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 พิมพทิพย สายทิพย: โครงการออกแบบผลิตภัณฑไหมอีรี่ เพ่ือสรางรูปทรง 3 มิติของ

กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนซธ: ผศ.ดร. รัฐไท  

พรเจริญ. 148 หนา. 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือมุงเนนการสรางและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ใหมี

หลากหลายรูปลักษณ เพ่ือเปนอีกหน่ึงทางเลือกในการแปรรูปผลิตภัณฑเก่ียวกับไหมอีรี่ท่ียังคงไวดวยภูมิปญญา

ทองถ่ินและเอกลักษณของไหมอีรี่ ซึ่งชาวบานสามารถจัดรวมเปนสวนหน่ึงในกระบวนการผลิตและขยายกลุมตลาด

จากเดิม โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการทอผาของกลุมผูผลิต รวมท้ังศึกษาความ

ตองการของกลุมผูผลิต2) เพ่ือทดสอบวัสดุจากไหมอีรี่ในการนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ 3) เพ่ือออกแบบ

ผลิตภัณฑจากไหมอีรี่แนวทางใหม 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค 

 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงทดลอง ดําเนินการโดยการสัมภาษณ

ผูผลิตจากกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง การทดลอง ทดสอบวัสดุสําหรับใช

ข้ึนรูปทรง 3 มิตินําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ พิจารณาความ

เหมาะสมจากผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญและนักการตลาด จํานวน 5 ทานดวยการพิจารณาแบบ และนํามาพัฒนา

ปรับปรุงและสรางตนแบบ เพ่ือนําไปศึกษาความความพึงพอใจจากกลุมผูผลิต 3 คนและกลุมผูบริโภค 100 คน โดย

การวิเคราะหขอมูลท่ีใชคาเฉลี่ย คารอยละ 

 จากการวิจัยพบวา ในการพิจารณารูปแบบจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ดานในการคัดเลือก แนวความคิดท่ี

ไดคะแนนมากท่ีสุดคือ เรื่องราวของวัฏจักรวงจรชีวิตไหมอีรี่ ซึ่งแนวความคิดมาจากตัวผีเสื้อ ไดคาเฉลี่ยมากท่ีสุด

เทากับ x� = 4.16 (S.D. = 0.4) จึงนํามาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและนําไปศึกษาความพึงพอใจจากผูบริโภค และผล

จากการประเมินความพึงพอใจจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 103 คน พบวา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

ในกลุมโคมไฟจากไหมอีรี่ ผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ x� = 4.03 ( S.D. = 0.45) 
 จากการออกแบบครั้งน้ีทําใหทราบวา การแปรรูปไหมอีรี่ใหเปนแบบแผนเหมาะสําหรับการสราง

รูปทรงหรือข้ึนรูปทรง 3 มิติไดงายและหลากหลายรปูแบบ โดยการดัดจากแผนแบบ 2 มิติ ประกอบข้ึนรูปทรงเปน 3 

มิติ การทําไหมอีรี่แบบแผนชวยลดระยะเวลาในข้ันตอนการเตรียมวัสดุจากเดิมท่ีตองน่ังสาวเสนไหม ใชตัวประสาน 

คือ แปงมันสําปะหลังและกาว ซึ่งแปงมันสําปะหลังเปนวัสดุจากธรรมชาติ ไมสรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอมและกาว

เปนวัสดุท่ีหางาย ราคาถูกและข้ันตอนการผลิตไหมอีรี่แบบแผนสามารถผลิตไดในชุมชน 
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 This study aims at creating and developing different shapes of 3 Dimensional Eri silk' products in 

order to provide an opportunity for the locals to transform Eri silk whilst, preserving local wisdom and it's 

unique characteristics so that the locals can participate in production and market expansion process. The 

purposes of this research comprises of 1) the study on weaving process and the need of manufacturers’ group, 

2) the test of Eri silk characteristics to form 3 Dimensional shapes, 3) the initiated design of Eri silk products, 

and 4) the satisfaction evaluation of manufacturers and consumers. 

 This study is a qualitative and experimental research. The information collection was 

implemented by interviews with manufacturers in Ban Nongyaplong weaving group. The selection of 

interviewees was made through a purposive sampling. Regarding Eri silk characteristics experiment, the 

researcher made several 3-D shape of Eri silk samples to be as a guidance of product design and development. 

The appropriateness of sample designs was considered by 5 experts, composed of specialists and marketers. 

Then, the approved designs were developed to create prototypes for satisfactory evaluation of 3 manufacturers’ 

groups and 100 consumers. The statistical methods for collected information analysis were analytical mean 

and percentage. 

  Based on consideration of experts, regarding design selection, life cycle of Eri silkworm inspired 

by butterfly gained the highest average equated to x� = 4.16 (S.D. = 0.4). The researcher then developed the 

design to study satisfactory level of consumers. The result from satisfaction evaluation questionnaires 

completed by 103 respondents showed that the lamp product design from Eri silk gained the satisfaction rate 

from the consumers at high level equate to x� = 4.03 (S.D. = 0.45). 

 The design in this research indicated that the transformation of Eri silk into sheets was appropriate 

and easy to create various 3 Dimensional shapes: products were realized by adjusting 2-D silk sheet into 3 

Dimensional shape. Such transformation helps shorten the silk pulling process. The material transformation was 

completed with adhesives, which were Tapioca starch and glue that do not cause pollutions to environment 

and are not difficult to find, and their price is affordable. Additionally, this transformation is practical for 

community manufacturers’ group. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน การพัฒนาตามกระแสหลักจะเนน
ไปท่ีภาคอุตสาหกรรมท่ีเขามา มีบทบาทอยางมากทําใหรูปแบบการพัฒนาการผลิตของชุมชน
เปลี่ยนไปเปนการผลิตเพ่ือปอนวัตถุดิบเขาสูระบบอุตสาหกรรม โดยมีผลกระทบทําใหความเปนชุมชน
และวัฒนธรรมทองถ่ินเสื่อมสลายเพราะคนในชุมชนจะหันอพยพไปเปนแรงงานรับจางไรฝมือใน
ภาคอุตสาหกรรมแบบแผนชีวิตเปลี่ยนมาเปนการมุงหาเงินเพ่ือซ้ืออยูซ้ือกินหรือซ้ือความสะดวกสบาย 
ขาดความสืบเนื่องในการทําอยูทํากินดวยภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องปจจัยสี่ พัฒนาการและศักยภาพท่ี
เคยมีอยูอยางหลากหลายเริ่มลดลง สถานการณดังกลาวกอใหเกิดคําถามตอทิศทางการพัฒนาและ
การแสวงหาทางเลือกใหมในการพัฒนาแบบยั่งยืน ดวยแนวคิดท่ีวาดวยภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง (สุทธิพงษ วสุโสภาพล, 2549 : 3) 
 ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เปนหนวยงานของ
รัฐ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการสงเสริมสนับสนุนใหมีการประกอบอาชีพผสมผสานเพ่ือสรางผลิตภัณฑ
ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานตามโครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และสงเสริมสนับสนุนดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาวท้ังในประเทศและตางประเทศ และใน
ตอนทายของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ศ.ศ.ป. พ.ศ. 2546 เหตุผลในการจัดตั้ง ศ.ศ.ป. ไวดังนี้ “โดยท่ี
ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานของไทยเปนผลิตภัณฑท่ีทําดวยมือ ซ่ึงมีคุณคาและมีเอกลักษณของ
ความเปนไทย โดยเฉพาะสมควรท่ีภาครัฐ ภาคเอกชนและศูนยศิลปาชีพบางไทร จะประสานความ
รวมมือในการจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศข้ึนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนางาน
ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานของไทย รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนดานการตลาด การขยายตลาดท้ัง
ในและตางประเทศและจัดระบบการบริหารงานใหสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ คลองตัว 
เอ้ืออํานวยตอการอนุรักษและพัฒนาผลิตภัณฑ ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานสูความเปนเลิศและเปนท่ีรูจัก
แพรหลาย ท้ังในประเทศและตางประเทศ” (ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน). 
(ระบบออนไลน). 2557  
 ปจจุบันทางกลุมทอผาบานหนองหญาปลองไดเขาเปนสวนหนึ่ง ในการไดรับการสงเสริม
จากศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) ตามโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ
ศิลปหัตถกรรมเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Crafts)” พรอมท้ังสงเสริมออกแบบกลุมทอผาไหมอีรี
จากพ้ืนบานสูสากล (ไทยรัฐออนไลน. 2558 : ระบบออนไลน) ซ่ึงปจจุบันทางกลุมทอผาบานหนอง
หญาปลองมีการผลิตแบบมีคุณภาพ ไมเปนอันตรายและไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงกระแส
ความตองการของตลาดระดับบน (high end) และตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน อเมริกา แคนนาดา
และยุโรป เริ่มหันมานิยมผาท่ีมีกระบวนการผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
 ผาทอเปนสื่อสัญลักษณของคนในแตละชุมชน แสดงถึงเชื้อชาติ เผาพันธุและความ



2 
 

แตกตางวัฒนธรรม ผาทอยังคงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยและมีบทบาทสําคัญท้ังใน
แงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (นุสรา เตียงเกตุ และคณะ. 2552 : 5) การทอผาของไทยมีมาแต
โบราณ จากอดีตถึงปจจุบันมนุษยไดพัฒนาการทอผาท้ังรูปแบบ เทคนิคการยอมสี และการออกแบบ
ลวดลาย ประเทศไทยเปนแหลงผลิตผาไหมและผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพดี มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง มี
มูลคาการสงออกเปนจํานวนมากในแตละป ตลาดท่ีสําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุน 
(ผาไทย : มรดกท่ีควรอนุรักษม. (ระบบออนไลน). 2544) ซ่ึงกลุมทอผาบานหนองหญาปลองถือไดวา
เปนกลุมแรกในประเทศไทย ท่ีมีกลุมการผลิตตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา คือ มีฐานการเลี้ยงไหม ฐานปลูก
หมอน ฐานสาวไหม ฐานยอมสี ฐานทอผา และกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอ มีเอกลักษณผาทอใน
แบบฉบับของตัวเอง คือ การสาวไหมดวยมือ ขนาดของเสนไหม การใชสีธรรมชาติสําหรับยอมไหม
และการผสมไหมบานกับไหมอีรี่ กลุมทอผาบานหนองหญาปลองยังสามารถแกปญหาวิธีการสาวไหม
ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน แกปญหาข้ันตอนการทอดวยการผสมเสนไหมระหวางการทอ เพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรงของผาทอไหมอีรี่และสมาชิกในกลุมมีทักษะฝมือสามารถสรางผลิตภัณฑตามผลิตภัณฑ
ตนแบบได 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ผาทอไหมอีรี่ของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
           (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน  
           เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน2558) 
 
 ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคความรู ท่ีพัฒนาข้ึนในบริบททางกายภาพและวัฒนธรรม
ของปฎิสัมพันธระหวางคนกับระบบนิเวศชุดหนึ่ง มีการพัฒนาสืบตอกันมาบนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพ
อันแนบแนนระหวางชุมชนกับธรรมชาติ (ศาสตรตราจารย ยศ สันตสมบัติ, 2542 : 3) “องคความรู
อาจลอกเลียนแบบกันได อาจเปนทรัพยสินท่ีสามารถหยิบยื่นหรือสงมอบจากแหงหนึ่งไปยังอีกแหง
หนึ่งได การพัฒนาความรูจากประสบการณท่ีสมาชิกในสังคมหนึ่งๆ รวมกันขวนขวายสรางข้ึนมา
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาหรือแกปญหา จึงเปนความรูท่ีแตกตางกันและมีความ
หลากหลายของความรูท่ีสําคัญ คือมีความจําเพาะของความรูแตละท่ีแตละแหงแตกตางกันไป ซ่ึงจะ
กอเกิดและตอเติมความรูไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด” (สุทธิพงษ วสุโสภาพล, 2549 : 3) 
 บานหนองหญาปลอง เปนชุมชนท่ีมีวิถีความเปนอยูแบบพ่ึงพาอาศัยกัน สังคมชนบทมี
ความเปนอยูแบบเศรฐกิจพอเพียง มีอาชีพหลักทํานา อาชีพรองทําสวน ทําไร อาชีพเสริมในหมูบาน
คือการเลี้ยงไหม การยอมผาไหม ผาฝายมัดหม่ียอมสีจากธรรมชาติ เม่ือป พ.ศ. 2537 รัฐบาลมีการ
รณรงคการสวมใสผาพ้ืนเมือง กลุมแมบานหนองหญาปลองจึงไดรวมตัวกันกอตั้งกลุมทอผาข้ึน โดยมี
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สมาชิกแรกตั้งกลุมจํานวน 10 คน โดยอาศัยงบประมาณสวนตัวของแตละคนและชวยเหลือตนเอง 
จนกระท่ัง พ.ศ. 2544 องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก ไดใหการสนับสนุนงบประมาณและมีสมาชิก
เพ่ิมเปน 30 คน โดยใชชื่อวา "กลุมทอผา" ปจจุบันเปนท่ีรูจักในชื่อ "กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง" 
(ศูนยขอมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (ระบบออนไลน). 2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 2 กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 

(ถายโดยนิยม นาควิชานนท ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน  
เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558) 

 
 ครั้งแรกผลิตผาไหมมัดหม่ียอมสีเคมีและไดปรับเปลี่ยนในป พ.ศ. 2545 เพราะตลาดของ
ผาไหมสีเคมีเริ่มอ่ิมตัว จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะผลิตสินคาท่ีเปนเอกลักษณของกลุม จึงไดศึกษา
เรื่องราวการยอมสีธรรมชาติจากผูสูงอายุท่ีมีความรูในหมูบานคือการยอมสีธรรมชาติจากเปลือกไม 
ใบไมตางๆท่ีหาไดภายในชุมชนมาใชยอมและไดผลิตภัณฑผาไหมมัดหม่ียอมสีธรรมชาติจนเปนท่ีรูจัก
ของหนวยงานราชการและกลุมผูประกอบการ จนถึงป พ.ศ. 2555 ถึงจุดอ่ิมตัวเก่ียวกับตลาดผาไหม
และมีคูแขงเพ่ิมมากข้ึน จึงเริ่มเลี้ยงไหมอีรี่ ซ่ึงไหมอีรี่มีความแตกตางจากไหมหมอนคือ เสนใยสั้น เนื้อ
ฟู หยิกงอ เสนใยยอมสีธรรมชาติไดดีและเสนใยสามารถผสมกับเสนใยจากธรรมชาติอ่ืนๆ ไดดี ทําให
เกิดเนื้อผาท่ีหลากหลาย เม่ือนําออกจําหนายจึงเปนท่ีพอใจของลูกคา ผาไหมอีรี่จึงกลายเปนท่ีรูจัก
และเปนเอกลักษณของกลุม กลุมทอผาบานหนองหญาปลองจึงเปนเครือขายวัฒนธรรมท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน ในการชวยหาตลาด การประชาสัมพันธ เนื่องจาก
เปนกลุมแมบานท่ีมีความเข็มแข็งและเปนกลุมทอผาท่ียังคงอนุรักษการใชสีธรรมชาติและมีผลิตภัณฑ
จากผาไหมท่ีใชสีธรรมชาติในการมัดยอม (ศูนยขอมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (ระบบ
ออนไลน). 2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ลักษณะเสนใยไหมอีรี่ ของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
           (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน  
           เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558) 
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 ความตองการของกลุมทอผาบานหนองหญาปลองจากการสัมภาษณ คือ ตองการการ
สนับสนุนหรือสงเสริมการออกแบบหรือคิดคนลวดลาย ผลิตภัณฑแปรรูปท่ีหลากหลายท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด และขาดแนวทางการแสวงหาตลาดสําหรับจําหนายสินคาท่ีกวางกวาเดิม 

 

 
 

ภาพท่ี 4 สัมภาษณนางทองเลิศ สอนจันทร ประธานกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
(ถายโดยนิยม นาควิชานนท ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน  
เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558) 

 
 จากขอมูลขางตนผูวิจัยเห็นวา อุปกรณตกแตงภายในอาคารท่ีสําคัญท่ัวไป ไมวาจะเปน 
บาน โรงแรม อพารทเมนท รีสอรท ฯลฯ ถือวาไดนําผลิตภัณฑประเภทโคมไฟ ท่ีจัดไดวาเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีความจําเปนและขาดไมไดสําหรับของท่ีใชในการออกแบบตกแตงภายใน ซ่ึงมี
ความสําคัญสองประการ คือ การใหแสงสวางและการใหแสงเพ่ือเกิดบรรยากาศสวยงาม (ณัฐฐานุช 
จันทนะศิริ, 2557: 24) ของตกแตงประเภทโคมไฟยังมีชองทางการตลาดอีกมาก หากมีแนวทางในการ
พัฒนาผลัตภัณฑจากไหมอีรี่รูปแบบใหมหรือแนวทางใหม จากการศึกษาการออกแบบการสรางรูปทรง 
3 มิติ เพ่ือนํามาเปนแนวทางปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานหนอง
หญาปลอง ท่ีสามารถขยายกลุมเปาหมายและตลาดสําหรับจําหนายสินคา ท่ียังคงการสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญ เอกลักษณของกลุมทอผาและชาวบานสามารถทําไดดวยแนวคิดท่ีวา ภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพ่ือการพ่ึงตนเองหรือพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable 
Crafts) ถือเปนการสืบทอดความคิด จากคนรุนเกาสูคนรุนใหมและพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีมีอยู ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิต เพ่ือการดํารงอยูของวัฒนธรรมควบคูกับการพัฒนาเปนอาชีพ
และรายไดของคนในชุมชนดวย 
 งานวิจัยนี้จึงมุงท่ีจะสรางและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ของกลุมทอผาไหมอีรี่
บานหนองหญาปลอง ภายใตแนวคิดการออกแบบการสรางรูปทรง 3 มิติ ใหกับกลุมชาวบาน เพ่ือเปน
อีกหนึ่งทางเลือกในการแปรรูปผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ ท่ียังคงไวดวยภูมิปญาทองถ่ินและเอกลักษณของ
กลุมทอผาไปพรอมกับแนวคิดท่ีชาวบานสามารถผลิตไดเอง เปนการสงเสริมการรวมกลุมทอผาใน
ลักษณะอาชีพเสริมท่ีมีจุดมุงหมายในการสรางความเขมแข็งดานเศรฐกิจชุมชนขององคกรชาวบาน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษากระบวนการทอผาผูผลิตรวมท้ังศึกษาความตองการของกลุมผูผลิต 
 1.2 เพ่ือทดลอง ทดสอบวัสดุ ในการนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ 
 1.3 เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่แนวทางใหม 
 1.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค 
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สมมติฐานการศึกษา 
 ผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ท่ีทําการออกแบบใหมในงานรูปทรง 3 มิติ สามารถสรางความพึง
พอใจจากผูผลิตรวมท้ังผูบริโภคในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 5 กรอบแนวคิดของการวิจัยผลิตภัณฑจากไหมอีรี่สูแนวทางใหม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการศึกษาขอมูล 
 ขอบเขตของการวิจัย ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินงานไปตามวัตถุประสงคดังนี้ 
 เพ่ือศึกษากระบวนการทอผาและผาทอของกลุมผูผลิต รวมท้ังศึกษาความตองการของ
กลุมผูผลิต โดยการศึกษาขอมูลจะมี 2 สวน คือ ขอมูลทางทุติยภูมิทางดานเอกสารตํารางานวิจัยและ
ทางปฐมภูมิจากการสัมภาษณกลุมผูผลิต ดังนี้ 
 โดยกลุมผูผลิต ทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญของทางกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
จํานวน 3 ทาน ในการใหขอมูล โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Proposive Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ขอมูลทุติยภูมิ ใชการวิเคราะหจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย 
 ขอมูลปฐมภูมิ ใชการวิเคราะหจากแบบสัมภาษณ แบบบรรยายรวมท้ังขอคําถาม
ปลายเปดใชวิธีการเก็บขอมูลแบบไมเปนทางการ 
 นําขอมูลท้ัง 2 สวน มาทําการวิเคราะหสรางขอกําหนด (criteria) เพ่ือใชในการออกแบบ 
 ขอบเขตของการทดสอบวัสดุ 
 เพ่ือทดสอบวัสดุประกอบท่ีนําไปใชกับไหมอีรี่ เพ่ือการข้ึนรูปทรง 3 มิติ ทําการทดสอบ
วัสดุ มีใน 2 แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ี 1สรางวัสดุลงไปในพ้ืนผาในระหวางการทอ 
 แนวทางท่ี 2การสรางวัสดุใหม โดยนําเสนใยมาใชตอยอด 
 ทําการวิเคราะหขอมูล นําผลวิจัยพิจารณาโดยผานท่ีปรึกษางานวิจัย 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 นําผลการออกแบบวัสดุท้ังสองแนวทางมาใหท่ีปรึกษางานวิจัยพิจารณา 
 ขอบเขตของการออกแบบ 
 ทําการออกแบบโดยมีการกําหนดไว 4 แนวทาง ทําการคัดเลือกใหเหลือ 1 แนวทาง ใน
การนํามาผลิตสรางตนแบบ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูทรงในการคัดเลือกแบบท่ีเหมาะสมในการผลิตตนแบบ
จํานวน 5 ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการผลิต จํานวน 1 ทานและะผูทรงคุณวุฒิทางการ
ออกแบบ จํานวน 3 ทานและนักการตลาด 1 ทาน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แบบประเมินผลผลิตภัณฑท่ีทําการออกแบบใหม โดยใชแบบประเมินคา (check list) 
Rating Scale 5 ตัวเลือก 
 ขอบเขตของการศึกษาผลความพึงพอใจ 
 แบบผลิตภัณฑท่ีผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญดานการผลิต ผูทรงคุณวุฒิทางการ
ออกแบบและนักการตลาด โดยดูผลคะแนนสูงสุด นํามาพัฒนาปรับปรุงสรางตนแบบเพ่ือศึกษาผล 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย กลุมผูผลิต จํานวน 3ทาน รวมท้ังผูบริโภคกลุม 
เปาหมาย จํานวน 100 ทาน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แบบผลิตภัณฑท่ีทําการออกแบบใหม โดยใชแบบประเมินคา (check list) Rating Scale 
5 ตัวเลือกในการพิจารณา 
 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน คือ ผลิตภัณฑไหมอีรี่จากข้ึนรูปทรง 3 มิติ 
 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ 
 
ข้ันตอนการศึกษา 
 ข้ันตอนการศึกษา ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการศึกษา 4 ข้ันตอนตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ทางดานเอกสารตํารางานวิจัยและทางปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณกลุมผูผลิตและผูบริโภค 
   1.1 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับวัสดุ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานหนอง- 
หญาปลอง ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
   1.2 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับวัสดุประสานในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ ศึกษารูปทรงโครงสรางท่ี
สามารถนํามาประยุกตเขากับผลิตภัณฑ 
   1.3 ศึกษากรรมวิธีการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ ท้ังในเรื่องของคุณสมบัติ 
ของวัสดุ การผสมวัสดุในการผลิตและเทคโนโลยีท่ีใชในปจจุบัน 
   1.4 ศึกษาระบบโครงสรางและความแข็งแรงของผลิตภัณฑ ท่ีเหมาะสมกับลักษณะ 
การใชงาน 
   1.5 ศึกษาแนวโนมและความนิยมของตลาดในกลุมผลิตภัณฑผาทอ เพ่ือเปนแนวทาง 
ในการสรางกรอบแนวคิดในการออกแบบท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
   1.6. การเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ พ้ืนท่ีเก็บขอมมูลคือ กลุมทอผาบาน 
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หนองหญาปลอง ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือเปน
แนวทางในการออกแบบตอไป 
 2. การทดลองวัสดุ 
   วิเคราะหขอมูลจากการทดลองวัสดุ วิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการประสานวัสดุท่ี
เหมาะสมสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑและวิเคราะหเพ่ือสรุปแนวทางในการออกแบบ โดยการ
วิเคราะหผลในการคัดเลือกความเหมาะสมในการพิจารณาผลการทดลองวัสดุมาใชในการออกแบบ 
 3. ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา 
 3.1 กําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการออกแบบ 4 แนวทาง เพ่ือพัฒนาแบบราง 
 3.2 ประเมินดานการออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน ผูผลิต 
1 ทาน และนักการตลาด 1 ทาน ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีกําหนด เพ่ือนําไปพัฒนาแบบราง 3 
มิติ 
 3.3 การสรางแบบจําลอง 3 มิติ เพ่ือดูสัดสวนของผลิตภัณฑ 
 3.4 คัดเลือกแบบท่ีไดทําการปรับปรุงแกไขนําไปสูข้ันตอนการผลิตตนแบบ 
 3.5การทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากผูผลิตและผูบริโภค 
 4. ประเมิณความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภค 
 ประเมิณความพึงพอใจจากกลุมผูผลิตจํานวน 3 ทาน ผูบริโภคกลุมเปาหมายจํานวน 
100 ทาน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถไดผลิตภัณฑรูปทรง 3 มิติ จากไหมอีรี่ใหกับกลุมทอผาไหมอีรี่ บานหนอง 
หญาปลอง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
 2. สามารถไดรับการยอมรับจากผูผลิตและผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑไหมอีรี่จากการข้ึน 
รูปทรง 3 มิติ 
 3. สามารถเปนตัวอยางแนวทางการพัฒนาใหกับกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑรูปทรง 3 มิติ 
 
นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
 ไหมอีรี่ หมายถึง เสนใยจากรังไหม สีขาว ชนิดใยสั้น เนื้อฟู หนานุม หยิกงอ ตะปุมตะปา 
ไมเปนระเบียบ 
 รูปทรง 3 มิติ หมายถึง การนําไหมอีรี่ท่ีผานกระบวนการทําเปนแผนและนํามาสราง
ปริมาตรหรือการนํามาประกอบกันใหเกิดความกวาง ความยาว ความสูง 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑไหมอีรี่ เพ่ือสรางรูปทรง 
3 มิติ ของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดทําการศึกษาวรรณกรรมและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย 
 1. ศึกษาวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
 2. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑกลุมไหมอีรี่ 
 3. รูปทรง 3 มิติ 
 4. ศึกษาวัสดุท่ีใชรวมในงานทอผาเพ่ือสรางรูปทรง 3 มิติ 
 5. ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปและการประกอบท่ีเหมาะสม 
 6. การตกแตงพิเศษ 
 7. ศึกษาหลักการออกแบบ 
 8. ศึกษาหลักการการออกแบบผลิตภัณฑ 
 9. แสงไฟและหลอดไฟภายในบาน 
 10. ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
ศึกษาวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
  ไหมอีรี่ (Eri silkworm:Philosamia recini) เปนไหมปาท่ีสามารถนํามาใชประโยชนได
อยางกวางขวาง ไหมอีรี่กินใบมันสําปะหลังและใบละหุงเปนอาหาร (ทิพยวดีและคณะ, 2535) จึงเปน 
การสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง เลี้ยงหนอนไหมเปนอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดและสราง
งานในหมูบาน พัฒนากลายเปนกลุมหัตถกรรมทอผา ไหมอีรี่เลี้ยงไดงาย อุปกรณท่ีเลี้ยงเชนเดียวกับ
ไหมหมอน เชน กระดงหรือตะแกรงเลี้ยงไหม ชั้นวางภาชนะเลี้ยง จอใหไหมทํารัง รวมท้ังโรงเรือน
เลี้ยงไหม การศึกษาการนําไหมอีรี่ไปใชประโยชนในงานสิ่งทอยังมีนอย เนื่องจากไมสามารถสาวเสน
ไหมจากรังไดเหมือนไหมเลี้ยง ชนิด Bombyx mori ท้ังๆ ท่ีสมบัติทางกายภาพของไหมอีรี่มีการยืดตัว
ไดสูงกวาไหมเลี้ยง และทนตอโรคและแมลง (บุษรา และคณะ, 2543) 
 ไหมปามี 3 ชนิด คือ ไหมมูการ ไหมทาซาร และไหมอีรี่ ไหมอีรี่เปนไหมปาชนิดเดียวท่ี
สามารถนํามาเลี้ยงไดอยางสมบูรณครบวงจรชีวิต โดยมีวงจรชีวิต 40-60 วัน เปนไหมชนิดฟกตลอดป 
การเจริญเติบโตประกอบดวย ระยะไข ระยะตัวหนอน ระยะดักแด และผีเสื้อตัวเต็มวัย เลี้ยงได 4-5 
รุนตอป ไขไหมฟกไดเอง ไมตองอาศัยการฟกเทียม (กีฏวิทยา เกษตรกําแพงแสน, 2551) 
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 วงจรชีวิตไหมอีรี ่ 
 ระยะผีเสื้อ 
 ไหมอีรี่เปนผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ ปกกางเต็มท่ีกวาง 4-5 นิ้ว ปกมีสีน้ําตาลดํา มีเสน
ขวางกลางปสีขาว ตรงกลางของปกมีรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยวสีเหลืองขาวตัดขอบดวยสีดํา สวนทองของ
ตัวผูจะเล็กกวาตัวเมีย ผีเสื้อมีอายุประมาณ 7-10 วัน ผีเสื้อจะผสมพันธทันทีหลังออกจากดักแดและ
กางปกเต็มท่ีแลว การผสมพันธ ผสมพันธไดมากกวา 1 ครั้ง ตัวเมียจะวางไขตอนกลางคืนและอาจวาง 
ไขได 2-3 คืน โดยไมบินและไมกินอาหาร และชอบวางไขบนวัสดุท่ีอยูในแนวตั้ง 
 

 
ภาพท่ี 6 ผีเสื้อไหมอีรี่ 
           (ถายโดยผูวิจัย ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
           วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558) 
 
 ระยะไข 
 แมผีเสื้อวางไขเปนเม็ดกลมเล็กๆ สีขาวอมเหลือง เรียงติดกันเปนแพและวางไขไดหลาย
วัน เปลือกไขคอนขางแข็ง ไขมีอายุประมาณ 7 วัน เม่ือใกลฝกไขจะเปลี่ยนเปนสีเทาและดํา สําหรับ
แมผีเสื้อท่ีแข็งแรงสมบูรณจะวางไขไดประมาณ 300 ฟองตอวัน 
 ระยะตัวหนอน 
 ในระยะตัวหนอน แบงเปน 5 วัย หนอนไหมวัยท่ี 5 จะกินอาหารปริมาณมาก และตัวโต
ข้ึนอยางรวดเร็ว หนอนไหมท่ีโตเต็มท่ีจะยาว 90-100 มิลิเมตร มีการลอกคราบ 4 ครั้ง กอนเขาดักแด 
เวลาในชวงเปนตัวหนอนท้ังสิ้นประมาณ 18-20 วัน 
 

 
ภาพท่ี 7 ไหมอีรี่ระยะตัวหนอน 
           (ถายโดยนิยม นาควิชานนท ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
           เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2558) 
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 ระยะดักแด 
 กอนเขาดักแดหนอนไหมจะหยุดกินอาการและถายของเสียออกหมด เม่ือหนอนโตเต็มท่ี
ถึงระยะ ไหมสุก ลําตัวจะมีสีเหลือง ตัวหนอนจะหาท่ีท่ีเหมาะสมตอการทํารังเขาดักแด และเริ่มทํารัง
หอหุมตัวเอง และใชเวลาทํารังแลวเสร็จภายใน 3 วัน หนอนไหมจะลอกคราบครั้งสุดทายและเขาดัก 
แดภายในรังและเปนดักแดนาน 9-11 วัน 
 ลักษณะรังไหมและเสนใย 
 รังไหมอีรี่มีลักษณะเรียวยาว สีขาว เสนใยจะสานกันแบบหลวม สรางเสนใยเปนชั้นๆ 7-
8 ชั้น ระหวางชั้นมีชองวาง ปลายขางหนึ่งของรัง เสนไหมจะพันกันโดยเวนชองใหผีเสื้อออกจากรัง
และปลายอีกขางหนึ่ง เสนไหมจะพันกันโดยไมเหลือชอง รังไหมอีรี่จึงเปนรังเปด ปลายรังอีกดานเปน
รังปด ไหมอีรี่ใหเสนใยชนิดใยสั้น มีเนื้อฟู หนานุมและหยิกงอ 
 คุณลักษณะเสนใยไหมอีรี่ 
 โครงสรางทางกายภาพของเสนไหม ประกอบดวยสารโปรตีนท่ีเรียกวา ไฟโบรอิน 
(Fibroin) 2 เสน ลอมรอบดวยกาวเซริซิน (Sericen) มีลักษณะเหนียวชวยยึดใหเสนใยสองเสนติดกัน 
ผิวของไหมชั้นนอกมีกาวเซริซินเคลือบอยูมาก แตเซริซินท่ีเคลือบเสนใยชั้นในจะมีปริมาณนอยและ
สมํ่าเสมอกวาเสนใยชั้นนอก เม่ือลอกกาวไหมออก จึงทําใหขนาดของเสนใยไหมชั้นนอกมีขนาดเล็ก
กวาเสนใยไหมชั้นใน ซ่ึงแตกตางจากไหมเลี้ยงโดยท่ัวไปท่ีเสนไหมชั้นในมีขนาดเล็กกวาไหมชั้นนอก 
(โมโตอิ และคณะ, 2530) 
 จากผลสรุปงานวิจัยการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเสนใยไหมอีรี่ (กฤตพร ชูเสง และ
คณะ, 2549) สรุปผลไดดังนี้ 
 สมบัติทางกายภาพของเสนใยไหมอีรี่ 
 1. ลักษณะตามยาวของเสนใยไหมอีรี่ ท้ังไหมชั้นในและไหมชั้นนอก มีความราบเรียบแต
ไมสมํ่าเสมอ สวนกลางใสแหมือนแทงแกว สวนชอบเปนเสนสีดํา 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ลักษณะของใยไหมอีรี่ชั้นในและชั้นนอก ตามลําดับ 
ท่ีมา: กฤตพร ชูเสง, ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริลและสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ, ดายปนมือจากไหมปาอีรี่   
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549), 3. 
 
 2. ลักษณะภาพตัดขวางของเสนใยไหมอีรี่ ท้ังไหมชั้นนอกและไหมชั้นใน มีลักษณะเปน
รูปสามเหลี่ยมมุมมน บางรูปเกือบจะเปนรูปไข ทิศทางของสามเหลี่ยมไมเปนระเบียบ เม่ืออยูเปนกลุม
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จะมีชองวางระหวางรูปสามเหลี่ยม 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ลักษณะภาพตัดขวางของใยไหมอีรี่ชั้นในและชั้นนอก ตามลําดับ 
ท่ีมา: กฤตพร ชูเสง, ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริลและสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ, ดายปนมือจากไหมปาอีรี่   
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549), 4. 
 
 3. ขนาดหรือความละเอียดของเสนใยไหมอีรี่ พบวา ขนาดของเสนใยชั้นในมีขนาดใหญ
กวาเสนใยไหมท้ังรังและเสนใยไหมชั้นนอก คือ เสนไหมชั้นใน มีขนาด1.49 ดีเนียร เสนไหมท้ังรังมี
ขนาด1.39 ดีเนียร และเสนไหมชั้นนอก มีขนาด 1.15 ดีเนียร ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับรายงานของ
โมโตอิ และคณะ (2530) ท่ีสรุปไววา เสนใยไหมชั้นนอกมีขนาดเล็กกวาเสนใยไหมชั้นใน 
 4. ความแข็งแรงของเสนใยไหมอีรี่ คาแรงดึงขาดของเสนใยไหมชั้นในสูงกวาหรือมีความ
แข็งแรงมากกวาเสนใยจากไหมท้ังรังและเสนใยจากไหมชั้นนอก คือ เสนไหมชั้นในมีคาแรงดึงขาดโดย
เฉลี่ย 4.94 กรัม/เท็กซ เสนไหมท้ังรังมีคาแรงดึงขาดโดยเฉลี่ย 4.85 กรัม/เท็กซ และเสนไหมชั้นนอกมี
คาแรงดึงขาดโดยเฉลี่ย 3.69 กรัม/เท็กซ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับไชยยงค (2543) ท่ีกลาววา เสนใย
ธรรมชาติท่ีไดจากสัตวและพืชมีความแข็งแรง ณ ตําแหนงตางๆ ของเสนใยไมเทากัน 
 โครงสรางทางเคมีของเสนไหม 
 ไหมเลี้ยงโดยท่ัวไปมีไฟโบรอิน 70% เซริซิน 20-30% เสนใยจากรังไหมเปน 97% เปน
โปรตีนบริสุทธและมีสวนประกอบอ่ืนๆ เพียงเล็กนอย เชน ข้ีผึ้ง คารโบรไฮเดรต วัตถุมีสี และสารอนิ
นทรีย สวนไหมปา (ไหมอีรี)่ มีไฟโบรอิน 75-90% เซริซิน 5-20% และมีปริมาณเสนใยมากกวาเสนใย
ไหมเลี้ยงท้ังสวนประกอบอ่ืนก็มีมากกวา เชน คารโบรไฮเดรต สารอนินทรีย (โมโตอิ และคณะ, 2530) 
 การลอกกาวไหม 
 การลอกกาวไหมเปนการลอกกาวและสิ่งสกปรกท้ังหมดออกจากเสนไหม เพ่ือใหไดเสน 
ใยไหมท่ีสะอาดและยอมสีได การลอกกาวออก 30% 50% 70% หรือ 100% จะยอมสีไดสดใสตางกัน 
ถาลอกกาวออกมากก็จะยอมสีไดสดใสมากข้ึน ปริมาณกาวเซริซินของไหมปา (ไหมอีรี)่ มีนอยกวาไหม
บาน แตมีสารอยางอ่ืนผสมอยูมาก จึงทําใหละลายเซริซินในสารละลายดางไดยาก ปจจุบันใชวิธีการ
แยกกาวออกโดยการตมนานๆ หรือตมซํ้า โดยใชดางแกและสารลอกกาวปริมาณมาก ดังนั้นจึงตอง
ระวังการสูญเสียความเงามันและการลอกกาวท่ีไมสมํ่าเสมอ (โมโตอิ และคณะ, 2530) 
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ลักษณะเฉพาะของเสนใยไหม 
ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะเฉพาะของเสนใยไหม 

ลักษณะเฉพาะ คุณสมิบัติของใยไหมอีรี่ 

ความแข็งแรง/ความเหนียว ปานกลาง / 2.4 -5.1 กรัม/เดเยอร 

ความดูดซึมน้ํา ไดด ี

ความทนตอกรด มาก-ปานกลาง 

ความทนตอดาง นอย 

ความทนตอความรอน ไดด ี

ความทนตอแมลง ปานกลาง-นอย 

ความทนตอรา นอย 

คุณสมบัติการยอม ไดด ี

การคืนตัว อยูในระดับปานกลาง 

ความทนทานตอการขัดถู ทนตอการขัดถูไดดี 

ความคงรูป ทนตอการยืดหดไดดี เม่ือผานการซักผาจะหด แตเม่ือดึงและรีดก็จะ
คืนกลับเขาสูขนาดเดิมได 

การดูดความชื้น ดูดความชื้นได 11% 

ความถวงจําเพาะ 1.25 

สารฟอกขาว ไมควรใชสารฟอกขาวชนิดท่ีมีคลอรีนเปนสวนประกอบกับไหม 
เพราะทําใหเสนใยลดความเหนียวแข็งแรง ควรใชสารฟอกขาวท่ีไม
แรง เชน Hydrogen peroxide และ Per Borate 

กรด - ดาง กรดแรเขมขนและดางเขมขนจะละลายไหมได Nitric Acid จะทําให
ไหมสีเหลือง 

สารทําละลายอินทรีย ทนตอสารทําละลายอินทรียทุกชนิดได 

แสงแดดและความรอนสูง จะทําใหเสนใยลดความเหนียวลง เนื่องจากทําใหโปรตีนสลายตัวได
เร็ว 

 
 กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
 บานหนองหญาปลอง ตั้งอยูท่ีหมู 9 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
เปนชุมชนท่ีมีวิถีความเปนอยูแบบพ่ึงพาอาศัยกัน สังคมชนบทมีความเปนอยูแบบเศรฐกิจพอเพียง มี
อาชีพหลักทํานา อาชีพรองทําสวน ทําไร อาชีพเสริมในหมูบานคือการเลี้ยงไหม การยอมผาไหม ผา
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ฝายมัดหม่ียอมสีจากธรรมชาติ เม่ือป พ.ศ. 2537 รัฐบาลมีการรณรงคการสวมใสผาพ้ืนเมือง กลุม
แมบานหนองหญาปลองจึงไดรวมตัวกันกอตั้งกลุมทอผาข้ึน โดยมีสมาชิกแรกตั้งกลุมจํานวน 10 คน 
โดยอาศัยงบประมาณสวนตัวของแตละคนและชวยเหลือตนเอง จนกระท่ัง พ.ศ. 2544 องคการ
บริหารสวนตําบลโพนเพ็ก ไดใหการสนับสนุนงบประมาณและมีสมาชิกเพ่ิมเปน 30 คน โดยใชชื่อวา 
"กลุมทอผา" ปจจุบันเปนท่ีรูจักในชื่อ "กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง" (ศูนยขอมูลทางวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม. 2555 : ระบบออนไลน) 
 กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง ครั้งแรกผลิตผาไหมมัดหม่ียอมสีเคมีและไดปรับเปลี่ยน
ในป พ.ศ. 2545 เพราะตลาดของผาไหมสีเคมีเริ่มอ่ิมตัว จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะผลิตสินคาท่ีเปน
เอกลักษณของกลุม จึงไดศึกษาเรื่องราวการยอมสีธรรมชาติจากผูสูงอายุท่ีมีความรูในหมูบาน คือการ
ยอมสีธรรมชาติจากเปลือกไม ใบไมตางๆ ท่ีหาไดภายในชุมชนมาใชยอมและไดผลิตภัณฑผาไหม
มัดหม่ียอมสีธรรมชาติจนเปนท่ีรูจักของหนวยงานราชการและกลุมผูประกอบการ จนถึงป พ.ศ. 2555 
ถึงจุดอ่ิมตัวเก่ียวกับตลาดผาไหมและมีคูแขงเพ่ิมมากข้ึน จึงเริ่มเลี้ยงไหมอีรี่ ซ่ึงไหมอีรี่มีความแตกตาง
จากไหมหมอนคือ เสนใยสั้น เนื้อฟู หยิกงอ เสนใยยอมสีธรรมชาติไดดีและเสนใยสามารถผสมกับเสน
ใยจากธรรมชาติอ่ืนๆไดดี ทําใหเกิดเนื้อผาท่ีหลากหลาย เม่ือนําออกจําหนายจึงเปนท่ีพอใจของลูกคา 
ผาไหมอีรี่จึงกลายเปนท่ีรูจักและเปนเอกลักษณของกลุม 
 กรรมวิธีการผลิตของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
 กลุมทอผาบานหนองหญาปลองถือไดวาเปนกลุมแรกในประเทศไทย ท่ีมีกลุมการผลิต
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา คือ มีฐานเลี้ยงไหม ฐานปลูกหมอน ฐานสาวไหม ฐานยอมสี ฐานทอผา และ
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอ มีเอกลักษณผาทอในแบบฉบับของตัวเอง คือ การสาวไหมดวยมือ 
ขนาดของเสนไหม การใชสีธรรมชาติสําหรับยอมไหมและการผสมไหมบานกับไหมอีรี่ กลุมทอผาบาน
หนองหญาปลองยังสามารถแกปญหาวิธีการสาวไหมดวยภูมิปญญาทองถ่ิน แกปญหาข้ันตอนการทอ 
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของผาทอไหมอีรี่และสมาชิกในกลุมมีทักษะฝมือสามารถสรางผลิตภัณฑตาม
ผลิตภัณฑตนแบบได 
 ฐานเล้ียงไหม 
 กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง เดิมเริ่มตนจากรับหนอนไหมจากคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มาทดลองเลี้ยง แตในปจจุบันรับหนอนไหมมาจากหลายท่ี เชน ไหมจาก
อุดรธานี ไหมจากรอยเอ็ด ไหมจากอํานาจเจริญ และไหมจากชัยภูมิ เพ่ือทดลองเลี้ยง เปรียบเทียบ
ความแตกตางของเสนใยท่ีได กลุมทอผาบานหนองหญาปลองเลี้ยงไหมเปนวงจรชีวิตของไหมอีรี่ คือ 
ตั้งแตระยะไข ระยะตัวหนอน ระยะดักแด และผีเสื้อตัวเต็มวัย จนสามารถวางไขไดอีกครั้ง วนครบ
วงจรไปเรื่อยๆ 
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ภาพท่ี 10 ฐานเลี้ยงไหมของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
             เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน2558) 
 
 ฐานปลูกหมอน 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ฐานปลูกหมอนของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
            (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
            เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน2558) 
 
 ฐานสาวไหม 
 การสาวไหมคือการคลี่ ดึงใยไหมออกจากรังใหติดตอกันเปนเสนยาว สาวครั้งละ 2เสน 
ใยข้ึนไป ใหไดขนาดเสนไหมใหญและยาวพอดีกับท่ีตองการ (อัจฉราพร ไศละสูตและชิเงรุ วาตานาเบ. 
2520: 34) เนื่องจากเสนใยไหมอีรี่เปนเสนใยสั้น (Staple) การสาวไหมดึงเสนใยออกจากรังไดยาก แต
กลุมทอผาสามารถแกปญหาวิธีการสาวไหมดวยภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใชดางข้ีเถาชวยสาว ชวยใหไหม
อีรี่มีความแข็งตัว เหมาะกับการสาวเสน กลุมทอผาบานหนองหญาปลองจึงมีเอกลักษณในแบบฉบับ
ของตัวเอง คือ การสาวไหมดวยมือและขนาดของเสนไหมอีรี่ คือ เสนเล็กสลับเสนใหญ 
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ภาพท่ี 12 ฐานสาวไหมของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
             เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน2558) 
 
 ฐานยอมสี 
 การยอมสี เลือกใชสีธรรมชาติสําหรับยอมไหมเพ่ือสรางเอกลักษณ โดยยอมสีธรรมชาติ
จากเปลือกไม ใบไมตางๆ เชน เปลือกมะมวง เปลือกตนประดู ใบหมอน ใบแกว ลูกหมอน มะเกลือ 
ครั่ง คราม ใบสบูเลือด ดอกอัญชัน ดอกดาวเรืองและโคลน ขอดีของการยอมดวยสีธรรมชาติ คือ สีไม
ฉูดฉาด สีออนเย็นตา และสีธรรมชาติจะติดสีไดดีในเสนไหม วิธีการยอม คือ ทําการค้ันเอาน้ําจากพืช
ท่ีใหสีนั้นๆ ตมใหเดือด จากนั้นนําไหมมาชุบน้ําใหเปยกบิดพอหมาด กระตุกใหเสนไหมเรียงเสนแลว
แชในน้ํายอมสี จากนั้นนําไปผึ่งใหแหง จะไดไหมสีตามตองการ  
 

 
 
ภาพท่ี 13 ฐานยอมสีของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
             (ถายโดยนิยม นาควิชานนท ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
             เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2558) 
 
 ฐานทอผา 
 เนื่องจากเสนไหมอีรี่มีความนุม ไมมีความแข็งแรงมากนัก กลุมทอผาบาหนองหญาปลอง
จึงแกปญหาข้ันตอนการทอดวยการผสมเสนไหมระหวางการทอ โดยใชไหมบานเปนเสนยืน เพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแรงของผาทอไหมอีรี่ และใชวิธีลงแปง ลงน้ําขาว ทอผาโดยใชก่ีหรือหูกทอผา 
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ภาพท่ี 14 ฐานทอผาของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
            (ถายโดยนิยม นาควิชานนท ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
            เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2558) 
 
 กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ 
ชื่อผูบริหาร/ประธาน : นางทองเลิศ สอนจันทร 
ชื่อวิสาหกิจ : ผาไหมมัดหม่ียอมสีธรรมชาติ 
ท่ีตั้งสถานประกอบการ : 36 บานหนองหญาปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 
 สินคาหรือบริการ 
 ผาไหมมัดหม่ียอมสีธรรมชาติ 
 ผาฝายแปรรูป กางเกง/เสื้อ 
 ผาไหมแปรรูป หมวก/กระเปา/เสื้อสตรี/เสื้อบุรุษ 
 ผาไหมอีรี่ 
 ระยะเวลาการกอตั้ง : ดําเนินธุรกิจมากกวา 5 ป 
 แหลงวัตถุดิบ 
เสนยืน (ไหมบาน)  รับซ้ือจากสมาชิก (ในชุมชน) 
    ซ้ือจากรานคาอําเภอชนบท 
เสนพุง    เลี้ยงและสาวเสนเอง 
สียอม     เปลือกไมท่ีมีในพ้ืนท่ีและปลูกเพ่ือยอม มีเปลือกมะมวง, เปลือกประดู 

โคลน ,ดอกดาวเรือง ,ผลหมอน ,มะเกลือ ,ผลคูน ,ใบแกว ,มูลไหม 
 กระบวนการผลิต 
 1. สาวเสนใย ใหมีความเล็กใหญ สําหรับผลิต สินคาหรือผลิตภัณฑตามท่ีออกแบบ 
 2. นํามาคนหัวหม่ี 
 3. นํามามัดลายตามตองการดวยเชือกฟาง 
 4. นํามายอมสี 
 5. เก็บสี 
 6. แกะเชือกฟางท่ีมัดออก 
 7. กรอใสกระสวย 
 8. เขาสูกระบวนการทอ 
 กลุมลูกคาเปาหมาย 
 หนวยงาน พัฒนาชุมชน ,อําเภอ,จังหวัด 
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 หนวยงาน ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ ขอนแกน,กรมหมอนไหม 
 ศูนยศิลปาชีพระหวางประเทศ 
 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑกลุมผาทอ 
 ศึกษาผลิตภัณฑแปรรูปของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
 ผาไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ผลิตภัณฑผาไหมอีรี่ 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
             เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน2558) 
 
 กระเปาไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ผลิตภัณฑกระเปาไหมอีรี่ 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
             เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน2558) 
  
 หมวกไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ผลิตภัณฑหมวกไหมอีรี่ 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
             เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน2558) 
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 ชุดไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ผลิตภัณฑชุดไหมอีรี่ 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
             เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน2558) 
 
 โคมไฟไหมอีรี ่
 

 
 
ภาพท่ี 19 ผลิตภัณฑโคมไฟไหมอีรี่ 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
             เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน2558) 
 
 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑไหมอีรี่ขางเคียงในตลาด 
 ชุดไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ผลิตภัณฑชุดไหมอีรี่ในกลุมตลาดไหมอีรี่ 
ท่ีมา: พัชรินทร พัฒนาบุญไพบูลย, ไหมอีรี่ (Eri Silk), tcdc, เขาถึงเม่ือ 17 ตุลาคม 2559, เขาถึงได
จาก http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/ClassicItem/24139 

http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/ClassicItem/24139
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 ผาชิ้นไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 21 ผลิตภัณฑผาชิ้นไหมอีรี่ในกลุมตลาดไหมอีรี่ 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
             วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558) 
 
 ชุดไหมอีรี่ 
 

 
 

ภาพท่ี 22 ผลิตภัณฑชุดไหมอีรี่ในกลุมตลาดไหมอีรี่ 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
             วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558) 
 
 หมอนอิงไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 23 หมอนอิงไหมอีรี่ในกลุมตลาดไหมอีรี่ 
             (ถายโดยผูวิจัย ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
             วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558)  
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 ผาพันคอไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 24 ผาพันคอไหมอีรี่ในกลุมตลาดไหมอีรี่ 
            (ถายโดยผูวิจัย ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
            วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558) 
 
 กระเปาไหมอีรี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 25 กระเปาไหมอีรี่ในกลุมตลาดไหมอีรี่ 
            (ถายโดยผูวิจัย ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
            วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558) 
 
 ชุดใสอุปกรณ Lap top 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ซองใสอุปกรณ Lap topในกลุมตลาดไหมอีรี่ 
            (ถายโดยผูวิจัย ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
            วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558) 
  
 รปูทรง 3 มิติ 
 งานออกแบบ 3 มิติ (The Three-Dimensional World) คือ การออกแบบท่ีมิไดมองแค 
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ผืนภาพ ความกวาง ความยาวไมสามารถสรางวัตถุได จําตองมีความลึกหรือความสูง เพ่ือมิติของ
รูปทรง ท่ีสรางองคประกอบของรูปดานตางๆ ไดแก รูปดานหนา ดานหลัง ดานซาย ดานขวาและ
ดานบน ซ่ึงแสดงรูปลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถจับตองได บอกขนาดสัดสวน ความเล็ก ความใหญ 
ระยะใกล ระยะไกล รวมถึงภาพในมุมมองตางๆ ท่ีสรางอารมณ ความรูสึก การใชสอยและคุณคาทาง
ความงาม ท่ีสามารถตรวจสอบไดโดยกระบวนของงาน 3 มิติ การออกแบบ 3 มิติยังตองอาศัย
กระบวนการคิด การรางแบบและการออกแบบตอเนื่องจากงาน 2 มิติเปนพ้ืนฐาน สวนเพ่ิมเติมใน
องคประกอบสูความเปน 3 มิติ คือ โครงสราง 
 การออกแบบรูปทรง 3 มิติ 
 รูปทรง 3 มิติ เปนกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะท่ีใหผลทางทัศนะภาพโดยตรง ดวย
รูปทรงท่ีมองเห็นไดจากองคประกอบของ ความกวาง ความยาว ความลึก ความสูงและความหนา ซ่ึง
อาศัยพ้ืนฐานการสรางจากหลักการออกแบบ 2 มิติตอเนื่องไปสูงาน 3 มิติ ขอบขายการออกแบบท่ี
เก่ียวของกับรูปทรง 3 มิติ คือ 
 1. สื่อลักษณะของการออกแบบรูปทรง 3 มิติ รูปทรงท่ัวไปเกิดจากเจตคติและอุดมคติ
รวมกับจินตนาการทางความคิด ประสบการณ อารมณความรูสึกผสานกับองคประกอบศิลปะและ
หลักการของการถายทอดเปนรูปทรง ซ่ึงมีลักษณะคลายกับงาน 2 มิติ แตเพ่ิมเติม คือ 
  1.1 รูปทรงตนแบบ (Original Form) การสรางรูปทรงจากสิ่งท่ีไดพบเห็น ไมวาจะเปน
จากธรรมชาติหรือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน รูปทรงท่ีไดจะมีลักษณะเหมือนตนแบบ (Real Form) เชน มี
ตนแบบจากธรรมชาติ จะไดรูปทรงในรูปแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) ถาตนแบบเปนการเนน
รูปทรงมนุษย จะไดรูปทรงในรูปแบบมนุษยนิยม (Humanism) หรือถาตนแบบเนนรูปทรงวัตถุ จะได
รูปทรงในรูปแบบวัตถุนิยม (Objectivism) เปนตน รูปแบบเหมือนจริงตางๆเปนจุดเริ่มตนของการ
ออกแบบ เพ่ือพัฒนาไปในแนวทางอ่ืนๆ ตอไป 
  1.2 รูปทรงตกแตง (Decorative Form) รูปทรงท่ีเนนความงาม จากองคประกอบ จุด 
เสน รูปราง รูปทรง สี และผิวสัมผัสท่ีมีเอกภาพ ท่ีสื่ออารมณออนหวาน นุมนวล แข็งแกรง เทห หรือ
อารมณอ่ืนๆ ตามจินตนาการของการตกแตง การปรับเปลี่ยนรูปทรงและการสื่อความหมาย ในแนว 
ทางของรูปทรงตกแตงเปนการสรางสรรคจากการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง (Modified of Form) รูปทรง
ท่ีคลายรูปทรงตนแบบ แตยังคงเคาโครงตนแบบเพ่ือสะทอนรากฐานเดิมหรือท่ีมาของรูปทรง 
แสดงออกทางกายภาพและความรูสึกนึกคิด 
  1.3 รูปทรงนามธรรม (Abstract Form) รูปทรงท่ีเปนสวนขยายทางความรูสึกนึกคิดให
หางไกลจากความเปนจริง แสดงเนื้อหาไมตรงตัว ตองคนหา ติดตาม มีความซับซอนทางความคิดและ
จินตนาการ จากแรงบันดาลใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง งานออกแบบรูปทรงนามธรรมจัดเปนการประยุกต
รูปทรง (Applied of Form) โดยไมท้ิงเคาโครงเดิมหรือท่ีมาของรูปทรงใหปรากฎทางกายภาพ 
  1.4 รูปทรงตามคติกําหนด (Conventional Form) รูปทรงท่ีสรางเพ่ือเปนสิ่งแทนหรือ
ตัวแทน (Symbolic) สิ่งใดสิ่งนึงท่ีตองการ อาจไมไดมีอยูจริง มโนคติจินตนาการจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นํามาปรุงแตง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือประยุกตรูปทรงท่ีแฝงดวยความศรัทธา ความเชื่อ ความกลัว 
ความรัก ฯลฯ โดยอาศัยศิลปะรูปทรงเปนสื่อในคติกําหนดนั้นๆ 
  1.5 รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form) การออกแบบรูปทรงโดยท่ัวไป โดยมี
พ้ืนฐานรูปทรง (Basic Form) จากเรขาคณิตเปนโครงราง สรางแนวคิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม
ตองการ เชน รูปทรงเหมือนจริง รูปทรงนามธรรม เปนตน และแนวทางสมัยใหมนิยมมีลัษณะเดนของ
รูปทรงเฉพาะของเรขาคณิต เชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หาเหลี่ยม แปดเหลี่ยม วงกลม ฯลฯ แสดงบน
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ระนาบ จุด เสน หรือปริมาตร จึงมีความรวมสมัย (Contemporary) สูความทันสมัยหรือสมัยใหม 
(Modern) และสามารถประยุกตใชกับแนวทางสรางสรรครูปทรงอ่ืนไดในทุกลักษณะ 
 ประเภทของการออกแบบรูปทรง 3 มิติ 
 ผลงานรปูทรง 3 มิติลวนแตมีองคประกอบทางโครงสราง เพ่ือสรางรากฐานของรูปทรง มี 
2 ประเภท คือ 
 1. รูปทรงโครงสรางหรือการประกอบรูปทรง (Constructing or Assembling) รูปทรง
ใดท่ีประกอบข้ึนเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกัน ดวยองคประกอบของโครงสราง ไดแก โครง 
สรางสวนยอด สวนขอบ และสวนผิวหนารวมกันเปนรูปทรงลักษณะ 3 มิติ โดยหลักการความ
เหมือนกันหรือซํ้ากัน ความคลายคลึง ความลดหลั่นในลําดับ ความแตกตางในแนวทางของจุด เสน 
ระนาบ ลักษณะของโครงสรางหรือการประกอบรูปทรงจะไดรูปทรง 3 มิติ แบบนิ่งหรือแบบเคลื่อน
ไหมในลักษณะตางๆ คือ 
   1.2 โครงสรางประกอบชิ้นสวน (Component Structure) โครงสรางอาศัยรูปทรง จุด 
เสน ระนาบ หรือปริมาตรมาประกอบกันดวยหลักการเชื่อมตอหรือผสานชิ้นสวนทางโครงสราง เปน
รูปทรงอิสระหรือมีแบบแผนชัดเจน มีเอกภาพในตัวเอง 
  1.2โครงสรางชั้น (Layer Structure) โครงสรางอาศัยรูปทรงระนาบหรือรูปทรงเสนมา
ประกอบกันเปนชั้นหรือซอนกันดวยชุดของรูปทรงแบบซํ้า คลายคลึง ลดหลั่น ปรากฎมวลรวมท่ีมี
เอกภาพในแนวทางตางๆ กันไป 
  1.3 โครงสรางยึดเหนี่ยวดวยเสน (Interlinking Line Structure) โครงสรางท่ีไดจาก
การนํารูปทรงเสน 2 รูปแบบ คือ แบบมีชีวิต ยืดหยุน และแบบไมมีชีวิต ไมยืดหยุน มาประกอบเปน
โครงสรางรปูทรง 3 มิติ 
  1.4 โครงสรางแบบผนัง (Wall Structure) โครงสรางท่ีไดจากรูปทรง จุด เสน ระนาบ 
หรือปริมาตรมาประกอบกันในแนวระนาบหรือแนวตั้ง โดยเนนสวนสัดผลงานแบบผนัง ไมวาจะ
ประกอบจากเทคนิคโครงสรางจากชิ้นสวน โครงสรางชั้น หรือโครงสรางยึดเหนี่ยว โดยปกติมัก
ประกอบชิ้นสวนโครงสรางหรือหนวยรูปทรงยอย 
 2. รูปทรงมวล (Mass) ลักษณะรูปทรงท่ีเกิดจากการหลวมรวมกันของสื่อหรือวัสดุในการ
ถายทอดของรูปทรง ดวยกระบวนการเพ่ิมและกระบวนการลดหรือตัดทอน เพ่ือสรางลักษณะรูปทรง
ในแนวทางตางกันไป 
  2.1 กระบวนการเพ่ิมมวลรูปทรง (Additive Process) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ ใน
ทางบวก โดยเอาสวนยอยเพ่ิมเขาเพ่ือใหเปนมวลสวนรวม เหมาะสําหรับวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเปลี่ยน 
แปลงสภาพไดดี เชน ดิน ปูนปลาสเตอร ปูนซีเมนต หรือวัสดุอ่ืน ซ่ึงตองผานกระบวนการเทคนิค
เฉพาะของวัสดุและวิธีการ เชน การเผา การอบ การเคลือบ การตกแตงอ่ืนตามวัตถุประสงคของการ
ใชงาน ไดแก 
 การปน คือ การนําสวนยอยเพ่ิมเขา เพ่ือใหเปนมวลสวนรวม 
 การหลอ คือ กระบวนการตอเนื่องจากการปน รูปทรงท่ีไดจากการปนคือตนแบบ เพ่ือ
การหลอ 
 การถอดแบบ คือ กระบวนการถายแบบออกมาจากของจริง หรือจากรูปตนแบบท่ีไดจาก
การปน หรือเปนสิ่งของตามธรรมชาติ ซ่ึงจะมีความสัมพันธ กับการหลอ โดยแบบท่ีถอดไดจะเปนแบบ
พิมพ เพ่ือนําไปหลออีกครั้งหนึ่ง 
  2.2 กระบวนการลดและตัดทอนรูปทรง (Deduction or Subtractive Process) เปน
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การสรางรูปทรง 3 มิติในทางลบ โดยนําสวนยอยออกจากมวลสวนรวม เหมาะสมกับวัสดุท่ีมีมวลเดิม
อยูแลวและมีคุณสมบัติไมแข็งมาก เชน หินออน ไม วิธีการในแนวทางนี้มีวิธีเดียว คือ การแกะสลัก 
เปนการสกัด ขูด ขีด เจาะ หรือทํารองลึก ไดงานท่ีเรียกวา รูปสลัก 
 3. รูปทรงเคลื่อนไหว (Kinetic Form) รูปทรง 3 มิติ จากการประกอบรูปทรงโครง 
สรางและมวลรูปทรงในแนวทางตางๆ โดยเพ่ิมมิติการเคลื่อนไหวเขาไปเก่ียวของ คือ 
  3.1 การเคลื่อนไหวทางสายตา พบไดจากการออกแบบงาน 2-3มิติ โดยแสดงเปนพลัง
หรือภาพลวงตา 
  3.2 การเคลื่อนไหวทางกายภาพ หรือเคลื่อนไหวขององคประกอบ ท่ีแสดงการเคลื่อน 
ไหวไดจริงจากการกระทําของแรงใดๆ ซ่ึงเปนไดท้ังแบบตั้งและแบบแขวน 
 โครงสรางพ้ืนฐานของรูปทรง 3 มิติ 
 1. ทิศทางของรูปทรง พ้ืนฐานเบื้องตนของการออกแบบรูปทรง ประกอบดวยทิศทาง 3 
ลักษณะ คือ ทิศทางในแนวตั้ง ทิศทางในแนวนอน และทิศทางในแนวขวาง 
 รูปทรงท่ีประกอบจากเสน ทิศทางในแนวตั้งแสดงการเคลื่อนท่ีในลักษณะข้ึนและลงทิศ 
ทางในแนวนอน แสดงการเคลื่อนท่ีในลักษณะไปทางซายและขวา ทิศทางในแนวขวาง แสดงการ
เคลื่อนท่ีในลักษณะเดินหนาและถอยหลัง 
 

 
 
ภาพท่ี 27 รูปทรงท่ีประกอบจากเสน 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 8. 
 
 รูปทรงท่ีประกอบจากระนาบ ทิศทางในแนวตั้งแสดงการเคลื่อนท่ีในลักษณะไปทางซาย 
และขวา ทิศทางในแนวนอนแสดงการเคลื่อนท่ีในลักษณะข้ึนและลง ทิศทางในแนวขวาง แสดงการ
เคลื่อนท่ีในลักษณะเดินหนาและถอยหลัง 
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ภาพท่ี 28 รูปทรงท่ีประกอบจากระนาบ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 8. 
 
 รูปทรงท่ีประกอบเปนปริมาตร ทิศทางในแนวตั้งแสดงการเคลื่อนท่ีในลักษณะเดินหนา 
และถอยหลัง ทิศทางในแนวนอนแสดงการเคลื่อนท่ีในลักษณะข้ึนและลง ทิศทางในแนวขวาง แสดง
การเคลื่อนท่ีในลักษณะทางซายและขวา 
 

 
 
ภาพท่ี 29 รูปทรงท่ีประกอบเปนปริมาตร 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 8. 
  
 องคประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบรูปทรง 3 มิต ิ
 ในการออกแบบ 2 มิติ มีองคประกอบ 3 ประการ คือ 
 1. องคประกอบทางความคิด ไดแก จุด เสน ระนาบ ปริมาตร 
 2. องคประกอบทางการมองเห็นหรือทัศนะภาพ ไดแก รูปราง ขนาด สีและผิวสัมผัส 
 3. องคประกอบทางความสัมพันธ ไดแก ตําแหนง ทิศทาง บริเวณวางและแรงศูนยถวง 
 ในการออกแบบรูปทรง 3 มิติ มีองคประกอบท่ี 4 เพ่ิมเติม คือ 
 4. องคประกอบทางโครงสราง ไดแก 
  โครงสรางสวนยอด แสดงเปนจุด 
  โครงสรางสวนขอบ แสดงเปนเสน 
  โครงสรางสวนผิวหนา แสดงเปนระนาบ 
 เม่ือท้ัง 3 สวนประกอบกันจะเกิดรูปทรง 3 มิติ ท่ีมีโครงสรางความงามทางศิลปะของจุด 
เสน ระนาบ รูปทรง และปริมาตร รวมกับองคประกอบทางความคิดและองคประกอบทางการมองเห็น
หรือทัศนะภาพ ทําใหงานโครงสรางมีความสมบูรณ องคประกอบทางการปฏิบัติ ไดแก การสื่อ
ความหมาย และแสดงเนื้อหาของงานออกแบบท่ีเปนรูปธรรมและการใชสอย 
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 ทฤษฏีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ 
 การสรางมิติความลึก เปนมิติท่ี 3 โดยอาศัยรากฐานจากรูปทรง 2 มิติ ท่ีมีเพียงความ
กวางและยาว เปนการสรางรูปทรงใหสมบูรณทางกายภาพ ซ่ึงอาจรวมถึงมิติของการเคลื่อนไหว การ
สื่อความหมาย ประโยชนใชสอยและความงาม ประกอบดวยหลักทฤษฎีพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. โครงสรางระนาบ (Serial Planes Structure) คือ การประกอบกันของหนวยรูปทรง
จากรูประนาบ ดวย แนวทางของการจัดระบบโครงสรางแบบชุด (Series) ตามแนวตั้งหรือนอน 1 
ระนาบ (Plane) คือ รูปทรงท่ีแสดงสัดสวนกวางและยาวเดนชัด ไมเนนสวนของความลึก มีคุณสมบัติ
เปนผืนแผน เรียกวา หนวยรูปทรงระนาบ (Unit Form of Plane) เชน ระนาบรูปทรงเรขาคณิต 
ระนาบรูปทรงจากธรรมชาติ ระนาบรูปทรงอิสระ ระนาบรูปทรงนามธรรม เปนตน ระนาบรูปทรงต
างๆ พัฒนาจากองคประกอบทาง ความคิดท่ีวา “จุด” มีพัฒนาการใหเปน “เสน” เสนพัฒนาการใหเป
น “ระนาบ” ระนาบพัฒนาการใหเปน “ปริมาตร” องคประกอบเหลานี้ลวนมีพัฒนาการสรางสรรคซ่ึง
กันและกัน คือ 
 เสน สามารถจัดชุดเปน จุด (Series of Points) 
 ระนาบ สามารถจัดชุดเปน เสน (Series of Lines) 
 ปริมาตร สามารถจัดชุดเปน ระนาบ (Series of Planes) และ “ระนาบ” แตละหนวย
คือรูปทรงตัดขวางของปริมาตร 
 

 
 
ภาพท่ี 30 การแสดงองคประกอบ เสน ระนาบ ปริมาตร 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 20. 
 
 2 รูปทรงจากระนาบ (Serial Planes) โครงสรางของปริมาตรท่ีประกอบข้ึนดวยชั้นของ
ระนาบ (Layers) ระนาบแตละอันก็คือ หนวยรูปทรง (Unit Form) ชั้นของระนาบประกอบจาก
ระนาบรูปทรงตั้งแต 2 หนวยข้ึนไป จัดเรียงชุดตามแนวตั้ง หรือแนวนอน ดวยระเบียบวิธีของความซ้ํา 
(Repetition) ความคลายคลึง (Similarity) หรือ การลดหลั่น (Gradation) หรือหมายถึงระยะของ
จังหวะการประกอบหนวย โครงสรางปริมาตรรูปทรง (Layers Construction Design หรือ Layers 
Structure) นอกจากระเบียบวิธีของโครงสรางและระยะแลว หนวยรูปทรงใดๆ ก็ตามตองการระเบียบ
วิธีของหลักการดังกลาวดวยเชนกัน เพ่ือการสรางสรรค ปริมาตรรูปทรงโครงสรางในแนวทางเฉพาะ
บุคลิกแตกตางกันไป มีแนวทางการ ออกแบบดังนี้ 
 

TaaM's
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ภาพท่ี 31 ตัวอยางระเบียบวิธีของความซ้ําและการการลดหลั่น 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 21. 
 
  2.1 รูปรางของหนวยรูปทรง (Shape of Unit Form) สรางสรรคดวยแนววิธี เชนเดียว
กับ ระนาบ 2 มิติ โดยการสรางเนื้อหาใหชัดเจนตอตนเรื่องและแนวเรื่องประกอบข้ันตอนการ 
สรางรูปแบบตาม พัฒนาการทางความคิด กลาวคือ 
 

 
 
ภาพท่ี 32 แผนพัฒนาการทางความคิดของรูปราง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 21. 
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 นอกจากกระบวนการสรางสรรครูปทรงดังกลาวแลว ระนาบสามารถดัดแปลงหรือประ
ยุกต รูปทรงใหมีบุคลิกท่ีแปลกใหมนาสนใจเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตางๆ ไดแก 
 การโคงงอ บิดรูปทรง (Curving Shape) 
 การพับรูปทรง (Bending Shape) 
 การตัดทอน การเจาะกลวง (Subtraction or Negative) 
 การตกแตงผิวพ้ืน การใหสี (Texture Decorative) เปนตน 

 
 
ภาพท่ี 33 ตัวอยางการดัดแปลงหรือประยุกตรูปทรง โดยวิธีการโคงงอ บิดรูป 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 22. 
  
 2.2 ปริมาตรของกลุมรูปทรงระนาบ (Volume of Serial Planes) มวลรวมของรูปทรงท่ี
สมบูรณ เม่ือประกอบโครงสรางจากหนวยรูปทรงระนาบ เชน ปริมาตรรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม 
รูปทรงอิสระ เปนตน ปริมาตรมวลรวมเปนสวน “ความคิดเริ่มแรก” ท่ีนักออกแบบตองศึกษาเนื้อหา 
ตนเรื่อง และแนวเรื่องรวมกับคุณลักษณะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตวาจะเปนไปตามเปาหมายหรือไม ปรก
อบจากสวนประกอบโครงสรางอยางไร ดังนั้นการศึกษาปริมาตรมวลรวม (Mass Study) จึงเปนสวน
พ้ืนฐานกอนการออกแบบหนวยรูปทรง 
 2.3 การประกอบโครงสรางปริมาตรรูปทรงระนาบ (Serial Planes Structure) ระบบ 
โครงสรางท่ีเปนหลักสําคัญ คือ การจัดชุดแนวตั้ง หรือแนวนอน การออกแบบระยะ (Spacing) และ
จังหวะ (Rhythm) ของระนาบรูปทรง 
  2.3.1การออกแบบระยะ (Spacing) สรางสรรคได 3 ลักษณะ 
 ระยะซํ้า (Repetition Spacing) ตําแหนงของหนวยรูปทรงจะมีระยะหางท่ีเทาๆ กัน 
 ระยะคลายคลึงกัน (SimilaritySpacing) ตําแหนงของหนวย รูปทรงจัดระยะหาง ไมเท
ากันแบบคอยเปนคอยไป หางบาง แคบบาง สลับกัน 
 ระยะลดหลั่น (Gradation Spacing) ตําแหนงของหนวยรูปทรงจัดระยะหางแบบ ค
อยเปนคอยไปโดยการเพ่ิมหรือลดระยะในสัดสวนเทาๆ กัน จากระยะหางไปสูระยะแคบ หรือจาก
ระยะแคบไปสูระยะหาง 

 
 
ภาพท่ี 34 ตัวอยางการออกแบบระยะ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 24. 
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  2.3.2การออกแบบจังหวะ (Rhythm) มีความสัมพันธกับระยะของตําแหนงรูปทรง
เก่ียวของกับ ความแคบ (Narrow Spacing) ความหาง (Wide Spacing) ปริมาตรท่ีสรางสรรคจาก
ระนาบตําแหนงแคบจะแสดงมวลรวมชัดเจน เปนกลุมกอนไดดีกวา ปริมาตรท่ีระนาบจัดวางตําแหน
งแบบหาง อิทธิของแสง-เงา การลงพ้ืนท่ีวางก็จะแตกตางกัน “ระยะแค” จะไดรูปทรงทึบ-แนน แสง-
เงาไลผิวขอบมวลรูปทรงภายนอกไดมาก มิติ ภาพลวงเก่ียวของกับบริเวณวางภายนอก “ระยะหาง” 
จะไดรูปทรงโปรง-เบา แสง-เงาไลผิวทะลุสูเนื้อท่ีวางรูปทรง ภายในมิติภาพลวงเก่ียวของกับบริเวณวาง
ภายในมากกวาภายนอก 
 จังหวะปกติ (Normal Rhythm) สรางระบบจังหวะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในวิธีทาง
เฉพาะของระบบ เชน ระบบจังหวะซํ้า จังหวะคลายคลึง หรือจังหวะลดหลั่น อาจจัดวางระยะแบบ
แคบหรือหางก็ไดในสภาพปกต ิ
 จังหวะสลับ (Mixed Rhythm) สรางระบบจังหวะหลายลักษณะเขาดวยกัน และอาจจัด
วางระยะแบบแคบ แบบหาง หรือ ผสมระยะแคบ และระยะหางอยูดวยกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 35 ตัวอยางการออกแบบจังหวะ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ  
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 24. 
 
  2.3.3แบบแผนของการประกอบโครงสราง (Pattern Structure) แนวทางของระยะ
และจังหวะ มี รูปแบบแตกตางกันไป 
 แบบแผนแนวระนาบแปลน (Plan) การมองมิติหนวยรูปทรง เนื่องจากตําแหนง ของหน
วยรูปทรงท่ีมาประกอบกัน 
 แบบแผนปกติ (Normal Pattern) จัดเรียงชุดหนวยรูปทรงระนาบแนวขนานปกติ 
 แบบแผนดัดแปลงหรือประยุกต (Modified and Applied Pattern) จัดเรียงชุด หนวย
รูปทรงระนาบแนวขนานและไมขนานโดยพิจารณาแบบแผนเสนรอบรูปผังพ้ืนใหแตงตางออกไป 
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ภาพท่ี 36 ตัวอยางแสดงแบบแผนดัดแปลง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 26. 
 
 แบบแผนระนาบดาน (Elevation) การมองมิติรูปทรงอันเนื่องจากทิศทางของหนวย
รูปทรงท่ีมาประกอบกัน 
 การหมุนรอบแกนตั้ง (Vertical Axis) 
 การหมุนรอบแกนนอน (Horizontal Axis) 
 การหมุนรอบตัว (Own Plane) 
 

 
 

ภาพท่ี 37 ตัวอยางประกอบโครงสรางการหมุนรอบแกน 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 26. 
 
  2.3.4เทคนิคของการประกอบโครงสราง (Construction Techniques) การออกแบบ
ในสภาพท่ี เปนจริงหรือหุนจําลองท่ีมีความแตกตางกันในขนาดและมาตราสวน เทคนิคการประกอบ 
โครงสรางมีหลายแนวทาง ดังนี้ 
 เทคนิคฐานพ้ืน (Base Techniques) เปนสวนสําคัญของการออกแบบรูปทรงท่ีจะ สราง
ความแข็งแรง รวมกับการใชสอยและความงาม มีลักษณะเปนแบบระนาบ (Flat Plane) แบบ
ยกระดับ ข้ันบันได (Steps) หรือลาดเอียง (Ram) เปนตน 
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 เทคนิคเสริมโครงสรางระนาบ (Reinforcement Purposes หรือ Additional Plane) 
การเสริมโครงสรางในสวนดานบน หรือดานขางของชุดระนาบ ตามแนวตั้งหรือนอน ใหเกิดการยึด
เหนี่ยว โครงสรางท่ีแข็งแรง ซ่ึงตองคํานึงถึงรูปราง-รูปทรงของสวนประกอบใหกลมกลืนกับสวนรวม 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ตัวอยางเทคนิคเสริมโครงสรางระนาบ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 27. 
   
 เทคนิคเสริมโครงสรางแกนตั้ง (Vertical Supporting Core) การเสริมแกนกลาง เพ่ือยึด
ระนาบรูปทรงใหแข็งแรงทรงตัวอยูได มีลักษณะมวลรวมของปริมาตรรูปทรงแบบอิสระ (Free-
Standing Shape) 
 

 
 

ภาพท่ี 39 ตัวอยางเทคนิคเสริมโครงสรางแกนตั้ง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรปูทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 27. 
 
 กรณีศึกษารูปทรงโครงสรางระนาบ (Case Study to Serial Planes Structure) 
 สามารถพบ โครงสร างระนาบในการออกแบบสาขาต างๆ อาทิ สถาปตยกรรม
ประติมากรรม ภูมิสถาปตยกรรม หรือศิลปะแขนงอ่ืน ๆ โดยมีแนวทางการออกแบบสูปริมาตรของ
รูปทรงโดยตรง หรือ การตกแตงสวนประกอบตางๆ ของปริมาตรรูปทรงในสวนรายละเอียด เพ่ือสราง
ความนาสนใจหรือการใชสอยเฉพาะทาง รวมถึงสุนทรียภาพอ่ืน ๆ เชน แสง-เงา บริเวณวางลวงตา  
เปนตน 

 
 
ภาพท่ี 40 ตัวอยางกรณีศึกษารูปทรงโครงสรางระนาบหมุนรอบแกนตั้ง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 29. 
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 โครงสรางระนาบท่ีมีชุดของระนาบหมุนรอบแกนตั้งแตละหนวย รูปทรงมีรูปราง
เหมือนกัน แตขนาดความสูงแตกตางกันแบบลดหลั่น (Gradation of Unit Forms) โดยจัดระยะและ
จังหวะของระนาบแปลนแบบซํ้าวนเปนรัศมีรอบจุดศูนยกลาง ซ่ึงระยะคอนขางหางรูปทรงโดยรวม
โปรง 
 

 
 
ภาพท่ี 41 ตัวอยางกรณีศึกษารูปทรงโครงสรางระนาบวางตัวตามแนวนอน 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 31. 
 
 โครงสรางระนาบท่ีมีชุดของระนาบวางตัวตามแนวนอน และประกอบสวนเสริม โครงสร
างดวยระนาบปดท้ังสี่ดาน ลักษณะโครงสรางจึงลอยตัวเปนอิสระ มีมิติและจุดเดนในสวนดานหนา-ด
านหลัง รูปทรงโดยรวมคอนขางโปรง 
  2. โครงสรางผนัง (Wall Structure) 
  โครงสรางผนัง (Wall Structures) ปริมาตรท่ีไดจากการประกอบของหนวยรูปทรงใด ๆ 
ซ่ึงมีพัฒนาการ มาจากปริมาตรพ้ืนฐานรูปลูกบาศก (Cube) เชื่อมตอระบบโครงสรางแผขยายใน
ระนาบตั้งและนอน โดยเนน สัดสวนใหเปนผืนระนาบกวางแบบผนัง (Wall) 1 สวนประกอบโครง 
สรางผนัง (Wall Structure Component) รูปทรง “ลูกบาศก (Cube)” ใชเปน รูปทรงพ้ืนฐานของ
การออกแบบหนวยรูปทรง (Unit Form) สามารถเชื่อมตอระหวางรูปทรงแนวตั้ง หรือ แนวนอน ให
ยาวออกไปเปนรูปทรง “แทง (Column)” เม่ือนํารูปทรงแทงหลาย ๆ อันมาประกอบโครงสราง 
เชื่อมตอกันแผขยายตามแนวนอน หรือแนวตั้ง จะไดรูปทรง “ผนัง (Wall)” ซ่ึงมีสวนประกอบจากหน
วยรูปทรง หลาย ๆ หนวย ประกอบเปนแทงและพัฒนาเปนผนังในท่ีสุด เรียกวา โครงสรางผนัง (Wall 
Structure) 

 
 
ภาพท่ี 42 ตัวอยางโครงสรางผนัง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 33. 
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 กรณีศึกษารูปทรงโโครงสรางผนัง (Case Study to Serial Wall Structure) 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ตัวอยางกรณีศึกษาโครงสรางผนังหนวยรูปทรง 4 ชุดตามแนวนอนและแนวตั้ง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 40. 
 
 โครงสรางผนังท่ีประกอบดวยหนวยรูปทรง 4 ชุดตามแนวนอนและแนวตั้ง รูปทรงขนม 
เปยกปูนสลับมุมซาย - ขวา จะไดรูปทรงโครงสรางโดยรวมแบบซิกแซ็ก 
 

 
 
ภาพท่ี 44 ตัวอยางกรณีศึกษาโครงสรางผนังหนวยรูปทรง 6 ชุดแบบซํ้าในลักษณะปกติ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 43. 
 
 โครงสรางผนังท่ีประกอบดวยหนวยรูปทรง 6 ชุดแบบซํ้าในลักษณะปกติ โดยหนวย
รูปทรงออกแบบลักษณะพิเศษและเทคนิคการตัด-พับหนวยรูปทรงสามมิติภายในบริเวณวาง ของเซล
แบบหมุนวนตอเนื่องแตละชุด แสง- เงาสรางความนาสนใจในมิติของแบบแผนท่ีแตกตางตามชวงเวลา 
 3. โครงสรางปริซึมและทรงกระบอก (Prisms and Cylinders) 
 โครงสรางปริซึมและทรงกระบอก (Prisms and Cylinders) สวนประกอบโครงสรางจาก
รูปทรงปริซึมและกระบอก จากแนวทาง 2 ลักษณะ คือ 
 โครงสรางจากหนวยรูปทรงเดียว (Single-Unit Form) 
 โครงสรางจากหนวยรูปทรงท่ีมากกวาหนึ่ง (Component-Unit Forms) 
 โครงสรางจากหนวยรูปทรงเดียวใหความสมบูรณของรูปทรงโดยภาพรวม ไมตองอาศัย
องคประกอบอ่ืนๆ มีความโดดเดน พลังและแรงดึงดูด (Unique,EnergyandForce) ในเปาหมายเดียว 
 โครงสรางจากสวนประกอบของหนวยรูปทรงมากกวาหนึ่ง ความสมบูรณของรูปทรงมา
จากการสงเสริมซ่ึงกันและกัน สรางเนื้อหาและรายละเอียดท่ีตอเนองเปนลําดับ ระยะ ทิศทาง การ
รวมตัว ฯลฯ สรางลําดับของจุดเดน จุดเนนและสวนเสริมใหเกิดคุณคารวมกัน 
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ภาพท่ี 45 หนวยรูปทรงเดียว (Single-Unit Form) ลักษณะตาง ๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 44. 
 

 
 
ภาพท่ี 46 หนวยรูปทรงท่ีมากกวาหนึ่ง (Component-Unit Forms) 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 44. 
 
 ปริซึมและทรงกระบอก (Prisms and Cylinders) คือ รูปทรงท่ีแสดงสวนสัด กวาง-ยาว-
ลึก โดยเนน สวนของความสูงในแนวตั้ง มีคุณสมบัติแบบแทง (Column) พัฒนาการมาจากรูป
ลูกบาศก (Cube) และสรางสรรครูปทรงในแนวทางอ่ืนๆ ไดรูปแทงท่ีมีลักษณะเปนเหลี่ยม (Prisms) 
และลักษณะรูปแทงกลม (Cylinders) : กรณีศึกษาจากโครงสรางผนัง พบวา “ผนัง” ประกอบจากส
วนของแทง (Columns) หลาย ๆ อัน แทงดังกลาว คือ พัฒนาการสูโครงสรางปริซึม และ กระบอก 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ปรซึิมและทรงกระบอก (Prisms and Cylinders) 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 45. 
  
 แนวทางสรางสรรคหนวยรูปทรงปริซึมและทรงกระบอก (Variations of a Prism and 
a Cylinder) คือ กระบวนการคิดเนื้อหาสูเรองและแนวเรองใหแสดงแนวการคิดท่ีชัดเจน เพ่ือนําสาระ
ดังกลาวสูการสรางสรรครูปทรงในวิธีทางเทคนิคตาง ๆ ตอไป 
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 องคประกอบทางโครงสรางของรูปทรงสวนยอด (Vertexes) หรือปลาย (Ends) สวนผิว
หนา (Faces) หรือดาน (Sides) และสวนขอบ (Edges) เปนสวนพิจารณาตอการออกแบบใหเกิดแบบ
แผนของความคลายคลึง (Similar) เหมือนกันหรือเทากัน (Equal) ขนานกัน (Parallel) หรือไมขนาน 
(Non-Parallel) ฯลฯ ระหวางหนวย รูปทรงแตละหนวย กรณีศึกษาแนวทางตาง ๆ ดังน 
 รูปทรงปริซึม 
 รูปทรงดานเทาหรือไมเทา : ปริซึมท่ีสรางจากรูปดานเทากันหรือไมเทากัน และมีรูป 
ลักษณะตาง ๆ กัน เชน สามเหลี่ยม หลายเหลยม วงกลม วงรี หรือรูปอิสระอ่ืนๆ เปนตน พิจารณา
จากสวน ปลายของรูปทรง 
 ปริซึมท่ีสรางสวนปลายหรือยอดไมขนานกับระนาบพ้ืน 
 สวนปลายดานบนและดานลางออกแบบรูปราง ขนาด ทิศทาง ไมเหมือนกัน 
 สวนปลายหรือยอดไมราบเรียบ มีลักษณะพิเศษทางการออกแบบ 
 ลําตัวทํามุมกับระนาบพ้ืน 
 เสนขอบของรูปทรงปฏิเสธแนวขนานในทางดิ่ง 
 ลําตัวโคงหรือหักงอ (Curve or Bent) 
 ลําตัวเลียนแบบรูปทรงแทง (Column) ในรูปลักษณะตาง ๆ เชน การตอตัวของลูกบาศก 
หรือรูปทรงอ่ืน ๆ 

 
 
ภาพท่ี 48 รูปทรงปริซึมแบบตางๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 50. 
  
 รูปทรงกระบอก 
 ลําตัวเอียง 
 สวนปลายพัฒนาเหลี่ยมมุมใหเปนรูปทรงโคง 
 สวนปลายไมขนานกับระนาบพน 
 สวนปลายมีรูปรางและขนาดตางกัน 
 ลําตัวโคงหรือหักงอ 
 การตอตัวของรูปทรงเปนแทง 

TaaM's
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ภาพท่ี 49 รูปทรงกระบอกแบบตางๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 46. 
 
 ปริมาตรหรือเนื้อท่ีวางภายในหนวยรูปทรงปริซึมและกระบอก (Spatial of the Prisms 
and Cylinders) เนื้อท่ีวางภายในรูปทรงแสดงคุณลักษณะเปนบริเวณวางลบและบริเวณวางบวก ซ่ึง
จะไดปริมาตรของเนื้อท่ีวาง 2 ลักษณะของรูปทรง คือ 
 รูปทรงปริมาตรกลวงหรือเปด (The Hollowed Forms) จัดเปนรูปทรงเปด (Open 
Forms) ท่ีสามารถพิจารณาการออกแบบเนื้อท่ีวางภายใน (Spatial) รวมถึงสวนปลาย ขอบ และ
ระนาบดาน เชนเดียวกับหนวยรูปทรงอ่ืน ๆ 
 รูปทรงปริมาตรทึบหรือปด (TheSolidForms) จัดเปนรูปทรงปด (ClosedForms) ซ่ึงมี
เนื้อท่ีวางเปนมวลเนื้อท่ีบวก (Positive) หรือเนื้อท่ีลบ (Negative) กรณีรูปทรงถูกปดหรือประกอบ
จากระนาบดาน โดยไมเปดเนื้อท่ีวางภายในเชื่อมสูภายนอก 
 

 
 
ภาพท่ี 50 รูปทรงปริมาตรกลวงหรือเปดและรูปทรงปริมาตรทึบหรือปดตามลําดับ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 47. 
  
 แนวทางสรางสรรครูปทรงปริซึมและกระบอกดวยองคประกอบทางโครงสราง (Creative 
to Construction Elements of Form) 
 สวนยอดหรือปลายของรูปทรง (Treatment of the Ends) สรางไดหลายแนวทางซ่ึง 
เหมาะสมกับรูปทรงเปดหรือปด แตกตางกัน 
 ใชรูปทรงลบบรรจุภายในรูปทรงทรงเปด ไดรูปทรงใหมเสมือนวงแหวน หรือ รูปทรงซอน 
มีขนาดเล็ก-ใหญ ตางกันจากภายใน 
 การตัดสวนปลายใหเกิดรูปทรงตาง ๆ แลวหอยตัวลงหรือตัดท้ิง 
  แบงสวนปลายออกเปนสวน ๆ ตั้งแต 2 สวนข้ึนไป 
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 ออกแบบเฉพาะสวนแลวเพมเขาไปในสวนปลาย 
 

 
 
ภาพท่ี 51 แนวทางสรางสรรครูปทรงปริซึม และ กระบอกดวยองคประกอบทางโครงสราง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 48. 
 
 สวนขอบของรูปทรง (Treatment of the Edges) สรางอิทธิพลรวมกับระนาบผิวดานได
ดีและทําใหทรวดทรงของลําตัวมีรูปลักษณะแปลกแตกตางกันไป สรางไดดีกับรูปทรงเปดหรือกลวง 
โดยพิจารณาแบบแผนโครงสรางจากระนาบ (Pattern Scored) ของแตละหนวยรูปทรงรวมกับวิธีการ
อ่ืนๆ 
 การใชแบบแผนของระนาบ (Pattern Scored) สรางสรรครูปทรงใหมีคุณลักษณะของ
ขอบ ท่ีนาสนใจในแนวทางตาง ๆ 
 การสรางเสนขอบไมขนาน (Non-Parallel Straight Edges) - เสนขอบแบบคลื่น 
(Wavy Edges) 
 เสนขอบแบบหวงโซรูปขนมเปยกปูน (Chain of Rhombic Shapes) 
 เสนขอบแนวขนานตัดเจาะรูปทรงวงกลม (Parallel Straight Edges with Circular 
Shapes Developed) 
 แบบแผนรูปทรงเชื่อมตอ (Intersecting Edges) 
 แบบแผนรูปทรงซับซอน (Complicated Pattern Scored) 
 

 
 
ภาพท่ี 52 สวนขอบของรูปทรง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 49. 
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 การสรางรูปทรงบวก และลบบนขอบรูปทรง (Negative and Positive Forms on the 
Edges) โดยวิธีการตัดทอนและเพ่ิมสวน (Cutting and Addition Forms) 
 สวนผิวดานรูปทรง (Treatment of the Faces) การสรางสรรคสวนผิวดานใช
กรณีศึกษา เชนเดียวกับสวนปลายและขอบ โดยเปลี่ยนการเนนมาท่ีผิวดาน วิธีการคงเดิม เชน การตัด 
การพับ การสราง รูปทรงลบหรือบวกบนผิวดาน เปนตน 
 การประกอบและเชื่อมตอรูปทรง (Components and Joining of Prisms and 
Cylinders) หนวยของรูปทรงตั้งแตสองหนวยข้ึนไปนํามาเชื่อมตอหรือประกอบรูปทรงเปนระบบโครง
สรางของผลงานสมบูรณ หนึ่งผลงาน นิยมหนวยรูปทรง 2-16 หนวย มีรูปแบบเชื่อมตอกันหลาย
ลักษณะ 
 เชื่อมตอสวนผิวดานของรูปทรง (Face Contact) ท้ังในแนวขนานหรือไมขนาน 
(Parallel or Non Parallel) 
 เชื่อมตอสวนขอบของรูปทรง (Edge Contact) ตามแนวนอนและแนวตั้ง 
 เชื่อมตอสวนปลายของรูปทรง (End and Vertex Contact) ในลักษณะรูปตัว T, L ทํา
มุม 90 องศา หรือ 45 องศา หรือ ยอดตอสวนยอด 
 เชื่อมตอสวนลําตัวดวยการลอครูปทรงเปนตัว X , + (Two-Crossed Prisms and 
Cylinders can be Interlocked of the Body) หรือเชื่อมตอเปนเนื้อเดียวกันในโครงสรางเปนตัว 
X , + , U และ หรือโครงสรางรูปอ่ืน (Construct Two-Crossed which are Integrally United 
and – or Union of a Number of Prisms and Cylinders) 
 กรณีศึกษารูปทรงปริซึมและกระบอก 
 โครงสรางปริซึมท่ีประกอบดวยหนวยรูปทรงปริซึมสามเหลี่ยมแตละหนวย รูปทรงมีรูป 
รางเหมือนกัน แตขนาดแตกตางกันแบบลดหลั่น (Gradation of Unit Forms) จัดวางระนาบแปลน
แบบรัศมีลอมรอบจุดศูนยกลาง ลักษณะเหมือนรูปหอย รูปทรงโครงสรางโดยรวมเปนทรงกระบอก
แสง - เงาสรางเสริมความนาสน 
 

 
 
ภาพท่ี 53 โครงสรางปริซึมประกอบดวยหนวยรูปทรงปริซึมสามเหลี่ยม 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 51. 
 
 โครงสรางปริซึมท่ีประกอบดวยหนวยรูปทรงปริซึมสี่เหลี่ยม 7 หนวย แตละหนวยรูปทรง
มีรูปรางเหมือนกัน แตขนาดแตกตางกันแบบลดหลั่น (Gradation of Unit Forms) สวนท่ีใกลกับฐาน
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ใชเทคนิคพับยอหนวยรูปทรง เพ่ือถายนาหนักใหรูปทรงแข็งแรงสมดุลและสรางแบบแผนรูปซิกแซ็ก 
(Zigzag Pattern) เปนจุดเดนท่ีระนาบ ดานหนาสวนบนของรูปทรงโครงสราง โดยรวม 
 

 
 
ภาพท่ี 54 โครงสรางปริซึมประกอบดวยหนวยรูปทรงปริซึมสี่เหลี่ยม 7 หนวย 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 53. 
  
 4. โครงสรางซํ้า (Repetition Structure) 
  โครงสรางซา (Repetition Structure) คือ การประกอบกันของหนวยรูปทรงแบบซา
หลายหนวย รวมกันจนกลายเปนโครงสรางรูปทรงโดยรวมท่ีมีความงามในรูปลักษณะหนึ่ง 
  การซากันของหนวยรูปทรง (Repetition of Unit Forms) เปนผลทางทัศนะภาพของ
องคประกอบท่ี เก่ียวกับรูปราง หรือ รูปทรง ขนาด สี และ ผิวสัมผัส 
  โครงสรางซา (Repetition Structure) จากของโครงสรางผนัง (Wall Structure) ไดสร
างความซาของโครงสรางในแนวทางหนึ่ง และสามารถเรียนรกูฎเกณฑการซาจากการออกแบบสองมิติ 
ถานําโครงสรางผนังมาประกอบในสวนดานหนา (Forwards) หรือดานหลัง (Backwards) ใหไดโครง
สรางซาท่ีมีสัดสวนกวาง:ยาว:ลึก เทากับ 1:1:1 
  การจัดระเบียบในแตละชั้นของโครงสราง (Arrangements of the Layers) 
 จัดรูปแบบซาเรียบงาย (Repetition to Simple) 
 การเลื่อนตําแหนงซาย-ขวาในแตละชั้น (Shift the Position of Alternate Layers) 
 การเลื่อนตําแหนงไลลําดับในแตละชั้น (Positional Gradation) 
 การเปลี่ยนทิศทางในแตละชั้น (Direction Variations) ในลักษณะตาง ๆ เชน 
คลายคลึงกัน ซากัน หรือ ไลลําดับของทิศทางท่ีเปลี่ยนไป 
 การจัดระบบภายในแตละชั้น (Organization within Each Layers) เก่ียวของกับการ 
จัดระบบหนวยรูปทรงภายในแตละชั้นทประกอบกันเปนโครงสรางโดยรวมในหลายลักษณะ 
 แบบแผนท่ีเปนระเบียบ (Regular Pattern) 
 การเลอนตําแหนงแตละแถวของชุดหนวยรูปทรง (The Rows can be Shifted) 
 การสรางชองวางระหวางหนวยรูปทรงในแนวทางตาง ๆ (Can be gaps between 
the Spatial Cells) โดยใหมีการสัมผัสตอกันในสวนตาง ๆ ภายในระบบโครงสราง 
 การสรางชองวางระหวางหนวยรูปทรง ไมใหเกิดการสัมผัสตอกันในสวนตาง ๆ 
(Spatial Cells or Unit Forms do not touch) ภายในระบบโครงสราง 
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 การเปลี่ยนทิศทางของหนวยรูปทรงแตละหนวย (Direction Variation) ภายใน 
ระบบโครงสราง 
 การประกอบและเชื่อมตอของหนวยรูปทรง (Components and Joining of Unit 
Forms) ใชหลักวิธีการแบบงายเชนเดียวกับรูปทรงอ่ืน ๆ คือ 
 ผิวดานเชอมตอผิวดาน (Face Contact) อาจเชอมตอบางสวนหรือแนบสนิทตลอด ผิวด
านก็ได โดยอาศัยหลักซา ความคลาย การไลลําดับ ในการจัดระบบรูปทรงแตละหนวย 
 ขอบเชื่อมตอสวนผิวดาน (Edge to Face) หรือ ขอบเชอมตอกับสวนขอบ (Edge 
to Edge) 
 สวนยอดเชื่อมตอสวนผิวดาน (Vertex to Face) สวนยอดเชื่อมตอสวนขอบ (Vertex to 
Edge) หรือ สวนยอดเชื่อมตอสวนยอด ( Vertex to Vertex) 
 การประสานรปูทรงใหเปนเนอเดียวกัน (Union Forms or Integrally Forms) 
 การล็อคประสานรูปทรง (Interlocking Forms) 
 ปริซึมรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือท่ีวางของเซล (Square Prism as Unit forms or Spatial 
Cells) โครงสรางมีความซับซอนในการประกอบกันของหนวยรูปทรง หรือการออกแบบท่ีวางภายใน
เซล สามารถเรียนรูการประกอบโครงสรางไดจากรูปทรงปริซึมสี่เหลี่ยมไดหลายกรณี คือ 
 ผิวดานเชื่อมตอผิวดาน (Face Contact) ในลักษณะซอนทับกันสนิท ซอนทับ บางสวน 
หรือเปลี่ยนทิศทางการซอนทับในลักษณะอ่ืน ๆ 
 ขอบเชื่อมตอกับสวนขอบ (Edge to Edge Contact) 
 การเชื่อมตอเปนตัวยู:U หรือตัวแอล:L หรือลักษณะอ่ืนๆ ของหนวยรูปทรง 2-4 หนวย 
 หนวยรูปทรงหรือเซลรูปตัวแอล : L (L-Shape Unit form or Spatial Cell) รูปทรง ลูก
บาศกสามารถประกอบโครงสรางเปนรูปตัวแอล : L ไดคลายคลึงกับรูปทรงปริซึมสี่เหลี่ยม โดยใช
หนวยรูปทรง 3 หนวยและพัฒนาเปนรูปทรงตัวแอล : L ลักษณะอ่ืน ๆ ในการประกอบโครงสรางเพ่ือ
สรางรูปทรงในคุณลักษณะใหม ๆ เชน รูปทรงตัวยู : U ตัวที : T หรือรูปทรงใบพัด/กังหัน เปนตน 
 หนวยรูปทรงภายในโครงสรางซา (Unit Forms in a Repetition Structure) หนวยรูป 
ทรงลูกบาศกจํานวนมากท่ีประกอบกันเปนรูปตัวแอล : L และประกอบเปนโครงสรางซาทซับซอนขน 
จําเปนตองพิจารณาเก่ียวกับคุณสมบัติหลายประการ อาทิเชน 
 หนวยรูปทรงจะตองมีความนง ไมเลื่อนไหล 
 โครงสรางจะตองแสดงถึงความแข็งแรง เฉียบคม 
 จะตองระมัดระวังในการสรางจุดเดน-จุดเนนของแตละดาน 
 หนวยรูปทรงสามารถลอคประสานรูปทรงกันไดในแตละหนวยและระหวางชองวางของ
หนวยรูปทรงในแตละชนโครงสราง เพ่ือเสริมการเชอมตอใหดูสมบูรณและแข็งแรง 
 กรณีศึกษารูปทรงโครงสรางซํ้า 
 โครงสรางซาท่ีประกอบจากหนวยรูปทรงซ่ึงพัฒนามาจากรูปตัว Y ดวยเทคนิคการตัด
และดัดโคงของแผนกระดาษ โดยประกอบเปนโครงสรางชั้นตามแนวนอน จํานวน 7 ชั้น และลดหลั่น
จํานวนหนวยรูปทรงจากการเพ่ิม-ลด จํานวนในแตละชั้น ตามลําดับแบบสมดุล 
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ภาพท่ี 55 โครงสรางซาประกอบจากหนวยรูปทรงพัฒนามาจากรูปตัว Y 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 63. 
 
 โครงสรางซาท่ีประกอบจากหนวยรูปทรงลูกบาศกรูปตัวเอกซ : X จํานวน 9 หนวยตอ 1 
ชุด / ผนัง ตามแนวตั้ง 2 ชุดซาย-ขวา โดยสรางความนาสนใจท่ีผนังตรงกลางให ลดระดับลงครึ่งหนึ่ง 
และ ลดจํานวนหนวย รูปทรงลงไปหนึ่งแถว หรือ เวนท่ีวางสวนบน และลางไว (Negative Space) 
รูปทรงโครงสรางโดยรวมเปนรูปสี่เหลี่ยม สัดสวน กวาง : ยาว : ลึก/สูง = 1:1:2 
 

 
 
ภาพท่ี 56 โครงสรางซาประกอบจากหนวยรูปทรงลูกบาศกรูปตัวเอกซ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 61. 
  
 5. โครงสรางรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polyhedral Structure) 
  โครงสรางรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polyhedral Structures) รูปทรงท่ีมีการพัฒนาการได
หลากหลายรูปแบบมากท่ีสุด คือ รูปเหลี่ยมนับตั้งแตรูปทรง 3 เหลี่ยม พัฒนาการสู 4 เหลี่ยม 5 
เหลี่ยม 9 เหลี่ยมไปเรื่อย ๆ จนถูกลบเหลี่ยมเปนรูปทรงกลม ซ่ึงไมใชรูปเหลี่ยมอีกตอไป 
  รูปเหลี่ยมสําหรับการออกแบบ 3 มิติ (Polyhedral for 3 Dimensional Design) รูป
เหลยมถูกประกอบจากระนาบดานทเปนรูปเหลี่ยมในลักษณะตาง ๆ ไมวาจะเปนรูประนาบ 3 เหลยม 
4เหลี่ยม5เหลี่ยมหรือรูปเหลี่ยมอ่ืนๆ รูปเหลี่ยมแตละชนิดอาจประกอบจากระนาบดาน รูปแบบ
เดียวกันหรือตางรูปแบบกัน เพ่ือผลของรูปทรงเหลี่ยมท่ีแตกตางกันและเปนไปโดยธรรมชาติของ
รูปทรงเหลี่ยมท่ีจะตองลงตัวในรูปดานท่ีนํามาประกอบ ลักษณะการปรากฏของรูปทรงอันเนื่องมาจาก
ความทึบ (Solid) หรือความโปรง-กลวง (Hollow) ใหผลของภาพปรากฏ 3ลักษณะ 
  ลักษณะท่ี 1 รูปทรงปรากฏจับตองได (Visible Form) อันเนื่องมาจากความทึบและตัน
ของรูปทรง (Solid Form) 
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 ลักษณะท่ี 2 รูปทรงปรากฏ (ทางความรูสึก) จับตองไมได  (Invisible Form) อัน
เนื่องมาจากความโปรง - กลวงของรูปทรง (Hollow Form) 
 ลักษณะท่ี 3 รูปทรงปรากฏจับตองไดและจับตองไมได (Semi-Visible and Invisible 
Form) รูปทรงเดียวหรือหลายรูปทรงมาประกอบกันอาจแสดงความทึบ ความโปรง อันเนื่องมาจาก 
การพิจารณาใชระนาบดานท่ีโปรงหรือทึบผสมกัน ใหภาพลวงทางการออกแบบไดดี อาศัยความร ูสึก
สัมผัสรวมกัน การสัมผัสโดยตรงทางการเห็นหรือสัมผัสอ่ืน ๆ 
 หนวยรูปทรง (Unit Forms) และระบบโครงสราง (Structure Systems) 
 การออกแบบหนวยรูปทรง โดยพิจารณาจากสวนประกอบโครงสรางตาง ๆ คือ 
 ออกแบบผิวดาน (Face Treatment) รูปทรงทึบ - ตัน หรือโปรงกลวง สามรถใชเทคนิค
ตางๆ คือ 
 การใชเพ่ิมรูปทรงและหรือการตัดทอนรูปทรง ( Positive และ/หรือ Negative Forms) 
บนดานของรูปทรง ดวยการเพ่ิมรูปทรง (Addition Forms) หรือตัดออก (Subtraction) เปนตน 
 การเชื่อมตอหรือการเก่ียวล็อครูปทรง (Joined or Interlocking Planes) ในแตละ ดาน
เขาดวยกันในลักษณะตาง ๆ 
 การแยกชิ้นสวนหนวยรูปทรงแลวนํามาเชื่อมตอทระนาบดาน 
 

 
 
ภาพท่ี 57 การออกแบบผิวดานโดยใชเทคนิคตางๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 69. 
  
 การออกแบบสวนขอบ (Edge Treatment) โดยวิธีการ 
 การเพ่ิมสวนของขอบใหเกิดเปนรูปทรง (Addition Forms) 
 การตัดบางสวนของขอบใหเกิดเปนรูปทรง (Subtraction Forms) 
 การดัดโคง (Curving) 
 การพับรูปทรง (Bending) 
 การสรางเสนขอบในรูปแบบการล็อคและการเชื่อมตอสวนขอบ เพ่ือการออกแบบผิวดาน
ในแนวทางตาง ๆ 
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ภาพท่ี 58 การออกแบบสวนขอบ โดยวิธีการตางๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 70. 
 
 การออกแบบสวนยอด (Vertex Treatment) โดยวิธีการ 
 การตัดสวนบางสวนออก (Cutting and Subtraction) โดยพิจารณาเปนรูปสเหลี่ยม
จัตุรัสหรือการตัดโคงสวนปลายของรูปดาน ซ่ึงเปนการออกแบบสวนดานแตละดานใหมีสวนเกยวของ 
กับสวนยอด 
 การเพมสวนยอดดวยรูปทรงใหม (Addition Forms) 
 

 
 
ภาพท่ี 59 การออกแบบสวนยอด โดยวิธีการตางๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 70. 
  
 การประกอบและเชื่อมตอของหนวยรูปทรง (Components and Joining of 
Polyhedral Shapes) ใชหลักวิธีการแบบงายเชนเดียวกับรูปทรงอ่ืน ๆ คือ 
 ผิวดานเชื่อมตอผิวดาน (Face Contact) อาจเชื่อมตอบางสวนหรือแนบสนิทตลอดผิวด
านก็ได โดยอาศัยหลักซา ความคลาย การไลลําดับ ในการจัดระบบรูปทรงแตละหนวย 
 ขอบเชื่อมตอกับสวนขอบ (Edge Contact) 
 สวนยอดเชื่อมตอสวนยอด (Vertex Contact) 
 การประสานรูปทรงใหเปนเนื้อเดียวกัน (Union Forms or Penetrate the volume) 
ในบริเวณสวนยอด สวนขอบหรือสวนระนาบดานของหนวยรูปทรงสองหนวยข้ึนไป 
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ภาพท่ี 60 การประกอบและเชื่อมตอของหนวยรูปทรงแบบตางๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 71. 
 
 กรณีศึกษารูปทรงโครงสรางรูปทรงหลายเหล่ียม 
 โครงสรางรูปทรงหลายเหลี่ยม The Truncated octahedron 2 หนวย (ขนาดใหญ) 
ออกแบบระนาบดานดวยเทคนิคการตัดเจาะและการเพ่ิมรูปทรงดวยสามเหลี่ยมปรามิดท่ีระนาบดา
นแบบสรางมีติลึก 

 
 
ภาพท่ี 61 โครงสรางรูปทรงหลายเหลี่ยมโดยขอบเชื่อมตอกับสวนขอบ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 75. 
  
 6. โครงสรางระนาบสามเหลี่ยม (Triangular Planes Structure) 
  การสรางสรรครูปทรงระนาบสามเหลี่ยม (Unit forms of Triangular Planes) 
 สามเหลี่ยมจากระนาบสามเหลยมดานเทา (Equilateral Triangles) ออกแบบระนาบ
รูปทรง สามเหลี่ยมดานเทา 1-8 รูป ประกอบเปนหนวยรูปทรงสามเหลี่ยม 
 

 
 
ภาพท่ี 62 สามเหลี่ยมจากระนาบสามเหลยมดานเทา 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 77. 
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 สามเหลี่ยมจากระนาบสามเหลี่ยมหนาจั่ว (Isosceles Triangles) ออกแบบจากระนาบ 
รูปทรงสามเหลี่ยมหนาจั่ว 1-8 รูป ประกอบเปนหนวยรูปทรงสามเหลยมทมีลักษณะคลายคลึงปริซึม 

 
 
ภาพท่ี 63 สามเหลี่ยมจากระนาบสามเหลี่ยมหนาจั่ว 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 78. 
  
 สามเหลี่ยมจากระนาบสามเหลี่ยมดานไมเทา (Unequal-sided Triangles) ซ่ึงออก 
แบบจาก ระนาบรูปทรงสามเหลี่ยมดานไมเทา 1-8 รูป ประกอบกันจะไดรูปทรงท่ีขาดสมดุลและรป 
ดานไมเหมือนกัน สรางความรสูึกมีชีวิตชีวา 
 

 
 
ภาพท่ี 64 สามเหลี่ยมจากระนาบสามเหลี่ยมดานไมเทา 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 79. 
 
 การจัดระบบบริเวณวางของโครงสรางสามเหลี่ยม (The Octet System) โครงสราง
ตารางกริดในงาน 2 มิติและโครงสรางรูปลูกบาศกในงาน 3 มิติ ไมมีชองวางระหวางหนวยโครงสราง 
เชนเดียวกับโครงสรางสามเหลี่ยมดานเทาในงาน 2 มิติ แตโครงสรางสามเหลี่ยมในงาน 3 มิติ จะ
ปรากฏชองวางระหวางหนวยโครงสรางเสมอ ถาอย ูในกรณีรูปทรง 3 มิติ The Octahedral และ The 
Tetrahedral 
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ภาพท่ี 65 การจัดระบบบริเวณวางของโครงสรางสามเหลี่ยม 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 79. 
  
 กรณีศึกษารูปทรงโครงสรางระนาบสามเหล่ียม 
 โครงสรางระนาบสามเหลี่ยมท่ีประกอบจากหนวยรูปทรง The Regular or Irregular 
Tetrahedral, Octahedral และ Pyramid เชื่อมตอกันในแตละชั้นอยางตอเนื่องคลายวงแหวนหรือ 
ตาสับปะรด 
 

 
 
ภาพท่ี 66 ตัวอยางงานโครงสรางระนาบสามเหลี่ยม 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 80. 
 
 7. โครงสรางดวยโครงเสน (Linear Framework) 
  โครงสรางทประกอบดวยเสน เปนโครงสรางท่ีแสดงคุณลักษณะของโครงเสน เรียกวา 
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“Construction with Lines” มีพัฒนาการจากรูปทรงเสนเขามาประกอบเปนโครงหรือกรอบ 
(Framework) ซ่ึงอาจเรียกอีกอยาง หนึ่งวา “Linear Framework” 
 หนวยรูปทรงจากเสนและโครงเสน (Unit Forms with Lines and Framework)หนวย 
รูปทรงแตละหนวยมีสวนประกอบจากกรอบ (Frame) ประกอบเปนโครงสราง (Structure) ในการ
พิจารณาหนวยรูปทรง เพ่ือการออกแบบจึงพิจารณา 2 ลักษณะ คือ 
 1. รูปทรงกรอบ (Frame) ประกอบจากสวนของเสนตั้งแต 3 ดานข้ึนไป ดวยหลักการซา 
(Repetition) ความคลายคลึง(Similarity) และการลดหลั่น (Gradation) ของหนวยรูปทรงกรอบ
จํานวนหนึ่ง 

 
 
ภาพท่ี 67 รูปทรงกรอบ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 85. 
  
 2. รูปทรงโครงสราง (Structure Frame) ประกอบดวยสวนของกรอบ มาประกอบกัน 
เปนโครงสรางหนวยรูปทรงดวยหลักการซา (Repetition) ความคลายคลึง (Similarity) และหรือการ
ลดหลั่น (Gradation) ของหนวยรูปทรงจํานวนหนึ่ง 
 

 
 
ภาพท่ี 68 รูปทรงโครงสราง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 85. 
 
 การประกอบสวนโครงสรางจากเสนและโครงเสน (Components for Linear 
Framework) หนวยของรูปทรง 2 รูปแบบ มีสวนประกอบของโครงสรางตางกันในหนวยรูปทรงกรอบ 
(Frame) จะประกอบดวยเสน เชื่อมตอกัน 
 แตในหนวยของโครงสราง (Structure Frame) จะประกอบดวยกรอบและสวนเสริม
โครงสราง (Frame and Supporting Sticks) ซ่ึงสามารถออกแบบไดรูปทรงหลายลักษณะโดยอาศัย
ลูกบาศก (Cube) เปน รูปทรงพ้ืนฐาน 
 

 
 

ภาพท่ี 69 หนวยของโครงสราง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 85. 
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 การเชื่อมตอของเสน (Joints of Linear) หลายวิธี ไดแก การทําปากฉลาม 45 องศา 
การใชดานประกอบดานทํามุม 90 องศาและการบากตัว L และ ตัว U ประกอบกับตัว T 
 หนวยรูปทรงซาของโครงเสน (Repetition of the Linear Framework) หนวยรูปทรง
ซ้ําเปนสวนสําคัญหนึ่งตอการออกแบบโครงสราง โดยอาศัยโครงสรางแนวตงของแทง (Column) เป
นหลักในการพิจารณาหนวยรูปทรงลักษณะตาง ๆ เมอนํามาประกอบเปนโครงสรางแบบแทง
(Column) อาจมีลักษณะมวลรวมในลีลา แตกตางกัน อาทิ ลีลาแนวตรงและขนานตลอดลําตัว ลีลา
แนวตรงแตไมขนานในเสนขอบของลําตัว ลีลาแนวโคงและลีลาผสม 
 เทคนิคการประกอบโครงสรางรูปทรงโดยรวม (Stacking of Repeated Units) หนวย
รูปทรงแตละหนวยเม่ือเชอมตอกันประกอบเปนมวลโครงสราง (Masses Structure) อาศัยหลักการ
ซา (Repetition) ความคลายคลึง (Similarity) และหรือการลดหลั่น (Gradation) ดวยการจัดวางตํา
แหนง (Position) และทิศทาง (Direction) ของหนวยรูปทรงทางตั้งหรือทางนอนใหเกิดความงามเท
าเทียมกันในตําแหนง และ ทิศทาง การเลอน ตําแหนงและทิศทาง (Shifted of Position and 
Direction) คือ ความสําคัญท่ีตองพิจารณาการเชื่อมตอหนวยโครงสรางดวยสวนกรอบดานบนและ ด
านขาง 
 การออกแบบสวนเพ่ิมและลดรูปทรงโครงสราง (Additions and Subtractions within 
the Structure Frames) หนวยรูปทรงกรอบสวนบน - ลาง และสวนเสริมโครงสรางหรือบริเวณวาง
ภายในรูปทรงโครงสราง อาจมีสวนเพ่ิม - ลดรูปทรงเพ่ือความนาสนใจเปนลักษณะพิเศษ มีหลาย
แนวทาง คือ 
 การเพ่ิมสวนเสริมโครงสรางระหวางกรอบบน-ลาง หรือ บริเวณเนื้อท่ีวางภายในโครงสร
าง (Addition and Subtraction inside the Space) 
 การเพ่ิมสวนเสริมโครงสราง (Additional Supporting Sticks) หรือการยายออก 
สวนเสริมโครงสรางเดิม 
 การเพ่ิมสวนของรูปทรงกรอบบน-ลาง ใหยนออกเปนเสน หรือ เปนกรอบเสริม 
 การผสานและสอดประสานของรูปทรงโครงสราง (Union and Interpenetration of 
Framework) ท่ีมากกวาหนึ่งหนวย 
 กรณีศึกษารูปทรงโครงสรางดวยโครงเสน 
 หนวยรูปทรงโครงสรางรูปสี่เหลี่ยม จํานวน 9 หนวย ท่ีมีสวนเสริมโครงสรางแบบขนาน
ความยาวเทากัน เชื่อมตอกันในสวนของดานขาง โดยใหสวนปลายบนจรดปลายลางแบบสลับตอเนื่อง
หมุนวนรอบตัวเอง 
 

 
 
ภาพท่ี 70 รูปทรงโครงสรางเสนรูปสี่เหลี่ยม  
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 90. 
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 8. โครงสรางชั้นดวยเสน (Linear Layers) 
  การสรางโครงสรางชั้น (Building Up of Linear Layers) จากหลักการโครงสรางดวย
โครงเสน (Linear Framework) จะไดโครงเสน (Framework) 2 ลักษณะ ถาไมมีสวนเสริมโครงสราง 
(Supporting Sticks) คือ 
 กรอบบน (Top Frame) ซ่ึงหมายถึงชั้นบน (Top Layers) 
 กรอบลาง (Bottom Frame) ซ่ึงหมายถึงชั้นลาง (Bottom Layers) ในระหวางกรอบบน 
และ ลาง จะมีบริเวณวาง (Space or Spatial) ท่ีใชออกแบบชั้นโครงสราง ไดอีก หลาย ๆ ชั้น ใหมี
ขนาด รูปทรง ทิศทาง เหมือนหรือแตกตางกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 71 การสรางโครงสรางชั้นแบบตางๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 92. 
 
 แนวทางสรางสรรครูปทรงเสนและความเปนไปได (Variation and Possibilities of 
Forms) รูปทรงโครงสราง (Frameworks) เปนรูปแบบหนึ่งของหนวยรูปทรงท่ีไดจากเสนมาประกอบ
เปน กรอบ (Frames) ในกระบวนการอยางงายสามารถนําเสนเสนเดียว (Single Wooden Sticks) 
มาพัฒนาเปนหนวย รูปทรงท่ีไดจากเสนโดยตรงประกอบเปนชั้นโครงสรางได ซ่ึงจะตองเปนเสนท่ีได
รับการออกแบบสวนลําตัว สวนขอบ และสวนปลาย (Body, Edge and Ends) เสนเหลานี้ คือ หนวย
รูปทรงท่ีนํามาเชื่อมตอกันเปนชน ๆ ในลักษณะซา หรือลดหลั่น หรือแบบรัศมี ในลักษณะตางๆ 
 การลดหลั่นของหนวยรูปทรงในโครงสรางชั้น (Gradation of Shape in Layer 
Construction) แทงไม (WoodenStick) แตแทงสามารถออกแบบได 2ลักษณะคือ 
 หนวยรูปทรงเสนเดี่ยว ๆ (One Wooden Stick) โดยอาศัยการออกแบบขนาด 
สัดสวน รูปราง และ ทิศทาง ฯลฯ ดวยหลักการลดหลั่น (Gradation) 
 

 
 

ภาพท่ี 72 หนวยรูปทรงเสนเดี่ยวๆ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 94. 
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 หนวยรูปทรงเสน 2 เสนประกอบกัน (Two Wooden Stick) โดยอาศัยหลักการลดหลั่น
ใน การออกแบบหนวยรูปทรงจากเสน 2 เสนประกอบกันเปนรูปแบบตัว V และ X 
 

 
 
ภาพท่ี 73 หนวยรูปทรงเสน 2 เสนประกอบกัน 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 94. 
 
 นอกจากนี้ Wooden Stick สามารถออกแบบลําตัวในรูปราง รูปทรงอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 
เสนตรงตัวV และตัวX 
 

 
 
ภาพท่ี 74 หนวยรูปทรง เสนประกอบกัน 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 95. 
 
 จาการออกแบบหนวยรูปทรงเสนจะไดหนวยรูปทรงโดยสรุป 3 ลักษณะ คือ 
 1. One Wooden Sticks Design 
 2. Two Wooden Sticks Design 
 3. Linear Frame Work Design 
 หนวยรูปทรงท้ัง 3 ลักษณะ เม่ือนํามาประกอบโครงสรางเปนชั้น อาจใชแบบ แผนของ
ความซา ความคลายคลึง การลดหลน ฯลฯ ของหนวยรูปทรงและในระบบชนโครงสรางตองคํานึงถึง
แบบแผนของระบบ ซ่ึงจะเก่ียวของกับแบบแผนรัศมี (Radiation) เปนสวนใหญ ท้ังในแนวตั้งและ
แนวนอน และ เปนระบบท่ีตองแสดงแกน ตําแหนง ทิศทาง ระยะ และ จังหวะ ของการจัดวางหนวย
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รูปทรงใหสัมพันธกับ รูปทรงโดยรวม ดังนั้นการศึกษารูปทรงโครงสรางโดยรวม (The Mass of 
Volume) 
 กรณีศึกษารูปทรงโครงสรางช้ันดวยเสน 
 โครงสรางชั้นท่ีประกอบจากหนวยรูปทรงเสน 4 ชุด แบบซา แตละชุดจัดวางแบบ
หมุนรอบตัวเองคลายกลีบดอกไม 4 กลีบ เชื่อมตอกันแบบตัว X ( X-Shaped Structure) รูปทรง
โครงสรางโดยรวมคลายหูกระตาย 
 

 
 
ภาพท่ี 75 โครงสรางชั้นท่ีประกอบจากหนวยรูปทรงเสน 4 ชุด แบบซา 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 96. 
 
 9. โครงสรางเสนยึดเหนี่ยว (Interlinking Lines) 
  โครงสรางท่ีใชเสนเปนองคประกอบสําคัญในการยึดเหนี่ยว เพ่ือสรางความแข็งแรงการ 
ถายเทแรง การรับนาหนักและสรางรูปทรงใหปรากฏข้ึนดวยคุณคาความงามจากโครงเสน 
  การยึดเหนี่ยวเสนบนรูปทรงระนาบ (Interlinking Line on a Flat Planes) รูประนาบ
ใด ๆ ก็ตามถูก สรางใหเปนระนาบลบ (NegativeFlatPlane) จากสวนประกอบของเสน จัดเปนรูปท
รง “ระนาบ” รูปแบบหนึ่ง รูปทรงระนาบจากเสน 2 เสนสามารถกําหนดจุดหรือตําแหนงทใชเปนจุ
ดเชื่อมโยงหรือยึดเหนยวเสนใหเกิดโครงสรางรูปทรงทมีแบบแผน (Pattern) 
 แบบแผนการยึดเหนี่ยวเสน (Pattern of Interlinking Lines) 
 1. ยึดเหนี่ยวตามแนวขนาน (Pattern of Parallel Interlinking) เม่ือเสนตรง 2 เสนวาง
ขนานกันตามแนวนอนและยึดเหนี่ยวดวยเสนขนานตามแนวตั้งแบบปกติหรือแบบไขวเปนเปนตัวX 
 2. ยึดเหนี่ยวแบบไมขนาน (Pattern of Nonparallel Interlinking) เม่ือเสนตรง 2 เส
นวางไมขนานกันตามแนวนอนและยึดเหนี่ยวดวยเสนขนานตามแนวตั้ง แบบปกติ แบบเอียง แบบไขว
สองขางไมเทากันหรือบิดเปนตัว X 
 3. ยึดเหนี่ยวแบบเขามุม (Pattern of Angle Interlinking) เม่ือเสนตรง2เสนวางเชื่อมต
อกันดานใดดานหนึ่งและยึดเหนี่ยวดวยเสนขนานตามแนวทแยงแบบปกติและแบบไขวสองขางเทากัน 
 4. ยึดเหนี่ยวบนเสนโคง (Pattern of Arc and Circle Interlinking) เม่ือใชเสนโคงหรือ 
วงกลมเปนตัวกําหนดตําแหนงและยึดเหนี่ยวดวยเสนขนานตามแนวนอน แบบปกติ แบบทแยงหรือ 
เอียงและแบบไขวสองขาง 
 



51 

 

 
 
ภาพท่ี 76 การยึดเหนี่ยวเสน 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 100. 
  
 การยึดเหนี่ยวเสนภายในบริเวณวางของรูปทรง (Interlinking Lines in Space of 
Forms) รูปทรงปริมาตรตางๆ ในลักษณะเปนโครงเสน (Out-Line Forms) หรือรูปทรงโปรงใส 
(Non-Solid Forms) หรือลักษณะโครงเสน (Linear Framework) สามารถออกแบบการยึดเหนี่ยว
โครงสรางในแตละรูปแบบแตละดาน และ ในเนื้อท่ีวางของรูปทรงโครงสรางได 
 

 
 
ภาพท่ี 77 การยึดเหนี่ยวเสนบริเวณวางของรูปทรง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 102. 
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 วัสดุและโครงสราง (Materials and Construction) ในการออกแบบโครงสรางหลัก 
วัสดุสวนใหญท่ีใชจะมีความแข็งแรงเสมอ (Rigid Material) เชน ไม เหล็ก ทองเหลืองหรือโลหะตาง ๆ 
ปูนซีเมนตหลอ ไฟเบอรกลาส เปนตน 
 สวนในการยึดเหนี่ยวของเสน การใชวัสดุใชมี 2 ลักษณะ 
 วัสดุแบบแข็ง (Rigid Materials) เปนวัสดุเชนเดียวกับตัวโครงสรางความยืดหยุนมี 
นอยหรือไมมี แข็งกระดางในความรสูึกและการจับตอง 
 วัสดุแบบนมุ (Soft Materials) เปนวัสดุท่ีมีความออนนมุคดงอได มีความยืดหยุนสูง เชน 
Cotton, Nylon หรือเชือกจากวัสดุชนิดตางๆ เปนตน 
 โครงสรางระนาบสําหรับการยึดเหนยวเสน (Planar Construction for Interlinking 
Lines) ในการออกแบบโครงสรางระนาบสามารถใชวัสดุท่ีมีความเปนแผนผืนแบบทึบหรือโปรงใส
และดวยคุณสมบัติของวัสดุจึงเปนสวนสําคัญทจะพิจารณามวลของปริมาตรรวมดวยเสมอ เพ่ือกําหนด
ความชัดเจนของรูปทรงโครงสรางโดยรวมกับแบบแผน( Pattern) ท่ีไดจากการยึดเหนี่ยวโครงเสน 
 การยึดเหนี่ยวเสนภายในบริเวณวางของปริมาตรรูปทรงโปรงใส (Interlinking Lines 
within a Transparent of Volume : Wall, Cube, Cylinder, Polyhedral, Triangular ฯลฯ) คือ 
ปริมาตรท่ีประกอบจากระนาบดาน (Flat Planes) วัสดุโปรงใส เชน กระจกใส กระจกสี กระจกฝา เป
นตน ซ่ึงอาจเปนโครงสรางแบบปดหรือแบบเปด สิ่งสําคัญของการออกแบบ คือ ลวดลายหรือแบบ
แผนของจุดบนระนาบท่ีจะใชเปนจุดเชื่อมโยงของเสนและลําดับตอมาเก่ียวของกับแบบแผนของ
รูปทรงจากการยึดเหนี่ยวโครงเสนในลักษณะตาง ๆ 
 

 
 
ภาพท่ี 78 การยึดเหนี่ยวเสนภายในบริเวณวางของปริมาตรรูปทรงโปรงใส 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 104. 
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 กรณีศึกษารูปทรงโครงสรางเสนยึดเหนี่ยว 
 โครงสรางยึดเหนี่ยวท่ีใชรูปทรงกรอบสามเหลี่ยม The Isosceles จํานวน 8 หนวย ประ
กอบเปนโครงสรางหลักรูปทรง The Octahedron Framework เสริมเสนโครงสรางระหวางกลาง ส
วนยอดและตัดเสนขอบออก 2 เสน การยึดเหนี่ยวเสน (วัสดุนุม เชน ฝาย ฯลฯ) ไมขนานตามแนว
ทแยงแบบไขว 

 
 

ภาพท่ี 79 โครงสรางยึดเหนี่ยวท่ีใชรูปทรงกรอบสามเหลี่ยม 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 110. 
 
 10. โครงสรางเคลื่อนไหว (Kinetics Structure) 
  โครงสรางท่ีสรางมิติของการเคลื่อนไหวเปนองคประกอบเพ่ิมจากโครงสรางปกติ จัดเป
นมิติท่ีสี่ของการออกแบบรูปทรง ท้ังประเภทรูปทรงโครงสราง (Construction) และรูปทรงมวล 
(Mass) แสดงคุณลักษณะ ได 2 รูปแบบ คือ 
 การเคลื่อนไหวทางสายตา (Visual Kinetics) เปนการเคลื่อนไหวท่ีไมไดเกิดข้ึนจริงแตเป
นผลจากมุมมองของการมองเห็น (Optical Movement / Motion) และการออกแบบท่ีทําใหผลงาน
มีพลังการเคลื่อนท่ีทางความรูสึกหรือการสรางภาพลวงตา เชน ผลงานออกแบบรูปทรงและโครงสราง
ท่ีใชความคลายคลึง การลดหลั่นหรือแบบแผนของรัศมี ซ่ึงพบเห็นไดท้ังงาน 2-3 มิติ 
 

 
 

ภาพท่ี 80 การเคลื่อนไหวทางสายตา 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 118. 
 
 การเคลื่อนไหวทางกายภาพ (Physical Kinetics) เปนการเคลื่อนไหวจริง (Actual 
Movement / Motion) จากองคประกอบของการออกแบบท่ีทําใหผลงานมีพลังการเคลื่อนท่ีทางตรง
ของวัตถุ (Objective Movement) จากการกระทําของแรงใดๆ และสามารถสรางความร ูสึกหรือ สร
างภาพลวงตาใหเปนสวนขยายของการเคลื่อนไหวเพมขนจากปกติได สวนใหญพบเห็นไดในงาน 3 มิติ
หรืองานประติมากรรมสถานะลอยตัว ซ่ึงเปนไดท้ังแบบตั้ง (Stabiles) แบบแขวน (Mobiles) และ 
แบบลองลอยอยใูนอากาศ (Space) 
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ภาพท่ี 81 การเคลื่อนไหวทางกายภาพ 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 118. 
 
 โครงสรางหรือประติมากรรมเคลื่อนไหวแบบตั้ง แบบแขวนและลอยอยูในอากาศ เปน 
งานออกแบบรูปทรงลอยตัว (Round Relief) เหมือนกัน แตมีความแตกตางแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 
 แบบตั้ง (Stabiles) โครงสรางจะตั้งบนพ้ืน โดยมีโครงสรางหลักใดๆ ทําหนาท่ีเปน 
แกนรับนาหนักหรือจุดหมุน ใหองคประกอบการเคลื่อนไหวสองขางเกิดการถวงดุลนาหนักกันและ สร
างความงามใหกับรูปทรงโครงสรางโดยรวมจากมุมมองปกติ 
 

 
 

ภาพท่ี 82 โครงสรางหรือประติมากรรมเคลื่อนไหวแบบตั้ง 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 119. 
 
 แบบแขวน (Mobiles) โครงสรางจะติดบนเพดานหรือระนาบผนังเหนือศีรษะ โดยมี 
โครงสรางหลักใดๆ ยึดติดกับเพดานหรือผนังเหนือศีรษะทําหนาท่ีเปนแกนดึงนาหนักหรือเปนจุดหมุน
ใหองคประกอบการเคลื่อนไหวสองขางเกิดการถวงดุลนาหนักกันและสรางความงามใหกับรูปทรงโครง
สรางโดยรวมจากมุมมองท่ีตากวาหรือแหงนข้ึนมอง 
 

 
 

ภาพท่ี 83 โครงสรางหรือประติมากรรมเคลื่อนไหวแบบแขวน 
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 120. 
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 แบบลอยในอากาศ (Space) โครงสรางจะลอยตัวอยูในอากาศโดยมีเสนหรือเชือกผูกติด
ไวท่ีตัวโครงสรางและยืดติดไวท่ีพ้ืนอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงเชือกจะปลอยใหยาวออกไปเพ่ือสงรูปทรงโครง 
สรางใหสามารถลอยอยูกลางอากาศไดดวยแรงตานของลมและเรียกประติมากรรมแบบนี้วา "วาว" 
(Kite) 

 
 

ภาพท่ี 84 โครงสรางหรือประติมากรรมเคลื่อนไหวแบบลอยในอากาศ (วาว (Kite))  
ท่ีมา: เอกสารทางวิชาการเรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ พ้ืนฐานการสรางสรรครูปทรงสูการ 
ใชสอยและความงาม (มหาวิทยาลัยแมโจ), 122. 
 
 ศึกษาวัสดุท่ีใชรวมในงานทอผาเพ่ือสรางรูปทรง 3 มิต ิ
 ลวด โลหะท่ีเอามารีดเปนเสน เรียกวา ลวด เชน ลวดสังกะสี ลวดทองแดง ลักษณะหนา
ตัดมีท้ังแบบกลม (round) สี่เหลี่ยม (square) หกเหลี่ยม (hexagonal) ฯลฯ มีหลากหลายขนาด ลวด
สามารถนํามาบิด ดัด ใหเกิดเปนรูปรางตางๆ ตามท่ีตองการได 

 
 

ภาพท่ี 85 ขดลวด 
ท่ีมา: ขดลวด, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจากwww.th.aliexpress.com 
 
 พลาสติก เปนวัสดุสังเคราะหนํามาใชประโยชนแทนโลหะ ไมหรือวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ เชน 
ทําเสนใยสําหรับผลิตสิ่งทอ พลาสติกมีลักษณะออนตัว สามารถทําใหมีรูปรางหรืออัดแบบได ตามท่ี
ตองการ โดยใชความรอนและความกดดัน พลาสติกอยูในรูปของผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย มีท้ังแบบ
เสน แบบแผน 

 
 

ภาพท่ี 86 เสนเอ็นพลาสติก 
ท่ีมา: เสนเอ็นพลาสติก, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 
www.handicraftlover.weloveshopping.com 
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 วัสดุประสานเปนวัสดุท่ีใชติดวัตถุชนิดเดียวกันหรือวัตถุตางชนิดกันเขาดวยกันใหแนน
โดยผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เชน กาวยางไม หรือวัสดุสังเคราะหทางวิทยาศาสตร เชน อีพอกซ่ี 
 วัสดุประสานธรรมชาติ 
 กาวไขสัตว ทํามาจากหนังสัตวและกระดูกของสัตวตางๆ มีลักษณะ เปนวุน มีลักษณะใน
การจําหนายเปนเม็ดและเกล็ด ตองนําเม็ดหรือเกล็ดกาวมาผสมกับน้ํา ตั้งไฟ เค่ียวจนเหนียว จะติด
และแข็งเม่ือน้ําระเหยออกไป 

 
 
ภาพท่ี 87 กาวหนังสัตว 
ท่ีมา: กาวหนังสัตว, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจากwww.oknation.nationtv.tv 
 
 กาวเคซีน เปนกาวท่ีทํามาจากนม มีคุณสมบัติดีกวากาวไขสัตว สามารถยึดเกาะกับวัสดุท่ี
มีผิวพรุนไดดี มีความตานทานความชื้นสูง ผลิตออกมาในลักษณะผงใชผสมกับนํ้า เม่ือใชติดวัสดุเขา 
ดวยกันแลวตองรอใหนํ้าระเหยออกกอน จึงจะมีกําลังยึดเกาะเต็มท่ีใชเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง 
 

 
 
ภาพท่ี 88 กาวเคซีน 
ท่ีมา: กาวเคซีน, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจากwww.dir.indiamart.com 
 
 กาวพืช ทํามาจากแปงหรือเดกซทรีน มีความแข็งแรงในการยึดเกาะไมมากนัก สวน gum 
Arabic เปนกาวพืชท่ีละลายน้ําได ใชในการทํากาวติดดวงตราไปรษณียากร 
 กาวยางตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติความเหนียวติดแนนดีมาก สามารถนํามาใชโดยไมตอง
เติมสารใดๆ เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ เหมาะสมสําหรับการนําไปใชงานประเภทตางๆกาวชนิดนี้มีจุดหลอม
ละลายต่ํา ตองใชในขณะท่ีรอนหรือผสมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกต เปนวัสดุประสานท่ีใชในงาน
ท่ัวไป สามารถทนความรอนได 260 องศา-เซลเซียส และมีราคาถูก 

http://www.oknation.nationtv.tv/
http://www.dir.indiamart.com/
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 วัสดุประสานสังเคราะห 
 กาวอีพ็อกซ่ี เปนกาวท่ีระเหยและแหงเร็ว มีคุณสมบัติเยี่ยมในการยึดเกาะ ใชไดกับวัสดุท่ี
มีรูพรุนและผิวเรียบ รวมท้ังติดโลหะ กาวชนิดนี้จะแข็งตัวโดยปฏิกิริยาทางเคมี โดยไมตองใชสารท่ีเป
นตัวทําละลาย เม่ือแข็งตัวแลวจะมีการหดตัวนอยมาก 
 

  
            
ภาพท่ี 89 กาวอีพ็อกซ่ี 
ท่ีมา: กาวอีพ็อกซ่ี, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจาก www.inventor.in.th 
 
 กาวฟโนลิก ผลิตออกมาในรูปของเหลว ซ่ึงบมโดยการระเหยของสารละลาย เพ่ือใหได 
แรงยึดเกาะสูงสุด ในการใชตองใหสารละลายระเหยกอนจึงจะนําผิววัสดุท่ีทากาวจนเกือบแหงมาติดเข
าดวยกันโดยใชความรอนและแรงอัด 
 กาวซิลิโคน เปนกาวท่ีทนตออุณหภูมิสูงไดดีท่ีสุดและยังมีคุณภาพดีภายใตอุณหภูมิสูง 
260 องศาเซลเซียส ทนความชื้นไดด ี
 

 
 
ภาพท่ี 90 กาวซิลิโคน 
ท่ีมา: กาวซิลิโคน, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจาก www.bloggang.com 
 
 กาวรีซอรซินัลเรซิน เปนกาวท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมสําหรับติดไมหรือวัสดุผิวพรุนๆ แตไม 
เหมาะสําหรับวัสดุผิวเรียบ กันน้ําไดดีมาก 
 กาวซินเตติกรับเบอร กาวชนิดนี้ทนความชื้นไดดี มีกําลังยึดเหนี่ยวพอสมควร 
 กาวยูเรีย กาวชนิดนี้คลายกับกาวฟโนลิก เหมาะสําหรับใชกับวัสดุท่ีมีผิวพรุนๆ และมักใช 
ในงานอุตสาหกรรมไมอัดและติดไมในงานเครื่องเรือน 
 กาวโพลีเอสเตอรเรซิน ใชในปริมาณมากๆ เชน ติดใยแกวเปนแผน ชิ้นสวนโครงสราง 

http://www.bloggang.com/
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ใหญๆทําเรือ ลังใสของ ทําวัสดุฉนวนไฟฟา ติดตัวถังรถยนต กลองเครื่องมือ เปนตน กาวชนิดนี้แข็งตัว 
โดยปฏิกิริยาเคมีมากกวาการระเหยของสารระลาย ไมมีการหดตัวเม่ือแหง 
 อัลกาไลดเรซิน เปนกาวท่ีมีตัวสารละลายเพ่ือใหเกิดความมัน ใชกันมากในการประกอบ
ชิ้นสวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใชติดโลหะกับโลหะแตไมดีเทากับใชอีพอกซี 
 
 ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปและการประกอบท่ีเหมาะสมกับผา 
 ผา คือวัสดุท่ีมีลักษณะเปนแผนแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เสนใย เสนดาย หรือ
วัสดุพ้ืนฐานเหลานี้รวมกัน เม่ือแบงแยกตามลักษณะการผลิต สามารถแบงประเภทของผาออกเปน 3 
แบบ คือ ผาทอ (woven fabrics) ผาถัก (knitted fabrics) และผาอ่ืนๆ 
 ผาทอ เปนผาท่ีเกิดจากกระบวนการทอ โดยใชเครื่องทอ (Weaving Loom) โดยมีเสน
ยืนและเสนพุง ทอขัดในแนวตั้งฉากกัน และจุดท่ีเสนท้ังสองสอดประสานกันจะเปนจุดท่ีเสนดาย
เปลี่ยนตําแหนงจากดานหนึ่งของผาไปดานตรงขาม การทอในปจจุบันมีการพัฒนาจากการทอดวยมือ
ไปเปนการใชเครื่องจักร 
 ผาถัก เปนผาท่ีเกิดจากการใชเข็มถัก เพ่ือใหเกิดเปนหวงของดายท่ีมีการสอดขัดกัน โดย
จะมีเสนท่ีอยูแนวตั้งและเสนท่ีอยูในแนวนอน 
 ผาอ่ืนๆ เปนผาท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอ่ืน ท่ีนอกเหนือไปจากการถักและทอ เชน 
การข้ึนรูปเปนแผนฟลมท้ังจากสารละลายและจากการฉีดพลาสติกหลอม การข้ึนรูปเปนโฟม และการ
ข้ึนรูปเปนผาจากเสนใยโดยตรง เรียกวา ผาไมถักไมทอ (Non Woven) 
 ผาไมถักไมทอหรือนอนวูเวน (Non Woven) คือ ผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีผลิตโดยการอัดติด 
หรือทําใหเสนใยยึดเกาะกันเองดวยกระบวนการทางเคมี เชิงกล ความรอน สารละลาย หรือหลายๆ
อยางรวมกัน ไมตองผานกระบวนการทําเสนดายกอน 
 ผาไมถักไมทอหรือนอนวูฟเวน (Non Woven) เปนสิ่งทอทางเลือก (Technical Textile) 
ถือเปนนวัตกรรมใหมของวงการสิ่งทอ เพราะสามารถนําไปพัฒนาตอยอดใหมีคุณสมบัติพิเศษ สราง
มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีเหมาะกับการนําไปใชงานเฉพาะทาง สิ่งทอ
ทางเลือกมีกระบวนการผลิตท่ีแตกตางไปจากสิ่งทอท่ัวไป (Conventional Textiles) มักเปนการข้ึน
รูปผลิตภัณฑโดยตรงจากเสนใย เรียกวา ซ่ึงตลาดสิ่งทอทางเลือกมีอัตราท่ีโตข้ึนอยางตอเนื่อง เฉลี่ยป
ละ 4% สูงกวาอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ัวไป ท่ีเติบโตเพียงปละ 1% (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2552) 
 ประโยชนใชสอยของผาไมทอ นักออกแบบตางไดพยายามท่ีจะใชผาไมทอแทนท่ีผาทอใน 
หลายดานดวยกันแตก็ไมประสบผล เพราะผาไมทอไมแข็งแรงไมพอ ประกอบกับมีผิวสัมผัสกระดาง 
และรูปลักษณะไมนาดู ทําใหใชทําเสื้อผาถาวรไมได ทําใหสหรัฐอเมริกาและประเทศในภาคพ้ืนยุโรป 
บางประเทศ ไดผลิตเปนเสื้อผาฉาบฉวย ใชแลวท้ิง ประเทศในยุโรปตะวันออกใชผามาลิโมตัดเสื้อ ชุด
สตรีอยูบาง นอกจากนี้ก็ใชเปนผาหมและพรมในอัตตราสวนคอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับผาทอ 
ปริมาณการผลิตผาไมทอตามประโยชนใชสอยในแตละประเทศแตกตางกัน แตในทางภาคพ้ืนยุโรป
และประเทศญี่ปุนประมาณ 50% ใชสําหรับทําผารองในเสื้อ 30% ใชในงานอนามัยครอบครัว และอีก 
20% ใชในงานอนามัยอุตสาหกรรม ถาเปนผารอง ในการผลิตโดยวิธีแชในสารชวยติดใหอ่ิมตัว เสื้อ
กระดาษผลิตโดยวิธีเปยก ผากรองอากาศผลิตโดยวิธีพน ผาหมผลิตโดยเครื่องจักรติดเข็ม ผารองพ้ืน
พรมใชวิธีปนแลวอัดและผาตัดเสื้อ ชุดสตรีผลิตโดยวิธีเย็บใหติดกัร (อัจฉราพร ไศละสูต และดร. ชิเงรุ 
วาตานาเบ. วิศวกรรมสิ่งทอ. 2520 : 142) 
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กรรมวิธีการแปรรูป 
 วิธีทําแผนเสนใยแบบทําแผนกระดาษ (Wet system) คือ การใชเสนใยสั้นๆ หรือสั้นกวา
กระจายตัวในน้ําแลวทําเปนแผน โดยใชเสนใยสั้นๆ ทําใหพองตัวและตี ใยแตละเสนจะหักออกเปน
หลายเสนกระจายตัวในน้ําสมํ่าเสมอ เพ่ิมสารชวยใหติด ทําใหเปนแผน บีบน้ําใหแหง อัดใหเรียบแนน 
ทําใหแหง จะติดกันเปนแผน การใชวัสดุเปนเสนใยผาท่ีมีความยาวมากเทาท่ีจะใชได เพ่ือนําเอาคุณ 
สมบัติสวนดีของเสนใยมาใช 
 วิธีทําแบบปนแลวอัด วิธีนี้เปนวิธีทําแบบแหง การผลิตดวยวิธีนี้ไมทนความรอนมาก
ควบคุมการปนเสนใยโดยไฟฟา สถิตย คุณสมบัติของเสนใยชนิดนี้มีตวามแข็งแรงสูง ผิวสัมผัสกระดาง 
 การทําใหติดโดยใชสารชวยติด วิธีนี้เปนการใชสารชวยติดยึดเสนใยในแผนท่ีเตรียมไวให
ติดกัน เทคนิคการใชสารชวยติดทําไดหลายวิธี เชน การแชใหอ่ิมตัว การพน การพิมพ โดยแชแผนเสน
ใยในน้ําสารละลายสารชวยติดใหแทรกซึมเขาไปภายใน แผนเสนใยสมํ่าเสมอเทากัน แลวอบแหงกอ
รูปเปนฟลมบางๆ ติดตอกันตลอดท้ังแผน 
 แบบพิมพน้ําสารละลายสารชวยยติดบนแผนเสนใย กอนพิมพตองทําใหแผนเสนใยเปยก 
แลวปอนผานลูกกลิ้งแกะลวดลายเปนรองใหน้ําละลายสารชวยติดเกาะติดอยูท่ีผิวได พิมพลงบนแผน
เสนใย สารชวยติดจะกอรูปเปนแผนฟลมบางๆเฉพาะแหงท่ีไดจากลูกกลิ้งแมพิมพ 
 แบบพนโดยเครื่องพนมีกําลังดันสูง พนสารชวยติดออกมาเกาะอยูบนผิวแผนเสนใย
เฉพาะแหง การผลิตโดยวิธีพิมพและวิธีพน เรียกวา การอัดติดเฉพาะสวน ผาท่ีทําไดมีเนื้อนุม 
 การทําใหติดโดยเชิงกล เทคนิคการทําใหติดโดยเชิงกล ทําได 2 วิธี 
 วิธีท่ี 1 ใชเข็มเจาะใหยึดกัน โดยเครื่องจักรติดเข็ม เข็มจะทําใหเสนใยยึดติดกัน โดยแทง
ทะลุลงไปในแผนเสนใย นําเสนใยใหยึดกันเปนผืนผา คุณสมบัติของผาจะแนนข้ึน ความแข็งแรง
เพ่ิมข้ึน แตบางครั้งจะใชผาเปนพ้ืนรองเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและความคงรูปใหมากข้ึน พอเหมาะกับ
ประโยชนใชสอยแตละชนิด 
 วิธีท่ี 2 เย็บใหติดกัน ผลิตโดยใชแผนเสนใยหรือเสนดายท่ีเรียงเรียบเย็บใหติดกัน 
 
 กรรมวิธีการประกอบท่ีเหมาะสม 
 การตอก คือ การใชคอนหรืออุปกรณบางอยางทุบ ตี เคาะ ตะปูหรือสลัก เพ่ือใหสองสิ่ง
เขากันหรือติดกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 91 การตอก 
ท่ีมา: การตอก, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจาก www.decorreport.com 
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 การเก่ียว คือ การใชสิ่งท่ีงอเปนขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว เอาขอเก่ียวติดตอผูกพัน 
 

 
 

ภาพท่ี 92 ตะขอเก่ียวตัว S 
ท่ีมา: ตะขอเกี่ยว, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจาก www.boonthavorn.com 
  
 การติดแปก คือ การใชแรงกดใหของสองสิ่งท่ีมีลักษณะของรับกันและกัน ใหยึดติดกัน 
เชน การติดกระดุมแปก 
 

 
 

ภาพท่ี 93 กระดุมแปก 
ท่ีมา: กระดุมแปก, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจากwww.wattanapon.com 
 
 การดูดแมเหล็ก แมเหล็ก เปนแรหรือโลหะท่ีมีสมบัติดูดเหล็กได 
 

 
 

ภาพท่ี 94 แมเหล็กขนาดตางๆ 
ท่ีมา: แมเหล็ก, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 
www.klongthom99.weloveshopping.com 
  
 การผูก คือ การเอาของสิ่งหนึ่งสอดคลองกัน ใหเกิดเปนเง่ือน เพ่ือทําใหม่ันหรือติดตอกัน
ในตัวหรือกับสิ่งอ่ืน ติดตอหรือติดพันกันแนนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 95 การผูกเชือก 
ท่ีมา: การผูกเชือก, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจากwww.blisby.com 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
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 การรอย คือ การใชของสิ่งหนึ่งสอดเขากับอีกสิ่งท่ีมีลักษณะเปนเสน เชน การรอยมาลัย 
การรอยลูกปด เปนตน 
 

 
 
ภาพท่ี 96 การรอยลูกปด 
ท่ีมา: การรอยลูกปด, เขาถึงเม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจากwww.parttimejobth.com 
 
 การตกแตงพิเศษ 
 สารประกอบเคมีท่ีใชสําหรับตกแตงสิ่งทอ ไมวาสารนั้นจะเกาะติดเสนใย หรือยึดติดเสน
ใย รวมเรียกวา สารตกแตง ไดแก น้ํามัน สารทําใหแข็ง สารเรซินและสารประเภทอ่ืนๆ ท่ีใชทําผาให
กันน้ําได กันไฟติด กันรา กันมอด กันหด และตกแตงเพ่ือใหถูกตองตามหลักอนามัย ฯลฯ 
 การตกแตงกันน้ํา (Water Proofing) การตกแตงผากันน้ํามีท้ังชนิดท่ี เม่ือตกแตงแลว
อากาศผานเขาออกตามรูโปรงของผาไดและผานไมได เม่ือพิจารณาดานความถาวรของการตกแตง 
แบงออกได 2 ชนิด คือ กันน้ําอยางถาวรและกันน้ําชั่วคราว ผลของการตกแตงตางกันตามคุณสมบัติ
ของสารตกแตงท่ีนํามาใช เชน สบูท่ีมีโลหะผสม พาราฟน และเรซิน เปนตน ขบวนการตกแตงใช
วิธีการเคลือบผิวภายนอกเสนใยหรือผา หรือใหดูดซับเขาไปภายในเสน สารตกแตงท่ีนํามาใชอาจเปน
ท้ังตัวทําละลาย สารละลาย หรือเปนอีมัลชั่นก็ได 
 การตกแตงใหทนเปอน (Soil Resistant Finish) คือ การทําใหเสนใยเกิดความตานทาน 
ไมใหสิ่งสกปรกเปรอะเปอนมาเกาะติด ไมวาสิ่งนั้นจะมากับน้ําหรือน้ํามัน สารท่ีนิยมใชตกแตง
ประกอบดวยสารปองกันไฟฟาสถิตย สารประกอบอินทรียฟลูออไรดและซิลิกาเหลว (Colloidal 
Siloca) เปนตน การเลือกใชสารตองเหมาะกับชนิดของเสนใย แลวทําใหแหง 
 การตกแตงกันไฟและหดหนีไฟ (Fire Proof and Fire Retardant Finish) คือ ทําใหผา
ไมติดไฟหรือติดไฟอยางชาและดับไดเองเม่ือเอาออกจากเปลวไฟ 
 การตกแตงเพ่ืออนามัย (Hygienie Finish) เพ่ือปองกันการติดตอ กันรา และกันกลิ่น 
สารตกแตงเพ่ืออนามัยหลายชนิดไมเปนอันตรายตอเสื้อผา เสนใยและผูใช สารตกแตงเพ่ืออนามัยท่ี
นิยมใช ไดแก สารประกอบอินทรียดีบุก สารประกอบอินทรียดีปรอท สารประกอบฮาโลเจนิค ฟนอล 
 การตกแตงใหพองมีเนื้อมาก (Bulky Finish) คือ ขบวนการตกแตงใหเสนดายและผา
พองตัวใหญ หนาข้ึน โดยใชคุณสมบัติการถูความรอนแลวออนตัวและการหดของเสนใยสังเคราห 
 การตกแตงใหใส (Transparent Finish) คือ การทําใหใสโปรงแสงโดยการชุบมัน และ
กรดกํามะถันเขมขน ทําใหใสตลอดท่ัวท้ังผืนผา หรือทําใหใสเฉพาะแหง เปนลวดลาย ถาทําใหใส
เฉพาะแหงจําทําโดยขบวนการพิมพ 
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 ศึกษาหลักการออกแบบ 
 ทฤษฎีในการออกแบบ 
 1. สวนมูลฐานในการออกแบบ (Elements of Design) คือ องคประกอบในการสราง
รูปทรงตางๆ ซ่ึงนําไปใชในข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑใหสมบูรณ ประกอบดวย 
 การจัดเสน (Arrangement of Line) 
 การจัดรูปทรง (Arrangement of Form) 
 การจัดพ้ืนท่ี (Arrangement of Area) 
 การจัดน้ําหนัก (Arrangement of Value) 
 การจัดมวล (Arrangement of Mass) 
 การจัดชองวาง (Arrangement of Space) 
 การจัดพ้ืนผิว (Arrangement of Texture) 
 การจัดสี (Arrangement of Color) 
 2. หลักเกณฑในการออกแบบ คือแนวทางเบื้องตนหลายแนวทางในการนําเอาสวนมูล
ฐานในการออกแบบ มาทําการจัดวางในพ้ืนท่ีใหไดองคประกอบของรูปทรงผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย 
 1. ความเปนหนวยหรือเอกภาพ (Unity) เปนการคํานึงถึงผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีทําการ
ออกแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทท่ีประกอบกันหลายหนวย หรือเปนชุด หรือมีหลายๆ ขนาด 
รวมท้ังการประดับและตกแตง การออกแบบใหดูมีเอกภาพในทางการออกแบบรูปทรงท่ีเปน 3 มิติ ทํา
ได 2 วิธี คือ 
 การซํ้า (Repetition) คือ การออกแบบรูปทรงท่ีเหมือนๆ กันรวมท้ังรูปแบบลวดลายหรือ
สีสันเปนชุดเดียวกัน 
 การออกแบบหลากหลาย (Veriety) คือ การออกแบบรูปทรงคลองจองกัน เปนลักษณะ
การแปรเปลี่ยนจากการซํ้ากัน 
 นอกจากนี้ตองคํานึงถึงงาน 2 มิติดวย เชน การตกแตงสีสัน ลวดลาย บนตัวผลิตภัณฑ 
เปนตน เอกภาพของสวนประกอบของการออกแบบ เชน เสน น้ําหนัก ชองวาง สี ทางศิลปะท่ี
กอใหเกิดผลิตภัณฑ เกิดเอกภาพท่ีสมบูรณสวยงามนอกเหนือจากรูปทรง มี 2 ลักษณะใหญๆ คือ 
 Opposition การใชทฤษฎีองคประกอบศิลปในหลักของการขัดแยง (Contrast) เพ่ือให
เกิดจุดเดน (Dominance) นําไปสูกฎสมดุลแหงเอกภาพ 
 Transition การใชทฤษฎีองคประกอบศิลปในลักษณะของการเชื่อมประสานโดยตัวกลาง
เปนตัวเชื่อม เพ่ือใหสวนประกอบนั้นๆ เกิดการยึดติด (Cohesion) นําไปสูกฎสมดุลแหงเอกภาพ 
 2. ความสมดุล (Balance) มีหลักอยู 3 ลักษณะ คือ 
  สมดุลในลักษณะเทากัน คือ รูปทรงท่ีมีความเทากันท้ัง 2 ดานซายขวา หรือเรียกวา 
สมมาตรในทางธรรมชาติ คือ รูปทรงมนุษย คือสมดุลท้ังสัดสวนของรูปทรงและท้ังสายตาของผูมอง 
รูปทรงเหลานั้นในผลิตภัณฑจะพบเห็นมากท่ีสุด เนื่องจากผลิตภัณฑเปนสิ่งท่ีตอบสนองทางดาน
รางกาย ผูไดใชประโยชนเพ่ือความจําเปนหรือความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ผลิตภัณฑตางๆ นั้น 
จะตองสะดวกตามความเปนจริงของสรีระรางกายดังกลาว 
  สมดุลในลักษณะไมเทากัน คือ รูปทรงท่ีดูแลวไมเทากันหรือไมเหมือนกันท้ังดานซาย
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และดานขวา งานสมดุลลักษณะนี้นิยมมากในงานจิตกรรม เนื่องจากงานตอบสนองในดานจิตใจ ใช
การมองดูความงามดวยสายตา ไมไดใชประโยชนเหมือนผลิตภัณฑ การสมดุลลักษณะไมเทากัน ถึงแม
จะไมเทากันในดานขนาด รูปราง มวล แตการออกแบบสามารถทําใหดูแลวเกิดความสมดุลได 
ในความรูสึกดวยน้ําหนัก เสน สี หรือธาตอ่ืนๆ 
  สมดุลในลักษณะจุดศูนยถวง คือ งานผลิตภัณฑสวนมากเปนงาน 3 มิติ ลอยตัว
ผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีลักษระทรงสูงชะลูดและจะตองวางตั้ง ในฐานท่ีแคบจําเปนท่ีจะตองศึกษา
เรื่องจุดศูนยถวง (Center of Gravity) ซ่ึงเปนจุดท่ีอยูบริเวณศูนยกลางของตัวรูปทรงตางๆ เปนแนว
เสนดิ่งท่ีจะแบงน้ําหนักออกเปน 2 ดานออกเทากัน ในเรื่องของจุดศูนยถวงนี้ ทวิส เพ็งสา(2528 :53 - 
57) ไดกลาวไววา มีหลักการพิจารณาดังนี้ 
 รูปทรง (Form) ของฐานผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดความม่ันคง คือ การออกแบบตัวฐานให
ม่ันคง 
 รูปราง (Form) ท่ีมีความม่ันคงไมลมงายของตัวผลิตภัณฑนั้น คือ ตัวผลิตภัณฑเองตอง
ม่ันคง 
 การแกปญหารูปราง (Form) ท่ีมีความสูงมากไมใหลมงาย คือ ผลิตภัณฑท่ีมีความสูง 
ความสมดุลในจุดศูนยถวงจะตองพอดีกัน 
 3. ความสัมพันธทางศิลปะ (Relativity of Art) 
  สวนเดนและสวนรอง (Dominance and Subordination) คือการเนนใหเกิดความโดด
เดนในทางศิลปะ จุดท่ีเนนอาจจะเปน สี รูปทรง ลวดลาย หรือพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ ในการเนนจุดเดน
ควรมีตําแหนงไมกระจายตัวท้ังผลิตภัณฑ ควรมีความลดหลั่น 
 จังหวะลีลา (Rhythm) คือ ความสัมพันธในทางความรูสึกเคลื่อนไหว ในระยะความถ่ี 
ความหางของสัดสวนชองวาง นพวรรณ หม้ันทรัพย (2539:173-177) ไดกลาววา จังหวะลีลามีอยู 3 
ชนิด คือ จังหวะท่ีซํ้ากัน จังหวะท่ีสลับกันและจังหวะท่ีตอเนื่อง 
 ความแตกตาง (Contrast) คือการออกแบบใหเกิดการขัดแยงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของ
สวนตางๆ ในตัวผลิตภัณฑ เพ่ือแกปญหาความซํ้าซาก จําเจ ท่ีจะกอใหเกิดความเบื่อหนาย ความ 
แตกตางจะชวยใหเกิดความแปลกใหม ตื่นเตน เราใจ 
 4. ความกลมกลืน คือ ความเหมาะสมพอดีเขากันไดดี ไมขัดเขินหรือขัดตา วัฒนะ จูฑะ
วิภาต (2527:108) ไดใหความหมายของความกลมกลืน 3 ลักษณะ คือ 
 การออกแบบใหกลมกลืนดานความคิด 
 การออกแบบใหกลมกลืนดวยรูปทรง สี ลักษณะผิว ความมออนแก ซ่ึงออกแบบโดย
เลือกใชขอแตกตางท่ีกลมกลืนกัน 
 การออกแบบใหกลมกลืนตามธรรมชาติ 
 การออกแบบทางการตกแตงและความงาม 
 เปนงานออกแบบท่ีไมมีกลไกลภายใน ตองสรางใหเกิดความงาม ความรูสึกชื่นชมตอ 
ลักษณะรูปทรงท่ีปรากฏ โดยประโยชนและหนาท่ีใชสอยของงานออกแบบทางการตกแตงและความ
งามมักใชตกแตง เพ่ือสรางบรรยากาศ โดยมีจุดมุงหมายในการใชงานเล็กนอยและไมซับซอน ในงาน
ออกแบบทุกชนิดจะผสมผสาน 2 แนวทาง คือ โครงสรางและการตกแตง งานออกแบบท่ีดี คือ งานท่ี
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สามารถผสมผสานไดอยางพอเหมาะพอดี โดยเริ่มจากการจัดวางโครงสรางของรูปทรง ในขณะเดียว 
กัน โครงสรางท่ีวางไวตองเอ้ือตอการตกแตงใหเกิดความงามดวย 
 ปจจัยท่ีมีผลตองานออกแบบ 
 ปจจัยจากภายในงานออกแบบ 
 ปจจัยภายในเปนปจจัยเบื้องตนท่ีกําหนดและใหขอบเขตแกงานออกแบบ ไมวาจะเปน
งาน 2 มิติหรือ 3 มิติ งานออกแบบนั้นเกิดข้ึนจากการนําวัสดุชนิดตางๆ มาผานกรรมวิธีการข้ึนรูปท่ี
เหมาะสมและเปนไปไดจริง เพ่ือใหเกิดรูปทรงใหม ซ่ึงสามารถสนองประโยชนตามหนาท่ีใชสอยได 
ปจจัยภายในท้ังวัสดุ กรรมวิธีการผลิตและประโยชนใชสอย รูปทรง ตางมีความสําคัญและเก่ียวของสัม
พันกัน 
 1. วัสดุและกรรมวิธีการผลิต (Materials and Processes) 
  งานออกแบบคือผลิตภัณฑท่ีไดจากการคิดสรางสรรคแลว ยังตองเปนงานท่ีสามารถข้ึน
รูปธรรมไดจริง ไมใชเปนเพียงจินตนาการเทานั้น โดยเฉพาะงานออกแบบท่ีมีการจําหนายในตลาด 
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตเปนตนทุนท่ีสําคัญ การศึกษาและเลือกใชวัสดุนั้น อาจศัยการสังเกตและ
จดจําคุณลักษณะของวัสดุตางๆ รอบตัว บวกกับการทดลองใชกรรมวิธีงายๆ ในการเปลี่ยนแปลง
รูปทรงเดิมของวัสดุ เพ่ือใหเกิดเปนผลผลิตท่ีมีลักษณะรูปทรงใหม และคนควาหาวัสดุชนิดใหม เพ่ือใช
ทดแทนวัสดุเดิมท่ีมีคุณสมบัติไมเหมาะสม หายาก มีราคาสูงและมีความยากตอการผลิต ท้ังวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตเปนปจจัยเบื้องตนท่ีมีความสําคัญสําหรับการออกแบบ 
  1.1 วัสดุ (Materials) 
    ก. การจําแนกประเภทของวัสดุ จัดแบงอยางกวางตามอุตสาหกรรมการผลิตได 2 
ประเภท คือ 
    1. โลหะ (Metal) มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ ผิวเรียบ มันแวววาว นําความรอนและ
ไฟฟาไดดี มีความเหนียว ออนและยืดหยุนตัวดี โลหะแบงเปน 2 กลุม 
     1.1 โลหะจําพวกเหล็ก (Ferrous) เหล็กชนิดตางๆ เชน เหล็กหลอ เหล็กตีและ
เหล็กกลา ข้ึนรูปไดขณะรอน มีความเหนียวและงายตอการทํางานดวยเครื่องจักร 
     1.2 โลหะท่ีไมใชเหล็ก (Non-ferrous) ไดแก อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว 
ทอง เงิน และอ่ืนๆ มีลักษณะทนตอการผุกรอน ออนงายตอการข้ึนรูป น้ําหนักเบา เปนสื่อไฟไฟาและ
ความรอนไดดี มีสีหลากหลาย 
   2. อโลหะ (Non-metal) มีคุณสมบัตรเฉพาะตัว เม่ือเทียบกับโลหะจะออนกวา 
หนาแนนนอยกวา ไมนําความรอนและไฟฟา ไมมีความยืดหยุน อโลหะแบงออกเปน 2 กลุม 
     2.1 อินทรียวัตถุ (organic) คือ วัสดุท่ีมาจากสิ่งมีชีวิตท้ังจากพืชและสัตว ท่ีนิยม
นํามาใชในงานออกแบบมี 5 ชนิด ไดแก กระดาษ หนัง ยาง ไม และวัสดุสังเคราะหจําพวกพลาสติก 
     2.2 อนินทรียวัตถุ (Inorganic) คือ วัสดุซ่ึงมาจากสิ่งไมมีชีวิต ท่ีนิยมนํามาใชในงาน
ออกแบบมี 4 ชนิด ไดแก ดิน แกว ซีเมนตและหินท้ังท่ีเปนพลอยเนื้อออนและอัญมณี 
    ข. การพิจารณาคุณสมบัติ เพ่ือทราบถึงคุณสมบัติตามธรรมชาติของวัสดุแตละชนิด 
เม่ือวัสดุถูกใชงานในสภาวะแวดลอมตางๆ ควรรูในแงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตลอดจนเหตุผลท่ีทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของวัสดุเปนขอมูลท่ีไดจากการทดสอบปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนใสถานการณ ซ่ึง
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ถูกควบคุมภายในหองปฏิบัติการและทําการบันทึกรวบรวมไว คุณสมบัติของวัสดุท่ีจําเปนตอการ
ออกแบบมี 2 ดาน ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) เปนคุณสมบัติประจําตัวท่ีทําใหวัสดุ
แตละชนิดแตกตางกัน ไดแก ลักษณะทางดานสี ความหนาแนน ความรอนจําเพาะ การขยายตัวจาก
ความรอน ความเปนตัวนําความรอน-ไฟฟา จุดหลอมตัวและคุณสมบัติทางแมเหล็ก เปนตน 
 2. คุณสมบัติทางกลศาสตร (Mechanical Properties) เปนคุณสมบัติท่ีกําหนดโดยนํา
วัสดุไปทําการทดสอบเม่ือมีแรงมากระทํา เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง ผลของการทดสอบทําใหรูคา
เก่ียวกับความแข็ง ความลา การออนตัวและกําลัง เปนตน 
  1.2 กรรมวิธีการผลิต (Processes) 
   มีการจําแนกประเภทของกรรมวิธีการผลิตออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1. กรรมวิธีการผลิตแบบหัตถกรรม วิธีการเปลี่ยนแปงรูปทรงของวัสดุดวยการใชอุปกรณ
เครื่องมือพ้ืนฐานประกอบกับทักษะฝมือและความเชี่ยวชาญ มี 4 วิธี คือ 
  1.1 การแกะหรือการสกัด คือ วิธีการแยกเนื้อวัสดุสวนนอยออกจากกอนวัสดุท่ีเปน
รูปทรงเดิม 
  1.2 การกอ คือ วิธีการใชแรงกระทําตอวัสดุ เชน แรงกด แรงดึง แรงบิดและแรงเปา 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงรรูปทรงโดยไมไดเคลื่อนยายมวลสาร 
  1.3 การหลอ คือ วิธีการเทวัสดุลงในแมแบบท่ีจัดทําข้ึนจากตนแบบ ใหมีรูปทรงตาม
ตองการ ทําใหวัสดุท่ีเทลงไปมีรูปทรงและขนาดตามตนแบบนั้นๆ 
  1.4 การสราง คือ วิธีการนําวัสดุชนิดตางๆ ท่ีมีรูปทรงและขนาดตามท่ีตองการ แลวมา
ประกอบเชื่อมติดกันใหเกิดรูปทรงใหม 
 2. กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรม เปนกรรมวิธีสําหรับการผลิตเปนปริมาณมากใน
เวลาอันรวดเร็ว แบงกรรมวิธีการผลิตออกเปน 2 ข้ันตอน 
  2.1 กรรมวิธีข้ันตน (Primary Processing) เปนข้ันตอนแรกในการเปลี่ยนวัตถุดิบท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติใหอยูในสภาพเหมาะสมตอการนําไปใชงาน โดยการแปรสภาพจากวัตถุดิบเปน
วัสดุทางอุตสาหกรรม 
  2.2 กรรมวิธีข้ันท่ี 2 (Secondary Processing) เปนข้ันตอนเพ่ือเปลี่ยนวัสดุทาง
อุตสาหกรรมท่ีผานกรรมวิธีข้ันตนแลว ใหกลายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป กรรมวิธีข้ันท่ีสองประกอบดวย
หลายข้ันตอน ตั้งแตการนําวัสดุทางอุตสาหกรรมมาทําการข้ึนรูปดวยวิธีการตางๆ เปนชิ้นสวน จากนั้น
นําชิ้นสวนมาประกอบยอย ใหไดเปนชิ้นสวนหลักๆ แลวจึงประกอบรวมข้ันสุดทาย ไดเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปเพ่ือนําไปทําการตกแตงตอไป 
 2. ประโยชนใชสอย (Function) 
  ประโยชนใชสอยในงานออกแบบจําแนกออกได 2 กลุม 
  2.1 ประโยชนใชสอยทางจิตใจ (Psychological Function) ในงานออกแบบประเภท 
ตางๆ มีหนาท่ีใชสอยท่ีอยูลึกลงไปนอกเหนือจากการตอบสนาองการใชงานท่ีวัดผลไดแลว งานออก 
แบบยังตองสามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจ สรางใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ ชอบใจหรือ
ถูกใจสําหรับผูใชในดานตางๆ ดังนี้ 
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 ความสะดุดตามีเอกลักษณนาสนใจ 
 ความมีคามากกวาราคาท่ีปรากฏ 
 ความนาเชื่อถือไววางใจ 
 ความมีระดับ เปนสัญลักษณแสดงภาพพจนความมีฐานะ 
  2.2 ประโยชนใชสอยทางกายภาพ (Practical Function) คือ ประโยชนใชสอยท่ีสง 
ผลโดยตรงตอผูใชทางรางกาย มีความชัดเจน สามารถจับตองใชงานตามขอบเขตท่ีกําหนด ประโยชน
ใชสอยทางกายภาพจําแนกออกเปน 2 ดาน คือ 
 1. ประโยชนใชสอยหลัก (Essential Function) คือ ประโยชนเฉพาะโดยตรงของงาน
ออกแบบนั้นๆ จะตองทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ เปนประโยชนตามจุดมุงหมาย 
 2. ประโยชนใชสอยรอง (Supporting Function) คือ ประโยชนใชสอยท่ีมีเพ่ิมเติม เพ่ือ
สงเสริมใหประโยชนใชสอยหลักสามารถใชงานไดครบสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ประโยชนใชสอยในงานออกแบบมีไดกวางขวาง การคนหาและรวบรวมขอมูลดานการใช 
สอย ไมเพียงไดจากการศึกษา การสอบถาม การสังเกต และการคาดเดาเทานั้น บางครั้งยังตองทําการ 
สํารวจหาความตองการจากตลาดท่ีเปนกลุมผูใชโดยตรง เพ่ือใหไดขอมูลครบถวนและถูกตองแมนยํา 
ถาเปนประโยชนใชสอยทางกายภาพ สามารถสรางเครื่องมือ หรือตั้งหลักเกณฑสําหรับใชประเมินได
อยางชัดเจนมากกวาประโยชนใชสอยทางจิตใจ ซ่ึงตองใชความรูสึกของผูประเมินในการวัด 
 3. รูปทรง (Form) 
  รูปทรงเปนปจจัยท่ีสําคัญในงานออกแบบ เกิดข้ึนจากองคประกอบจํานวนมาก 
องคประกอบในงานออกแบบ ไดแก เสน ระนาบ พ้ืนผิวและสี เปนตน นําองคประกอบเหลานี้มาจัด
รวมกันเขา เพ่ือสรางสรรคใหเกิดรูปทรงโดยใชหลักการออกแบบ ระดับของความสัมพันธระหวาง 
องคประกอบซ่ึงจําแนกได 3 ระดับ คือ ระดับท่ีสรางใหมีความเหมือนกัน (Identical) โดยใชหลักการ 
ออกแบบชนิดการทําซํ้าหรือความสมดุล ตอมาเปนระดับท่ีกอใหเกิดความคลายคลึงกัน (Similar) โดย
ใชหลักการออกแบบท่ีสรางใหเกิดความกลมกลืนหรือการทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปทีละข้ันจนถึง
ระดับสุดทาย คือ การสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบใหเกิดความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
โดยใชหลักการสรางความขัดแยง การเลือกใชความสัมพันธแตละระดับควรพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน เชน งานท่ีตองการสรางความสะดุดตาเพ่ือดึงดูดความสนใจอยางรุนแรง ก็เลือกใช
ระดับความสัมพันธท่ีแสดงความตรงขามกันขององคประกอบตางๆ ในงานออกแบบ 
 ลักษณะรูปทรงตางๆท่ีมีปรากฏอยูท่ัวไป สามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงท่ีเกิดข้ึนตามกฎเกณฑทางคณิตศาสตร 
ในธรรมชาติก็พบเห็นรูปทรงเรขาคณิตได เชน ผลึกรูปเหลี่ยมของแร ใบไมรูปสามเหลี่ยม เปลือกหอย
ทรงกลมหรือทรงกรวย รังผึ้งรูปหกเหลี่ยม เปนตน ในงานออกแบบอุตสาหกรรมมักใชรูปทรง
เรขาคณิต เนื่องจากเปนรูปทรงท่ีมีลักษณะสมดุล สมํ่าเสมอ แมนยํา งายตอการข้ึนรูปดวยเครื่องจักร
และเปนรูปทรงท่ีมีประโยชนใชสอยดี 
 2. รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) รูปทรงท่ีเลียนแบบสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
ท้ังสิ่งมีชีวิต ไดแก มนุษย สัตว และพืช สิ่งไมมีชีวิต ไดแก องคประกอบและปรากกฎการณทาง
ภูมิศาสตร เชนภูเขา แมน้ํา พระอาทิตย และฝนตกเปนตน ดังนั้นรูปทรงธรรมชาติจึงมีกวางขวาง
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หลากหลาย ลักษณะรูปทรงธรรมชาติสรางความรูสึกกลมกลืนใกลชิดกับมนุษยไดดีกวารูปทรงอ่ืนๆ 
แตจะพบงานออกแบบท่ีใชรูปทรงธรรมชาติไดนอยกวา เนื่องจากมีความยุงยากในการผลิตดวย
เครื่องจักร 
 3. รูปทรงนามธรรม (Abstract Form) เกิดข้ึนจากนํารูปทรงธรรมชาติมาตัด ลดทอนรูป
ใหเหลือเฉพาะสวนสําคัญหรือสัญลักษณท่ีสามารถสื่อถึงรูปทรงตนแบบไดหรือเปนรูปทรงท่ีสรางสรรค
ข้ึนมาเองโดยอิสระ 
 ปจจัยจากภายนอกงานออกแบบ 
 งานออกแบบนอกจากจะมัปจจัยภายในเปนตัวกําหนดลักษณะแลว สภาพแวดลอม
รอบตัวก็มีอิทธิพลในการกําหนดขอบเขตของงานออกแบบดวย ตองศึกษาปจจัยแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบซ่ึง 
กันและกัน เพ่ือใหสามารถใชงานรวมกันกับสิ่งท่ีมีและเปนอยูเดิมไดเปนอยางดี ปจจัยภายนอกท่ีมี 
ความสําคัญตองานออกแบบ จําแนกได 4 ดานดังนี้ 
 1. การแขงขันในตลาด 
  อัตราการเพ่ิมของประชากรสงผลใหเกิดการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือรองรับความตองการท่ีมี
มากข้ึน การแขงขันในการผลิตและการจัดจําหนายท้ังสินคาและบริการ เกิดสวนแบงทางการตลาด 
นอกเหนือจากการกระตุนเชื้อเชิญใหผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคา โดยวิธีการโฆษณาและการสง 
เสริมการขายดานตางๆ ตัวสินคาซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจําเปนตองทําการปรับปรุงใหสามารถแขงขันใน 
ดานการออกแบบกับคูแขงไดดวย ซ่ึงลักษณะท่ีสําคัญของงานออกแบบท่ีสามารถแขงขันในตลาดได 
ควรเปนการออกแบบท่ีมาจากผลการศึกษา สํารวจ ความตองการอยางแทจริงของตลาด
กลุมเปาหมาย และควรมีแนวทางเฉพาะท่ีแตกตางจากคูแขง แนวทางเฉพราะดังกลาวแยกไดเปน 2 
ดาน คือ แนวทางเฉพาะทางดานประโยชนใชสอยและทางดานรูปแบบ ในแงประโยชนใชสอยนั้น งาน
ออกแบบควรมีการปรับปรุงใหมีประโยชนใชสอยท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึกวาของท่ีมีอยูและมีการใช
เทคโนโลยีท่ีกาวหนา ในแงทางดานรูปแบบตองออกแบบใหเกิดความมีเอกลักษณเฉพาะท่ีแสดงความ
เปนสินคาใหม มีสไตลตรงกับความชื่นชอบของกลุมเปาหมายและในขณะเดียวกันยังคงแสดงภาพพจน
สําคัญของผูออกแบบหรือผูผลิต 
 2. ความสามารถเขากันไดกับระบบสากล 
  การออกแบบในปจจุบันจําเปนตองทําความเขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงท่ีผลิตภัณฑ
นั้นๆ โดยพิจารณาตั้งแตกอนการใชงาน ขณะใชงานและภายหลังเสร็จสิ้นการใชงาน การทํางาน
ออกแบบจึงกลายเปนงานท่ีตองอาศัยผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เขามารวมกันเพ่ือใหขอมูลท่ีรอบคอบ
และครบถวน อีกท้ังในปจจุบันลักษณะผลิตภัณฑท่ีมีอยูในตลาดตางมุงเนนการทํางานไดเฉพาะอยาง 
จึงทําใหผลิตภัณฑแตละอยางจําเปนตองใชงานประกอบกับผลิตภัณฑอ่ืน สามารถเชื่อมตอใชงานรวม 
กันไดหรือหากไมสามารถตอกันโดยตรงก็จําเปนตองมีอุปกรณปรับ เพ่ือชวยตอเชื่อมอุปกรณตางๆ เขา
ดวยกัน โดยเฉพาะในงานออกแบบเพ่ือสงออกไปจําหนายในตลาดตางประเทศ ควรศึกษา ถึงสถานท่ี
ใชงานและระบบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีความแตกตางกันไปตามแตละประเทศ 
 3. การควบคุมดานความปลอดภัย 
  กฎขอบังคับท่ีมีความเก่ียวของกับงานออกแบบอาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 



68 

 

 พระราชบัญญัติ (Act) เปนกฎหมายท่ีกําหนดใหสินคา ตองมีลักษณะท่ีถูกตองตามจุด 
มุงหมายทางการใชงาน มีความปลอดภัย ตลอดจนมีรายละเอียดเก่ียวกับแหลงท่ีมาและขอมูลท่ี
จําเปนในดานตางๆ มักใชควบคุมสินคาท่ีเก่ียวของกับอันตรายรายแรง เชน เครื่องใชไฟฟา ของใช 
สําหรับเด็กและของใชจําพวกเครื่องเรือนสิ่งตกแตงอาคาร ซ่ึงเก่ียวของกับการลุกไหม เปนตน  
 มาตรฐาน (Standard) เปนการกําหนดในดานตางๆ ตั้งแต วัสดุ รูปแบบ ขนาด ตลอดจน
ลักษณะเฉพาะของสินคาท่ียอมรับไดวามีคุณภาพตามเกณฑ มาตรฐานเหลานี้จะทําข้ึนเฉพาะสินคา 
แตละชนิด เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูบริโภคไดใชสินคาท่ีมีคุณภาพดี และเม่ือผานการทดสอบแลว 
ผูผลิตสามารถใชเครื่องหมายท่ีไดรับบนสินคาเพ่ือชวยสนับสนุนการขาย 
 4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
  Victor Papanek ผูเสนอแนะและกระตุนในเรื่องนี้คนแรก ซ่ึงเปนผูเขียนหนังสือเรื่อง 
Design for the Real World เม่ือป ค.ศ. 1972 โดยใหความเห็นวา นักออกแบบเปนผูท่ีมีอํานาจใน
การสรางใหโลกนี้นาอยูมากข้ึนและมีสวนในการทําลายโลก เขาเสนอใหนักออกแบบพิจารณาในการ
ออกแบบเฉพาะสิ่งท่ีเปนความจําเปน (Needs) มากกวาสิ่งท่ีเปนเพียงความตองการ (Wants) มาถึง
ปจจุบันแนวความคิดท่ีเคยถูกมองวาเปนเรื่องในอุดมคติก็ไดรับการยอมรับมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจาก
ปญหาสภาพแวดลอมท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ ความตื่นกลัวเก่ียวกับปญหานี้เปนผลใหตลาดหัน
มาเพ่ิมความกดดันตอผูผลิตและสงเสริมการจําหนายกลุมสินคาท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ท่ีมีชื่อเรียกสั้นๆ วา ผลิตภัณฑสีเขียว (Green Product) หรือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Environment Friendly) และมีการออกแบบเครื่องหมายเฉพาะเรียกวา Eco-labelling 
หรือ Eco-make หรือชื่อเฉพาะอ่ืนๆ ซ่ึงเปนขอตกลงกันภายในของผูผลิตแตละประเทศ เครื่องหมาย
เฉพาะนี้ทําข้ึนเพ่ือแบงแยกและเสนอแนะทางเลือกใหผูบริโภค 
 
 ศึกษาหลักการการออกแบบผลิตภัณฑ 
 ความหมายของคําวา ออกแบบผลิตภัณฑ มีอยู 2 สวน คือ สวนของการสรางสรรคสิ่ง
ใหมกับสวนของการปรับปรุงหรือพัฒนาจากของเดิม การไดมาซ่ึงรูปทรงของผลิตภัณฑ ในสวนหนึ่งได 
แนวคิดมาจากแบบเดิม นํามาพัฒนาแบบใหเขากับบทบาทสังคมยุคใหมและคานิยมในการดํารงชีวิต 
ของมนุษย โดยสรุปลักษณะแบบไดดังนี ้
 แบบโบราณ (Old Style) คือ การออกแบบโดยยึดแบบของเดิมท่ีมีมาตั้งแตรุนเกา 
กลุมเปาหมายอาจจะมุงไปท่ีกลุมอนุรักษนิยม หรือใชประกอบตกแตงสภาพแวดลอมใหมีความสัมพันธ 
เขากันไดดี 
 แบบอมตะ คือการออกแบบท่ียึดความพอดีระหวางความเกากับความล้ํายุค รูปรางดูแลว
ไมเกาและไมใหม เหมาะสมกันทุกยุคทุกฤดูการ ไมลาสมัย การออกแบบลักษณะนี้ตองพิจารณา 
กาลเวลาเปนสําคัญ 
 แบบรวมสมัย คือการออกแบบท่ีประสานกันระหวางความลาสมัยหรือแบบเกาผสมกัน 
กับแบบท่ีทันสมัย คือ ใช 2 ยุคสมัยมาประยุกตใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ลักษณะของ 
เกาท่ีนํามาประยุกตอาจจะเปนวัสดุ วิธีการผลิต หรือรูปแบบ 
 แบบทันสมัย คือ การออกแบบใหเขากับยุคสมัยนั้ยๆ เปนไปในลักษณะทันสมัยหรือตาม
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สมัยนิยม แบบจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามความตองการของตลาดและคานิยมของยุคนั้น ซ่ึง
เม่ือเลยยุคสมัยหรือความนิยมไปแลวแบบจะดูลาสมัย กลุมเปาหมายจะเนนไปทางกลุมคนหัวสมัย 
ใหมหรือออกแบบเพ่ือตอบสนองความทันสมัยของอาคารบานเรือน 
 แบบล้ํายุค คือ การออกแบบในลักษณะเปนความกาวหนาของรุปแบบหรือวัสดุ 
ออกแบบเพ่ืออนาคตขางหนา โดยพิจารณาวิเคราะหขอมูลท่ีนาจะเปนไปไดสําหรับอนาคต รูปแบบ
อาจจะหนีความจําเจ ผลิตภัณฑท่ีนิยมออกแบบลักษณะนี้ เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน 
รถยนต ถาเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆมักนิยมออกแบบเพ่ือใหเกิดความสัมพันธกันในความคิดรวบยอด 
(Concept) เชนผลิตภัณฑประกอบแฟชั่นหรือประกอบงานสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน เปนตน 
 หลักในการคิดพัฒนา แกไข รูปทรงผลิตภัณฑ 
 การลดสวน (Minify) หมายถึงการตัดออกหรือการยอสวน 
 การขยายสวน (Magnify) หมายถึง การเพ่ิมเติมสวนใหมๆ เขาทดแทนของเดิม 
 การเปลี่ยนแปลง (Modify) หมายถึง การดัดแปลงแกไขบางสวน 
 การจัดสวนประกอบใหม (Rearrange) หมายถึง การจัดสวนประกอบใหดูแปลกใหมไป
จากเดิม โดยอาจจัดหรือสลับท่ีทางใหม รวมถึงจังหวะชองไฟและองคประกอบตางๆ เปนตน 
 การกลับไปในทางตรงขาม (Reverse) หมายถึง การกลับตําแหนงทิศทางหรือเรื่องราวท่ี
ตางจากเดิม ใหไปในทางตรงขาม 
 การวมกัน (Combine) การรวมการผสมสิ่งท่ีละมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันเขาไว 
ดวยกัน คือ การรวมประโยชนใชสอยเขาดวยกัน 
 การแทนท่ีใหม (Substitute) หมายถึง การทดแทนดวยสิ่งใหมเปนสวนใหญ เปน
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมหรือสิ่งอ่ืนๆ เชน ใชวัสดุใหม เปลี่ยนสวนประกอบบางสวนใหม เปน
ตน 
 
 การออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม 
 วัชรินทร จรุงจิตสุนทร ไดกลาวถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ ซ่ึงไดแบงเปน ผลิตภัณฑ
หัตถกรรม (Crafts Product) และผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrial Product) ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาขอมูลในสวนของผลิตภัณฑหัตถกรรม โดยมีเนื้อหาขอมูลดังนี้ 
 ผลิตภัณฑหัตถกรรม (Crafts Product) ความหมายของผลิตภัณฑหัตถกรรม ผูออกแบบ
และผูผลิตมักเปนคนเดียวกัน และไดสัมผัสกับผลิตภัณฑนั้นตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ มักสอดอารมณ
ความรูสึกนึกคิดสวนตัวเขาไปในผลงานท่ีทําดวย เชน สิ่งประดิษฐท่ีเปนฝมือของชาวบาน 
(Handmade) จุดประสงคดั้งเดิมทําข้ึนเพ่ือความจําเปนในการดํารงชีวิต เสนหของผลิตภัณฑประเภท
นี้อยูท่ีความไมเหมือนกันในรายละเอียดของผลงานแตละชิ้น เปนงานประดิษฐท่ีละเอียดออน 
เครื่องจักรทําไดยาก (วัชรินทร จรุงจิตสุนทร, 2548 : 17) 
 องคประกอบของการออกแบบผลิตภัณหัตถกรรมและนวัตกรรมในการออกแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรม ในบทความ “ นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม” มีดังนี้ 
 1. แสดงคุณคาของธรรมชาติหรือหัตถกรรมท่ีมีเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
เชน จุดเดนของวัสดุในแตละระหวางภูมิภาคท่ีแตกตางไมเหมือนกัน 
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 2. วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของทองถ่ิน ผลิตไดโดยใชภูมิปญญาของชาวบาน และการ
ใชสอยเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 
 3. ราคาไมแพง ใชการตัดสินใจนอย ชอบแลวซ้ือ ไมคิดมาก มีหลายราคาใหเลือกตาม
ความเหมาะสม 
 4. มีความสวยงาม นาสนใจ รูปแบบแปลกใหม สะดุดตา โดยยังสื่อถึงเอกลักษณประจํา
ถ่ินอยู 
 5. ขนาดพอเหมาะ สะดวกตอการพกพาขณะเดินทาง ซ้ือเปนของฝาก บรรจุหับหอท่ี
ขนสงไดสะดวก 
 นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม (Crafts Product Design 
Innovation) 
 การสรางนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมนั้น จะตองแสดงใหเห็นถึงการ
ออกแบบและการผลิตท่ีมีการผสมผสานระหวาง ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมและแบบรวมสมัย การ
ประดิษฐ สรางสรรควัสดุ รูปแบบและกระบวนการผลิตสรางความแตกตางและเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของตัวผลิตภัณฑเองและในผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม สวนใหญจะใชหลักการท่ัวไปท่ีเปนพ้ืนฐานในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ คือ 
 1. หนาท่ีใชสอย (Function) เปนหลักการการออกแบบผลิตภัณฑท่ีสําคัญท่ีสุดอันดับ
แรก ผลิตภัณฑทุกชนิดตองมีหนาท่ีใชสอยท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสะดวกสบาย 
 2. ความปลอดภัย (Safety) การออกแบบควรคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชเปนสําคัญ 
ถาหลีกเลี่ยงไมไดก็ตองแสดงเครื่องหมายใหชัดเจนหรือมีคําอธิบายไว 
 3. ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภัณฑจะตองมีความแข็งแรงในตัวผลิตภัณฑหรือ
โครงสราง รูจักใชคุณสมบัติของวัสดุและจํานวนหรือปริมาณของโครงสราง ผสมเขากับการออกแบบ
ความงามทางศิลปะ นอกจากเลือกใชประเภทของวัสดุ โครงสรางท่ีเหมาะสมแลว ยังตองคํานึงถึง
ความประหยัดควบคูกันไปดาย 
 4. ความสะดวกสบายในการใชงาน (Ergonomics) 
 5. ความสวยงาม (Aestheties) ผลิตภัณฑในยุคปจจุบัน ความสวยงามนับวามี
ความสําคัญไมนอยไปกวาหนาท่ีใชสอย ความสวยงามจะเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ สวนหนาท่ี
ใชสอยดีหรือไม ตองตองใชระยะเวลาหนึ่งคือใชไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดของบกพรองในหนาท่ีใชสอย
ภายหลัง ผลิตภัณฑบางอยางความสวยงามคือหนาท่ีใชสอย เชน ผลิตภัณฑของท่ีระลึก ของโชวของ
ตกแตง ความสวยงามของผลิตภัณฑเกิดมาจากสามสิ่ง คือ รูปราง รูปทรง (Form and Shape) สราง
ความแตกตาง สรางแนวคิดในการออกแบบไดชัดเจน มีเอกลักษณเฉพาะตัว สี (Color) การใชสีของ
วัสดุแบบเดิม สีธรมชาติ หรือการผสมผสานระหวางวัสดุ และลวดลาย (Pattern) เกิดข้ึนมาจากพ้ืนผิว
ของวัสดุ หรือการสรางสรรคข้ึนมาใหม โดยนําสามสิ่งนี้มาประยุกตผสานศิลปะเขากับการออกแบบ
อุตสาหกรรมใหเกิดความกลมกลืน 
 6. ราคาพอสมควร (Cost) ผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนมาขายนั้น ยอมตองมีขอมูลดานผูบริโภค
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และการตลาด มีการกําหนดกลุมเปาหมาย กลุมคน กลุมอาชีพ ฐานะ มีความตองการใชผลิตภัณฑนี้
เพียงใด เพ่ือท่ีจะไดมาซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีราคาเหมาะสมกับผูซ้ือนั้น โดยการเลือกใชชนิดหรือเกรดของ
วัสดุและเลือกวิธีการผลิตท่ีงาย รวดเร็ว เหมาะสม แตถาประมาณการราคาออกมาแลว ปรากฎวา 
ราคาคอนขางสูงกวาท่ีกําหนดไว ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปงหรือพัฒนาองคประกอบดานตางๆ แตยัง
คงไวซ่ึงคุณคาของผลิตภัณฑนั้น เรียกวาเปนวิธีการลดคาใชจาย 
 7. การซอมแซมงาย (Ease of Maintenance) หลักการนี้ใชกับผลิตภัณฑท่ีมีกลไก
ภายในซับซอน นักออกแบบควรออกแบบสวนตางๆหรือบริเวณตางๆ ใหสะดวกในการถอดประกอบ 
ซอมแซม หรือเปลี่ยนอะไหลงาย 
 8. วัสดุและวิธีการผลิต (Matreials and Production) ตองเลือกใชคุณสมบัติของวัสดุให
เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
 กระบวนการผลิต (Production Process) ในนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ
หัตถกรรม คือ 
 สรางสรรคจากตัววัสดุเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต เทคนิค วิธีการ เพ่ือ
สรางความแตกตางในรูปลักษณใหม 
 การผสมผสานระหวางวัสดุตางชนิด วัสดุเดิม รูปแบบเดิมกับวัสดุอ่ืน แตกตางท้ังวัสดุเดิม
กับวัสดุอ่ืน 
 9. ขนาดและสัดสวน (Size and Proportion) ตองเหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ 
เหมาะสมกับการใชงาน 
 10. การขนสง (Transportation) ตองคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง การบรรจหีบหอ
ไมใหเกิดการเสียหายชํารุด ซ่ึงนักออกแบบควรคํานึงถึงเรื่องการขนสงตั้งแตข้ันตอนการออกแบบ คือ 
ออกแบบใหมีชิ้นสวน สามารถถอดประกอบไดงาย สะดวก เพ่ือทําใหหีบหอมีขนาดเล็กสุด บรรจุไดใน
ลังท่ีเปนขนาดมาตรฐาน เพ่ือการประหยัดคาขนสง 
 การออกแบบผลิตภัณฑในมุมมองของนักการตลาด 
 การออกแบบผลิตภัณฑใหมเปนปจจัยหนึ่งในกระบวนการวางแผลกลยุทธทางการตลาด
ท่ีมีความสําคัญตอการขยายตลาดสินคา เปนการสนองประโยชนใชสอยใหม ความตองการใหม หรือ
สรางตลาดกลุมเปาหมายใหมใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง การออกแบบผลิตภัณฑใหมนั้น นักการตลาดมี
เกณฑการพิจารณาในองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
 1. รูปทรง รูปทรงสวยงามเหมาะสมกับการใชงาน และสอดคลองกับรูปแบบหรือวิธีการ
ดําเนินชีวิตของผูบริโภคในเวลานั้น 
 2. สี มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคยุคใหมมากข้ึน เชน ตูเย็น คอมพิวเตอร รถ 
ปจจุบันมีสีใหเลือกมากข้ึน เพ่ือใหเขาชุดหรือเขากับรสนิยมของแตละคน เพ่ือเอาใจผูบริโภคมากข้ึน 
 3. ขนาด ตองทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑนั้น ของผูบริโภคในดานตางๆ 
ท้ังในดานสถานท่ีซ้ือ ลักษณะการใชงานและตองคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพของผูบริโภครวมดวย 
 4. คุณภาพ ตองผลิตใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุดและมีประโยชนอยาง
แทจริง ใชงานสะดวก ติดตั้งงาย ไมกอใหเกิดอันตราย ไมเปนผลเสียตอสภาพแวดลอม มีการประกัน
คุณภาพท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ัน และนํามาซ่ึงการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 
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 5. ราคา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในอันดับตนๆ ความสามารถในการ
ออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีราคาท่ีถูกลง ทําใหขยายตลาดไดกวางข้ึน 
 อยางไรก็ตาม ในการออกแบบผลิตภัณฑแตละครั้งนั้น ยอมไมสามารถท่ีจะตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคไดท้ังหมด แมวาจะเปนผูบริโภคในตลาดเปาหมายท่ีเลือกข้ึนมาเปนตลาด
เฉพาะแลวก็ตาม ดังนั้นกอนดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑใดๆ จึงควรศึกษาคนควาและวิจัยถึง
ลักษณะความตองการของผูบริโภคใหละเอียด รวมถึงการพยาการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนภายในตลาดของผลิตภัณฑนั้นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต การคนพบ
วัสดุชนิดใหม คานิยมของสังคมท่ีเกิดข้ึนใหม เปนตน 
 แสงไฟและหลอดไฟภายในบาน 
 ลักษณะการใชแสงไฟในท่ีอยูอาศัยนั้นมีหลักใหคํานึงถึง 2 ประการ คือ ลักษณะของ 
คุณภาพและลักษณะของการกระจายแสง ซ่ึงโดยท่ัวไปลักษณะการกระจายของแสงจะมีอยู 3 ชนิด 
คือ 
 1. แสงท่ีสองออกมาอยางสมํ่าเสมอในทุกทิศทาง 
 2. แสงท่ีสองออกมาทางดานใดดานหนึ่ง และมีความฟุงกระจายเล็กนอย 
 3. แสงท่ีสองออกมาและบีบเปนลําแสง 
 ดังนั้นจึงจําเปนตองเลือกลักษณะของการสองสวางใหเหมาะกับการใชงานในแตละสวน 
ของตัวบาน โดยอาจแบงลักษณะของการใชแสงไฟในบานไดเปน 3 ประเภท คือ 
 1. แสงไฟเพ่ือใชงานท่ัวๆ ไป หลอดไฟท่ีนิยมใชในปจจุบันนั้น ไดแก หลอดดาวนไลท 
หลอดซาลาเปาและหลอดฟูออเรสเซนซ หลอดเหลานี้ ใชกับการใหแสงสวางโดยท่ัวๆไปภายในบาน 
และอาคาร โดยหลอดแตละประเภทนั้น มีความแตกตางกัน คือ 
 หลอดดาวนไลท จะมีลักษณะเปนกระบอกกลมๆ มีหลอดไฟอยูขางใน ซ่ึงหลอดไฟท่ีอยู 
ขางในสามารถเลือกใชเปนหลอดแบบมีไสท่ัวๆ ไปหรือหลอดตะเกียบประหยัดไฟก็ได หลอดดาวนไลท
จะบังคับแสงไมใหกระจายออกขาง แตจะสองลงมาท่ีพ้ืน ทําใหพ้ืนทางเดินสวาง ดังนั้นบนเพดานจะ
มองไมเห็นแสงจากดวงโคมมากนัก แสงท่ีไดจะสวางนุมนวลตา ท่ัวไปจะมี 2 สี คือ แสงขาว Daylight 
และแสงเหลือง (แสงอบอุน) Worm light นิยมใชใหแสงสวางภายในบานกันแพรหลาย เพราะใหแสง
ท่ีสวยทําใหบรรยากาศของบานดูอบอุน แตขอเสียคือ ตองใชจํานวนหลอดตอหองมาก ไมอยางนั้น
หองจะมืด 
 

 
 

ภาพท่ี 97 หลอดดาวนไลท 
ท่ีมา: หลอดดาวนไลท, เขาถึงเม่ือ 27 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจาก www.skselectric.com 
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 หลอดซาลาเปา มีลักษณะกลมๆ แปนๆ จะใหแสงสีขาวกระจายรอบตัว เหมาะกับหองท่ี 
ตองการแสงสวางสีขาวๆ เชน หองอาบน้ํา หองทํางาน แตไมเหมาะท่ีจะติดท่ีหองรับแขก เนื่องจาก 
แสงไฟท่ีหองรับแขก ควรสีเหลืองๆ และนุมๆสบายตา แบบหลอดดาวนไลท 
 

 
 

ภาพท่ี 98 หลอดซาลาเปา 
ท่ีมา: หลอดซาลาเปา, เขาถึงเม่ือ 27 พฤศจกิายน 2559, เขาถึงไดจาก www.kaidee.com 
 
 หลอดฟลูออเรสเซนต คือหลอดกลมๆ ยาวๆ แสงสีขาว เหมาะกับหองท่ีตองการใชแสง
สวางมากๆ เพราะหลอดแบบนี้มีลักษณะกลมยาว จึงใหแสงสวางไปท่ัวหอง เชน หองครัว หองเก็บ
ของ หรือในสวนท่ีคอนขางมืดและตองการแสงเพ่ือความปลอดภัย เชน หลังบาน 
 

 
 

ภาพท่ี 99 หลอดฟลูออเรสเซนต 
ท่ีมา: หลอดฟลูออเรสเซนต, เขาถึงเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 
www.bbhomegroup.com 
  
 2. แสงไฟเพ่ือการใชงาน แสงไฟพวกนี้ ไดแก ไฟอานหนังสือ เชน ไฟตั้งโตะและไฟตั้งพ้ืน 
เพราะในบางจุดจําเปนตองไดแสงสวางใหเพียงพอแกการใชงาน เชน การอานหนังสือ ไฟท่ีใชอาน
หนังสือ มีหลักการเลือก คือไมควรเลือกแสงสีขาวหรือสีเหลืองจนเกินไป เพราะแสงแบบนี้จะแยงตาไม
เหมาะกับการอานหนังสือ ไฟตั้งโตะและไฟตั้งพ้ืน เปนทางเลือกท่ีเปนท่ีนิยมกันมาก ท้ังสําหรับในสวน
ทํางานหรือเปนไฟสองสวางท่ัวไปและเปนของแตงบานได มีใหเลือกมากแบบท้ังสีสัน รูปทรง ดีไซน 
และขนาด ซ่ึงสามารถเลือกใหเหมาะกับการตกแตงไดทุกแบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 100 แสดงแสงไฟเพ่ือการใชงาน 
ท่ีมา: แสงไฟในบาน, เขาถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก www.forfur.com 
 

http://www.kaidee.com/
http://www.forfur.com/
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 แสงไฟแบบนี้ใชเพ่ือการตกแตง โดยเฉพาะเนนเพ่ือสรางมิติของแสงเงา ใหเกิดข้ึนในจุด
ตางๆ ท่ีตองการ เชน ไฟสองภาพหรืองานศิลปะ แสงท่ีเกิดจากหลอดไฟเหลานี้มีความสําคัญมาก 
เพราะจะชวยใหบานมีชีวิติชีวา ทําใหเพ่ิมน้ําหนักของสีสันภายในบานอยางเปนธรรมชาติ เชน สองท่ี
รูปภาพเพ่ือเปนการสรางความสนใจมาท่ีภาพท่ีแขวนอยูภายในบาน 
 

 
 

ภาพท่ี 101 แสดงแสงไฟเฉพาะ 
ท่ีมา: แสงไฟเฉพาะ, เขาถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจากwww.forfur.com 
 
 ในงานออกแบบตกแตงภายใน แสงสวางในงานออกแบบตกแตง มี 4 ประเภท คือ 
 1. Ambient Light เปนแสงท่ีทําหนาท่ีสองสวางเปนตัวหลักในหอง ชวยใหการตกแตง 
ภายในบานนั้นใหแสงกระจายท่ัวไปเทากันท้ังบริเวณพ้ืนท่ีใชงาน ไมเนนเรื่องความสวยงามมากนัก 
 

 
 

ภาพท่ี 102 แสงสวางในงานออกแบบตกแตงภายในประเภท Ambient Light 
ท่ีมา: แสงสวางในงานออกแบบ, เขาถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก
www.fighterabs.co 
 
 2. Task Light เปนแสงสวางสําหรับการทํางานโดยเฉพาะ เชน เย็บผา หองครัว หอง
ทํางาน เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 103 แสงสวางในงานออกแบบตกแตงภายในประเภท Task Light 
ท่ีมา: แสงสวางในงานออกแบบ, เขาถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 
www.kitchenremodelideas.com 
 

http://www.forfur.com/
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 3. Accent Ligh แสงสองเนน เปนแสงท่ีชวยเนนใหจุดเดนของหองชัดเจนข้ึน เชน เนน
ผนังหินธรรมชาติ หรือการเนนโซฟาตัวกลาง ชวยสรางบรรยากาศภายในหองนั่งเลน 
 

 
 
ภาพท่ี 104 แสงสวางในงานออกแบบตกแตงภายในประเภท Accent Ligh 
ท่ีมา: แสงสวางในงานออกแบบ, เขาถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 
www.the3dguys.com.au 
 
  4. Decorative Light เปนแสงท่ีไดจากโคมหรือหลอดท่ีสวยงาม เพ่ือสรางจุดสนใจใน
การตกแตงบาน 

 
 
ภาพท่ี 105 แสงสวางในงานออกแบบตกแตงภายในประเภท Decorative Light 
ท่ีมา: แสงสวางในงานออกแบบ, เขาถึงเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจากwww.improuk.co 
 
 รูปแบบโคมไฟ 
 1. โคมไฟเพดาน เปนโคมไฟใหแสงสวางหลักภายในหอง มักใหแสงในวงกวางและ
สมํ่าเสมอ ท่ีเรียกกันวาใหแสงสวางท่ัวไป เปนโคมไฟชนิดท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด แตมีขอเสีย คือ 
หองจะสวางแตขาดมิติและดูเรียบเกินไป 
 

 
 

ภาพท่ี 106 โคมไฟเพดาน 
ท่ีมา: โคมไฟเพดาน, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจากwww.th.aliexpress.com 
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 2. โคมไฟแขวนหรือโคมไฟหอย ลักษณะของโคมไฟแขวนฝา คือมีน้ําหนักเบา อาจจะ
เปนโคมไฟหอยเดี่ยวหรือโคมไฟชุดเล็กๆ ท่ีมีน้ําหนักไมมาก สวนโคมไฟแขวนท่ีมีน้ําหนักมาก 
อยางเชน โคมไฟระยาหรือโคมไฟแชนเดอเลียร จําเปนตองแขวนกับคานหรือตัวยึดท่ีแข็งแรง 
 

 
ภาพท่ี 107 โคมไฟแขวนฝา 
ท่ีมา: โคมไฟแขวนฝา, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจากwww.homepro.co.th 
 
 3. โคมไฟสปอรตไลท (Spotlight) เพราะใหภาพลักษณของความทันสมัยและยังมีความ 
ยืดหยุนในการใหแสงใชงานไดหลายรูปแบบ ไมเพียงแตใชในจุดท่ีตองการเนนแสงเฉพาะพ้ืนท่ีหรือ 
สําหรับการทํางานเทานั้น แตสามารถนํามาใชในการใหแสงสวางท่ัวๆ ไปไดเชนกัน แมวาโดยท่ัวไปจะ 
ติดไฟสปอตไลทท่ีเพดาน แตสปอตไลทก็สามารถนํามาติดกําแพงไดหรือเรียงกันเปนราวไฟสปอตไลท
นั้นมีท้ังสปอตไลทแบบติดกับขาตั้งหรือสปอตไลทพรอมดวยขาแบบหนีบ ท่ีสามารถเคลื่อนยายไดตาม
ตองการ 

 
 

ภาพท่ี 108 โคมไฟสปอรตไลท 
ท่ีมา: โคมไฟสปอรตไลท, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจาก
www.baansanruk.blogspot.com 
 
 4. โคมไฟผนัง (Wall Light) เปนไฟท่ีใหแสงสวางเนนบนผนัง เพ่ือกระจายออกดานหนา 
โดยแสงออกเพดานและพ้ืน มักจะอยูในรูปแบบของโปะท่ียื่นออกมาจากผนัง 
 

 
 
ภาพท่ี 109 โคมไฟผนัง 
ท่ีมา: โคมไฟผนัง, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจากwww.nest.co.uk 
 5. โคมไฟตั้งโตะ (Table Lamps) โคมไฟชนิดนี้ควรมีฐานท่ีหนักพอสมควร เพ่ือจะตั้งได 
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อยางม่ันคงและรับน้ําหนักของหลอดไฟและโคมได โคมไฟตั้งโตะใหแสงท่ีนุมนวล การวางโคมไฟตั้ง
โตะไวหลายๆ อันรอบหองจะใหแสงรวมกันเปนการใหแสง เงา เฉพาะจุด เปนการเลือกท่ีจะเนน 
จุดเดนในบางท่ี ท่ีใหผลในการสรางบรรยากาศอยางมาก 
 

 
 
ภาพท่ี 110 โคมไฟตั้งโตะ (Table Lamps) 
ท่ีมา: โคมไฟตั้งโตะ, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจากwww.lojadispa.com 
 
 6. คมไฟโตะทํางาน (Desk Lamps) จุดประสงค คือการใหแสงสวางตรงไปยังบริเวณท่ี 
ตองการโดยเฉพาะ รูปแบบท่ีถือวาเหมาะท่ีสุดสําหรับไฟท่ีโตะทํางาน คือ ไฟท่ีปรับขาตั้งได ทําใหได
ทิศทางของแสงตามท่ีตองการ 
 

 
 
ภาพท่ี 111 โคมไฟโตะทํางาน (Desk Lamps) 
ท่ีมา: โคมไฟโตะทํางาน, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจากwww.aliexpress.com 
 
 7. โคมไฟตั้งพ้ืน (Floor Lamps) โคมไฟแบบลอยตัว สําหรับตั้งพ้ืนชวยในการเพ่ิมระดับ
ของการสองแสงท่ีสวางพอสําหรับกิจกรรมตาง ๆ เชน การอานหนังสือ สวนมากมักจะใชไฟฮาโลเจน 
เพราะใหแสงท่ีสวางกวา รูปแบบก็มีท้ังแบบโคมไฟท่ีมีขาตั้งแบบเกา แบบท่ีไฟสองข้ึนขางบน แบบท่ี
ปรับมุมไดหรือบางทีก็ใชสปอตไลทตั้งบนขาตั้ง โคมไฟตั้งพ้ืน ไมจําเปนตองสูงมาก แตอาจจะเปนไฟท่ี
วางไวบนพ้ืนในระดับต่ําๆ เพ่ือสองสวางใหกับกลุมตนไมท่ีใชตกแตงภายในหรือของตกแตงท่ีอยูบนพ้ืน
หรือเพียงแตเพ่ิมความรูสึกใหกับแสง 
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ภาพท่ี 112 โคมไฟตั้งพ้ืน (Floor Lamps) 
ท่ีมา: โคมไฟตั้งพ้ืน, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจากwww.crypto-news.com 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 กฤตพร ชูเสงและคณะ (2549: 7) ไดทําการวิจัยเรื่องดายปนมือจากไหมปาอีรี่ สรุปไดวา 
กรรมวิธีการปนมีผลตอขนาดของเสนดายปนจากไหมอีรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เสนดาย
ท่ีปน โดยกรรมวิธีปนเปยก คือการปนเสนดายหลังจากตมลอกกาวไหมและแชในน้ําแปงขาวเหนียว 
แลวนําไปปนดวยเครื่องปนแบบมือหมุน โดยใชไนหรือหลาปน เสนดายจะมีขนาดใหญกวาเสนดายท่ี
ปน โดยกรรมวิธีปนแหง ท่ีทําหลังจากตมลอกกาวไหมและแชในน้ําแปงขาวเหนียว แลวนําไปผึ่งลมให
แหง จากนั้นนําไปปนดวยเครื่องปนแบบมือหมุน โดยใชไนหรือหลาปน กรรมวิธีปนมีผลตอจํานวน
เกลียวเสนดายปนจากไหมอีรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเสนดายท่ีปนโดยกรรมวิธีปน
เปยกมีจํานวนเกลียวมากกวาเสนดายท่ีปนโดยกรรมวิธีปนแหงและสมบัติทางกายภาพของใยไหมอีรี่ 
พบวาลีกษณะตามยาวของเสนใยไหมอีรี่ท้ังไหมชั้นนอกและไหมชั้นใน มีความราบเรียบตไมสมํ่าเสมอ 
สวนกลางใสเหมือนแทงแกว ขอบเปนเสนสีดํา ลักษณะภาพตัดขวางมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมมุม
มนจนเกือบเปนรูปไข ขนาดหรือความละเอียดและความแข็งแรงของเสนใยไหมอีรี่ชั้นในมีขนาดใหญ
กวาเสนใยไหมท้ังรังและเสนใยไหมชั้นนอก 
 รังสิมาและคณะ (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องการผลิตเสนดายและผาจากไหมอีรี่ผสมกับ
ฝายในระดับหัตถอุสาหกรรม พบวา การผสมเสนใยสั้นไหมอีรี่และฝายในกระบวนการปนเสนใยสั้น 
เพ่ือผลิตดายปนไหมอีรี่ผสมฝายท่ีปริมาณตางๆ พบวา ดายปนไหมอีรี่มีความไมสมํ่าเสมอและความ
แข็งแรงมากกวาเสนดายฝาย เม่ือมีการผสมเสนดายไหมอีรี่ตั้งแต 50 เปอรเซ็นตข้ึนไป ทําใหคา CV% 
มากข้ึน และพบวาขนาดของเสนดายเพ่ิมข้ึน ทําใหคาความสมํ่าเสมอและความแข็งแรงเพ่ิมข้ึนแตให
ความเปนขนมากข้ึน 
 พิศุทธิ์ จันทรคํา (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการใชประโยชนจากเศษข้ี
ไหม โดยนําเศษเสนดายไหมกลับมาใชใหม โดยนํามาผลิตเปนเสนดายใยสั้นดวยกระบวนการปนดาย
แบบวงแหวน ในการศึกษานี้ไดนําเศษไหมท้ังจากเครื่องทอแบบก่ีกระตุกและเครื่องทอไรกระสวยแบบ
เรเปยร มาตัดใหไดความยาวประมาณ 38 มิลลิเมตร เพ่ือใหเหมาะสมกับกระบวนการปนดายฝายแลว
นําเสนใยมาปอนเขาเครื่องตีเปดเสนใย เครื่องสางใย เครื่องรีดปุย เครื่องโรฟวิ่งและเครื่องปนดวยแบบ
วงแหวน ตามลําดับ หลังจากนั้นนําดายไปทดสอบสมบัติทางกายภาพและนําไปถักเปนถุงมือถุงเทา
และผืนผา ผลการทดสอบพบวาสามารถนําเศษเสนไหมท้ังจากเครื่องทอแบบก่ีกระตุกและจากเครี่อง
ทอแบบเรเปยร มาปนเปนเสนดายได โดยเสนดายเศษไหมจากเครื่องทอแบบก่ีกระตุก สามารถปน
เปนเสนดายเบอร 18.37 ของระบบเบอรดายฝาย มีจํานวนเกลียว 17.22 เกลียวตอนิ้ว ความแข็งแรง
เทากับ 14.40 เซ็นตินิวตันตอเท็กซ และเสนดายเศษไหมจากเครื่องทอแบบเรเปยรสามารถปนเปน
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เสนดายเบอร 16.51 ของระบบเบอรดายฝาย มีจํานวนเกลียว 16.53 เกลียวตอ นิ้วความแข็งแรง
เทากับ 20.27 เซ็นตินิวตันตอเท็กซ และสามารถนําไปถักเปนผลิตภัณฑ เชน ถุงมือ ถุงเทา และผืนผา
ได 
 กิตติศักดิ์ อริยะเคลือ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องพัฒนากระบวนการผลิตเสนใยผสมชนิด
ใหมจากเศษรังไหมและใยพืช เสนใยชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืชท่ีผานการปนดวยระบบ
อุตสาหกรรม กระบวนการทอดวยระบบหัตถกรรมและการทอดวยเครื่องจักร ผืนผาท่ีไดมีความออน
นุมตามสมบัติทางกายภาพของเสนใยพืชแตละชนิด พบวา เศษรังไหมท่ีทําการผสมกับเสนใยพืชชนิด
อ่ืนจํานวน 5 ชนิด เปนการผสมทีละชนิด คือ ใยฝาย ใยลินิน ใยรามี ใยสับปะรด และใยกัญชง มี
สมบัติทางกายภาพดังนี้ คาคงทนตอการฉีดขาด (Breaking Strength) ลําดับท่ี 1 คือ ผาผืนท่ีทอจาก
เสยดายผสมระหวางเศษรังไหมกับใยลินิน ไดคาแรง 155 CN/tex ลําดับท่ี 2 คือ ผืนผาท่ีทอจากเสน
ใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยกัญชง ไดคาแรง 149 CN/tex ลําดับท่ี 3 คือ ผืนผาท่ีทอจากเสนใย
ผสมระหวางเศษรังไหมกับใยฝาย ไดคาแรง 142 CN/tex ลําดับท่ี 4 คือ ผืนผาท่ีทอจากเสนใยผสม
ระหวางเศษรังไหมกับใยสับปะรด ไดคาแรง 108 CN/tex ลําดับท่ี 5 คือ ผืนผาท่ีทอจากเสนใยผสม
ระหวางเศษรังไหมกับใยรามี ไดคาแรง 103 CN/tex ผืนผาท่ีทอจากการผสมเสนใย 5 ชนิด มี
ศักยภาพนําไปประยุกตใชในการสรางผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอและเหมาะสําหรับผลิตเครื่องแตงกาย 
 ณัฐธิดา กิจเนตร (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอจากไหมอีรี่ และ
ศึกษาสมบัติทางกายภาพของเสนดายไหมอีรี่ท่ีผลิตโดยเกษตรกร ผลการวิจัยพบวา เสนไหมท่ีปนโดย
เกษตรกร มีขนาดเสนดาย 1.72 และ 2.10 มีลักษณะหนาๆบางๆ มีความแข็งแรงอยูระหวาง 0.88 ถึง 
1.19 กรัมแรงตอดีเนียร ทดสอบความคงทนของสีตอการซัก มีการเปลี่ยนแปลงของสีในระดับดีพอใช 
และผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอท่ีนิยมเลือกซ้ือสวนใหญ คือ ประเภทชุดเครื่องนอนและซ้ือไปใชใน
ชีวิตประจําวันมากท่ีสุด 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือการออกแบบการสรางรูปทรง 3 มิติ จากงานไหมอีรี่ 
ของกลุมทอผาไหมอีรี่ บานหนองหญาปลอง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษากระบวนการทอผาของกลุมผูผลิตรวมท้ังศึกษาความตองการของ
กลุมผูผลิต 
 ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือทดลอง ทดสอบวัสดุ ในการนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ 
 ข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่แนวทางใหม 
 ข้ันตอนท่ี 4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภค 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ตัวแปรตน คือ ผลิตภัณฑไหมอีรี่ จากการข้ึนรูปทรง 3 มิติ 
 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ 
 
 ข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษากระบวนการทอผาของกลุมผูผลิต รวมท้ังศึกษาความตองการของ
กลุมผูผลิต 
 1. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 การรวบรวมขอมูลในระดับทุติยภูมิ คือ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ท่ีมี
การเก็บบันทึกไว ท้ังในรูปของเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยตางๆ
ท่ีเก่ียวของ แฟมขอมูล คอมพิวเตอร หรืออ่ืน ๆ ขอมูลทุติยภูมิท่ีนํามาใชในการทําวิจัยสวนใหญเปน
ขอมูลท่ีไมสามารถเก็บรวบรวมไดขณะทําการวิจัย ไดแก 
     1. ศึกษาวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
     2. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑกลุมไหมอีรี่ 
     3. รูปทรง 3 มิติ 
     4. ศึกษาวัสดุท่ีใชรวมในงานทอผาเพ่ือสรางรูปทรง 3 มิติ 
     5. ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปและการประกอบท่ีเหมาะสม 
     6. การตกแตงพิเศษ 
     7. ศึกษาหลักการออกแบบ 
        8. ศึกษาหลักการการออกแบบผลิตภัณฑ 
     9. แสงไฟและหลอดไฟภายในบาน 
     10. ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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 2. การรวบรวมขอมูลในระดับปฐมภูมิ คือ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากผูใหขอมูลหรือ
แหลงท่ีมาของขอมูลโดยตรงในการลงภาคสนาม เปนการเก็บรวบรวมขอมมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
และแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยไมมีผูใดเคยเก็บมากอน โดยการเก็บ
ขอมูลจะแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 
 1. การเก็บขอมูลจากกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposivesampling) โดยประชากร ไดแก 
ประธานกลุมผลิตภัณฑผาไหมอีรี่ยอมสีธรรมชาติ จากกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลของชุมชนจากการสัมภาษณจากผูใหคําตอบโดยตรง (Personal 
interview หรือ Face to Face Interview) คือ การออกไปสัมภาษณผูใหคําตอบและบันทึกคําตอบ 
ลงในแบบขอถามหรือบันทึกเสียง เปนวิธีการท่ีไดขอมมูลท่ีละเอียด ผูสัมภาษณสามารถชี้แจงหรือ 
อธิบายใหผูตอบเขาใจในคําถามได ทําใหไดรับคําตอบตรงตามวัตถุประสงค 
 2. เก็บขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) คือ การสังเกต
ท่ีผูสังเกตเขาไปใชชีวิตรวมกับกลุมคนท่ีถูกศึกษา มีการทํากิจกรรมรวมกันจนผูถูกศึกษายอมรับวาผู
สังเกตมีสถานภาพบทบาทเชนเดียวกับตน ผูสังเกตจะตองปรับตัวใหเขากับกลุมคนท่ีศึกษา โดยอาจ
เขาไปฝงตัวอยูในเหตุการณ เขาไปอาศัยอยูในชุมชนเปนเวลานาน จนคนในชุมชนรูสึกวาเปนเรื่อง
ธรรมดาท่ีมีนักวิจัยมาอาศัยอยู โดยจะมีการสังเกตและจดบันทึกแบบเปนลายลักษณอักษรและภาพ 
ถายในสวนของข้ันตอนการผลิตดวยตนเอง 
 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญของทางกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
     กลุมตัวอยาง ไดแก ผูผลิตของทางกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จํานวน 3 ทาน 
 4. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
     ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิทางดานเอกสารตํารางานวิจัยและทาง 
ปฐมภูมิจากการสัมภาษณกลุมผูผลิตกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
 การสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interviewed) 
โดยมีกรอบโครงสรางท่ียืดหยุนซ่ึงสามารถตั้งคําถามเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามตามความเหมาะสมกับ 
สถานการณ 
  
 ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือทดลอง ทดสอบวัสดุ ในการนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ   
 เปนการรวบรวมขอมูลจากการทดลองเพ่ือลดขอจํากัดของวัสดุ การประเมินเรื่องการใช 
วัสดุผสมตางๆ และอัตราสวนท่ีใชในการผลิตจนออกมาเปนผลของการทดลอง ซ่ึงจะมีการจดบันทึก
รายละเอียดผลท่ีได เพ่ือเปนตัวอยางในการผลิตตนแบบผลิตภัณฑ ซ่ึงการทดสอบวัสดุมี 2 แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ีสรางวัสดุลงไปในพ้ืนผาในระหวางการทอ 
 แนวทางการสรางวัสดุใหม โดยนําผาทอหรือเสนใยมาใชตอยอด 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 นําผลการออกแบบวัสดุท้ังสองแนวทางมาขอคําปรึกษาและประเมินผล โดยท่ีปรึกษา
งานวิจัยพิจารณา ใหเหลือ 1 แนวทาง 
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 ข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่แนวทางใหม 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร ไดแก 
     ผูเชี่ยวชาญดานการผลิต จากสถานประกอบการผูผลิตท่ีมีความชํานาญ โดยมี
ประสบการณในการผลิตไมต่ํากวา 5 ป 
     ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด โดยมีประสบการณในดานการตลาดไมต่ํากวา 5 ป 
     ผูทรงคุณวุฒิทางการออกแบบ จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ ท่ีมีคุณวุฒิจบ
การศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑหรือท่ีเก่ียวของ โดยมีประสบการณในดานการออกแบบ 
ไมต่ํากวา 5 ป 
     กลุมตัวอยาง ไดแก 
     ผูเชี่ยวชาญดานการผลิต จากสถานประกอบการผูผลิตท่ีมีความชํานาญ จํานวน 1 
ท าน  โดย มีประสบการณ ในการผลิต ไมต่ํ า กว า  5 ป  โดยการสุ มตั วอย า งแบบเจ าะจง 
(PurposiveSampling) (อางใน นิรัช สุดสังข. 2548 : 48) 
     ผู เชี่ยวชาญดานการตลาด จากษริ ษัทดานการตลาด โดยมีความชํานาญแล
ประสบการณ ในดานการตลาดไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 1 ทาน 
     ผูทรงคุณวุฒิทางการออกแบบ จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ ท่ีมีคุณวุฒิจบ
การศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑหรือท่ีเก่ียวของ จํานวน 3 ทาน โดยมีประสบการณใน
ดานการออกแบบ ไมต่ํากวา 5 ป โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (อางใน 
นิรัช สุดสังข. 2548 : 48) 
 2. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 
     2.1 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ
และการทดลองวัสดุมาเปนพ้ืนฐานในการออกแบบ 
     2.2 ทําการสรางแบบรางตามกรอบแนวคิดในการออกแบบ จากการเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณและการทดลองวัสดุจํานวน 4 แนวทาง 
     2.3 นําแบบรางท้ัง 4 แนวทาง ไปใหผูผลิต นักการตลาดประเมิน ขอคําแนะนําจากท่ี
ปรึกษางานวิจัยและขอคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 
จํานวน 3 ทาน 
 1. นางทองเลิศ สอนจันทร ผูผลิตและประธานกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
 2. นางสาวกาญจนา วงษสุมาลี นักการตลาด บริษัท Business Cost and Consult 
 3. ดร. สาธิต เหลาวัฒนพงษ อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ-
อุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 4. ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ-
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 5. อาจารยภาคินี เปลงดีสกุล อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     2.4 นํารูปแบบผลิตภัณท่ีไดรับคาเฉลี่ยสูงสุด จํานวน 1 แบบ มาทําการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นักการตลาด ทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ กอน
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นําไปสรางตนแบบ 
     2.5 เขียนแบบแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑเพ่ือนําไปผลิตตนแบบ 
     2.6 นําตนแบบผลิตภัณฑ ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินและทําการปรับปรุง 
ตามขอเสนอแนะ 
 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ลักษณะเครื่องมือ 
 สรางแบบประเมินสําหรับผูผลิต ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและนักการตลาด เพ่ือ
ประเมินรูปแบบจําลองผลิตภัณฑและประเมินตนแบบ โดยแบบประเมินมี 2 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินรูปแบบภาพจําลองผลิตภัณฑ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินตนแบบ 
 โดยใชแบบประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ
การตอบเปนการประเมินความมากนอย เพ่ือวัดวา ผูตอบมีความคิดเห็นและทัศนคติแบบใดเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามท่ีระบุลําดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมมากปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมนอย 
  1 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ประกอบกับภาพจําลอง
ตนแบบและนําไปใหผูผลิต ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และนักการตลาดประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ 
 5 .การวิเคราะหขอมูล 
    ผูวิจัยนําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสรุป
เก่ียวกับรูปแบบผลิตภัณฑ โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
    5.1 ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบประเมิน ท่ีนําไปทําการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
    5.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 ข้ันตอนท่ี 4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภค 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร ไดแก 
     ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตของทางกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
     ผูบริโภคท่ีเขามาจับจายซ้ือของพ้ืนถ่ินในงานแสดงนิทรรศการของทางภาครัฐท่ีจัดข้ึน
หรือจากผูท่ีสนใจในผลิตภัณฑไหมอีรี่ 
     กลุมตัวอยาง ไดแก 
     ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตของทางกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จํานวน 3 ทาน 
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 ผูบริโภคท่ีเขามาจับจายซ้ือของพ้ืนถ่ินในงานแสดงนิทรรศการของทางภาครัฐท่ีจัดข้ึน
หรือจากผูท่ีสนใจในผลิตภัณฑไหมอีรี่ จํานวน 100 ทาน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยดูจากบุคลิกผูท่ีอยูในวัยทํางานแลวเปนหลัก 
 2. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
     2.1ลักษณะเครื่องมือ 
 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบผลิตภัณฑ 
แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนลักษณะแบบเลือกตอบ 
(Check list) 
    ตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภค 
 โดยใชแบบประเมินแบบ มาตรประมาณคา (Rating scale) เปนแบบสอบถามท่ีมี 
ลักษณะการตอบเปนการประเมินความมากนอย เพ่ือวัดวาผูตอบมีความคิดเห็นและทัศนคติแบบใด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามท่ีระบุลําดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมมาก 
 3 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมมากปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมนอย 
 1 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมนอยท่ีสุด 
    2.2 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. สรางแบบสอบถามโดยอาศัยทฤษฎี หลักการท่ีไดจากการศึกษา เอกสาร ตํารา และ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกแบบผลิตภัณฑดานสิ่งทอ 
 2. กําหนดประเด็นและจํานวนขอของแบบสอบถาม 
 3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับราง 
 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
ขอคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถาม 
 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของท่ีปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบความถูกตอง 
และนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 
 6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูท่ีมีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง เพ่ือหาความเชื่อม่ัน 
(Raliability) 
 7. หาความเชื่อม่ัน (Raliability) เนื่องจากแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Rating 
scale) 
    2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ไปสอบถามความพึงพอใจของผู 
ผลิตและผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบผลิตภัณฑท่ีไดออกแบบแลว 
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        2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห แลวหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ 
ผูผลิตและผูบริโภค ท่ีมีตอรูปแบบผลิตภัณฑท่ีไดออกแบบแลว 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
การแปลความหมาย คาเฉลี่ยน้ําหนักของคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง นอย 
 1.00-1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 
 จากนั้นนําขอมูลท่ีได มาทําการบันทึกในรูปแบบของการบรรยาย แลวนํามาสังเคราะห
ความคิดเห็นทางดานตางๆ เพ่ือสรุปงานวิจัย 
 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ประกอบการนําเสนอผลวิเคราะหดังตอไปนี้ 
 1. คารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 10) 
 

 
 

 เม่ือ    P แทน คารอยละ 
          f แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                        n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2. คาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541: 40) 
 

 
 

 เม่ือ    แทน คาเฉลี่ย 
         ∑x แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                        n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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 3. สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541: 66) 
 

 
 
 เม่ือ   S.D แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

         X แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
                        N  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    ∑x² แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
   (∑x)² แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
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ภาพท่ี 113 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินงานวิจัยเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑไหมอีรี่ เพ่ือสรางรูปทรง 3 มิติ ของกลุม
ทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน เนนศึกษาถึงกระบวนการทอผาของกลุมผูผลิต ศึกษา
ความตองการของกลุมผูผลิตและการทดสอบวัสดุเพ่ือใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ นําไปสูการสรางและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑไหมอีรี่ ภายใตแนวคิดการออกแบบการสรางรูปทรง 3 มิติ เพ่ือเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ ท่ียังคงไวดวยภูมิปญญาทองถ่ินและเอกลักษณของ
กลุมทอผาไปพรอมกัน ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการศึกษาคนควาตําราเอกสาร การแสดงความคิดเห็น
จากการสัมภาษณกลุมผูผลิต พรอมขอเสนอแนะมาวิเคราะห แบงเปน 4 ตอน ตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการทอผาของกลุมผูผลิตรวมท้ังศึกษาความตองการของกลุมผูผลิต 
 2. เพ่ือทดลอง ทดสอบวัสดุ ในการนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ 
 3. เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่แนวทางใหม 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค 
 
 ตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษากระบวนการทอผาของกลุมผูผลิต รวมท้ังศึกษาความตองการ
ของกลุมผูผลิต 
 จากการศึกษากระบวนการทอผาของผูผลิต จากกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัด
ขอนแกน โดยวิธีการสัมภาษณและสังเกตการณ ผูวิจัยพบวา ในข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ 
ทางกลุมทอผาใชภูมิปญญาดั้งเดิมท่ีมีอยู นับตั้งแตการสาวไหม การยอมสีจากสีธรรมชาติ จึงได
ผลิตภัณฑท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม มีกลุมการผลิตท่ีครบวงจร ตั้งแตการปลูกมันสัมปะหลังจนถึงการ
แปรรูปผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมีเอกลักษณ ตั้งแตการสาวไหมดวยมือ ขนาดของเสนไหม การใชสี
ธรรมชาติสําหรับยอมไหมและการผสมไหมบานกับไหมอีรี่ มีความยั่งยืนของภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรม ผลิตภัณฑท่ีมีอยูของกลุมทอผาในปจจุบัน คือ ผาชิ้น ผาคลุมไหล ชุดสําเร็จรูป หมวก และ
กระเปา 
 จากการศึกษาวัสดุหรือโครงสรางผาทอท่ีจําเปนในการสรางงาน 3 มิติ ของกลุมของกลุม
ทอผา บานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน พบวา 
 1. ทางกลุมผูผลิตใสเศษไหมระหวางการทอ เพ่ือดึงเสนเศษไหมเปนมิติ หลากสี การดึง
เสนเศษไหมข้ึน เม่ือมวนผาทับกันจะกลายเปนเหมือนกลีบดอกไม 
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ภาพท่ี 114 ผาชิ้นไหมอีรี่ ท่ีดึงเสนเศษไหมระหวางการทอ 
              (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
                เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559) 
 
 2. ทางกลุมผูผลิตใสเศษไหมดึงเปนตัวหนอน ทอสลับกับเสนไหมบานท่ียอมสีธรรมชาติ 
 

 
 

ภาพท่ี 115 ผาชิ้นไหมอีรี่ ท่ีดึงเศษไหมทอสลับกับเสนไหมบาน 
              (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
               เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559) 
 
 3. ทางกลุมผูผลิตใสเศษไหมดึงเปนตัวหนอน และใสรังไหมระหวางการทอ 
 

 
 

ภาพท่ี 116 ผาชิ้นไหมอีรี่ ท่ีดึงเศษไหมทอสลับกับรังไหม 
              (ถายโดยผูวิจัย ณ กลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จังหวัดขอนแกน 
               เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559) 



90 

 
 
 จากการสัมภาษณความตองการของกลุมผูผลิต พบวา กลุมผูผลิตตองการการสนับสนุน
หรือสงเสริมการคิดคนลวดลาย การออกแบบผลิตภัณฑหรือแปรรูปผลิตภัณฑท่ีหลากหลายท่ี
สอดคลองกับความตองการของตลาดและขาดแนวทางการแสวงหาตลาดสําหรับจําหนายสินคาท่ีกวาง
กวาเดิม 
 
 ตอนท่ี 2 ผลการทดลอง ทดสอบวัสดุ ในการนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ 
จากการศึกษาทดลอง การทอผสมวัสดุ (ผสมเสนทองแดง เสนเอ็นพลาสติก เสนสวดระหวางการทอ) 
พบวา ระหวางการทอแผนไหมอีรี่ท่ีผสมเสนทองแดงและเสนลวด ไมสามารถควบคุมการสปริงตัวของ
เสนทองแดงและเสนลวดได เสนทองแดงและเสนลวดมีความแข็ง ทําใหเกิดความลําบากในการทอ
และการเก็บปลาย แผนไหมมี  
 

 

 
ภาพท่ี 117 แผนไหมอีรี่ผสมเสนทองแดง เสนเอ็นพลาสติก เสนสวดระหวางการทอ ซายไปขวา 
               (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559) 
 
 และการทอผสมเสนเอ็นพลาสติก ไมสามารถควบคุมการสปริงตัวของเสนเอ็นพลาสติก
ระหวางการทอได ทําใหเกิดความลําบากในการทอและการเก็บปลาย แผนไหมมีน้ําหนักเพ่ิมไมมาก 
แผนไหมคงรูปเปนแผน แมโดนความรอนอัดบล็อค 
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ภาพท่ี 118 แผนไหมอีรี่ผสมเสนเอ็นพลาสติก 
               (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม2559) 
 
 2. ศึกษาทดลอง ทดสอบเนื้อไหม ระหวางรังไหม, รังไหมชั้นในและรังไหมชั้นนอกและ
ทดสอบการเกาะตัวของเสนไหม 
 วิธีการทดสอบ 
 นํารังไหมแบบตางๆ (รังไหม,รังไหมชั้นในและรังไหมชั้นนอก) 300 กรัม ตมลงในน้ําเดือด
ท่ีผสมดางลางไหม 15 กรัม ดางฟอกไหม 20 กรัม สบูเด็ก 1/3 กอน ตม 40-60 นาที 
 ผลการทดสอบ 
 ขณะเปยก เนื้อไหมและการเกาะตัวของเสนไหมท้ัง 3 แบบแตกตางกัน โดยการข้ึนอยูกับ
ความเหนียวของรังไหมท่ีทดสอบ คือ ผลการทดสอบเสนรังไหมเกาะตัวกันเปนกอนรังไหมมากกวาเสน
รังไหมชั้นในและเสนรังไหมชั้นนอก เสนรังไหมชั้นในเกาะตัวกันเปนกอนรังไหมมากกวาเสนรังไหม
ชั้นนอก แตนอยกวาเสนรังไหม เสนรังไหมชั้นนอกเกาะตัวกันเปนกอนรังไหมนอยกวาเสนรังไหม และ
เสนรังไหมชั้นนอก ลักษณะเสนละเอียดกวาเสนรังไหมและเสนรังไหมชั้นใน 
 ขณะแหง เสนใยไหมมีลักษณะคลายกันท้ัง 3 แบบ คือ มีการเกาะตัว เก่ียวกัน ดึงขาดได
งาย 
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ภาพท่ี 119 การทดสอบเนื้อไหม ระหวางรังไหม, รังไหมชั้นในและรังไหมชั้นนอก และทดสอบการ  
              เกาะตัวของเสนไหม 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559) 
  
 3. การทอทดสอบลักษณะของเสนไหมอีรี่ท่ีไมผานการสาวเสนไหม นําไหมอีรี่ท่ีผานการ
ตมการลางกาว การฟอกสี มาดึงใหเปนเสน (เสนสั้น) แลัวนําไปทดลองทอ ผลการทอลองพบวา 
ลักษณะของแผนเสนไหมอีรี่เกาะตัวจับกันเปนกอน แผนไหมตะปุมตะปา ไมเรียบ มีความหนานุม มี
ลักษณะคลายขนแกะ 
 

 

 
ภาพท่ี 120 การทอทดสอบลักษณะของเสนไหมอีรี่ท่ีไมผานการสาวเสนไหม (ซายและขวา) 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม2559) 
 
 4. การทดสอบการยอมติดสีของเสนไหมอีรี่ โดยการยอมสีธรรมชาติและสีเคมีแบบสีรอน
และสีเย็น ทดสอบโดยนําเสนไหมท่ีผานการฟอกสี ลอกกาวแลวนําไปตมกับสีท่ีเตรียมไวท้ัง 3 แบบ 
ผลการทดสอบพบวา เสนไหมท่ียอมดวยสีธรรมชาติ เสนไหมยอมติดสีไดดี เสนไหมขณะเปยกและ
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ขณะแหงสีคงเดิม ไมเปลี่ยนแปลง เสนไหมท่ียอมดวยสีเคมีแบบสีรอนพบวา เสนไหมยอมติดสีไดดี 
ขณะเปยกสีจะเขมกวาขณะแหง แตสีไมแตกตางกันมากนัก เสนไหมท่ียอมดวยสีเคมีแบบสีเย็นพบวา 
เสนไหมยอมติดสีไดระดับปานกลาง เม่ือเทียบการยอมสีเย็นกับผาเย็นท่ียอมติดสีไดนอยและเสนฝาย
ยอมติดสีไดดี และขณะเปยกและขณะแหงเสนไหมอีรี่สีคงเดิม ไมเปลี่ยนแปลง 
 

 
 

ภาพท่ี 121 การทดสอบการยอมติดสีของเสนไหมอีรี่ โดยการยอมสีธรรมชาติและสีเคมี 
               (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม2559) 
  
 5. การทดสอบเนื้อไหมอีรี่ของรังไหมชั้นใน โดยใชระยะเวลาการตมลอกกาวไหมไมนาน
ประมาณ 15-20 นาที ผลการทดสอบพบวา เนื้อไหมอีรี่ท่ีตมเฉพาะรังไหมชั้นใน และตมลอกกาวไหม
ในระยะเวลาไมนาน เนื้อไหมอีรี่เกาะกันเปนกลุมกอน มีลักษณะคลายรังไหมเกาะติดกันไปเปนกลุม
กอน 
 

 
 

ภาพท่ี 122 การทดสอบเนื้อไหมอีรี่ของรังไหมชั้นใน โดยใชระยะเวลาการตมลอกกาวไหมไมนาน 
               ประมาณ 15-20 นาที 
               (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม2559) 
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 6. การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) แบบแผน โดยนําเสนไหมท่ีผาน
การตมลอกกาวและยอมสีแลวนํามาฉีก ดึงแผเปนเสนใยลงบนเฟรมแลวนําไปผึ่งแดดใหแหง ผลการ
ทดสอบพบวา แผนไหมอีรี่มีความโปรงบาง เกาะตัวเล็กนอย ไมแข็งแรง ขาดงายเม่ือแผนไหมสัมผัสน้ํา 
อีกครั้งแผนไหมแยกออกจากกัน 
 

 
 

 
ภาพท่ี 123 การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) แบบแผน 
               (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559) 
 
 7. การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) แบบแผน ดวยวิธีการแชและการ
ฉีดวัสดุประสานอะคริลิค (Binder) โดยนําเสนไหมท่ีผานการตมลอกกาวและยอมสีแลว นํามาฉีกดึง
แผเปนเสนใยลงบนเฟรม แลวนําไปผึ่งแดดใหแหง จากนั้นนําแผนไหมอีรี่ท่ีแหงแลวไปแชกับวัสดุ
ประสานอะคริลิค (Binder) เม่ือแผนไหมสัมผัสกับวัสดุประสานอะคริลิค (Binder) ท่ีเปนน้ําแผนไหม
แยกตัวออกจากกัน จากนั้นนําแผนไหมอีรี่เขาเครื่องอบ อบจนแหง ผลการทดสอบพบวา แผนไหมอีรี่
เกาะตัวกันมากกวาเดิม แตไมแข็งแรง แผนไหมอีรี่สามารถฉีกขาดไดงายเม่ือออกแรงดึง การทดสอบ
โดยการฉีด วัสดุประสานอะคริลิค (Binder) ผลการทดสอบพบวา เม่ือฉีดวัสดุประสานท่ีเปนน้ํา แผน
ไหมแยกตัวออกจากกันเล็กนอย เม่ือนําไปอบจนแหงแลว แผนไหมมีการเกาะตัว มีความแข็งแรงไม
แตกตางจากวิธีการแช แตจะแตกตางกันตรง เม่ือสัมผัสน้ําในปริมาณมาก แผนไหมจะแยกตัวออกจาก
กันเปนชิ้นเล็กๆ แผนไหมอีรี่ท่ีผสมวัสดุประสานอะคริลิค (Binder) ไมมีกลิ่น 
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ภาพท่ี 124 การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) แบบแผน ดวยวิธีการแชและการฉีด 
              วัสดุประสานอะคริลิค (Binder) 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559) 
 
 8. การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) ดวยวิธีการเย็บแผนไหมอีรี่ โดย
นําแผนไหมอีรี่ท่ีผานกระบวนการทําแบบแผนแลวนําไปเย็บ ผลการทดสอบพบวา แผนไหมอีรี่ไมเกาะ
ตัวติดกัน แผนไหมไมมีความแข็งแรง ฉีดขาดไดงาย 
 

 
 

ภาพท่ี 125 การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) ดวยวิธีการเย็บ 
               (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559) 
 
 9. การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) และผิวสัมผัสแบบแผน ดวยการ
ผสมวัสดุประสาน (น้ําแปงมันสําปะหลัง) ทดสอบโดยนําเสนไหมอีรี่ท่ีผานกระบวนการฟอกสี ลอกกาว
และการยอมสีแลว นํามาแชลงในน้ําแปงมันสําปะหลัง ท่ีผานกระบวนการตมแลว โดยอัตราสวนแปง
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มันสําปะหลัง 1 ชอนโตะตอน้ํา 1 ลิตร นําเสนไหมท่ีแชน้ําแปงมันสําปะหลังมาวางแผลงบนแผน
พลาสติกและแมพิมพ (โมลด) อลูมิเนียม จากนั้นนําไปผึ่งแดดใหแหง ผลการทดสอบพบวา แผนไหมอี
รี่ท่ีแผบนแผนพลาสติก ดานหนึ่งแข็งแรง ผิวสัมผัสขรุขระ เสนใยเกาะติดกัน อีกดานหนึ่งท่ีสัมผัสกับ
แผนพลาสติก แผนไหมอีรี่ไมแข็งแรง เสนใยเปนขลุย ดึงหรือฉีดขาดไดงาย ผลการทอสอบแผนไหมอีรี่
ท่ีแผบนแมพิมพ (โมลด) อลูมิเนียม พบวา เม่ือแหงแลวแผนไหมอีรี่คงรูปตามแมพิมพและมีความ
แข็งแรง เสนใยเกาะติดกัน ผิวสัมผัสดานหนึ่งขรุขระ อีกดานหนึ่งท่ีสัมผัสกับแมพิมพ (โมลด) 
อลูมิเนียม เรียบและมีความมันเงา แผนไหมอีรี่ท่ีผสมวัสดุประสาน (น้ําแปงมันสําปะหลัง) มีกลิ่น
เล็กนอย 
 

 
 

ภาพท่ี 126 การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) และผิวสัมผัสแบบแผน ดวยการผสม 
              วัสดุประสาน (น้ําแปงมันสําปะหลัง) ทดสอบบนแผนพลาสติก 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559) 
 

 
 

ภาพท่ี 127 การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) และผิวสัมผัสแบบแผน ดวยการผสม 
              วัสดุประสาน (น้ําแปงมันสําปะหลัง) ทดสอบบนแมพิมพ (โมลด) อลูมิเนียม 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559)  
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 10. การทดสอบการพับและการคงรูปของแผนไหมอีรี่ท่ีผสมวัสดุประสาน (น้ําแปงมัน
สําปะหลัง) โดยการนําแผนไหมอีรี่ท่ีผสมวัสดุประสาน (น้ําแปงมันสําปะหลัง) ท่ีแหงแลวตัดเปนรูปทรง 
จากนั้นนําไปวางลงบนเฟลมแผเสนไหมอีรี่ท่ีแชสารยึดติด (น้ําแปงมันสําปะหลัง) แลวนําไปผึ่งแดดให
แหง ผลการทดสอบพบวา แผนไหมอีรี่พับได มีการคืนตัวเปนแผน ไมคงรูป ชิ้นไหมท่ีนํามาติดหลุด
ลอกได และแผนไหมอีรี่มีความแข็งแรง ผิวสัมผัสขรุขระ 
 

 

 
ภาพท่ี 128 การทดสอบการพับและการคงรูปของแผนไหมอีรี่ท่ีผสมวัสดุประสาน 
               (น้ําแปงมันสําปะหลัง) 
               (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559) 
  
 11. การทดสอบการเกาะตัว (ความแข็งแรง) ของเสนไหมอีรี่ ท่ีผสมวัสดุประสาน (น้ํา
แปงมันสําปะหลัง) ทดสอบโดยนําเสนไหมอีรี่ท่ีผานกระบวนการฟอกสี ลอกกาวและการยอมสีแลว 
นํามาแชลงในน้ําแปงมันสําปะหลัง ท่ีผานกระบวนการตมแลว โดยอัตราสวนแปงมันสําปะหลัง 1 ชอน
โตะตอน้ํา 1 ลิตร นําเสนไหมท่ีแชน้ําแปงมันสําปะหลังมาดึงเปนเสนขนาดตามตองการ จากนั้นนําไป
ผึ่งแดดใหแหง ผลการทดลองพบวา เสนไหมเกาะตัวกันเปนเสน ไมแข็งแรง ดึงขาดไดงาย มีผิมสัมผัส
ท่ีขรุขระ มันเงา เสนไหมโคงงอไดแตไมคงรูป 



98 

 

 

 
ภาพท่ี 129 การทดสอบการเกาะตัว (ความแข็งแรง) ของเสนไหมอีรี่ ท่ีผสมวัสดุประสาน 
              (น้ําแปงมันสําปะหลัง) 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559) 
 
 15. การทดสอบการเกาะตัวและความแข็งแรงของเสนไหมอีรี่ ท่ีมีโครงสรางดานในเปน
เสนลวดผลการทดสอบพบวา เสนไหมอีรี่ไมเกาะกับเสนลวด และไมสามารถควบคุมการสปริงตัวของ
ลวดได 

 

 
ภาพท่ี 130 การทดสอบเสนไหม โดยมีโครงสรางดานในเปนเสนลวด 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559) 
 
 12. การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) และผิวสัมผัสแบบแผน ดวยการ
ผสมวัสดุประสาน (น้ํากาว) ทดสอบโดยนําเสนไหมอีรี่ท่ีผานกระบวนการฟอกสี ลอกกาวและการยอม
สีแลว นํามาแชลงในน้ํากาว อัตราสวนกาว 1 ชอนโตะตอน้ํา 1 ลิตร นําเสนไหมท่ีแชน้ํากาวมาวางแผ
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ลงบนเพลม จากนั้นนําไปผึ่งแดดใหแหง ผลการทดสอบพบวา เม่ือแหงแลว แผนไหมอีรี่แข็ง และมี
ความแข็งแรง เสนไหมเกาะตัวกัน มีผิวสัมผัสท่ีขรุขระ มันเงา เม่ือลงแรงกดจะมีความนิ่ม แผนไหมอีรี่
ท่ีผสมวัสดุประสาน (น้ํากาว) มีกลิ่นของกาว 
 

 
 

ภาพท่ี 131 การทดสอบการเกาะตัวของไหมอีรี่ (ความแข็งแรง) และผิวสัมผัสแบบแผน ดวยการผสม 
              วัสดุประสาน (น้ํากาว) 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559) 
 
 13. การทดสอบลักษณะเสนใยและความโปรงแสงของไหมอีรี่ เม่ืออยูในของเหลว
ทดสอบโดยนําเสนไหมอีรี่ท่ีผานกระบวนการฟอกสี ลอกกาวและการยอมสีแลว นํามาแชลงในบล็อค 
เรซ่ิง ท่ีผสมในอัตราสวนเรซ่ิน 1 แกวตอตัวเรง 20 หยด แลวท้ิงไวใหแหง ผลการทดสอบพบวา เสนใย
ไหมอีรี่เม่ือโดนของเหลว เสนใยดูดซับของเหลวไดดี เสนใยกระจายและพองตัว เสนใยมีความโปรง
แสง 

 

 
ภาพท่ี 132 การทดสอบลักษณะเสนใยและความโปรงแสงของไหมอีรี่ เม่ืออยูในของเหลว (เรซ่ินแข็ง) 
               (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559) 
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ภาพท่ี 133 การทดสอบลักษณะเสนใยและความโปรงแสงของไหมอีรี่ เม่ืออยูในของเหลว (เรซ่ินนิ่ม) 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559) 
 

 

 
ภาพท่ี 134 การทดสอบลักษณะเสนใยและความโปรงแสงของไหมอีรี่เม่ืออยูในของเหลว (อีพ็อกซ่ีนิ่ม) 
              (ถายโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559) 
 
 จากการศึกษาทดลอง ทดสอบขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ 
ตารางท่ี 2 สรุปการทดลอง ทดสอบเนื้อไหมอีรี่ โดยกระบวนการตมลอกกาว 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ลักษณะของรังไหมอีรี่ท่ีนํามาใช สามารถนํารังไหมมาใชไดเลย ไม
จําเปนตองแยกประเภทของรังไหม เพราะการเกาะตัวของเสนไหมไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 3 สรุปการทดลอง การยอมติดสีของเสนไหมอีรี่ 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา การยอมสีของเสนไหม เลือกใชการยอมสีแบบธรรมชาติ เพราะไม
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูผลิต ผูบริโภค ไมทําลายสิ่งแวดลอม วัตถุดิบหางาย ทําใหเห็นคุณคาและ
รูจักใชประโยชนจากทรัพยการธรรมชาติในชุมชน และยังเปนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหแกคน
รุนหลัง 
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดลอง ทดสอบวัสดุไหมอีรี่ เพ่ือนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ 

 จากตารางท่ี 4 พบวา จากการทดลอง ทดสอบวัสดุไหมอีรี่ เพ่ือนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 
3 มิติ จากการทดลองการข้ึนรูป ผูวิจัยไดเลือกเทคนิคการข้ึนรูปแบบแผน ใชวัสดุประสาน คือ แปงมัน
สําปะหลังและกาว (ดังขอมูลในภาพท่ี 129 และภาพท่ี 131 ตามลําดับ) เพราะแปงมันสําปะหลังเปน
วัสดุจากธรรมชาติ ไมสรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอมและกาว หางาย ราคาถูก โดยข้ึนรูปแบบแผนลง
บนพ้ืนอลูมิเนียมและตาขายไนลอน เพ่ือจะไดพ้ืนผิวท่ีโชวความขรุขระ ตะปุมตะปาของไหมอีรี่ แผน
ไหมอีรี่สามารถนําไปใชในการข้ึนรูปไดหลายรูปทรงและใชวัสดุปริมาณนอย มีน้ําหนักเบา ไมเก็บฝุน
และไมเกิดเชื้อรา 
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 ตอนท่ี 3 ออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่แนวทางใหม 
 ผูวิจัยไดทําการทดลองออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ ดวยวิธีการการรางแบบแนวคิดใน
การสรางผลิตภัณฑและการข้ึนรูปทรง 3 มิติ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 135 แสดงการรางแบบแนวคิดในการสรางผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ (ข้ันตน) 
  
 การทดลองการข้ึนรูปทรง 3 มิติ จากเสนไหมอีรี่ ดวยวิธีการทํากระติ๊บขาว ทดลองโดย
นําเสนไหมอีรี่มาขดวนแลวมัดเชือก ทําแบบเดิมซํ้ากันไปเรื่อยๆ ตามแบบท่ีตองการ ผลการทดลอง
พบวา เสนไหมโคงงอไดตามแบบท่ีตองการ ชิ้นงานมีความแข็งแรง ผิวสัมผัสขรุขระ 
 

 
 

ภาพท่ี 136 การทดลองการข้ึนรูปทรงเสนไหมอีรี่ ดวยวิธีการทํากระติ๊บขาว (เบื้องตน) 
 

 
 

ภาพท่ี 137 แสดงการทดลองแบบเสน (เบื้องตน) 
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ภาพท่ี 138 แสดงการรางแบบแนวคิดในการสรางผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ ออกแบบเปนโคมไฟประดับ   
               ตกแตง (ข้ันตน) 
 

 
 
ภาพท่ี 139 แสดงการรางแบบแนวคิดในการสรางผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ ออกแบบเปนกระจาด 
              (ข้ันตน) 
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ภาพท่ี 140 แสดงการรางแบบแนวคิดในการสรางผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ ออกแบบเปนของประดับ   
               ตกแตง (ข้ันตน) 
 

 
 

ภาพท่ี 141 แสดงการทดลองการพับกระดาษจาก 2 มิติใหเปน 3 มิติ (ข้ันพัฒนาปรับปรุง) 
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 จากการทดลองและการรางแบบแนวความคิด ผูวิจัยเห็นวา แนวความคิดควรมีเรื่องราว
หรือความเปนมาของวัสดุท่ีนํามาใช (ไหมอีรี่) เพ่ือแสดงถึงลักษณะเดนของตัววัสดุ ดังนั้นผูวิจัยจึงได
ทําการออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ โดยใชเรื่องราวของวัฏจักรวงจรชีวิตไหมอีรี่ เพ่ือเปนแนวทางใน
การออกแบบ โดยแบงเปน 4 แนวทาง โดยแตละแนวทางสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได จากนั้นให
ผูผลิต ผูเชียวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑและนักการตลาด ตอบแบบสอบถาม เพ่ือเลือกแบบ
ผลิตภัณฑในการพัฒนาในข้ันตอนตอไป 
 รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
 1. นางทองเลิศ สอนจันทร ผูผลิต/ประธานกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง 
 2. นางสาวกาญจนา วงษสุมาลี นักการตลาด บริษัท Business Cost and Consult 
 3. ดร. สาธิต เหลาวัฒนพงษ อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
 4. ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
คณะวิศกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
อุเทนถวาย 
 5. อาจารยภาคินี เปลงดีสกุล อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 แนวทางท่ี 1 
 แนวความคิดเกิดจากรูปทรงและลายเสนของรังไหมอีรี่ รูปฟอรมเกิดจากการตัดทอนเสน
โคงท่ีอยูบนปลองรังไหมเปนเสนตรง นํามาโคงหมุนรอบแกนเพ่ือสรางมิติ เล็ก-ใหญ โดยรูปแบบท่ี 1 
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยการเวนจังหวะการสอดเขาแกนกลาง การสลับการเวนจังหวะการ
สอด การหมุนเสนรอบแกนกลาง 
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ภาพท่ี 142 แนวทางการออกแบบท่ี 1 แนวคิดจากรูปทรงของรังไหมอีรี่ 
              ออกแบบโดย พิมพทิพย สายทิพย 
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ภาพท่ี 143 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 
 

ภาพท่ี 144 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 145 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 3 

 
 
ภาพท่ี 146 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 4 
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 แนวทางท่ี 2 
 แนวความคิดเกิดจากตัวผีเสื้อ รูปแบบเกิดจากการตัดทอนรูปทรงของผีเสื้อเปน 2 มิติ 
แลวประกอบกันเปน 3 มิติ รูปแบบ 2 มิติสามารถประกอบไดหลายรูปทรง เลียนแบบการเคลื่อนไหว 
การเกาะเก่ียว การรวมกลุม การแยกเดี่ยวของตัวผีเสื้อ 

 
 

ภาพท่ี 147 แนวทางการออกแบบท่ี 2 แนวคิดจากตัวผีเสื้อ 
              ออกแบบโดย พิมพทิพย สายทิพย 
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ภาพท่ี 148 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 149 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 2รูปแบบท่ี 2 



111 

 

 
 
ภาพท่ี 150 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

 
 
ภาพท่ี 151 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 4 
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 แนวทางท่ี 3 
 แนวความคิดเกิดจากการเกาะเก่ียวกันของรังไหมในระยะเขาฝกบนจอเลี้ยงไหม (จอ
เลี้ยงไหม คือ อุปกรณใชเลี้ยงตัวไหมระยะเขาฝก) รูปแบบเกิดจากการตัดทอนของตัวรังไหมและ
ประกอบกันโดยการติดดวยกระดุมแปก รูปแบบสามารถปรับไดหลายแบบไมวาจะเปนทรงสีเหลี่ยม 
ทรงวงกลมหรือ การตอกันแบบไมเปนระเบียบ 
 

 

 
ภาพท่ี 152 แนวทางการออกแบบท่ี 3 แนวคิดจากการเกาะเก่ียวกันของรังไหม 
              ออกแบบโดย พิมพทิพย สายทิพย 
 

 
 
ภาพท่ี 153 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 3 
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 แนวทางท่ี 4 
 แนวความคิดเกิดจากการเคลื่อนไหวของปกผีเสื้อ ใชรูปแบบการดัดโคง งอ เพ่ือสรางมิติ 
สื่อถึงการเคลื่อนไหวของปกผีเสื้อ รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนไดตามโครงสําหรับติดแผนไหม 
 

 
 

ภาพท่ี 154 แนวทางการออกแบบท่ี 4 แนวคิดจากการเคลื่อนไหวของปกผีเสื้อ 
               ออกแบบโดย พิมพทิพย สายทิพย 

 
 

ภาพท่ี 155 แสดงการทดลองแนวทางการออกแบบท่ี 4 
 
 จากแนวทางการออกแบบท้ัง 4 รูปแบบ ท่ีใหผูผลิต ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและ
นักการตลาดพิจารณาในเรื่อง 1. ดานความงามในภาพรวม 2. ดานความเหมาะสมกับการนํามาใชงาน
3. ดานรูปแบบมีความคิดสรางสรรค ท่ีสอดคลองกับวัสดุและประโยชนใชสอย 4. การสรางมูลคาเพ่ิม 
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โอกาสทางการตลาด และ5. ดานรูปแบบของผลิตภัณฑ สามารถผลิตได ในเชิงอุตสาหกรรมหรือหัตถ
อุตสาหกรรม โดยสามารถพิจารณาในภาพรวม ไดตามตารางท่ี 5 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินรูปแบบ เพ่ือนําไปพัฒนาผลิต   
       เปนผลิตภัณฑตนแบบ 
 

รูปแบบผลิตภัณฑไหมอีรี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 

3 0.58 

 

4.16 0.4 

 

2.84 0.21 

 

2.48 0.68 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา รูปแบบ A2 มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.16 ( S.D. = 0.4) 
รองลงมาเปนรูปแบบ A1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3 ( S.D. = 0.58) รูปแบบ A3 มีคาเฉลี่ยรองลงมาเทากับ 
2.84 ( S.D. = 0.21) และคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดคือ รูปแบบ A4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.48 ( S.D. = 0.68) 
และจากการสอบถามผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูผลิตและนักการตลาดมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรใชสีธรรมชาติในการยอมไหมอีรี่ 
 2. รูปแบบควรแสดงความโดดเดนของวัสดุและเชื่อมโยงกับท่ีมาของวัสดุ 
 3. โคมไฟสามารถปรับระดับความสวางได 
 หมายเหตุ ในดานความงามในภาพรวม ผูทรงท้ัง 3 ดานไดพิจารณาใหแนวทางท่ี 2 
มีความงามในภาพรวมมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยคือ 4.1 (S.D=0.4) รองลงมาคือแนวทางท่ี 1 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.2 (S.D=0.4) ในดานความเหมาะสมกับการนํามาใชงาน คาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4 (S.D=0) 
คือแนวทางท่ี 2 รองลงมาคือรูปแบบท่ี 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3 (S.D=0) ดานรูปแบบมีความคิด
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สรางสรรคท่ีสอดคลองกับวัสดุและประโยชนใชสอย ไดพิจารณาใหแนวทางท่ี 2 มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
เทากับ 4.6 (S.D=0.49) รองลงมาคือแนวทางท่ี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.8 (S.D=0.75) ในดานการสราง
มูลคาเพ่ิม โอกาสทางการตลาด คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือรูปแบบท่ี 2 มีคาเฉลี่ย 3.8 (S.D=0.75) รองลงมา
คือแนวทางท่ี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3 (S.D=0.63) และสุดทายดานรูปแบบของผลิตภัณฑสามารถผลิต
ไดในเชิงอุตสาหกรรมหรือหัตถอุตสาหกรรม รูปแบบท่ี 2 มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.2 (S.D=0.4) 
รองลงมาคือ รูปแบบท่ี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.2 (S.D=0.75) 
 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค 
 หลังจากผูวิจัยไดนําขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูผลิต นักการตลาด
และอาจารยท่ีปรึกษาไปปรับปรุงและพัฒนานําไปสูการจําลองผลิตภัณฑ เพ่ือใชประกอบการวิจัยใน
ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจของกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญ
ดานการผลิตของทางกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง จํานวน 3 ทาน และผูบริโภคท่ีเขามาจับจายซ้ือ
ของพ้ืนถ่ินในงานแสดงนิทรรศการของทางภาครัฐท่ีจัดข้ึนหรือจากผูท่ีมาจับจายกับทางกลุม จํานวน 
100 ทาน โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ไดผลการวิจัย ดังนี้ 
 สรุปรูปแบบการพัฒนาสูผลิตภัณฑตนแบบ 
 

 
 
ภาพท่ี 156 ผลิตภัณฑโคมไฟจากไหมอีรี่ แบบแขวน 
 

 
 

ภาพท่ี 157 ผลิตภัณฑโคมไฟจากไหมอีรี่ แบบตั้งพ้ืน 
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ตารางท่ี 6 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง       
          N = 103 

สถานภาพท่ัวไป จํานวนคน รอยละ 

1. เพศ 
  - ชาย 
  - หญิง 

 
18 
85 

 
17.48 
82.52 

2. อายุ 
  - 25-30 ป 
  - 31-35 ป 
  - 36-40 ป 
  - 41-45 ป 
  - 46-50 ป 
  - 50 ปข้ึนไป 

 
6 
22 
36 
25 
9 
5 

 
5.83 
21.36 
34.95 
24.27 
8.74 
4.85 

3. การศึกษา 
  - อนุปริญญา 
  - ปริญญาตรี 
  - ปริญญาโท 
  - ปริญญาเอก 
  - อ่ืนๆ .......... 

 
5 
43 
23 
19 
13 

 
4.85 
41.75 
22.33 
18.45 
12.62 

4. อาชีพ 
  - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  - พนักงานบริษัทเอกชน 
  - คาขาย 
  - ธุรกิจสวนตัว 
  - อ่ืนๆ .......... 

 
44 
18 
29 
12 

 
42.71 
17.48 
28.16 
11.65 

5. รายได 
  - 15,001 - 20,000 บาท 
  - 20,001 - 25,000 บาท 
  - 25,001 - 30,000 บาท 
  - 30,001 - 40,000 บาท 
  - 40,001 - 45,000 บาท 
  - 45,000 บาทข้ึนไป 

 
6 
28 
32 
9 
8 
20 

 
5.83 
27.18 
31.07 
8.74 
7.77 
19.41 
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จากตารางท่ี 6 พบวา จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 103 คน เปนเพศชาย 18 คน คิดเปนรอยละ 
17.48 และเพศหญิง 85 คน คิดเปนรอยละ 82.52 มีอายุระหวาง 36-40ป 36คน คิดเปนรอยละ 
34.95 อายุระหวาง 41-45ป 25คน คิดเปนรอยละ 24.27 อายุระหวาง 31-35 ป 22 คน คิดเปนรอย
ละ 21.36 อายุระหวาง 46-50 ป 9 คน คิดเปนรอยละ 8.74 อายุระหวาง 25-23 ป 6คน คิดเปนรอย
ละ 5.83 และอายุ 50ปข้ึนไป 5 คน คิดเปนรอยละ 4.85 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญา
ตรี 43 คน คิดเปนรอยละ 41.75 รองลงมาระดับปริญญาโท 23 คน คิดเปนรอยละ 22.33 ระดับ
ปริญญาเอก 19 คน คิดเปนรอยละ 18.45 ระดับการศึกษาอ่ืนๆ คือ ประถมศึกษาปท่ี 6, มัธยมศึกษา
ปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 12.62 และอนุปริญญา 5 คน คิดเปนรอย
ละ 4.85 สวนมากประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 
42.71 รองลงมาคืออาชีพคาขาย 29 คน คิดเปนรอยละ 28.16 พนักงานเอกชน 18 คน คิดเปนรอย
ละ 17.48 และประกอบธุรกิจสวนตัว 12 คน คิดเปนรอยละ 11.65 มีรายไดอยูในชวง 25,001-
30,000 บาท 32 คน คิดเปนรอยละ 31.07 รองลงมารายไดอยูในชวง 20,001 - 25,000 บาท 28 คน 
คิดเปนรอยละ 27.18 รายได 45,000 บาทข้ึนไป 20 คน คิดเปนรอยละ 19.41 รายไดอยูในชวง 
30,001 - 40,000 บาท 9 คน คิดเปนรอยละ 8.74 รายไดอยูในชวง 40,001 - 45,000 บาท 8 คน คิด
เปนรอยละ 7.77 และ รายไดอยูในชวง 15,001 - 20,000 บาท 6 คน คิดเปนรอยละ 5.83 
 การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับ
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอผลิตภัณฑ โดยแบงเกณฑไดดังนี้ 
 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง นอย 
 1.00-1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอผลิตภัณฑ 
          N = 103 

คุณคาและคุณลักษณะ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสวยงามของผลิตภัณฑในภาพรวม 4.1 0.43 มาก 

2. ประโยชนใชสอยมีความเหมาะสม 
สะดวกตอการใชงาน 

4.11 0.53 มาก 

3. สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของตัว
ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย ตามความ
ตองการของผูใช 

4.01 0.51 มาก 

4. ผลิตภัณฑมีความเหมาะสมสําหรับเปน
โคมไฟ ประดับตกแตงบาน 

4.08 0.33 มาก 
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ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอผลิตภัณฑ (ตอ) 
          N = 103 

คุณคาและคุณลักษณะ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

5. ผลิตภัณฑมีความเปนเอกลักษณแสดง
ความโดดเดนของวัสดุไหมอีรี่ 

3.8 0.4 มาก 

6. ภาพรวมของผลิตภัณฑนี้สามารถนํามา
ประกอบ ปรับเปลี่ยนแบบ ซอมแซม 
ดูแลรักษา รวมท้ังขนสงหรือขนยายไดงาย 

4.04 0.4 มาก 

7. การนําไหมอีรี่เขามาใช สามารถสราง
ความรูสึกถึงความแปลกใหม ท่ีแตกตาง 
จากผลิตภัณฑประเภทเดียวกันใน
ทองตลาด 

4.1 0.57 มาก 

ผลรวมคาเฉล่ีย 4.03 0.45 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอผลิตภัณฑไหมอีรี่ 
พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 โดยแบงเปน ดานความสวยงาม
ของผลิตภัณฑในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.1 ดานประโยชนใชสอยมีความ
เหมาะสม สะดวกตอการใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.11 ดานสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปทรงของตัวผลิตภัณฑมีความหลากหลาย ตามความตองการของผูใชมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.01 ดานผลิตภัณฑมีความเหมาะสมสําหรับเปนโคมไฟ ประดับตกแตงบานมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.08ดานผลิตภัณฑมีความเปนเอกลักษณแสดงความโดดเดน
ของวัสดุไหมอีรี่มีความพึงพอใจในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.80 ดานภาพรวมของผลิตภัณฑนี้สามารถ
นํามาประกอบ ปรับเปลี่ยนแบบ ซอมแซม ดูแลรักษา รวมท้ังขนสงหรือขนยายไดงายมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.04 สุดทายดานการนําไหมอีรี่เขามาใช สามารถสรางความรูสึกถึงความ
แปลกใหม ท่ีแตกตางจากผลิตภัณฑประเภทเดียวกันในทองตลาดมีความพึงพอใจในระดับมาก ดวย
คาเฉลี่ย 4.1 
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ตารางท่ี 8 สรุปการเปรียบเทียบราคาสินคาประเภทของตกแตงบาน 
              N = 103 

รายละเอียด จํานวนคน รอยละ 

ถาทานจะซ้ือโคมไฟประดับตกแตงนี้ ทานจะมีการคิด
เทียบราคาสินคาหรือไมในผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 
  - คิดเปรียบเทียบราคา 
  - ไมคิดเปรียบเทียบราคา 
  - อ่ืนๆ……(สินคาถูกใจ ตัดสินใจซ้ือเลย)  

 
 

53 
38 
12 

 
 

51.46 
36.89 
11.65 

ถาทานจะซ้ือของฝากหรือของใชประเภทของตกแตง
บาน ราคาท่ีสูงสุด ทานคิดวาทานสามารถซ้ือไดควรจะ
มีราคาเทาไหรเม่ือเทียบประเมินจากรายได ตอเดือน 
  - นอยกวา 10% 
  - 20% 
  - 30% 
  - 40% 
  - 50% 
  - 60% 
  - 70% 
  - 80% 
  - 90% 
  - อ่ืนๆ…… 

 
 
 

46 
49 
5 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 
 

44.66 
47.57 
4.85 
1.94 
0.97 

0 
0 
0 
0 
0 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเดียวกัน มีผูคิด
เปรียบเทียบราคากับสินคามากท่ีสุดท้ังหมด 53 คน คิดเปนรอยละ 51.46 รองลงมาคือไมคิด
เปรียบเทียบราคากับสินคา 38 คน คิดเปนรอยละ 36.89และอ่ืนๆ คือ ผูท่ีชื่นชอบสินคาแลวตัดสินใจ
ซ้ือเลย 12 คน คิดเปนรอยละ 11.65และมีผูตัดสินใจซ้ือสินคาในราคาท่ีมากท่ีสุด 20% ของรายได 49 
คน คิดเปนรอยละ 47.57ตัดสินใจซ้ือสินคาในราคานอยกวา 10% ของรายได 46 คน คิดเปนรอยละ 
44.66 ตัดสินใจซ้ือสินคาในราคา 30% ของรายได 5 คนคิดเปนรอยละ 4.85ตัดสินใจซ้ือสินคาในราคา 
40% ของรายได 2 คน คิดเปนรอยละ 1.94และตัดสินใจซ้ือสินคาในราคา 50% ของรายได 1 คน คิด
เปนรอยละ 0.97จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 103 คน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการทอผาของกลุมผูผลิต วัสดุหรือ
โครงสรางผาทอท่ีจําเปนในการสรางงาน 3 มิติ ศึกษาความตองการของกลุมผูผลิต เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ รวมท้ังทดสอบวัสดุ เพ่ือนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ และ
การประเมินความพึงพอใจของกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค ซ่ึงสามารถสรุปเปนการวิจัยได 4 ตอน
ดังนี้ 
 สรุปผลการศึกษา 
 ตอนท่ี 1 
 จากการศึกษา กระบวนการทอผา วัสดุหรือโครงสรางผาทอท่ีจําเปนในการสรางงาน 3 
มิติ ของกลุมทอผาบานหนองหญาปลองและความตองการของกลุมผูผลิต จากการสัมภาษณผูผลิต
และจากการสังเกตการณ พบวา ในข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ ทางกลุมทอผาใชภูมิปญญา
ดั้งเดิมท่ีมีอยู นับตั้งแตการสาวไหม การยอมสีจากสีธรรมชาติ จึงไดผลิตภัณฑท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 
กลุมการผลิตมีครบวงจร เรมตั้งแตการปลูกมันสัมปะหลังเพ่ือใชเปนอาหารของหนอนไหมอีรี่ จนถึง
การแปรรูปผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑของทางกลุมมีเอกลักษณ คือ สาวไหมดวยมือ ขนาดของเสนไหม การ
ใชสีธรรมชาติสําหรับยอมไหมและการผสมไหมบานกับไหมอีรี่ วัสดุหรือโครงสรางท่ีทางกลุมนํามาใช
รวมคือ เสนไหมบาน เศษไหมอีรี่และรังไหมอีรี่และจากการสัมภาษณความตองการของผูผลิต ทาง
ผลุมผูผลิตตองการการสนับสนุนหรือสงเสริมการคิดคนลวดลาย การออกแบบผลิตภัณฑหรือแปรรูป
ผลิตภัณฑท่ีหลากหลายท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและแนวทางการแสวงหาตลาดสําหรับ
จําหนายสินคาท่ีกวางกวาเดิม 
 ตอนท่ี 2 
 ผลจากการทดลอง ทดสอบเนื้อไหมอีรี่ พบวา 
 1. กระบวนการตมลอกกาวของรังไหมอีรี่ พบวา ลักษณะของรังไหมอีรี่ท่ีนํามาใชสราง
ผลิตภัณฑสามารถนํารังไหมมาใชไดเลย ไมจําเปนตองแยกประเภทของรังไหม (รังไหม, รังไหมชั้นใน, 
รังไหมชั้นนอก) ในการตมลอกกาวเพราะการเกาะตัวของเสนไหมไมแตกตางกัน 
 2. การยอมติดสีของเสนไหมอีรี่ เลือกใชกระบวนการยอมสีจากวัสดุธรรมชาติ เพราะสี
ธรรมชาติไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูผลิต ผูบริโภค ไมทําลายสิ่งแวดลอม วัตถุดิบหางาย เปนการ
สรางคุณคาและรูจักใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีตามชุมชนรวมท้ังยังเปนการอนุรักษณภูมิปญญา
ทองถ่ินใหคงอยู 
 3. จากการทดลอง ทดสอบวัสดุไหมอีรี่ เพ่ือนําไปใชในการข้ึนรูปทรง 3 มิติ ผูวิจัยเลือก
เทคนิคการข้ึนรูปแบบแผน ใชวัสดุประสาน คือ แปงมันสําปะหลังและกาว เพราะแปงมันสําปะหลัง
เปนวัสดุจากธรรมชาติไมสรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอมและกาว เปนวัสดุท่ีหางายราคาถูก โดยข้ึนรูป 
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แบบแผนข้ึนรูปลงบนพ้ืนอลูมิเนียมและตาขายไนลอน  
 ตอนท่ี 3 
 ผลจากการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑจากไหมอีรี่ จากการสอบถามผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผูผลิต 1 ทาน และนักการตลาด 1 ทาน โดยใชเรื่องราวของวัฏจักรวงจรชีวิต
ไหมอีรี่เปนแนวทางในการออกแบบ 4 แนวทาง พบวา แนวทางท่ี 2 ซ่ึงเปนแนวความคิดจากตัวผีเสื้อ 
รูปแบบเกิดจากการตัดทอนรูปทรงของผีเสื้อเปน 2 มิติ นํามาประกอบเปน 3 มิติ โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปทรงไดหลากหลาย เลียบแบบการเคลื่อนไหว การเกาะเก่ียว การรวมกลุม หารแยก
เดี่ยวของตัวผีเสื้อได โดยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.16 ( S.D. = 0.4) ซ่ึงในข้ันตอนการพิจารณา
คุณคาและคุณลักษณะ 5 ขอ คือ1) ดานความงามในภาพรวม  2) ดานความเหมาะสมกับการนํามาใช
งาน3) ดานรูปแบบมีความคิดสรางสรรค ท่ีสอดคลองกับวัสดุและประโยชนใชสอย4) การสราง
มูลคาเพ่ิม โอกาสทางการตลาด และ5) ดานรูปแบบของผลิตภัณฑ สามารถผลิตไดในเชิงอุตสาหกรรม
หรือหัตถอุตสาหกรรม ผูทรงท้ัง 3 ดานไดสรุปใหแนวทางท่ี 2 มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในแตละดาน 
 และคาเฉลี่ยอันดับสองรองลงมาคือแนวทางท่ี 1 แนวความคิดเกิดจากรูปทรงและ
ลายเสนของรังไหมอีรี่ รูปแบบเกิดจากการตัดทอนเสนโคงท่ีอยูบนปลองรังไหมเปนเสนตรง นํามาโคง
หมุนรอบแกนเพ่ือสรางมิติ ซ่ึงไดคาเฉลี่ยเทากับ 3 ( S.D. = 0.58) การพิจารณาคุณคาและคุณลักษณะ 
5 ขอ แนวทางท่ี A1 ไดคาเฉลี่ยลองลงมาเชนกัน 
 ตอนท่ี 4 
 ผลจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 103 คน จากการสํารวจพบวา เปนเพศหญิงมากกวา
เพศชายถึง 4.7 เทา โดยเกณฑอายุผูท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูในชวง 36-40ป รองลงมาชวง
อายุ 41-45ปและ31-35 ป ตามลําดับ โดยการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สวนมากประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด 
รองลงมาคืออาชีพคาขายและพนักงานเอกชน มีรายไดอยูในชวง 25,001-30,000 บาทและ 20,001 - 
25,000 บาท 
 โดยผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และ
ผลสรุปดานคุณคาและคุณลักษณะ พบวาดานประโยชนใชสอยมีความเหมาะสม สะดวกตอการใชงาน 
ดานความสวยงามของผลิตภัณฑและดานการสรางความรูสึกความแปลกใหมท่ีแตกตางจากผลิตภัณฑ
ประเภทเดียวกัน ท้ัง 3 ดานไดรับคาเฉลี่ยเทากันมากท่ีสุด รองลงมาคือดานความเหมาะสมสําหรับเปน
โคมไฟประดับตกแตงบาน ดานการประกอบ ปรับเปลี่ยนแบบ ซอมแซม ดูแลรักษา ขนสงหรือขนยาย 
ดานสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของตัวผลิตภัณฑและดานความเปนเอกลักษณ แสดงความโดดเดน
ของวัสดุไหมอีรี่ ตามลําดับ และจากการสรุปการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทเดียวกัน  
พบวามีผูคิดเปรียบเทียบราคากับสินคา คิดเปนรอยละ 51.46 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ซ่ึง
เทากับครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมาคือไมคิดเปรียบเทียบราคากับสินคา คิดเปน
รอยละ 36.89 และอ่ืนๆ คือ ผูท่ีชื่นชอบสินคาแลวตัดสินใจซ้ือเลย คิดเปนรอยละ 11.65 
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 จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม จากขอสรุปท่ีไดคะแนนไมสูงมากนัก เพราะ
ผูบริโภคมีการคิดในการใชจายเลือกซ้ือของใชฟุมเฟอยถึงครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด มี
การใชเงินอยางระมัดระวัง รอบคอบมากข้ึน ดวยวัย อายุ เพศ รายได เปนตัวผันแปรท่ีทําใหผลการ
ตอบออกมานอย และอาจเปนเพราะผูบริโภคมีความอ่ิมตัวจากการท่ีมีของใชประเภทนี้แลวรวมท้ังยัง
ไมมีแผนการปรับเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช เปอรเซ็นในการซ้ือของฟุมเฟอยประเภทนี้จึงใชเงินอยูท่ี 10-
20% ของรายได 
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาออกแบบและสรางตนแบบรวมท้ังศึกษาผลจากผูบริโภค ทําใหผูวิจัยพบวา 
แนวทางใหมในการออกแบบ คือ เทคนิคการข้ึนรูปแบบแผน โดยแปงมันสําปะหลังและกาวเปนวัสดุ
ประสาน เพราะแปงมันสําปะหลังเปนวัสดุจากธรรมชาติไมสรางมลพิษใหกับสิ่งแวดลอมและกาว เปน
วัสดุท่ีหางายราคาถูก ในวิธีการทดลอง ทดสอบไหมอีรี่เพ่ือนํามาสรางงาน 3 มิติ ในการนําไหมอีรี่มา
ผานกระบวนการวิธีการตางๆ สอดคลองตอยอดจากงานวิจัยของกฤตพร ชูเสงและคณะ (2549)  ท่ีทํา
การวิจัยเรื่องดายปนมือจากไหมปาอีรี่ และของพิศุทธิ์ จันทรคํา (2554) วิจัยเก่ียวกับการใชประโยชน
จากเศษข้ีไหม ตอยอดโดยการนําเสนไหมจากกระบวนการปนหรือการสาวเปนเสน นํามาทดลองสราง
งาน 3 มิติ และวิธีการทดลอง ทดสอบไหมอีรี่ดวยกระบวนการผสมผสานกับวัสดุอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของรังสิมาและคณะ (2549) ท่ีวิจัยเรื่องการผลิตเสนดายและผาจากไหมอีรี่ผสมกับฝาย และ
ของกิตติศักดิ์ อริยะเคลือ (2554) วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการผลิตเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหม
และใยพืช ซ่ึงใชเปนแนวคิดในการทดลองไหมอีรี่กับวัสดุอ่ืน เปนแนวทางการผสมผสานในการสราง
ผลิตภัณฑ โดยผลท่ีไดจากการออกแบบครั้งนี้ สามารถนํามาเปนแนวทาในการสรางอาชีพเพ่ิมเติม
ใหกับกลุมทอผาไหมอีรี่ บานหนองหญาปลอง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน สามารถเปนท่ียอมรับ
จากผูผลิตและผูบริโภคไดในระดับมาก และยังสามารถเปนตัวอยางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑไหม
อีรี่ใหกับกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง  
 ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือใหเกิดการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑไหมอีรี่ เพ่ืองานออกแบบอยางตอเนื่อง ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ไหมอีรี่เปนวัสดุท่ียังไมแพรหลายในการนําสรางเปนผลิตภัณฑ จึงควรมีการทดลอง 
การออกแบบและการพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน ถือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมไหม
อีรี่ใหเปนอัตลักษณของชุมชนและเปนการชวยชาวบานผูเลี้ยงไหมอีรี่ใหมีอาชีพท่ียั่งยืน สรางรายได 
 2. ในข้ันตอนการข้ึนรูปทําแผนไหม ควรพัฒนาการดึงเสนไหมใหมีลักษณะท่ีหลายหลาย
มากข้ึน เชน การโปรงแสง ความหนา-บาง การผสมสี เปนตน 
 3. การเกาะกันของเสนไหมยังไมแข็งแรงพอท่ีจะสามารถรับน้ําหนักได ดั้งนั้นจึงควร
พัฒนาหรือผสมตัวประสานชนิดอ่ืนเขามาชวยเพ่ิมความแข็งแรง 
 4. ดานขอจํากัดของตัววัสดุ คือ แผนไหมอีรี่ไมสามารถสัมผัสน้ําในปริมาณท่ีมากได 
เพราะตัวประสานท่ีเปนแปงมันสําปะหลังและกาว เม่ือสัมผัสน้ํา แผนไหมจะออนตัว ไมคงรูป รูปแบบ
อาจปรับเปลี่ยนไดและเม่ือแผนไหมแหงจะแข็งตัวและความแข็งของแผนไหมลดลงเล็กนอย 
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 5. ในข้ันตอนการดัดโคงหรือปรับรูปแบบแผนไหมอีรี่ใหโคงงอ ควรพรมน้ําท่ีแผนไหมอีรี่
ใหชุมเล็กนอย แลวจึงทําการโคงหรือปรับรูปแบบแลวท้ิงไวใหแหง 
 6. เสนไหมอีรี่ของทางกลุมทอผาบานหนองหญาปลอง มีลักษณะท่ีนาสนใจ ผูท่ีสนใจใน
เสนไหมอีรี่ควรทําการทดลองศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือสรางผลิตภัณฑรูปแบบไหมท่ีตางจากเดิมคือ การทอ
ผาไหมอีรี่ 
 7. ในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเสนอใหมีการจัดการระบบควบคุมคุณภาพ ควบคุมพ้ืนท่ี 
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื่น การปองกันแมลง การปองกันผิวสัมผัส 
 8. การบริหารทรัพยากรคนและวัสดุชุมชน การสื่อสารกับชาวบาน/ผูผลิต 
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แนวทางท่ี 1 
 แนวความคิดเกิดจากรูปทรงและลายเสนของรังไหมอีรี่ รูปฟอรมเกิดจากการตัดทอนเสน
โคงท่ีอยูบนปลองรังไหมเปนเสนตรง นํามาโคงหมุนรอบแกนเพ่ือสรางมิติ เล็ก-ใหญ โดยรูปแบบท่ี 1 
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยการเวนจังหวะการสอดเขาแกนกลาง การสลับการเวนจังหวะการ
สอด การหมุนเสนรอบแกนกลาง 

 

ภาพท่ี 158 ภาพแนวทางการออกแบบท่ี 1แนวความคิดจากรูปทรงของรังไหมอีรี่ 
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แนวทางท่ี 2 
 แนวความคิดเกิดจากตัวผีเสื้อ รูปแบบเกิดจากการตัดทอนรูปทรงของผีเสื้อเปน 2 มิติ 
แลวประกอบกันเปน 3 มิติ รูปแบบ 2 มิติสามารถประกอบไดหลายรูปทรง เลียนแบบการเคลื่อนไหว 
การเกาะเก่ียว การรวมกลุม การแยกเดี่ยวของตัวผีเสื้อ 
 

ภาพท่ี 159 ภาพแนวทางการออกแบบท่ี 2แนวความคิดจากตัวผีเสื้อ 
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 แนวทางท่ี 3 
 แนวความคิดเกิดจากการเกาะเก่ียวกันของรังไหมในระยะเขาฝกบนจอเลี้ยงไหม (จอเลี้ยง
ไหม คือ อุปกรณใชเลี้ยงตัวไหมระยะเขาฝก) รูปแบบเกิดจากการตัดทอนของตัวรังไหมและประกอบ
กันโดยการติดดวยกระดุมแปก รูปแบบสามารถปรับไดหลายแบบไมวาจะเปนทรงสีเหลี่ยม ทรงวงกลม
หรือ การตอกันแบบไมเปนระเบียบ 
 

ภาพท่ี 160 ภาพแนวทางการออกแบบท่ี 3 แนวความคิดจากการเกาะเก่ียวของรังไหม 
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 แนวทางท่ี 4 
 แนวความคิดเกิดจากการเคลื่อนไหวของปกผีเสื้อ ใชรูปแบบการดัดโคง งอ เพ่ือสรางมิติ 
สื่อถึงการเคลื่อนไหวของปกผีเสื้อ รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนไดตามโครงสําหรับติดแผนไหม 

ภาพท่ี 161 ภาพแนวทางการออกแบบท่ี 4 แนวความคิดจากการการเคลื่อนไหวของปกผีเสื้อ 
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ภาพท่ี 162 ภาพผลิตภัณฑตนแบบโคมไฟไหมอีรี่  แบบแขวน 
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ภาพท่ี 163 ภาพผลิตภัณฑตนแบบโคมไฟไหมอีรี่  แบบตั้งพ้ืน 
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ภาคผนวก ค 

การเขียนแบบเพ่ือการผลิต 
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ภาพท่ี 164 แสดงขนาดและสัดสวนของผลิตภัณฑโคมไฟไหมอีรี่ แบบแขวน 
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ภาพท่ี 165 แสดงขนาดและสัดสวนของผลิตภัณฑโคมไฟไหมอีรี่ แบบตั้งพ้ืน 
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ประวิติผูวิจัย 

 
ชื่อ – สกุล       นางสาวพิมพทิพย  สายทิพย 
ท่ีอยู       11 หมู 10 ตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120 
ประวัติการศึกษา 
       พ.ศ. 2554      สําเร็จการศึกษาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบอุตสาหกรรม 
       คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
       พ.ศ. 2557      ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
       พ.ศ. 2554       Oztudio 
       พ.ศ. 2555      Muns-Silp House    
       พ.ศ. 2555      Pa'too Creations co.ltd   
       พ.ศ. 2556      Inter music coppyright co.ltd 
       พ.ศ. 2557      Hapadvisor Co.ltd 
       พ.ศ. 2558      Gastronome co. ltd 
       พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน  Peakchan Company Limited 
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