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บทคัดย่อ
การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาพัฒ นาการของเครื่ องหนัง ใน
ประเทศไทย 2) ศึกษากระบวนการผลิตหนัง คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของหนังประเภทต่างๆ
3) สร้างสรรค์ผ ลงานผลิตภั ณฑ์เ ครื ่ องหนั งจากเศษหนั งเป็ นเอกลั กษณ์เฉพาะท้ องถิ่ นภาคใต้ 4)
เผยแพร่เทคนิค การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ตำบลเขารูป
ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ตำบลเขา
รูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรออกแบบ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาออกแบบเครื่องหนัง จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีการนำหนังสัตว์มา
ประยุกต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้มาช้านาน กระบวนการผลิตหนังจะแตกต่างตามวิธีการฟอก และหนัง
ชนิดต่าง ๆ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ทรงตัวได้ดีเมื่อขึ้นรูปและกันน้ำได้ แตกต่างกั นที่ เ ฉดสีโ ดยหนั ง
ฟอกฝาดมีเพียงสีเดียว หนังฟอกโครมมีเฉดสีมากกว่า การออกแบบและพัฒนางานผู้วิจัยเลือกการ
ผลิตเครื่องหนังด้วยวิธีการเย็บมือเป็นหลัก กำหนดเกณฑ์ในการพัฒนา คือ ออกแบบสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของวัสดุและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้ส อย รูปแบบผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นความเ ป็ น
ธรรมชาติและท้องถิ่นภาคใต้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้ องการของตลาดและ
วิธีการผลิตสามารถผลิตได้โดยง่าย
ผลการวิจัย พบว่า เศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนังมีความสวยงามเหมาะสม
ในการนำไปใช้งาน ผลิตโดยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ออกแบบโดยใช้หนังหลาย ๆ ชนิดในผลิตภัณฑ์เดียว
โดยจัดวางสี ชนิดของหนังที่แตกต่าง เย็บติดให้เกิดความสวยงาม ตกแต่งโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ใช้งาน
ได้จริง นำไปต่อยอดเพื่อการผลิตและจำหน่ายได้
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Abstract
The research aimed 1) to study backgrounds and development of the
leatherwork in Thailand, 2) to examine processes of the leather production,
characteristics and features of different types of the leather, 3) to create southernstyle leather products from leather leftovers, and 4) to propagate a technique of
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leatherwork creation to students at Wat Koh Tham School, Khao Rup Chang Subdistrict, Mueang District, Songkhla Province.
The research samples included students at Wat Koh Tham School, Khao Rup
Chang Sub-district, Mueang District, Songkhla Province and the year-3 students in the
leatherwork design course, totaling 30 persons. The findings revealed that in Thailand,
animal leathers have been applied as objects or utensils for long time. The leather
production processes are different based on tanning methods and leather types. Their
characteristics were similar, with good balance when molded and waterproof quality.
The difference was color shade that there was only one shade for vegetable-tanned
leathers, and various shades for chrome-tanned leathers. For the design and
development, the researcher produced the leatherwork with hand-sewing method
provided that the design was consistent with the qualities of materials and utilities
and reflected natures and local cultures of Southern Region. Additionally, the product
design shall meet the market’s need and the production method must be easily
performed.
The research result indicated that the leather leftovers in the leatherwork
industry were suitable for further application with uncomplicated production
methods. Different types of the leather were employed to design a single product
with diverse color placement and dissimilar leather types, meticulously sewn and
decorated with local materials. The product is usable and can be extended for larger
scale of production for distribution.
Keywords: Creative leather handicraft, Leatherwork, Leather leftovers
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เครื่องหนังถูกพบสำหรับช่างฝีมือของภาคใต้ (ประเทศไทย) ที่มีการสืบทอดติดต่ อกั นมาอย่าง
ยาวนาน ปัจจุบันมีการนำหนังสัตว์มาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด และมีกลุ่มที่
ทำเครื่องหนังในลักษณะหัตถกรรมอยู่ห ลายกลุ่ม หากแต่ผลิตภัณฑ์ที่ทุกกลุ ่มทำขึ้ นมาจะมีล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกัน และยังขาดซึ่งเอกลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นท้องถิ่นภาคใต้ ยังไม่เป็นที่ยอมรับและความ
ต้องการของสังคมในภาวะปัจจุบัน รูปแบบการใช้งานก็ไม่ตอบสนองความต้องการในการใช้ ส อยใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุที่รูปแบบเครื่องหนังของภาคใต้ ช่างหนังยั งยึดติดกับวิธีการเดิม เช่น เคย
ตอกหนังเป็นลวดลายเถาแบบตะวันตกตามรูปแบบเดิม โดยไม่พัฒนาเทคนิคหรือลวดลายใหม่ ๆ เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกับเครื่องหนังอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ การผลิตกระเป๋ า การผลิตรองเท้า เป็นต้น กระบวนการผลิตเครื่องหนังเชิงอุตสาหกรรมจะมี
เศษหนังเหลือจากการผลิตจำนวนมาก ซึ่งเศษหนังจะประกอบไปด้วย ขนาด ชนิด จำนวนมาก
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จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของเครื่องหนังภาคใต้ที่ยังขาดเอกลักษณ์แ ละ
เศษหนังเหลือใช้จากภาคการผลิตเครื่องหนังเชิงอุตสาหกรรมมีปริมาณมากและราคาถูก ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงมุ่งเน้นที่จะออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเครื่องหนังจากเศษหนังแท้ เพื่อต้องการสร้างสรรค์ ผ ลิตภั ณฑ์
เครื่องหนังที่แสดงถึงความเป็นท้องถิ่นภาคใต้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เป็นการต่ อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการศึกษาพัฒนาวัสดุ กรรมวิธี และกระบวนการผลิตเครื่องหนัง ผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทัศนธาตุ (Element) คือ สี (Colour) น้ำหนักอ่อนแก่ของแสง และเงา (Tone)
มิติ (Dimension) เส้น (Line) พื้นที่ว่าง (Space) รวมถึงหลักคิดทฤษฎีด้านการออกแบบที่คำนึงถึ งความงาม
และประโยชน์ใช้สอย การผลิตได้จริงในเชิงพานิชย์และการตลาดเพื่อแสดงถึงสุนทรียศาสตร์แห่งความงาม
ในเชิงศิลปะ และคุณค่าในเชิงศิลปประยุกต์โดยใช้เครื่องหนังเป็นหลักในการออกแบบ อันเป็นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ที่ผู้ผลิตเครื่ องปั้นหนังในท้องถิ่นภาคใต้สามรถนำไปประยุกต์ใช้ และนำความรู้ที่ได้ใน
งานวิจัยไปเผยแพร่แก่เยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องหัตถกรรมงานหนังสร้างสรรค์: กรณีศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษ
หนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการของเครื่องหนังในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตหนัง คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของหนังประเภทต่าง ๆ
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษหนังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นภาคใต้
4. เพื่อเผยแพร่เทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เริ่มจากการศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิด สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล และพัฒนาการผลิตเครื่องหนัง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนั ง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังโดยการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นภาคไต้
ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในการสร้ างสรรค์งาน ดังนั้น
เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์มีคุณค่า สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการผลิต สวยงามในเชิงศิลปะและคุณค่า
ทางประโยชน์ใ ช้ส อย ผู ้ วิ จั ย จึง ได้ กำหนดคุ ณลั ก ษณะของผลงานเพื ่อเป็ นเกณฑ์ ในการออกแบบ 3
ประการ ประกอบด้วย 1) วัสดุมีความคงทน แข็งแรงเหมาะกับประโยชน์ใช้สอย 2) วัสดุที่นำมาเป็นส่วน
ประดับตกแต่งและส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นความเป็นธรรมชาติในภูมิภาคภาคไต้ 3)
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้องสามารถตัดเย็บขึ้นรูปด้วยเศษหนังขนาดเล็ก
จากเกณฑ์ข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังโดย
การนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นภาคไต้ ผู้วิจัยได้พัฒนาในประเด็นต่อไปนี้
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1. การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
วัสดุหลักในงานวิจัยคือเศษหนังเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถที่จะ
กำหนดคุณภาพ ขนาด ความหนาและสีของหนังได้ เนื่องจากว่าในแต่ละสถานประกอบการจะใช้ห นั งที่
ไม่ เหมื อนกั น เช่ น บางที ่ ใช้ หนั งวั วฟอกฝาด บางที ่ ใช้ หนั งจระเข้ บางที ่ ใช้ หนั งปลากระเบน เป็ นต้ น
นอกจากนี้ในการผลิตแต่ละครั้งก็ยังใช้หนังที่มีเฉดสีและความหนาต่างกันอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึง ได้
หนังหลากหลายประเภท ซึ่งหนังแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกั นไป
ซึ่งอธิบายรายละเอียดเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1 การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
ชนิดของ
ภาพแผ่นหนัง
รายละเอียดข้อมูล
หนัง
หนังส่วน
หนังส่วนนี้จะมีขนาดโดยประมาณ 12x15
โหนกของ
เซนติเมตร มีลักษณะแข็งเนื ่องจากมี กระดูก อยู่
จระเข้
ด้ านใน มี พ ื ้ นผิ วเป็ นโหนกนู นขึ ้ นมาทำให้ เ กิ ด
ระนาบมิ ต ิ บ นพื ้ น ผิ วสวยงาม จึ ง เหมาะสมกั บ
การนำมาประดับตกแต่ง เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึง
ไม่เหมาะกับการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หนังวัว
เศษหนังที่ผู้วิจัยได้มามีขนาดโดยประมาณ
ฟอกโครม
20x30-30x60 เซนติ เ มตร ความหนา 0.8–2.2
มิลลิเมตร หนังชนิดนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ และ
ทรงตัวได้ดีเมื่อขึ้นรูป จึงเหมาะกับการนำมาเป็น
วัสดุหลักในผลิตภัณฑ์กระเป๋า
หนังวัว
ฟอกฝาด

เศษหนังที่ผู้วิจัยได้มามีขนาดโดยประมาณ
25x40-30x60 เซนติ เ มตร ความหนา 0.8–2.2
มิ ล ลิ เ มตร หนั ง ชนิ ด นี ้ มี ค ุ ณสมบั ต ิ กั นน้ ำได้ดี
ปานกลาง และทรงตัวได้ดีเมื่อขึ้นรูป จึงเหมาะกับ
การนำมาเป็นวัสดุหลักในผลิตภัณฑ์กระเป๋าได้ดี

หนังกลับ

เศษหนังที่ผู้วิจัยได้มามีขนาดโดยประมาณ
20x30-45x60 เซนติ เ มตร ความหนา 0.5–1
มิลลิเมตร หนังชนิดนี้มีคุณสมบัติอุ้มน้ำ ผิวสัมผัส
อ่อนนุ่มมีหลายเฉดสี และทรงตัวได้ไม่ดีเมื่อขึ้นรูป
จึงเหมาะกับการนำมาเป็นวัสดุหลักในการทำซับ
ในผลิตภัณฑ์กระเป๋า
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หนัง
กระเบน,
หนังงู

เศษหนังที่ผู้วิจัยได้มามีขนาดโดยประมาณ
10x15-20x25 เซนติ เ มตร ความหนา 0.3–1
มิ ล ลิ เ มตร หนั ง สองชนิ ด นี ้ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ก ั นน้ ำ
ผิวหน้ามีลวดลายเป็นปุ่ม (หนังกระเบน) และเป็น
เกล็ด (หนังงู) มีหลายเฉดสี เนื่องจากมีขนาดเล็ก
จึงเหมาะกับการนำมาเป็นวัสดุในการนำมาประดับ
ตกแต่งในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในงานวิจัย

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์คุณสมบัติของหนังชนิดต่าง ๆ พบว่าหนังชนิดต่าง ๆ มีคุณสมบัติ
ที่ใกล้เคียงกัน เช่น หนังฟอกโครมกับหนังฟอกฝาดที่ทรงตัวได้ดีเมื่อขึ้นรูปและกันน้ำได้ แต่ที่แตกต่างจะ
เป็นในเรื่องของเฉดสีที่หนังฟอกโครมมีเฉดสีให้เลือกใช้ได้มากกว่าหนังฟอกฝาดที่มีเพียงสีเดี ยว ซึ่งถ้า
ต้องการให้มีสีอื่นก็สามารถทำได้โดยใช้สีย้อมหนังฟอกฝาดได้เช่นเดียวกัน ส่วนหนังกลั บ คุณสมบัติคือ
ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม จึงเหมาะกับการทำซับในผลิตภัณฑ์ ในส่วนของหนังจระเข้ หนังกระเบนและหนังงูจะ
เป็ นเศษหนั งขนาดเล็กจึ งเหมาะการนำมาประดับ ตกแต่ งผลิต ภั ณฑ์เ ครื่ องหนัง เน้ นประโยชน์ ทาง
สุนทรียะมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ส่วนในเรื่องของการเลือกนำมาใช้ในผลงานผู้วิจัยจะใช้ วิธีเ ลื อกหนั ง
ชนิดต่าง ๆ มาใช้ตามความเหมาะสมกับชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่อไป
2. วัสดุที่นำมาเป็นส่วนประดับตกแต่งและส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
การเลือกวัสดุที่นำมาประดับตกแต่งและส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
คำนึงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งในภูมิภาคภาคใต้ สิ่งทีส่ ะท้อนให้เห็นความเป็นธรรมชาติ
ในภูมิภาคนี้ คือ ทะเล ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้นำเปลือกหอยและกิ่งไม้ ที่หาได้ในทะเลแถบนี้มาเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในงานวิจัยนี้

ภาพที่ 1 ภาพร่างและตัวอย่างการติดเปลือกหอยในงานวิจัย
ที่มา: พีรพงษ์ พันธะศรี, 2561
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3. การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษหนัง
เนื่องจากในงานวิจัยนี้ วัสดุหลักที่ใช้คือ เศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซึ่ง
ปัญหาที่พบในการออกแบบคือเศษหนังมีขนาดเล็ก ซึ่งผู้วิจัยจะใช้วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด
ไม่ใหญ่นักหรือใช้วิธีการต่อหนังให้ ได้ข นาดที่ต้ องการด้ วยการเย็บหรือติดกาวเป็ นวิธีแ ก้ปัญหา และ
ออกแบบโดยใช้หนังหลาย ๆ ชนิดในผลิตภัณฑ์เดียว โดยจัดวางสี ชนิดของหนังที่แตกต่าง เย็บติดให้เกิด
ความสวยงาม เพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกว่าใช้กระเป๋าจากเศษหนัง

ภาพที่ 2 การจัดวางสี ชนิดของหนังที่แตกต่างและเย็บติดให้เกิดความสวยงามของผลิตภัณฑ์ในงานวิจัย
ที่มา: พีรพงษ์ พันธะศรี, 2561

ภาพที่ 3 การจัดวางสี ชนิดของหนังที่แตกต่างและเย็บติดให้เกิดความสวยงามของผลิตภัณฑ์ในงานวิจัย
ที่มา: พีรพงษ์ พันธะศรี, 2561
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้
ผลิตภัณฑ์ในโครงการวิจัยนี้ สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยให้ความสำคัญคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ออกแบบ
ต้องสื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ที่ผู้วิจัยนำมาสื่อในงาน
ออกแบบ คือความเป็นชุมชนประมง โดยผู้วิจัยได้นำรูปทรงของเรือประมงพื้นบ้านภาคใต้ คือเรือหัวโทง
มาจัดวางเป็นลวดลายในผลิตภัณฑ์โดยผสมผสานกับรูปทรงของคลื่นทะเล และตัดทอนรูปทรงให้เ รียบ
เพื่อนำมาใช้เป็นรูปทรงหลักของผลิตภัณฑ์ด้วย
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ภาพที่ 4 การจัดวางลวดลาย โดยใช้รูปทรงของเรือหัวโทง ผสมผสานกับรูปทรงของคลื่นทะเล
โดยใช้เทคนิคการตอกหนัง
ที่มา: พีรพงษ์ พันธะศรี, 2561

ภาพที่ 5 การนำรูปทรงเรือหัวโทงมาตัดทอนและออกแบบสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ
ของที่ระลึก
ที่มา: พีรพงษ์ พันธะศรี, 2561
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในโครงการวิจัยนี้ จะเน้นในเรื่องประโยชน์การใช้
สอย และสื่อถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ข องท้องถิ่ นภาคใต้ ที่สำคัญรูปทรงต้องเรียบง่ายไม่ซับซ้อน
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำรูปแบบที่ผู้วิจัยออกแบบไปสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องหนังด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้
ออกแบบและถอดแบบร่างสำหรับตัดขึ้นรูปชิ้นส่วน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
แบบที่/ชื่อ
ภาพร่างแนวคิด
ผลิตภัณฑ์
1.กระเป๋าเงิน

แบบร่างสำหรับขึ้นรูป

รายละเอียด
กระเป๋าเงินใบยาวสำหรับผู้ชาย มีคลิปล็อค ยึดด้วยหมุดถักขอบด้วยหนัง
ประดับด้วยเศษหนังแผ่นหลังจระเข้
2. ที่ใส่
โทรศัพท์แบบ
ซองปืน

รายละเอียด
ที่ใส่โทรศัพท์แบบซองปืน ทำจากหนังวัวฟอกฝาด ซับในด้วยหนังกลับ
ประดับด้วยเศษหนังจระเข้และเศษหนังนกกระจอกเทศ
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แบบที่/ชื่อ
ผลิตภัณฑ์
3. กระเป๋า
เดินทาง
สะพายหลัง

ภาพร่างแนวคิด

แบบร่างสำหรับขึ้นรูป

รายละเอียด
กระเป๋าสะพายหลัง ทำจากหนังออยย์แบบหนาแบบสองสี ประดับด้วยเศษหนังแผ่นหลังจระเข้
4.กระเป๋ า
สะพาย
ข้าง

รายละเอียด
กระเป๋าสะพายข้างทำจากหนังฟอกฝาดต่อ ประกอบด้านข้างด้วยไม้ ประดับด้วยเปลือกหอย
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เมื่อได้แบบร่างแนวคิดและแบบร่างสำหรับขึ้นรูปแล้ว ผู้วิจัยจึงทดลองการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ในโครงการวิจัยนี้เลือกการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนังด้วยมือ เนื่องจากไม่ต้องใช้อุป กรณ์ มากนั ก และ
บุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะทำได้ ซึ่งการเย็บขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในโครงการวิจัย มีขั้นตอนที่สามารถแสดง
เป็นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
ขั้นตอนที่
ภาพแสดง
1

2

3

รายละเอียดข้อมูล
ตัดกระดาษแข็งตามขนาด
ของแบบร่างสำหรับขึ้ นรู ป และ
นำมาทาบติ ด กั บ แผ่ นหนั ง ตั ด
แผ่ นหนั ง ให้ ไ ด้ ข นาดตามแบบ
ร่าง ทำให้ครบทุกชิ้นส่วน
สำหรับบางชิ้นส่วนที่ต้องการ
ให้ มี ค วามหนาโดยไม่ ต ้ อ งเย็ บ
แผ่ นข้ าง อาจขึ ้ นรู ป ด้ วยวิ ธีอัด
แบบ โดยการเตรียมแม่พิมพ์ไว้ 2
ชิ้น ชิ้นแรกคือขอบใน ชิ้นที่สอง
คือขอบนอก ซึ่งหนังที่เหมาะกับ
การขึ ้ น รู ป ลั ก ษณะนี ้ ค ื อ หนั ง
ฟอกฝาดที่ มี ความหนา1.4-1.8
มิลลิเมตร โดยนำผ้าเปียกมาเช็ด
กับหนังให้ชื้น แล้วนำไปอัด กั บ
แม่พิมพ์ เมื่อหนังแห้งจะคงรู ป
ตามแม่พิมพ์ที่อัดลงไป
นำของประดับเช่น เปลือก
หอย เศษหนังต่าง ๆ มาติดตาม
แบบยึดด้วยกาวติดหนัง โดยทา
กาวด้ า นที ่ จ ะติ ด ทั ้ ง สองชิ้ น
ปล่อยให้กาวแห้งแล้วจึงติดเข้ า
ด้วยกัน เพราะหากกาวยังเปียก
เมื่อติดจะทำให้กาวเยิ้มและเลอะ
ตามขอบจะทำให้ ผ ลงานขาด
ความประณีต เมื่อกาวติดแน่นดี
แล้วจึงเย็บติดด้วยด้ายเทียน
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4

ติ ด ซิ ป และอุ ป กรณ์ อื ่ น ๆ
ก่อนการติดซับใน เนื่องจากถ้า
ติ ด หลั ง จากติ ด ซั บใน จะทำให้
เห็นรอยเย็บ ซึ่งจะทำให้งานขาด
ความสวยงาม กระบวนการเย็บ
จะใช้ เ หล็ ก ตอกนำให้ เ ป็ น รู
เพราะหนังมีความหนาจึงไม่อาจ
ใช้เข็มแทงทะลุหนังได้

5

ติดอุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่น
ให้ เ รี ย บร้ อ ยและเย็ บ ติ ด ให้
สวยงาม

6

ตั ด หนั ง กลั บ ที ่ จ ะใช้ เ ป็ น
ซั บ ใน ขนาดตามแบบร่ า ง ยึ ด
ด้วยกาวติดหนัง โดยทากาวด้าน
ที่จะติดทั้งสองชิ้น ปล่อยให้กาว
แห้งแล้วจึงติดเข้าด้วยกัน เพราะ
ถ้ากาวยังเปียกเมื่ อติดจะทำให้
กาวเยิ้มและเลอะตามขอบจะทำ
ให้ผลงานขาดความประณีต เมื่อ
กาวแน่ นดี แ ล้ ว จึ ง เย็ บ ติ ด ด้ ว ย
ด้ายเทียน
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7

ติดอุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่น
ให้เรียบร้อยและเย็บติดให้
สวยงาม

8

เย็ บ ชิ ้ น ส่ ว นต่ า ง ๆ เข้ า
ด้วยกันตามแบบร่าง ยึดด้วยกาว
ติดหนัง โดยทากาวด้านที่จะติด
ทั้งสองชิ้น ปล่อยให้กาวแห้งแล้ว
จึงติดเข้าด้วยกัน เพราะถ้ากาว
ยังเปียกเมื่อติดจะทำให้กาวเยิ้ม
และเลอะตามขอบจะทำให้
ผลงานขาดความประณี ต เมื่ อ
กาวแน่ นดี แ ล้ ว จึ ง เย็ บ ติ ด ด้ ว ย
ด้ายเทียน

9

ขัดขอบชิ้นงานให้เรียบ โค้ง
มนด้วยไม้ขัดขอบ

10

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
สำหรับแนวทางในการออกแบบและกรรมวิธีในโครงการวิจัยเรื่อง หัตถกรรมงานหนังสร้ างสรรค์ :
กรณีศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษหนังที่เหลื อใช้ จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ผู้วิจัยได้
ออกแบบแผนภาพเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและกรรมวิธีการผลิต ดังนี้

แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

ศึกษาทฤษฎีด้านทัศนศิลป์และทฤษฎี
ด้านการออกแบบ

การศึกษาคุณสมบัติของหนังชนิดต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับการออกแบบ

นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

การทดลองการขึ้นรูปเครื่องหนัง และ
นำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ในการตกแต่ง

ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แรงบันดาลใจ
จากประโยชน์ใช้สอยและอัตลักษณ์
ท้องถิ่นภาคไต้

การพัฒนาแบบร่างเพื่อให้บุคคลทั่วไป
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังด้วย
ตนเองได้

ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์

เผยแพร่ผลงานโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

154 | วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การสรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ข้างต้นสามารถสรุปผลการวิจัยได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของเครื่องหนังในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการนำหนังสัตว์มาประยุกต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่
ทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หรือของใช้ ดังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้ง แต่ส มัย สุโ ขทัย
เช่น เครื่องดนตรีประเภทกลอง เชือกหนัง แผ่นรองนั่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ โดดเด่นในการใช้ห นัง สัตว์
คื อได้ มี การประดิ ษฐ์ หนั งเป็ นเครื ่ องละเล่ นเรี ยกว่ า หนั งตะลุ ง ซึ ่ งมาจากภาคใต้ ข องไทย สมั ยกรุ ง
รัตนโกสินทร์ งานด้านเครื่องหนังได้มีวิวัฒนาการขยายตัวตามไปด้วย มีการนำหนังสัตว์ไ ปฟอก แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของใช้ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองปืน หมวก และสิ่งของต่าง ๆ เครื่องหนังได้
มี บ ทบาทสำคั ญ ในชี วิ ต ประจำวั นมากขึ ้ น เนื ่ องจากความต้ องการของพลเมื องในประเทศ เมื ่ อมี
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์มากขึ้นในสมัยนี้ อุตสาหกรรมเครื่องหนังในประเทศไทย
จึงเกิดขึ้นในยุคนี้ ซึ่งในปัจจุบันนอกจากจะผลิตเครื่องหนังเพื่ อใช้ใ นประเทศแล้ ว ยังมีการผลิต เพื่ อ
ส่งออก อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
2. กระบวนการผลิตหนัง คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของหนังประเภทต่าง ๆ
กระบวนการผลิตหนังจะมีความแตกต่างกันเมื่อใช้วิธีการฟอกต่างวิธี โดยกรรมวิธีในการฟอก
หนัง มีกรรมวิธีหลัก ๆ อยู่ 3 วิธี คือ การฟอกหนังสัตว์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่รักษาเส้นขนของ
สัตว์ไว้ได้ ส่วนการฟอกฝาดหนัง จะได้หนังที่หนักและแข็ง เช่นหนังที่ทำพื้นรองเท้า ล้วนผลิตมาจาก
หนังฟอกฝาดทั้งสิ้น และอีกกรรมวิธีในการฟอกหนังคือการฟอกโครมส่วนใหญ่จะเป็นหนังผิวนิ่ม เพราะ
วัตถุประสงค์ในการฟอกโครมคือต้องการให้หนังมีความนิ่มนวล ความสวยงาม จึงนิยมใช้หนังบาง ๆ
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของหนังชนิดต่าง ๆ พบว่าหนังชนิดต่างๆมีคุณสมบัติ ที่ใ กล้ เคียงกั น
เช่น หนังฟอกโครมกับหนั งฟอกฝาด ที่ทรงตัวได้ดีเมื่อขึ้ นรูป และกันน้ำได้ แต่ที่แตกต่างจะเป็นใน
เรื่องของเฉดสีที่หนังฟอกโครมมีเฉดสีให้เลือกใช้ได้มากกว่าหนังฟอกฝาดที่มีเพียงสีเดีย ว ซึ่งถ้าต้องการ
ให้มีสีอื่นก็สามารถทำได้โดยใช้สีย้อมหนังฟอกฝาดได้เช่นเดียวกัน ส่วนหนังกลับ คุณสมบัติคือผิวสั มผั ส
ที่อ่อนนุ่ม จึงเหมาะกับการทำซับในผลิตภัณฑ์ ในส่วนของหนังจระเข้ หนังกระเบนและหนังงูจะเป็น
เศษหนังขนาดเล็กจึงเหมาะการนำมาประดับตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เน้นประโยชน์ท างสุนทรียะ
มากกว่าประโยชน์ใช้สอย
3. การสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษหนังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
ภาคใต้
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนางานตามโครงการวิจัยเรื่องหัตถกรรมงานหนังสร้างสรรค์:
กรณีศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง จากเศษหนั งที่เหลือใช้จากอุต สาหกรรมเครื่องหนั ง ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกการผลิตเครื่ องหนั ง
ด้วยเทคนิคกรรมวิธีการเย็บด้วยมือเป็นหลักในการสร้างสรรค์งาน ดังนั้นเพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์มี
คุณค่า สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการผลิตและจำหน่ายได้จริง ผู้วิจัยจึงได้กำหนดคุณลักษณะของผลงาน
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา 4 ประการ ดังนี้
1) การออกแบบสอดคล้องกับคุณสมบัติของวัสดุและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
2) รูปแบบผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นความเป็นธรรมชาติและท้องถิ่นภาคใต้
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3) ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4) กรรมวิธีการผลิตสามารถผลิตได้โดยง่าย
จากเกณฑ์ ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต มีประเด็นต่อไปนี้
(1) การพัฒนาด้านการออกแบบ วัสดุหลักที่ใช้ในงานวิจัยคือเศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง ปัญหาที่พบในการออกแบบคือเศษหนังมีขนาดเล็ก ซึ่งผู้วิจัยจะใช้วิธีการออกแบบผลิตภั ณฑ์
ที่มีขนาดไม่ใหญ่นักหรือใช้วิธีการต่อหนังให้ได้ขนาดที่ต้องการด้วยการเย็บหรือติด กาวเป็ นวิ ธีแ ก้ปั ญหา
และออกแบบโดยใช้หนังหลาย ๆ ชนิดในผลิตภัณฑ์เดียว โดยจัดวางสี ชนิดของหนังที่แตกต่าง เย็บติดให้
เกิ ด ความสวยงาม เพื ่ อไม่ ใ ห้ กลุ ่ มเป้ าหมายหรื อผู ้ ใ ช้ งานเกิ ด ความรู ้ ส ึกว่ าใช้ กระเป๋ าจากเศษหนัง
นอกจากนี้การออกแบบยังกำหนดให้หนังที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น
หนังวัวรองรับน้ำหนักได้ดี ก็จะใช้ในส่วนของพื้นกระเป๋าหรือสายสะพาย เป็นต้น
(2) การพั ฒ นาด้ านรู ป แบบของผลิต ภั ณฑ์ ในการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณฑ์ เครื่ องหนั งใน
โครงการวิจัยนี้ จะเน้นในเรื่องของประโยชน์การใช้สอย และสื่อถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ข องท้ องถิ่น
ภาคไต้ โดยการใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น เปลือกหอย ไม้หลุมพอ (ไม้ท้องถิ่นภาคใต้) มาใช้ในการประดับ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในบางผลิตภัณฑ์ยังใช้รูปทรงของเรือประมงภาคใต้มาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบรูปทรงของผลิตภั ณฑ์ อีกด้ วย ที่สำคัญรูปทรงของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในง านวิจัย นี้
ต้องเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำรูปแบบที่ผู้วิจัยออกแบบไปสร้างผลิต ภั ณฑ์เครื่ องหนัง
ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและถอดแบบร่างสำหรับตัดขึ้นรูปชิ้นส่วน เพื่อความสะดวกในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อีกด้วย
(3) ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ที่มีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านประโยชน์ใช้สอยและเหมาะสม
ในการนำไปใช้งาน การเลือกใช้วัสดุ ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ความเป็นไปได้ในการผลิต แนวทาง
การจำหน่ายได้ในท้องตลาดและความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ พบว่าโดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความพึ งพอใจ
กับผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100 และผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยและเหมาะสมในการนำไปใช้ง าน
ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ และด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 80.00
(4) การถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิต สามารถผลิตได้โดยง่าย จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความยากง่ายในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตามแบบร่างในงานวิจัยโดยสำรวจจากกลุ่มนักศึกษา
ที่ศึกษาในหลักสูตรการออกแบบและสาขาใกล้เคียงและกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่า ความยากง่ายในการขึ้ นรูปผลิตภัณฑ์เครื่ องหนั งตามแบบร่ างใน
งานวิจัย การตัดหนังตามแบบร่างอยู่ในระดับง่ายโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 67.14 รองลงมาคือ การตกแต่ง
ชิ้นงานคิดเป็นร้อยละ 66.16
4. การเผยแพร่เทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
จากการลงพื ้ นที ่ฝ ึกปฏิ บั ติ การเผยแพร่ เทคนิ คการสร้ างสรรค์ ผ ลิต ภัณฑ์ เครื่ องหนั งให้กับ
นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่านักเรียนมีความสนใจใน
การทำเครื่องหนัง อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบการทำพวงกุญแจไปถ่ายทอด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีขั้นตอนกระบวนการทำที่ไม่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการทำโดยไม่นานนัก (ประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำเทคนิคการทำเครื่องหนังไปใช้ใ นการเรียนการสอนในรายวิช าการออกแบบ
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เครื่องหนังและรายวิชาวัสดุและกรรมวิธี ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากแพทเทิร์น
ที่ผู้วิจัยได้ทำไว้ในงานวิจัยเพื่อฝึกฝนให้ชำนาญต่อไป
อภิปรายผล
จากการสรุปผลข้างต้นเกี่ยวกับ โครงการวิจัยเรื่องหัตถกรรมงานหนังสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา
การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากเศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง มีประเด็นสำคัญที่จะ
อภิปรายดังนี้
1. ข้อมูลทางด้านการตลาด
ผู ้ ซื ้ อให้ ความสำคั ญกั บประโยชน์ ใช้สอย วั สดุ มี ความเหมาะสมในการนำไปใช้ งานและด้ าน
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพรรณณิษา เมืองผุย (2551) โดยอธิบายว่า
ผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับความประณีตของผลิตภัณฑ์
เป็นวัตถุดิบเหมาะกับลักษณะการใช้งาน และรูปแบบมีความสวยงามตามลำดับ และรองลงมาคือด้าน
ราคา
2. การเลือกใช้วัสดุจากเศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ผู้วิจัยเลือกเศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนังมาเป็นวัสดุหลัก ในงานวิจัยนี้ โดย
เล็งเห็นว่าการใช้วัสดุประเภทหนังสัตว์ยังไม่มีความคุ้มค่า และเป็นการลดต้นทุนในการผลิต อี กทางหนึ่ง
เพราะเศษหนังเหล่านี้มีราคาที่ถูก เนื่องจากในระบบอุตสาหกรรมเครื่องหนังในปัจจุบันมีเศษหนังเหลือใช้
อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ (2557: 72) ที่ได้กล่าวถึงปัญ หา
จากเศษหนังเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเครื่องหนังว่า กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต่อ มีการทิ้งเศษหนังเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมไปโดยเสี ยเปล่า
30-40 กิโลกรัม/เดือน วิสาหกิจชุ มชนกระเป๋ าหนั งวั ว ทิ้งเศษหนังเหลื อทิ้ ง 60- 80 กิโลกรัม/เดือ น
วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังปลากระเบน ทิ้งเศษหนังเหลือทิ้ง 10-20 กิโลกรัม/เดือน ซึ่งแบ่งประเภทของ
เศษหนังเหลือทิ้งได้เป็น 1) เศษหนังเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ 2) เศษหนังเหลือทิ้งจากการปั๊ มหนังด้วย
เครื่องไฮโดรลิค 3) เศษหนังเหลือทิ้งจากรอยตำหนิบนแผ่นหนัง พบว่ากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ
3. แนวคิดในการออกแบบและพัฒนางานเครื่องหนัง
ผู้วิจัยได้แรงบันดาลในการนำวัสดุจากท้องถิ่น มาประดับตกแต่งเครื่องหนัง รวมถึงนำรู ปทรง
ของเรือประมงพื้นบ้านภาคใต้มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงความเป็ นท้ องถิ่ นภาคใต้
ที่เป็นพื้นที่ติดกับทะเล ซึ่งสอดคล้องกับไพเวช วังบอน (2551: 73-78) ที่กล่าวว่า แรงบันดาลใจใน
การออกแบบมาจากสิ่งเร้ารอบตัวที่กระตุ้นความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยแรงบันดาลใจนั้นเกิดจาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผลงานในอดีต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ผลงานออกแบบ หรือสิ่งอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้สอย
เช่น ที่ระลึก การใช้ประดับตกแต่ง โดยการเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น
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2) ควรออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่จากสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเครื่องหนังจากเศษหนังที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ควรเป็นการพัฒนา
ที ่ อาศั ย พื้ นฐานการผลิ ตที่ ไ ม่ซั บซ้ อนและมี วิ ธีค ิด จากการเห็นคุณค่ าในความงามของวัส ดุ เศษหนัง
ชนิดต่าง ๆ เป็นพื้นฐานการพัฒนา
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