detergent Analysis (Van, Robertson & Lewis, 1991) พบว่า ส่วนประกอบทางเคมีของ
หญ้าแฝกอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียของ ผนังเซลล์ ลิกโนเซลลูโลส และเซลลูโลส น้อยกว่าแฝกดอนพันธ์ุห้วย
ใหม่หวาย แต่มีปริมาณลิกนินที่มากกว่า ดังแสดงผลในตารางที่ 4.9 ดังนั้นหญ้าแผกกลุ่มดังกล่าวจึง
สามารถนําไปใช้ทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงสมบัติใด ๆ แต่หญ้าแฝกดอนพันธ์ุใหม่ห้วย
หวาย มีผนังเซลล์สูงกว่า หญ้าแฝกพันธ์ุอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ทําให้หญ้าแฝกมีความแข็งเมื่อนําไปทํา
ผลิตภัณฑ์มักจะเกิดการแตกหักของใบหญ้าแฝก จึงทําให้ต้องศึกษาการปรับปรุงคุณภาพหญ้าแฝก
ดอนพันธ์ุใหม่ห้วยหวายให้มีความนุ่มเพื่อให้สามารถนําไปทําผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานได้โดยไม่เกิดการ
แตกหัก 
 
ตารางที่ 4.9 ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกพันธ์ุต่าง ๆ  

รายการ 
หญ้าแฝกลุ่ม 
(ค่าเฉลี่ย) 

หญ้าแฝกดอนพันธ์ุอื่น ๆ 
(ค่าเฉลี่ย) 

หญ้าแฝกดอน  
พันธ์ุใหม่ห้วยหวาย 

ผนังเซลล ์(NDF) % 77.1 78.1 92.26 
ลิกโนเซลลูโลส (ADF)% 43.9 45.1 55.78 
ลิกนิน (ADL)% 5.4 5.5 4.84 
เซลลูโลส (Cellulose)% 34.6 35.9 50.91 
เฮมิเซลลูโลส 
(Hemicellulose) 

- - 36.45 

*ส่วนประกอบทางเคมี (% โดยนํ้าหนักแห้ง) 
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      (1)            (2)                (3)

การปรับปรุงความนุ่มของหญ้าแฝกด้วยวิธีการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว (น้ําปูนใส) และ 
การนวดมีดังนี้ 

 3.1 การปรับปรุงความนุ่มของหญ้าแฝกด้วยการแช่ในสารละลายปูนขาว โดยใช้ปูนขาว
ปริมาณ 10 กรัม และ 20 กรัม ต่อน้ํา 1 ลิตร เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ต่อหญ้าแฝก 15 กรัม ผลการศึกษา
แสดงได้ดังนี้ 

    1) การแช่หญ้าแฝกด้วยสารละลายปูนขาว 
   1.1) หญ้าแฝกแช่ในสารละลายปูนขาว 10 กรัม ใบของหญ้าแฝกมีสันอ่อนตัว
ลง ทําให้ใบคลี่กางออก สามารถใช้นิ้วมือกดให้ใบแบนได้โดยไม่แตกหัก คมที่ริมใบหญ้าแฝกท้ัง 2 ข้าง
หายไป สัมผัสด้วยมือรู้สึกนุ่มมากกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้แช่ ใบมีสีเหลืองทอง ส่วนหญ้าแฝกที่แช่ใน
สารละลายปูนขาวในปริมาณ 20 กรัม พบว่า ใบหญ้าแฝกเปลี่ยนลักษณะไป ริมของหญ้าแฝกห่อตัวเข้า
หากันมาก ใบคดงอ บางส่วนเกิดการบิดตัว ใบมีสีน้ําตาลอ่อน ดังแสดงในภาพที่ 4.9 เมื่อสัมผัสด้วยมือ
รู้สึกมีความกระด้างกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้แช่ และหญ้าแฝกที่แช่สารละลายปูนขาว 10 กรัม ซึ่งโดยปกติน้ํา
ปูนใสจะช่วยรักษาสภาพของเนื้อสัมผัสของพืช เพราะแคลเซียมไอออนจากสารละลายน้ําปูนใสจะเข้า
ไปทําปฏิกิริยากับเพคตินที่ผนังเซลล์ของพืชกลายเป็น แคลเซียมเพคเทด (calcium pectate) ท่ีมี
คุณสมบัติแข็งแรง โมเลกุลไม่ละลายนํ้าและไม่ยอมให้น้ําผ่านเข้าได้ แต่ถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไปจะ
ทําให้ผิวของพืชหยาบกระด้างมากขึ้น (Zumdahl, 2009) ดังนั้นจึงทําให้เมื่อสัมผัสหญ้าแฝกที่แช่ด้วย
ปูนขาว ปริมาณ 20 กรัม จึงรู้สึกกระด้างมากกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้แช่ปูนขาวหรือที่แช่ด้วยปูนขาวใน
ปริมาณที่น้อยกว่า  

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 4.9  (1) หญ้าแฝกก่อนการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว  
        (2) หญ้าแฝกภายหลังการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว 10 กรัม 
        (3) หญ้าแฝกภายหลังการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว 20 กรัม 
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   1.2) ผลการวัดค่าสีของหญ้าแฝกภายหลังการแช่ในสารละลายปูนขาว 
พบว่า ค่า L* a* และ b* ของทั้ง 3 ตัวอย่าง คือ หญ้าแฝกที่ไม่แช่ในสารละลายปูนขาว และ หญ้า
แฝกที่แช่ด้วยสารละลายปูนขาวในปริมาณ 10 กรัม และ 20 กรัม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) หญ้าแฝกที่แช่ด้วยสารละลายปูนขาว 20 กรัม มีความสว่าง (L*) ของสีน้อยที่สุด (สี
เข้ม) a* มีสีออกแดงมาก ซึ่งแสดงว่า มีสีค่อนข้างคล้ํา ส่วนหญ้าแฝกที่แช่ด้วยปูนขาว 10 กรัม มีค่า b* 

ออกไปทางสีเหลืองมากที่สุด มองเห็นเหมือนสีเหลืองทองอ่อน ๆ ดังแสดงค่าในตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.10 ค่าสีของหญ้าแฝกที่ภายหลังการแช่ในสารละลายปูนขาวในปริมาณที่แตกต่างกัน 

ปริมาณปูนขาว L* a* b* 
ควบคุม 68.64 ± 1.70 * a** 2.12 ± 0.92 c 23.52 ± 1.96 c

10 กรัม 61.33 ± 0.58 b 5.80 ± 0.18 b 38.16 ± 0.34 a

20 กรัม 50.63 ± 1.15 c 8.92 ± 0.53 a 28.98 ± 1.66 b

* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้ํา 
** ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
  1.3) เมื่อนําหญ้าแฝกมาบิดเข้าเกลียว และถักเปีย พบว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้แช่

สารละลายปูนขาว จะมีเสี้ยนแตกจากใบหญ้าแฝกย่ืนออกมา แต่หญ้าแฝกที่แช่ด้วยสารละลายปูนขาวทั้ง 
2 ตัวอย่าง สามารถบิดเข้าเกลียวและถักเปียได้ง่าย นุ่มมือ ไม่เจ็บนิ้วมือเหมือนการทําหญ้าแฝกที่ไม่ได้แช่
ทําเกลียวและเปียที่ได้ เรียบ ไม่มีเสี้ยนปรากฏ ลักษณะของเกลียวและเปีย ดังแสดงในภาพที่ 4.10  
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ภาพที่ 4.10  (1) ลักษณะของเกลียวและเปียจากหญ้าแฝกก่อนการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว  
  (2) ลักษณะของเกลียวและเปียหญ้าแฝกภายหลังการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว 10 กรัม 
  (3) ลักษณะของเกลียวและเปียหญ้าแฝกภายหลังการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว 20 กรัม 
 

1.4) จากการทดสอบสมบัติเชิงกลในการทนต่อแรงดึงของหญ้าแฝกที่ปรับปรุง
ความนุ่มด้วยวิธีการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว โดยใช้เครื่อง Instron tensile testing machine โดย
ใช้ มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 3822-01 มีสภาวะการทดสอบดังนี้ ค่า gauge length เท่ากับ 70 
มิลลิเมตร มีค่าอัตราเร็วในการดึงเท่ากับ 40 มิลลิเมตร ต่อ นาที และในแต่ละตัวอย่าง ทําการทดลอง 
3 ซ้ํา ผลการศึกษา พบว่า หญ้าแฝกท่ีแช่ด้วยปูนขาว 10 กรัม มีค่าเฉล่ีย ความหนา 1.46 มิลลิเมตร 
ความกว้าง 5.62 มิลลิเมตร ค่าทนต่อแรงดึง 137.76 เมกะปาสคาล ค่ายังโมดูลัส 142.91 เมกะปาสคาล  
ส่วนหญ้าแฝกที่ผ่านการแช่ด้วยสารละลายปูนขาว 20 กรัม มีค่าเฉลี่ย ความหนา 1.84 มิลลิเมตร ความ
กว้าง 5.54 มิลลิเมตร ค่าทนต่อแรงดึง 153.12 เมกะปาสคาล ค่ายังโมดูลัส 182.88 เมกะปาสคาล  
จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ค่าสมบัติทางเชิงกลของหญ้าแฝกที่ผ่านการแช่ด้วยสารละลายปูนขาวที่
ปริมาณแตกต่างกัน (ความเข้มข้นต่างกัน) มีสมบัติทางเชิงกลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>05) แต่เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นเส้นใยธรรมชาติ มีความหลากหลายทางสมบัติเชิงกลในแต่ละใบ ทํา
ให้ผลการวัดค่า มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มาก แต่หากพิจารณาด้วยตาเปล่าและการสัมผัส พบว่า หญ้า
แฝกที่ผ่านการแช่ในสารละลายปูนขาว 20 กรัม จะมีความแข็งแรงมากเกินไป มีความกระด้าง หักง่าย 
กว่าหญ้าแฝกที่แช่ในปูนขาว 10 กรัม นอกจากนี้หญ้าแฝกที่ผ่านการแช่ด้วยปูนขาวทั้ง 2 ความเข้มข้น จะ
มีความแข็งแรงหรือความทนต่อแรงดึง และความเหนียวมากกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการแช่ ถึงประมาณ 
500 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการแช่ในสารละลายปูนขาว จะเป็นการชะเอาลิกนินออกจากหญ้าแฝก และถ้า

 (1)         (2)   (3)
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มีความเข้มข้นของด่างมากขึ้นจะส่งผลให้มีการชะเอาลิกนินออกมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้มีความเป็นผลึก
ของเซลลูโลสในโครงสร้างมากขึ้นเช่นกัน ทําให้หญ้าแฝกมีความแข็งแรงมากขึ้นตามลําดับ เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของ Sutapun, Suppakam & Ruksakulpiwat (2010) ดังแสดงผลในตารางที่ 4.11 และ
แสดงผลของส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกภายหลังการแช่ด้วยสารละลายปูนขาวในตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.11  สมบัติเชิงกลของหญ้าแฝกที่แช่ด้วยปูนขาวในปริมาณที่แตกต่างกัน 
ปริมาณ 
ปูนขาว 

Tick Width Strain % Tensile E - mod 

ควบคุม 0.69 ± 0.17* c ** 9.50 ± 2.17a 13.64 ± 3.04a 23.26 ± 4.40b 174.30 ± 35.78a

10 กรัม 1.46 ± 0.06b 5.62 ± 0.37b 2.22 ± 0.81b 137.76 ± 62.57a 142.91 ± 85.43a

20 กรัม 1.84 ± 0.18a 5.54 ± 1.14b 1.35 ± 0.96b 153.12 ± 49.05a 182.88 ± 47.53a

* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซํ้า  
** ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
ตารางที่ 4.12 ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกภายหลังการแช่ด้วยปูนขาว 

รายการ 
หญ้าแฝกดอน พันธ์ุใหม่ห้วยหวาย 

ไม่ได้แช่ สารละลายปูนขาว 
10 กรัม 20 กรัม

ผนังเซลล ์(NDF) % 92.26 91.84 87.17
ลิกโนเซลลูโลส (ADF)% 55.78 51.37 50.59
ลิกนิน (ADL)% 4.84 4.73 4.70 
เซลลูโลส (Cellulose)% 50.91 46.65 49.06
เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) 36.45 40.47 36.58
*ส่วนประกอบทางเคมี (% โดยนํ้าหนักแห้ง) 
   

จากผลการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราดกับหญ้าแฝกที่แช่ในน้ําปูนใสที่มี
ปริมาณปูนขาว 10 และ 20 กรัม ตามลําดับ จากลักษณะในภาพที่ 4.11(2) และ 4.12(2) จะพบว่า หญ้า
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แฝกที่แช่ในน้ําปูนใส ที่ ปูนขาว 10 กรัมต่อน้ํา 1 ลิตร พื้นผิวเปรียบกับหญ้าแฝกที่ไม่แช่น้ําปูนใส มีสภาพ
ใกล้เคียงกัน พ้ืนผิวและท่อน้ําเลี้ยงถูกทําลายไม่มากกับเท่าหญ้าแฝกที่แช่ในน้ําปูนใส ที่มีปูนขาว 20 กรัม 
ต่อน้ํา 1 ลิตร ดังภาพที่ 4.11(3) และ ภาพที่ 4.12(3) 

 
 
 
 
 
 
 

         
ภาพที่ 4.11  (1) พื้นผิวของหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการแช่ปูนขาว  
       (2) พ้ืนผิวของหญ้าแฝกที่ผ่านการแช่ด้วยปูนขาว 10 กรัม 

  (3) พื้นผิวของหญ้าแฝกที่ผ่านการแช่ด้วยปูนขาว 20 กรัม 
 

 
 
 
 

 
 
   
ภาพที่ 4.12  (1) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการแช่ปูนขาว  

  (2) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกหลังจากผ่านการแช่ด้วยปูนขาว 10 กรัม 
  (3) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกหลังจากผ่านการแช่ด้วยปูนขาว 20 กรัม  
 

  3.2 การปรับปรุงความนุ่มของหญ้าแฝกด้วยการนวดด้วยเครื่องซึ่งมีลูกกลิ้ง 2 ตัววาง
ขนานกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.13  

(1)              (2)          (3) 

 (1)   (2)  (3) 
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ภาพที่ 4.13 เครื่องนวดหญ้าแฝก 
 
  การนวด โดยนําหญ้าแฝกใส่ในระหว่างกลางของลูกกลิ้งทั้ง 2 เพิ่มแรงกดของลูกกลิ้ง
ตามระยะที่กําหนด หมุนลูกกลิ้งทําการนวดในจํานวนครั้งที่แตกต่างกัน คือ 5 ครั้ง และ 10 ครั้ง ผล
การศึกษาแสดงได้ดังนี้ 

  1) การนวดหญ้าแฝก 
   1.1) หญ้าแฝกที่ผ่านการนวดจํานวน 5 และ 10 ครั้ง มี ลักษณะใบ สี 

และคมท่ีริมใบของหญ้าแฝกคงเดิมเหมือนกับหญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่านการนวด ใบของหญ้าแฝกมีความแบน
เรียบ เมื่อสัมผัสด้วยมือพบว่ามีความอ่อนตัว นิ่มมากกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการนวด ตัวอย่างหญ้าแฝก 
ดังแสดงในภาพที่ 4.14 
    1.2) ผลการวัดค่าสีของหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด พบว่า ค่า L* a* 
และ b* ของหญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่านการนวด และ หญ้าแฝกที่นวด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) แต่หญ้าแฝกที่นวดด้วยจํานวนครั้งที่แตกต่างกันมีค่าของ สีทั้ง 3 ค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.50) หญ้าแฝกที่ไม่ได้นวดมีค่าความสว่างสูงกว่า หญ้าแฝกที่นวดมี ค่า 
a* น้อยที่สุด (สีเข้ม) a* มีสีออกแดงมาก ซึ่งแสดงว่า มีสีค่อนข้างคล้ํา ส่วนหญ้าแฝกที่มีค่า b* ออกไป
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ทางสีเหลืองมากที่สุด มองเห็นเหมือนสีเหลืองอ่อน ๆ อาจด้วยเพราะการกดทับกลิ้งไปมาบนหญ้าแฝก
ทําให้เม็ดสีและเซลแตกจึงทําให้สีอ่อนกว่าหญ้าหญ้าแฝกที่ไม่ได้นวด ดังแสดงค่าในตารางที่ 4.13  
 
ตารางที่ 4.13 ค่าสีของหญ้าแฝกหญ้าแฝกภายหลังการแช่ด้วยสารละลายปูนขาวในปริมาณที่แตกต่างกัน 

* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซํ้า  
** ตัวอักษรที่ต่างกันในแต่ละแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p< 0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.14  (1) หญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการนวด  
   (2) หญ้าแฝกที่ผ่านการนวดจํานวน 5 ครั้ง 
   (3) หญ้าแฝกที่ผ่านการนวดจํานวน 10 ครั้ง 
 
 
 

 

จํานวนการนวด  L* a* b* 
ควบคุม 75.06 ± 1.96 a 4.71 ± 0.89 a 5.27 ± 2.56 b

นวด 5 ครั้ง 64.93 ± 0.11b 2.77 ± 0.80b 27.06 ± 0.36a

นวด 10 ครั้ง 65.58 ± 0.74b 3.88 ± 0.44ab 28.80 ± 6.36a

  (1)                                  (2)                  (3) 
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   1.3) เมื่อนําตัวอย่างหญ้าแฝกมาบิดเข้าเกลียว และถักเปีย พบว่า
หญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่านการนวด จะมีเสี้ยนแตกจากใบหญ้าแฝกย่ืนออกมา แต่หญ้าแฝกที่ผ่านการนวดทั้ง 2 
ตัวอย่าง สามารถบิดเข้าเกลียวและถักเปียได้ง่าย นุ่มมือ เกลียวและเปียเรียบ ไม่มีเสี้ยนปรากฏ ลักษณะ
ของเกลียวและเปีย ดังแสดงในภาพที่ 4.15  

 
    

 
 
 
 
 
 

    (1)   (2)     (3) 

ภาพที่ 4.15  (1) ลักษณะของเกลียวและเปียจากหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการนวด  
    (2) ลักษณะของเกลียวและเปียหญ้าแฝกที่ผ่านการนวดจํานวน 5 ครั้ง   
    (3) ลักษณะของเกลียวและเปียหญ้าแฝกที่ผ่านการนวดจํานวน 10 ครั้ง 
 

  1.4) การทดสอบสมบัติเชิงกลในการทดสอบต่อแรงดึงของหญ้าแฝกที่ผ่าน 
การนวด พบว่า ในการนวด 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยความหนา คือ 0.94 มิลลิเมตรความกว้าง 5.86 มิลลิเมตร มี
ค่าทนต่อแรงดึง 22.97 เมกะปาสคาล และมีค่าโมดูลัส 452.61 เมกะปาสคาล ส่วนการนวดที่ 10 ครั้ง มี
ค่าเฉลี่ยความหนา คือ 0.70 มิลลิเมตร ความกว้าง 4.72 มิลลิเมตร มีค่าทนต่อแรงดึง 9.48 เมกะปาสคาล 
และมีค่าโมดูลัส 384.70 เมกะปาสคาล จากผลดังกล่าวสรุปได้ว่า หญ้าแฝกที่ผ่านการนวดในจํานวนครั้ง
ที่ต่างกันมีสมบัติเชิงกลที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.5) ดังแสดงผลในตารางที่ 4.14 คือหญ้า
แฝกท่ีผ่านการนวด 5 ครั้ง จะมีค่าโมดูลัสมากกว่า หญ้าแฝกที่ผ่านการนวด 10 ครั้ง อยู่ประมาณร้อยละ 
17.65 หรือหญ้าแฝกที่มีค่าโมดูลัสมากกว่าแสดงว่าหญ้าแฝกมีความกระด้างมากกว่า นอกจากนี้ค่าการ
ยืดตัวของหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการนวด มีค่ามากกว่าหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ (p<0.5) และหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด 10 ครั้ง มีค่าความแข็งแรงลดลงกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่าน
การนวด เนื่องจากผลึกของเซลลูโลสถูกทําลายลงดังกล่าว 

   และจากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนไมโครสโคปของ
พ้ืนผิวหญ้าแฝก ดังแสดงในภาพที่ 4.16 และ 4.17 พบว่า การปรับปรุงความนุ่มของหญ้าแฝกโดยการนวด
จํานวน 5 ครั้ง นั้น พื้นผิวหญ้าแฝกมีการถูกทําให้ราบเรียบน้อยกว่าการนวดจํานวน 10 ครั้ง แสดงว่า 
การนวดจํานวน 10 ครั้ง จะทําให้หญ้าแฝกนุ่มกว่าการนวดจํานวน 5 ครั้ง เนื่องจากความแข็งแรงของ
เซลลูโลสถูกทําลายลง ความนุ่มจึงมากขึ้น สนับสนุนจากการพิจารณาด้วยการตรวจสอบจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านในชุมชนที่ทําหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก พบว่า 
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หญ้าแฝกที่ผ่านการนวด 10 ครั้ง มีความนุ่มมากกว่า หญ้าแฝกที่ผ่าน
การนวด 5 ครั้ง สัมผัสแล้วไม่กระด้างมากเกินไป 

 

 
 
 
 
 

      (1)          (2)        (3) 

ภาพที่ 4.16  (1) พ้ืนผิวของหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการนวด  
        (2) พื้นผิวของหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด 5 ครั้ง 

   (3) พื้นผิวของหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด 10 ครั้ง  
 

 
 
 
 
        (1)          (2)        (3) 

ภาพที่ 4.17  (1) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการนวด  
   (2) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด 5 ครั้ง 
   (3) เซลท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด 10 ครั้ง  
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ตารางที่ 4.14  สมบัติเชิงกลของหญ้าแฝกที่ผ่านการนวดในจํานวนครั้งที่แตกต่างกัน 

จํานวนนวด Tick Width Strain % Tensile E - mod 

ควบคุม 
0.69 ± 0.17b 9.50 ± 2.17a 13.64 ± 3.04a 23.26 ± 4.40a 174.30 ± 35.78b

5 ครั้ง 0.94 ± 0.00a 5.86 ± 0.00b 5.35 ± 2.05b 22.94 ± 5.71a 452.61 ± 147.97a

10 ครั้ง 0.70 ± 0.00b 4.72 ± 0.00b 2.98 ± 2.21b 9.48 ± 3.30b 384.70 ± 174.12ab

* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้ํา 
** ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 จากผลที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าหญ้าแฝกที่ได้รับการปรับปรุงมีความนุ่มดีกว่าหญ้า
แฝกที่ไม่ได้ทําการปรับปรุง เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ และวิธีการปรับปรุงด้วยการนวดหญ้าแฝกมี
ความนุ่มดีกว่าการแช่หญ้าแฝกด้วยสารละลายปูนขาว 
 

  1.5) การศึกษาการเจริญของเชื้อราในหญ้าแฝกที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ  
ด้วยเทคนิคการแยกเชื้อราจากตัวอย่างด้วยการเพาะเลี้ยงบนอาการแข็ง PDA (คณาจารย์ภาควิชา
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560) โดยการตัดช้ินของหญ้าแฝกมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
แข็ง เป็นระยะเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่า ในวันแรกของการเพาะเลี้ยงอาหารจะ
พบปริมาณของเชื้อราในหญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ มากกว่าเชื้อราในหญ้าแฝกที่ผ่าน
กระบวนทั้ง 2 และพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวันของการเลี้ยงเชื้อ ส่วนหญ้าแฝกที่ผ่านการอบด้วย
กํามะถันและที่แช่ในสารละลายปูนขาว พบว่า ปริมาณของเชื้อราที่พบในวันแรกของการเพาะเชื้อมี
ความใกล้เคียงกัน แต่ต้ังแต่วันที่ 2 ของการเพาะเลี้ยงเชื้อราจะพบว่าหญ้าแฝกที่ผ่านการอบด้วย
กํามะถันจะเกิดเชื้อรามากขึ้นมีปริมาณเท่ากับหญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ ส่วนปริมาณเชื้อ
ราในหญ้าแฝกที่แช่ด้วยปูนขาวยังคงปริมาณเท่าเดิมจนสิ้นสุดการทดลอง ดังแสดงผลในตารางที่ 4.15
และภาพที่ 4.18, 4.19 และ 4.20 

  จากผลการทดลองในการศึกษาเชื้อราบนหญ้าแฝกที่ผ่านกระบวนการแช่
ด้วยปูนขาว พบว่าจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนชิ้นของหญ้าแฝกที่เลี้ยงบนอาหาร PDA จะเป็นยีสต์ 
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ซึ่งต่างจากการเจริญของเชื้อราบนหญ้าแฝกที่ผ่านกระบวนการอบด้วยกํามะถันและการเจริญของเชื้อ
ราในหญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการใด (ชุดควบคุม) จะพบการเจริญของราแทบทุกช้ิน และพบราได้
หลากหลายชนิดด้วย อาทิเช่น กลุ่มราขาว ราเขียว และราดํา เป็นต้น อาจจะเป็นเพราะว่าการอบด้วย
กํามะถันจะถูกทําลายเฉพาะที่ผิวของใบเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการแช่ด้วยสารละลายปูนขาวที่มี
ฤทธ์ิเป็นด่างแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของหญ้าแฝกได้ ซึ่งการใช้นํ้าปูนใสในพืช นอกจากจะทําให้เนื้อ
สัมผัสมีความกรอบแล้ว ยังทําหน้าที่ต้านการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ได้ (Siamchemi.com, ม.ป.ป.) 
จึงส่งผลทําให้พบการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้น้อยกว่า  

 
ตารางที่ 4.15 การเจริญของเชื้อราในหญ้าแฝกที่ผ่านกระบวนการเตรียมด้วยวิธีการต่าง ๆ 

วันที่ 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
การเจริญของเชื้อรา เฉลี่ย (%) 

1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย

1 
ควบคุม x √ x x √ 13.33
กํามะถัน 
ปูนขาว 

x 
x 

X
X 

x
x 

√
√ 

X 
X 

6.67
6.67 

2 
ควบคุม
กํามะถัน 
ปูนขาว 

√ 
√ 
X 

√
X 
X 

√
X 
X 

√
√ 
√ 

√ 
√  
X  

53.33
53.33 
13.33 

3 
ควบคุม
กํามะถัน 
ปูนขาว 

√ 
√ 
X 

√
√ 
X 

√
√ 
X 

√
√ 
√ 

√ 
√ 
X 

53.33
53.33 
13.33 

4 
ควบคุม
กํามะถัน 
ปูนขาว 

√ 
√ 
√ 

√
√  
x 

√
X 
X 

√
√  
x 

√ 
√ 
X 

66.67
53.33 
13.33 

5 
ควบคุม
กํามะถัน 
ปูนขาว 

√ 
√ 
√ 

√
√  
X 

√
√  
X 

√
√ 
√ 

√ 
√  
X 

66.67
60.00 
13.33 

* หมายเหตุ  เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่พบเช้ือรา  เครื่องหมาย √ หมายถึง พบเชื้อรา 
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ภาพที่ 4.18 การเจริญของเชื้อราในหญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการใด (ชุดควบคุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.19 การเจริญของเชื้อราบนหญ้าแฝกที่ผ่านกระบวนการอบด้วยกํามะถัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.20 การเจริญของเชื้อราบนหญ้าแฝกที่ผ่านกระบวนการแช่ในสารละลายปูนขาว 
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3.3 ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มแฝกหลวงต่อของหญ้าแฝกที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวิธีการที่
แตกต่างกัน  

 สมาชิกกลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มี
สมาชิกทั้งหมด 28 คน มีการแบ่งหน้าที่กันทํางานของกลุ่มแตกต่างกันไป เช่น เก็บเกี่ยวหญ้าแฝก คัด
หญ้าแฝก และทําผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กลุ่มผู้วิจัยได้เลือกสัมภาษณ์ความพึงพอใจเฉพาะผู้ที่ทํา
ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกเป็นประจําอย่างต่อเนื่องจํานวน 10 คน ได้ผลดังนี้  

 เมื่อสัมผัสด้วยมือสมาชิกมีความพึงพอใจความนุ่มของหญ้าแฝกที่ปรับปรุงคุณภาพด้วย
การนวดที่ 10 ครั้ง มากที่สุด รองลงมาชอบหญ้าแฝกที่ผ่านการนวดที่ 5 ครั้ง และ หญ้าแฝกที่ผ่านการแช่
ด้วยสารละลายปูนขาว 10 กรัม มีค่าเฉลี่ย 4.6, 4.2 และ 3.4 ตามลําดับ ส่วนการแช่ด้วยสารละลายปูน
ขาว 20 กรัม ได้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด น้อยกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า หญ้าแฝกที่แช่ด้วยสารละลายปูนขาว 10 กรัม มีสีเหลืองทองสวยงามกว่า ส่วน 
หญ้าแฝกที่แช่ด้วยสารละลายปูนขาว 20 กรัม มีความแข็งกระด้าง กรอบหักง่าย รวมทั้งมีความพึงพอใจ
ต่อหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด 10 ครั้ง เพราะมีความนิ่มมาก 

 เมื่อให้สมาชิกนําหญ้าแฝกทําการตีเกลียวและถักเปีย พบว่า สมาชิกมีความพึงพอ
ใจความนุ่มของหญ้าแฝกที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยการนวดที่ 5 ครั้ง มากกว่า การนวดที่ 10 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย
4.5 และ 4.3 ตามลําดับ โดยให้เหตุผลประกอบว่า การนวดที่ 10 ครั้ง ได้เกลียวและถักเปียได้สวย แต่ทํา
ได้ยากเนื่องจากหญ้าแฝกอ่อนตัวมากเกินไป ส่วนหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านการตกแต่งใด ๆ เมื่อเข้าเกลียวและ
ถักเปียจะเจ็บมือมากกว่า และงานที่ได้มีการแตกของหญ้าแฝกออกมามาก หากพิจารณาหญ้าแฝกที่ผ่าน
การแช่ด้วยสารละลายปูนขาว 10 กรัม จะเข้าเกลียวได้ง่ายไม่เจ็บนิ้วมือ ส่วนหญ้าแฝกที่ผ่านการแช่ด้วย
สารละลายปูนขาว 20 กรัม จากที่ไม่ชอบความนุ่มเมื่อสัมผัส แต่กลับเข้าเกลียวและถักเปียได้ง่ายและสวย
กว่าแฝกที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพ  

 เมื่อเปรียบเทียบความชอบระหว่างหญ้าแฝกที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการทั้ง 2 พบว่า 
สมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกชอบหญ้าแฝกที่ผ่านการนวดมากกว่าแช่ แต่จะเลือกใช้วิธีการแช่ โดยให้เหตุผล
ของการเลือกนําไปใช้ ดังนี้ 

  1.  การแช่ วิธีการแช่หญ้าแฝกไม่ยุ่งยาก แต่ใช้เวลานาน มีต้นทุนสูงขึ้นจาก
การใช้สาร แต่ได้หญ้าแฝกมีความนุ่มกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้ผ่านการแช่ การทําสามารถได้ครั้งละจํานวน
มาก เหมาะสําหรับการทําผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องทําการตีเกลียว และการสานแบบบิดไขว้ 
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  2.  การนวด วิธีการนวดทําได้ง่าย หญ้าแฝกมีความนุ่มเหมาะสม แต่ถ้าต้องทํา
การนวดที่ละเส้นจะต้องใช้เวลามาก จนกว่าจะได้ปริมาณหญ้าแฝกตามต้องการ ไม่เหมาะสําหรับการ
นํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา กลุ่มแม่บ้านมีความเห็นว่า ควรจะวิธีการปรับปรุงคุณภาพหญ้าแฝกด้วย
วิธีการแช่หญ้าแฝกด้วยปูนขาว 10 กรัม ต่อ น้ํา 1 ลิตร  

ตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจในของหญ้าแฝกที่ได้รับการปรับปรุงที่แตกต่างกัน 

ตัวอย่าง 
ความพึงพอใจ

ความนุ่ม การเข้าเกลียวและสานเปีย
ควบคุม* a** 2.8 ± 1.32c 2.8 ± 1.32c 

แช่ 10 กรัม 3.2 ± 1.14bc 4.0 ± 0.94ab 

แช่ 20 กรัม 2.4 ± 1.07c 3.4 ± 1.17bc 

นวด 5 ครั้ง 4.1 ± 1.10ab 4.5 ± 0.71a 

นวด 10 ครั้ง 4.3 ± 0.95a 4.3 ± 0.95ab 

* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้ํา 
  ** ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 

4.  การพัฒนาการทําผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกของกลุ่มแฝกหลวง บ้านซาง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง ตําบลขี้เหล็ก ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มทํา สีย้อม และความต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายงานผลออกเป็น 3 ด้าน มีผลดังนี้ 

  1) การทําผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแฝกหลวงมีการทําผลิตภัณฑ์ขึ้น 2 
ลักษณะ คือ ออกแบบทําขึ้นเองเพื่อจําหน่าย และทําผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบที่มีผู้สั่งทํา  

   1.1) ประเภทของผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ได้จัดผลิตภัณฑท่ี์ทํามีการ
ใช้งานที่คล้ายคลึงกันรวมประเภทเข้าด้วยกัน สามารถแบง่ได้ดังนี้  
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    (1) ประเภทเครื่องประดับ ได้แก่ หมวก รองเท้า กระเป๋า
ถือสตรี ที่มวยครอบผม 

    (2) ประเภทใช้สอยทั่วไป ได้แก่ ตะกร้า ตะกร้าใส่ต้นไม ้
ถังขยะ  

    (3) ประเภทตกแต่ง ได้แก่โคมไฟ กรอบรูป กลอ่งทิชชู 
ดอกไม้ แจกัน 

    (4) ประเภทของใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ แผ่นรองจาน รอง
แก้ว แผน่รองกันความร้อน 

    (5) ประเภทผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ที่ใส่เครื่องเขียน ตะกร้าใส่
ของ และ พาน 
    1.2) ประเภทของวิธีการผลิต กลุ่มมีความสามารถในการทําผลิตภัณฑ์ 
ได้หลายวิธี ได้แก่ 
     (1) การถัก การถักที่กลุม่ทําได้แก่ การถักเปีย 4 เส้น แล้ว
นํามาเย็บติดกันด้วยตะเข็บจักร เป็นรูปทรงต่าง ๆ ส่วนการถักเปีย 3 เสน้ไม่ได้ทําเนื่องจากแฝกจะแตก 
แต่มีความสามารถในการถักเปีย 6 เส้นได ้
     (2) การพัน โดยนําหญ้าแฝกมารวมกันให้มขีนาดตาม
ต้องการแล้วใช้หญ้าแฝกหรือริบบ้ินสีมาพันหญ้าแฝกนั้นและขดเป็นวงซ้อนกันออกไปตามรูปร่างที่
ต้องการ เช่นทําที่รองจาน รองภาชนะที่ร้อน ภาชนะใส่ของ  
     (3) การสานแบบปิดไขว้ โดยการนําหญ้าแฝก 2 เส้นมา
บิดสลับขึ้นลงตามเส้นแกน 
     (4) การผูก รู้จกักันทั่วไปในชื่อว่า “มาคาเม่” โดยการนํา
หญ้าแฝกมาควั่นเกลียว แล้วนํามาผูกให้ติดกันให้เกิดเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น ทํากระเป๋า 
   2) สีของผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแฝกหลวงที่ทํามสีีต่าง ๆ ดังนี้ 

   2.1) สีธรรมชาติของหญ้าแฝก ใช้ใบหญ้าแฝกตากแห้ง โดยไม่ย้อมส ี
ผู้สานต้องระวัง และดูลักษณะทิศทางของหนามเล็ก ๆ ที่อยู่ริมใบทั้ง 2 ขา้ง  

   2.2) สีจากการใช้วัสดุมีสีมาประกอบ เช่น การใช้ริบบ้ิน มาร่วมใน
การสานขดเป็นวงให้เกิดรูปทรงตามต้องการ การใช้สีของแผ่นหนังแท้ และ หนังเทียม มาประกอบ 
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   2.3) ย้อมสีหญ้าแฝก การย้อมสีใช้สีสังเคราะห์ (สีไดเร็กซ์) ชนิด
บรรจุซอง โดยใช้วิธีการย้อมร้อน ไม่มีการทําความสะอาด และการฟอกขาวหญ้าแฝกก่อนการย้อม สี
ที่ย้อมเป็นสีเข้ม ฉูดฉาด ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 4.21 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.21 หญ้าแฝกย้อมสีสังเคราะห์ 
 
   3) ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก จากการสอบถามความ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของกลุ่มแฝกหลวง สรุปได้ดังนี้  
    3.1) ต้องการหาวิธีให้หญ้าแฝกมีความอ่อนนุ่ม ทนทาน 

 3.2) ต้องการย้อมสีหญ้าแฝก 
 3.3) ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีการผลิตร่วมกับวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 3.4) ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอย กระเป๋า หมวก (ไม่

เน้นของที่ระลึก) 
 

  4.2 การออกแบบการใช้เส้นหญ้าแฝก ผลการศึกษามีดังนี้ 
  ใบหญ้าแฝกย้อมสีจากผลมะเกลือ มีสีนํ้าตาลเข้ม จัดอยู่ในกลุ่มสีเอิร์ธโทน หรือ 
Muted Colors ซึ่งเป็นสีที่เลียนสีของธรรมชาติ เมื่อนํามาใช้คู่กับใบหญ้าแฝกสีธรรมชาติทําให้ดูมี
ความกลมกลืนกัน ผลิตภัณฑ์ดูสวยงามมากขึ้น และมีต้นทุนน้อยกว่าการใช้หญ้าแฝกย้อมสีเพียงอย่าง
เดียว การออกแบบเส้นหญ้าแฝกมีดังนี้ 
   1) การใช้ใบหญ้าแฝกสีธรรมชาติ และใบหญ้าแฝกย้อมสีจากผลมะเกลือ มา 
สานผสมกันให้เกิดลวดลาย ซึ่งสีที่นํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ได้ออกแบบให้มีสีความกลมกลืนกัน และ
เป็นโทนสีเดียวกัน ดังภาพที่ 4.22(1) 
   2) การนําใบหญ้าแฝกมาคว่ันเกลียว ทําได้ 3 กลุ่มสี ได้แก่ เกลียวหญ้าแฝก 
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สีธรรมชาติ เกลียวหญ้าแฝกย้อมสีจากผลมะเกลือ และเกลียวหญ้าแฝก ผสมหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ 
และหญ้าแฝกย้อมสีมะเกลือ ดังภาพที่ 4.22(2) ในการควั่นเส้นเกลียวแต่ละเส้นได้กําหนดขนาดของ
เส้นตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยสามารถเลือกทําให้มีขนาดของเกลียว
เล็กหรือใหญ่ได้ เช่น การควั่นเกลียว โดยการแบ่งครึ่งใบหญ้าแฝกตามเส้นแกนกลางแล้วนํามาเข้า
เกลียว จะได้เส้นเกลียวขนาดเล็ก การคว่ันเกลียวโดยใช้ใบหญ้าแฝกทั้งใบมาเข้าเกลียว จะได้เส้น
เกลียวขนาดใหญ่ แต่ถ้าต้องการเกลียวที่เล็กมากให้เลือกใบหญ้าแฝกที่มีขนาดเล็กมาคว่ัน และถ้า
ต้องการเกลียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถเลือกใบหญ้าแฝกที่มีขนาดใหญ่มาคว่ันเกลียว การนําใบหญ้า
แฝกย้อมสีด้วยผลมะเกลือมาเข้าเกลียวทําให้มองไม่เห็นส่วนของสีที่ย้อมไม่สม่ําเสมอได้ 
   3) การนําใบหญ้าแฝกมาถักเปีย ทําได้ 4 กลุ่มสี ได้แก่ เปียทําจากหญ้าแฝก
สีธรรมชาติ 3 เส้น เปียหญ้าแฝกย้อมสีจากผลมะเกลือ ทั้ง 3 เส้น เปียหญ้าแฝกทําจากหญ้าแฝกสี
ธรรมชาติ 2 เส้น ผสมกับหญ้าแฝกย้อมสีจากผลมะเกลือ 1 เส้น และเปียหญ้าแฝกทําจากหญ้าแฝกสี
ธรรมชาติ 1 เส้น ผสมกับหญ้าแฝกย้อมสีจากผลมะเกลือ 2 เส้น ดังภาพที่ 4.22(3) เส้นเปียแต่ละสีได้
ออกแบบขนาดของเส้นเปียให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับขนาดของการควั่นเส้นเกลียว 
เส้นเปียที่ถักด้วยใบหญ้าแฝกควรใช้ใบหญ้าแฝกที่มีแกนกลางจะทําให้ได้เส้นเปียที่มีความกลมแน่น 
และข้อระวังในการเปีย คือ ต้องให้ความแน่นของเส้นเปียมีความสมํ่าเสมอกันตลอดทั้งเส้น เมื่อนําไป
ขึ้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์จะมีความสวยงาม 
 
    
 
 
 
  (1)    (2)       (3) 
 
ภาพที่ 4.22 การออกแบบการใช้หญ้าแฝก 
      (1) ใบหญา้แฝก     
      (2) หญ้าแฝกเข้าเกลียว 
      (3) หญ้าแฝกถักเปีย  
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  4.3 การออกแบบเทคนิคการจักสาน ผลการศึกษามีดังนี้ 
 การจักสานเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นมาเพื่อใช้สอยตามความต้องการ โดยใช้ใบหญ้าแฝกเป็น
วัสดุหลัก และเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทําการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
คํานึงถึงประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามเป็นหลัก และนําเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการจักสาน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) เทคนิคการสานแบบขัด โดยการนําหญ้าแฝก 2 เส้น เป็นเส้นแนวตั้ง 1 
เส้น และเส้นแนวนอน 1 เส้น นํามาขัดกัน ทําการศึกษาดังนี้ 
    1.1) การใช้ใบหญ้าแฝกมาสานขัดกัน จากการศึกษาพบว่า สามารถ
ใช้วิธีการทําและลวดลายเช่นเดียวกับการสานงานจากไม้ไผ่ เช่น การสานลายขัดขึ้น 1 ลง 1 การสาน
ลาย 2 และ การสานลายส่ีเหลี่ยมข้าวหลามตัด การสานควรทําบนแผ่นโฟมและใช้เข็มมุดปักตรึงใบ
หญ้าแฝกไม่ให้เคลื่อน การใช้ใบหญ้าแฝกได้ออกแบบใช้สีของหญ้าแฝกโดยธรรมชาติและหญ้าแฝก
ย้อมสีมาใช้ร่วมกัน ทําให้ลวดลายมีความเด่นชัด และสวยงามมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีน้ําหนักเบา ไม่
แข็งแรง จึงไม่เหมาะสําหรับการทําผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรง ด้วยใบหญ้าแฝกแต่ละใบมีขนาด
ไม่เท่า และในใบเดียวกันมีขนาดไม่เท่ากัน โคนใบมีขนาดใหญ่และเรียวเล็กลงจนถึงปลายใบ อีกทั้งมี
ความยาวไม่มาก ดังนั้นการใช้ใบหญ้าแฝกมาทําผลิตภัณฑ์ จึงมีปัญหา คือ  
     (1) ด้วยขนาดของใบไม่เท่ากัน เมื่อนํามาสานจึงทําให้เกิด
ช่องว่างของแนวขัดกัน มองดูไม่สวยงาม 
     (2) ด้วยขนาดของใบที่สั้นจึงต้องต่อความยาวของใบบ่อย ๆ 
จึงเกิดร่องรอยของการต่อความยาวของใบด้านหลังของลวดลายจํานวนมาก 
     (3) ด้วยสภาพอากาศในปี พ.ศ. 2560 มีฝนตกต่อเนื่องกัน
เป็นเวลานาน ทําให้เกิดปัญหาในการย้อมสีด้วยผลมะเกลือ ใบหญ้าแฝกที่ได้มีการติดของสีและระดับสี
ที่ไม่สม่ําเสมอ เมื่อนําใบมาใช้ในการสานจึงเห็นสีที่ติดไม่สม่ําเสมอ 
    1.2) การใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝกมาสานแบบขัด จากการศึกษา
พบว่า สามารถใช้วิธีการทําและลวดลายเช่นเดียวกับการสานงานจากหวาย เช่น การสานลายขัดขึ้น 1 
ลง 1 การใช้เส้นเกลียวได้ออกแบบใช้สีของหญ้าแฝกโดยธรรมชาติและหญ้าแฝกย้อมสีมาใช้ร่วมกัน ทํา
ให้ลวดลายมีความเด่นชัด และสวยงามมากขึ้น เทคนิคการสานแบบน้ีนําไปใช้ทําผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย   
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    1.3) การสานลายขัดธรรมดาด้วยเส้นเกลียว ช้ินงานจะไม่แน่น ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องขึ้นรูปทรง เช่น กระเป๋าจะมีรูปทรงไม่ค่อยคงตัว การแก้ปัญหาทําได้โดยการเสริม
เส้นลวดในเส้นเกลียวหญ้าแฝก ของเส้นที่ใช้ทําโครงสร้างหลัก 
    1.4) การใช้เส้นเปียหญ้าแฝกมาสานแบบขัด จากการศึกษาพบว่า 
สามารถนําใช้ได้เช่นเดียวกับการใช้เส้นเกลียว แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ดูหยาบและมีลักษณะนูนสูง ๆ ตํ่า ๆ 
เนื่องจากเส้นเปียมีขนาดใหญ่กว่าเส้นเกลียว ดังนั้นจึงไม่เหมาะสําหรับการทําผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก
และต้องการความละเอียด  
    1.5) การนําเส้นหญ้าแฝกแต่ละแบบมาสานขัดกัน จากการศึกษา
พบว่า สามารถนําหญ้าแฝกเส้นเกลียวและเส้นเปีย มาใช้ผสมกันในการสานแบบขัดได้ เหมาะกับการ
นําไปออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการความละเอียด ส่วนใบหญ้าแฝกไม่สามารถนํามาใช้ร่วมกับเส้น
หญ้าแฝกแบบเกลียวและแบบเปียได้ ด้วยความแข็งแรงแตกต่างกัน 
   2) เทคนิคการสานแบบบิดไขว้ จากการศึกษาพบว่า การสานแบบบิดไขว้
ต้องใช้หญ้าแฝก 3 เส้น เป็นเส้นแนวตั้ง 1 เส้น และเส้นแนวนอน 2 เส้น นํามาสานขัดกัน ในการสาน
ใช้เส้นแนวนอนพร้อมกันทั้ง 2 เส้น โดยวางเส้นหนึ่งไว้ด้านบน อีกเส้นหนึ่งไว้ด้านล่างของเส้นแนวตั้ง 
ในการสานข้ามเส้นแนวตั้งแต่ละครั้งจะบิดพลิกเส้นแนวแนวนอนจากด้านบนลงด้านล่าง และพลิกเส้น
ด้านล่างขึ้นด้านบน การออกแบบลวดลายสามารถทําได้เช่นเดียวกับการสานลายขัด แต่ลวดลายที่ได้
สูง ๆ ตํ่า ๆ ทําให้ดูมีมิติ แตกต่างจากการสานแบบขัด เทคนิคการสานแบบนี้จะใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝก
แนวนอนมากขึ้นเป็น 2 เท่าของการสานแบบขัด การสานแบบบิดไขว้ใช้เส้นเกลียวทําได้ แต่การนํา
เส้นเปียมาใช้เทคนิคนี้ต้องเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และต้องการความแข็งแรงมาก  
    3) เทคนิคการโยงเส้นหญ้าแฝก โดยการนําเส้นเกลียวหรือเส้นหญ้าแฝกมา 
เกี่ยวโยงและสอดขัดกันไปมาในบล็อกที่กําหนดรูปแบบไว้ การทําบล็อกโดยการกําหนดเส้นกรอบนอก
ตามต้องการ แล้วตอกตะปูขนาดเล็กเป็นหลักยึดในการคล้องเส้นหญ้าแฝก ตัวอย่างบล็อกสําหรับทําที่
รองจานดังแสดงในภาพที่ 4.23 การโยงเส้นหญ้าแฝกต้องคล้องตะปูด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งและ
สอดขัดกันเป็นบางจุด ลวดลายที่ได้เป็นเส้นตัดกันไปมาแบบอิสระ สามารถทําให้โปร่งหรือทึบก็ได้ตาม
ต้องการ 
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ภาพที่ 4.23 บล็อกใช้ทําผลิตภัณฑ์แบบโยงเส้นแฝก  
 
   4) เทคนิคการทอผ้า เป็นการทําผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกโดยใช้หลักการเดียวกับ
การทอผ้า และสามารถนําลวดลายการทอผ้ามาใช้ในการออกแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ได้ วิธีการทํา
โดยการนําเส้นเกลียวหญ้าแฝกมาขึ้นเป็นเส้นด้ายยืนในกรอบกี่ทอผ้า และใช้เส้นเกลียวอีก 1 ชุด เป็น
เส้นด้ายพุ่งสานขัดกันกับเส้นด้ายยืนตามลวดลายที่ต้องการ กี่ทอผ้าที่เหมาะกับการทําผลิตภัณฑ์จาก
หญ้าแฝก ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 4.24 จากการศึกษาการทําผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกด้วยการทอ มีดังนี้ 
    4.1) หญ้าแฝกโดยใช้เส้นด้ายทอผ้าเป็นด้ายยืนใช้ใบหญ้าแฝกเป็น
ด้ายพุ่ง วิธีการนี้ต้องคัดเลือกหญ้าแฝกให้มีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุด จึงจะได้ขนาดที่สมดุลกัน การ
กระทบหญ้าแฝกถ้าใช้แรงมากจะทําให้ใบหญ้าแฝกเกิดการย่น ด้วยเพราะใบหญ้าแฝกมีความบาง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีนํ้าหนักเบา ไม่แข็งแรง ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 4.25 วิธีการนี้จึงไม่เหมาะสมใน
การเลือกนํามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก 
    4.2) การทอโดยให้เส้นหญ้าแฝกวกกลับไปมา จะทําให้เกิดการดึง
รังริมด้านข้างทั้ง 2 ให้ย่นเข้า จึงได้ริมไม่ตรง ดังนั้นต้องระวังในการดึงเส้นหญ้าแฝกมาก ๆ  
    4.3) การทอโดยทิ้งปลายหญ้าแฝกไว้ทั้ง 2 ด้าน ภายหลังต้องเก็บ
ปลาย โดยแทรกกลับเข้าไปในลวดลาย จะทําให้แนวริมอัดกันแน่นและดันตัวเป็นคลื่นทําให้ไม่เรียบ 
ดังนั้นในการเก็บริมไม่ควรแทรกเส้นหญ้าแฝกกลับเข้าไปในลวดลายทุกเส้น ให้ใช้กาวช่วยยึดติดในบาง
จังหวะจะเกิดเป็นคลื่น 
    4.4) ก่ีทอผ้าชนิดพกพามีขนาดความกว้าง และยาว ดังนั้นถ้า
ต้องการแผ่นหญ้าแฝกที่ทอได้ที่มีขนาดเท่าใด ควรทําก่ีให้มีขนาดตามที่ต้องการ การวางเส้นแนวยืนถ้า
ต้องการให้มีความละเอียด ให้ปรับระยะการตอกตะปูยึดแนวเส้นด้ายยืนตามต้องการ 
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ภาพที่ 4.24 กี่สําหรับการทอหญ้าแฝก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25  ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกจากการใช้เส้นด้ายเป็นเส้นแนวยืน 
 
  4.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้เลือกทําการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้สอยและตกแต่งบ้าน และ 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้
บนโต๊ะอาหาร หมายถึง เครื่องจักสานที่นํามาใช้บนโต๊ะอาหารประกอบด้วย แผ่นรองจาน (plate 
mate) ใช้เพื่อกันความร้อนจากจานอาหารลงไปทําให้พ้ืนผิวของโต๊ะเสีย ที่รองแก้วน้ํา (coaster) ใช้
ซับน้ําจากแก้วน้ําไม่ให้เปื้อนโต๊ะ ตะกร้าจัดใส่ขนมปังหรือผลไม้วางโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้
ได้แก่ 
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   1.1) ที่รองแก้วน้ํา ใช้เส้นเกลียวจากหญ้าแฝกได้ 3 สี คือ สี
ธรรมชาติของหญ้าแฝก สีดําจากการย้อมด้วยผลมะเกลือ และ ผสมสีธรรมชาติของหญ้าแฝกและสีดํา
จากการย้อมด้วยผลมะเกลือ นําเส้นเกลียวมาโยงขัดกันไปมาในบล็อกไปมาตามรูปทรงที่ต้องการ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทําได้ 3 ลักษณะ คือ  

  (1) แผ่นรองแก้วน้ําทรงกลม ดังภาพที่ 4.26(1)  
  (2) ที่สวมแก้วน้ํา ดังภาพที่ 4.26(2) 
  (3) ที่สวมแก้วและแผ่นรองร่วมกัน ดังภาพที่ 4.26(3)   
 

 
 
 
 
 
 
    (1)          (2)            (3) 
 
ภาพที่ 4.26 ที่รองแก้ว 
 

1.2) แผ่นรองจาน 3 รูปแบบ 
 (1) แผ่นรองจานรูปสี่เหลี่ยมพร้อมที่รองแก้วน้ํา ใช้หญ้า

แฝกสลับสีสานลายขัดขึ้นลงธรรมดา ดังภาพที่ 4.27(1) และสานลายสอง ดังภาพที่ 4.27(2) ขอบของ
แผ่นรองจานกุ๊นด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีด้วยผลมะเกลือ 

 (2) แผ่นรองจานแบบโยงเส้นแฝก ทรงกลม ดังภาพที่ 
4.28(1) และทรงสี่เหลี่ยม ภาพที่ 4.28(2) พร้อมแผ่นรองแก้วน้ํา และ ใช้เส้นเปียจากหญ้าแฝก ได้ 3 สี 
คือ สีธรรมชาติของหญ้าแฝก สีดําจากการย้อมด้วยผลมะเกลือ และ ผสมสีธรรมชาติของหญ้าแฝกและ
สีดําจากการย้อมด้วยผลมะเกลือ นําเส้นเกลียวมาโยงขัดกันไปมาตามรูปทรงที่ต้องการ  
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  (1)      (2) 

ภาพที่ 4.27 แผ่นรองจานและรองแก้วน้ําแบบสาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         (2)             (3) 
 

ภาพที่ 4.28 แผ่นรองจานแบบโยงเส้นแฝก 
 

1.3) ตะกร้าทรงเตี้ย ใส่ผลไม้ หรือ ขนมปัง จัดวางบนโต๊ะอาหาร 
หรือจัดในงานเลี้ยง ตะกร้าทําจากหญ้าแฝกถักเปียสีธรรมชาติ 2 เส้น สลับกับเส้นเกลียวหญ้าแฝกย้อมสี
มะเกลือเสริมเส้นลวด เพ่ือความแข็งแรง 1 เส้น สานลายขัด หูทําจากพลาสติกพันทับด้วยหญ้าแฝก 3 
เส้น พันยึดติดกันด้วยเส้นเกลียวหญ้าแฝก 
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ภาพที่ 4.29 ตะกร้าทรงเตี้ย 
 

   2) ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้สอยและตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้สอย
และตกแต่งบ้าน หมายถึง เครื่องจักสานที่นํามาใช้งานแล้วยังเป็นเครื่องตกแต่งบ้าน ประกอบด้วย โคม
ไฟ (lamp) เป็นโคมไฟประเภทตั้งโต๊ะ เมื่อเสียบปลั๊กไฟ แสงไฟจะลอดผ่านช่องว่างของเส้นหญ้าแฝก
ทําให้แสงไฟสลัว ๆ จึงเหมาะสําหรับการใช้ในห้องนอนหรือตามทางเดิน ภาชนะจัดดอกไม้หรือต้นไม้ 
ใช้สําหรับการจัดดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ หรือต้นไม้ กล่องจัดเก็บหนังสือพิมพ์ นิตยสาร จัดวาง
ในห้องรับแขก ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ 

   2.1) โคมไฟ 2 แบบ โคมแบบที่ 1 และ 2 ใช้เทคนิคการทําแบบ
การทอผ้าและใช้ลวดลายของผ้าทอ ใช้เส้นด้ายยืนจากหญ้าแฝกย้อมสีด้วยผลมะเกลือด้ายพุ่งสี
ธรรมชาติของหญ้าแฝก สอดขัดขึ้นลงตามลวดลายที่ออกแบบไว้ งานที่ได้มีมิติของงานแตกต่างจาก
การใช้เทคนิคการทําแบบสานลายขัด นําแผ่นหญ้าแฝกที่ทอได้มาเย็บติดกับโครงไม้ โครงทําจากไม้สัก
ลงสีโอ๊ก โคมทรงกระบอกยาว ภาพที่ 4.30(1) โคมทรงข้าวหลามตัด ภาพที่ 4.30(2) โคมทรงกลม  
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                   (1)     (2) 
 

ภาพที่ 4.29 โคมไฟตั้งโต๊ะ 
 

2.2) แจกันภาชนะจัดดอกไม้หรือใส่ต้นไม้  
  (1) แจกันดอกไม้ ใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝก 2 เส้น สลับสี 

สานแบบบิดไขว้ สานวนขึ้นไปตามรูปทรงของภาชนะ ได้ลวดลายแบบเกลียว ภายในเป็นภาชนะแก้ว
จึงสามารถใช้จัดดอกไม้จริงหรือดอกไม้ประดิษฐ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.31  แจกันจัดดอกไม้ 
 
    (2) ตะกร้าจัดดอกไม้ประดิษฐ์ หรือใส่กระถางต้นไม้ สาน

แบบบิดไขว้ ในส่วนที่ไม่มีลวดลายใช้หญ้าแฝกสีเดียว ในส่วนที่ต้องการให้เกิดลวดลายจึงใช้เส้นเกลียว
หญ้าแฝก 2 เส้น สลับสี ส่วนของลวดลายที่ได้ปรากฏทั้งด้านในและด้านนอกแต่สลับสีกัน 
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ภาพที่ 4.32 ตะกร้าจัดดอกไม้ประดิษฐ์ 
 

    (3) ภาชนะจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบแขวนติดผนัง ทําจาก
เส้นเปีย กับเส้นเกลียวเสริมเส้นลวดเพิ่มความแข็งแรง สานลายขัดธรรมดาโดยวางเส้นเปียและเส้น
เกลียวสลับกัน ด้วยความแข็งของเส้นลวดทําให้เส้นแฝกชิดกันไม่ได้ จึงเกิดช่องว่างมีลักษณะสวยงาม
แปลกตา 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.33 ภาชนะจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบแขวนติดผนัง 
 
     (4) กล่องจัดเก็บหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร จัดวางใน
ห้องรับแขก ทําแผ่นหญ้าแฝกด้วยวิธีการทอผ้า ใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝกย้อมสีด้วยผลมะเกลือเป็นกลุ่ม
เส้นด้ายยืน และใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝกสีธรรมชาติเป็นกลุ่มเส้นด้ายพุ่ง นําแผ่นหญ้าแฝกที่เย็บติดกับแผ่น
หนังเป็นรูปกล่อง ซึ่งยึดติดบนโครงไม้ สามารถพับเก็บ และถอดออกเพื่อทําความสะอาดฝุ่นละอองได้  
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ภาพที่ 4.34 กล่องจัดเก็บหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร 
 

   3) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องประกอบการแต่งกาย หมายถึง สิ่งที่นํามาใช้ร่วมกับการแต่งกาย และเป็นใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหิ้ว และหมวกกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ 

   3.1) กระเป๋า 
    (1) กระเป๋าทรงยาว ทําจากหญ้าแฝกคว่ันเกลียว สาน

ขัดกัน ตัวกระเป๋าใช้สีตามธรรมชาติของหญ้าแฝก ฝากระเป๋าสานลายขัดจากหญ้าแฝกย้อมสีด้วยผล
มะเกลือ ภายในกรุด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีด้วยผลมะเกลือ การใช้งานได้ 3 แบบ คือ แบบใช้สายสะพาย 
แบบเปลี่ยนใช้หูหิ้วข้างเดียว และแบบถือโดยไม่ใช้สายสะพาย กระเป๋ามีขนาดเล็กเหมาะสําหรับการใช้
งานที่ไม่ต้องการใส่ของภายในมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.35 กระเป๋าทรงยาว 
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    (2) กระเป๋าทรงครึ่งทรงกลม ทําจากหญ้าแฝกคว่ัน
เกลียว ใช้เส้นเกลียว 2 สี สานขัดแบบบิดเส้นเกลียว ลวดลายเกลียวโค้ง ดังภาพที่ 4.36(1) และ
ลวดลายน้ําไหล ดังภาพที่ 4.36(2) ภายในกรุด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีด้วยผลมะเกลือ มี 2 ขนาด ทําได้ หลาย
รูปแบบ แบบมีหูหิ้ว และ แบบใช้สายสะพาย สามารถเปลี่ยนเป็นแบบถือโดยไม่ใช้สายสะพาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
       (1)       (2) 
 

ภาพที่ 4.36 กระเป๋าทรงครึ่งวงกลม  
 

    (3) กระเป๋ารูปพัด ทําจากหญ้าแฝกคว่ันเกลียว สานลาย
ขัดธรรมดา แยกช้ินส่วนกระเป๋าส่วนบนโค้งตามรูปโครงเหล็กหูกระเป๋าสําเร็จ ฝากระเป๋า ส่วนล่างแยก
สี่ส่วน สานลายขัดธรรมดา ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ และสลับสีได้ตามต้องการ นําช้ินส่วนมาเย็บติดกัน
เป็นรูปกระเป๋า ฝากระเป๋ายึดติดหูกระเป๋า ภายในกรุด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีด้วยผลมะเกลือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.37 กระเป๋าถือรูปพัด 
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    (4) กระเป๋าใส่เอกสาร ทําแผ่นหญ้าแฝกด้วยวิธีการทอผ้า ใช้
เส้นเกลียวหญ้าแฝกย้อมสีด้วยผลมะเกลือเป็นกลุ่มเส้นด้ายยืน และใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝกสีธรรมชาติเป็นกลุ่ม
เส้นด้ายพุ่ง ภายในกรุด้วยแผ่นหนังมีช่องเก็บเอกสารและช่องเก็บดินสอ ปากกา กระเป๋ามีซิปรูดออกได้ 
3 ด้าน ทําให้กระเป๋าสามารถคลี่กางออกได้เป็นแผ่น สะดวกต่อการเก็บเอกสาร มีหูหิ้วทําให้สะดวกต่อ
การใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.38 กระเป๋าใส่เอกสาร   
 

    (5) กระเป๋าเก็บเหรียญ หรือกุญแจ ทําแผ่นหญ้าแฝกด้วย
วิธีการทอผ้า ใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝกย้อมสีด้วยผลมะเกลือเป็นกลุ่มเส้นด้ายยืน และใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝกสีธรรมชาติ
เป็นกลุ่มเส้นด้ายพุ่ง ภายในกรุด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีมะเกลือ กระเป๋ามีซิปรูดออกได้ตลอดแนวเส้นโค้ง มีหูหิ้ว 
ทําให้สะดวกในการใช้งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.39 กระเป๋าเก็บเหรียญ หรือกุญแจ 
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   3.2) หมวกมีปีก 2 แบบ ใช้เส้นเกลียวหญ้าแฝกสานแบบบิดเส้น
เกลียว หมวกทรงลึก ปีกหมวกกว้างโดยรอบ มีลายเกลียวกลางหมวกและปีกหมวก ภาพที่ 4.40(1) 
และหมวกทรงตื้นสานลายเกลียวกลางหมวก ภาพที่ 4.40(2) ทําขนาดของหมวกเล็กใหญ่ได้ตามขนาด
ของศีรษะ  

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)       (1)   (2)   (2) 
 

ภาพที่ 4.40 หมวกมีปีก 
 

  4.4 การประเมินผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ จากการให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ผู้เช่ียวชาญด้านการทําผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก ทําการประเมิน
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 4.17 ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติประเภท 
                 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 

รายการทีป่ระเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D แปลคา่
ด้านความสวยงาม  
(1) การใช้ลวดลายการจักสานมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.67 0.47 มากที่สุด
(2) ความเหมาะสมของการใช้หญ้าแฝกในการจักสาน 4.67 0.47 มากที่สุด
(3) สีสันที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.33 0.47 มาก
(4) รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด
(5) รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ 4.33 0.47 มาก
(6) สามารถดัดแปลงรูปแบบและสีสันได้หลากหลาย 4.33 0.47 มาก

รวม 4.50 0.47 มากที่สุด
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ตารางที่ 4.17(ต่อ) ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติประเภท 
            เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 

รายการทีป่ระเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D แปลคา่
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(7) ขนาดของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด
(8) ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ 4.33 0.47 มาก
(9) วัสดุที่ใช้ประกอบในการทําผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด
(12) ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 0.00 มากที่สุด
(13) ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในเชิงพานิชได้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด

รวม 4.86 0.13 มากที่สุด
ด้านประโยชน์ใช้สอย  
(14) ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย 5.00 0.00 มากที่สุด
(15) หน้าที่ใช้สอย และความสะดวกสบายในการใช้งาน 4.33 0.47 มาก
(16) มีความปลอดภัย และความแข็งแรง 
      ทนทานต่อการใช้งาน 

4.67 0.47 มากที่สุด

(17) รูปทรงของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.33 0.47 มาก
รวม 4.58 0.35 มากที่สุด

รวมทุกด้าน 4.66 0.31 มากที่สุด
 
จากตารางที่ 4.17 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก

ย้อมสีธรรมชาติประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ ที่รองแก้วน้ํา แผ่นรองจาน และตะกร้าทรงเตี้ย 
พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านความสวยงาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.50 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยหัวข้อการใช้ลวดลายการจักสานมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของการใช้
หญ้าแฝกในการจักสาน และรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม มีค่าคะแนนสูงสุด โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด สําหรับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีค่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวม 4.86 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนใหญ่เกือบทุกหัวข้อผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และด้านประโยชน์ใช้สอย มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
หัวข้อความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนหน้าที่ใช้สอย และความสะดวกสบายในการใช้งาน 



103 
 

และ รูปทรงของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
ตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้ แผ่นรองจานแบบสานด้วยใบหญ้าแฝก ลวดลาย
ของผลิตภัณฑ์มีอยู่ทั่วไป ไม่มีความแปลกใหม่ ที่รองแก้วแบบสวมการใช้งานเมื่อสัมผัสกับน้ําเย็นจาก
แก้วบ่อยอาจทําให้ขาดความแข็งแรงลง ควรหาวิธีเพิ่มความแข็งแรง เช่น นําชุบเทียน หรือ พ่นแล็คเกอร์ 
สําหรับแผ่นรองจานแบบสานโยงด้วยการใช้ใบหญ้าแฝกที่ทําการถักเปีย มีความสวยงามทันสมัยและ
แปลกตา ตะกร้าผลไม้ ลวดลายที่ใช้สานสวยงามมีสไตล์ แต่ควรเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้น  

 
ตารางที่ 4.18 ความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติประเภท 
           เครื่องใช้สอยและตกแต่งบ้าน 

รายการทีป่ระเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D แปลคา่
ด้านความสวยงาม  
(1) การใช้ลวดลายการจักสานมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.67 0.47 มากท่ีสุด
(2) ความเหมาะสมของการใช้หญ้าแฝกในการจักสาน 4.67 0.47 มากท่ีสุด
(3) สีสันที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด
(4) รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.33 0.94 มาก
(5) รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ 4.33 0.94 มาก
(6) สามารถดัดแปลงรูปแบบและสีสันได้หลากหลาย 4.67 0.47 มากที่สุด

รวม 4.56 0.94 มากที่สุด
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(7) ขนาดของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากท่ีสุด
(8) ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ 4.00 0.82 มาก
(9) วัสดุที่ใช้ประกอบในการทําผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด
(10) ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ 

4.67 0.47 มากที่สุด

(11) ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปผลิตในระดับชุมชนได้ 4.67 0.47 มากที่สุด
(12) ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.67 0.47 มากท่ีสุด
(13) ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในเชิงพานิชได้ 4.67 0.47 มากที่สุด

รวม 4.57 0.52 มากที่สุด
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ตารางที่ 4.18(ต่อ) ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติประเภท 
               เครื่องใช้สอยและตกแต่งบ้าน 

รายการทีป่ระเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D แปลคา่
ด้านประโยชน์ใช้สอย  
(14) ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย 4.67 0.47 มากท่ีสุด
(15) หน้าที่ใช้สอย และความสะดวกสบายในการใช้งาน 4.67 0.47 มากที่สุด
(16) มีความปลอดภัย และความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 4.67 0.47 มากที่สุด
(17) รูปทรงของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.67 0.47 มากที่สุด

รวม 4.67 0.47 มากที่สุด
รวมทุกด้าน 4.60 0.64 มากที่สุด

 
 จากตารางที่ 4.18 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์

หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติประเภทเครื่องใช้สอยและตกแต่งบ้าน ได้แก่ โคมไฟ ภาชนะจัดดอกไม้หรือ
ใส่ต้นไม้ และที่ใส่หนังสือสําหรับเก็บหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พบว่า ในภาพรวมผู้เช่ียวชาญมีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้าน
ความสวยงาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหัวข้อการใช้ลวดลายการ 
จักสานมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของการใช้หญ้าแฝกในการจักสาน สีสันที่ใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม และสามารถดัดแปลงรูปแบบและสีสันได้หลากหลาย มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 4.67 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ หัวข้อรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสม และรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 4.33 อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนใหญ่เกือบทุก
หัวข้อผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีเพียงหัวข้อผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย
และเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่มีค่าคะแนน 4.00 อยู่ในระดับมาก สําหรับด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากันทุกหัวข้อ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ สรุปได้ดังนี้ โคมไฟที่ใช้ใบหญ้าแฝกแบบเข้าเกลียว ขนาดและ
รูปทรงพอดี มีความทันสมัย ลวดลายดูแปลกตา สีสันมีความคลาสสิก ภาชนะจัดดอกไม้และต้นไม้ มี
ความสวยงามลวดลายที่นํามาสานมีความโดดเด่นและแปลกใหม่ สีหญ้าแฝกที่ใช้เข้ากับดอกไม้ได้
หลายสี ลวดลายที่ใช้สานที่ใส่หนังสือมีความแปลกใหม่ดูเหมือนลายผ้าซิ่น ทําให้ดูหรูหรา   
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ตารางที่ 4.19 ความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติประเภท 
         เครื่องประกอบการแต่งกาย 

รายการทีป่ระเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D แปลคา่
ด้านความสวยงาม  
(1) การใช้ลวดลายการจักสานมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.67 0.47 มากที่สุด
(2) ความเหมาะสมของการใช้หญ้าแฝกในการจักสาน 5.00 0.00 มากที่สุด
(3) สีสันที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด
(4) รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด
(5) รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ 4.67 0.47 มากที่สุด
(6) สามารถดัดแปลงรูปแบบและสีสันได้หลากหลาย 5.00 0.00 มากท่ีสุด

รวม 4.78 0.31 มากที่สุด
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(7) ขนาดของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด
(8) ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ 5.00 0.00 มากท่ีสุด
(9) วัสดุที่ใช้ประกอบในการทําผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด
(10) ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ 

5.00 0.00 มากที่สุด

(11) ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปผลิตในระดับชุมชนได้ 5.00 0.00 มากที่สุด
(12) ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 0.00 มากที่สุด
(13) ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในเชิงพานิชได้ 5.00 0.00 มากที่สุด

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด
ด้านประโยชน์ใช้สอย  
(14) ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย 4.67 0.47 มากที่สุด
(15) หน้าที่ใช้สอย และความสะดวกสบายในการใช้งาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด
(16) มีความปลอดภัย และความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด
(17) รูปทรงของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด

รวม 4.92 0.12 มากที่สุด
รวมทั้งหมด 4.90 0.26 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.19 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
ย้อมสีธรรมชาติประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย ซึ่งได้แก่ กระเป๋า กระเป๋าถือครึ่งวงกลม กระเป๋า
ถือรูปพัด กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าเก็บเหรียญ หรือกุญแจ และหมวก พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญ
มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นด้าน 
พบว่า ด้านความสวยงามมีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหัวข้อความ
เหมาะสมของการใช้หญ้าแฝกในการจักสาน และสามารถดัดแปลงรูปแบบและสีสันได้หลากหลาย มี
ค่าคะแนนสูงที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หัวข้อการ
ใช้ลวดลายการจักสานมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สีสันที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสม รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม และรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนน
เท่ากันทุกหัวข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด สําหรับด้านประโยชน์ใช้สอย มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีหัวข้อ หน้าที่ใช้สอย และความสะดวกสบายในการ
ใช้งาน มีความปลอดภัย และความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน และ รูปทรงของผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน มีค่าคะแนนสูงที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ หัวข้อ ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ตามลําดับ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังให้ 

 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้ กระเป๋า ลวดลายที่ใช้สานสวยงามและแปลกตา ดู
มีระดับ ขนาดและรูปทรงทันสมัย โทนสีของหญ้าแฝกเข้ากัน หมวกลวดลายที่ใช้ดูแปลกตาทําให้น่า
สวมใส่ รูปทรงพอดี    

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ
ทุกประเภท มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ซึ่งได้แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 
ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านความสวยงาม การออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ ได้คํานึงถึง
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่จะทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ และความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับการนําไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน สีสันของวัสดุที่นํามาใช้มีความ
กลมกลืนกัน และเน้นการใช้สีในการออกแบบที่ดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสีเอิร์ทโธน (Earth 
Tone) ได้แก่ สีนํ้าตาลที่ได้จากสีย้อมมะเกลือ และสีธรรมชาติของใบหญ้าแฝก เมื่อนํามาใช้ในการทํา
ผลิตภัณฑ์ทําให้สีสันมีความเหมาะสมกันอย่างลงตัว สอดคล้องกับ วิรุณ ต้ังเจริญ (2539) ที่ได้กล่าวไว้
ว่า ในการออกแบบต้องให้มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ความต้องการที่
สอดคล้องกับชีวิตการเป็นอยู่ ความต้องการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และคุณค่าทางความ
สวยงามของผลิตภัณฑ์ โดยชีวิตการเป็นอยู่ของคนปัจจุบันได้ใส่ใจและหันมาบริโภคสินค้าที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ ได้ตระหนักถึงการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการออกแบบร่วมสมัย โดยเริ่มต้ังแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ได้แก่ 
หญ้าแฝกที่สามารถหาได้ในชุมชน มาเป็นวัสดุหลักในการผลิต และนําวัสดุที่มีความสัมพันธ์กันมาใช้
ร่วมในการผลิต หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณ
การจําหน่ายมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย (สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.)  

 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
นําไปผลิตได้จริงในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และต่อยอดเพื่อผลิต
เป็นเชิงพานิชได้  โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความทันสมัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ สอดคล้องกับ     
ธีระชัย สุดสด (2544) ที่ได้กล่าวว่า การผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ซ้ําซาก และมีการนําเสนอความแปลกใหม่ด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ และวัสดุ เป็นต้น 
โดยความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ เป็นการนําหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติเป็นวัสดุหลัก
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเดิมทีกลุ่มชาวบ้านใช้สีย้อมสังเคราะห์ในการย้อมใบหญ้าแฝก เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ พรรณนุช ชัยปินชนะ และคณะ (2550) ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการย้อมสี
ธรรมชาติให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยได้ นอกจากนี้งานวิจัยของ ธวัชชัย แสดงน้ําเพชร และคณะ 
(2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน หลังเข้ารับการอบรมผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
ลวดลายของผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก การนําไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอยู่ในระดับมาก ดังนั้น      
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทําให้ชุมชนสามารถนําภูมิปัญญาที่มีอยู่
ในท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมแบบด้ังเดิม ซึ่งเป็นเสน่ห์
ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
ความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แก่ชุมชนได้  

 ด้านประโยชน์ใช้สอย ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกับด้านอื่น ๆ 
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ ได้คํานึงถึงหลักการออกแบบเป็นเกณฑ์ใน
การกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติ โดยได้ยึดหน้าท่ีใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์เป็นหลักในการออกแบบ สอดคล้องกับ ธีระชัย สุขสด (2544) ได้กล่าวว่า หน้าที่ใช้สอยเป็น
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องคํานึงถึง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมี
หน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ ต้ังไว้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบให้มีความแข็งแรงตามลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย แข็งแรง ซึ่งส่งผลต่อความทนทานในการใช้งานของผลิตภัณฑ์อีกด้วย 
การทําต้นแบบผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติได้ใช้เทคนิคที่หลากหลาย ได้แก่ การสาน     
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การทอ และการโยงขัดกัน ทั้งนี้แต่ละเทคนิคที่ใช้ส่งผลต่อความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์มากน้อยต่างกัน 
ดังเช่นงานวิจัยของ สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์ (2544) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องจักสานจากใบหญ้าแฝก พบว่า รายได้มีผลต่อความพึงพอใจด้านวิธีพันไขว้ วิธีสาน วิธี
ทอ ประโยชน์ใช้สอย และราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 




