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54155337: สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ 
คําสําคญั: โคมไฟ / เศษผ้าฝ้าย / การตดัเย็บผ้า 

วิชญา โคตรฐิติธรรม: การออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟตกแต่งจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมืองด้วย
เทคนิคงานผ้า อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. ปฐวี อารยภานนท์  196 หน้า. 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทดลองและพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายพืน้เมืองของ
โรงงานตดัเย็บในจงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์วสัดแุละนําวสัดท่ีุได้มาขึน้รูปโคมไฟด้วยเทคนิคงานผ้าเพ่ือ
นําเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัวสัดมุากท่ีสดุ 3 เทคนิคมาใช้ออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟ โดยศกึษาเปรียบเทียบ
และพฒันาผลงานใน 2 แนวทางคือการออกแบบโดยใช้วสัดผุ้าฝ้าย 100% และวสัดผุ้าฝ้ายผสมกบัวสัดุ
อ่ืนแล้วสรุปแนวทางการออกแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ และทดสอบความพึงพอใจจากกลุม่ตวัอย่างวิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้คา่เฉล่ีย (mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการวิจยัพบวา่ 

1. การทดลองใช้เทคนิคตามหลักเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ สามารถ
พฒันาวสัดอุอกมาได้ 2 รูปแบบคือ 1. การบดและอดัเรียบ แผ่นแข็งความหนา 5 มม. มีการผสมผสาน
วสัดอ่ืุน 2. การบดอดัเรียบและม้วน ได้วสัดผุ้าฝ้าย 100% แผน่เรียบบางขนาด 3 มม.  

2. ออกแบบโคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้าตามคณุสมบตัิของวสัดท่ีุได้ทัง้ 2 แบบ คือ 1. 
วสัด ุA (คณุสมบตัิเป็นแผ่นแข็ง หนา 5 มม. ตดัฉลไุด้ง่าย ดดัโค้งได้เล็กน้อย ) โดยมีเอกลกัษณ์คือ การ
ประกอบโคมด้วยเทคนิคโมดลูา่ เป็นรูปทรงเรขาคณิตได้แรงบนัดาลใจจากเทคนิคงานผ้าเช่น อะไหลง่าน
ผ้า งานถกัไหมพรม งานลกูไม้ งานพลีท  มีการขึน้รูปด้วยอะไหลง่านผ้าสามารถถอดประกอบโคมได้ 2. 
วสัด ุB (คณุสมบตัิเป็นแผ่นบางอ่อนตวั หนา 3 มม. ตดัเย็บได้ ม้วนบิดได้) โดยมีเอกลกัษณ์คือ การ
ประกอบโดยด้วยเทคนิคการเย็บและม้วนผ้า รูปแบบโคมเป็นรูปทรงอิสระ มีการประกอบโคมด้วยอะไหลง่าน
ผ้าสามารถถอดประกอบโคมได้ 

3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโคมไฟประดับตกแต่งจากการพัฒนาวัสดุเศษผ้าฝ้าย
100% แผ่นบางอ่อนตวั ใช้เทคนิคงานผ้าการเย็บม้วนและถอดประกอบโคมด้วยอะไหล่งานผ้าเป็นการเพิ่ม
มลูคา่ของเศษได้ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 3.90 (S.D.= 0.03) และมีความพงึพอใจตอ่โคมไฟประดบัจาก
การพัฒนาวัสดุเศษผ้าฝ้ายผสมวัสดุอ่ืนแผ่นเรียบแข็งตดัฉลุได้ดี ประกอบโคมด้วยเทคนิคโมดูล่าด้วยแรง
บนัดาลใจจากเทคนิคงานผ้าเป็นการเพิ่มมลูคา่ของเศษได้ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียท่ี 3.76 (S.D.= 0.09) 
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WITCHAYA KHOTARATHITITHAM: DECORATIVE LAMP DESIGN FROM WASTE 
COTTON BY FABRIC MANIPULATION TECHNIQUE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. PTAVE 
ARRAYAPHANON, Ph.D.  196 pp. 

This research aims to study and develop material from waste cotton of sewing 
factory in Chiang Mai. Analysis of the material and molded into a lamp with fabric manipulation 
appropriate to the three techniques designed lamps. By studying and comparing the results of 
the two approaches are designed using 1. 100% shaved cotton fabrics. 2. Shaved cotton 
fabric mixed with other materials and approaches designed by experts. Satisfaction of the 
samples targets were analyzed by using the average percentage (mean) and standard 
deviation. Research indicates that 

1.  Waste cotton from factory are small pieces and can’t determine the form. The 
researchers took those pieces of waste cotton developed by using techniques based on 
recycle techniques. Develop material out two forms: 1. grinding and smooth compression 
solid sheet thickness 5 mm mix with other materials. 2. Material is a blend of compact and 
smooth roll. The material is 100% cotton sheets 3 mm. 

2. The material developed technical design decorated lamps with fabric 
manipulation based on the properties of materials at the two types. 1. The first (a solid sheet 
thickness 5 mm. Stencil cut easily, Slightly bent) with the modular assembly techniques. The 
geometric shapes inspired by techniques such as fabric parts, knitting, lace and pleats 
forming the fabric parts can be disassembled lamp. 2. The second material. (Thin sheet 3 mm. 
flexible fabric) combining the techniques of sewing and rolls free-form style lamp can be 
disassembled. 

3. The samples target were satisfied with the decorated lamp by the flexible sheet 
with 100% shaved cotton fabrics add value to a large extent with an average of 3.90 (S.D. = 
0.03) and were satisfied with the decorated lamp by the solid sheet mix with other materials 
recessed modular assembly techniques with inspiration from fabric techniques to increase the 
value of the waste has a high level with an average of 3.76 (S.D. = 0.09) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

พิเชษฐ์  สทิธิโชคสกลุชยั, (2556: 33) ในปัจจบุนัภาคการผลติในอตุสาหกรรมตา่งๆ มี
ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากเพ่ือผลิตผลิตภณัฑ์ให้ทนัตอ่ความต้องการบริโภค
ท่ีเพิ่มขึน้ เช่น ปริมาณความต้องการใช้เหล็กท่ีมีมากถึง 16.5 ล้านตนัตอ่ปี ความต้องการใช้ฝ้ายใน
การผลิตสิ่งทอ 356,000 ตนัตอ่ปี รวมไปถึงความต้องการใช้ไม้มีมากถึง 478,000 ลกูบาศก์เมตร
ตอ่ปี และแม้ว่าปัจจบุนัจะมีแนวคิดเร่ืองการผลิตท่ีกระชบั (Lean Manufacturing) หรือมาตรการ
ด้านสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ เพ่ือช่วยให้ภาคการผลิตประหยดัทัง้ทรัพยากรและเวลา เช่นการลดขัน้ตอน
การผลิตท่ีไม่จําเป็น การไม่ผลิตสินค้าก่อนความต้องการของลกูค้า เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านีก็้ยงัไม่
สามารถลดปัญหาเร่ืองการใช้ทรัพยากรจํานวนมากในการผลิตได้ เน่ืองจากทุกๆวนัยงัคงมีการ
ผลิตสินค้าจํานวนมหาศาลเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้  บริโภคซึ่งในขณะเดียวกัน 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี  ้มักหมดคุณค่าไปกลายเป็น “ขยะ” ในเวลาไม่นาน เพราะในยุคท่ี
เปล่ียนแปลงความต้องการอย่างรวดเร็ว อาทิ การเปล่ียนโทรศพัท์มือถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
หรือแม้กระทัง่เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย เป็นต้น ประกอบกบักิจวตัรประจําวนัของคนในปัจจบุนั ท่ี
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าล้วนเพิ่มปริมาณขยะทัง้สิน้ ทําให้การผลิตสินค้าใหม่เกิดควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ปริมาณของเศษวสัดเุหลือใช้จํานวนมาก 

การท่ีผู้ผลิตต้องเร่งสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือให้เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค
ท่ีเพิ่มขึน้ตลอดเวลา จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเศษวสัดเุหลือใช้จากภาคการผลิตจะเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
และกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ียงัไม่สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในแตล่ะปีประเทศ
ไทยมีเศษวสัดเุหลือใช้จากภาคการผลติโดยเฉล่ียกวา่ 19 – 25  ล้านตนั 

รัฐเร่ือง โชติวิทย์ (2556: 9) ปัญหาเร่ืองเศษวสัดเุหลือใช้จากภาคการผลิตยงัไม่มี
ทางออกท่ีชดัเจนการแก้ไขปัญหายงัเป็นเพียงการถกเถียงท่ียงัไม่มีข้อสรุป ส่วนหนึ่งเน่ืองจากตวั
ผู้ผลิตเองมองข้ามความสําคญัของการจัดการเศษวสัดเุหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการ
จดัการเศษวสัดเุหลือใช้หรือขยะจากภาคการผลิตนัน้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและเสียเวลาใน
การบริหารจดัการ รวมทัง้ยงัถกูกําหนดด้วยข้อบงัคบัทางด้านกฎหมาย เช่น การกําหนดระยะเวลา
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เพียง 90 วนัให้ผู้ผลตินําของเสียออกไปบําบดัยงัท่ีกําจดัขยะท่ีถกูกฎหมายนอกโรงงาน โดยจะต้อง
ทําการขออนุญาตและเอกสารการขนย้ายขยะรายงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทําให้ผู้ผลิต
ต้องเสียค่าการขนย้ายขยะค่ากําจดัขยะ และค่าจ้างคนงานในการจดัเก็บเพิ่มเติมในกระบวนการ
ผลติอีกด้วย 

ถึงแม้ปัจจุบนัทางภาครัฐจะมีการสร้างเตาเผาขยะขึน้มาเพ่ือรองรับการกําจดัขยะก็
ตามแต่เพราะยงัต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอย่างน้อยตนัละ 10,000 บาท ต่อการกําจดัในแต่ละ
ครัง้ เม่ือเทียบกบัการจดัการขยะท่ีด้วยคณุภาพ เช่นการฝังกลบท่ีใช้ค่าใช้จ่ายเพียง 600 -4,000 
บาทต่อครัง้เท่านัน้ ทําให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกจดัการขยะด้วยวิธีท่ีด้อยคณุภาพ เพราะประหยดั
และสามารถทําได้ง่ายนอกจากนีย้งัรวมถึง การนําขยะไปทิง้ตามพืน้ท่ีรกร้าง การนําขยะไปเผาเอง 
หรือการนําไปฝังกลบแทนการเผา เป็นต้น โดยผู้ผลติตา่งมองข้ามผลกระทบในวงกว้างท่ีจะตามมา
หรือลืมไปวา่เศษวสัดเุหลา่นัน้คือวตัถดุบิท่ีได้ลงทนุซือ้มา 

สิงห์  อินทรชูโต (2556:31) การจดัการเศษวสัดอุย่างไร้ประสิทธิภาพ เช่นนี ้เป็น
ต้นเหตขุองปัญหาทางสิง่แวดล้อมท่ีสงัคมกําลงัเผชิญอยูใ่นปัจจบุนั ทัง้มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก
การลกัลอบเผาขยะนอกเตาเผาทําให้เกิดควนัฟุ้ งกระจาย และมีกลิน่เหม็นจากสารเคมีท่ีตกค้างอยู่
ในเศษวสัดท่ีุนํามาเผา เป็นอนัตรายตอ่ระบบหายใจ 

ในกรณีงานวิจัยนีเ้ศษผ้าฝ้ายจากโรงงานตดัเย็บผ้าฝ้ายสามารถแยกออกได้เป็น 3 
กลุม่คือ 1.เศษผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ ประมาณ 10 x10 cm. 2. ขนาดกลาง ประมาณ 5x5 cm. และ
ขนาดเลก็ประมาณ 3x3 cm. ท่ีไมส่ามารถระบรูุปทรงได้ ขนาดท่ี 1และขนาดท่ี 2 สามารถนําไปตดั
เย็บเป็นผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนได้สามารถจําหน่ายเศษได้ง่าย ส่วนขนาดเล็กจะจําหน่ายได้ยากมาก 
ไม่เป็นท่ีต้องการของผู้ ประกอบการ ผู้ ประกอบการท่ีรับซือ้เศษผ้าฝ้ายขนาดเล็กไปมักเป็น
ผู้ประกอบการท่ีนําไปทําเป็นพรมเช็ดเท้าเสียส่วนใหญ่ ซึ่งในกระบวนการผลิตใหม่ของเศษทัง้ 3
ชนิด เป็นการกําจดัเศษท่ีไม่ยัง่ยืน ยงัคงเกิดเศษได้และกลายเป็นเศษขนาดเล็กขึน้เร่ือย ๆ  ทําให้
ผู้วิจยัเล็งเห็นปัญหาของการจดัการเศษและมีความต้องการจดัการเศษผ้าฝ้ายเหลือทิง้เหล่านีม้า
พัฒนาจนกลายเป็นวัสดุท่ีสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและนําวัสดุนัน้มาออกแบบให้กลายเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ตกแต่งบ้านท่ีมีมลูค่าขึน้มาอีกครัง้  ทําให้ชิน้งานมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ 
โดยเร่ิมจากการเลือกผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านเป็นโคมไฟตกแต่งบ้าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง
บรรยากาศภายในบ้านดสูวยงามได้อยา่งง่ายดายและเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคในการตกแตง่บ้าน 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. ศกึษาเศษวสัดผุ้าฝ้ายเหลือทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมตดัเย็บผ้าฝ้ายและทดลอง

เศษวสัดผุ้าฝ้ายในรูปแบบใหมด้่วยเทคนิคเชิงหตัถกรรมอตุสาหกรรม 
2. ออกแบบผลติภณัฑ์โคมไฟตกแตง่จากวสัดเุศษผ้าฝ้าย 
3. ประเมินผลการออกแบบและวดัระดบัความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย 
 

สมมตฐิานของการวจิัย 
ความพงึพอใจในผลการออกแบบโคมไฟด้วย 2 แนวทางวสัดคืุอ การออกแบบโคมไฟ

ตกแตง่ด้วยวสัดผุ้าฝ้าย 100% โดยไม่มีวสัดผุสานกบัการออกแบบโคมไฟตกแตง่ด้วยวสัดผุ้าฝ้าย
ผสมผสานวสัดอ่ืุน การประกอบขึน้รูปโคมจะสอดคล้องกบัคณุสมบตัิวสัดแุละมีความเช่ือมโยงกบั
เทคนิคงานผ้า (Fabric Manipulation) มีระดบัความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมายท่ีตา่งกนั 
 
กรอบแนวคดิและทฤษฎีที่ใช้ในการวจิัย 

แนวคดิหลักการพัฒนาและแก้ไขรูปแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
สกนธ์ ภูง่ามดี (2545: 178-179) ได้รวบรวมเอาไว้วา่การออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาในส่วนต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเร่ือง
รูปแบบ ซึง่หลกัในการพฒันาประกอบไปด้วย 

1. การขยายสว่น (Magnify) ได้แก่ การเพิ่มสว่นใหมแ่ทนท่ีเดมิ 
2. การลดส่วน (Minify) ได้แก่ การย่อส่วน การตัดทอนในส่วนท่ีไม่จําเป็นเพ่ือให้

รูปทรงมีความกะทดัรัดมากกวา่เดมิ หรือแก้ปัญหาความเทอะทะของผลติภณัฑ์ได้ 
3. การจดัสว่นประกอบใหม่ (Rearrange) ได้แก่ การจดัสว่นประกอบใหม่ให้มีความ

แปลกตามากกวา่เดมิ 
4. การเปล่ียนแปลง (Modify) ได้แก่ การดดัแปลงบางสว่นของผลติภณัฑ์ 
5. การสร้างความตรงกนัข้าม (Reverse) ได้แก่ การปรับเปล่ียนในทางตรงกนัข้ามกบั

รูปแบบเดมิ 
6. การแทนท่ีใหม่ (Substitute) ได้แก่ การแทนท่ีด้วยสิ่งใหม่ในอตัราส่วนท่ีค่อนข้าง 

มากจากรูปแบบเดมิ โดยใช้วสัดใุหมห่รือกระบวนการผลติแบบใหม ่
7. การรวมตวั (Combine) ได้แก่ การรวมสิง่ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัเข้าไว้ด้วยกนั 
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แนวคดิการออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม  
สงิห์ อินทรชโูต (2556 : 173) เป้าหมายหลกัของการออกแบบเพ่ือสิง่แวดล้อม 
1. การออกแบบเพ่ือลดหรือหลีกเล่ียงของเหลือทิง้ (Waste Minimization) ตัง้แตจ่ดุ

กําเนิดของการผลติ 
2. การออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมท่ีสุดทัง้ด้านองค์ประกอบและการใช้

พลังงานซึ่งนักออกแบบต้องพิจารณากระบวนการออกแบบภายใต้แนวคิดและวิธีการท่ีจะ
แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการออกแบบ เช่น กระบวนการผลิต การใช้
พลงังาน มลพิษและสารพิษท่ีเกิดขึน้ รวมถึงการจดัการผลิตภณัฑ์ภายหลงัหมดอายุการใช้งาน
วตัถดุบิท่ีเลือกใช้หรือแม้แตก่ารใช้งานของผู้บริโภค 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงสิ่งแวดล้อมเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์
ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปส่งการลดต้นทุนการผลิต  เพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไร โดยการเพ่ิมปริมาณการใช้วตัถดุิบหรือทรัพยากรท่ีมีการหมนุเวียน
กลบัมาใช้ใหม่ในโรงงานอตุสาหกรรมนอกจากนีย้งัรวมไปถึงการทดแทนวตัถดุิบหรือทรัพยากรท่ี
อนัตรายและปนเปือ้นสารพิษด้วยตวัเลือกอ่ืนท่ีไม่มีสารพิษ หรือปนเปือ้นน้อยกว่า รวมทัง้การลด 
การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตมิได้มุ่งเน้นเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านัน้ แต่
รวมถึงการออกแบบในสว่นของบรรจภุณัฑ์ด้วย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา 
1.1 ศึกษากระบวนการทําให้เกิดเศษและเศษผ้าฝ้ายท่ีเหลือทิง้จากโรงงานตดั

เย็บในจงัหวดัเชียงใหม ่
1.2 ศกึษาคณุสมบตัขิองผ้าฝ้าย 
1.3 ศกึษาแนวคดิเก่ียวกบังาน Upcycling และงาน Recycle 
1.4 ศกึษากระบวนการออกแบบจากเศษวสัด ุ
1.5 ศกึษาเทคนิคและทดลองการพฒันาวสัดสุร้างสรรค์จากเศษผ้าฝ้าย 
1.6 ศกึษาเทคนิคเก่ียวกบังานตดัเย็บ และประยกุต์ให้เหมาะสมกบัวสัดท่ีุได้จาก

การพฒันาเศษวสัด ุ
1.7 ศึกษาเทคนิคเก่ียวกับงานกระดาษและประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัสดุท่ีได้

จากการพฒันาเศษวสัด ุ
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1.8 ศึกษาเก่ียวกับแสงและรูปแบบโคม การประกอบโครงสร้างโคมท่ีมีอยู่ใน
รูปแบบตา่ง ๆ 

2. ขอบเขตการออกแบบ 
2.1  ออกแบบโคมไฟเพ่ือประดับตกแต่งด้วยวัสดุท่ีพัฒนาจากเศษผ้าฝ้ายท่ีได้

ศกึษาในเบือ้งต้น 
2.2 ออกแบบโคมไฟเพ่ือประดบัตกแตง่โดยแบง่แนวความคิดออกเป็นสองแนวคิด 

คือ การออกแบบโคมไฟตกแตง่ด้วยวสัดผุ้าฝ้ายโดยไม่มีวสัดผุสานและวสัดอ่ืุนผสม (เทคนิคทําให้
วสัดเุป็นแผ่นบางคล้ายผ้าสกัหลาด เล่นสีสนัด้วยสีผ้าฝ้ายเดิม มีการสลบัสีในขัน้ตอนการขึน้โคม 
และเทคนิคการฟอกสีด้วยดา่งฟอกสีเพ่ือให้เกิดเฉดสีท่ีมากขึน้ โดยออกแบบรูปทรงโคมเป็นรูปทรง
ธรรมชาติ และการประกอบด้วยอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตดัเย็บ) และการออกแบบโคมไฟตกแต่งด้วย
วสัดผุ้าฝ้ายโดยมีการผสมวสัดผุสานและวสัดอ่ืุน (เทคนิคทําให้วสัดเุป็นแผ่นแข็งคล้ายกระดาษ
แข็งชานอ้อย มีการผสมวสัดผุสานเศษผ้าตาขา่ยเลน่สีทําให้เกิดผิวสมัผสั การผสมกาวนํา้สีฝุ่ นและ
ขีผ้ึง้พาราฟินทําให้เกิดลวดลาย และการผสมเส้นพลาสติกริบบิน้ตดัฝอยทําให้เกิดความวาววิบวบั
เล่นแสง โดยออกแบบรูปทรงโคมเป็นรูปทรงเรขาคณิต มีการประกอบโคมด้วยอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ
ตดัเย็บ) 

2.3 ออกแบบเทคนิคการประกอบโคม โดยใช้อปุกรณ์และอะไหลก่ารตดัเย็บเสือ้ผ้า
ในการขึน้รูปเพ่ือใช้งานในท่ีพกัอาศยัสว่นบคุคล เป็นโคมไฟประเภทแขวนเพ่ือสร้างบรรยากาศ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

Upcyling หมายถึง การนําวสัดท่ีุไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วมาทําให้มีมลูคา่หรือ
ใช้ได้ดีกว่าเดิม หรือการนําวัสดุท่ีผ่านการใช้งานแล้วมาทําให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึน้ ไม่
จําเป็นต้องผา่นกระบวนการยอ่ยและสกดัตัง้แตต้่น แตเ่ป็นการประกอบวสัดหุรือผลติภณัฑ์ขึน้มาใหม ่

Recycle หมายถึง วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมืองจากโรงงานตดัเย็บในจงัหวดัเชียงใหม ่
โดยนําวสัดเุหลา่นีม้ายอ่ยและสกดัวสัดตุัง้ต้นออกมาเพ่ือนํามาขึน้รูปใหมอี่กครัง้ซึง่คณุภาพวสัดจุะ
ด้อยลง แตเ่ป็นการกําจดัเศษวสัดอุยา่งยัง่ยืน 

ผ้าฝ้ายพืน้เมือง หมายถึง ผ้าท่ีทอจากฝ้ายสว่นใหญ่คือ ผ้าทอจากทางภาคเหนือชาว
ล้านนาจะเร่ิมปลกูฝ้ายราวเดือนพฤษภาคมและรอเก็บในเดือนพฤศจิกายน นิยมเก็บก่อนฝ้ายจะ
ร่วงเพ่ือไมใ่ห้ฝ้ายสกปรก แล้วนําไปตกเพ่ือคดัเอาแมลงและสิง่สกปรกออกก่อนนําไปหีบหรืออีด ใน
ท่ีอีดฝ้ายแยกเอาเมล็ดออกก่อนนําไปป่ันเป็นเส้นด้าย และทอเป็นผืนด้วยก่ีทอผ้า นิยมนําไปตดั
เป็นเสือ้ผ้าเพราะซบัเหง่ือและระบายอากาศได้ดี 
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เดคูพาจ (Dacoupage) หมายถึง การนํากระดาษแน็พกิน้ กระดาษลายต่างๆ 
แสตมป์ ภาพถ่ายตา่งๆ มาตดิบนชิน้งานและเคลือบด้วยกาวหลากหลายประเภท 

โคมไฟ หมายถึง ผลิตภณัฑ์สําหรับประดบัตกแต่งภายในท่ีพกัอาศยั โรงแรม หรือ
สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีประโยชน์ด้านความงาม 

หัตถุอุตสาหกรรม หมายถึง ระบบการผลิตชิน้งานท่ีอาศยัแรงงาน 2 ส่วน คือ 
แรงงานคนจากระบบหตัถกรรมและแรงงานเคร่ืองจกัรจากระบบอตุสาหกรรม ในอตัราสว่น 70: 30 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิัย 

1. ทบทวนวรรณกรรมค้นคว้าเอกสารเบือ้งต้นเก่ียวกบัการพฒันาวสัดจุากเศษอย่าง
สร้างสรรค์ Recycle และ Upcyling 

2. ทดลองค้นคว้าเทคนิคในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายอยา่งยัง่ยืน  
3. ทดลองเทคนิคท่ีเหมาะสมกับวัสดุท่ีพฒันาแล้วด้วยเทคนิคงานตดัเย็บผ้า และ

เทคนิคงานกระดาษ 
4. ออกแบบโคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคตา่งๆข้างต้นโดยแบบแนวคิดเป็นสองแบบคือคือ 

การออกแบบโคมไฟตกแต่งด้วยวสัดผุ้าฝ้ายโดยไม่มีวสัดผุสานและวสัดอ่ืุนผสม (เทคนิคทําให้วสัดุ
เป็นแผ่นบางคล้ายผ้าสกัหลาด เล่นสีสนัด้วยสีผ้าฝ้ายเดิม มีการสลบัสีในขัน้ตอนการขึน้โคม และ
เทคนิคการฟอกสีด้วยด่างฟอกสีเพ่ือให้เกิดเฉดสีท่ีมากขึน้ โดยออกแบบรูปทรงโคมเป็นรูปทรง
ธรรมชาต ิและการประกอบด้วยอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตดัเย็บ ) และการออกแบบโคมไฟตกแตง่ด้วยวสัดุ
ผ้าฝ้ายโดยมีการผสมวสัดผุสานและวสัดอ่ืุน (เทคนิคทําให้วสัดเุป็นแผ่นแข็งคล้ายกระดาษแข็งชาน
อ้อย มีการผสมวัสดุผสานเศษผ้าตาข่ายเล่นสีทําให้เกิดผิวสัมผัส การผสมกาวนํา้สีฝุ่ นและขีผ้ึง้
พาราฟินทําให้เกิดลวดลาย และการผสมเส้นพลาสติกริบบิน้ตดัฝอยทําให้เกิดความวาววิบวบัเล่น
แสง โดยออกแบบรูปทรงโคมเป็นรูปทรงเรขาคณิต มีการประกอบโคมด้วยอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตดัเย็บ) 

5. ออกแบบผลติภณัฑ์และประเมินผลตามกรอบแนวคดิโดยผู้ เช่ียวชาญ 
6. พฒันาปรับปรุงแบบเพ่ือความเหมาะสม 
7. สร้างแบบสํารวจความพงึพอใจจากกลุม่เป้าหมาย 
8. สรุปและประเมินผลในแนวทางท่ีได้รับความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
9. นําเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สามารถเป็นแนวทางกรณีศกึษาเบือ้งต้นสําหรับผู้ประกอบการท่ีสนใจเก่ียวกบัการ

กําจดัเศษผ้าฝ้าย ด้วยการพฒันาวสัดจุากเศษอย่างสร้างสรรค์และออกแบบเป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือ
เพิ่มมลูคา่ให้กบัเศษได้ 

2. ทําให้เป็นการกระตุ้นความคิดต่อยอดในการกําจดัเศษและสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์
ให้กบัผู้ประกอบการได้ 

3. ได้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านท่ีแปลกใหม่สวยงาม สร้างความตระหนักให้ผู้บริโภค
รู้คณุคา่ของเศษผ้าเหลือใช้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรม 

 
การท าวิจยัเร่ือง “การพฒันาเศษวสัดผุ้าฝ้ายพืน้เมืองอย่างสร้างสรรค์ สู่การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้า” ได้มีการด าเนินการศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. ปัญหาเร่ืองเศษวสัดเุหลือใช้จากภาคการผลิต 
2. คณุสมบตัผ้ิาฝ้าย และกระบวนการเกิดเศษลกัษณะของเศษ 
3.  การพฒันาวสัดอุยา่งสร้างสรรค์  
4. กระบวนการออกแบบจากเศษวสัด ุ
5. เทคนิคงานผ้า 
6. ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
7. ตวัอยา่งงานวิจยัวสัดแุละออกแบบผลิตภณัฑ์  

 
ปัญหาเร่ืองเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการผลิต 

พิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย (2556: 33) ในปัจจุบันภาคการผลิตในอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ  มีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมากเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อความ
ต้องการบริโภคท่ีเพิ่มขึน้เช่น ปริมาณความต้องการใช้เหล็กท่ีมีมากถึง 16.5 ล้านตนัต่อปี ความ
ต้องการใช้ผ้ายในการผลิตสิ่งทอ 356,000 ตันต่อปี รวมไปถึงความต้องการใช้ไม้มีมากถึง 
478,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และแม้ว่าปัจจุบันจะมีแนวคิดเร่ืองการผลิตท่ีกระชับ (Lean 
Manufacturing) หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเพ่ือช่วยให้ภาคการผลิตประหยัดทัง้
ทรัพยากรและเวลา เช่น การลดขัน้ตอนการผลิตท่ีไม่จ าเป็น การไม่ผลิตสินค้าก่อนความต้องการ
ของลกูค้าเป็นต้น แต่สิ่งเหล่านีก็้ยงัไม่สามารถลดปัญหาเร่ืองการใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการ
ผลิตได้เน่ืองจากทุกๆ วนัยังคงมีการผลิตสินค้าจ านวนมหาศาลเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคซึ่งในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี ้มกัหมดคณุค่าไปกลายเป็น “ขยะ” ใน
เวลาไม่นานเพราะในยุคท่ีพฤติกรรมการบริโภคของคนเปล่ียนแปลงความต้องการอย่างรวดเร็ว 
อาทิ การเปล่ียนโทรศพัท์มือถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือแม้กระทัง่เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  
เป็นต้น  
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ประกอบกบักิจวตัรประจ าวนัของคนในปัจจบุนั ท่ีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าล้วนเพิ่มปริมาณขยะทัง้สิน้ ท า
ให้การผลิตสินค้าใหมเ่กิดควบคูไ่ปกบัการเพิ่มปริมาณของเศษวสัดเุหลือใช้จ านวนมาก 

 รัฐเร่ือง โชติวิทย์ (2556: 9) การท่ีผู้ผลิตต้องเร่งสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือให้เพียงพอ
ตอ่ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพิ่มขัน้ตลอดเวลา จงึไมน่า่แปลกใจท่ีเศษวสัดเุหลือใช้จากภาคการ
ผลิตจะเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง และกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ียงัไม่สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยแตล่ะปีประเทศไทยมีเศษวสัดเุหลือใช้จากภาคการผลิตโดยเฉล่ียกวา่ 19 – 25 ล้านตนั 

ปัญหาเร่ืองเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการผลิตยังไม่มีทางออกท่ีชัดเจนการแก้ไข
ปัญหายังเป็นเพียงการถกเถียงท่ียังไม่มีข้อสรุป ส่วนหนึ่งเ น่ืองจากตัวผู้ ผลิตเองมองข้าม
ความส าคญัของการจดัการเศษวสัดเุหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจดัการเศษวสัดเุหลือ
ใช้หรือขยะจากภาคการผลิตอาจต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มการเสียเวลาในการบริหารจดัการ รวมทัง้ยงั
ถกูก าหนดด้วยข้อบงัคบัทางด้านกฎหมาย เช่นการก าหนดระยะเวลาเพียง 90 วนัให้ผู้ผลิตน าของ
เสียออกไปบ าบดัยังท่ีก าจัดขยะท่ีถูกกฎหมายนอกโรงงาน โดยจะต้องท าการขออนุญาตและ
เอกสารการขนย้ายขยะรายงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้ผู้ผลิตต้องเสียค่าการขนย้าย
ขยะคา่ก าจดัขยะ และคา่จ้างคนงานในการจดัเก็บเพิ่มเตมิในกระบวนการผลิตอีกด้วย 

ถึงแม้ปัจจุบนัทางภาครัฐจะมีการสร้างเตาเผาขยะขึน้มาเพ่ือรองรับการก าจดัขยะก็
ตาม แต่เพราะยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างน้อยตนัละ 10,000 บาทต่อการก าจัดในแต่ละ
ครัง้เม่ือเทียบกบัการจดัการขยะท่ีด้อยคณุภาพ เช่นการฝังกลบท่ีใช้คา่ใช้จ่ายเพียง 600 – 4,000 
บาทต่อครัง้เท่านัน้ ท าให้ผู้ ผลิตส่วนใหญ่เลือกจดัการขยะด้วยวิธีท่ีด้อยคณุภาพเพราะประหยัด
และสามารถท าได้ง่ายนอกจากนีย้งัรวมถึง การน าขยะไปเผาเองหรือการน าไปฝังกลบแทนการเผา
เป็นต้น โดยผู้ผลิตตา่งมองข้ามผลกระทบในวงกว้างท่ีจะตามมาหรือลืมไปว่าเศษวสัดเุหล่านัน้คือ
วตัถดุบิท่ีได้ลงทนุซือ้มา 

การจดัการเศษวสัดอุยา่งไร้ประสิทธิภาพเช่นนี ้เป็นต้นเหตขุองปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
ท่ีสงัคมก าลงัเผชิญอยู่ในปัจจุบนั ทัง้มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการลกัลอบเผาขยะนอกเตาเผา
ท าให้เกิดควันฟุ้ งกระจาย และมีกลิ่นเหม็นจากสารเคมีท่ีตกค้างอยู่ในเศษวัสดุท่ีน ามาเผา เช่น
แบตเตอร่ี หลอดไฟ และถ่านไฟฉายเก่า ท่ีหากน ามาเผา โลหะหนักประเภทตะกั่วปรอท 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) ท่ีอยู่ในซาก จะลอยตามอากาศไปยงัชมุชนุ เป็นอนัตรายตอ่
ระบบหายใจ นอกจากนีก้ารน าเศษวสัดไุปทิง้ทบัถมกันจ านวนมากอาจท าให้เกิดการเน่าเสีย ส่ง
กลิ่นเหม็นแพร่กระจายในวงกว้าง เกิดก๊าซเรือนกระจก และอาจมีสารเคมีตกค้างจนเกิดการร่ัวไหล
ลงสูพื่น้ดนิและแหลง่น า้ ซึง่ผลกระทบเหลา่นีน้อกจากจะสร้างความเสียหายและอนัตรายแก่ชมุชน
นัน้แล้ว ยงัส่งผลต่อสขุภาพของผู้คนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร
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หรือโรคผิวหนงั เป็นต้น ชมุชนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตวัอย่าง
ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากกากของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงใกล้กับโรงงานรีไซเคิลและก าจดัขยะ
หลายแห่งท าให้ชุมชนในต าบลหนองแหนมีปัญหาเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจกว่า  3,000 คน 
ปัญหาดงักลา่วยงัพบในพืน้ท่ีอีกหลายจงัหวดั เช่น ระยอง สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ กรุงเทพฯ 
เป็นต้น นอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันโดยภาครัฐเสียเงินลงทุนเก่ียวกับการ
สร้างระบบจดัการขยะจากภาคการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานก าจดั
ขยะ อาทิ การสร้างเตาเผาขยะอตุสาหกรรมถกูกฎหมายแห่งแรกท่ีทางภาครัฐได้ลงทุนไปกว่า 1,486 
ล้านบาทแตก่ลบัไม่สามารถลดปัญหาด้านขยะจากภาคการผลิตได้เลย ในทางกลบักนัปัญหาเหล่านี ้
ยงัคงมีมลูคา่ เชน่ เศษพลาสติกมีราคาประเมินเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนในเตาเผาปนูซีเมนต์สงูถึง 
1,100 บาทตอ่ตนัเป็นต้น และเศษวสัดท่ีุเหลือใช้จากภาคการผลิตจ านวนมากยงัสามารถน ามาผลิต
ใหม่เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มได้แต่เพราะผู้ผลิตมักละเลยท่ีจะศึกษาเรียนรู้และพัฒนากระบวนการน า
กลบัมาใช้ใหม่ จึงเลือกท่ีจะท าลายเศษวสัด ุเหล่านัน้ ซึ่งถือเป็นการทิง้โอกาสทางธุรกิจ และเป็นการ
ลดโอกาสท่ีจะชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้แม้ปัญหาการจดัการของเหลือทิง้จากภาคการผลิต
โดยการก าจดัด้วยวิธีตา่งๆ นัน้เป็นปัญหาท่ียากจะแก้ไขได้ในเร็ววนั แตห่ากพิจารณาอย่างสร้างสรรค์
จะพบว่าเศษวัสดุเหล่านัน้ไม่จ าเป็นต้องรอการก าจัดทิง้เพียงอย่างเดียว แต่สามารถน ามาสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้โดยการน ากลบัมาใช้สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
หรือ Upcycle ซึ่งวิธีการนีน้อกจากจะช่วยลดปริมาณเศษวสัดจุากภาคผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีมาพร้อมกับการก าจัดขยะท่ียงัไม่ได้มาตรฐานแล้ว ยงัช่วยสร้างรายได้ได้อีกด้วย 
(สิงห์ อินทรชโูต, 2556: 31) 
 
ผ้าฝ้ายและกระบวนการการเกิดเศษจากโรงงานตัดเยบ็ผ้าฝ้ายพืน้เมือง 

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเส้นใยฝ้าย 
  
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 ภาพผ้าฝ้ายพืน้เมือง                  
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ภาพท่ี 2 ภาพโรงงานตดัเย็บผ้าฝ้ายพืน้เมือง 
 

กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ (2546: 25) ผ้าฝ้ายเป็นผ้าท่ีผลิตขึน้จากใยฝ้ายซึ่งเป็นเส้น
ใยธรรมชาตจิากพืช (เส้นใยเซลลโูลส) ท่ีมีความส าคญัและมีการใช้งานกว้างขวางมากท่ีสดุ โดยใย
ฝ้ายมีสว่นประกอบเป็นเซลลโูลส 87-90% และสารอ่ืนๆ เชน่ ไขมนัและความชืน้ เซลลโูลสของฝ้าย
เป็นโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วยกลโูคสในสายโซ่พอลิเมอร์ถึง 9000-1000 หน่วย ซึ่งส่วนประกอบ
ทางเคมีต่าง ๆ ของฝ้ายนัน้จะขึน้อยู่กับสภาพดิน อากาศพันธุ์ ฝ้าย และอ่ืน ๆ ในระหว่างท่ีฝ้าย
เจริญเตบิโต 

สมบัตขิองเส้นใย 
เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยสัน้ มีความยาวทัว่ไปเฉล่ีย 0.3-5.5 ซม. สีของใยฝ้ายมีตัง้แต่สี

ขาวไปจนถึงเหลือง เทา เม่ือศกึษาด้วยกล้องจลุทรรศน์จะเห็นว่าเส้นใยไม่เป็นเส้นตรง แตจ่ะบิดตวั
เป็นเกลียวเป็นระยะ ๆ รูปร่างภาพตดัขวางมีลักษณะคล้ายรูปไตหรือเมล็ดถั่ว ตรงกลางมีช่อง
เรียกว่า ลเูมน รอบๆ ลูเมนเป็นผนงัเซลล์ซึ่งเกิดจากไฟบริล เซลลูโลส เรียงซ้อน ๆ เป็นแถบวนไป
เป็นเกลียวโดยรอบเส้นใย การจัดตวัของไฟบริลจะไม่เวียนไปในทิศทางเดียวเสมออาจวกกลับ
ทิศทางกนัท่ีใดท่ีหนึ่งตรงบริเวณนัน้จะเกิดเป็นช่องเล็ก ๆ ในผนงัเซลล์เม่ือเส้นใยแก่ตวัลงบริเวณลู
เมนและช่องเล็ก ๆ ในผนงัเซลล์จะยุบตวัลง ท าให้ใยฝ้ายบิดตวักันเป็นเกลียว ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
น าไปป่ันเป็นเส้นด้ายคือป่ันได้ง่ายเพราะเกลียวของเส้นใยท าให้เกิดการยืดเกาะกนัได้ดี 
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ตารางท่ี 1 แสดงคณุสมบตัทิางกายภาพของฝ้าย 
 

สมบัตทิางกายภาพ 

ความยาว 0.3-5.5 ซม. 

การสะท้อนแสง 
ไม่ดีนัก มีความมันต ่า นอกจากฝ้ายท่ีผ่านการชุบ ด่างเส้นใยจะพอง
กลม ท าให้มีความมนัเพิ่มขึน้ 

ความเหนียว 
ขณะแห้งมีความเหนียว 3.0 -5.0 กรัม / ดีเนียร์ เม่ือเปียกความเหนียว
เพิ่มขึน้เป็น  3.6 – 6.0 กรัม / ดีเนียร์ 

การยืดตวั 
เกลียวฝ้ายท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท าให้มีการยืดตวัท่ีดีและน ามาป่ัน
เป็นด้ายได้ง่าย สามารถยืดตวัได้ประมาณ 3-7% 

การหดกลบั ถ้าเส้นใยยืดออกไป 2% เม่ือปลอ่ยแรงจะหดกลบัได้ประมาณ 70% 
การคืนตวั ต ่า ผ้าฝ้ายจงึยบัง่าย 
ความทนตอ่การขดัถ ู พอใช้จนถึงดี 

ความคงรูป 
ไม่ดีนกั ผ้าผ้ายท่ีได้ได้ผ่านการตกแต่งส าเร็จด้วยดา่งเม่ือซกัฟอกจะหด
ตวั 

การดดูความชืน้ 

ดูความชืน้ท่ีต่างๆกัน ตามสภาวะดังนี ้ฝ้ายดิบ ท่ีสภาวะมาตรฐาน 
8.5%ท่ีความชืน้สมัพทัธ์ 95-100% 15-25% 
ฝ้ายชบุดา่งท่ีสภาวะมาตรฐาน 8.5-10.3% 
ท่ีความชืน้สมัพทัธ์ 95-100% 15-27% 

ความถ่วงจ าเพาะ 1.54 
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ตารางท่ี 2  แสดงคณุสมบตัทิางเคมีของฝ้าย 
 

สมบัตทิางเคมี 
สารฟอกขาว ฝ้ายมีความคงทนตอ่สารฟอกขาวทกุชนิด ทัง้ชนิดท่ีเป็นสารฟอกขาว

ประเภทคลอรีน 
กรด – ดา่ง มีความทนตอ่ดา่งได้ดี แตไ่มท่นตอ่กรดแก่ 
สารท าละลายอินทรีย์ ฝ้ายทนต่อตวัท าละลายท่ีเป็นสารอินทรีย์ เช่น อะซิโตน เมตาไซลีน 

และชนิดอ่ืนๆได้เกือบทกุชนิด 
แสงแดดและความร้อน ทนตอ่ความร้อนได้ดี แสงแดดไม่ท าอนัตรายตอ่ผ้าท่ีตากแดดจนแห้ง

แต่ถ้าปล่อยให้ถูกแสงสว่างเป็นเวลานานและตลอดเวลาจะท าให้
เซลลูโลสถูกออกซิไดซ์ ซึ่งจะท าให้ความเหนียวของผ้าลดลงได้และ
เป็นสีเหลืองการรีดผ้าควรใช้อณุหภมูิ 218 oC 

สีย้อม สีย้อมท่ีใช้ย้อมผ้าฝ้ายได้คือ สีไดเรครีแอคทีฟ แวต เนฟทอล และท่ี
ย้อมตดิเส้นใยได้ทนมากท่ีสดุคือสีแวต 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคณุสมบตัทิางชีวิภาพของฝ้าย 
 
สมบตัทิางชีวภาพ 

ราและแบคทีเรีย ฝ้ายท่ีอยูใ่นสภาพเปียกชืน้และอบั จะไม่ทนตอ่เชือ้ราโดยราด าจะ
ขึน้ได้ง่ายบนผ้าฝ้าย ท าให้เกิดจดุฝังแน่นในเส้นใย แบคทีเรียจะ
ท าให้เสือ้ผ้าท่ีหมกัแชไ่ว้นาน ๆ มีกลิ่นเหม็นและเป่ือยขาดได้ง่าย 

แมลง ตวัมอด ตวัเด้ง ไม่กัดกินฝ้าย แตแ่มลงบางชนิด เช่น ตวัสามง่าม 
จะชอบกดักินฝ้ายโดยเฉพาะผ้าท่ีลงแป้ง 

 
ประโยชน์และการใช้สอยของผ้าฝ้าย 
ด้วยสมบตัท่ีิดีเดน่มากมายของฝ้ายทัง้ความแข็งแรง ทนทาน ความสามารถในการดดู

ซมึความชืน้การใช้งานหลากหลายสามารถป่ันเป็นด้ายได้แทบทกุรดบัความละเอียด ทอเป็นผ้าได้
ทุกโครงสร้างท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้าฝ้ายเป็นท่ีนิยมและใช้กันมาตลอด ผ้าฝ้ายมีความ
เหมาะสมท่ีจะใช้ประโยชน์หลายด้าน ทัง้การท าเป็นเสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ในบ้าน งานอุตสาหกรรม 
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ส าหรับการใช้ท าทัง้เสือ้ผ้ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งเน่ืองจากผ้าฝ้ายให้ความสบายในการสวมใส่
หลายประการ เล่นเป็นตวัน าความร้อนท่ีดีจึงไม่สะสมความร้อน ดดูความชืน้ได้ดีและระเหยไปได้
เร็ว ฝ้ายไมส่ะสมประจไุฟฟ้าสถิตจงึเหมาะท่ีจะสวมใส่ขณะท่ีอากาศเย็นและมีความชืน้ต ่า ผ้าฝ้าย
ถึงแม้จะยบัง่าย แต่ก็แก้ไขได้โดยการตกแตง่ส าเร็จให้ทนยบัได้ หรือผสมเส้นใยฝ้ายกบัเส้นใยท่ีมี
ความเหนียวและไมห่ดหรือยบัง่ายคือ โพลีเอสเทอร์ การผสมมกัจะใช้ปริมาณเส้นใยทัง้สองตา่งกนั 
เชน่ โพลีเอสเทอร์ 65% ฝ้าย 35% หรือ โพลีเอสเทอร์ 50% ฝ้าย 50% นอกจากนีก้ารตกแตง่ส าเร็จ
ท่ีช่วยให้ผ้าฝ้ายมีสมบิเหมาะกบัการใช้งานมากขึน้ได้แก่การ  Mercerization เพ่ือท าให้ตงึเคล่ือน
ผา่นลกูกลิง้ร้อน(Compressive shrinkage) 

ผ้าฝ้ายมีความแข็งแรงโดยเฉพาะเม่ือเปียกน า้ จึงซกัได้ทิง้ในน า้และซักแห้ง ใช้สาร
ซกัฟอกและสารฟอกขาวได้ทกุชนิด ฝ้ายชอบดดูซึมน า้จงดดูซบัรอยเปือ้นท่ีละลายน า้ได้ดี และเม่ือ
น า้ระเหยไปก็จะทิง้คราบรอยเปือ้นติดอยู่บนผ้า หากการซกัฟอกธรรมดายงัไม่สามารถก าจดัรอย
เปือ้นได้ ก็ควรก าจดัรอยเปือ้นด้วยสารลบรอยเปือ้นท่ีเหมาะสม ผ้าฝ้ายยบัง่าย หดตวัเม่ือซกัน า้ แต่
ถ้าได้รับการตกแตง่ส าเร็จหรือท าเป็นเส้นใยผสมก็จะลดปัญหานีไ้ด้ ฝ้ายทนตอ่แสงแดดหรือความ
ร้อนท่ีใช้ท าให้ผ้าแห้งได้ แต่ถ้าถูกแดดตลอดเวลาก็จะท าให้เป็นสีเหลืองและลดความแข็งแรงลง 
การซกัและตกผ้าฝ้ายควรให้แห้งสนิทหากยงัชืน้แล้วน าไปเก็บจะเกิดราและกลิ่นอบัเกิดขึน้ได้ การ
รีดผ้าฝ้ายให้เรียบจะต้องรีดด้วยอณุหภมูิสงูขณะท่ีผ้าชืน้โดยทัว่ผืน 

การย้อมสีฝ้าย  
สีท่ีใช้ย้อมฝ้าย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. สีธรรมชาติ ส่วนมากจะได้จากพืช จากส่วนท่ีเป็นราก แก่น เปลือก ผล ดอก และ

ใบ น าไปตดัสบัหัน่ให้เป็นชิน้เล็ก ๆ ถ้าเป็นดอกไม่สามารถตดั หัน่ได้ น าไปต าหรือบดให้ละเอียด 
เพ่ือสกดัเอาสีออกจากพืช การให้สีของต้นไม้แตล่ะต้นจะไมเ่หมือนกนัแม้จะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกนั 
เช่น เปลือกสด เปลือกแห้ง เปลือกต้นอ่อน เปลือกต้นแก่ ให้สีแตกต่างกัน สีท่ีย้อมแต่ละครัง้จะ
คล้ายกันแตไ่ม่เหมือนกนัต้นไม้ ดอกไม้ส่วนใหญ่ให้สีได้ วิธีสงัเกตต้นไม้ท่ีให้สีดจูากต้นท่ีมียางไม้ 
และใบอ่อนมีสีเดาว่าน่าจะใช้ได้ แต่จะให้สีใดเป็นเร่ืองท่ีจะต้องทดลอง สีธรรมชาติบางสีไม่
สามารถติดแน่นในเนือ้ฝ้าย ไหม ด้วยตวัของมนัเองต้องมีส่วนผสมอย่างอ่ืนร่วมด้วย เพ่ือให้ทนตอ่
การซกัและแสงแดด เชน่ สารส้ม น า้ดา่ง ขีเ้ถ้าหรือจนุสี น า้ส้มสายช ูฝาด หรือสารแทนนิน ปนูขาว 
โคลน ดินเลน ฯลฯ สีท่ีได้จะให้สีแตกต่างกันออกไป การใช้สารช่วยติดสีมีทัง้ก่อนย้อม ขณะย้อม
และหลงัการย้อมสี ถ้าจะย้อมให้เป็นสีแดงได้จากคร่ัง หอย สีธรรมชาต ิเม่ือย้อมออกมาแล้วจะได้สี
ท่ีสวยงาม กลมกลืน แต่ไม่ตนต่อการซักและแสงแดด การย้อมสีธรรมชาติสูญหายไปเป็นเวลา
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หลายสิบปีแล้วเพราะสาเหตมุาจากวิธีการย้อมยุ่งยากซบัซ้อน ไม่มีพืน้ท่ีปลกูพืช พืชท่ีจะย้อมหา
ยาก ใช้เวลานาน เพ่ือความสะดวกสบายและรวดเร็วสีวิทยาศาสตร์จงึเข้ามาแทนท่ีสีย้อมธรรมชาติ
ในท่ีสุด แต่ควรทราบถึงสีย้อมธรรมชาติชนิดตา่ง ๆ ซึ่งให้สีตา่งชนิดกนัและกรรมวิธีในการย้อมไว้
พอสงัเขป 
 
ตารางท่ี 4 แสดงสีตา่งชนิดและชนิดของวตัถดุิบในการย้อมสีฝ้าย 
 
สี ชนิดของวตัถดุบิ 

แดง ตวัคร่ัง รากยอ เปลือกก่อ 

แดงเลือดนก ผลสะต ี

เขียว เปลือกมะมว่ง เปลือกลิน้ฟ้า ใบหกูวาง เปลือกสมอ สกั 

เหลือง ขมิน้ชนั แก่นแข เปลือกขนนุ 

ด า ผลมะเกลือ ผลกระจาย 

น า้ตาล เปลือกประดู ่เครือโก่ย ผลหมาก 

เทา เปลือกบก เหง้ากล้วย 

มว่งเทา เปลือกหว้า 

มว่งออ่น ผลหว้า 

คราม น า้เงิน ฟ้า ต้นคราม 

 
ขัน้ตอนการย้อมสีธรรมชาต ิ 
ชโลพร ร่ืนฤทยั  (2548: 10) รวบรวมไว้ว่า การย้อมด้วยสีธรรมชาติท าให้สีติดทน

ต้องขจดัสิ่งสกปรกและไขมนัตามธรรมชาติออกไปก่อน ด้วยวิธีง่าย ๆ คือ การต้มด้วยน า้ดา่งขีเ้ถ้า 
ด้วยอตัราส่วนด้าย 1 กก. / น า้ดา่งขีเ้ถ้า 20 ลิตร ใช้ขีเ้ถ้าประมาณ 3-5 ลิตร ใส่ลงในน า้เย็น 20 
ลิตร คนให้เข้ากนัทิง้ค้างคืนให้ตกตะกอน รินเอาเฉพาะน า้ใสๆ วดัความเข้มข้นของน า้ดา่งโดยวิธีใช้
มือจุ่มลงไปจะล่ืนเหมือนฟองสบูเ่อาใส่อ่างเคลือบแล้วยกขึน้ตัง้ไฟ น า้ดา่ง 1 กก. .ใส่ห่วงคล้องลง
ต้มในน า้ดา่ง ต้มเดือดอ่อน ๆ นานประมาณ 1ชม. – 1.5 ชม. หมนุกลบัด้ายท่ีต้มบอ่ยๆกดด้ายให้
จมอยู่ใต้น า้ด่างตลอดเวลา ถ้าเส้นด้ายจมหมดแสดงว่าเส้นด้ายสะอาดเพียงพอ ยกด้านบิดแล้ว
น าไปล้างในน า้อุน่ 1 ครัง้ ตามด้วยน า้เย็น 1 ครัง้ บดิสลดัด้ายให้กระจาย เพ่ือน าไปย้อมสีตอ่ไป 
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การสกดัเอาสีออกจากพืช น า้ส่วนท่ีให้สีของพืชท่ีสบัหรือย่อยเป็นชิน้ละเอียดแล้ว
แช่น า้พอท่วมนานประมาณ 2 ชม. ถ้าเป็นไม้แก่แห้ง ควรแช่น า้ประมาณ 12 ชม. แล้วต้มใน
อณุหภมูิเดือดออ่นๆ นาน 1ชม. กรองเอาน า้สีแยกเก็บไว้ เตมิน า้ใหม่อีกครัง้แล้วต้มสกดัเหมือนครัง้
แรก กรองเอาน า้สีรวมกนัยกตัง้บนเตาเตรียมย้อม อนึ่งฝ้ายเม่ือย้อมสีแล้วซกัน า้ให้สะอาด กระตกุ
เส้นด้ายให้เรียงเส้น ขึน้ตากในท่ีร่มท่ีลมผา่นสะดวก ไมต่ากกลางแดด 

2. สีวิทยาศาสตร์  สีวิทยาศาสตร์เป็นสีท่ีมีความทนทานตอ่การซกัรีด และแสงแดด 
มีสีให้เลือกและผสมสีได้หลากหลาย มีสีสนัสดใส มีการเกาะติดเส้นใยดี ถ้าเลือกใช้สีให้เหมาะสม
ของคณุสมบตัขิองเส้นใยแตล่ะชนิด สีวิทยาศาสตร์แบง่ออกเป็นชนิดตา่ง ๆ ดงันี ้

2.1 สีเบสิก เป็นสีชนิดแรกท่ีถูกสงัเคราะห์ขึน้แทนสีท่ีได้จากธรรมชาติให้สีสดใส
ราคาไม่แพง มีข้อเสียคือสีมีความทนไม่สู้ ดี ถ้าเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเส้นใย
ธรรมชาตท่ีิได้จากพืชเชน่ ฝ้าย 

2.2 สีแอสิด เม่ือย้อมแล้วจะให้สีสดใส มีช่วงสีกว้าง สีต่าง ๆ มากมายราคาปาน
กลาง เหมาะส าหรับการย้อมสีเส้นธรรมชาติท่ีได้จากสตัว์ เช่น ไหม ขนสตัว์ และเส้นใยประดิษฐ์
บางชนิด 

2.3 สีไดเร็ค เป็นสีท่ีย้อมง่าย มีทัง้ชนิดผงและชนิดน า้ ราคาถูกมีช่วงสีกว้าง มีสี
ตา่งๆมากมาย ใช้ย้อมผ้าฝ้ายไหม เส้นใยประดษิฐ์บางชนิด ท าให้เป็นสีท่ีนิยมกนัทัว่ไป 

2.4 สีรีแอ็คทีฟ เป็นสีท่ีมีวิธีการย้อมไม่ยุ่งยาก มีความคงทนต่อการซักรีดและ
แสงแดด ใช้ย้อมฝ้าย ไหม และเส้นใยประดษิฐ์บางชนิด 

2.5 สีแวต เป็นสีท่ีให้ความคงทนต่อการซกัรีดและแสงแดดสูง เหมาะส าหรับการ
ย้อมฝ้าย ไหม และเส้นใยประดษิฐ์ฃ 

ปัจจบุนัสีวิทยาศาสตร์เป็นท่ีนิยมใช้กนัมากในกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ เน่ืองจากราคาถกู
หาซือ้ง่าย ย้อมง่าย ประหยดัเวลา มีสีให้เลือกมาก ข้อเสีย คือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเน่ือง
ด้วยกรรมวิธีการสงัเคราะห์ขึน้ทางเคมี ถ้าใช้ย้อมจ านวนมากและสม ่าเสมอ การเทของเสียจากการ
ย้อมทิง้จะมีผลตอ่ดนิ พืช และผู้ ย้อม ซึง่ยงัไมมี่การศกึษาในเร่ืองเหลา่นีอ้ยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 

ในการย้อมสีทัง่สีธรรมชาติ และสีวิทยาศาสตร์ จดุประสงค์คือต้องการให้สีซึมเข้า
ภายในเส้นใยแลคงทนสีไมต่ก ซึ่งต้องเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมกบัคณุสมบตัิของเส้นใยแตล่ะชนิดแล้ว 
ต้องประกอบด้วยเทคนิคการย้อมท่ีถกูต้อง การกลบัเส้นใยไปมาให้มีการเคล่ือนไหว เป็นการช่วย
ให้สีตดิเส้นใยสม ่าเสมอการเลือกอณุหภมูิในการย้อมสี การย้อมสีมี 2 วิธีคือ 
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1. วิธีย้อมเย็นไม่ต้องต้มน า้สีย้อมหรือต้มเพ่ือใส่สารช่วยติดสีแล้วต้องเทน า้ทิง้
ปลอ่ยไว้ให้เย็น 

2. วิธีการย้อมร้อนต้มน า้สีย้อมให้ร้อนจดัหรืออุ่น ตามก าหนดระยะเวลาการย้อมสี
นานพอเพ่ือให้สีมีการปรับความเม้มและแทรกซมึเข้าสูภ่ายในเส้นใย 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพกระบวนการย้อมเส้นใยฝ้าย 

 

 
 

ภาพท่ี 4  ภาพผ้าฝ้ายพืน้เมืองท่ีผา่นการย้อมสีแล้ว 
 
กระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ 

สิงห์ อินทรชโูต (2556: 43) ได้กล่าวไว้ว่า “หากใช้วิธีปฏิบตัิและกระบวนการแบบเดิม
ท่ีคุ้นเคยย่อมน าไปสู่ผลลพัธ์เดิมท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาวสัดเุหลือใช้ได้ ดงันัน้การจะพฒันาไปสู่
กระบวนการเปล่ียนเศษวสัดเุป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นวัสดุต้นน า้อีกครัง้ จึงต้องผสมผสานศาสตร์
หลายแขนง” 
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ความหลากกลายทัง้ทางด้านขนาดและลกัษณะเฉพาะ ท าให้วสัดท่ีุเหลือจากการผลิต
กลายเป็นภาระหนกัของผู้ประกอบการ และเพราะความหลากหลาย ท าให้การควบคมุเศษวสัดุ
จากการผลิตเป็นไปได้ยาก และไมส่ามารถน ากลบัเข้าสูก่ระบวนการผลิตเดิมได้ โดยเฉพาะโรงงาน
ท่ีใช้เคร่ืองจกัรหรือระบบออโตเมชัน่เป็นหลกั (Automation) การจะน าเศษวสัดกุลบัมาใช้อีกจึงต้อง
ตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานและผู้ ปฏิบัติงานควบคู่กันไป เพราะหากใช้วิธีปฏิบัติและ
กระบวนการแบบเดิมท่ีคุ้นเคย ย่อมน าไปสู่ผลลัพธ์เดิมท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาวสัดุเหลือใช้ได้
ดงันัน้การจะพฒันาไปสู่กระบวนการเปล่ียนเศษวสัดเุป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นวสัดตุ้นน า้อีกครัง้ จึง
ต้องผสมผสานศาสตร์หลายแขนง และมีขัน้ตอนการปฏิบตัดิงันี ้

1. สร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Creating Environmental 
Awareness) 

การให้ความรู้เร่ืองความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรภายในโรงงานถึงเร่ืองดังกล่าว เป็นพืน้ฐานของกระบวนการ Upcycling เพ่ือให้
ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบตัิงานเข้าใจจดุมุ่งหมายส าคญั และไม่มุ่งประเด็นไปท่ียอดขายหรือก าไร
ก่อนเร่ิมพฒันาผลงาน โดยการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้ร่วมกันนีจ้ะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเตรียม
ปรับตวัไปสูแ่นวคดิท่ีนอกกรอบไปจากความคดิเดมิ เชน่การน าขีก้บไสไม้มาประสานเป็นม่านกรอง
แสงหรือการหลอมกระจกแผ่นเรียบเพียงบางจุดเพ่ือยืดกระจกเป็นขาโต๊ะเป็นต้น การสนบัสนุน
จากผู้บริหารระดบัสงูอย่างจริงจงัในบริษัทหรือองค์กร เป็นสว่นส าคญัอยา่งยิ่งในขัน้ตอนนี ้

2. คดัแยกเศษวสัด ุ(Scrap Categorization) 
กระบวนการต่อมาคือการเก็บข้อมูลเก่ียวกับเศษวสัดุ (เช่น กระบวนการท่ีท าให้

เกิดเศษ ปริมาณเศษ วิธีการก าจดัเศษ เป็นต้น) และเร่ิมคดัแยกวสัดท่ีุหลากหลายให้เป็นกลุ่มย่อย
ซึง่สามารถท าได้หลายวิธี โดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการคดัแยกตามชนิดวสัดเุพียงอย่างเดียว เพราะ
วิธีดงักล่าวเป็นการคดัแยกเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ดงันัน้จึงสามารถคดัแยก
ตามสี รูปทรง ขนาด น า้หนกั ความหนา หรือคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ได้ ในขัน้ตอนการคดัแยกเป็นกลุ่ม
ย่อยท าให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับปริมาณและลกัษณะเฉพาะของเศษวสัดไุด้ในคราวเดียวกันซึ่งจะ
ชว่ยให้ตดัสินใจได้ง่ายขัน้ในการเลือกเศษวสัดมุาพฒันาตอ่ 

3. ทดลองเชิงเทคนิคกบัเศษวสัด ุ(Material Experimentation) 
ในขัน้ตอนนีค้วรเร่ิมด้วยการเลือกเทคนิคท่ีผู้ประกอบการสามารถปฏิบตัิได้เป็น

แนวทางแรก เช่นหากเลือกเศษผ้ามาพฒันา ควรเลือกเทคนิคการเย็บ ทอ สานเพ่ือสร้างลดลาย
ต่าง ๆ ยังไม่ควรป่ันผ้าเป็นเส้นใย หรือหากเลือกเศษกระจกมาพัฒนา ควรใช้วิธีการหลอมด้วย
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อุณหภูมิต่าง ๆ หรือตัดกระจกด้วยกระบวนการหรือวิธีต่างๆ โดยยังไม่น าการเย็บหรือม้วนมา
ทดลองกับกระจก (ในขัน้ตอนต่อไปอาจน าเทคนิคใหม่  ๆ มาทดลองได้ แต่ต้องพิจารณาความ
พร้อมของผู้ปฏิบตัิงานว่าจะสามารถยอมรับเทคนิคใหม่  ๆ จากความคิดนอกกรอบได้มากน้อย
เพียงใด)หรืออาจท าการทดลองโดยการออกแบบในลกัษณะท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
เทคนิคท่ีมีอยู่นอกจากนีอ้งค์กรยงัได้องค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ท่ีพฒันาจากความรู้พื น้ฐานท่ีมีอยู ่
ซึ่งบ่อยครัง้จะมีการน างานฝีมือ (Craft) เข้ามาใช้ในการทดลอง เพ่ือทดสอบและพัฒนา
กระบวนการตา่ง ๆ เน่ืองจากความหลากหลายของเศษวสัดรุวมไปถึงเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่ในโรงงาน
อาจไม่สามารถปรับเปล่ียนเศษวัสดุได้ตามต้องการ ( Inflexible) ซึ่งขัน้ตอนนีจ้ะใช้เวลา
คอ่นข้างมากและยงัไมมี่ผลงานเป็นรูปธรรมแตมุ่ง่เน้นไปท่ีการค้นหาเทคนิคหรือกระบวนการขึน้รูป
ใหม่ จึงอาจน าไปสู่ความล้มเหลวบ่อยครัง้ท าให้ผู้ปฏิบตัิหรือผู้ดูแลการปฏิบตัิงานเลิกล้มความ
ตัง้ใจในการพฒันาผลิตภณัฑ์จากเศษวสัดตุอ่ไป 

4. เลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาตอ่ (Techique Identification) 
ขัน้ตอนการทดลองเศษวสัดเุป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งตอ่การเลือกเทคนิคในขัน้ตอน

นี ้เพราะหากขาดขัน้ตอนต่าง ๆ  ท่ีผ่านมา อาจท าให้เทคนิคท่ีเลือกมาใช้ในขัน้ตอนนีเ้ป็นวิธีการ
เดมิ ๆ ซึง่จะน าไปสู่ผลลพัธ์แบบเดิม ไม่มีการค้นพบแนวทางการพฒันาใหม่ๆ อย่างไรก็ตามแม้จะ
มีการทดลองท่ีหลากหลายในเบือ้งต้นแล้ว แตบ่างวิธีการอาจยงัไม่เหมาะสมหรือยงัไม่สมบรูณ์พอ 
ดงันัน้การเลือกเทคนิคมาใช้งานในขัน้ตอนนี ้คือการน าความคิดท่ีไม่จ ากดัในตอนต้น มาปรับเข้าสู่
ความเป็นไปได้ในการผลิต ท่ีต้องพิจารณาทัง้กระบวนการผลิตและหลกัเศรษฐศาสตร์ควบคูก่นัไป
ด้วย อยา่งไรก็ดีผู้ประกอบการท่ีมีเศษวสัดอุยา่งเดียวกนัอาจเลือกเทคนิคตา่งกนัมาพฒันาเศษของ
ตน เช่น โรงงานไม้ต่างมีเศษไม้นานาชนิดและหลายรูปแบบเหลือทิง้ บางโรงงานอาจเลือกวิธีอดั
ประกอบ บางโรงงานอาจเลือกวิธียึดด้วยสกรูหรือการร้อยด้วยเหล็กเส้น ความเหมาะสมจึงขึน้อยู่
กบัความถนดั เคร่ืองมือ และแบบท่ีเลือกพฒันา 

5. ออกแบบจากเทคนิคท่ีพฒันาขึน้ (Technique-based Design Collaboration) 
การสร้างสรรค์แบบถือเป็นขัน้ตอนท่ียาก เพราะเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถจับต้องได้

อยา่งเป็นรูปธรรมแตอ่ยา่งไรก็ตาม ขัน้ตอนนีถื้อเป็นหวัใจของการ Upcycle เน่ืองจากการออกแบบ
ถือเป็นสิ่งท่ีสามารถตดัสินได้ว่าผลงานท่ีได้จะกลายเป็นสิ่งท่ีมีมูลค่าหรือกลายเป็นเพียงกองขยะ
อีกกองเท่านัน้ ซึ่งการออกแบบหากร่วมมือกันท าเป็นทีมจะยิ่งท าให้ได้เห็นมุมมองในมิติ
หลากหลาย โดยนกัออกแบบในทีมควรให้ความเห็นตอ่แบบท่ีเสนอขึน้อยา่งเป็นกลาง แตต้่องมีการ
สรุปแบบเพ่ือให้ได้ขนาดสดัส่วนผลิตภัณฑ์ หรือสตูรของวสัดเุพ่ือด าเนินการตอ่ ขัน้ตอนนีเ้ป็นการ
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คิดนอกกรอบภายในข้อจ ากดัท่ีเฉพาะเจาะจงกล่าวคือ เป็นการออกแบบบนพืน้ฐานของเทคนิคท่ี
เลือกแล้ว ซึ่งอาจน าไปสู่นวตักรรมหรือแบบอ่ืน ๆ ตอ่ไป วัสดหุรือเทคนิคท่ีพฒันาขึน้อาจจะมีการ
ปรับปรุง หากแบบท่ีก าลงัพฒันามีความซบัซ้อนเกินกว่าเทคนิคท่ีเลือกมาใช้ โดยในการเสนออาจ
ใช้การสเกตช์ (Sketch) หรือภาพเสมือนจากโปรแกรมสามมิติต่าง ๆ เพ่ือให้ง่ายในการต่อยอด
ความคดิ และท าให้ผู้ ร่วมงานมองเห็นภาพรวมในสิ่งเดียวกนั 

6. พฒันาวิธีการขึน้รูป ประกอบชิน้งาน (Development of Fabrication Methods) 
การประกอบแบบตา่ง ๆ นัน้จะมีความแตกตา่งกนั เชน่ เม่ือสามารถหลอมเศษแก้ว

คละสีส าเร็จได้ลวดลายหรือรูปทรงแล้ว จะประกอบเป็นโคมไฟมีขาตัง้อย่างไร หรือเร่ิมท าเศษหนงั
ให้เป็นผืนได้แล้ว แตจ่ะท าให้เป็นกระเป๋านัน้จะสานหรือเย็บอยา่งไรวสัดอุะไรท่ีจะน ามาใช้ประสาน
จะใช้กาวและความร้อนปริมาณเท่าไรหรือการน าอลมูิเนียมเซ็กชัน่ (Aluminum Sections) มาท าสี
แล้วจะประกอบเป็นแผงกันแดดหรือม้านั่งอย่างไร จะใช้การร้อย หรือยึดสกรูหรือแต้มเช่ื อมเข้า
ด้วยกนั วิธีการขึน้รูปมีความส าคญัมากในการสร้างรายละเอียดและความประณีตให้กบัชิน้งาน 

7. สร้างต้นแบบ (Prototyping) 
การสร้างต้นแบบมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะสามารถท าให้มองเห็นความ

สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (Proof of Concept) ทัง้ในแง่ของสดัส่วน รวมไปถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ โดยผู้ออกแบบจะสามารถตรวจสอบการใช้งาน ความแข็งแรงและความสวยงาม น าไปสู่
การแลกเปล่ียนความคิด ตลอดจนการน าเสนอสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามแบบ เน่ืองจากเป็นการผลิตใน
รูปแบบใหม่ท่ียังไม่เคยลองใช้ ในขัน้ตอนนีผู้้ ปฏิบัติงานต้องน าเสนอทัง้ความส าเร็จและความ
ล้มเหลว และความแตกต่างจากแผนเดิม เพราะอาจท าให้พบวิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้เพ่ือค้นหา
ค าตอบท่ีดีท่ีสดุในการสร้างผลงานชิน้นัน้ๆและน าไปสู่ต้นแบบของผลิตภณัฑ์หรือวสัดใุนลกัษณะ
อ่ืน ๆ ต่อไป การเสนอต้นแบบในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอ่ืน ๆ นัน้ก็มีความส าคญัมาก
เช่นเดียวกันต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เทคนิคในการแก้ไขวสัดอุย่างหนึ่งอาจใช้กบัวสัดอีุก
ชนิดหนึ่งได้ เช่นการอดัร้อนสามารถใช้ได้กับทัง้วสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตรและขยะชุมชนอย่าง
กลอ่งบรรจภุณัฑ์ UHT ได้ การสร้างบรรยากาศของการชว่ยเหลือกนัจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ี
มีทัง้ความรู้ เทคนิค และเคร่ืองมือท่ีผู้ ประกอบการหนึ่ง ๆ ไม่สามารถมีไว้ทัง้หมดในโรงงาน
เครือขา่ยนีจ้ะเกือ้หนนุไปสู่การพฒันาผลงานร่วมกนัในระยะยาวและช่วยน าเศษวสัดกุลบัมาใช้ใน
หลายรูปแบบได้อยา่งยัง่ยืน 

8. ปรับต้นแบบ ทดสอบผลงาน (Prototype Testing & Refinement) 
ในขัน้ตอนนี ้หากมีการแก้ไขชิน้งานจะเป็นเพียงการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น

รูปร่าง สี หรือการปรับรายละเอียดและความเรียบร้อย เพ่ือให้ผลงานเสร็จสมบรูณ์ ในบางครัง้อาจ
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มีการปรับขนาดเพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน เชน่หลงัจากน ากระจกมาพฒันาเป็นสตลูนัง่ซึ่งมี
สดัส่วนท่ีสวยงามแล้ว แต่พบว่าวิธีการเสียบกระจกเข้าด้วยกัน จะมีความหลวมบ้างเพ่ือให้ถอด
ประกอบและขนสง่ง่าย แตค่วามหลวมเล็กน้อยนัน้จะสร้างความกงัวลให้ผู้นัง่ได้ เพราะการขยบัตวั
ขณะนัง่จะท าให้เกิดการขยบัเขยือ้น แม้ผลิตภณัฑ์จะแข็งแรงรับน า้หนกัได้แตห่ากใช้เป็นโต๊ะข้าง
หรือโต๊ะหวัเตียงจะเหมาะสมกวา่เพราะไมต้่องรองรับการเคล่ือนไหวของผู้ใช้  

9. ทดสอบด้านการตลาด 
การทดสอบความต้องการด้านการตลาดเป็นการน าเสนอผลงานต่อผู้บริโภค ทัง้

รูปแบบ การใช้งาน และราคา รวมทัง้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้ มาใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน
ตอ่ไป ซึ่งวิธีหนึ่งท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือการน าเสนอผลงานในงานแสดงสินค้าเพราะเป็นช่องทางการ
ส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกบัผู้ ซือ้สว่นใหญ่ในเร่ืองกระบวนการพฒันาชิน้งานจากเศษวสัดเุหลือ
ใช้สู่การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดงันัน้ การแสดงผลงานจึงต้องเตรียมข้อมลูวางแผนการแสดง
ชิน้งาน จดัแสงและอาจมีเศษวสัดมุาแสดง พร้อมๆผลงานขัน้สดุท้าย (เพราะชิน้งานท่ีสมบรูณ์แล้ว 
อาจไม่มีลกัษณะของเศษวสัดเุหลืออยู่) อีกทัง้เป็นการช่วยในการศึกษาเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมต่อ
ความรู้สกึร่วม หรือความรู้สกึ “คุ้ม” ของผู้บริโภค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ภาพกระบวนการออกแบบจากเศษวสัด ุ
ท่ีมา: สิงห์ อินทรชโูต, Upcycling พัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์ (ปทมุธานี: ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ, 2556), 53 
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ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางาน Upcyling ของผู้ประกอบการ 
1. การสนบัสนุนของผู้บริหาร (Executive Support) ในการน าเศษวสัดกุลบัมาใช้

ผลิตสินค้าใหมส่ง่เสริมให้ผู้ปฏิบตัิงานคิดนอกกรอบและต้องมีนโยบายท่ีชดัเจนเพ่ือแสดงจดุยืนใน
การสนบัสนนุเร่ืองการน าเศษวสัดกุลบัมาสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 
คือ 

1.1 ผู้บริหารแจ้งความประสงค์ท่ีต้องการให้น าเศษวสัดมุาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ 
เรียกง่าย ๆ วา่ “อยากให้ท า” 

1.2 ตัง้ทีมงานจดัสรรงบประมาณและกลไกสง่เสริมตา่ง ๆ หรือเรียกวา่ “สนบัสนนุ
ให้ท า” 

1.3 ออกค าสัง่ให้ปฏิบตัิการพฒันาและสรรค์สร้างผลงานโดยมีระยะเวลาชดัเจน 
หรือเรียกวา่ “สัง่ให้ท า” 

2. มี Database ท่ีระบชุนิด ปริมาณ ขนาด และจ านวนเศษวสัดอุย่างชดัเจน ใกล้กบั
พืน้ท่ีการผลิตของสถานประกอบการ ไม่กระจายไปตามจุดต่าง ๆ ในโรงงาน เพราะจะสร้างความ
สบัสนให้กบัผู้ปฏิบตังิาน 

3. การทดลองอย่างต่อเน่ือง (Continual Experimentation & Development) 
ผู้ประกอบการท่ียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศษวัสดุสะสมในสถานประกอบการของตนย่อม
หมายถึงยงัไมมี่เทคนิค หรือต้นแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัเศษวสัด ุการทดลองอย่างตอ่เน่ืองจะ
ท าให้ค้นพบวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆ ท่ีสามารถน าเศษวสัดกุลบัมาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. มีคณะท างานท่ีชดัเจน (Team Allocation) คือต้องมีผู้ รับผิดชอบโครงการ สามารถ
ลงมือปฏิบตัิและคอยประสานงานกับผู้ปฏิบตัิงานทุกคนซึ่งการมีคณะท างานท่ีชดัเจนจะป้องกัน
การหยุดชะงักเม่ือโรงงานต้องผลิตสินค้าส่งลกูค้าให้ทนัตามความต้องการ จนไม่สามารถจดัสรร
เวลาปฏิบตังิาน Upcycling ได้ 

5. มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลงานท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจ (Business-related 
Targets) เชน่ต้องน าเสนอผลงานในงานแสดงสินค้าต้องการพฒันาแบรนด์ของบริษัทหรือต้องการ
ส่งประกวดรางวัลด้านการออกแบบ เป็นต้น จุดมุ่งหมายเหล่านีจ้ะเป็นแรงกระตุ้นในการพฒันา
ผลงานให้ส าเร็จ แม้จะต้องพบอุปสรรคขณะปฏิบตัิการทดลอง หรือเป็นช่วงท่ีสายการผลิตยุ่งอยู่
กบัการผลิตสง่สินค้าจนไมมี่เวลาพฒันาต้นแบบก็ตาม 
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เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ภาพเทคนิคการพฒันาผลิตภณัฑ์จากเศษวสัด ุ
ท่ีมา: สิงห์ อินทรชโูต, Upcycling พัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์ (ปทมุธานี: ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ, 2556), 53 
 

เทคนิคงานผ้า (fabric manipulation) 
Swift G. (1984) ได้รวบรวมเอาไว้ว่า งานจดัการผ้าหรือ fabric manipulation คือ

เทคนิคใด ๆ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพืน้ผิวของผ้าซึง่มีเทคนิคตา่งๆมากมายดงันี ้
1. Gathering คือ เทคนิคการท าให้ผ้าตอ่กนัตามแบบท่ีสร้างไว้โดยทัว่ไปสามารถใช้

ด้ายเย็บด้วยมือหรือใช้จกัรอตุสาหกรรมได้ 
2. Shirring คือ เทคนิคการเย็บแนวขนานท าให้ผืนผ้ามีความกว้างตามความต้องการ 
3. Pleating คือ การพลีทหรือเทคนิคการจับจีบผ้าโดยใช้วิธีการพับและควบคุม

รูปแบบตามต้องการ วิธีการจบัจีบมีหลากหลายรูปแบบ แตก่ารจบัจีบท่ีเป็นท่ีนิยมคือการใช้กล่อง 
ตลบัหมกึ พดั กระดาษ และมีดมาใช้ในการท าให้เกิดรอยพบั 

4. Tucking คือ เทคนิคพบัผ้าและควบคมุการเย็บด้วยมือหรือจกัรเย็บผ้าเพ่ือให้เกิด
ผิวสมัผสั 
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5. Smocking คือ เทคนิคการเย็บตามจุดท่ีก าหนดในลกัษณะการปักเป็นแถว ๆ ท าให้
เกิดพืน้ผิวเป็นแพทเทิร์นท่ีสวยงามเรียกว่า North American Smocking 

6. Quilting คือ การเย็บวสัดเุข้าด้วยกนัเป็นเลเยอร์ ท าให้เกิดการยกระดบัของพืน้ผิว
วสัด ุเทคนิคนีส้ามารถท าได้ด้วยมือหรือจกัรเย็บผ้า 

7. Cord Quilting คือ การใช้เทคนิคการควิทล์คือการเย็บตอ่เป็นเลเยอร์เข้าด้วยกนัแต่
ใช้วสัดเุป็นผ้าพนัเชือกหรือวสัดท่ีุมีลกัษณะเป็นเส้นแทน เทคนิคนีส้ามารถใช้ตกแตง่งานคลิทล์เพ่ือ
สร้างลวดลายหรือผิวสมัผสัได้อีกด้วย 

8. Corded / Italian Quilting คือการสร้างลวดลายบนผ้าด้วยการปัก อาจมีการใช้ผ้า
ลวดลายต่าง ๆ มาปักเป็นเลเยอร์ท าให้เกิดลวดลายบนผ้าผืนนัน้ มีความนนูของลายอยู่เล็กน้อย 
เทคนิคนีส้ามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ Stuffed / Traunto Quilting และ Wadded English 
Quilting 

1. Stuffed / Trapunto Quilting คือ การคลิทล์โดยเสริมผ้ามสัลินกบัแพดดิง้ไว้ใต้
ลวดลายท่ีต้องการท าคลิทล์จากนัน้เย็บรอบตามลาย ลวดลายนัน้จะมีความนนูขึน้มาก 

2. Wadded English Quilting คือ การคลิทล์ในลกัษณะการเสริมผ้าเช่นกนั แต่
เป็นลกัษณะการเย็บตอ่ลายให้เป็นผืนผ้า 

9. Flat Quilting คือ การคลิทล์แบนแพดดิง้เพียงชัน้เดียวควบคูก่บัการเย็บให้เกิดลาย 
10. Shadow/Ombre Quilting คือ การใช้ไหมสีเข็ม ผ้าหรือวสัดท่ีุหาได้เย็บบนวสัดุ

เพียงครัง้เดียวเพ่ือให้เกิดลายเส้นเล็กท่ีสดุจนไมเ่ห็นรอย 
เทคนิคตกแต่งผ้าเพิ่มเติม (Embellishment Through Addition) (Clabburn, P. 

1976) ได้รวบรวมไว้วา่ 
1. Applied work งานประยกุต์ศิลป์ เทคนิคการเย็บปักถกัร้อยทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการ

เพิ่มเตมิลวดลายผ้าอาจใช้เทคนิคการปักด้วยวสัดตุา่ง ๆ เทคนิคนีร้วมถึงงานคลิทล์ด้วย 
2. Couching เป็นเทคนิคการใข้เชือก ด้าย ไหมพรมมาเย็บติดกับผ้าเพ่ือสร้าง

ลวดลายและผิวสมัผสัท่ีสวยงาม 
3. Stitching - Hand stitching เป็นการเย็บเพ่ือสร้างลวดลายบนผืนผ้า อาจใช้เฉพาะ

ด้ายสีบนผืนผ้าสีขาวหรือสีด า หรือเป็นการเย็บปักลกูปัดตา่ง ๆ บนผืนผ้าก็ได้ 
4. Blackwork การปักลกัษณะลวดลายโมโนโครม 
5. Whitework เป็นการปักด้ายสีขาวบนพืน้สีขาวลกัษณะนีเ้ป็นการปักแบบ Ayrshire 

embroidery, Broderie Anglaise, Renaissance และ Richelieu embroidery 
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6. Canvas work เป็นงานปักเย็บบนผืนผ้าใบ เช่น การปักแบบฟลอเรนซ์ bargello 
,Berlin Woolwork และปักครอสตสิช์ 

7. Metal thread work เป็นเทคนิคการใช้โลหะแท้มีคา่หรือโลหะสงัเคราะห์มาใช้ปัก
ประดบัตกแตง่ มกัเป็นงานท่ีใช้ในเคร่ืองแตง่กายพระราชพิธี เคร่ืองแตง่กายประจ าชาตเิป็นต้น 

8. Beads and Beading 
1. Tambour Work or Beading เป็นเทคนิคการปักลกูปัด หรือเล่ือมด้วยตะขอ 

(Tambour hook) ท าห่วงพร้อมร้อยลกูปัดหรือเล่ือมลงบนผืนผ้าท่ีขึงเตรียมไว้  เทคนิคนีม้กันิยมใช้
ในงานอตุสาหกรรมแฟชัน่ 

2. Hand beading เป็นวิธีการร้อยลกูปัดด้วยเทคนิคหลากหลายโดยใช้มือท า มี
การออกแบบพืน้ผิวหรือลวดลายด้วยลกูปัดคล้ายกบัการทอลกูปัด 

3. French beading เป็นเทคนิคการร้อยลกูปัดแบบ 3 มิต ิ 
เทคนิคการตกแต่งด้วยการตัดทอน (Embellishment through Subtraction) 
1. Decoupé/Reverse appliqué  เป็นเทคนิคการเย็บปะตามลวดลายท่ีท าการฉลุ

ด้วยผ้าอีกชัน้ สามารถเย็บด้วยมือหรือจกัรเย็บผ้าได้ 
2. Cutwork เป็นเทคนิคการเย็บขอบผ้าตามลายท่ีฉลุ คล้ายงานลูกไม้เป็นงานท่ี

ละเอียดสามารถท าด้วยมือหรือเคร่ืองจกัร 
3. Drawn thread เป็นเทคนิคการท าลวดลายด้วยด้ายและเข็ม หรือเรียกได้อีกอย่าง

คือการทอด้วยเข็ม เทคนิคนีส้ามารถเช่ือมผืนผ้าโดยให้รอยเช่ือมมีลวดลายท่ีสวยงาม 
เทคนิคสร้างโครงสร้าง (Construction Techniques) 
1. Patchwork เป็นเทคนิควิธีการเช่ือมผ้าด้วยการแย็บ เป็นเทคนิคท่ีใช้ประยุกต์ใน

งานควิลท์และงานเย็บปะ มี 4 เทคนิคหลกัดงันี ้

1.1 Applied Patchwork เทคนิคการเช่ือมเข้าด้วยกนัเป็นผืน 

1.2 Pieced work / mosaic patchwork / inlay การเช่ือมตอ่ผ้าด้วยการเย็บ 

1.3 Log cabin patchwork เป็นการเย็บปะผ้ารูปแบบส่ีเหล่ียมเข้าด้วยกนัเป็นผืน 

1.4 Crazy patchwork เทคนิคการเย็บตอ่ด้วยวสัดท่ีุหลากหลาย เย็บตอ่กนัเป็นผืน 

2. Lace  ลกูไม้เป็นเทคนิคท่ีซบัซ้อนใช้วิธีการตา่ง ๆ ด้วยมือหรือเคร่ืองท าลกูไม้ เป็น
ลกัษณะการผกูการมดั การวนลปู อปุกรณ์ท่ีใช้มกัเป็นเข็มลกูไม้ กระสวยหรือเคร่ืองท าลกูไม้ 

2.1 Needlemade lace  เป็นเทคนิคการท าลูกไม้ด้วยมือโดยใช้เข็มและการเย็บ 
รูปแบบหลกัมีอยู ่3 รูปแบบคือ Renaissance lace, Reticella lace และ Richlieu lace. 
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2.2 Bobbin lace  เป็นเทคนิคการถักทอลูกไม้โดยใช้เข็มหมุดคัน่เพ่ือให้เกิด
ลวดลาย  

3. Machine made lace เป็นการถกัลกูไม้ด้วยเคร่ืองท าลกูไม้  
การเยบ็ปักถักร้อยในระบบอุตสาหกรรม (Industrial Embroidery Equipment) 
1. Hand operated เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานหตัถอตุสาหกรรมเย็บปักถกัร้อยมีทัง้  Irish 

machine (เคร่ืองปัก) Cornely machine (เคร่ืองปักเย็บด้วยเทคนิคห่วงโซ่ร้อยตะเข็บ) สามารถ
ใช้ได้กบัด้าย 2 – 3 ตะกรอ ใช้กบัริบบิน้ ลกูปัด การถกั ปักเล่ือม และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากนี ้
ยงัมีเคร่ือง Barratto scalloping machine (จกัรโพ้ง) ใช้เย็บปักเก็บริมขอบผ้า Threadless 
embroidery machine เคร่ืองปักผ้าโดยเฉพาะใช้ด้ายน้อยท่ีสดุ 

2. Shiffli embroidery เป็นเคร่ืองปักทอผ้าขนาดใหญ่ใช้ในระบบอตุสาหกรรมทอผ้า
ขนาดใหญ่ควมคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยหัวปักหลายหัวแต่ละหัวสามารถ
ควบคมุและออกแบบตามค าสัง่ท่ีต้องการลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การเย็บปักในระบบคอมพิวเตอร์ (Computerised Embroidery Equipment) 
(Pizzuto, 1994.) ได้รวบรวมเอาไว้วา่ 

1. Tools เคร่ืองมือท่ีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนมากใช้โปรแกรม CADCAM เป็น
โปรแกรมปักเย็บมลัติฟังชัน่เช่น ZSK และ Tajima computerized embroidery machine มีหวั
ควบคมุการปักทัง้แบบ 6, 12 ,18 หรือบางรุ่นสามารถประกอบตอ่เพิ่มได้ เช่นรุ่น Amaya machine 
แตล่ะหวัสามารถท างานแยกกนัแล้วแตล่ายท่ีท าการออกแบบ 

2. Maya เคร่ืองปักมายาเป็นเคร่ืองปักผ้า ควิทล์ผ้าในระบบอุตสาหกรรมใหญ่
สามารถปักบนผืนผ้าขนาดใหญ่เป็นม้วน ๆ ได้  

3. Laser Cutting เป็นเคร่ืองตดัผ้าหลากหลายชนิดในปริมาณความหนามากถึง 
2000 เมตร หรือวสัดอ่ืุนๆมากมายในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยใช้ระบบเลเซอร์  เคร่ืองมือนี ้
สามารถใช้งานร่วมกบักระบวนการพิมพ์ผ้า หรือการปักได้อีกด้วย 

4. Laser Engraving Machines เคร่ืองนีส้ามารถแกะสลกัลายได้อย่างแม่นย า แต่
จ ากดัขนาดของชิน้งานท่ี 1,800 x 1,800 มม. ด้วยความเร็วกว่า 24 ตารางเมตรตอ่วินาที  เคร่ืองนี ้
สามารถสร้างงานแบบรูปภาพ ข้อความ โลโก้ หรือผิวสมัผสั บนชิน้งานหรือบนวสัดอ่ืุน ๆ เช่น หนงั 
พลาสตกิ ผ้าเส้นใยธรรมชาต ิหรือสามารถเปล่ียนสีและผิวสมัผสับนวสัดนุัน้ ๆ ได้ 
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เทคนิคงานพมิพ์สกรีนผ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 ภาพเทคนิคสกรีนผ้าด้วยบล็อกสกรีน 

 
S.K. COLOR & CHEMICALS LIMITED PARTNERSHIP (2009) ได้รวบรวมเอาไว้

วา่ นอกเหนือจากการทอ การย้อม การเพ้นต์แล้ว การตกแตง่ลวดลายลงบนผ้าโดยการพิมพ์สกรีน
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในหลากหลายกรรมวิธีท่ีน ามาใช้ในการท าให้เกิดลวดลายบนผ้า โดยผ้าท่ีถูก
น ามาใช้ในการพิมพ์สกรีนสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทคือ ผ้าหลา(ผ้าม้วน) และผ้าชิน้ (รวมถึง
เสือ้ส าเร็จรูป) ซึ่งกระบวนการท่ีถูกน ามาในการพิมพ์ผ้ามีทัง้ท่ีเป็นแบบใช้เคร่ืองจักรอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรมการพิมพ์ผ้าขนาดใหญ่และตามโรงงาน เช่นเคร่ืองพิมพ์แบบ Rotary 
Screen, Roller Screen, Flat Bed Screen , Digital Printing เป็นต้น และการพิมพ์ผ้าโดยอาศยั
แรงงานคน (Hand Printing ) โดยประเภทการพิมพ์สกรีนลงบนผ้าสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท
หลกั ๆ คือ 

1. การพิมพ์โดยตรง (Direct Printing) จะใช้แป้งพิมพ์ซึ่งผสมกบัหมึกพิมพ์ตามประเภท
ท่ีเหมาะกบัเนือ้ผ้าและผสมสารเคมีอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเพิ่มความคมชดัของลายและความเข้มของสี แล้ว
จงึท าการพิมพ์ตรงลงไปบนเนือ้ผ้า ซึง่การพิมพ์โดยตรงยงัสามารถจ าแนกตามเทคนิคได้ดงันี ้

1.1 การพิมพ์ดิสชาร์จ (Discharge Printing) เทคนิคนีใ้ช้กบัการพิมพ์ลวดลายบน
ผ้าท่ีถกูย้อมสีมาก่อนแล้ว โดยใช้สารก าจดัสี(Discharging agent) เพ่ือท าลายสีพืน้ของผ้าท่ีถูก
ย้อมท าให้เกิดเป็นลวดลายสีขาว(White discharge) ในกรณีท่ีต้องการให้เกิดลวดลายสีอ่ืน ๆ 

http://www.pandascreen.com/main/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_discharge_screen
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(color discharge) จะเตมิสีซึง่มีคณุสมบตัทินตอ่สารก าจดัสีผสมลงไป เม่ือท าการพิมพ์ ลวดลายสี
พืน้ของผ้าย้อมจะถูกท าลายแต่สี ท่ีเติมลงไปคงอยู่และเข้าไปแทนท่ีสีท่ีถูกกัด เม่ือไปผ่าน
กระบวนการอบและซกัแห้งแล้วจงึจะเห็นเป็นลวดลายปรากฏ 

1.2 การพิมพ์ รีซิส (Resist Printing) เป็นการพิมพ์ลายโดยผสมสารกันสี 
(Resisting agent) ลงในแป้งพิมพ์เพ่ือป้องกันสีย้อมซึ่งจะถูกย้อมหรือพิมพ์ทับในภายหลัง 
หลงัจากย้อมและน าไปซกัจะเห็นเป็นลวดลายพิมพ์สีขาว (White Resist) ตรงส่วนท่ีพิมพ์ลายกนัสี
ไว้ และหากต้องการให้เกิดลวดลายสี (Color Resist) จะเติมสีท่ีต้องการผสมลงไปในแป้งพิมพ์
พร้อมสารกนัสีแล้วจงึพิมพ์ลายก่อนน าไปย้อม วิธีการนีน้ิยมใช้กนัในการท าผ้าบาตกิ 

1.3 การพิมพ์เบิร์นเอ๊าท์ (Burn-Out Printing) เป็นการท าให้เกิดลวดลายบน
เนือ้ผ้าท่ีมีเส้นใยผสม 2 ชนิด ด้วยการผสมสารเคมีท่ีมีคณุสมบตัิท าลายเส้นใยของผ้าลงในแป้ง
พิมพ์ เพ่ือท าให้เส้นใยชนิดใดชนิดหนึง่ท่ีถกูท าลายเกิดเป็นลวดลาย 

1.4 การพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล (Digital printing) เป็นการพิมพ์ผ้าโดยใช้
เคร่ืองพิมพ์ท่ีอาศยัหลกัการเดียวกับการพิมพ์กระดาษด้วยเคร่ือง Printer ทัว่ไป เพียงแตเ่ปล่ียน
จากกระดาษมาเป็นพิมพ์ตรงลงบนเนือ้ผ้า ซึ่งกระบวนการพิมพ์ผ้าด้วยเคร่ืองพิมพ์ดิจิตอลปัจจบุนั
มีทัง้ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใช้พิมพ์เสือ้ส าเร็จรูป ซึ่งการพิมพ์โดยด้วยเคร่ืองดิจิตอล
จ าเป็นต้องน าผ้าไปผ่านกระบวนการ Pre-Treat ก่อนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์และต้องมี
การอบเคลือบสีหลงัจากการพิมพ์ (finishing)เพ่ือให้หมกึพิมพ์ตดิทนบนเนือ้ผ้า 

2.  การพิมพ์แบบอ้อม (Indirect Print) หรือ แบบถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer) 
เป็นเทคนิคการพิมพ์ลายลงบนกระดาษ แล้วน าไปผ่านกระบวนการกดหรือรีดด้วยความร้อน 
เทคนิคนีไ้ด้ถูกต่อยอดมาจากการสกรีนเสือ้เบอร์หมายเลขของนักกีฬา โดยการสกรีนลงบน
กระดาษทรานเฟอร์เตรียมไว้ก่อน เม่ือมีออเดอร์มาก็สามารถจะน าเข้าเคร่ืองรีดความร้อนกดทบั
สกรีนตดิเสือ้ได้ทนัที จนเข้าสูย่คุดจิิตอล เทคโนโลยีการพิมพ์ได้พฒันาไปพร้อม ๆ กบัการออกแบบ
กลไกหวัฉีดหมึกและคณุสมบตัิของหมึกท่ีน ามาใช้พิมพ์ในงานอตุสหกรรมสิ่งพิมพ์ จึงได้เร่ิมมีการ
ประยกุต์เอาหลกัการสกรีนเสือ้แบบทรานเฟอร์ดัง้เดิมมาใช้ โดยการพิมพ์ลวดลายด้วยเคร่ืองปริน้ -
เตอร์แบบ Ink Jet หรือ Laser ลงบนกระดาษทรานเฟอร์แล้วน าไปกดด้วยเคร่ืองรีดความร้อน
เพ่ือให้หมึกระเหิดย้อมติดไปบนเสือ้โดยมีแผ่นฟิล์มบนกระดาษเป็นตวัเคลือบยึดเกาะลวดลายกับ
ตวัเสือ้อีกชัน้หนึง่ 

2.1 หมึกส าหรับการสกรีนแบบทรานเฟอร์ ต้องมีคณุสมบตัิในการยึดเกาะบนเส้น
ใยผ้าได้ดี คงทนต่อแดด (การตาก และใส่กลางแจ้ง)และท่ีส าคญัต้องทนน า้(ทนต่อการซกัล้าง) 
โดยหมกึท่ีนิยมน ามาใช้ในการสกรีนเสือ้แบบทรานเฟอร์ เชน่ 
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2.2 หมกึ dye sublimation ink ซึง่มีคณุสมบตัใินการระเหิด เม่ือถกูความร้อนหมึก
จะเหิดกลายเป็นไอย้อมติดลงไปบนเนือ้ผ้า ส่วนข้อจ ากดัของหมึกประเภทนีคื้อใช้ได้ เฉพาะกับผ้า
ใยสงัเคราะห์โพลีเอสเตอร์ หรือไนลอ่นเทา่นัน้ ไมส่ามารถใช้ได้กบัผ้าท่ีเป็น cotton 100% 

2.3 หมึกพิกเม้นต์ หรือ ท่ีเรียก ดรูาไบท์( Durabite เป็นชือทางการค้าของ printer 
เจ้านึง) จะมีคุณสมบัติเด่นในด้านความคงทน และกันน า้ เน่ืองจากหยดหมึกจะมีเรซิ่นบาง ๆ 
เคลือบอยู ่หมกึประเภทนีส้ามารถใช้สกรีนลงบนเนือ้ผ้า cotton 100% 

2.4 กระดาษทรานเฟอร์ เป็นกระดาษท่ีผลิตขึน้มาโดยเฉพาะส าหรับงานสกรีนเสือ้
ด้วยความร้อน โดยตวักระดาษจะมีแผ่นฟิล์มบาง ๆ เคลือบอยู่เม่ือน าไปกดทับด้วยเคร่ืองรีดความ
ร้อนตวัฟิล์มจะละลายเคลือบติดไปบนลวดลาย และตวัเสือ้ ถ้าสกรีนลงบนเสือ้สีขาวตวัฟิล์มท่ี
เคลือบก็จะกลมกลืนไปกับสีเสือ้ (ถ้าสังเกตจะมองเห็นเป็นกรอบส่ีเหล่ียมของเนือ้ฟิลม์) แต่ถ้า
สกรีนเสือ้ด าจะเห็นเป็นกรอบฟิล์มส่ีเหล่ียมอย่างชดัเจน เน่ืองจากข้อจ ากัดดงักล่าวจึงท าให้งาน
สกรีนด้วยวิธีรีดร้อนนีถ้กูน าไปใช้ในวงจ ากดัเฉพาะกับการสกรีนเบอร์หรือตวัอกัษร หรือสกรีนเสือ้
รูปถ่ายท่ีระลกึ เน่ืองจากจ าเป็นต้องมีการท า die cut เพ่ือตดัพืน้ท่ีส่วนท่ีไม่ใช่ลวดลายออก (ยกเว้น 
design ท่ีมีกรอบส่ีเหล่ียม เชน่ รูปถ่ายภาพเหมือน) และผิวสมัผสับนลวดลายท่ีสกรีนลงบนเสือ้จะ
แตกตา่งจากการสกรีนแบบซิลค์สกรีนซึ่งเรียบเป็นเนือ้เดียวกบัเสือ้(ยกเว้นประเภทท่ีต้องการสกรีน
ลายนูน) แต่กับการสกรีนความร้อนด้วยวิธีทรานเฟอร์แผ่นฟิล์มท่ีเคลือบจะให้ความรู้สึกของ
ผิวสมัผสัเหมือนการน าแผ่นสติกเกอร์มาติดลงบนเสือ้ ในกรณีท่ีลวดลายซบัซ้อนท าให้ล าบากใน
การท า die cut จะใช้วิธีเล่ียงด้วยการออกแบบลายสกรีนให้มีสีพืน้มารองรับเป็นแบ็ลคกราวน์ 
เพ่ือให้ง่ายตอ่การตดัหรือท า die cut 

ความคงทน ในการสกรีนเสือ้ด้วยวิธีทรานเฟอร์ คุณสมบตัิในด้านความคงทนของ
ลวดลายท่ีสกรีนทัง้ตอ่การตากแดดและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการซกัล้างด้วยน า้จะขึน้อยู่คุณภาพของ
หมกึและกระดาษซึง่มีความส าคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกว่าการตดัสินใจเลือก Printer เพราะถ้าใช้หมึกท่ี
ไมผ่า่นการทดสอบคณุสมบตัใินการทนน า้เม่ือน าไปซกั รวมถึงกระดาษทรานเฟอร์ท่ีมีคณุสมบตัิใน
การยดึเกาะ (ฟิล์มท่ีเคลือบ) ไมดี่ เม่ือน าไปซกัลวดลายจะหลดุลอกได้ง่าย 

อุปกรณ์สกรีนผ้า 
1. กรอบบล็อกสกรีน Screen Printing Frames  ปัจจยัส าคญัในการน าไปสู่การท า

บล็อกสกรีนท่ีดี อยู่ท่ีการเลือกหากรอบบล็อกสกรีนท่ีดี เพราะกรอบบล็อกสกรีนท่ีดีจะท าให้ขึงผ้า
สกรีนได้ง่ายและดีขึน้ เม่ือกรอบบล็อกสกรีนสามารถขึงผ้าสกรีนได้ตงึและเรียบสม ่าเสมอดี ก็จะได้
บล็อกสกรีนท่ีมีคณุภาพ ซึง่มีผลดีตอ่การพิมพ์สกรีนนัน่เอง 
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คณุสมบตัขิองกรอบบล็อกสกรีน 
กรอบบล็อกสกรีนท่ีใช้ในงานพิมพ์ผ้า ควรมีคณุสมบตั ิดงันี ้
1. กรอบต้องสามารถขงึผ้าสกรีนได้ตามการใช้งาน 
2. กรอบต้อนทนตอ่แรงดงึในการขงึผ้าสกรีนได้ ไมเ่สียรูปหรือช ารุด ในขณะขงึ 
3. กรอบต้องคงรูปร่าง ไมโ่ค้งงอ และบดิเบีย้ว หลงัจากขงึบล็อกสกรีน 
4. เม่ือขงึเสร็จแล้วผ้าสกรีนท่ีขงึบนบล็อกต้องเรียบเสมอกนัทกุมมุและทกุพืน้ผิวผ้า

ทัง้หมด 
5. ในขณะใช้งานกรอบต้องทนตอ่แรงกดของการพิมพ์สกรีนได้ดี 
วสัดท่ีุใช้ท ากรอบบล็อกสกรีน 
ไม้สกั เป็นไม้ท่ีใช้ท าบล็อกสกรีนกันมากท่ีสุด เพราะเป็นไม้ท่ีมีน า้หนกัเบา ไม่ยืด

หรือหดตัวง่าย ไม่ผุง่าย และไม่บิดตัว ปลวกและมอดไม่รังควานถึงแม้ว่าเก็บไว้นานๆก็ตาม 
นอกจากนีไ้ม้สกัยงัสามารถน ามาแปรรูปเป็นบล็อกสกรีนได้ง่ายมากอีกด้วย เนือ้ไม้ก็ไม่แข็งมาก 
การเล่ือยไม้และการน าไม้มาเข้ามมุจงึท าได้ง่าย ไม้สกัสามารถรองรับกรอบบล็อกได้แทบทกุขนาด
กรอบขนาดใหญ่จะแข็งแรง ทนทาน ไมต่า่งจากกรอบขนาดเล็ก ส าหรับการน าไม้ยางหรือไม้เบญจ
พรรณมาใช้ท ากรอบบล็อกสกรีนจะมีขีดจ ากดัเฉพาะบล็อกท่ีมีขนาดเล็กเทา่นัน้ เพราะไม้เหล่านีจ้ะ
มีคณุสมบตัิตรงกันข้ามกับไม้สกัหลายประการ หากเป็นไม้เนือ้แข็งท่ีไม่บิดตวัง่าย ก็จะมีน า้หนกั
มากท าให้คนพิมพ์สกรีนต้องออกแรงในการยกบล็อกมากตลอดเวลา อีกทัง้การน ามาประกอบเป็น
กรอบบล็อกก็จะยากขึน้ด้วยเน่ืองจากความแข็งของเนือ้ไม้นัน่เอง 

การน ากรอบบล็อกไม้มาใช้ในการขึงผ้า สามารถใช้ลวดแม็กซ์เย็บเพ่ือยืดผ้าสกรีน
ให้ติดกับกรอบไม้ได้อย่างง่ายดายและต้นทุนการขึงผ้าต ่า อีกทัง้ยังสามารถขึงผ้าสกรีนได้อย่าง
รวดเร็วด้วย 

อลมูิเนียม เป็นวสัดโุลหะท่ีนิยมน ามาท ากรอบบล็อกสกรีนเชน่กนั เพราะอลมูิเนียม
มีน า้หนกัเลากว่ากรอบบล็อกไม้ ทนทานกว่า สามารถทนแรงดึงของผ้าสกรีนได้มากกว่า ราคาก็
แพงกว่าด้วย การใช้อลูมิเนียมมาท าบล็อกสกรีน เราสามารถเลือกขนาดเส้นและความหนาของ
อลมูิเนียมได้ตามความกว้างยาวของกรอบบล็อกสกรีนท่ีต้องการท า การเข้ามมุกรอบบล็อกสกรีน
อลูมิเนียมต้องใช้อาร์ก้อนในการเช่ือม ซึ่งจะไม่สามารถท าได้เองเหมือนกรอบไม้ จ าเป็นต้องใช้ผู้
ช านาญงานด้านการเช่ือมโลหะขัน้สงูในการท าเทา่นัน้ 
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การขึงผ้าสกรีนกับบล็อกสกรีนอลูมิเนียม ต้องมีเคร่ืองขึงช่วยในการขึงผ้าสกรีน
เท่านัน้ จะขึงด้วยมือเหมือนการขึงผ้ากับกรอบไม้ไม่ได้ และต้องใช้กาวทากราอบบล็อกสกรีนใน
การยดึผ้าสกรีนให้ตดิกบักรอบบล็อกด้วย ซึง่มีต้นทนุท่ีสงูมากกว่าการท าบล็อกสกรีนจากไม้ 

เหล็ก เป็นกรอบบล็อกท่ีก าลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ กรอบบล็อกเหล็ก 
เรียกอีกอย่างว่า Roller Frames กรอบบล็อกชนิดนีร้องรับแรงดงึได้มากท่ีสุด กรอบบล็อกสกรีน
ชนิดนีท้ ามาจากเหล็กกลม เป็นกรอบบล็อกท่ีท าขึน้อยา่งส าเร็จรูปในทกุขัน้ตอน กรอบบล็อกชนิดนี ้
จะสามารถขึงผ้าได้เองโดยไม่ต้องพึ่งเคร่ืองขึงบล็อกสกรีนและกาวทากรอบบล็อกสกรีนเหมือน
กรอบบล็อกอลมูิเนียมแตอ่ย่างใด กรอบชนิดนีส้ามารถหมุนผ้าสกรีนให้ตงึได้ทกุขณะ ถึงแม้ว่าจะ
พิมพ์สกรีนไปแล้วก็ตาม กรอบจะสามารถหมุนผ้าสกรีนให้ตึงขึน้มาอีกได้ และนอกจากนีก้ รอบ
ชนิดนีย้งัสามารถเก็บปลายผ้าสกรีนได้มิดชิดอีกด้วย 

2. ผ้าสกรีน Screen Fabrics  
สิ่งส าคญัอนัดบัสองรองจากกรอบบล็อกสกรีนท่ีจะน าไปสู่การท าแม่พิมพ์ส าหรับ

งานพิมพ์สกรีน คือ ผ้าสกรีน ผ้าสกรีนท่ีใช้ในการพิมพ์สกรีนทัว่ไปมีอยู่หลายชนิด เป็นเร่ืองท่ีส าคญั
ท่ีจะต้องมารู้จกักบัผ้าสกรีนเสียก่อน เม่ือผู้ ใช้มีความรู้ตอ่เร่ืองผ้าสกรีนดีแล้ว ก็จะสามารถเลือกผ้า
สกรีนท่ีเหมาะสมกบังานพิมพ์สกรีนท่ีต้องการท า 

ผ้าสกรีน ท่ีใช้ในงานพิมพ์สกรีนทัว่ไป มี 2 ชนิดดงันี ้
1. ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เป็นผ้าสกรีนท่ีเหมาะส าหรับพิมพ์ผ้ามาก

ท่ีสุด เพราะผ้าสกรีนชนิดนีท้ าขึน้เพ่ือพิมพ์บนวัสดุผิวเรียบ ท่ีต้องใช้ความตึงสูง ผ้าสกรีนชนิดนี ้
จดัเป็นชนิดท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นผ้าท่ีขึงง่าย ไม่ต้องออกแรงดึงสูง ก็สามารถได้ความตึงตามท่ี
ต้องการ การใช้แรงดึงเพ่ือขึงผ้าสกรีนให้ตงึนี ้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีตอ่บล็อกสกรีนเลย เพราะจะท า
ให้รูผ้าสกรีนบิดเบีย้วได้ ท าให้สีท่ีพิมพ์ลงไปไม่สม ่าเสมอ ผ้าสกรีนชนิดนีจ้ะมีอายุการใช้งาน
มากกวา่ผ้าสกรีนชนิดอ่ืน เพราะเวลาท่ีล้างบล็อกสกรีนหลายๆครัง้ ผ้าสกรีนจะไม่เกิดขยุผ้าบนเส้น
ใยและแรงตงึของบล็อกสกรีนก็จะไมส่ญูเสียไปด้วย 

2. ผ้าสกรีนไนลอน (Nylon) เป็นผ้าสกรีนท่ีไม่คอ่ยเหมาะกบัการพิมพ์ผ้าเท่าไรนกั 
เน่ืองจากว่าผ้าสกรีนชนิดนีจ้ะสามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะเหมาะส าหรับพิมพ์บนวสัดผุิวโค้งหรือวสัดุ
ท่ีเป็นรูปทรงตา่งๆ ผ้าสกรีนชนิดนีเ้วลาท่ีขึงแล้วไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ๆ เพราะจะเกิดการ
หย่อนตวัลงและสูญเสียความตึงไปได้ นอกจากนีย้งัไม่คงทนต่อการถูกล้างกาวทิง้เพ่ือน าบล็อก
กลบัมาใช้ใหม่อีกด้วย เพราะจะเกิดขุยบนเส้นใยและความตึงก็จะลดลงด้วย ผ้าสกรีนชนิดนีจ้ึง
เหมาะส าหรับการใช้งานในระยะเวลาสัน้ ๆ อีกทัง้ราคาก็คอ่ยข้างถกูกวา่ผ้าสกรีนชนิดแรก 
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การเลือกเบอร์ผ้าสกรีนส าหรับการพิมพ์ผ้า 
การเลือกผ้าสกรีนท่ีเหมาะส าหรับการพิมพ์ผ้านัน้ สิ่งหนึ่งท่ีควรทราบคือความ

หนืดหรือความข้นเหลวของสีท่ีพิมพ์ลงไป ความข้นเหลวของสีพิมพ์ผ้าแตล่ะชนิดมีไม่เท่ากนั เช่น
แป้งจมจะมีคา่ความข้นเหลวน้อยท่ีสดุ จึงสามารถใช้ผ้าสกรีนเบอร์ละเอียดๆได้ สียางมีความข้นท่ี
มากกว่า จึงต้องใช้ผ้าสกรีนท่ีมีเนือ้หยาบกว่า และอีกปัจจัยต่อมาคือ ความหนาของเนือ้สีท่ี
ต้องการ ถ้าต้องการพิมพ์สียางท่ีพิมพ์แล้วมีเนือ้สีท่ีบางติดกับผ้า ก็ควรเลือกใช้ผ้าสกรีนท่ีมีเนือ้
ละเอียดกวา่ปกต ิและถ้าใช้ผ้าสกรีนท่ีมีความหยาบกวา่ท่ีใช้อยู่ก็จะได้สียางท่ีมีเนือ้หนาขึน้ ส าหรับ
ปัจจัยสุดท้ายก็คือ ความคมชัดของลวดลายท่ีต้องการ เช่น การพิมพ์แป้งจมในงานออฟเซ็ท 
(Offset Printing) ส่ีสีกับการพิมพ์แป้งจมในลวดลายธรรมดา ก็จะต้องเลือกใช้ผ้าสกรีนท่ีมีความ
ละเอียดหรือหยาบต่างกัน การพิมพ์แป้งจมในงานอ๊อฟเซ็ตส่ีสี ก็ควรจะใช้ผ้าสกรีนท่ีมีความ
ละเอียดมากกวา่การพิมพ์แป้งจมในลวดลายธรรมดา 

 
ตารางท่ี 5 แสดงการเลือกใช้ผ้าสกรีน 
 

ประเภทของแป้งพมิพ์ ความข้นเหลว 
ผ้าสกรีนท่ีเลือกใช้ 

พมิพ์หนา / ไม่เน้น
ขอบ/ลายพมิพ์ใหญ่ 

พมิพ์บาง / เน้นขอบ
คมชัด / ลายพมิพ์เล็กๆ 

สีจม / สีอ๊อฟเซ็ต 60,000 cps. 135 mesh/inch 150 mesh/inch 
สีลอย / สียาง / สีนนู 80,000 cps. 100 mesh/inch 120 mesh/inch 
สีพลาสตซิอล /สีซิลิโคน 90,000 cps. 150 mesh/inch 180-305 mesh/inch 
สีนนูน า้ / นนูพลาสตซิอล 100,000 cps. 80 mesh/inch 100-120 mesh/inch 
สีสีขาว / สีรองพืน้ / ขาว
พลาสตซิอล 

120,000 cps. 80 mesh/inch 100-120 mesh/inch 

สีเงิน-ทอง- มกุ 100,000 cps. 80 mesh/inch 100 mesh/inch 
กากเพชรหกเหล่ียม  
0.2 mm. 

80,000 cps. 36-50 mesh/inch 65 mesh/inch 

กาวพิมพ์ฟอยล์ / 
ก ามะหย่ี 

80,000 cps. 80 mesh/inch 100 mesh/inch 

กาวลกูแก้ว / เยลล่ีพริน้ท์ 80,000 cps. 65 mesh/inch 80 mesh/inch 
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มีการกล่าวกันในวงการพิมพ์ผ้าว่า ถ้าต้องการงานพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ ควร
เลือกใช้ผ้าสกรีนหลานเบอร์ในการพิมพ์งาน 1 ลาย เพราะในงานพิมพ์ 1 ลายมีลายพืน้ ลายเส้น 
หรือลายริว้ต่างๆรวมกันอยู่ในลายเดียวกัน และนอกจากผ้าสกรีนจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีควรจะ
พิถีพิถนัในการสร้างงานพิมพ์ผ้าให้ได้คณุภาพแล้วยางปาดสีก็เป็นปัจจยัตอ่ไปท่ีจะต้องมาดกูนั 

3. การขงึบล็อกสกรีน 
การขึงผ้าสกรีนมี 2 แบบ คือการขึงด้วยมือ การขึงโดยใช้มือเปล่า ถ้าจะให้ตงึก็จะ

อยู่ท่ีทักษะหรือความช านาญของแต่ละบุคคลแต่ถ้าจะให้การขึงผ้าด้วยมือตึงได้ดีก็จะต้องใช้
อปุกรณ์เสริมนัน่คือ คีมขึงบล็อกสกรีน เวลาขึงจะเพียงแต่ให้ปากคีม ท้าวกับขอบบล็อกจะท าให้
บล็อกตงึได้อยา่งง่ายดาย แตถ้่าเป็นการขงึด้วยเคร่ืองขงึผ้าสกรีนจะดงึผ้าให้ตงึได้ตามต้องการ 

การวดัความตงึของบล็อกสกรีน บล็อกสกรีนท่ีขงึด้วยผ้าสกรีนแตล่ะเบอร์จะต้องขึง
ให้ตงึท่ีสดุเทา่นัน้ผ้าสกรีนสามารถรองรับแรงตงึได้ และผู้ ใช้ควรตรวจสอบความตงึของผ้าสกรีนไว้
ด้วย เพราะหากผ้าสกรีนหย่อนหรือยืด ก็อาจจะท าให้ลายพิมพ์สกรีนเคล่ือนได้ ซึ่งจะมีผลให้ลาย
พิมพ์สกรีนแต่ละชิน้ไม่เหมือนกัน เคร่ืองวัดความตึงผ้าสก รีนจะมีหน่อยเป็น นิวต้น / ตาราง
เซนติเมตร ก่อนพิมพ์ก็ควรท าการบนัทึกค่าความตงึไว้ และเม่ือเวลาผ่านไปก็ควรมีการตรวจสอบ
ความตงึวา่มีการเปล่ียนแปลงหรือไมด้่วย 

ข้อดีของการยืดผ้าสกรีนด้วยกาวทากรอบบล็อก การยืดผ้าสกรีนให้ติดกับกรอบ
บล็อกมีการท าอยู่ 2 แบบทัว่ไป แบบแรกคือการใช้แม็กซ์ยิงกรอบบล็อก แบบท่ีสองคือการใช้กาว
ทากรอบบล็อก แตก่ารขงึโดยใช้กาวทากรอบบล็อกจะดีในง่าท่ีว่า ผ้าสกรีนจะไมข่าด 

4. การท าบล็อกสกรีน 
การท าบล็อกให้หนาเพ่ือประโยชน์ของการพิมพ์งานให้หนาขึน้ ท าได้ 3 วิธี 
1. โค้ตกาวถ่ายบล็อกด้านหลงับล็อก (ด้านสมัผสักบัแป้นพิมพ์สกรีน) ให้มากรอบ

ขึน้ การโค้ตกาวให้รูดจากด้านลา่งขึน้บน ในลกัษณะทิศทางเดียว และรูดรางปาดกาวช้าๆกาวถ่าย
บล็อกท่ีเตรียมเพ่ือกาวโค้ตควรมีความข้นสูงจะท าให้กาวหนาขึน้ได้ง่ายขึน้อีก และช่วยให้ไม่ต้อง
โค้ตกาวมากรอบอีกด้วยวิธีนีอ้าจจะท าให้ถ่ายแสงล้างลายยาก 

2. ใช้กาวถ่ายบล็อกเฉพาะ คือ กาวถ่ายบล็อกหนา จะท าให้โค้ตกาวหนาได้ง่าย
และสะดวกขึน้ และเม่ือน าไปถ่ายแสง ก็จะล้างลายได้ง่ายขึน้ 

3. ใช้ฟิล์มถ่ายบล็อกส าเร็จรูปติดบนด้านหลงับล็อก วิธีนีจ้ะต้องใช้ต้นทนุท่ีสงูมาก 
และแผน่ฟิล์มท่ีปะตดิอาจไมท่นทานมากนกั 
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การวางต าแหนง่ลายบนบล็อกสกรีน 
การวางต าแหน่งลายพิมพ์บนบล็อกสกรีน ให้วางท่ีจดุกึ่งกลางของบล็อกเสมอ แต่

จะต้องให้ขอบของลายพิมพ์สกรีน อยู่ห่างจากขอบในด้านข้างทัง้สองข้างและด้านบนไม่ต ่ากว่า 
2.5 นิว้ เพราะแรงตงึของผ้าสกรีนใกล้ขอบบล็อกจะมีความตงึมากกวา่ ซึ่งอาจจะท าลายพิมพ์ไม่ได้
คณุภาพตามท่ีต้องการก็ได้ สว่นด้านลา่งให้หา่งจากขอบลา่งไมต่ ่ากวา่ 4 นิว้ เพ่ือพกัสี 

การโค้ตกาวถ่ายบล็อกให้เรียบเนียน 
การโค้ตกาวถ่ายบล็อกให้เรียบเนียนจะท าให้บล็อกสกรีนมีคุณภาพมากยิ่ งขึน้ 

เทคนิคการโค้ตกาวให้เรียบเนียนขัน้ต้น อยู่ท่ีการมีรางปาดโค้ตกาวท่ีมีคณุภาพ เหมาะมือ ปากราง
ปาดตดัตรงสม ่าเสมอ ไม่มีฟันปลาและมีขนาดยาวพอดีกับหน้าผ้าสกรีน ท่ีขึงแล้วในบล็อก ขัน้
ต่อไปคือความช านาญของการโค้ตกาว ผู้ ท่ีมีความช านาญเวลาโค้ตกาวจะโค้ตจากข้างล่างขึน้
ข้างบนด้วยความเร็วท่ีสม ่าเสมอ แรงกดรรางปาดกาวท่ีสม ่าเสมอซึ่งสิ่งเหล่านีอ้าจจะเป็นลกัษณะ
ของแตล่ะบคุคล รวมถึงการฝึกฝนอยา่งมีทกัษะด้วย การโค้ตกาวถ่ายบล็อกบนผ้าสกรีนท่ีมีความถ่ี
หา่งของผ้าสกรีนตา่งกนัก็จะไม่เหมือนกนั การโค้ตกาวถ่ายบล็อกผ้าสกรีนท่ีมีความถ่ีของผ้าสกรีน
มากจะโค้ตกาวถ่ายบล็อกได้ง่ายกว่าผ้าสกรีนท่ีมีความห่างของผ้าสกรีนมาก การโค้ตกาวถ่า ย
บล็อกบนผ้าสกรีนท่ีมีรูผ้าสกรีน ห่างๆ เช่น ผ้าสกรีนพิมพ์กากเพชร จะต้องโค้ตกาวมากรอบกว่า 
จงัหวะการรูดรางปาดกาวขึน้ก็ต้องช้าๆและสม ่าเสมอถ้าจะให้ง่ายก็ควรจะใช้กาวถ่ายบล็อกเฉพาะ 
คือการถ่ายบล็อกหนาแทนกาวถ่ายบล็อกทัว่ไปได้ เพราะกาวถ่ายบล็อคชนิดนีจ้ะปิดรูถ่าง ของ ผ้า
สกรีนได้ง่ายและทนัทีในรอบแรก 

เทคนิคการถ่ายบล็อกง่าย ๆ 
การถ่ายบล็อกท่ีง่ายท่ีสดุ คือการถ่ายบล็อกโดยใช้แสงนีออน เพราะแสงนีออนมีอยู่

ทัว่ไป เพียงแต่ว่าเราจะจัดวางแสงนีออนให้อยู่ในต าแหน่งใด จะให้อยู่ใต้บล็อกหรือเหนือบล็อก
สกรีนก็สามารถถ่ายได้ทัง้นัน้ เพียงแต่ควรระวงัไม่ให้บล็อกท่ีโค้ตกาวแล้วโดนแสงท่ีไม่ได้ใช้ในการ
ถ่ายบล็อกเพราะอาจจะท าให้ไวแสงบางส่วนไปท าปฏิกิริยากับแสงก่อน การถ่ายบล็อกก็ยากขึน้ 
ส าหรับการถ่ายบล็อกโดยใช้แสงอาทิตย์ก็อาจจะท าได้แต่จะยากกว่าการถ่ายโดยใช้หลอดนีออน 
เพราะแสงอาทิตย์เราไม่สามารถเปิดปิดได้ตามต้องการ และเป็นแสงท่ีไม่นิ่งและต้องรอเวลาท่ี
แสงแดดมีก าลงัแสงมากพอด้วย 

การล้างลายในบล็อกสกรีนอยา่งง่าย 
การล้างลายหลงัจากถ่ายบล็อกสกรีนเสร็จแล้ว จะพบว่าบางทีล้างลายออกง่าย

เกินและบางทีก็ล้างลายออกยากเกินไป ปัจจยัท่ีท าให้เกิดเหตกุารณ์เช่นนี ้เพราะว่า ก าลังไปท่ีถ่าย
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แสงและเวลาผกผนักันอย่างไม่เหมาะสมอีกสาเหตหุนึ่งก็คือ ความเข้มข้นของน า้ยาไวแสงท่ีใช้หรื
อตัราการใส่น า้ยาไวแสงส าหรับสาเหตปุระการสดุท้ายคือ กาวถ่ายบล็อกสกรีนแห้งเกินไปนัน่เอง 
ดงันัน้สิ่งท่ีจะท าให้บ้างลายง่าย ๆ คือ การหาค่าท่ีลงตวัระหว่าง ก าลงัไฟ เวลา น า้ยาไวแสง การ
แห้งตวัของกาว ซึง่สามารถคาดคะเนการท างานได้ดงันี ้หากตู้ถ่ายบล็อกมีก าลงัไฟสงูก็ต้องใช้เวลา
น้อยลง หากใส่น า้ยาไวแสงมากกาวไวต่อแสงมาก อยู่แล้ว เวลาและก าลงัไฟก็ต้องลดลง ส าหรับ
กาวถ่ายบล็อกหากอบให้แห้งมากเกินไปพืน้ท่ีท่ีมีฟิล์มด าบงัไว้จะไมบ่วมน า้ ท าให้ล้างลายยาก 

การเคลือบบล็อกสกรีนให้ทนทาน 
เทคนิคการเคลือบบล็อกให้ทนทานมาก ๆ ให้ใช้น า้ยาไวแสงเคลือบบล็อกได้เลย 

เคลือบบนกาวถ่ายบล็อกได้ทุกชนิด วิธีเคลือบบล็อกให้ใช้ผ้าชุบน า้ยาไวแสงเช็ดด้านหน้าและ
ด้านหลงับล็อก แล้วเป่าแห้งหลงัจากแห้งดีแล้วให้น าไปถ่ายแสงท่ีตู้ ถ่ายบล็อก หรือน าไปตากแดด
ก็ได้ การถ่ายแสงหรือการถ่ายบล็อก วิธีท่ีท าให้น า้ยาไวแสง ไปท าปฏิกิริยากบัแสง ซึ่งจะท าให้กาว
ถ่ายบล็อกแข็งแกร่งขึน้ ทนทานตอ่การพิพม์สกรีนสงู วิธีนีจ้ะล้างกาวถ่ายบล็อกออก เพ่ือน าบล็อก
สกรีนมาถ่ายลายใหมไ่มไ่ด้ ซึง่จะต้องท าการขงึผ้าสกรีนใหมเ่ทา่นัน้ 

5. สีพิมพ์สกรีนผ้า 
สีพิมพ์สกรีนผ้ามีหลายชนิด ก่อนท่ีจะเลือกซือ้สีพิมพ์ผ้าควรเข้าใจลกัษณะของสีท่ี

ต้องการพิมพ์สกรีนอยา่งถ่องแท้ ซึง่จะท าให้เลือกซือ้สีพิมพ์ผ้าได้ตรงกบัวตัถปุระสงค์จริง ๆ สีพิมพ์
สกรีนผ้าท่ีจ าหน่ายมีการจ าแนกออกเป็น 2 แบบ ใหญ่ ๆ คือ แบบแรกจ าหน่ายในรูปแบบสี
ส าเร็จรูปพร้อมใช้งานทนัที เทสีใสบ่ล็อกแล้วสกรีนผ้าได้เลย แบบท่ีสองจ าหน่ายแป้งพิมพ์และแม่สี 
แบบนีไ้ม่สามารถพิมพ์สกรีนเลยทันที ต้องเอาแม่สีผสมลงในแป้งพิมพ์สกรีนก่อน ในสัดส่วนท่ี
ถกูต้องคนให้เข้ากนัแล้วถึงจะน าสีไปพิมพ์สกรีน ดงันัน้ผู้ ท่ีพึ่งเร่ิมพิมพ์สกรีนผ้าจะต้องเลือกซือ้ให้
ถูกต้องและเม่ือเลือกซือ้ได้แล้วจะต้องเลือกซือ้เคมีต่าง ๆ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการพิมพ์
สกรีนไว้ด้วย เคมีประเภทนีไ้ด้แก่น า้ยาบล็อกตนัสารปรับนุ่ม น า้ขจดับล็อกอุดตนัระหว่างสกรีน  
เป็นต้น 

สียาง เป็นแป้งพิมพ์ท่ีใช้มากท่ีสดุในงานพิมพ์สกรีนผ้า มีทัง้สียางชนิดเงา ชนิดด้าน 
ชนิดกึ่งเงากึ่งด้านชนิดยืดหยุ่นมาก และยืดหยุ่นน้อย ให้เลือกใช้ดงันัน้การใช้สียางก็ต้องจัดให้
เหมาะสมกบัผ้าท่ีจะพิมพ์และลกัษณะของสีท่ีต้องการส่วนในเร่ืองความสวยงามของเนือ้สีก็จะอยู่
ท่ีการพิจารณาเลือกใช้ ส าหรับเร่ืองความสวยงามของเนือ้สีแต่ละสียางจะไม่เหมือนกัน สียาง
บางอยา่งพิมพ์ผ้าได้สวยงามในผ้าบางชนิดเท่านัน้ แตสี่ยางบางอย่างพิมพ์ผ้าได้สวยงามมากชนิด
กว่า ซึ่งผู้พิมพ์จะต้องมีความเข้าในในเร่ืองนี ้ทัง้นีจ้ะต้องทดลองพิมพ์สกรีนเอง ส าหรับเร่ืองการ
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พิมพ์สกรีนให้ขอบคม หน้าเรียบเนียนจะขึน้อยู่กับบล็อกสกรีนเป็นหลัก ไม่ได้ขึน้อยู่กับสีทีเดียว 
ปัญหาต่าง ๆ ของสียางท่ีจะพบในเร่ืองการเกาะติด การยืดหยุ่น ความเงาหรือด้าน การจบัหน้า
บล็อกความนุม่เวลาสมัผสั และสีเหนียวตดิกนัหรือไมก็่ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัขิองสียางในแตล่ะแหง่ 

สีพลาสติซอล เป็นสีท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมพิมพ์สกรีนมากส าหรับโรงพิมพ์สกรีนผ้า
ระดบักลาง เพราะเป็นสีพิมพ์สกรีนง่ายไม่จบัหน้าบล็อกสกรีน สามารถพิมพ์งานได้อย่างตอ่เน่ือง 
ส าหรับโรงพิมพ์สกรีนผ้ายงัคงนิยมพิมพ์สกรีนสียางเหมือนเดิมส่วนโรงพิมพ์ผ้าขนาดใหญ่ท่ีพิมพ์
งานส่งออกก็ยงัคงใช้สียางพิมพ์สกรีนเช่นกันด้วยเหตผุลเพราะว่าสียางมีสารพิษปนเปือ้นต ่ากว่า
สีพลาสตซิอลมาก สีพลาสตซิอลท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่จะจ าหน่ายในรูปสีส าเร็จรูปพร้อมใช้มากกว่า
จะเป็นแบบผสมเหมือนสียาง เทคนิคการใช้สีพลาสตซิอลจะต้องดแูละศกึษาให้ละเอียด 

6. การพิมพ์สกรีนตรง 
สีจบัหน้าบล็อกสกรีนยอ่มมีผลเสียท าให้การพิมพ์งานไม่ตอ่เน่ือง ต้องคอยเช็ดและ

ท าความสะอาดคราบสีท่ีอดุตนัตามรูผ้าสกรีน หากไม่แก้ไขก็อาจจะท าให้ลายพิมพ์สกรีนไม่คมชดั 
เน่ืองจากสีลงไม่สม ่าเสมอ การแก้ไขเร่ืองนีท้ าได้ 2 ทางคือท าได้โดยปรับสีพิมพ์สกรีนให้แห้งช้าลง 
โดยเติมน า้มนับล็อกตนัหรือซิลิโคนออย์ลงไปซึ่งจะท าให้สี หล่อล่ืนได้ดีขึน้ ลดการจบัหน้าบล็อก
และท าให้สีอดตนัได้ยากขึน้ หรือโดยเก็บสีพิมพ์ออกจากลายพิมพ์ ซึ่งอาจจะพกัไว้ในบล็อกก็ได้ ใช้
ผ้าชุบน า้บิดหมาด เช็ดสีท่ีติดตามลายพิมพ์ออกสงัเกตว่าจะมีฝ้าขาวติดตามรูผ้าสกรีน ฝ้าขาว
เหล่านีจ้ะท าให้สีไหลผ่านรูผ้าสกรีนไม่ดี ให้ใช้ผ้าชบุน า้มนัขดัเช็ดบล็อก ขดัถูบริเวณท่ีอดุดนัเบาๆ
ไมน่านรอยอดุตนัก็จะหลดุไป สงัเกตวา่ผ้าสกรีนบริเวณท่ีขดัถจูะใสขึน้ ซึ่งเป็นข้อสงัเกตท่ีชดัเจนว่า
บล็อกสกรีนไมต่นัแล้วสามารถพิมพ์งานได้ตอ่ไป  

ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
มลัลิกา ลิมปาภา (2554) ได้รวบรวมเอาไว้ว่า แสงสว่างภายในห้องมีผลสะท้อนต่อ

ชีวิตประจ าวนัมากมนุษย์สามารถมองเห็นภาพและสิ่งประทบัใจได้จากการส่องกระทบของแสง
สว่างกบัสิ่งของแล้วสะท้อนสู่สายตาภาพและรูปทรงตา่ง ๆ ท่ีปรากฏให้เห็นต้องให้แสงเป็นสิ่งช่วย
น าทัง้สิน้ 

ต้นก าเนิดของแสงสว่าง 
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ แสงสว่างตามธรรมชาติและแสงสว่างท่ีเกิดจาก

หลอดไฟฟ้าประดษิฐ์แสงสว่างตามธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์ ส าหรับประเทศไทยซึ่งเมือง
ร้อนมีแสงอาทิตย์อยู่ตลอดปี ซึ่งสามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นประโยชน์ส าหรับแสงสว่างในอาคารได้ 
แตอ่ย่างไรก็ดีจะต้องอาศยัแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าประกอบ เพราะแสงสว่างตามธรรมชาตินัน้ต้น



37 

แสงเปล่ียนทิศทางและความเข้มของการสง่สวา่งอยูต่ลอดเวลา ท าให้ได้ความเข้มไม่สม ่าเสมอการ
น ามาเพ่ือแสงสว่างภายใน จะต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษแสงสว่างตามธรรมชาติยัง
สามารถแยกออกได้เป็น 

1. แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรง 
2. แสงสะท้อนจากท้องฟ้าซึง่เกิดจากฝุ่ นละอองในอากาศ 
3. แสงสะท้อนจากวสัดซุึ่งอยู่บนดิน เช่น จากอาคารหรือต้นไม้แสงจากดวงอาทิตย์

โดยตรงนัน้ไม่มีประโยชน์ในการให้แสงสว่างภายใน เพราะความเข้มของแสงมากเกินไปก าลัง
ความร้อนสงู และยงัท าความร าคาญให้แก่ผู้อยูอ่าศยัภายในอาคาร 

การออกแบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
การออกแบบไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีดีนัน้ จะต้องให้แสงท่ีได้รับสนองความต้องการ 3 ประการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพของการท างานของพนักงาน หรือเพิ่มความกระฉับกระเฉง 
วอ่งไวของพนกังานในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ 

2. เพิ่มความปลอดภยัให้แก่ผู้ใช้สถานท่ีนัน้ ๆ 
3. ท าให้เกิดความสนใจมีความรู้สกึว่าได้ผ่อนความเป็นอยู่หรือสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้โดย

การใช้แสงสว่างตกแตง่ ฉะนัน้การออกแบบไฟฟ้าและแสงสว่างท่ีดีจะต้องมีจดุมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้
ความต้องการ 3 ประการท่ีกลา่วมา ซึง่จะเก่ียวข้องกบัหลกัการใหญ่ ๆ คือ 

3.1 ผู้ ออกแบบจะต้องระมัดระวังถึงความสว่างและสีของต้นแสงในบริเวณท่ี
ต้องการตลอดจนบริเวณใกล้เคียง ให้เกิดความสว่างท่ีได้รับพอเหมาะตา สามารถท่ีจะมองเห็นได้
ชดัและถกูต้องโดยไมต้่องเพง่ ซึง่ท าให้กล้ามเนือ้ตาเหน่ือยได้ 

3.2 บริเวณท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ถูกชักจูงให้เกิดความสนใจตามธรรมชาติ ภายใน
ห้องไมมี่แสงขมกุขมวัท าให้เกิดจิตใจหดหูน่า่เบื่อหนา่ย เป็นต้น 

3.3 ใช้แสงฉายเฉพาะแห่งในท่ีท่ีต้องการเห็นได้ชัดเพ่ือท่ีจะช่วยให้เกิดความ
แตกตา่ง เชน่ แสงฉายรูปปัน้ หรือการแสดงตา่ง ๆ 

ชนิดของแสงท่ีใช้ในการตกแต่ง 
การก าหนดต าแหนง่ของดวงไฟในการตกตา่งท่ีดีขึน้อยู่กบัแสงสวา่ง 3 ชนิด คือ 
1. General Lighiting แสงสว่างท่ีแผ่เป็นบริเวณกว้างใกล้ความสว่างทัว่ห้อง เรียกว่า

แสงกลางท าให้ เกิดได้โดยก าหนดให้แสงสว่างสะท้อนเพดานแล้วแผ่กระจายลงมาแสงชนิดนีเ้ป็น
แสงท่ีแผ่กระจายไม่มีแสงบาดตา อาจเป็นโคมไฟท่ีมีโป๊ะบงัหมด จะเป็นโคมตัง้พืน้ติด ผนงัโคม
เพดานทัง้ชนิดห้อยและติดแต่แสงสว่างใหญ่จะต้องให้เกิดจากการสะท้อนจากเพดานแสงสว่าง
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ชนิดนีค้วรก าหนดให้สว่างพอสมควรในห้องนัง่เล่น ห้องรับแขก ห้องอาหารและห้องนอนส่วนใน
ห้องท่ีมีการท างานเป็นบริเวณกว้าง เชน่ ห้องครัว ห้องน า้ ควรให้สวา่งมากขึน้ 

2. Specific Lighiting แสงสว่างท่ีส่องเฉพาะท่ีเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆต้องก าหนด
เพ่ือความเหมาะสมโดยเฉพาะตามต าแหนง่ท่ีจดัวางเคร่ืองเรือนเพ่ือกิจกรรมและต้องพิจารณาโดย
ถ่ีถ้วนอีกว่าโคมไฟชนิดใด ลกัษณะใดท่ีให้แสงสว่างเหมาะสมการใช้แสงประเภทนีต้้องใช้ร่วมกับ
แสงชนิดแรกจงึได้ผลดียิ่งขึน้ 

3. Decorative Lighting แสงสว่างเพ่ือใช้ในการตกตา่งหวงัผลในด้านความสวยงาม
อย่างเดียวไม่จ าเป็นต้องใช้แสงจ้ามากเกินไป ควรเลือกให้เหมาะกบัสิ่งตกแต่งนัน้ๆ เช่น ไฟเทียน 
ไฟหลังม่าน ไฟส่องรูป ไฟส่องพุ่มไม้ หรือท่ีใช้ซ่อนในสระน า้ เป็นต้น ไฟประเภทนีบ้างทีต้องใช้
สวิทซ์ท่ีเร่ง หร่ีแสงได้ด้วย เพ่ือให้แสงมีความพอดีกบับรรยากาศท่ีต้องการ 

การสะท้อนของแสง 
วัตถุสิ่งของรอบ ๆ ตวัเรานัน้มีความสัมพันธ์ของแสงอยู่ 2 ลักษณะ คือ ดูดแสง 

(absorb) และสะท้อนแสง (reflect) วตัถท่ีุมีผิวขาวจะสามารถสะท้อนแสงได้ประมาณ 94% ส่วน
วตัถท่ีุมีผิวด าจะสะท้อนได้เพียง 2%  จ านวนเปอร์เซ็นต์ท่ีหายไปนัน้ได้ถกูดดูกลืนไปกบัสีด านัน่เอง 
ฉะนัน้การก าหนดจ านวนของแสงท่ีเหมาะสมในความสว่างส าหรับท่ีอยู่อาศยัได้ดงันี ้แสงสะท้อน
จากเพดานควรมี 60 – 90% จากฝาผนงัควรสะท้อนประมาณ 35-60% และสะท้อนจากพืน้
ประมาณ 15-30% ฉะนัน้ควรนกึถึงผิวของห้องและสิ่งตกแตง่ทัง้หมดท่ีมีสว่นในการสะท้อนแสง ซึ่ง
มีผลโดยรวมตอ่ความสว่างของห้องด้วยจึงควรระวงัแสงท่ีเข้มและบาดตาอย่าให้ส่องสะท้อน แสง
จะแยงตาท าให้เคืองและไม่สบายในการมองผนงั พืน้ เพดาน ควรหลีกเล่ียงผิวท่ีเคลือบมนัแสงท่ี
พุง่ตรงไปเป็นล าแสงและแสงสว่างจ้าเกินไปหรือแสงท่ีพุง่ตรงจากไส้หลอดควรระวงัอาจส่องเข้าตาได้ 

ลักษณะการกระจายของแสง 
การกระจายของแสงสว่างของหลอดไฟฟ้า มีวิธีจดัตามความเหมาะสมต่อหน้าท่ีใช้

สอยดงันี ้
1. Direct การส่องสว่างโดยตรงจากจุดก าเนิดแสงไปยังวตัถุ อาจเป็นแสงไฟจาก

หลอดอย่างเดียว หรือมีส่วนประกอบบงัคบัแสงให้ทิศทางหรือมีขอบเขตโดยเฉพาะ เช่น ไฟฉาย
และสปอตไลท์ เป็นต้น 

2. Semi-Direct การสอ่งสวา่งแบบก่ิงโดยตรงจากแหลง่ก าเนิดแสง คือมีแสงส่วนหนึ่ง
เป็นแสงซึ่งให้ความส่องสว่างเป็ฯหลกัเป็นแสงท่ีส่องจากจุดก าเนิดแสงโดยตรงและประกอบด้วย
แสงอีกสว่นหนึง่ซึง่เกิดจากจดุก าเนิดแสงเดียวกนัแตไ่ปสะท้อนสิ่งแวดล้อมและกระจายไปทัว่ 
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3. Indirect แสงสว่างท่ีไม่ได้ส่องโดยตรงจากจุดก าเนิดแสงแต่ส่องกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมแล้วสะท้อนกระจายลงมา เกิดความสวา่งทัว่ไปไมมี่ขอบเขต 

4. Semi-Indirect การส่องสว่างแบบผสม โดยส่องสว่างแบบแผ่กระจายเป็นหลัก 
และมีแสงสวา่งจากจดุก าเนิดแสงโดยเป็นสว่นประกอบ 

5. Diffused การส่องสว่างชนิดแผ่กระจายทัว่ทุกทิศทางรอบจดุก าเนิดแสง เช่น การ
ใช้โคมประเภทสีขาวฝ้า หรือขาวขุน่ เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างแสงและตา 
แสงและตามีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั จาดแสงตาก็ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นอะไรได้ 

ตาคนเรามีความไวต่อความยาวของคล่ืนแสงต่างๆไม่เท่ากัน หรือกล่าวได้ว่า มีความไวต่อสีไม่
เท่ากนัจากผลของการทดลองกบับคุคลพบว่า ตามีความไวสงูสดุท่ีความยาวคล่ืนประมาณ 5500 
องัสตรอนตอ่สีเหลือง ส่วนสีอ่ืนๆ นัน้ ตามีความไวน้อยลงไปตามส่วน และไวน้อยสดุตอ่สีม่วงและ
สีเลือดหม ู

หลักของการที่ตามองเหน็ 
ตาคนเราสามารถท่ีจะมองเห็นในแนวราบได้กว้างประมาณ 180 องศา และสามารถ

มองเห็นในแนวตัง้เหนือแนวราบได้ประมาณ 60 องศา แนวตัง้ใต้แนวราบได้ประมาณ 70 องศา
รวมในแนวตัง้สามารถมองเห็นได้กว้างประมาณ 130 องศา จากผลของการทดลองปรากฏว่าการ
มองเห็นของตาเก่ียวกบัวตัถท่ีุมองอยู ่4 ประการคือ 

1. Size คือ ขนาดเล็กใหญ่ของวัตถุท่ีมองหากว่าวัสดใุหญ่ท าให้มุมของการมอง
กว้างจงึมองเห็นได้ชดัเจนกวา่วตัถท่ีุมมุของการมองเล็กกว่าการน าเอาวตัถเุล็กเข้าใกล้ตามากขึน้ก็
เป็นการท าให้มมุมองของการมองกว้างขึน้จงึสามารถเห็นได้ชดัขึน้ 

2. Brightness ความสว่างของวตัถท่ีุมอง หากว่า แสงตกบนวตัถนุัน้มากท าให้วตัถุ
สว่างมากจึงมองเห็นชัดหรือว่าวัตถุนัน้สามารถท่ีจะกระจายความสว่างออกได้มากก็สามารถ
มองเห็นได้ง่ายกวา่วตัถท่ีุมีความสามารถท่ีจะกระจายความสวา่งได้น้อย 

3. Contrast คือความแตกตา่งของแสงสวา่ง ระหว่างวตัถุท่ีมองและบริเวณใกล้เคียง
ถ้าความแตกตา่งมีมากก็สามารถมองเห็นได้ชดัเจนยิ่งขึน้สิ่งซึง่มีความแตกตา่งของความสว่างน้อย
ความชดัเจนของการมองยิ่งน้อยลงไปตามสว่น 

4. Time เวลาของวตัถนุัน้ท่ีเข้ามาปรากฏในระยะสายตาหากระยะเวลาน้อย ความ
ชัดเจนน้อยจ าเป็นจะต้องใช้แสงสว่างมากเพ่ือท่ีจะท าให้สามารถมองเห็นได้ดีขึน้จากท่ีกล่าว
ข้างต้นโดยทั่วไปแล้วขนาดของวตัถุนัน้จะคงท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้เพราะฉะนัน้หลักการส าคญัท่ี
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สถาปนิกและวิศวกรจะต้องศึกษาในการให้แสงสว่างและควบคุมแสงเพ่ือให้การมองมี
ประสิทธิภาพก็ขึน้อยูก่บั Brightness และ Contrast เป็นสว่นใหญ่ 

หลอดไฟ 
โดยทัว่ไปท่ีใช้ในบ้านสามารถแบง่ออกได้ 3 ประเภทคือ 
1. หลอดธรรมดา (Incandescent) เรียกกันว่า หลอดเกลียวหรือหลอดเขีย้วเป็น

หลอดท่ีมีไส้บรรจุอยู่ในกรอบแก้วบรรจุก๊าซเฉ่ือยซึ่งส่วนมากเป็นก๊าซอาร์กอนใช้หลักการเผาไส้ 
หลอดให้ร้อนเพ่ือให้เกิดแสงสว่าง หลอดแบบนีง้่ายต่อการถอดและใส่มีท่ีติดกับขัว้ทัง้ชนิดท่ีเป็น
เขีย้วและเป็นเกลียว สามารถแยกยอ่ยได้ดงันี ้

1.1 หลอดขาวขุน่ หรือหลอดไฟฟ้าธรรมดา แตมี่การเคลือบสีขาวขุ่นเพ่ือตดัแสงท่ี
สอ่งออกมาให้ได้แสงสวา่งท่ีมีความนุม่นวลตอ่สายตา 

1.2 หลอดใสหรือหลอดไฟฟ้าธรรมดา ให้แสงสวา่งท่ีใสแตค่อ่นไปทางสีเหลือง 
1.3 หลอดรูปทรงเห็ดใช้ส าหรับแสงเฉพาะจดุ 
1.4 หลอดไฟฟ้าเล็ก มีทัง้แบบธรรมดาและเคลือบเป็นสีตา่งๆใช้กบัโป๊ะไฟชนิดติด

ผนงั 
1.5 หลอดเทียน ใช้กบัไฟชอ่ หรือไฟตดิผนงั มีทัง้แบบบดิเกลียวและแบบเรียบ 
1.6 หลอดฉาบผิวภายใน ผิวท่ีฉาบจะช่วยให้แสงส่องสว่างมากขึน้กว่าปกติ

สว่นมากใช้กบัไฟชนิดตดิผนงั 
1.7 หลอดฉาบผิวภายในแต่ฉาบด้านหัวหลอด เพ่ือให้แสงสว่างสะท้อนกลับไป

ด้านหลงั 
1.8 สปอร์ตไลท์ มีก าลงัแสงมากกว่าหลอดไฟฟ้าธรรมดาไม่ควรใช้ในบ้านเพราะ

จะท าให้เปลืองไฟ 
1.9 หลอดฉาบผิวภายในหลอดเล็กมีเกลียวพิเศษเกลียวท่ีใช้ติดกับขัว้หลอดจะ

ยาวกวา่ปกต ิ
2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fuorescent) เรียกกันว่า หลอดนีออนนิยมติดภายในบ้าน

เพราะให้แสงสว่างท่ีชดัเจนลกัษณะของหลอดไฟจะเป็นเส้นตรงหรือวงแหวนสีสองแสงเป็นสีขาว
นวลสวา่งมากแตไ่มมี่ความร้อนออกมามากเหมือนหลอดไฟธรรมดา แบง่ได้ดงันี ้

2.1 หลอดขนาดเล็ก (Linear Fliament Tube) เหมาะส าหรับจุดท่ีต้องการแสง
สวา่งเป็นบางครัง้ เชน่ ตู้ เสือ้ผ้า โต๊ะแตง่ตวั 
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2.2 หลอดขนาดเล็กดดัได้ (Architectural Tube) ใช้ไฟหรือความร้อน ดดัเป็นรูป
ตา่ง ๆ ใช้ส าหรับการโฆษณา 

2.3 หลอดมาตรฐาน (Fluorescents) มีทัง้ชนิดหลอดสัน้และหลอดยาว 
นอกจากนีย้ังมีหลอดสีด้วย เช่น สีแดง ฟ้า และยังมีชนิดฉาบสารทังสเตนพิเศษ เรียกว่าหลอด
แบล็คไลท์ (Black Light) 

2.4 หลอดชนิดวงกลม (Circular Tube) จะให้แสงสว่างกว้าง ๆ เป็นหลกั เช่น ใน
ห้องโถงกว้าง หรือห้องครัว การตดิตัง้ภายในบ้านมกัจะให้ส่งตรงจากเพดาน โดยติดกรอบแก้วหรือ
พลาสติกเพ่ือลดความจ้าของแสง ส าหรับบ้านท่ีออกแบบเพดานเล่นระดบัการติดไฟมกัจะซ่อนไว้
ในหลืบหรือสว่นท่ีเว้นขึน้ท าให้แสงท่ีออกมาน้อยลง ให้ผลทางด้านความสวยงาม 

3. หลอดทงัสเตนฮาโลเจน เป็นหลอดไฟท่ีให้แสงสว่างเช่นเดียวกับหลอดกลมชนิดมี
ไส้หลอดธรรมดาแต่เป็นหลอดไส้ท่ีได้รับการพฒันาให้ดีกว่าหลอดธรรมดาในด้านของการให้แสง
สวา่งขนาดของหลอดท่ีเล็กลงอายกุารใช้งานจะยาวนานขึน้ หลอดทงัสเตนฮาโลเจนมีหลายขนาด
และหลายลกัษณะทัง้แบบท่ีเป็นทรงกระบอกยาวสัน้และหลอดชนิดท่ีบรรจุในหลอดรูปทรงกรวย
ช่วยในการสะท้อนแสง (Parabolic) ด้วยคุณสมบัติทีสามารถท าให้หลอดมีขนาดเล็กโดยไม่
ลดทอนประสิทธิภาพการสอ่งสวา่งในด้านรูปแบบมีทัง้ขนาดเล็กเบาและรูปทรงท่ีแปลกตาก าลงัใน
การส่องสว่างมีหลายระดบัตัง้แต ่55, 150, 250 และเร่ือยไปจนถึง 1500 วตัต์ แสงท่ีได้จากหลอด
ทงัสเตนฮาโลเจนจะให้แสงสว่างท่ีสบายตาและให้สีสนัของวตัถภุายใต้แสงท่ีสดใสกว่าหลอดชนิด
อ่ืนนิยมใช้ในงานตกแตง่ภายในหรือในโรงละครท่ีต้องการสภาพของสีสนัภายใต้แสงไฟ 

โคมไฟ 
แสงในการตกแต่งสมยัก่อนไม่มีความส าคญัเท่าใดนกั เร่ิมตัง้แต่ช่วงศตวรรษท่ี 17 

ผู้คนใช้แสงสว่างจากเทียนเป็นสิ่งแรกท่ีให้แสงสว่างภายในบ้าน แสงเทียนให้แสงสีเหลืองเบาบาง
เป็นสิ่งช่วยสร้างบรรยากาศตา่งๆ ท าให้เชิงเทียนมีบทบาทส าคญัมากตอ่คนในยคุนัน้จึงท าให้เกิด
แรงผลกัดนัให้เกิดการออกแบบเชิงเทียนทกุหนทกุแหง่ โดยเร่ิมจากรูปแบบท่ีเรียบง่ายจนพฒันาขึน้
มาให้มีความวิจิตรบรรจงเพิ่มมากขึน้ เม่ือแสงสว่างมีความจ าเป็นต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากขึน้จึงมี
การพฒันารูปแบบของการให้แสงสว่างในหลาย ๆ วิธีการจนพฒันามาเป็นตะเกียงท าให้มีความ
สะดวกสบายในการใช้งานมากขึน้สามารถพกพาไปใช้ยงัท่ีต่าง ๆ ได้จนสุดท้ายสามารถมีการคิด
ประดิษฐ์หลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ได้  ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบครัง้ยิ่งใหญ่ก่ อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์มหาศาล จนถึงในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่าส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับห้องท่ีมีการออกแบบท่ีดีในการตกแต่งเราจ าเป็นต้องอาศยัไฟหลายแบบในแต่ละแบบก็มี
จดุประสงค์ต่าง ๆ กันการเลือกโคม หรือท่ีติดตัง้แสงมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการตกแตง่ห้องและ
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เป็นเคร่ืองก าหนดขนาด รูปร่างและแบบของเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งของตา่ง ๆ ภายในห้องการเลือกใช้
โคมและเชิงให้เหมาะกบัห้องถึงแม้วา่โคมและเชิงจะมีผลประโยชน์น้อยกว่าไฟอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในห้องนัน้
อยา่งแท้จริงแตก็่นบัวา่เป็นสิ่งท่ีดงึดดูความสนใจและสายตามากกว่าไฟท่ีใช้งานจริง ๆ และการใช้
แสงนัน้สามารถจัดให้เข้ากับห้องได้ ซึ่งก็ท าให้นอกจากมีประโยชน์ในการใช้แล้วยังเป็นเคร่ือง 
ประดบัห้องให้สวยงามตามบรรยากาศท่ีต้องการได้ 

ในช่วงแรกโคมไฟจะมีลกัษณะแขวน หรือเรียกว่าโคมไฟระย้า เน่ืองจากนิยมน าไป
ติดตามโบสถ์ ห้องโถง ห้องประชุม เพ่ือให้แสงสว่างและเป็นการประดับตกแต่งให้เกิดความ
สวยงาม โดยยุคแรกวสัดท่ีุใช้เป็นโลหะและดีบุกผสมตะกั่วเพราะมีความแข็งแรงทนทานมีความ
งดงามตามเนือ้ของวสัดุ แสดงออกถึงความหรูหราสง่างามต่อมาโคมไฟใช้ดวงโคมท่ีเป็นไฟฟ้า
ชว่งแรกมีรูปทรงโคมระย้าแบบมีความเรียบง่ายตอ่มาจึงมีการพฒันาปรับเปล่ียนไปเป็นวสัดตุา่ง ๆ
เชน่ ไม้ โลหะผสม เป็นต้น 

ปัจจุบันโคมไฟได้พัฒนารูปแบบและหลักการไปมากนอกจากประโยชน์ในการท า
หน้าท่ีให้แสงโดยตรงแล้วโคมไฟยงัถกูออกแบบเพ่ือสร้างความงามและบรรยากาศแก่ตวัห้องและ
เคร่ืองเรือนโดยรอบ ตวัการส าคญัท่ีสดุของการสร้างบรรยากาศคือ ความจ้าของแสง ความนุ่มนวล
สีท่ีมองเห็นต าแหนง่ของแสงและรูปร่างของโคมไฟ สรุปได้วา่มนษุย์ออกแบบโคมไฟขึน้เพ่ือ 

1. ให้แสงสวา่ง 
2. เพ่ือเพิ่มแสงสวา่งจากไฟชนิดอ่ืน 
3. เพ่ือเสริมบรรยากาศด้วยแสงจากดวงโคม 
4. เพ่ือเสริมบรรยากาศและความงามจากตวัดวงโคมเอง 
5. เพ่ือควบคมุแสงสวา่งให้ได้ตามความต้องการ 
6. เพ่ือใช้เป็นของประดบัตกแตง่ 
โคมไฟ สามารถแบง่ออกได้ดงันี ้
1. โคมไฟแขวน ใช้แขวนห้อยลงมาจากเพดานหรือท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ใช้สอย หรือ

ความสวยงามการออกแบบเร่ืองแสงอยา่งเดียวคงไมพ่อต้องค านงึถึงความงามและบรรยากาศท่ีได้
จากแสงนัน้ๆ 

2. โคมไฟประดบัผนงั บางครัง้แสงสวา่งในต าแหนง่หรือมมุใด ๆ ของห้องหรือบริเวณ
อาจยงัไม่มากพอการเพิ่มโคมไฟติดผนงัเป็นการแก้ปัญหาท่ีดีนอกจากนัน้ความเข้มของแสงจาก
โคมไฟต้องไมเ่ข้มมากท าให้ไมร่บกวนบรรยากาศของไฟดวงอ่ืนขณะเดียวกนัแสงท่ีตกกระทบจะท า
ให้ดวงโคมโดดเดน่ออกมาและชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศได้อยา่งดี 
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3. โคมไฟตัง้โต๊ะ การใช้ไฟชนิดนีข้ณะอา่นหนงัสือหรือคยุกนัท าให้บรรยากาศดอูบอุ่น
เป็นกนัเองมากขึน้ขณะเดียวกันแสงจากดวงโคมก็ไม่ปรากฏรวบกวนบริเวณอ่ืน ๆ โดยทัว่ไป ดวง
โคมพวกนีม้กัพบอยูใ่นรูปของโป๊ะไฟโคมไฟชนิดนีเ้น้นประโยชน์ใช้สอยในพืน้ท่ีเฉพาะส่วนมากกว่า
ให้แสงสวา่งโดยทัว่ไป 

4. โคมไฟหวัเสา แสงกว่างภายนอกก็จะเป็นเช่นกัน เพราะใช้ส าหรับแสงทางเดินท่ี
สนามทางเดินรอบบ้านท่ีท าให้เรามองเห็นบริเวณภายนอกเป็นการรักษาความปลอดภัยไปในตวั
สามารถแบง่ออกได้ 3 แบบคือ ดวงโคมตดิหวัเสา ดวงโคมตดิผนงั และดวงโคมมีเสาตัง้พิเศษ 

โคมไฟแยกออกเป็น 2 สว่นใหญ่ ๆ คือ ตวัครอบไฟ หรือโป๊ะไฟม่ี 2 แบบ 
1. แบบโครงลวดหุ้มผ้าเย็บติดตาย เม่ือสกปรกเปื้อนช ารุดเสียหายต้องเปล่ียนตัว

ครอบนีท้ัง้หมด ซึง่มีราคาแพงและเสียสว่นท่ีเป็นโครงลวดต้องทิง้ไป 
2. แบบผ้าหุ้มตวัครอบโป๊ะถอดออกซกัได้ โดยมียางยืดด้านบนและด้านล่างหรือมีการ

ใช้โบว์ริบบิน้ชว่ยยดึแบบนีจ้ะมีราคาท่ีถกูกว่าสามารถเปล่ียนตวัผ้าหุ้มโครงได้ 
การตดิตัง้โคมไฟ 
1. การติดตัง้โคมไฟขนานผนังใต้แนวเพดานแบบการติดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ใน

ห้องนัง่เล่นและห้องรับแขกควรท าราบบงัคบัแสงให้สาดขึน้เพดานและพืน้ห้องให้ความสว่างเร่ือง
ประกายสะท้อนจบัผนงัห้องโดยท่ีผู้นัง่อยู่ด้านตรงข้ามจะมองไม่เห็นโคมไฟการติดไฟแบบนีท้ าให้
ห้องสว่างจ้าเฉพาะแห่งหนึ่งท่ีแสงไฟสาดลงสู่บริเวณกลางห้องต้องมีโคมแขวนห้อยบงัคบัให้แสง
สลัวไม่บาดตาความรู้สึกของผู้นั่งอยู่ในห้องท่ีติดโคมไฟแบบนีจ้ะมีความอบอุ่นพอสบายเหมาะ
ส าหรับบ้านในประเทศหนาว ส่วนบ้านในเมืองไทยควรดดัแปลงให้ความร้อนน้อยลง คือใช้โคมท่ี
ความแรงน้อยลง และควรใช้สีของห้องกบัแสงไฟให้เหมาะกบัธรรมชาตภิมูิประเทศนัน้ๆ ด้วย 

2. การติดไฟเหนือกระจกแต่งตัว การใช้แสงฟลูออกเรสเซนต์ในห้องน า้และห้อง
แต่งตัวให้แสงไฟสาดเข้าทุกด้าน สะดวกแก่การดูภาพตวัเองในกระจกเงาในเพดานเหนือหน้า
กระจกติดไฟไว้ หากเป็นพืน้กระเบือ้งเคลือบสีขาว ตู้ เก็บของและขอบกระจกติดผนงัใช้ไม้ขดัมัน
ธรรมดาสิ่งเหลา่นีเ้ม่ือได้รับความสวา่งจากโคมไฟจะเป็นประกายสะท้อนจบัตาหลงัตู้ ท่ีหน้ากระจก
ควรใช้แผน่กระจกหนา ๆ ปิดพืน้หลงัเพ่ือความสวยสะอาดตา 

3. การติดไฟแบบพรางดวงโคม เลือกผนังส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องนอนแล้วน าตู้
ประกอบติดเข้ากบัผนงัส่วนนัน้ จากช่องซ้ายของตู้ซึ่งมีฝาปิดใช้เก็บเสือ้กางเกงใช้ไม้ชนิดเดียวกัน
ท ากราบบงัคบัแสงติดโคมไว้ในกรอบเหนือกระจกผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหน้ากระจกจะมองเห็นภาพตนเอง
กระจา่งชดัไมมี่เหล่ียมบงัแสงและโดยเฉพาะจะไมรู้่สกึร าคาญเร่ืองแสงไฟบาดตาเพราะแสงไฟจาก
โคมฟลอูอกเรสเซนต์นัน้มีกรอบกระจกทอนแสงได้สว่นหนึง่ 
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4. การติดตัง้โคมไฟในห้องว่าง ส าหรับห้องใหญ่หรือห้องท่ีมีทางเดินยาวผ่านไปตาม
ห้องต่าง ๆ ของบ้านควรติดโคมไว้ตรงกลางใช้ดวงโคมไม่ยาวติดห่างกันเป็นระยะดูให้มีความ
กลมกลืนเสมอกนัโดยมีโคมบงัตลอดแนว 

5. การติดโคมไฟในห้องนัง่เล่น การวางต าแหน่งของโคมไฟท่ีเหมาะสมสงัเกตดแูสง
สว่างสาดกระจากกลมกลืนกบัความสว่างของห้องไม่สว่างจนเคืองตาและไม่มืดจนต้องเพ่งดหูรือ
เกิดรู้สกึร าคาญตอ่ความสลวัของแสง 

6. การตดิโคมไฟในห้องครัว ความเห็นของแมบ้่านทัว่ไปเช่ือกนัว่าหากให้แสงไฟอยู่ใน
ท่ีอนัควรคงเพิ่มความสะดวกขึน้ได้มากขึน้ 
 
ตัวอย่างงานวิจัยผลิตภัณฑ์ Upcycling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8  ALUCLE ผลิตภณัฑ์ Upcycling 
ท่ีมา: สิงห์ อินทรชโูต, “Upcycling พัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์” (ปทุมธานี: ส านกังาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ, 2556) 
 

1. ALUCLE 
บริษัท เอ็ม.ที. ไดนาสตี ้จ ากดั 
ชนิดของผลิตภณัฑ์ อลมูิเนียมเส้นหน้าตดั 
ประเภทของเศษเหลือใช้ เศษอลมูิเนียมท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 
ประโยชน์จากการ Upcycling ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ แม้อลมูิเนียมจะเป็นโลหะ

เพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเกิด แปรรูปและหลอมกลับมาใช้งานใหม่ได้ไม่สิน้สุด แต่น่าเสียดายท่ีใน
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กระบวนการผลิต ท าให้มีเส้นอลมูิเนียมจ านวนมากท่ียงัไม่มีโอกาสถกูน าไปใช้งานก็ต้องน ากลบัสู่
เตาหลอมเพียงเพราะเป็นเศษท่ีเหลือจากความยาวมาตรฐานเทา่นัน้ 

เม่ือเรามองใหม่ว่าอลูมิเนียมเหล่านีไ้ม่ได้เป็นแค่เศษ แต่เป็นเส้นท่ี ไม่มีโอกาสท่ี
สามารถสร้างเป็นของสิ่งใหม่ท่ีมีคุณค่าขึน้มา การ Recycle จึงไม่ใช่ค าตอบอย่างเดียวในการ
ชว่ยเหลือสิ่งแวดล้อมแตก่าร Upcycling ตา่งหากท่ีจะชว่ยลดการทิง้ขว้างวสัดท่ีุยงัมีศกัยภาพ โดย
การน ามาเพิ่มคณุคา่ สร้างคณุประโยชน์ลดการใช้วตัถดุิบ ลดพลงังานในการะบวนการหลอมของ
บริษัทตลอดจนชว่ยลดมลภาวะและลดภาวะโลกร้อน 

แผนตอ่ยอด Upcycling ในอนาคต แม้จะอยู่ในโรงงานอตุสาหกรรมแตเ่ราตัง้ใจท่ี
จะท างานอยู่นอกระบบอตุสาหกรรม ด้วยการตอ่ยอดและผลิตผลิตภณัฑ์ Upcycled ด้วยการเน้น
งานฝีมือมากกว่างานในสายการผลิตปกติ เป็นงานอตุสาหกรรมท ามือท่ีผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นจะมี
จ านวนไมม่ากและมีความโดดเดน่เป็น Limited Edition 

 

 
 

ภาพท่ี 9  วสัดใุหมจ่ากเศษแก้วท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 
 

2. KAIA 
บริษัท ยวีูกลาส จ ากดั 
ชนิดของผลิตภณัฑ์ เคร่ืองแก้ว 
ประเภทของเศษเหลือใช้ เศษแก้วท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 
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ประโยชน์จากการ Upcycling ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ แตเ่ดิมเศษวสัดขุองบริษัท
มีปริมาณสะสมอยูเ่ป็นต้นๆ โดยไมส่ามารถท าประโยชน์ได้เลยเพราะถ้าน าไปหลอมใหม่ก็จะท าให้
สีเพีย้น และขวดแก้วท่ีต้องการเศษแก้วรีไซเคิลก็ต้องการเพียงเศษแก้วใสสีชา หรือสีเขียวเท่านัน้ 
ในขณะท่ีเศษแก้วของโรงงานเรามีมากกว่า 20 สี ท่ีไม่มีใครต้องการซือ้ต่อการน าเศษมา 
Upcycled เป็นผลิตภัณฑ์ จึงท าให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเศษเหล่านีไ้ด้และเป็นการเปิด
มมุมองใหมใ่ห้กบัโรงงาน 

แผนตอ่ยอด Upcycling ในอนาคต ถึงแม้ว่าผลิตภณัฑ์ Upcycling ของบริษัทท่ีมี
อยู่แล้วในปัจจุบนัเช่น แก้วน า้หรือผลิตภัณฑ์ Tabletop ต่างๆ จะเป็นสินค้าท่ีเรารับรองความ
สะอาดของวสัดวุ่าเป็นระดบั Food Grade เราพยายามจะฉีกแนวออกจากหมวดผลิตภณัฑ์เดิม 
โดยเน้นเป็นหมวดของประดบับ้านเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าและสร้างความหลากหลายให้กับแบรนด์ 
KAIA ซึง่บริษัทได้สร้างใหมข่ึน้มาเพื่อเน้นผลิตภณัฑ์ Upclycle 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 10 เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ Trees Furniture 

 
3. TREES FURNITURE 
ชนิดของผลิตภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตู้  ชดุรับแขก ชดุห้องนอน ชดุห้องทานอาหาร) 
ประเภทของเศษเหลือใช้ เศษไม้ เศษไม้วีเนียร์ เศษไม้ MDF ท่ีเหลือจาก

กระบวนการผลิต 
ประโยชน์จากการ Upcycling ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ แตเ่ดมิท่ีบริษัทน าวสัดท่ีุท า

จากไม้จิ๊กมาท าเป็นฟืนหรือเก็บไว้โดยยังไม่มีเป้าหมายว่าจะน ามาท าอะไร แต่เม่ือมีการน า
กระบวนการ Upcycling มาใช้สามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น ม้านัง่ยาว โคมไฟ 
โต๊ะ และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีขายเพิ่มรายได้ให้กบับริษัทได้ 
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แผนต่อยอด Upcycling ในอนาคต วางแผนในการพฒันาผลิตภัณฑ์ Upcycling 
ให้มีรูปแบบและประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ในอนาคต โดยยงัคงเน้นแนวคิดเดิม
หรือพฒันาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ Upcycling ชุดแรกของบริษัทรวมทัง้พฒันานกัออกแบบของ
บริษัทฯ ให้สนใจเศษวสัดตุา่งๆมากขึน้ ซึง่จะน าไปสูง่านออกแบบท่ีแปลกตานา่สนใจ 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเศษวัสดุผาฝายอยางสรางสรรค สูการออกแบบ

ผลิตภัณฑโคมไฟประดับตกแตงดวยเทคนิคงานผา” เปนงานวิจัยที่มุงเนนในการตรวจสอบแนวคิด
เชิงทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาเศษวัสดุ และรูปแบบการข้ึนรูปและประกอบตามคุณสมบัติของวัสดุ
ที่ไดเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบานที่สามารถ
ส่ือสารอัตลักษณทางรูปทรงและโครงสรางออกมาไดอยางดี โดยมีกระบวนการทางการคิด และ
การศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆทั้งทางดานวรรณกรรม บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของและ
แบบสอบถาม ซึ่งมีข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเบื้องตนและทดลองเชิงเทคนิคของเศษวัสดุผาฝายพื้นเมือง 
ความเปนไปไดในการผลิตวัสดุ เทคนิคการขั้นรูปและประกอบชิ้นงานในรูปแบบตางๆ 

1.1 การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1.1.1 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผาฝาย และเศษผาฝายพื้นเมืองที่ผาน

กระบวนการตัดเย็บจากโรงงาน 
1.1.2 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคนิคงานผา (Fabric Manipulation) 
1.1.3 จําแนกเศษโดยการแบงเกณฑการจําแนกวัสดุเพื่อนําไปใชการทดลองวัสดุ

และการออกแบบผลิตภัณฑ 
1.1.4 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาวัสดุอยางสรางสรรค  
1.1.5 ทดลองเชิงเทคนิคกับเศษวัสดุและเลือกเทคนิคงานผาที่เหมาะสมเพื่อปรับ

เขาสูความเปนไปไดในการผลิตพิจารณาทั้งกระบวนการผลิตและหลักเศรษฐศาสตรควบคูกัน 
1.1.6 วิเคราะหวัสดุและทดลองเทคนิคการข้ึนรูป การประกอบช้ินงานดวย

เทคนิคตาง ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงบานที่เหมาะสม 
1.1.7 ศึกษาเทคนิคงานผาทั้งแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ 
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1.1.8 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหหาความเปนไปไดเพื่อนํามาประยุกตในการ
สรางสรรคผลิตภัณฑ 

1.1.9 ศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถามตาง ๆ 
1.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ไดในการศึกษา กลุมประชากรที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม เพศชาย 
หญิง ทีมีอายุ 25 ปข้ึนไปจํานวน 200 ตัวอยาง เหตุเพราะเปนกลุมที่มีสิทธิในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาดวยตัวเองและมีกําลังซื้อพอสมควร 

1.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้คือ การสังเกตและการ

ทดลองวัสดุ การทดลองข้ึนรูปและการประกอบท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติวัสดุเพื่อนํามาจัด
หมวดหมูใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัย “การพัฒนาเศษวัสดุผาฝายพื้นเมืองอยาง
สรางสรรค สูการออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงบานดวยเทคนิคงานผา รวมถึงสอบถาม
ผูเช่ียวชาญเพื่อเลือกแนวทางการออกแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อนํารูปแบบที่ไดรับ
เลือกมาสอบถามกลุมเปาหมายตอไป 

1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชคือ การจัดหมวดหมูการทดลองสรางสรรค

ชิ้นงานในแนวทางตาง ๆ แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงบาน 

1.5 วิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลที่ไดจากการทดลอง การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในดานตางๆเพื่อนํามา

วิเคราะห และสรุปผล เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบาน 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาวัสดุจากเศษผาฝายอยางสรางสรรค ผานการวิเคราะหทดลองเชิง
เทคนิคตางๆ สูการออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟตกแตง 

2.1 สรุปแนวทางที่ใชในการออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงดวยเทคนิคงานผา จาก
คุณสมบัติวัสดุ 2 คุณสมบัติ โดยแนวทาง A คือ วัสดุเศษผาฝายพื้นเมือง 100% อัดรีดแบบแผน
บาง (ลักษณะเปนผืนผา มีความออนนุม ตัดเย็บได) และแนวทาง B วัสดุผาฝายพื้นเมืองผสมวัสดุ
อ่ืน ๆ เพื่อตกแตงเชน ผาลายผาตาขาย, การสกรีนสียาง, เสนดายไหมหรือริบบ้ิน อัดแบบแผนแข็ง 
(ลักษณะคลายกระดาษชานออย มีความแข็งโคงงอไดเล็กนอย ตัดฉลุไดดี) โดยแนวคิด A ใช
เทคนิคการข้ึนรูปงานผาจากรูปทรง 2 มิติเปน 3 มิติ และถอดประกอบแยกสวนได ทั้งหมด 3 
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รูปแบบ A1 : ใชเทคนิคการข้ึนรูป 2 มิติ ดวยเทคนิค (Cut Truck, Smocking) และประกอบสวนข้ึน
รูปโคมเปน 3 มิติ โดยใชซิปอะไหลงานผาเปนตัวข้ึนรูปประกอบโคม  A2 : ใชเทคนิคการข้ึนรูป 2 
มิติ ดวยเทคนิค (cut, ruffle) และประกอบสวนข้ึนรูปโคมเปน 3 มิติดวยการรอยตาไกพรอมยืดแต
ละสวนดวยตีนตุกแก  A3 : ใชเทคนิคการข้ึนรูป 2 มิติ ดวยเทคนิค (cut, twist sewing) และ
ประกอบข้ึนรูปโคมเปน 3 มิติดวยกระดุมและแนวคิด B เปนเทคนิคการข้ึนรูปโดยใชเทคนิคการฉลุ 
(block dicut) 2 มิติ และข้ึนรูปประกอบโคมแบบ 3 มิติ ดวยอะไหลงานผา โดยรูปทรงที่ไดจะ
เช่ือมโยงกับเทคนิคงานผาในลักษณะตางๆดังนี้ แนวคิด B1 : ข้ันรูป 2 มิติ ดวยเทคนิคการฉลุผา
เปนลวดลายงานสาน และข้ึนรูปโคม 3 มิติ โดยเชื่อมโยงงานพลีทผาลักษณะการพับสลับไปมา
พรอมตอแตละสวนดวยตีนตุกแก (dicut weaving , pleated)  B2 : เทคนิคการข้ึนรูป 2 มิติดวย
เทคนิคการฉลุผา และข้ึนรูป 3 มิติ โดยเช่ือมโยงงานลูกไม โดยการสอดขัดเปนเสนและดัดโคงเปน
เกลียว ใชกระดุมเปนสวนประกอบโคม  (dicut , lace twist) B3 : เทคนิคการข้ึนรูป 2 มิติ ดวย
เทคนิคการฉลุผาเปนรูปทรงเช่ือมโยงกับงานถักไหมพรม ประกอบข้ึนรูปโคม 3 มิติ ดวยการสอดขัด
แตละสวนเขาดวยกันคลายการถักไหมพรม (dicut , knit)  

2.2 ออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงบานจากวัสดุเศษผาฝายพื้นเมืองตามแนวทาง
ที่ไดวิเคราะห เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับวัสดุ 

2.3 นําผลงานการออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงบานจากวสัดุเศษผาฝายพืน้เมือง
ใหผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ ดานการตลาด และนักวิชาการดานการออกแบบ ซึ่งผูที่มีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณที่เกี่ยวของไมตํ่ากวา 15 ป ทําการประเมิน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดดานการออกแบบและดานการตลาด 

2.4 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมท่ีมีตอผลงานการพัฒนาเศษวัสดุผาฝาย
พื้นเมืองอยางสรางสรรค สูการออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงบาน จากความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิที่คิดวามีความเหมาะสมที่สุดเพื่อนําไปสอบถามความพึงพอใจจากกลุมเปาหมาย 

2.5 การวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปรโดยแจกแจงความถี่แบบ
คารอยละ (Percentage) .ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2538:10) 

100
f

p
n

   

  เมื่อ p    แทน  คาเฉลี่ย 
   f  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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โดยคารอยละสูงที่สุด หมายถึง ถูกเลือกหรือไดรับเลือกเปนลําดับที่ 1 และคารอยละ
รองลงมา หมายถึง ถูกเลือกหรือไดรับเลือกเปนลําดับถัดมา จนกระทั่งคารอยละนอยที่สุด 
หมายถึง ถูกเลือกหรือไดรับเลือกลําดับสุดทาย 
 
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาเศษวัสดุผาฝายพื้นเมืองอยางสรางสรรค สูการออกแบบ
ผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงบาน 

3.1 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเชียงใหม เพศชายและเพศหญิงที่มี
อายุ 25 ปข้ึนไป จํานวน 200 คน เหตุเพราะกลุมคนที่มีอายุต้ังแต 25 ปข้ึนไปเปนกลุมที่มีสิทธิใน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาดวยตัวเองและมีกําลังซื้อพอสมควร 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นและแงมุมของกลุมตัวอยางตอผลิตภัณฑที่ทําการออกแบบ สามารถแบงออกได 4 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามให
เลือกตอบเพียงขอเดียว เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑที่ทําการ
ออกแบบในดานตาง ๆ ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ซึ่งมีเกณฑการกําหนดคาน้ําหนักการประเมินเปน 5 ระดับดังนี้ 
 คะแนน ความหมาย 

      1   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ตองการนอยที่สุด 
      2  เห็นดวยนอยที่สุด ตองการนอย 
      3  เห็นดวยนอย  ตองการปานกลาง 
      4  เห็นดวยมาก  ตองการมาก 
      5  เห็นดวยมากกวา ตองการมากที่สุด 
 
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอผลิตภัณฑเพื่อ

ตอยอดการออกแบบ ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 
3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.3.1 ศึกษาเทคนิค และวิธีการสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจจัยหรือตัวแปรที่
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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 3.3.2 นําแบบสอบถามที่ไดใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวาตรงตาม
จุดประสงคของการวิจัยหรือไม และนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไขหาความเท่ียงตรงจากการหาคา 
IOC (Index of item – objective congruence) 

 

  R
IOC

N
    

 เมื่อ IOC  = ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 
  R  = ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ 
   N  = จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

การพิจารณาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบจะเปน
การพิจารณาแบบทดสอบรายขอจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยมีเกณฑการใชคะแนนเพื่อ
หา คา IOC  ของผูเช่ียวชาญกําหนดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

  +1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค 
0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค 
-1 หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบมีเนื้อหาไมตรงตามวัตถุประสงค 

แบบทดสอบหรือขอสอบที่ถือวามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาในระดับดีสามารถ 
นําไปวัดผลได จะตองมีคา IOC  เกินกวา 0.5 เปนตนไป 

3.3.3 การทดสอบความเช่ือถือ (Reliability) นําแบบสอบถามไปทดสอบ 
(Pretest) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด โดยจะนําผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามไปหาคา
ความเที่ยงตรงแบบสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เพื่อทดสอบวาแตละคําถามและแตละ
คําตอบในการสอบถามสามารถใชภาษาส่ือความหมาย สรางความเขาใจกับผูตอบแบบสอบถาม
ไดอยางถูกตองตรงกับวัตถุประสงคทีก่ําหนดในการสอบถามหรือไม และมีความยากงายตอการทํา
ความเขาอยางไรทําการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

3.3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงและปรับปรุงแกไขใหเกิด
ความสมบูรณแลวนําไปใชเก็บขอมูลกลุมตัวอยางเพื่อเปนประโยชนในการวิจัยตอไป 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางภายหลังจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
ดานตาง ๆ ทั้งในศาสตรทางดานการออกแบบและการตลาด โดยสอบถามเกี่ยวกับวัสดุที่พัฒนา
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จากเศษวัสดุผาฝาย รูปแบบผลิตภัณฑ สีสัน  รูปแบบการใชงานผลิตภัณฑทั้งสองแนวทางคือ 
ผลิตภัณฑโคมไฟจากแนวทาง A คือใช วัสดุเศษผาฝายพื้นเมือง 100% อัดรีดแบบแผนบาง  
(ลักษณะเปนผืนผา มีความออนนุม ตัดเย็บได) และผลิตภัณฑโคมไฟจากแนวทาง B คือ ใชวัสดุ
ผาฝายพื้นเมืองผสมวัสดุอ่ืนอัดแบบแผนแข็ง( ลักษณะคลายกระดาษชานออย มีความแข็งโคงงอ
ไดเล็กนอย ตัดฉลุไดดี) เพื่อนํามาออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟตกแตงบานแลวจึงเลือกแนวทางที่มี
ความเหมาะสมกับวัสดุจากเศษผาฝายพื้นเมืองไดอยางเหมาะสมที่สุด และใชการสอบถามกลุม
ตัวอยางโดยใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 200 ชุดแจกแกกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีสุมตามสะดวด (Convenience Sampling Method) โดยใชระยะเวลาประมาณ 2 
สัปดาหในการเก็บขอมูล และขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณแลว
จะนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  3.5.1 แบบสอบถามความพึงพอใจหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความเหมาะสมของโคมไฟเพื่อประดับตกแตงโดย
สามารถแบงเกณฑไดดังนี้ 
   4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
   3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 
   1.00 – 1.50 หมายถงึ  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 3.5.2 ขอมูลในสวนที่เปนแบบสอบถามปลายเปดเก็บรวบรวมเปนขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาช้ินงานตอไป 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อทดสอบสมติฐานในการ
วิจัยผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานโดยใชสูตร T-test ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS โดยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่มีการรวบรวมไดไปเปลี่ยนเปน
รหัสตัวเลข (Code) โดยแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) นั้นใชวิธีหาคาความถี่ 
(Frequency) แลวสรุปเปนคารอยละ (Percentage) และในแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) นั้นใชวิธีหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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3.7 การสรุปผลการออกแบบ 
  การสรุปผลการออกแบบการพัฒนาเศษวัสดุผาฝายพื้นเมืองอยางสรางสรรค สู
การออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบาน  จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางโดยนํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาสรุป เพื่อทําการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบานจํานวน 1 ชิ้น 
เพื่อนมาสรางเปนตนแบบของผลิตภัณฑในงานวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
การด าเนินการวิจยัเร่ือง “การพฒันาเศษวสัดผุ้าฝ้ายพืน้เมืองอย่างสร้างสรรค์ สู่การ

ออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟตกแตง่บ้านด้วยเทคนิคงานผ้า” สามารถสรุปได้ดงันี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับผ้าฝ้าย และเศษผ้าฝ้ายพืน้เมืองท่ีผ่าน

กระบวนการตดัเย็บจากโรงงาน 
2. ผลการวิเคราะห์การทดลองพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัเทคนิคงานผ้า 
4. ผลการวิเคราะห์การทดลองเทคนิคท่ีใช้ในการออกแบบโคมไฟจากวัสดเุศษผ้า

ฝ้ายด้วยเทคนิคงานผ้า 
5. ผลการวิเคราะห์การออกแบบในเร่ือง การพฒันาวสัดอุย่างสร้างสรรค์จากเศษผ้า

ฝ้ายสูก่ารออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้า 
6. ผลการวิเคราะห์ของผู้ทรงคณุวฒุิในด้านตา่ง ๆ 
7. ผลการวิเคราะห์การประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่ชิน้งาน 
 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเ ก่ียวกับผ้าฝ้าย และเศษผ้าฝ้ายพืน้เมืองท่ีผ่าน
กระบวนการตัดเยบ็จากโรงงาน 

1. วิเคราะห์กระบวนการเกิดเศษผ้าฝ้ายจากโรงงานตดัเย็บผ้าฝ้ายพืน้เมือง 
1.1 การสงัเกตกระบวนการเกิดเศษ + สอบถามผู้ประกอบการโรงงานตดัเย็บผ้า

ฝ้าย หมู่บ้านการเคหะชมุชนุเชียงราย สนัทราย เศษผ้าฝ้ายท่ีเกิดจากการตดัเย็บสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ขนาดโดยประมาณ คือ ขนาดเล็ก (1-3 ตารางเซนติเมตร) ขนาดกลาง (5-8 ตาราง
เซนตเิมตร) และขนาดใหญ่ (10-15 ตารางเซนตเิมตร) ซึง่แตล่ะขนาดไมส่ามารถระบรูุปทรงของชิน้
ผ้าในแตล่ะครัง้ได้ เน่ืองจากรูปแบบการตดัเย็บท่ีเปล่ียนแปลง  
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ภาพท่ี 11 วสัดเุศษผ้าฝ้ายขนาดเล็กจากโรงงานตดัเย็บ 
 

1.2 ตระหนกัถึงปัญหาของเศษเหลือทิง้ 
ทัง้ 3 ขนาดสามารถขายเศษให้กบัผู้ประกอบการอ่ืนได้โดยจ าแนกดงันี ้เศษ

ขนาดใหญ่สามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท เศษขนาดกลางขายได้ในราคากิโลกรัมละ 
8 บาท ส่วนขนาดเล็กขายได้ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท แตเ่ป็นขนาดท่ีเหลือมากท่ีสุดเพราะมี
ความต้องการน้อย ผู้ประกอบการส่วนมากท่ีรับซือ้ขนาดนีม้ักน าไปท าพรมเช็ดเท้าซึ่งเกิดมูลค่า
น้อย ท าให้มีเศษท่ีรอการก าจดัทิง้โดยเปล่าประโยชน์จ านวนมาก ท าให้ผู้วิจยัตระหนกัและมีความ
ต้องการลดปริมาณเศษและเพิ่มมลูคา่ให้กบัเศษได้ 

 
ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบเศษผ้าฝ้ายพืน้เมืองท่ีเหลือจากกระบวนการตดัเย็บ 
 

เศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง ขนาด (โดยประมาณ) ราคา (บาท) / กิโลกรัม 
 
 
 
 
 

10 - 15 ตารางเซนตเิมตร 10 
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ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบเศษผ้าฝ้ายพืน้เมืองท่ีเหลือจากกระบวนการตดัเย็บ (ตอ่) 
 

เศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง ขนาด (โดยประมาณ) ราคา (บาท) / กิโลกรัม 
 5 – 8 ตารางเซนตเิมตร 

 
 
 
 

8 

 1-3 ตารางเซนตเิมตร 
 
 
 
 

5 

 
1.3 วิเคราะห์และคดัแยกเศษวสัดุเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตโดย

ค านงึถึงเคร่ืองมือท่ีมีท าให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัเศษดงันี ้
1. ลกัษณะเฉพาะของเศษ เชน่ขนาด สี รูปทรง  
2. ปริมาณของเศษเพ่ือชว่ยในการตดัสินใจเลือกเศษมาพฒันาตอ่  
ในการทดลองครัง้นีไ้ด้ท าการสัง่เศษผ้าขนาดเล็ก (1-3 ตารางเซนติเมตร) มา

ทัง้หมด 100 กิโลกรัม เน่ืองจากเป็นเศษท่ีมีปริมาณมาก อีกทัง้ความต้องการน าไปต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืนน้อย ทางโรงงานได้รวบรวมส่งมาให้แบบคละสี โดยสามารถแยกสีและปริมาณได้
ตามตารางนี ้
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ตารางท่ี 7 แสดงการคดัแยกเศษผ้าฝ้ายขนาดเล็กจากโรงงานตดัเย็บผ้าฝ้ายพืน้เมือง จ านวน 100 
กิโลกรัม 

 
เศษผ้าฝ้าย น า้หนัก (กิโลกรัม) เศษผ้าฝ้าย น า้หนัก (กิโลกรัม) 

 

สีด า 
10 

 

สีแดงสด 
6 

 

สีน า้เงินเข้า 
9 

 

สีส้มอิฐ 
9 

 

สีฟ้าสด 
6 

 

สีน า้ตาลอมส้ม 
6 

 

สีมว่งสด 
5 

 

สีน า้ตาลออ่น 
7 

 

สีน า้ตาลเข้มอมแดง 
7 

 

สีเขียวขีม้้า 
6 

 

สีน า้ตาลมว่ง 
6 

 

สีเขียวสะท้อนแสง 
4 

 

สีมว่งแดง 
5 

 

สีชมพสูด 
7 
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ตารางท่ี 7 แสดงการคดัแยกเศษผ้าฝ้ายขนาดเล็กจากโรงงานตดัเย็บผ้าฝ้ายพืน้เมือง จ านวน 100 
กิโลกรัม (ตอ่) 

 
เศษผ้าฝ้าย น า้หนัก (กิโลกรัม)  

 

สีแดงเข้ม 
7 

 
2. วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผ้าฝ้ายพืน้เมือง 

ผ้าฝ้ายเป็นผ้าท่ีผลิตขึน้จากใยฝ้ายซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติจากพืช (เส้นใย
เซลลูโลส) โดยใยฝ้ายมีส่วนประกอบเป็นเซลลูโลสถึง 87-90% และสารอ่ืนๆ เช่นไขมันและ
ความชืน้  

2.1 คณุสมบตัขิองเส้นใย สมบตัทิางกายภาพ 
 
ตารางท่ี 8 แสดงคณุสมบตัทิางกายภาพของฝ้าย 
 

สมบัตทิางกายภาพ 
ความยาว 0.3-5.5 ซม. 

การสะท้อนแสง 
ไมดี่นกั มีความมนัต ่า นอกจากฝ้ายท่ีผ่านการชบุ ดา่งเส้นใย
จะพองกลม ท าให้มีความมนัเพิ่มขึน้ 

ความเหนียว 
ขณะแห้งมีความเหนียว 3.0 -5.0 กรัม / ดีเนียร์ เม่ือเปียก
ความเหนียวเพิ่มขึน้เป็น  3.6 – 6.0 กรัม / ดีเนียร์ 

การยืดตวั 
เกลียวฝ้ายท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตทิ าให้มีการยืดตวัท่ีดีและ
น ามาป่ันเป็นด้ายได้ง่าย สามารถยืดตวัได้ประมาณ 3-7% 

การหดกลบั 
ถ้าเส้นใยยืดออกไป 2% เม่ือปลอ่ยแรงจะหดกลบัได้ประมาณ 
70% 

การคืนตวั ต ่า ผ้าฝ้ายจงึยบัง่าย 
ความทนตอ่การขดัถ ู พอใช้จนถึงดี 
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ตารางท่ี 8 แสดงคณุสมบตัทิางกายภาพของฝ้าย (ตอ่) 
 

สมบัตทิางกายภาพ 

ความคงรูป 
ไมดี่นกั ผ้าผ้ายท่ีได้ได้ผา่นการตกแตง่ส าเร็จด้วยดา่งเมื่อ
ซกัฟอกจะหดตวั 

การดดูความชืน้ 

ดคูวามช่ืนท่ีตา่งๆกนั ตามสภาวะดงันี ้ฝ้ายดิบ ท่ีสภาวะ
มาตรฐาน 8.5%ท่ีความชืน้สมัพทัธ์ 95-100% 15-25% 
ฝ้ายชบุดา่งท่ีสภาวะมาตรฐาน 8.5-10.3% 
ท่ีความชืน้สมัพทัธ์ 95-100% 15-27% 

ความถ่วงจ าเพาะ 1.54 
 

2.2 สมบตัขิองเส้นใย สมบตัทิางเคมี 
 
ตารางท่ี 9 แสดงคณุสมบตัทิางเคมีของเส้นใยฝ้าย 
 

สมบัตทิางเคมี 

สารฟอกขาว ฝ้ายมีความคงทนต่อสารฟอกขาวทุกชนิด ทัง้ชนิดท่ีเป็นสารฟอก
ขาวประเภทคลอรีน 

กรด – ดา่ง มีความทนตอ่ดา่งได้ดี แตไ่มท่นตอ่กรดแก่ 

สารท าละลายอินทรีย์ ฝ้ายทนตอ่ตวัท าละลายท่ีเป็นสารอินทรีย์ เช่น อะซิโตน เมตาไซลีน 
และชนิดอ่ืนๆได้เกือบทกุชนิด 

แสงแดดและความร้อน ทนต่อความร้อนได้ดี แสงแดดไม่ท าอนัตรายต่อผ้าท่ีตากแดดจน
แห้งแตถ้่าปลอ่ยให้ถกูแสงสวา่งเป็นเวลานานและตลอดเวลาจะท า
ให้เซลลโูลสถูกออกซิไดซ์ ซึ่งจะท าให้ความเหนียวของผ้าลดลงได้
และเป็นสีเหลืองการรีดผ้าควรใช้อณุหภมูิ 218 oC 

สีย้อม สีย้อมท่ีใช้ย้อมผ้าฝ้ายได้คือ สีไดเรครีแอคทีฟ แวต เนฟทอล และท่ี
ย้อมตดิเส้นใยได้ทนมากท่ีสดุคือสีแวต 
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2.3 คณุสมบตัขิองเส้นใย สมบตัทิางชีวภาพ 
 

ตารางท่ี 10 แสดงคณุสมบตัทิางชีวภาพของเส้นใยฝ้าย 
 

สมบตัทิางชีวภาพ 
ราและแบคทีเรีย ฝ้ายท่ีอยูใ่นสภาพเปียกชืน้และอบั จะไม่ทนตอ่เชือ้ราโดยราด าจะขึน้

ได้ง่ายบนผ้าฝ้าย ท าให้เกิดจุดฝังแน่นในเส้นใย แบคทีเรียจะท าให้
เสือ้ผ้าท่ีหมกัแชไ่ว้นานๆมีกลิ่นเหม็นและเป่ือยขาดได้ง่าย 

แมลง ตวัมอด ตวัเด้ง ไม่กดักินฝ้าย แตแ่มลงบางชนิด เช่น ตวัสามง่าม จะ
ชอบกดักินฝ้ายโดยเฉพาะผ้าท่ีลงแป้ง 

 
ผลการวิเคราะห์การทดลองพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย 

จากหัวข้องานวิจัย “การพัฒนาเศษวัสดุผ้าฝ้ายพืน้เมืองอย่างสร้างสรรค์ สู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้านด้วยเทคนิคงานผ้า” ท าให้ผู้ วิจยัเห็นว่าหากจะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟด้วยเทคนิคงานผ้านัน้จ าเป็นต้องท าให้เศษผ้าฝ้ายขนาดเล็กท่ีมีกลายเป็นผืนผ้า
ขึน้มาอีกครัง้ แต่ครัน้จะน าเศษเล็กๆมาเย็บต่อกันเป็นผืนเลยอาจเป็นวิธีท่ีใช้ไม่ได้ในระบบ
อุตสาหกรรมเน่ืองจากเศษผ้ามีขนาดเล็กและไม่สามารถระบุรูปทรงได้อาจเป็นการยากในการ
ควบคมุการผลิต ผู้วิจยัจึงต้องทดลองเทคนิควิธีท่ีท าให้เศษผ้าชิน้เล็กเหล่านีก้ลายเป็นแผ่นวสัดไุด้
โดยการผสมผสานระบบอตุสาหกรรมและหตัถกรรม 

ก่อนการทดลองวัสดุผู้ วิจัยได้ท าการแยกเศษผ้าตามสีเพ่ือให้ทราบปริมาณของผ้า 
จากนัน้ท าการฟอกเพ่ือให้เกิดเฉดสีท่ีหลากหลายมากขึน้ซึง่ผ้าแตล่ะสีท่ีท าการฟอกอาจเปล่ียนจาก
สีเดมิเป็นเฉดท่ีออ่นลงหรืออาจเปล่ียนสีเนือ้ผ้าไปเลยตามตารางดงันี ้
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ภาพท่ี 12 กระบวนการฟอกเศษผ้าฝ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 เศษผ้าฝ้ายท่ีท าการทดลองทัง้หมด 20 สี 
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ตารางท่ี 11 แสดงสีของเศษผ้าฝ้ายท่ีผา่นกระบวนการฟอก 
 

สีผ้า ระยะเวลา 
ในการฟอก 

ผลที่ได้ 

 5 นาที เฉดสีบางสีเชน่สีมว่งและเขียวออ่นลงได้
ชดัเจนสว่นสีอ่ืนเห็นความเปล่ียนแปลง
เล็กน้อย 

 
 
 

10 นาที เฉดสีโดยรวมมีความออ่นลงแตใ่นบาง
เฉดเชน่สีด ายงัไมเ่ห็นความเปล่ียนแปลง 

 15 นาที เฉดสีบางเฉดสีจางลงกลายเป็นสีอ่ืนจน
ไมเ่หลือพืน้สีเดมิเชน่สีแดง สีน า้ตาลจะ
ออกโทนส้มแทน 

 20 นาที ทกุเฉดสีเห็นความเปล่ียนแปลงของสีท่ี
ออ่นลงเป็นสีพาสเทลแตสี่ด ายงัคงสีเข้ม
ดงัเดมิบางสีเชน่สีมว่งกลายเป็นสีขาว
ตามสีใยผ้าธรรมชาตแิทน 

 25 นาที ทกุเฉดสีออ่นลงกลายเป็นสีพาสเทลสี
บางเฉดไมอ่่อนลงตามเฉดสีเดมิเชน่สี
เขียวกลายเป็นสีฟ้าออ่น สีชมพู
กลายเป็นสีเหลืองอ่อน 

 
จากการทดลองฟอกสีผ้าท าให้ทราบว่าผ้าบางเฉดสีฟอกแล้วมีสีท่ีอ่อนลงบางเฉดสีไม่

มีการเปล่ียนแปลง บางเฉดสีมีความเปล่ียนแปลงแตไ่ม่คงพืน้สีเดิม เช่นสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าอ่อน 
สีชมพูกลายเป็นสีเหลืองอ่อน สีแดงกลายเป็นสีส้มอ่อนเป็นต้น บางเฉดสี เช่นสีม่วงฟอกแล้ว
กลายเป็นสีพืน้ผ้าเดิมคือสีขาวได้อย่างง่ายดาย การฟอกสีนีท้ าให้เราได้เฉดสีท่ีเพิ่มมากขึน้มีความ
ออ่นเข้มของสีสามารถเลือกไปใช้ตกแตง่ในเร่ืองของสีสนัผลิตภณัฑ์ตอ่ไป เม่ือได้ผ้าท่ีมีหลากหลาย
เฉดแล้วผู้วิจยัจึงเร่ิมท าการทดลองวสัดดุ้วยเทคนิค 3 เทคนิค เพ่ือท าให้เศษผ้าฝ้ายท่ีมีขนาดเล็ก
และไมส่ามารถระบรูุปทรงได้กลบัมาเป็นแผน่เป็นผืนได้อีกครัง้ด้วยแนวทางดงันี ้
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แนวทางการทดลองแบบที่ 1 งานหัตถกรรมกระดาษสา 
เน่ืองจากฝ้ายและสาเป็นเส้นใยจากพืชเช่นเดียวกัน ท าให้ผู้ วิจัยคาดว่าหัตถกรรม

กระดาษสาก็น่าจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งท่ีสามารถท าให้เศษผ้าฝ้ายกลายเป็นผืนได้อีกครัง้ โดยท า
เชน่เดียวกนักบักระบวนการท ากระดาษสาทกุขัน้ตอนดงันี ้

1.1 น าเศษผ้าฝ้ายมาต้มกบัโซดาไฟแล้วแชท่ิง้ไว้ 1 คืน ผลท่ีได้คือฝ้ายไม่มีความเป่ือย
เชน่เดียวกบัสา อีกทัง้ยงัท าให้สีผ้าตกอีกด้วย  

1.2 น ามาป่ันในลกัษณะของการตีเพ่ือให้ยงัคงเส้นใยของผ้าอยู่ เช่นเดียวกับการป่ัน
เย่ือสาผลท่ีได้คือผ้าฝ้ายใช้เวลานานหลายชัว่โมงกว่าจะสามารถป่ันได้ฟูแบบเย่ือสา เน่ืองจากฝ้าย
มีความเหนียวของเส้นใย ท าให้การป่ันใช้ระยะเวลานาน อีกทัง้เส้นใยฝ้ายเข้าไปพนักบัใบพดัท าให้
ต้องคอยปิดเคร่ืองและคนฝ้ายตลอดเวลา หากไม่ท าเช่นนีใ้บพดัจะติดและหกัได้อาจท าให้มอเตอร์
เสียไปด้วย 

1.3 เม่ือทดลองป่ันเศษผ้าฝ้ายเป็นเวลานานได้น าฝ้ายท่ีป่ันแล้วไปละลายในน า้และ
ร่อนบนตะแกรงเพ่ือท าให้เป็นแผน่บาง แตเ่น่ืองจากเย่ือฝ้ายไม่สามารถเกาะติดกนัเป็นผืนแบบเย่ือ
สา ท าให้จ าเป็นต้องใส่วสัดผุสานโดยทดลองกบัวสัดผุสาน 3 ชนิดด้วยกนัคือ กาวลาเท็กซ์ กาวน า้
ใส น า้ยางพารา ผลท่ีได้คือ ไม่สามารถช้อนเย่ือฝ้ายในลกัษณะแผ่นบางได้ อีกทัง้เม่ือตากแดดจน
แห้ง ฝ้ายตดิกบัตะแกรงและลอกออกยากมาก 

1.4 เน่ืองจากผสมวสัดผุสานตา่ง ๆ ลงไป ท าให้ฝ้ายเก็บกกัความชืน้เป็นเวลานานกว่า
จะแห้งท าให้มีราด าเป็นจุด ๆ ขึน้บนแผ่นผ้า อีกทัง้สีของผ้าท่ีเปล่ียนไปโดยเฉพาะฝ้ายท่ีผสมกับ
ยางพาราจะมีสีเหลืองบนผิวหน้าและมีราขึน้เป็นจดุ ๆ 
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ภาพท่ี 14 ภาพกระบวนการทดลองวสัดดุ้วยเทคนิคหตัถกรรมกระดาษสา 
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สรุปการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายด้วยวิธีหัตถกรรมกระดาษสา 
1. การแชโ่ซดาไฟไมไ่ด้ผลกบัฝ้าย นอกจากไม่ท าให้ฝ้ายเป่ือยแล้วยงัท าให้สีผ้าตกอีก

ด้วย 
2 เน่ืองจากฝ้ายมีความเหนียวและแข็งแรงมากเม่ือพนัเป็นเกลียวท าให้ต้องท าการ

ป่ันฝ้ายเป็นเวลานานหลายชัว่โมง และไม่ขึน้ฟูเหมือนเย่ือสา ด้วยความเหนียวท าให้เส้นใยพนัติด
กบัใบพดัเป็นการเส่ียงท าให้เคร่ืองมือเส่ือมสภาพได้ง่าย 

3. เส้นใยฝ้ายท่ีป่ันไมต่ดิกนัเป็นผืนแบบเย่ือสา ท าให้จ าเป็นต้องใส่วสัดผุสานโดย ผล
ท่ีได้คือไม่สามารถช้อนเย่ือฝ้ายในลักษณะแผ่นบางได้ อีกทัง้เม่ือตากแดดจนแห้ง ฝ้ายติดกับ
ตะแกรงและลอกออกยาก 

4. ฝ้ายเป็นเย่ือท่ีสามารถกกัเก็บความช่ืนได้ดีส่งผลให้เกิดราขึน้ได้ (ตารางคณุสมบตัิ
ทางชีวภาพในบทท่ี 2) อีกทัง้ผสมวัสดุผสานต่าง ๆ ลงไป ท าให้ฝ้ายยิ่งเก็บกักความชืน้เป็น
เวลานานกว่าจะแห้งท าให้มีราด าเป็นจุด ๆ ขึน้บนแผ่นผ้า สีของผ้าท่ีเปล่ียนไปโดยเฉพาะฝ้ายท่ี
ผสมกบัยางพาราจะมีสีเหลืองบนผิวหน้าและมีราขึน้เป็นจดุ ๆ 

5. จากการทดลองวสัดดุ้วยเทคนิคนีท้ าให้รู้ว่าหากสามารถท าให้ฝ้ายเป่ือยเล็กน้อย
อาจท าให้ป่ันได้ง่ายขึน้และประหยดัเวลามากขึน้ และหากไม่ผสมวสัดผุสานแต่ใช้เย่ือฝ้ายผสาน
กนัเองอาจเป็นวิธีท่ีดีกว่า และไม่สิน้เปลืองวสัดผุสานซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและยุ่งยากโดยใช่เหตุ 
** ภาพวสัดจุากการทดลองแบบกระดาษสา 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึท าการศกึษาให้ผ้าฝ้ายมีความเป่ือยลงเล็กน้อย แตย่งัคงความเป็นเย่ือ
อยูเ่พ่ือใช้ผสาน ท าให้รู้วา่ฝ้ายสามารถท าให้ยอ่ยสลายได้ด้วยธรรมชาตแิตใ่ช้เวลานาน และกรดแก่ 
ผู้ วิจัยเองสนใจวิธีการย่อยสลายด้วยกรดแก่ ซึ่งกรดท่ีผู้ วิจัยน ามาทดลองเป็นกรดไฮโดรคอลิค  
35 % ท่ีมีขายอยูท่ัว่ไปตามร้านเคมีภณัฑ์ซึง่เป็นสว่นประกอบท่ีอยูใ่นจ าพวกน า้ยาขดัห้องน า้ น า้ยา
ขจัดคราบ ซึ่งมีราคาถูก โดยผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาคณุสมบตัิของกรดแก่ (บทท่ี 2) โดยท าการ
ทดลองโดยน าเศษผ้าฝ้ายมาแช่ในกรดแก่ 35 % เลย โดยจบัเวลาทุกๆ 10 นาที จนได้ผลตาม
ตารางดงันี ้
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ภาพท่ี 15 ภาพกระบวนการแชก่รดโดยท าการจบัเวลาทกุ ๆ 10 นาที 
 

ในวิธีนีจ้ าเป็นต้องใส่ชดุกนัสารเคมีเม่ือท าการแช่และน าออกจากกรดแล้วสามารถท า
ให้เศษผ้าฝ้ายเป่ือยได้อยา่งรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาไมถ่ึงชัว่โมงคร่ึงอีกทัง้กรดไม่ท าปฏิกิริยากบัสีผ้า
ท าให้ผ้ายงัมีสีคงเดมิซึง่เป็นวิธีท่ีได้ผลแตห่ากทดลองกบัเศษผ้าจ านวนมากอาจเกิดอนัตรายได้ง่าย
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ด้วยความเข้มข้นของกรด และคุณสมบัติของฝ้ายท่ีสามารถดูดซับน า้ ได้ดียิ่งท าให้เป็นการ
สิน้เปลืองกรดมากไม่สมเหตสุมผล เป็นการเพิ่มต้นทนุขึน้ไปอีก ผู้วิจยัจึงท าการทดลองอีกครัง้โดย
การลดความเข้มข้นของกรดแต่เพิ่มเวลาในการแช่ผ้า โดยการเจือจางกรดด้วยน า้เปล่าใน
อตัราสว่นกรด 5 ลิตรตอ่น า้ 15 ลิตร แตใ่ช้ระยะเวลาในการแช ่2 วนั ซึ่งในการแช่ 1 ครัง้สามารถแช่
เศษผ้าฝ้ายแบบแห้งได้ครัง้ละประมาณ  20-30 กิโลกรัมเลยทีเดียว เม่ือท าการแช่เศษผ้าฝ้ายเป็น
เวลา 2 วนัจะได้ฝ้ายท่ีเป่ือยลงเล็กน้อยสามารถป่ันได้ง่ายขึน้และใช้ระยะเวลาสัน้ลง ระยะเวลาใน
การแช่ผ้ามีส่วนส าคญัมากหากแช่นานเกินไปผ้าจะเป่ือยเกินท าให้เวลาป่ันจะไม่มีเย่ือท่ีคอยยึด
ผสานกนัท าให้ผ้าท่ีท าการอดัและตากให้แห้งแล้วมีความเปราะและไม่สามารถท าเป็นแผ่นบางได้ 
จะสามารถน าไปใช้ในรูปแบบการหล่อแม่พิมพ์และต้องสิน้เปลืองวสัดผุสานอีกครัง้และอาจเป็น
วสัดท่ีุใช้ไมไ่ด้กบัการขึน้รูปโคมไฟด้วยเทคนิคงานผ้า  

เม่ือได้เย่ือฝ้ายท่ีเหมาะสมมีคณุสมบตัิท่ีต้องการคือเป็นเย่ือท่ีมีความเป่ือยเล็กน้อย
และยงัคงเส้นใยเพ่ือเป็นตวัผสานในการอดัผ้า ผู้วิจยัจึงด าเนินการทดลองเทคนิคในแบบท่ีสองคือ
การอดัเรียบด้วยเคร่ืองอดัไฮโดรลิคตอ่ไป 

แนวทางการทดลองแบบที่ 2 เทคนิคการอัดเรียบ ด้วยเคร่ืองอัดไฮโดรลิค 
ในการทดลองด้วยเทคนิคการอดัเรียบนี ้ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมืออดัไฮโดรลิคแบบง่าย

ขึน้มา โดยใช้แม่แรงขนาด 2 ตนั ประกอบเข้ากบัโครงสร้างเหล็ก น าแผ่นเหล็กขนาด 30 x 30 ซม.
ตดิกบัฐานแมแ่รง พร้อมท ากรอบส่ีเหล่ียมโดยใช้แผ่นเหล็กดดัให้เป็นโครงส่ีเหล่ียม วิธีการอดัเรียบ
คือ น าแผ่นเหล็กขนาด 30 x 30 ซม. วางบนผ้าเนือ้แข็งจากนัน้วางกรอบส่ีเหล่ียมครอบแผ่นเหล็ก
ไว้วางแผ่นไม้อดัขนาด 30 x 30 ซม. ไว้ชัน้แรก ชัน้ท่ีสองเป็นแผ่นสงักะสีเรียบตดัขนาด 30 x 30 
ซม. ชัน้ท่ี 3 เป็นตาข่ายพลาสติกแบบอ่อน จากนัน้จึงน าเย่ือผ้าท่ีท าการป่ันจนเย่ือฟูน าเย่ือท่ียงัชุ่ม
ด้วยน า้มาชัง่ครัง้ละ 700 – 800 กรัม จากนัน้น าเย่ือมาละลายน า้แล้วเทลงบนแม่พิมพ์ท่ีเตรียมไว้ 
พยายามเกล่ียให้เนือ้ผ้าสม ่าเสมอกันทั่วทัง้แผ่น จากนัน้น าตาข่ายพลาสติกแบบอ่อนตัดขนาด  
30 x 30 ซม. วางทบัอีกชัน้ สาเหตท่ีุจ าเป็นต้องวางแผ่นตาข่ายทัง้ก่อนละหลงัเกล่ียผ้าเพ่ือไม่ท าให้ผ้า
ติดกบัแม่พิมพ์เน่ืองจากแรงกดจ านวนมากของแม่แรง จากนัน้เล่ือนเข้าเคร่ืองอดัไฮโดรลิคท่ีเตรียมไว้ 
ท าการอดัจนแน่นเพ่ือรีดน า้ออกให้เหลือแต่เย่ือท่ีหมาดๆ น าแผ่นเย่ือผ้าท่ีอดัเสร็จออกจากพิมพ์เพ่ือ
น าไปตากให้แห้ง ก็จะได้ผ้าท่ีมีแผ่นเรียบ สีสันสวยงามมีลวดลายคล้ายหินอ่อนเน่ืองจากเย่ือผ้าท่ี
หยาบละเอียดไม่เท่ากัน มีความแข็ง หนาประมาณ 4-5 มม. สีสันสวยงาม คล้ายกระดาษแข็งท่ี
สามารถดดัโค้งได้เล็กน้อย สามารถตดัหรือฉลไุด้ดี  
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 ผู้วิจยัทดลองตกแตง่วสัดจุากเศษผ้าชนิดนีด้้วยการผสมวสัดอ่ืุนท่ีสามารถท าการ
ตดัฉลดุ้วยแม่พิมพ์บล็อคไดคทัได้ เช่น เศษผ้าลายหรือผ้าตาข่ายหลากสี ไหม ดิน้ ด้ายหรือริบบิน้ 
และการสกรีนสียางบนวสัด ุดงัตารางวสัด ุดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 16 เศษผ้าท่ีป่ันได้ท่ี                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 เคร่ืองมือป่ันผ้า 
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ภาพท่ี 18 เคร่ืองมือป่ันผ้า 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 19 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการอดัเรียบด้วยระบบไฮโดรลิค 
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ภาพท่ี 20 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการอดัเรียบด้วยระบบไฮโดรลิค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 กระบวนการอดัเม็ดผสมน า้ยาอีพีอกซ่ี 
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ภาพท่ี 22 กระบวนการอดัเรียบสร้างผิวสมัผสั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 23 ผ้าท่ีอดัเรียบแบบแผน่แข็งไมผ่สมวสัดอ่ืุน 
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ภาพท่ี 24 ทดลองคณุสมบตัชิองผ้าแบบแข็ง สามารถดดั เจาะ ตดัได้ โค้งงอได้เล็กน้อย 
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ตารางท่ี 12 แสดงผลจากการสร้างลวดลายบนวสัดอุดัเรียบด้วยเคร่ืองอดัไฮโดรลิค 
 

วัสดุอ่ืนท่ีใช้สร้างลวดลาย รูปภาพวัสดุ 

ผ้าตาข่าย เศษผ้า  

ริบบิน้ ไหม ดิน้  

งานสกรีนผ้าด้วยมือ  
 
 
 
 
 

 
วัสดุจากเศษผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการอัดเรียบนีมี้ข้อดีข้อเสีย ดังนี ้
ข้อดี 
1. เป็นแผน่เรียบสม ่าเสมอ สีสนัสวยงาม  
2. มีความหนาโค้งงอได้เล็กน้อย สามารถตดัฉลไุด้ดี 
3. ท าได้จริงในระบบหตัถอตุสาหกรรม  
ข้อเสีย 
1. มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ท าให้มีลกัษณะคล้ายกระดาษมากกวา่ผ้า 
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2. หากใช้เทคนิคงานผ้าเช่นการตดัเย็บจะท าได้ยาก หรือไม่สามารถใช้เทคนิคงานผ้า
ได้หลากหลาย 

3. ความยืดหยุน่มีน้อยเกินไป ฉีกขาดได้หากออกแรงดงึ 
ด้วยข้อดีข้อเสียท่ีกลา่วมาท าให้ผู้วิจยัมีความต้องการตอ่ยอดการทดลองนีด้้วยการท า

ให้วสัดจุากเศษผ้าฝ้ายมีความเหมือนผ้ามากท่ีสดุ คือต้องมีความบางมากกว่า และความพลิว้โค้ง
งอได้มากกวา่นีท้ าให้ผู้วิจยัได้ท าการทดลองในเทคนิคท่ี 3 คือเทคนิคการอดัม้วน 

แนวทางการทดลองแบบที่ 3 เทคนิคการอัดม้วน 
ในเทคนิคนีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษาวิธีการท าผ้าสักหลาด (felt) ด้วยมือซึ่งใน

ตา่งประเทศมีการน าขนสตัว์เช่นขนแกะมาใช้ท าผ้าสกัหลาด (ข้อมลูการท าผ้าสกัหลาดในบทท่ี 2) 
เห็นได้ว่าเร่ิมจากการน าเย่ือมาวางเรียงให้เป็นผืนเหมือนกนัแล้วท าการม้วน ด้วยหลกัการนีผู้้วิจยั
จงึทดลองม้วนผ้าจากผ้าท่ีท าการอดัเรียบในเทคนิคท่ี 2 ด้วยวิธีการน าผ้าท่ีผ่านการอดัเรียบแล้วมา
วางบนผ้าตาข่ายจากนัน้ม้วนด้วยท่อพลาสติก ผลท่ีได้สามารถรีดน า้ท่ีมีในเนือ้ผ้าได้อีกมากท าให้
ผ้าท่ีม้วนมีความบางลงและหนาเพียง 2-3 มม. จึงมีความพลิว้สามารถบิดโค้งงอได้คล้ายผ้า
สกัหลาด ท าให้เศษผ้ากลายเป็นผืนได้อีกครัง้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 25 วสัดเุศษผ้าฝ้ายท่ีผา่นกระบวนการอดัม้วน 
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ภาพท่ี 26 วสัดเุศษผ้าฝ้ายท่ีผา่นกระบวนการอดัม้วน 

 
วัสดุจากเศษผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการอัดม้วนนีมี้ข้อดีข้อเสียดังนี ้
ข้อดี  
1. ใช้วสัดจุากเศษผ้าฝ้าย 100% โดยไมมี่วสัดผุสาน  
2. มีความบางเพียง 3 มม. พริว้ ดดัโค้งงอได้คล้ายผ้าสกัหลาดสามารถตดัเย็บได้ 
3. มีสีสนัท่ีสวยงาม 
4. เ น่ืองจากไม่ใช้วัสดุผสานอ่ืนผสมท าให้สามารถน ามาละลายน า้และผ่าน

กระบวนการอดัม้วนซ า้ได้เร่ือยๆโดยไมเ่สียเศษ 
ข้อเสีย 
1. ผืนผ้าท่ีได้ไมมี่ความเหนียวเทา่ผ้าทอ  
2. ผืนผ้าท่ีได้ไม่สามารถท าให้บางมากกว่านีเ้น่ืองจากในขัน้ตอนการอัดหากใช้

ปริมาณเย่ือผ้าท่ีน้อยเกินไปอาจท าให้เกิดชอ่งว่างไมเ่ตม็ผืน 
3. จ าเป็นต้องมีการพน่เคลือบกาวเพ่ือการเก็บรายละเอียดงานในตอนท้ายเพ่ือไม่ให้

ผ้าเป็นขยุ 
4. การตดัเย็บต้องมีความเบามือและระมัดระวงัต้องมีความช านาญในการใช้จกัร

เย็บผ้า 
สรุปวัสดุที่ เป็นไปได้เพื่อน าไปออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งด้วยเทคนิค

งานผ้า 
จากการทดลองวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายเราได้รูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือน าไปออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ได้ 2 รูปแบบคือ วสัดเุศษผ้าฝ้ายอดัเรียบแบบแข็ง  และวสัดเุศษผ้าฝ้ายอดัเรียบม้วน
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แบบอ่อนทัง้สองวสัดนีุส้ามารถน าไปออกแบบโคมไฟด้วยเทคนิคงานผ้าได้ด้วยเทคนิคท่ีตา่งกนัซึ่ง
จะวิเคราะห์เทคนิคท่ีเป็นไปได้ตามคณุสมบตัิวสัดอีุกครัง้ นอกจากนีว้สัดุจากเศษผ้าฝ้ายทัง้สอง
แบบสามารถผลิตได้จริงในระบบหตัถอตุสาหกรรม  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับเทคนิคงานผ้า 

เม่ือได้ทดลองพฒันาวสัดเุศษผ้าฝ้ายขนาดเล็กให้กลายเป็นผืนได้แล้วผู้วิจยัจะจ าแนก
แนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์เป็น 2 แนวทางตามคณุสมบตัิวสัดท่ีุได้ท าการทดลอง คือ วสัด ุA 
วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% อดัรีดแบบแผ่นบางประมาณ 3 มม. ( ลกัษณะเป็นผืนผ้า มีความ
อ่อนตวั ตดัเย็บได้) และวสัด ุB วัสดุผ้าฝ้ายพืน้เมืองผสมวสัดุอ่ืน ๆ เพ่ือตกแต่งเช่น ผ้าลายผ้า 
ตาข่าย, การสกรีนสียาง, เส้นด้ายไหมหรือริบบิน้ อดัแบบแผ่นแข็งหนาประมาณ 5 มม. (ลกัษณะ
คล้ายกระดาษชานอ้อย มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตดัฉลไุด้ดี) น ามาทดลองท าการขึน้รูปโคม
ไฟด้วยเทคนิคงานผ้าหรือ Fabric Manipulation คือเทคนิคใด ๆ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พืน้ผิวของผ้า ซึ่งมีเทคนิคตา่ง ๆ มากมาย ทัง้นีท้ัง้นัน้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้จ าเป็นต้องค านึงถึง
คณุสมบตัวิสัดทุัง้สองแบบด้วย 

1. เทคนิคงานผ้า 
 

ตารางท่ี 13 แสดงเทคนิคงานผ้าแตล่ะประเภท 
 

เทคนิคงานผ้า วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 
1. Gathering เทคนิคการท าให้ผ้าต่อกันตาม

แบบท่ีสร้างไว้ด้วยการเย็บด้วย
มือหรือใช้จกัรเย็บผ้า 

 

2. Shirring เทคนิคการเย็บด้วยยางยืดให้
เป็นแนวขนาดตามต้องการ 
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ตารางท่ี 13 แสดงเทคนิคงานผ้าแตล่ะประเภท (ตอ่) 
 

เทคนิคงานผ้า วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 
3. Pleating เทคนิคการจับจีบผ้าด้วยการ

พับนิยมใช้กระดาษหรือมีดท า
ให้เกิดรอยพบั 

 
 
 
 
 

4. Tucking เทคนิคควบคมุการเย็บด้วยมือ
ห รือจักร เย็บ ผ้า เพิ่ อ ใ ห้ เ กิด
ผิวสมัผสั 

 
 
 
 
 

5. Smocking  เ ทคนิ คการ เย็ บตามจุด ใน
ลักษณะกา ร ปัก เ ป็ นแถวๆ
เพ่ือให้เกิดพืน้ผิวตามต้องการ 

 
 
 
 
 

6. Quilting การเย็บผ้าเข้าด้วยกันเป็นชัน้ๆ 
ท าใ ห้ เ กิดการยกระดับของ
พืน้ผิววสัด ุ

 
 
 
 
 

7. Cord Quilting เทคนิคงาน Quilt โดยใช้วสัดทุัง้
ผ้ า  เ ชื อกใ ช้ตกแต่ง ใ ห้ เ กิ ด
ผิวสมัผสั 
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ตารางท่ี 13 แสดงเทคนิคงานผ้าแตล่ะประเภท (ตอ่) 
 

เทคนิคงานผ้า วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 
8. Italian Quilting เป็นการสร้างลวดลายบนผ้า

ด้วยการปัก มีความนนูของลาย
เล็กน้อย เทคนิคนีมี้ 2 แบบคือ 
1. Stuffed / Trapunto Quilting 
การควิทล์ โดยเสริมผ้ามสัลินกบั
แพดดิง้ไว้ใต้ลวดลายและเย็บ
ตามลวดลายนัน้ท าให้มีความ
นนูขึน้มาก 
2. Wadded English Quilting 
การคลิทล์ในลักษณะการเสริม
ผ้าและเย็บตอ่ลายเป็นผืน 

 
 

9. Flat Quilting การควิทล์บนแพดดิง้เพียงชัน้
เดียวควบคู่กับการเย็บให้เกิด
ลาย 

 
 
 
 
 

10. Shadow/ Ombre 
Quilting 

การใช้ไหมมีเข้ม เย็บบนวัสดุ
เพียงครัง้เดียวเพ่ือให้เห็นเส้น
ขอบน้อยท่ีสดุ 
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2. เทคนิคตกแต่งผ้า 
 

ตารางท่ี 14 แสดงเทคนิคการตกแตง่ผ้า 
 
เทคนิคตกแต่งผ้าเพิ่มเตมิ วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 

1. Print Screen การสกรีนบนผ้าด้วยบล็อก
สกรีนท่ีอัดกาวตามลวดลาย
ท่ีต้องการท าการสกรีนด้วยสี
สกรีนหลากชนิดด้วยเทคนิค
การปาดลงบนผืนผ้าด้วย
ยางปาด ท าให้เกิดลวดลาย
ตามต้องการและคมชดั 

 

2. Applied work เทคนิคประยุกต์ในการเย็บ
ปักถัก ร้อยด้วยวัสดุต่างๆ 
เทคนิคนีร้วมถึงงานควิทล์
ด้วย 

 
 
 
 
 

3. Couching  เป็นเทคนิคการใช้เชือก ด้าย
ไหม มาเย็บสร้างลวดลาย
และผิวสมัผสับนผ้า 

 
 
 
 
 
 

4. Blackwork การปักลักษณะลวดลายโม
โนโครม 
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ตารางท่ี 14 แสดงเทคนิคการตกแตง่ผ้า (ตอ่) 
 
เทคนิคตกแต่งผ้าเพิ่มเตมิ วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 

5. Whitework การปักด้ายสีขาวบนพืน้สีขาว  
 
 
 
 
 

6. Canvas work งานปักบนผืนผ้าใบ เช่น การ
ปักแบบ ฟลอเรนซ์ Bargello 

 
 
 
 
 
 

7. Metal threadwork เทคนิคการใช้โลหะทัง้แบบแท้
หรือสังเคราะห์ปักประดบับน
เคร่ืองแตง่กาย 

 
 
 
 
 

8. Beads / Beading แบง่ได้เป็น 3 เทคนิคคือ 
1. Tambour work / Beading 
เป็นเทคนิคการปักลกูปัดหรือ
เล่ือมด้วยตะขอ (Tambour 
hook) ลงบนผืนผ้าท่ีขงึเตรียมไว้ 
2. Hand beading เป็นวิธี การ
ร้อยด้วยเทคนิคหลาก หลาย
ด้วยมือคล้ายการทอด้วย
ลกูปัด 
3. French beading เทคนิค
ร้อยลกูปัดแบบ 3 มิต ิ
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3. เทคนิคการตกแต่งด้วยการตัดทอน 
 

ตารางท่ี 15 แสดงเทคนิคการตกแตง่ผ้าแบบตดัทอน 
 
เทคนิคตกแต่งผ้าด้วยการ

ตัดทอน 
วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 

1. Decoupe / Reverse 
applique 

เป็นเทคนิคการเย็บปะผ้าตาม
ลวดลายท่ีฉลุไว้ด้วยผ้าอีกชัน้ 
จะเย็บด้วยมือหรือใช้จกัรเย็บ
ผ้าก็ได้ 

 

2. Cutwork เป็นเทคนิคการเย็บขอบผ้า
ตามลาย ท่ีฉลุ  ค ล้ ายงาน
ลูกไ ม้ มีความประณีตและ
ละเอียด 

 
 
 
 
 
 

3. Drawn thread เป็นเทคนิคการท าลวดลาย
ด้วยเข็มและด้าย หรือเรียกอีก
อย่างคือการทอด้วยเข็มใช้
เ ช่ือมผืนผ้าโดยท าใ ห้รอย
เช่ือมมีลวดลายท่ีสวยงาม 
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4. เทคนิคสร้างโครงสร้าง 
 
ตารางท่ี 16 เทคนิคการสร้างโครงสร้างผ้า 
  

เทคนิคสร้างโครงสร้างผ้า วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 
1. Patchwork เทคนิคการเช่ือมผ้าด้วยการ

เย็บ เป็นเทคนิคท่ีใช้ประยุกต์
งานควิทล์และงานเย็บปะเข้า
ด้วยกันมีทัง้หมด 4 เทคนิค
ยอ่ยดงันี ้
1. Applied Patchwork การ
เช่ือมเข้ากนัเป็นผืน 

2. Piecedwork / mosaic 
patchwork / inlay การ
เช่ือมตอ่ผ้าด้วยการเย็บ 

3. Log cabin patchwork 
การเย็บปะผ้ารูปแบบ
ส่ีเหล่ียมเข้าด้วยกนัเป็น
ผืน 

4. Crazy patchwork 
เทคนิคการเย็บตอ่ด้วย
วสัดท่ีุหลากหลาย 
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ตารางท่ี 16 เทคนิคการสร้างโครงสร้างผ้า (ตอ่) 
 

เทคนิคสร้างโครงสร้างผ้า วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 
2. Lace เทคนิคงานลกูไม้เป็นเทคนิค

ท่ีซบัซ้อน เป็นลกัษณะการ
ผกู การมดั การเย็บวนลปู 
มกัใช้เข็มลกูไม้ กระสวยหรือ
เคร่ืองท าลกูไม้มีอยู ่3 แบบ
คือ  
1. Needlemade lace 
2. Bobbin lace 
3. Machine made lace 
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5. เทคนิคระบบคอมพวิเตอร์ 
 
ตารางท่ี 17 แสดงเทคนิคงานผ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
เทคนิคงานผ้าด้วยระบบ

คอมพวิเตอร์ 
วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 

1. Hand Operated  เคร่ืองเย็บปัก Irish machine 
และเคร่ือง Cornely machine 
สามารถใช้กบัด้าย 2-3 ตะกรอ 
ใช้กับริบบิน้ ลูกปัด  การถัก 
ปัก เ ล่ื อมไ ด้มากมาย แม้ 
กระทัง่การเย็บริบขอบผ้า 

 

2. Shiffli embroidery เคร่ืองปักทอผ้าขนาดใหญ่ใน
ระบบอุตสาหกรรมประกอบ
ไปด้วยหลายหัวปักสามารถ
ควบคุมหัวปักแต่ละหัวด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

 

3. โปรแกรม CADCAM เป็นโปรแกรมปักมัลติฟังชั่น 
กับเคร่ืองปักควบคุมหัวปัก
ทั ง้ รุ่ น ท่ี ไ ม่ ส ามา ร ถถอด
ป ร ะ ก อ บ หั ว ปั ก ไ ด้ แ ล ะ
สามารถถอดประกอบหวัปัก
ได้ 

 

4. Maya เคร่ืองปักมายาเป็นเคร่ืองปัก
ผ้ า  ค วิ ท ล์ ผ้ า ใ น ร ะ บ บ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สามา รถ ปัก ผ้ า เ ป็ น ม้ ว น
ขนาดใหญ่ได้ 
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ตารางท่ี 17 แสดงเทคนิคงานผ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ตอ่) 
 
เทคนิคงานผ้าด้วยระบบ

คอมพวิเตอร์ 
วิธีการ รูปแบบชิน้งาน 

5. Laser Cutting เคร่ืองตดัผ้าหลากหลายชนิด
ในปริมาณความหนามากถึง 
2000 เมตร หรือวัสดุอ่ืนๆ
มากมายในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เคร่ืองตัดผ้านีใ้ช้เข้ากับ
ระบบกระบวนการพิมพ์ผ้า
หรือการปักได้ด้วย 

 

6. Laser Engraving 
Machines 

เคร่ืองนีส้ามารถแกะสลัก
ลายไ ด้อย่ า งแม่นย า  แต่
จ ากัดชิน้งานอยู่ท่ี 1,800 x 
1,800 มม. ด้วยความเร็ว
กวา่ 24 ตารางเมตรตอ่วินาที 
สามารถสร้างรูปภาพ โลโก้
หรือผิวสัมผัสลงบนวัสดุเช่น
หนัง  พลาสติก  ผ้า เ ส้นใย
ธ ร รมชาติ  และสามารถ
เปล่ียนสีและผิวสัมผัสบน
วสัดนุัน้ๆได้ 

 

  
จากตารางเทคนิคงานผ้าข้างต้นผู้ วิจัยได้ท าการทดลองขึน้รูปและเลือกเทคนิคท่ี

เป็นไปได้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟตกแตง่ทัง้ 2 วสัด ุดงันี ้ 
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ตารางท่ี18 ตารางสรุปเทคนิคงานผ้าท่ีเหมาะสมกบัวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายทัง้สองแบบ 
 

เทคนิคงานผ้าที่เหมาะสมกับวัสดุ “A” 
(วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% แผน่บาง 3 
มม. คล้ายผืนผ้า ออ่นตวั ตดัเย็บได้ดี) 

เทคนิคงานผ้าที่เหมาะสมกับวัสดุ “B” 
(วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมืองผสมวสัดอ่ืุน แผน่
หนา 5 มม. คล้ายกระดาษ แข็ง ตดัฉลไุด้ดี) 

Tucking การเย็บซ้อนให้เกิดผิวสมัผสั เลเซอร์ไดคทั 
Shirring การเย็บเป็นคล่ืน บล็อกไดคทั 

Gathering การเย็บตอ่ การสร้างลวดลายด้วยงานสกรีน 
การม้วนบดิแล้วเย็บ การสร้างลวดลายด้วยการผสมวสัด ุ

การสานทอ การตดัฉลสุร้างลวดลายเช่ือมโยงงานผ้าเชน่
งานถกัลกูไม้ งานถกันิตติง้  งานพลีท 

การใช้อะไหลง่านผ้าในการประกอบขึน้รูป 
เชน่กระดมุ เชือก ตีนตุ๊กแก ซิป 

การใช้อะไหลง่านผ้าในการประกอบขึน้รูป 
เชน่กระดมุ เชือก ตีนตุ๊กแก 

 
จากผลการวิเคราะห์การทดลองเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบโคมไฟจากวัสดุ

เศษผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคงานผ้าข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบงานวิจัยโดยแบ่งแนวคิดใน
การออกแบบออกเป็น 2 แนวคิดตามคุณสมบัตวัิสดุที่ได้จากการทดลอง ดังนี ้

1. แนวคิด A วสัด ุA วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% อดัรีดแบบแผ่นบางประมาณ 3 
มม. (ลกัษณะเป็นผืนผ้า มีความออ่นตวั ตดัเย็บได้) จากคณุสมบตัิวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายท่ีได้มีความ
ใกล้เคียงกับผ้าสักหลาด ผู้ วิจัยจึงใช้ผ้าสกัหลาดมาเป็นวัสดุทดลองในการขึน้ต้นแบบทัง้หมด 6 
รูปแบบ  ด้วยเทคนิคงานผ้าการตัดเย็บผ้าท่ีต่างกันมาน าเสนอเพ่ือเลือกและให้ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณาในขัน้ตอนตอ่ไปดงันี ้
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ภาพท่ี 27  แบบร่างแนวคิด  A แบบท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 28 แบบร่างแนวคิด  A แบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 29 แบบร่างแนวคิด  A แบบท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 30 แบบร่างแนวคิด  A แบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 31 แบบร่างแนวคิด  A แบบท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 32 แบบร่างแนวคิด  A แบบท่ี 6 
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2. แนวคดิ B วสัด ุB วสัดผุ้าฝ้ายพืน้เมืองผสมวสัดอ่ืุนๆเพ่ือตกแตง่เช่น ผ้าลายผ้าตา
ข่าย, การสกรีนสียาง, เส้นด้ายไหมหรือริบบิน้ อดัแบบแผ่นแข็งหนาประมาณ 5 มม. (ลกัษณะ
คล้ายกระดาษ มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตดัฉลไุด้ดี) จากคณุสมบตัิวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายท่ีได้มี
ความใกล้เคียงกบักระดาษชานอ้อย ผู้วิจยัจึงใช้กระดาษชานอ้อยมาเป็นวสัดทุดลองในการขึน้ต้น
แบบทัง้หมด 6 รูปแบบ ด้วยรูปแบบท่ีเช่ือมโยงกับเทคนิคงานผ้ามาน าเสนอเพ่ือเลือกและให้
ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาในขัน้ตอนตอ่ไปดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33 แบบร่างแนวคิด  B แบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 34 แบบร่างแนวคิด  B แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 35 แบบร่างแนวคิด  B แบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 36 แบบร่างแนวคิด  B แบบท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 37 แบบร่างแนวคิด  B แบบท่ี 5 
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ภาพท่ี 38 แบบร่างแนวคิด  B แบบท่ี 6 
 
ผลการวิเคราะห์การออกแบบในเร่ือง การพัฒนาวัสดุอย่างสร้างสรรค์จากเศษผ้าฝ้ายสู่
การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งด้วยเทคนิคงานผ้า 

จากการออกแบบด้วยวสัดทุดลองได้ท าการเลือกชิน้งานท่ีมีความเหมาะสม ทัง้หมด 6 
รูปแบบ โดยแนวคิด A 3 รูปแบบ และแนวคิด B 3 รูปแบบ มีการสร้างบรรยากาศจดัวางโคมในท่ี
พกัอาศยั ให้มีความเสมือนจริงมากท่ีสดุเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินรูปแบบในขัน้ตอนตอ่ไป 

1. แนวคิด A วสัด ุA วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% อดัรีดแบบแผ่นบางประมาณ  
3 มม. (ลกัษณะเป็นผืนผ้า มีความออ่นนุม่ ตดัเย็บได้) 3 รูปแบบดงันี ้
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ภาพท่ี 39 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  A และจ าลองบรรยากาศ แบบท่ี 1 ช่ือชิน้งาน “Jelly fish” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 40 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  A และจ าลองบรรยากาศ แบบท่ี 2 ช่ือชิน้งาน “ Glory 
Dome 
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ภาพท่ี 41 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  A และจ าลองบรรยากาศ แบบท่ี 3 ช่ือชิน้งาน “ Seaweed” 
 

2. แนวคิด B วสัด ุB วสัดผุ้าฝ้ายพืน้เมืองผสมวสัดอ่ืุนๆเพ่ือตกแตง่เช่น ผ้าลายผ้า 
ตาข่าย, การสกรีนสียาง, เส้นด้ายไหมหรือริบบิน้ อดัแบบแผ่นแข็งหนาประมาณ 5 มม. (ลกัษณะ
คล้ายกระดาษชานอ้อย มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตดัฉลไุด้ดี) 3 รูปแบบดงันี ้

 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 42 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  B และจ าลองบรรยากาศ แบบท่ี 1 ช่ือชิน้งาน  “Pleats” 
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ภาพท่ี 43 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  B และจ าลองบรรยากาศ แบบท่ี 2 ช่ือชิน้งาน  “Lace” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 44 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  B และจ าลองบรรยากาศ แบบท่ี 3 ช่ือชิน้งาน “ Knit” 
 
การเก็บรายละเอียดผลงาน (Finishing) 

จากการทดลองขึน้รูปโคมไฟตกแตง่ด้วยวสัดเุศษผ้าฝ้าย เน่ืองจากวสัดท่ีุใช้ไม่ได้ผสม
วสัดผุสานใด ๆ ท าให้การขึน้รูปต้องใช้ทกัษะงานผ้า ใช้ความช านาญอย่างมากในการใช้จกัรเย็บ
ผ้าเพราะต้องระมดัระวงัและเบามือเพ่ือให้ได้งานท่ีประณีตสวยงาม ดงันัน้ในขัน้ตอนสดุท้าย ผู้วิจยั
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จ าเป็นต้องมีการเคลือบเก็บรายละเอียดงานโดยท าให้โคมไฟจากวสัดเุศษผ้ามีความแข็งแรงโดย
การพน่กาวซึง่กาวท่ีน ามาทดลองครัง้นีเ้ป็นกาวท่ีใช้กบังานผ้าและงานเดคพูาจโดยเฉพาะมีทัง้หมด 
9 ชนิดดงันี ้

 
ตารางท่ี 19 ตารางทดสอบคณุสมบตักิาวเคลือบชิน้งานในขัน้ตอนสดุท้าย 
 

ชนิดชองกาว ลักษณะกาว ผลที่ได้ 
Super Plus เงามิต ิ ฟิล์มแข็งแรง กนัน า้ ยืดหยุน่สงู เงาใส มีมิต ิ

ยิ่งเคลือบหนายิ่งเงา 
 

 

น า้ยาเคลือบเหลือบมขุ เนือ้กึง่เงากึ่งด้าน แห้งแล้วใส มีสว่นผสม
ของผงขดันาโนขนาดเล็กช่วยอดุร่องและ
ปรับผิววสัดใุห้เรียบเนียนให้สีประกาย
เหลือมขุสวยวิง้ 

 

Pu Plus เคลือบเงา ฟิล์มแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสงู ยืดเกาะ
แนน่ แห้งแล้วเงาใส ใช้พน่แอร์บรัชได้ 

 

Textile medium กาว
ส าหรับตดิงานผ้า 

เนือ้กึ่งเงากึ่งด้าน ใช้ได้กบผ้าทกุประเภท 
ใช้เป็นน า้ยาเคลือบบางๆได้ 

 

กาวสตูร PVC เนือ้กาวเข้มข้น ยึดเกาะดีเย่ียมใช้ส าหรับ
งานหนงัพลาสตกิ กระเบือ้ง ไมผ่สมสาร
ปรอทหรือสารตะกัว่ 

 

กาวเดคพูาจ เนือ้กาวข้น ทาง่ายเหมาะกบงานสาน
ธรรมชาต ิไม้สน กล่องกระดาษ ไมผ่สม
สารปรอทหรือสารตะกัว่ 

 

Textile all plus กาวและน า้ยาเคลือบเงางานผ้า ข้นทาง่าย 
แห้งแล้วเงาใส เหมาะส าหรับตดิลายลงบน
ผ้า ซกัไมห่ลดุ 
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ตารางท่ี 19 ตารางทดสอบคณุสมบตักิาวเคลือบชิน้งานในขัน้ตอนสดุท้าย (ตอ่) 
 

ชนิดชองกาว ลักษณะกาว ผลที่ได้ 
All purpose sealer น า้ยาอเนคประสงค์สูตรใส ใช้ทารองพืน้

ก่อนทาสีเพ่ือป้องกนัเชือ้ราและยางไม้ เนือ้
กึ่งเงากึ่งด้าน ห้ามโดนน า้ 7 วนั 

 

Super Glue  ซุปเปอร์กาวติดหนึบ เป็นกาวสตูรพิเศษติด
ได้สารพดังาน ติดแน่น ไม่ลอกล่อน ท าให้
อยูท่รง ผสมน า้พน่ด้วยแอร์บรัชได้ 

 

 
จากการทดลองกาวทัง้หมด 9 ชนิดท าให้ได้กาวท่ีเหมาะสมเพ่ือเคลือบเก็บ

รายละเอียดงานโดยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนคือ 1. การเคลือบก่อนกระบวนการเย็บขึน้รูป 2. การ
เคลือบเพ่ือท าให้แข็งแรงคงตวัในขัน้ตอนสดุท้าย ซึ่งชนิดกาวท่ีใช้พ่นเคลือบก่อนกระบวนการเย็บ
คือกาว Super Glue เป็นการสูตรพิเศษ มีความยืดหยุ่นและยึดเกาะได้ดีการเคลือบก่อน
กระบวนการเย็บขึน้รูปท าให้ขอบผ้าไม่รุ่ยมีความยืดหยุ่นบิดงอได้ง่าย มีความใสไม่เหลือง ช่วยให้
กระบวนการเย็บท าได้ง่ายมากขึน้และสีสนัคงเดิม ส่วนกาวท่ีใช้เคลือบเพ่ือให้มีความแข็งแรงคงตวั
ในขัน้ตอนสดุท้ายคือกาว Pu Plus เคลือบเงาเป็นฟิล์มเคลือบเงาแข็งแรง แห้งแล้วเงาใส กาวทัง้
สองชนิดนีส้ามารถใช้งานกับเคร่ืองพ่นกาว Air Brush ได้ท าให้ง่ายต่อการควบคมุปริมาณกาว 
เคลือบพืน้ผิวได้รวดเร็วและทัว่ถึง 
 
ผลการวิเคราะห์ของผู้ทรงคุณวุฒใินด้านต่างๆ 

1. ผลการประเมินแบบจากผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ด้านการตลาดและ
นักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์เก่ียวข้องไม่ต ่ากว่า 15 ปี ท าการ
ประเมินพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการออกแบบรวมถึงการตลาดได้ผลดงันี ้

1.1 ผลการจัดล าดบัการประเมินผลงานการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายอย่าง
สร้างสรรค์สู่การออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟประดบัด้วยเทคนิคงานผ้า พบว่า ผลงานการออกแบบ
ในรูปแบบ A ช่ือชิน้งาน “ Jelly fish “ มีความน่าสนใจล าดบัท่ี 1(คา่เฉล่ีย 3.92 S.D.= 0.39) 
สามารถสร้างคณุคา่วสัดแุละความสร้างสรรค์ของโคมไฟในระดบัมาก  ชิน้งาน “ Glory Dome” 
และ “ Seaweed “ มีความน่าสนใจเป็นล าดบัท่ี 2 เท่ากนัท่ี (คา่เฉล่ีย 3.67) สามารถสร้างคณุคา่
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วสัดแุละความสร้างสรรค์ของโคมไฟในระดบัมากเช่นกนั ส่วน  ผลงานการออกแบบในรูปแบบ B 
ช่ือชิน้งาน “Lace” มีความน่าสนใจล าดบัท่ี 1 (คา่เฉล่ีย 3.79 S.D.= 0.43) สามารถสร้างคณุค่า
วสัดแุละความสร้างสรรค์ของโคมไฟในระดบัมาก ช่ือชิน้งาน “Knit” มีความน่าสนใจเป็นล าดบัท่ี 2 
(คา่เฉล่ีย 3.58 S.D.= 0.45) และชิน้งาน “Pleats” เป็นล าดบัสดุท้าย (คา่เฉล่ีย 3.38 S.D. = 0.27) 

1.2 ผลการประเมินด้านการสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบั
ตกแตง่จากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยมีการแบง่เกณฑ์ได้ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

 
ตารางท่ี 20  แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการสร้างคณุคา่และความ

สร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัตกแตง่จากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย รูปแบบ A1 
 
การสร้างคุณค่าและความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย (วัสดุ A) ช่ือชิน้งาน  
“Jelly Fish” 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับที่
สามารถ 

สร้างคุณค่า 

1. มีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจาก
เศษผ้าฝ้ายได้ในระดบั 

4.00 0.00 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตา
ในระดบั 

4.00 0.00 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

4.00 0.00 มาก 

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานใน
ระดบั 

4.00 0.00 มาก 

5. ชิน้งานมีความสวยงามเม่ือเวลาปิดและ
เปิดไฟในระดบั 

3.33 0.58 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 20  แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการสร้างคณุคา่และความ
สร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัตกแต่งจากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย รูปแบบ A1 
(ตอ่) 

 
การสร้างคุณค่าและความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย (วัสดุ A) ช่ือชิน้งาน  
“Jelly Fish” 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับที่
สามารถ 

สร้างคุณค่า 

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบั 

3.67 0.58 มาก 

7. ชิน้งานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.33 0.58 มาก 

8. มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบั 4.00 1.00 มาก 
รวม 3.92 0.39 มาก 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่า ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้าจากเศษวสัดผุ้า

ฝ้ายรูปแบบ A1 (Jelly Fish) มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายได้ในระดบัมาก  
มีเอกลักษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาในระดบัมาก องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบัมาก มีความนา่สนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัมาก ชิน้งานมีความสวยงาม
เม่ือเวลาปิดและเปิดไฟในระดับปานกลาง  สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
สวยงามในระดบัมาก ชิน้งานสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษวสัดไุด้ในระดบัมาก มีโอกาสในการ
วางจ าหนา่ยได้จริงในระดบัมาก 
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ตารางท่ี 21 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการสร้างคณุคา่และความ
สร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัตกแตง่จากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย รูปแบบ A2 

 
การสร้างคุณค่าและความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุจากเศษ

ผ้าฝ้าย (วัสดุ A) ช่ือชิน้งาน  
“Glory dome” 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับที่สามารถ 
สร้างคุณค่า 

1. มีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจาก
เศษผ้าฝ้ายได้ในระดบั 

4.00 1.00 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตา
ในระดบั 

4.00 0.00 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.67 0.58 มาก 

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานใน
ระดบั 

3.67 0.58 มาก 

5. ชิน้งานมีความสวยงามเม่ือเวลาปิดและ
เปิดไฟในระดบั 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบั 

3.33 0.58 ปานกลาง 

7. ชิน้งานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.33 0.58 มาก 

8. มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบั 3.33 0.58 ปานกลาง 
รวม 3.67 0.33 มาก 

 
จากตารางท่ี 21  พบว่า ผลิตภณัฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้าจากเศษวสัดผุ้า

ฝ้ายรูปแบบ A2 (Glory Dome) มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายได้ในระดบั
มาก  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสวยงามแปลกตาในระดับมาก องค์ประกอบโดยรวมมีความ
กลมกลืนสวยงามในระดบัมาก มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัมาก ชิน้งานมี
ความสวยงามเม่ือเวลาปิดและเปิดไฟในระดบัปานกลาง  สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบัปานกลาง ชิน้งานสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษวสัดไุด้ในระดบัมาก 
มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 22 แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการสร้างคณุคา่และความ
สร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัตกแตง่จากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย รูปแบบ A3 

 
การสร้างคุณค่าและความสร้างสรรค์ของโคม
ไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย 

(วัสดุ A) ช่ือชิน้งาน “Seaweed” 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับที่
สามารถ 

สร้างคุณค่า 
1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษ

ผ้าฝ้ายได้ในระดบั 
3.67 0.58 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาใน
ระดบั 

4.00 0.00 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

4.00 0.00 มาก 

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานใน
ระดบั 

3.67 0.58 มาก 

5. ชิน้งานมีความสวยงามเม่ือเวลาปิดและเปิด
ไฟในระดบั 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบั 

3.33 0.58 ปานกลาง 

7. ชิน้งานสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษวสัดุ
ได้ในระดบั 

4.33 0.58 มาก 

8. มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบั 3.33 0.58 ปานกลาง 
รวม 3.67 0.30 มาก 

 
จากตารางท่ี 22 พบว่า ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้าจากเศษวสัดผุ้า

ฝ้ายรูปแบบ A3 (Seaweed) มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายได้ในระดบัมาก  
มีเอกลักษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาในระดบัมาก องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบัมาก มีความนา่สนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัมาก ชิน้งานมีความสวยงาม
เม่ือเวลาปิดและเปิดไฟในระดับปานกลาง  สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
สวยงามในระดบัปานกลาง ชิน้งานสามารถสร้างมูลคา่เพิ่มของเศษวสัดไุด้ในระดบัมาก มีโอกาส
ในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 23 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการสร้างคณุคา่และความ
สร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัตกแตง่จากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย รูปแบบ B1 

 
การสร้างคุณค่าและความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุจาก 
เศษผ้าฝ้าย (วัสดุ B) ช่ือชิน้งาน “Pleats” 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับที่
สามารถ 

สร้างคุณค่า 
1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษ
ผ้าฝ้ายได้ในระดบั 

3.67 0.58 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาใน
ระดบั 

3.67 0.58 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.33 0.58 ปานกลาง 

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานใน
ระดบั 

3.33 0.58 ปานกลาง 

5. ชิน้งานมีความสวยงามเม่ือเวลาปิดและเปิด
ไฟในระดบั 

2.67 0.58 ปานกลาง 

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งไ ด้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบั 

3.00 0.00 ปานกลาง 

7. ชิน้งานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของเศษวสัดุ
ได้ในระดบั 

4.00 1.00 มาก 

8. มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบั 3.33 0.58 ปานกลาง 
รวม 3.38 0.27 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 23 พบว่า ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้าจากเศษวสัดผุ้า

ฝ้ายรูปแบบ B1 (Pleats) มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายได้ในระดบัมาก  มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสวยงามแปลกตาในระดับมาก องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบัปานกลาง มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัปานกลาง ชิน้งานมี
ความสวยงามเม่ือเวลาปิดและเปิดไฟในระดบัปานกลาง  สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบัปานกลาง ชิน้งานสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษวสัดไุด้ในระดบัมาก 
มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 24 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการสร้างคุณคา่และความ
สร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัตกแตง่จากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย รูปแบบ B2 

 
การสร้างคุณค่าและความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุจาก 
เศษผ้าฝ้าย (วัสดุ B) ช่ือชิน้งาน “Lace” 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับที่
สามารถ 

สร้างคุณค่า 
1. มีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจาก
เศษผ้าฝ้ายได้ในระดบั 

3.67 1.15 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาใน
ระดบั 

4.00 1.00 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.67 1.15 มาก 

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานใน
ระดบั 

4.33 0.58 มาก 

5. ชิน้งานมีความสวยงามเม่ือเวลาปิดและเปิด
ไฟในระดบั 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบั 

3.67 1.15 มาก 

7. ชิน้งานสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษวสัดุ
ได้ในระดบั 

4.33 0.58 มาก 

8. มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบั 3.67 1.15 มาก 
รวม 3.79 0.43 มาก 

 
จากตารางท่ี 24 พบว่า ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้าจากเศษวสัดผุ้า

ฝ้ายรูปแบบ B2 (Lace) มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายได้ในระดบัมาก  มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสวยงามแปลกตาในระดับมาก องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบัมาก มีความนา่สนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัมาก ชิน้งานมีความสวยงาม
เม่ือเวลาปิดและเปิดไฟในระดับปานกลาง  สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสม
สวยงามในระดบัมาก ชิน้งานสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษวสัดไุด้ในระดบัมาก มีโอกาสในการ
วางจ าหนา่ยได้จริงในระดบัมาก 
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ตารางท่ี 25 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินการสร้างคณุคา่และความ
สร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัตกแตง่จากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย รูปแบบ B3 

 
การสร้างคุณค่าและความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุจากเศษ

ผ้าฝ้าย (วัสดุ B) ช่ือชิน้งาน “Knit” 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับที่
สามารถ 

สร้างคุณค่า 
1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษ
ผ้าฝ้ายได้ในระดบั 

4.00 0.00 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาใน
ระดบั 

4.00 0.00 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.33 0.58 ปานกลาง 

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานใน
ระดบั 

4.00 0.00 มาก 

5. ชิน้งานมีความสวยงามเม่ือเวลาปิดและเปิด
ไฟในระดบั 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งไ ด้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบั 

3.33 0.58 ปานกลาง 

7. ชิน้งานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของเศษวสัดุ
ได้ในระดบั 

4.00 1.00 มาก 

8. มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบั 3.00 1.00 ปานกลาง 
รวม 3.58 0.45 มาก 

 
จากตารางท่ี 25 พบว่า ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้าจากเศษวสัดผุ้า

ฝ้ายรูปแบบ B3 (Knit) มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายได้ในระดบัมาก  มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสวยงามแปลกตาในระดับมาก องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบัปานกลาง มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัมาก ชิน้งานมีความ
สวยงามเม่ือเวลาปิดและเปิดไฟในระดับปานกลาง  สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามในระดบัปานกลาง ชิน้งานสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษวสัดุได้ในระดบัมาก 
มีโอกาสในการวางจ าหนา่ยได้จริงในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบโคมไฟแนวคิด A เพ่ือประดบั
ตกแตง่จากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ  

 
รูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุ
จากเศษผ้าฝ้าย ( วัสดุ A วัสดุเศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 

100% อัดรีดแบบแผ่นบางประมาณ  
3 มม. ( ลักษณะเป็นผืนผ้า มีความอ่อนตัว  

ดัดโค้ง ตัดเยบ็ได้)  

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

A1 “Jelly fish” (ใช้รูปแบบการเย็บแบบ Truck ตอ่ประกอบ
โคมด้วยซิป) 

3.92 0.39 

A2 “Glory Dome” (ใช้รูปแบบการบดิและเย็บตอ่เป็นชอ่ 
ตอ่ประกอบโคมด้วยกระดมุ) 

3.67 0.33 

A3 “Seaweed” (ใช้รูปแบบการเย็บแบบ ruffle ตอ่
ประกอบโคมด้วยตาไก่และตีนตุ๊กแก) 

3.67 0.30 

 
ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบโคมไฟแนวคิด B เพ่ือประดบั

ตกแตง่จากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 
รูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟประดับจากการพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย ( วัสดุ B  วัสดุผ้าฝ้ายพืน้เมืองผสมวัสดุอ่ืนๆเพื่อ
ตกแต่งเช่น ผ้าลายผ้าตาข่าย, การสกรีนสียาง ,เส้นด้ายไหม
และริบบิน้ อัดแบบแผ่นแข็ง( ลักษณะคล้ายกระดาษชาน

อ้อย มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตัดฉลุได้ดี) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

B1 “Pleats” (ใช้รูปแบบการตดัฉล ุประกอบรูปทรงด้วยตีนตุ๊กแก 
โดยเช่ือมโยงรูปทรงเลียนแบบการพลีทผ้า) 

3.38 0.27 

B2 “Lace” (ใช้รูปแบบตดัฉล ุประกอบรูปทรงด้วยกระดมุ สอด
ขดัตอ่กนัเป็นเกลียว เช่ือมโยงรูปแบบจากการถกัลกูไม้) 

3.79 0.43 

B3 “Knit” (ใช้รูปแบบตดัฉล ุประกอบรูปทรงด้วยการสอดขดัตวั
วสัดเุอง เช่ือมโยงรูปแบบจากงานถกันิตติง้) 

3.58 0.45 
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จากตารางท่ี 27 พบว่า รูปแบบ A (รูปแบบโคมไฟจากเทคนิคงานผ้าจากวสัดเุศษผ้า
ฝ้าย 100% อดัแผ่นบาง ลกัษณะเป็นผืนผ้า อ่อนตวั ตดัเย็บได้) รูปแบบ A1 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ากบั 3.92 (S.D = 0.39) รองลงมาคือรูปแบบ A2 มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.67 (S.D. = 0.33) และ A3 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 (S.D. = 0.30) และรูปแบบ B (รูปแบบโคมไฟจากเทคนิคงานผ้าจากวสัดผุ้า
ฝ้ายพืน้เมืองผสมวสัดอ่ืุนๆเพ่ือตกแตง่เช่น ผ้าลายผ้าตาข่าย , การสกรีนสียาง ,เส้นด้ายไหมและ
ริบบิน้ อดัแบบแผ่นแข็ง( ลกัษณะคล้ายกระดาษชานอ้อย มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตดัฉลไุด้
ดี) รูปแบบ B2 มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุเท่ากบั 3.79 (S.D.=0.43) รองลงมาคือ รูปแบบ B3 มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.58 (S.D.=0.45) และรูปแบบ B1 มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.38 (S.D.= 0.27) 
 

1.3 จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดงันี ้
 
ตารางท่ี 28 แสดงความคดิเห็นตอ่รูปแบบโคมไฟแนวคิด A ทัง้ 3 รูปแบบจากผู้ เช่ียวชาญ 
 

โคมไฟรูปแบบ A ความคิดเหน็จากผู้เช่ียวชาญ 
A1 “Jelly fish” (ใช้รูปแบบการเย็บแบบ 
Truck ตอ่ประกอบโคมด้วยซิป) 

1. ดงึเอกลกัษณ์งานผ้าออกมาได้ดี 
2. มีความน่าสนใจในการใช้อะไหลง่านท่ีง่ายตอ่
การประกอบ 
3. สร้างมลูคา่เศษผ้าได้ดี 

A2 “Glory Dome” (ใช้รูปแบบการบดิและ
เย็บตอ่เป็นช่อ ตอ่ประกอบโคมด้วยกระดมุ) 

1. รูปทรงสวยงาม มีความละเอียดประณีต
ขัน้ตอนการเย็บ 
2. ใช้สว่นประกอบกระดมุอาจไมแ่ข็งแรงเพราะ
ผ้าฝ้ายคอ่นข้างมีน า้หนกั 

A3 “Seaweed” (ใช้รูปแบบการเย็บแบบ 
ruffle ตอ่ประกอบโคมด้วยตาไก่และ
ตีนตุ๊กแก) 

1. ใช้เทคนิคงานผ้าแสดงถึงความพลิว้ของผ้าได้
ดีมีเอกลกัษณ์ 
2. สีสนัท่ีสวยงามของผ้าสร้างบรรยากาศสดช่ืน
ให้แก่พืน้ท่ีนัน้ ๆ ได้ การควบคมุสีสนัอาจเป็นไป
ได้ยากเน่ืองจากข้อจ ากดัของสีเศษผ้าท่ีได้ อาจ
ก าหนดบรรยากาศนัน้ ๆ ก่อนเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการออกแบบ 
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ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบของดีข้อเสียของรูปแบบโคมไฟแนวคดิ B ทัง้ 3 รูปแบบจากผู้ เช่ียวชาญ 
 

โคมไฟรูปแบบ B ความคิดเหน็จากผู้เช่ียวชาญ 
B1 “Pleats” (ใช้รูปแบบการตดัฉล ุประกอบ
รูปทรงด้วยตีนตุ๊กแก โดยเช่ือมโยงรูปทรง
เลียนแบบการพลีทผ้า) 

1. รูปแบบโครงสร้างมีความพยายามเช่ือมโยง
กบัเทคนิคงานผ้าพลีทได้แตย่งัไมช่ดัเจนเทา่ท่ี 
ควรการใช้ตีนตุ๊กแกในการเช่ือมตอ่อาจไม่
แข็งแรงมากพอ 

B2 “Lace” (ใช้รูปแบบตดัฉล ุประกอบ
รูปทรงด้วยกระดมุ สอดขดัตอ่กนัเป็นเกลียว 
เช่ือมโยงรูปแบบจากการถกัลกูไม้) 

1. รูปทรงเรขาคณิตยงัสามารถสร้างความพลิว้
ได้เป็นอยา่งดี 
2. ความพยายามในการตดัฉลงุานการตอ่
ประกอบสามารถเช่ือมโยงแนวคิดเทคนิคงาน
ลกูไม้ได้เป็นอยา่งดี 

B3 “Knit” (ใช้รูปแบบตดัฉล ุประกอบ
รูปทรงด้วยการสอดขดัตวัวสัดเุอง เช่ือมโยง
รูปแบบจากงานถกันิตติง้) 

3. รูปแบบงานมีความเช่ือมโยงงานถกัไหมพรม
ได้ดีทัง้มีความพยายามฉลลุวดลายคล้องหว่ง
คล้ายการถกันิตติง้ อีกทัง้การตอ่ประกอบ
สามารถใช้ตวัวสัดสุอดขดักนัเป็นโครงสร้าง
สอดคล้องแนวคิดได้ดี 

 
ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อชิน้งาน 

ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งด้วยเศษวัสดุผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคงานผ้าจากค่าเฉล่ียมากที่สุดจาก
ผู้เช่ียวชาญของแต่ละแนวคิด 
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ภาพท่ี 45 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  A ท่ีผู้ เช่ียวชาญพึงพอใจมากท่ีสดุ ช่ือชิน้งาน “Jelly Fish” 
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ภาพท่ี 46 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  B ท่ีผู้ เช่ียวชาญพึงพอใจมากท่ีสดุ ช่ือชิน้งาน “Lace” 



112 

การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งโดย
สอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 คนได้ผลดงันี ้

 
ตารางท่ี 30  จ านวนร้อยละและสถานภาพทัว่ไปของกลุม่เป้าหมาย 

N = 200 
สถานภาพท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
82 
118 

 
41.0 
59.0 

2. อาย ุ
2.1 ระหวา่ง 25 -30 ปี 
2.2 ระหวา่ง 31 – 45 ปี 
2.3 มากกวา่ 45 ปี 

 
48 
115 
37 

 
24.0 
57.5 
18.5 

3. ระดบัการศกึษา 
3.1 ประถมศกึษา 
3.2 มธัยมศกึษา 
3.3 ปวช. / ปวส. 
3.4 อนปุริญญา 
3.5 ปริญญาตรี 
3.6 ปริญญาโท 
3.7 ปริญญาเอก 
3.8 อ่ืน ๆ 

 
0 
20 
13 
8 

130 
28 
1 
0 

 
0.0 
10.0 
6.5 
4.0 
65.0 
14.0 
0.5 
0.0 

4. อาชีพ 
4.1 นกัศกึษา 
4.2 ข้าราชการ 
4.3 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4.4 ธุรกิจสว่นตวั 
4.5 รับจ้าง 
4.6 อ่ืนๆ 

 
56 
14 
12 
103 
10 
5 

 
28.0 
7.0 
6.0 
51.5 
5.0 
2.5 
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ตารางท่ี 30  จ านวนร้อยละและสถานภาพทัว่ไปของกลุม่เป้าหมาย (ตอ่) 
N = 200 

สถานภาพท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. รายได้ 

5.1 น้อยกวา่ 15,000 บาท / เดือน 
5.2 15,001 – 25,000 บาท / เดือน 
5.3 25,001 – 35,000 บาท / เดือน 
5.4 35,001 – 45,000 บาท / เดือน 
5.5 มากกวา่ 45,000 บาท / เดือน 

 
21 
107 
34 
27 
12 

 
10.5 
53.5 
16.5 
13.5 
6.0 

6. ท่ีอยูอ่าศยั 
6.1 บ้านเด่ียว 
6.2 คอนโดมิเนียม (ห้องชดุ) 
6.3 ทาวน์เฮ้าส์ (อาคารชดุ) 
6.4 อ่ืน ๆ 

 
94 
26 
69 
11 

 
47.0 
13.0 
34.5 
5.5 

 
จากตารางท่ี 30  พบวา่ จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน เป็นเพศชาย 82 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.0 และเพศหญิง 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 มีอายรุะหว่าง 31 – 45 ปี ปีมาก
ท่ีสดุ จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมามีอายรุะหว่าง 25 – 30 ปี จ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.0 และอายุมากกว่า 45 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ระดบัการศึกษา
ส่วนมากอยู่ในระดบัปริญญาตรี 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0  รองลงมาคือระดบัปริญญาโท 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ระดบั 
ปวช./ ปวส. 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ระดบัอนปุริญญา 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ระดบัปริญญา
เอก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนมากเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสดุจ านวน 103 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคืออาชีพนักศึกษา 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  อาชีพข้าราชการ 14  
คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 รายได้ 15,001 – 
25,000 บาท / เดือน มากท่ีสุด จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ 25,001 – 
35,000 บาท / เดือน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท / เดือน 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 น้อยกว่า 15,001 บาท / เดือน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
10.5  มากกว่า 45,000 บาท / เดือน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ท่ีอยู่อาศยับ้านเด่ียวมาก
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ท่ีสดุจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
คอนโดมิเนียมจ านวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 13 และอ่ืน ๆ จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 5.5 

การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีการ
แบง่เกณฑ์ได้ดงันี ้
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 
ตารางท่ี 31 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายของ

กลุม่เป้าหมาย 
 
รูปแบบโคมไฟจาก
วัสดุเศษผ้าฝ้าย 

จ านวนความ
พอใจ (คน) 

ค่าร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

A1 “Jelly fish” (ใช้
รูปแบบการเย็บแบบ 
Truck ตอ่ประกอบ
โคมด้วยซิป) 

119 59.50 3.90 0.03 มาก 
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ตารางท่ี 32 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายของ
กลุม่เป้าหมาย 

 
รูปแบบโคมไฟจาก
วัสดุเศษผ้าฝ้าย 

จ านวนความ
พอใจ (คน) 

ค่าร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉล่ีย
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

B2 “Lace” (ใช้รูปแบบ
ตดัฉลุ ประกอบรูปทรง
ด้วยกระดมุ สอดขดัต่อ
กนัเป็นเกลียว เช่ือมโยง
รู ปแบบจากการถั ก
ลกูไม้) 

81 40.50 3.76 0.09 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 47 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  A ช่ือชิน้งาน “Jelly Fish” กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ

มากท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 48 ภาพพฒันาแบบร่างแนวคิด  B ช่ือชิน้งาน “Lace” กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ

รองลงมา 
 

จากตารางท่ี 31 - 32 พบว่า จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 200 คน มีความพึงพอใจตอ่
รูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายในรูปแบบ A1 “Jelly fish” มากกว่ารูปแบบ B2 “ Lace” โดยมี
ความความพึงพอใจต่อรูปแบบ A1 “Jelly fish” จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 คา่เฉล่ีย
ความพึงพอใจ 3.90 (S.D. = 0.03) และต่อรูปแบบ B2 “ Lace” จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.50 คา่เฉล่ียความพึงพอใจ 3.76 (S.D. = 0.09)  มีความพึงพอใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ไมแ่ตกตา่งกนัท่ี t = - 0.70 
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ตารางท่ี 33 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
เพศ (ชาย) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(เพศ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษ 
ผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 

ชาย 82 คน 
(41.0 %) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

3.98 0.44 มาก 3.91 0.39 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีสวยงาม
แปลกตาในระดบั 

3.87 0.47 มาก 3.71 0.60 มาก 

3. องค์ประกอบ
โดยรวมมีความ
กลมกลืนสวยงามใน
ระดบั 

3.85 0.45 มาก 3.65 0.69 มาก 

4. มีความน่าสนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.01 0.51 มาก 3.67 0.61 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.78 0.50 มาก 3.77 0.53 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

3.99 0.46 มาก 3.70 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี 33 พบว่า เพศชายจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีความพึงพอใจ
ตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายว่ามี
ความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสวยงามแปลกตา 
องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน สามารถ
น าไปใช้ในการตกแตง่ได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ในระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของเพศชาย รูปแบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91(S.D. = 0.03) 
มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.73 (S.D. = 0.10) 
 
ตารางท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

เพศ (หญิง) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(เพศ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุ 
จากเศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
หญิง 118 
คน ( 59%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพัฒนาวัสดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

4.03 0.46 มาก 3.91 0.39 มาก 

2. มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.77 0.46 มาก 3.78 0.54 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
ร วม มีค วามกลม 
ก ลื น ส ว ย ง า ม ใ น
ระดบั 

3.75 0.47 มาก 3.74 0.66 มาก 

4. มีความน่าสนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.92 0.53 มาก 3.78 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
เพศ (หญิง) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(เพศ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุ 
จากเศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.76 0.50 มาก 3.69 0.62 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.07 0.41 มาก 3.75 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี 34 พบว่า เพศหญิงจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ มีความพึงพอใจต่อ

การสร้างคุณค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายว่ามี
ความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสวยงามแปลกตา 
องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน สามารถ
น าไปใช้ในการตกแตง่ได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ในระดบัมาก โดย
คา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของเพศหญิง รูปแบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88(S.D. = 0.04) 
มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.77 (S.D. = 0.10) 
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ตารางท่ี 35 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
อาย ุ(อาย ุ25-30 ปี) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(อายุ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
25-30ปี 
48 คน 
(24%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

3.92 0.46 มาก 3.94 0.38 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีสวยงาม
แปลกตาในระดบั 

3.88 0.46 มาก 3.83 0.52 มาก 

3. องค์ประกอบ
โดยรวมมีความ
กลมกลืนสวยงาม
ในระดบั 

3.81 0.47 มาก 3.75 0.53 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบ
ชิน้งานในระดบั 

3.98 0.53 มาก 3.79 0.58 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.77 0.50 มาก 3.88 0.49 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

4.10 0.41 มาก 3.77 0.56 มาก 
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จากตารางท่ี 35 พบว่า กลุ่มอาย ุ25-30 ปีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24 มีความ
พงึพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้า
ฝ้ายวา่มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลก
ตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน 
สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ในระดบั
มาก โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนอาย ุ25-30ปีตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.91(S.D. = 0.04) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 (S.D. = 0.07) 
 
ตารางท่ี 36 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

อาย ุ(อาย ุ31-45 ปี) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(อายุ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
31-45 ปี 
115 คน 
(57.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.03 0.43 มาก 3.91 0.36 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.77 0.47 มาก 3.71 0.60 มาก 

3. องค์ประกอบโดย รวม
มีความกลม กลืน
สวยงามในระดบั 

3.78 0.45 มาก 3.71 0.70 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.92 0.50 มาก 3.75 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 36 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
อาย ุ(อาย ุ31-45 ปี) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(อายุ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.78 0.47 มาก 3.70 0.58 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

3.97 0.41 มาก 3.76 0.54 มาก 

 
จากตารางท่ี 36 พบว่า กลุ่มอายุ 31-45 ปีจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มี

ความพึงพอใจตอ่การสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษได้
ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนอายุ 31- 45 ปีต่อ รูปแบบ A มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.88 (S.D. = 0.03) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.76 (S.D. = 0.12) 
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ตารางท่ี 37 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
อาย ุ(อาย ุมากกวา่ 45 ปี) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(อายุ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
มากกวา่ 

45 ปี 
37 คน 

(18.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.05 0.47 มาก 3.86 0.48 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.86 0.35 มาก 3.76 0.49 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.78 0.48 มาก 3.59 0.76 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.05 0.52 มาก 3.62 0.55 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.73 0.45 มาก 3.59 0.69 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.14 0.35 มาก 3.59 0.60 มาก 
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จากตารางท่ี  37 พบว่า กลุ่มอาย ุมากกว่า 45 ปีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 
มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพัฒนาวัสดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษได้
ในระดบัมาก โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนอาย ุมากกว่า 45 ปี ตอ่รูปแบบ A มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.94 (S.D. = 0.07) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 (S.D. = 0.11) 
 
ตารางท่ี 38 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

ระดบัการศกึษา (มธัยมศกึษา) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
มธัยมศกึษา 
 20 คน 
(10%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

4.00 0.32 มาก 3.95 0.39 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.60 0.50 มาก 3.60 0.68 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความ
กลมกลืนสวยงาม
ในระดบั 

3.90 0.31 มาก 3.70 0.57 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.95 0.51 มาก 3.65 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 38 เปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายแยกตามระดับ
การศกึษา (มธัยมศกึษา) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.65 0.49 มาก 3.90 0.55 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

4.10 0.45 มาก 3.80 0.52 มาก 

 
จากตารางท่ี 38 พบว่า กลุ่มระดบัการศกึษามธัยมศึกษาจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10 มีความพึงพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันา
วสัดจุากเศษผ้าฝ้ายวา่มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ท่ีสวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการ
ประกอบชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษได้ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.87 (S.D. = 0.09) มากกว่ารูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.77 
(S.D. = 0.12) 
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ตารางท่ี 39 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
ระดบัการศกึษา (ปวช. / ปวส.) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
ปวช. / 
ปวส.  

13 คน 
(6.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

4.00 0.41 มาก 3.92 0.49 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.92 0.28 มาก 3.69 0.48 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลม 
กลืนสวยงามใน
ระดบั 

3.77 0.44 มาก 3.54 0.66 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบ
ชิน้งานในระดบั 

3.85 0.55 มาก 3.69 0.63 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.92 0.28 มาก 3.46 0.78 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

4.08 0.28 มาก 3.62 0.51 มาก 
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จากตารางท่ี  39 พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาปวช. / ปวส.จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.5 มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ใน
ระดบัมาก โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนระดบัการศกึษาปวช./ปวส.ตอ่ รูปแบบ A มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.92 (S.D. = 0.11) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.65 (S.D. = 0.12) 
 
ตารางท่ี 40 เปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายแยกตามระดับ

การศกึษา (อนปุริญญา) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
อนปุริญญา 
8 คน (4%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

3.88 0.64 มาก 4.13 0.35 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีสวยงาม
แปลกตาในระดบั 

3.75 0.46 มาก 3.88 0.35 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

4.00 0.53 มาก 3.88 0.83 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.00 0.53 มาก 3.75 0.46 มาก 
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ตารางท่ี 40 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
ระดบัการศกึษา (อนปุริญญา) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

3.88 0.64 มาก 3.75 0.46 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.00 0.53 มาก 3.88 0.35 มาก 

 
จากตารางท่ี 40 พบว่า กลุ่มระดบัการศกึษาอนปุริญญาจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

4 มีความพึงพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษได้
ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนระดับการศึกษาอนุปริญญาต่อ 
รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.92 (S.D. = 0.07) มากกว่ารูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.88  
(S.D. = 0.19) 
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ตารางท่ี 41 เปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายแยกตามระดับ
การศกึษา (ปริญญาตรี) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
ปริญญาตรี

130 คน 
(65%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.05 0.44 มาก 3.91 0.38 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีสวยงาม
แปลกตาในระดบั 

3.82 0.44 มาก 3.78 0.56 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวม
มีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.78 0.47 มาก 3.68 0.67 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.95 0.53 มาก 3.75 0.63 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

3.75 0.52 มาก 3.71 0.58 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.02 0.44 มาก 3.69 0.58 มาก 
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จากตารางท่ี 41 พบว่า กลุ่มระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
65 มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพัฒนาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ใน
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนระดบัการศึกษาปริญญาตรีต่อ รูปแบบ A 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.90 (S.D. = 0.04) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.75 (S.D. = 0.10) 

 
ตารางท่ี 42 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

ระดบัการศกึษา (ปริญญาโท) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
ปริญญาโท

28 คน 
(14%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

3.82 0.55 มาก 3.82 0.39 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีสวยงาม
แปลกตาในระดบั 

3.89 0.57 มาก 3.75 0.52 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวม
มีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.68 0.55 มาก 3.79 0.74 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.04 0.51 มาก 3.75 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 42 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
ระดบัการศกึษา (ปริญญาโท) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

3.86 0.45 มาก 3.75 0.59 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.04 0.43 มาก 3.86 0.52 มาก 

 
จากตารางท่ี 42 พบวา่ กลุม่ระดบัการศกึษาปริญญาโทจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

14 มีความพงึพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษได้
ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนระดับการศึกษาปริญญาโทต่อ 
รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.89 (S.D. = 0.06) มากกว่ารูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.79  
(S.D. = 0.11) 
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ตารางท่ี 43 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
ระดบัการศกึษา (ปริญญาเอก) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 
(ระดับ

การศึกษา) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
ปริญญา
เอก 

1 คน 
(0.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ในระดบั 

4.00 0 มาก 4 0 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ท่ีสวยงามแปลกตาใน
ระดบั 

3.00 0 ปาน
กลาง 

2 0 น้อย 

3. องค์ประกอบโดยรวม
มีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

4.00 0 มาก 4 0 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.00 0 มาก 4 0 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

4.00 0 มาก 4 0 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.00 0 มาก 4 0 มาก 

 
จากตารางท่ี  43  พบว่า กลุ่มระดบัการศกึษาปริญญาเอกจ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.5 มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดุ
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จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มีความน่าสนใจในการ
ประกอบชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมูลค่าเพิ่มของ
เศษได้ในระดับมาก แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความ
กลมกลืนสวยงามต่อรูปแบบ Aในระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.00 (S.D.=0) และต่อรูปแบบ Bใน
ระดบั น้อยท่ีคา่เฉล่ีย 2.00 (S.D.=0) โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มคนระดบัการศกึษา
ปริญญาเอกตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.83 (S.D. = 0.00) มากกว่ารูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.67 (S.D. = 0.00) 
 
ตารางท่ี 44 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

อาชีพ (นกัศกึษา) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
นกัศกึษา 
56 คน 
(28%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

3.95 0.48 มาก 3.93 0.37 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.82 0.54 มาก 3.80 0.52 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.82 0.47 มาก 3.75 0.51 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.93 0.57 มาก 3.71 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 44 เปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายแยกตามอาชีพ 
(นกัศกึษา) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.75 0.58 มาก 3.75 0.58 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.11 0.49 มาก 3.75 0.55 มาก 

 
จากตารางท่ี 44 พบวา่ กลุม่อาชีพนกัศกึษา จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28 มีความ

พงึพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้า
ฝ้ายวา่มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลก
ตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน 
สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ในระดบั
มาก โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มอาชีพนกัศกึษาตอ่ รูปแบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.90 (S.D. = 0.05) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.78 (S.D. = 0.09) 
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ตารางท่ี 45 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
อาชีพ (ข้าราชการ) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก
การพัฒนาวัสดุจาก

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
ข้าราชการ 

14 คน 
(7%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.00 0.39 มาก 4.14 0.36 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีสวยงาม
แปลกตาในระดบั 

3.86 0.53 มาก 3.79 0.58 มาก 

3. องค์ประกอบ
โดยรวมมีความ
กลมกลืนสวยงามใน
ระดบั 

3.79 0.43 มาก 3.79 0.80 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.14 0.53 มาก 3.86 0.66 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

3.79 0.58 มาก 3.86 0.53 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.00 0.55 มาก 3.79 0.43 มาก 
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จากตารางท่ี 45 พบวา่ กลุม่อาชีพข้าราชการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 มีความ
พงึพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้า
ฝ้ายวา่มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลก
ตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน 
สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ในระดบั
มาก โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มอาชีพข้าราชการตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.93 (S.D. = 0.08) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.87(S.D. = 0.16) 
 
ตารางท่ี 46 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

อาชีพ (พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

12 คน 
(6%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

4.17 0.39 มาก 3.83 0.39 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.92 0.29 มาก 3.75 0.75 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลม 
กลืนสวยงามใน
ระดบั 

3.83 0.39 มาก 3.25 0.97 ปาน
กลาง 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.00 0.00 มาก 3.92 0.29 มาก 
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ตารางท่ี 46 เปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายแยกตามอาชีพ 
(พนกังานรัฐวิสาหกิจ) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.75 0.45 มาก 3.75 0.45 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

4.08 0.29 มาก 3.50 0.80 มาก 

 
จากตารางท่ี 46 พบวา่ กลุ่มอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

6 มีความพึงพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
สวยงามแปลกตา มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม และสร้างมูลค่าเพิ่มของเศษได้ในระดับมาก แต่มีความพึงพอใจต่อ
องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงามในรูปแบบ A ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 
(S.D.=0.39) มากกว่า รูปแบบ B ท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.25 
(S.D.=0.97)  ทัง้นีร้ะดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจต่อ 
รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.96 (S.D. = 0.16) มากกว่ารูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.67 
(S.D. = 0.27) 
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ตารางท่ี 47 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
อาชีพ (ธุรกิจสว่นตวั) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
ธุรกิจ
สว่นตวั 
103 คน 
(51.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

4.02 0.44 มาก 3.88 0.38 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.78 0.42 มาก 3.71 0.59 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลม 
กลืนสวยงามใน
ระดบั 

3.76 0.49 มาก 3.69 0.71 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.95 0.51 มาก 3.71 0.65 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.77 0.47 มาก 3.65 0.62 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

3.99 0.38 มาก 3.72 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี 47 พบว่า กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 
มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพัฒนาวัสดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษได้
ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวัต่อ รูปแบบ A มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.88 (S.D. = 0.05) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.73 (S.D. = 0.12) 
 
ตารางท่ี 48 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

อาชีพ (รับจ้าง) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
รับจ้าง 
10 คน 
(5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.10 0.32 มาก 3.90 0.57 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.80 0.42 มาก 3.70 0.48 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลม 
กลืนสวยงามใน
ระดบั 

3.80 0.42 มาก 3.80 0.42 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.80 0.63 มาก 3.80 0.42 มาก 
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ตารางท่ี 48 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
อาชีพ (รับจ้าง) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.80 0.42 มาก 3.90 0.57 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

4.00 0.47 มาก 4.00 0.47 มาก 

 
จากตารางท่ี 48 พบว่า กลุ่มอาชีพรับจ้าง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 มีความพึง

พอใจต่อการสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้า
ฝ้ายวา่มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลก
ตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน 
สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ในระดบั
มาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มอาชีพรับจ้างต่อ รูปแบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.88 (S.D. = 0.10) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.85 (S.D. = 0.07) 
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ตารางท่ี 49 เปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายแยกตามอาชีพ 
(อ่ืนๆ) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(อาชีพ) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
อ่ืนๆ 
5 คน 
(2.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

3.80 0.84 มาก 3.80 0.45 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

4.00 0.71 มาก 4.00 0.00 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความ
กลมกลืนสวยงาม
ในระดบั 

4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.20 0.45 มาก 3.60 0.55 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

4.20 0.45 มาก 3.60 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี 49 พบว่า กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 มีความพึง
พอใจต่อการสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุากเศษผ้า
ฝ้ายวา่มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลก
ตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน 
สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่ได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ในระดบั
มาก โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มอาชีพอ่ืนๆตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.03 
(S.D. = 0.35) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 (S.D. = 0.28) 
 
ตารางท่ี 50 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

รายได้ (น้อยกวา่ 15,000 บาท / เดือน) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(รายได้) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
น้อยกวา่ 
15,000 
บาท 
/ เดือน 
21 คน 

(10.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.19 0.40 มาก 4.05 0.22 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.76 0.44 มาก 3.71 0.46 มาก 

3. องค์ประกอบ
โดยรวมมีความ
กลมกลืนสวยงามใน
ระดบั 

3.81 0.40 มาก 3.67 0.48 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.86 0.57 มาก 3.62 0.80 มาก 
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ตารางท่ี 50 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
รายได้ (น้อยกวา่ 15,000 บาท / เดือน) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(รายได้) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.71 0.56 มาก 3.57 0.60 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.24 0.54 มาก 3.52 0.51 มาก 

 
จากตารางท่ี 50 พบว่า กลุ่มรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท / เดือน จ านวน 21 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.5 มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความ
น่าสนใจในการประกอบชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และ
สร้างมูลค่าเพิ่มของเศษได้ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มรายได้น้อย
กว่า 15,000 บาท / เดือน ตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93 (S.D. = 0.08) มากกว่ารูปแบบ B 
ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 (S.D. = 0.19) 
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ตารางท่ี 51 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
รายได้ (15,001 -25,000 บาท / เดือน) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(รายได้) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
15,001 -
25,000 
บาท / 
เดือน 

107 คน 
(53.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

3.95 0.47 มาก 3.90 0.41 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.83 0.49 มาก 3.72 0.61 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวม
มีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.80 0.49 มาก 3.73 0.67 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.01 0.51 มาก 3.80 0.56 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

3.81 0.50 มาก 3.73 0.59 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.02 0.44 มาก 3.80 0.56 มาก 
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จากตารางท่ี 51 พบว่า กลุ่มรายได้15,001 -25,000 บาท / เดือน จ านวน 107 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.5 มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความ
น่าสนใจในการประกอบชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และ
สร้างมูลค่าเพิ่มของเศษได้ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มรายได้ 
15,001 -25,000 บาท / เดือน ต่อ รูปแบบ A มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 (S.D. = 0.03) มากกว่า
รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.78 (S.D. = 0.09) 
 
ตารางท่ี 52 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

รายได้ (25,001 -35,000 บาท / เดือน) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(รายได้) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
25,001 -
35,000 
บาท / 
เดือน 
33 คน 

(16.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

3.94 0.43 มาก 3.88 0.33 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.85 0.44 มาก 3.73 0.52 มาก 

3. องค์ประกอบโดยรวม
มีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.73 0.45 มาก 3.73 0.76 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.91 0.46 มาก 3.52 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 52 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
รายได้ (25,001 -35,000 บาท / เดือน) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(รายได้) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

3.73 0.52 มาก 3.88 0.33 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

3.88 0.42 มาก 3.70 0.47 มาก 

 
จากตารางท่ี 52  พบว่า กลุ่มรายได้ 25,001 -35,000 บาท / เดือน จ านวน 33 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.5 มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความ
น่าสนใจในการประกอบชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และ
สร้างมูลค่าเพิ่มของเศษได้ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มรายได้ 
25,001 -35,000บาท / เดือน ตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.84 (S.D. = 0.04) มากกว่ารูปแบบ 
B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.74 (S.D. = 0.18) 
 
 
 
 
 



147 

ตารางท่ี 53 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
รายได้ (35,001 -45,000 บาท / เดือน) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(รายได้) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
35,001 -
45,000 
บาท / 
เดือน 
27 คน 

(13.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.11 0.42 มาก 3.81 0.48 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.74 0.45 มาก 3.89 0.58 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.85 0.46 มาก 3.74 0.66 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.78 0.58 มาก 3.81 0.56 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

3.74 0.45 มาก 3.63 0.69 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.04 0.19 มาก 3.63 0.69 มาก 
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จากตารางท่ี 53 พบว่า กลุ่มรายได้35,001 - 45,000 บาท / เดือน จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5  มีความพึงพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความ
น่าสนใจในการประกอบชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และ
สร้างมูลค่าเพิ่มของเศษได้ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มรายได้ 
35,001 - 45,000 บาท / เดือน ตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.88 (S.D. = 0.13) มากกว่า
รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.75 (S.D. = 0.08) 
 
ตารางท่ี 54 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม

รายได้ (มากกวา่45,000 บาท / เดือน) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(รายได้) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
มากกวา่ 
45,000 
บาท / 
เดือน 
12 คน 
(6%) 

1. มีความ
สร้างสรรค์ในการ
พฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.08 0.51 มาก 4.08 0.29 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ี
สวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.83 0.39 มาก 3.83 0.39 มาก 

3. องค์ประกอบ
โดยรวมมีความ
กลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.67 0.49 มาก 3.33 0.78 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 54 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตาม
รายได้ (มากกวา่45,000 บาท / เดือน) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป 

(รายได้) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 4. มีความนา่สนใจใน

การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.25 0.45 มาก 3.75 0.45 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.67 0.49 มาก 3.67 0.78 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

4.25 0.45 มาก 3.75 0.45 มาก 

 
จากตารางท่ี 54 พบว่า กลุ่มรายได้มากกว่า 45,000 บาท / เดือน จ านวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 6 มีความพึงพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการ
พฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวัสดจุากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตา มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการ
ตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมูลค่าเพิ่มของเศษได้ในระดบัมาก แต่องค์ประกอบ
โดยรวมมีความกลมกลืนสวยงามในรูปแบบ A อยู่ในระดบัมากท่ีคา่เฉล่ีย 3.67 (S.D.=0.49) ส่วน
รูปแบบ B อยู่ในระดบัปานกลางท่ีคา่เฉล่ีย 3.33 (S.D.=0.78) โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม
ของกลุม่รายได้ มากกวา่ 45,000 บาท / เดือน ตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.96 (S.D. = 0.04) 
มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.74 (S.D. = 0.21) 
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ตารางท่ี 55 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตามท่ี
อยูอ่าศยั (บ้านเด่ียว) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป (ที่
อยู่อาศัย) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
บ้านเด่ียว 

94 คน 
(47%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.01 0.54 มาก 3.93 0.37 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.81 0.49 มาก 3.79 0.55 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.79 0.51 มาก 3.71 0.67 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

4.03 0.52 มาก 3.69 0.64 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบั 

3.79 0.51 มาก 3.78 0.61 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.03 0.45 มาก 3.77 0.59 มาก 
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จากตารางท่ี 55 พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยับ้านเด่ียว จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47 มี
ความพึงพอใจตอ่การสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดุจาก
เศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษได้
ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มท่ีอยู่อาศยับ้านเด่ียว ต่อ รูปแบบ A มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.91 (S.D. = 0.03) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.78 (S.D. = 0.11) 

 
ตารางท่ี 56 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตามท่ี

อยูอ่าศยั (คอนโดมิเนียม) 
 

สถานภาพ
ทั่วไป (ท่ีอยู่

อาศัย) 

การสร้างคุณค่า
และความสร้าง 
สรรค์ของโคมไฟ
ประดับจากการ
พัฒนาวัสดุจาก 
เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 

คอนโดมิเนียม 
26 คน(13%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

4.00 0.40 มาก 3.81 0.40 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีสวย 
งามแปลกตาใน
ระดบั 

3.81 0.40 มาก 3.85 0.54 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลม 
กลืนสวยงามใน
ระดบั 

3.73 0.45 มาก 3.54 0.86 มาก 
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ตารางท่ี 56 เปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตามท่ีอยู่อาศยั 
(คอนโดมิเนียม) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป (ท่ีอยู่

อาศัย) 

การสร้างคุณค่า
และความสร้าง 
สรรค์ของโคมไฟ
ประดับจากการ
พัฒนาวัสดุจาก 
เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 

 4. มีความนา่สนใจ
ในการประกอบ
ชิน้งานในระดบั 

3.81 0.40 มาก 3.81 0.49 มาก 

5. สามารถน าไปใช้
ในการตกแตง่ได้
อยา่งเหมาะสม
สวยงามในระดบั 

3.77 0.51 มาก 3.73 0.53 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่ม
ของเศษวสัดไุด้ใน
ระดบั 

3.96 0.34 มาก 3.69 0.55 มาก 

 
จากตารางท่ี 56 พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยัคอนโดมิเนียม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

13 มีความพงึพอใจตอ่การสร้างคณุคา่และความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษได้
ในระดบัมาก โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มท่ีอยู่อาศยัคอนโดมิเนียม ตอ่ รูปแบบ A 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.85  (S.D. = 0.06) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.74 (S.D. = 0.16) 
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ตารางท่ี 57 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตามท่ี
อยูอ่าศยั (ทาวน์เฮ้าส์) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป (ที่
อยู่อาศัย) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
ทาวน์เฮ้าส์ 

69 คน 
(34.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์ใน
การพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายได้ใน
ระดบั 

4.00 0.38 มาก 3.93 0.43 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.81 0.46 มาก 3.67 0.61 มาก 

3. องค์ประกอบโดย 
รวมมีความกลมกลืน
สวยงามในระดบั 

3.83 0.42 มาก 3.75 0.63 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.94 0.54 มาก 3.81 0.55 มาก 

5. สามารถน าไปใช้ใน
การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.77 0.46 มาก 3.67 0.59 มาก 

6. ชิน้งานสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มของเศษ
วสัดไุด้ในระดบั 

4.04 0.44 มาก 3.70 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 57 พบวา่ กลุม่ท่ีอยูอ่าศยัทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
มีความพึงพอใจต่อการสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพัฒนาวัสดุ
จากเศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม มีความน่าสนใจในการประกอบ
ชิน้งาน สามารถน าไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษได้
ในระดบัมาก โดยคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มท่ีอยู่อาศยัทาวน์เฮ้าส์ ตอ่ รูปแบบ A มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.90  (S.D. = 0.05) มากกวา่รูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.75 (S.D. = 0.07) 
 
ตารางท่ี 58 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตามท่ี

อยูอ่าศยั (อ่ืน ๆ) 
 
สถานภาพ
ทั่วไป (ที่
อยู่อาศัย) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
อ่ืนๆ 

11 คน 
(5.5%) 

1. มีความสร้างสรรค์
ในการพฒันาวสัดุ
จากเศษผ้าฝ้ายได้
ในระดบั 

4.00 0.00 มาก 3.91 0.30 มาก 

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ตวัท่ีสวยงามแปลก
ตาในระดบั 

3.82 0.40 มาก 3.73 0.47 มาก 

3. องค์ประกอบ
โดยรวมมีความ
กลมกลืนสวยงาม
ในระดบั 

3.73 0.47 มาก 3.64 0.50 มาก 

4. มีความนา่สนใจใน
การประกอบชิน้งาน
ในระดบั 

3.82 0.60 มาก 3.45 0.93 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 58 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายแยกตามท่ี
อยูอ่าศยั (อ่ืน ๆ) (ตอ่) 

 
สถานภาพ
ทั่วไป (ที่
อยู่อาศัย) 

การสร้างคุณค่าและ
ความสร้างสรรค์ของ
โคมไฟประดับจาก 
การพัฒนาวัสดุจาก 

เศษผ้าฝ้าย 

รูปแบบ A1 “Jelly fish” รูปแบบ B2 “Lace” 
ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ

ความ
พงึ

พอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ
ความ
พงึ

พอใจ 
 5. สามารถน าไปใช้ใน

การตกแตง่ได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบั 

3.64 0.67 มาก 3.55 0.52 มาก 

6. ชิน้งานสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่มของ
เศษวสัดไุด้ในระดบั 

4.18 0.40 มาก 3.73 0.47 มาก 

 
จากตารางท่ี 58 พบว่า กลุ่มท่ีอยู่อาศยั อ่ืนๆ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 มี

ความพึงพอใจตอ่การสร้างคณุค่าและความสร้างสรรค์ของโคมไฟประดบัจากการพฒันาวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายว่ามีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี
สวยงามแปลกตา องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม สามารถน าไปใช้ในการตกแต่ง
ได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม และสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษได้ในระดบัมาก แตมี่ความน่าสนใจในการ
ประกอบชิน้งาน ในรูปแบบ A อยู่ในระดบัมากท่ีคา่เฉล่ีย 3.82 (S.D.=0.60) ส่วนรูปแบบ B อยู่ใน
ระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.45 (S.D.=0.93)โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มท่ีอยู่
อาศยัอ่ืนๆ ตอ่ รูปแบบ A มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.86  (S.D. = 0.24) มากกว่ารูปแบบ B ท่ีมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.67 (S.D. = 0.21) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายอย่างสร้างสรรค์ 

และเทคนิควิธีการการขึน้รูปผลิตภัณฑ์โคมไฟด้วยเทคนิคงานผ้าเพ่ือน ามาประยุกต์งานวิจยัเร่ือง 
“การพฒันาเศษวสัดผุ้าฝ้ายพืน้เมืองอย่างสร้างสรรค์ สู่การออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟตกแตง่บ้าน
ด้วยเทคนิคงานผ้า” ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
  
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาทดลองวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย เป็นการทดลองวัสดุเพ่ือให้ได้วัสดุท่ี
สามารถใช้เทคนิคงานผ้าในการออกแบบขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟได้ ซึ่งจ าเป็นต้องท าให้ เศษ
วัสดุผ้าฝ้ายขนาดเล็กและไม่สามารถระบุรูปทรงได้ให้กลับกลายเป็นผืนอีกครัง้ โดยเลือกแนว
ทางการทดลองวสัด ุ3 แนวทางคือ 1. แนวทางการทดลองวสัดดุ้วยเทคนิคงานหตัถกรรมกระดาษ
สา 2. แนวทางจากการทดลองวสัดดุ้วยเทคนิคการอดัเรียบด้วยเคร่ืองอดัไฮโดรลิค 3. แนวทางการ
อดัเรียบและม้วน (เทคนิคการท าผ้าสกัหลาด)  ซึ่งผลจากการทดลองวสัดทุัง้ 3 แนวทางนีพ้บว่า 
วัสดุท่ี มีความไปไปได้ในการขึน้ รูปด้วยเทคนิคงานผ้าและสามารถผลิตได้ในระบบหัตถ
อตุสาหกรรมคือวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการอดัเรียบด้วยเคร่ืองอดัไฮโดรลิค และวสัดจุาก
เศษผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการอดัม้วนจากกรรมวิธีการท าผ้าสกัหลาด โดยวสัดทุัง้ 2 รูปแบบมีลกัษณะ
และคณุสมบตัคืิอ วสัด ุA วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% อดัรีดแบบแผ่นบาง ( ลกัษณะเป็นผืนผ้า 
มีความอ่อนตวั ตดัเย็บได้) และวสัด ุB วสัดผุ้าฝ้ายพืน้เมืองผสมวสัดอ่ืุนๆเพ่ือตกแตง่เช่น ผ้าลาย
ผ้าตาขา่ย , การสกรีนสียาง ,เส้นด้ายไหมหรือริบบิน้ อดัแบบแผ่นแข็ง( ลกัษณะคล้ายกระดาษชาน
อ้อย มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตดัฉลุได้ดี) น ามาใช้ออกแบบขึน้รูปผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่ง
จากเศษผ้าฝ้ายโดยแบง่เป็น 2 แนวทางดงันี ้
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ภาพท่ี 49 พฒันาแบบร่างแนวคิด  A ช่ือชิน้งาน “Jelly fish” กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 50 พฒันาแบบร่างแนวคิด  B ช่ือชิน้งาน “Lace” กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก

รองลงมา 
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1. แนวทาง A การขึน้รูปโคมไฟด้วยเทคนิคงานผ้าจากวัสดุเศษผ้าฝ้ายรูปแบบ A 
(วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% อดัรีดแบบแผน่บาง ( ลกัษณะเป็นผืนผ้า มีความออ่นตวั ตดัเย็บได้) 

2. แนวทาง B การขึน้รูปโคมไฟด้วยเทคนิคงานผ้าจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายรูปแบบB วสัดุ
ผ้าฝ้ายพืน้เมืองผสมวสัดอ่ืุนๆเพ่ือตกแต่งเช่น ผ้าลายผ้าตาข่าย , การสกรีนสียาง ,เส้นด้ายไหมหรือ
ริบบิน้ อดัแบบแผน่แข็ง( ลกัษณะคล้ายกระดาษชานอ้อย มีความแข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตดัฉลไุด้ดี) 

วสัดจุากเศษผ้าฝ้ายทัง้ 2 ประเภทนีส้ามารถสร้างสรรค์โคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงาน
ผ้าจากรูปแบบ 2 มิติ สู่การขึน้รูปโครงสร้างโคมแบบ 3 มิติ โดยโคมไฟท่ีท าการออกแบบด้วยวสัด ุ
A (วสัดแุผ่นบาง) สามารถออกแบบด้วยลกัษณะรูปทรงอิสระท่ีเช่ือมโยงเทคนิคงานผ้าและถอด
ประกอบได้ด้วยอะไหล่งานผ้า ทัง้หมด 6 แบบ โดยผู้วิจยัเลือกแบบให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินทัง้หมด 
3 แบบ และการออกแบบด้วยวสัด ุB (วัสดแุผ่นแข็ง) สามารถออกแบบด้วยลักษณะรูปทรง
เรขาคณิตท่ีเช่ือมโยงกับเทคนิคงานผ้าและสามารถถอดประกอบด้วยอะไหล่งานผ้า ทัง้หมด 6 
แบบ โดยผู้วิจยัเลือกแบบให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินทัง้หมด 3 แบบ 

ผลการประเมินการออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
ผลจากการประเมินการออกแบบในหวัข้อการพฒันาวสัดอุย่างสร้างสรรค์จากเศษผ้า

ฝ้าย สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟประดบัด้วยเทคนิคงานผ้า จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ 3 
ทา่น ดงันี ้

นกัวิชาการ 1 ท่าน นกัออกแบบ 1 ท่าน และนกัการตลาด 1 ท่าน โดยใช้การแบ่ง
รูปแบบของการออกแบบเป็น 2 แนวทาง ตามคณุสมบตัิวสัดท่ีุท าการทดลอง คือ แนวทาง A คือ 
วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% อดัรีดแบบแผ่นบาง ( ลกัษณะเป็นผืนผ้า มีความอ่อนตวั ตดัเย็บ
ได้) และแนวทาง B วสัดผุ้าฝ้ายพืน้เมืองผสมวสัดอ่ืุนๆเพ่ือตกแต่งเช่น ผ้าลายผ้าตาข่าย , การ
สกรีนสียาง ,เส้นด้ายไหมหรือริบบิน้ อดัแบบแผ่นแข็ง( ลักษณะคล้ายกระดาษชานอ้อย มีความ
แข็งโค้งงอได้เล็กน้อย ตดัฉลไุด้ดี) พบว่า โคมไฟจากเศษผ้าฝ้ายในรูปแบบ A1 ช่ือชิน้งาน “Jelly 
fish” จากวสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% อดัรีดแบบแผ่นบาง ผสมผสานเทคนิคการขึน้รูปด้วย
เทคนิคงานผ้าแบบการเย็บ Trucking และการประกอบส่วนโคมด้วยอะไหล่งานผ้าคือซิป เป็น
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมตอ่การประดบัตกแตง่ด้วยคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. การพฒันาวสัดจุากเศษผ้าฝ้าย โดยท าให้เศษผ้าฝ้ายกลบักลายเป็นผืนแผ่นได้อีก
เป็นการพัฒนาวสัดเุศษได้อย่างสร้างสรรค์ทัง้โคมไฟรูปแบบ A1 ช่ือชิน้งาน “Jelly Fish” และ
รูปแบบ A2 ช่ือชิน้งาน “ Lace” แตใ่นหวัข้องานวิจยัคือการใช้เทคนิคผ้าในการออกแบบโคมไฟ
ตกแตง่ วสัดขุองรูปแบบ A1 มีความเหมาะสมมากกว่าเพราะสามารถส่ือสารจากการดงึรูปแบบ
เทคนิคงานผ้าด้วยการตดัเย็บออกมาได้อย่างชดัเจน 
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2. มีเอกลักษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตา รูปแบบโคมทัง้สองรูปแบบสามารถ
แสดงออกถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นลกัษณะการตดัเย็บในรูปแบบประตมิากรรมถอดประกอบได้  

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงาม จากรูปแบบโคมทัง้ 2 รูปแบบ 
รูปแบบ A1 ช่ือชิน้งาน “ Jelly fish” สามารถออกแบบโดยมีองค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลืน
สวยงามมากกว่า รูปแบบ B2 ช่ือชิน้งาน “Lace” เป็นเพราะรูปแบบ A1 สามารถตกแต่งแบบ 
เดี่ยว ๆ ได้มีความเป็นเอกภาพมากกวา่ รูปแบบ B2 ท่ีจ าเป็นต้องจ ากลุม่หลายชิน้ด้วยกนั 

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งาน รูปแบบ B2 ช่ือชิน้งาน “ Lace” มีความ
น่าสนใจมากกว่า รูปแบบ A1 ช่ือชิน้งาน “Jelly fish” เน่ืองจากสามารถใช้ส่วนประกอบของวสัดุ
สอดขัดกันเองในลักษณะ Module ซึ่งมีความร่วมสมัยมากกว่าการเช่ือมต่อด้วยอะไหล่ซิปใน
รูปแบบ A1  

5. ชิน้งานสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มของเศษวสัด ุโดยพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมทัง้
ต้นทนุและรูปแบบผลิตภณัฑ์ทัง้สองรูปแบบสามารถเพิ่มมลูคา่ของเศษผ้าฝ้ายได้เทา่กนั 

ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลจากการประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีตอ่รูปแบบของการออกแบบใน

หวัข้อ การพฒันาวสัดอุยา่งสร้างสรรค์จากเศษผ้าฝ้าย สูก่ารออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟตกแตง่ด้วย
เทคนิคงานผ้า โดยสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 200 คนสรุปได้วา่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 51  สรุปรูปแบบโคมตกแตง่จากคา่เฉล่ียความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย 
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1. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ (T-Test) ตอ่รูปแบบโคมไฟจากเศษผ้าฝ้ายรูปแบบ 
A “Jelly fish” (วสัดเุศษผ้าฝ้าย100%) และรูปแบบ B “Lace” (วสัดเุศษผ้าฝ้ายผสมผสานวสัดอ่ืุน) 
พบวา่ความพงึพอใจไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (T-Test = -0.70) 

2.  ทัง้เพศชายและหญิงมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบของโคมไฟจากเศษผ้าฝ้ายรูปแบบ 
A “ Jelly fish” มากกว่ารูปแบบ B “ Lace” โดยเพศชายพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.91 
และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.73 ส่วนเพศหญิงพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.88 และรูปแบบ B 
ท่ีคา่เฉล่ีย 3.77 

3.  ทกุชว่งอายไุด้แก่ 25-30 ปี, 31- 45 ปี และมากกวา่ 45 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจตอ่
รูปแบบของโคมไฟตกแตง่จากเศษผ้าฝ้ายรูปแบบ A “ Jelly fish” มากกว่ารูปแบบ B “ Lace” โดย
ช่วงอาย ุ25-30 ปี พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.91 และ รูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.83  กลุ่ม
อาย ุ31-45ปี พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย3.88 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.76 และกลุ่มอายุ
มากกวา่ 45 ปีขึน้ไปพงึพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.94 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.67 

4. ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความพงึพอใจตอ่รูปแบบของโคมไฟตกแตง่จากเศษผ้าฝ้ายรูปแบบ 
A “ Jelly fish” มากกว่ารูปแบบ B “ Lace” โดยระดบัมธัยมศกึษาพึงพอใจรูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 
3.87 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.77 ระดบั ปวช./ปวส. พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.92 และ
รูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.65 ระดบั อนปุริญญา พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย3.92 และรูปแบบ B 
ท่ีคา่เฉล่ีย 3.88 ระดบัปริญญาตรี พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.90 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 
3.75 ระดบัปริญญาโท พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.89 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.79 และ
ระดบัปริญญาเอกพงึพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.83 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.67 

5. ผู้ประกอบอาชีพนกัศึกษา ข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั รับจ้าง
และอ่ืน ๆ  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบของโคมไฟตกแตง่จากเศษผ้าฝ้ายรูปแบบ A “Jelly fish” 
มากกวา่รูปแบบ B “Lace” โดยกลุ่มอาชีพนกัศกึษา มีความพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.90 
และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.78 กลุม่อาชีพข้าราชการมีความพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.93 
และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.87 กลุ่มพนกังานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 
3.96 และรูปแบบ B ท่ีค่าเฉล่ีย 3.67 กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ A ท่ี
คา่เฉล่ีย 3.88 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.73 กลุ่มอาชีพรับจ้างมีความพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ี
คา่เฉล่ีย3.88 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.85 และกลุม่อาชีพอ่ืน ๆ พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 
4.03 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.83 
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6.  ผู้ ท่ีมีรายได้ตัง้แต่ น้อยกว่า 15,000 บาท / เดือน ถึงผู้ ท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 
บาท ตอ่เดือน มีความพึงพอใจตอ่รูปแบบของโคมไฟเพ่ือประดบัตกแตง่จากเศษผ้าฝ้ายรูปแบบ A 
“ Jelly fish” มากกว่ารูปแบบ B “ Lace” โดยกลุ่มรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท / เดือน พึงพอใจ
ตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.93 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.69 กลุ่มรายได้ 15,001-25,000 บาท / 
เดือน พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.90 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.78 กลุ่มรายได้ 25,001-
35,000 บาท/ เดือน พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย3.84 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.74 กลุ่ม
รายได้ 35,001-45,000 บาท / เดือน พึงพอใจต่อรูปแบบ A ท่ีค่าเฉล่ีย 3.88 และรูปแบบ B ท่ี
คา่เฉล่ีย 3.75 และกลุม่รายได้มากกวา่ 45,000 บาท / เดือน พึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.96 
และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.74 

7. ผู้ ท่ีอาศยัอยู่บ้านเด่ียว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ และอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบของโคมไฟเพ่ือประดบัตกแตง่จากเศษผ้าฝ้ายรูปแบบ A “ Jelly fish” มากกว่ารูปแบบ B “ 
Lace” โดยกลุ่มท่ีอยู่อาศยับ้านเด่ียวมีความพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.91 และรูปแบบ B 
ท่ีคา่เฉล่ีย 3.78 กลุ่มท่ีอยู่อาศยัคอนโดมิเนียมมีความพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.85 และ
รูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.74 กลุม่ท่ีอยูอ่าศยัทาวน์เฮ้าส์มีความพงึพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 3.90 
และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.75 และกลุ่มท่ีอยู่อาศยัอ่ืนๆ มีความพึงพอใจตอ่รูปแบบ A ท่ีคา่เฉล่ีย 
3.86 และรูปแบบ B ท่ีคา่เฉล่ีย 3.67 

จากผลการประเมินความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย พบวา่กลุ่มเป้าหมายทัง้เพศชาย
และหญิง ในช่วยอาย ุ25 – 30 ปี และ 31 – 45 ปี ประกอบอาชีพนกัศกึษา ข้าราชการ พนกังาน 
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั และรับจ้าง ท่ีมีรายได้ตัง้แต ่น้อยกว่า15,000 บาทและมากกว่า 45,000 
บาทขึน้ไป มีความพงึพอใจตอ่การออกแบบโคมไฟตกแตง่ด้วยเทคนิคงานผ้าจากวสัดเุศษผ้าฝ้ายท่ี
พฒันาในรูปแบบวสัด ุA วสัดเุศษผ้าฝ้ายพืน้เมือง 100% อดัรีดแบบแผ่นบางประมาณ 3 มม. ( 
ลกัษณะเป็นผืนผ้า มีความออ่นตวั สามารถตดัเย็บได้) ด้วยองค์ประกอบดงันี ้

1. สามารถสร้างสรรค์วสัดจุากเศษผ้าฝ้ายได้ดีคือการท าให้เศษกลบักลายเป็นผืนผ้า
อีกครัง้ทัง้สีสันของเศษผ้ายงัคงเดิมมีการทดลองเพิ่มเฉดสีท่ีหลากหลายด้วยการฟอก การไม่ใส่
วสัดผุสานท าให้สามารถน าเศษจากการออกแบบโคมมาท าให้เป็นแผ่นได้อีกครัง้โดยไม่ทิง้เศษ อีก
ทัง้กระบวนการผลิตวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายยงัสามารถผลิตได้จริงในระบบหตัถอตุสาหกรรมได้ท าให้
สามารผลิตได้จ านวนมากได้ในหนึง่ครัง้ 

2. สามารถออกแบบโคมให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้ดีคือการออกแบบด้วยเทคนิค
งานผ้าซึง่สอดคล้องกบัวสัด ุและส่ือสารเทคนิคได้อยา่งชดัเจน  
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3. การประกอบขึน้รูปชิน้งานสามารถออกแบบโคมท่ีเอือ้ต่อการขนส่งโดยการใช้
เทคนิคการประกอบส่วนด้วยอะไหล่งานผ้า (ซิป) ได้ดี อีกทัง้การประกอบโคมไม่ยุ่งยากอ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้บริโภค และสามารถดดัแปลงการประกอบเชน่การประกอบ 2 ชิน้ 3 ชิน้ หรือ 5 
ชิน้สว่นเพ่ือสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบโคมให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ีใช้สอย 

4. สามารถสร้างคณุคา่และมลูคา่เพิ่มให้กบัเศษผ้าฝ้ายได้ดี ด้วยต้นทนุเศษผ้าฝ้ายท่ี
ต้นทุนต ่าผ่านกระบวนการทดลองวสัดท่ีุใช้อุปกรณ์ราคาถูก สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคงานผ้าท่ี
สวยงามมีความประณีตและแสดงอตัลกัษณ์ได้อยา่งชดัเจน 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ผลงานแนวคิด  A ช่ือชิน้งาน “Jelly fish” กลุ่มเป้าหมายท่ีมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจมาก

ท่ีสดุ 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ผลงานแนวคิด  A ช่ือชิน้งาน “Jelly fish” กลุ่มเป้าหมายท่ีมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจมาก

ท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 54 ผลงานแนวคิด  A ช่ือชิน้งาน “Jelly fish” กลุ่มเป้าหมายท่ีมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจมาก

ท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 55 ผลงานแนวคิด  A ช่ือชิน้งาน “Jelly fish” กลุ่มเป้าหมายท่ีมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจมาก

ท่ีสดุ 
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อภปิรายผลการศึกษา 
ในการท าวิทยานิพนธ์ในเร่ืองการพฒันาวัสดจุากเศษผ้าฝ้ายอย่างสร้างสรรค์ สู่การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งด้วยเทคนิคงานผ้า เป็นความท้าท้ายของผู้ วิจัยในการทดลอง
วสัดจุากเศษผ้าฝ้ายขนาดเล็กท่ีไมส่ามารถระบรูุปทรงได้ผ่านกระบวนการทดลองวสัดโุดยค านึงถึง
ต้นทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์ให้กลับกลายเป็นผืนอีกครัง้ด้วยอุปกรณ์ท่ีสามารถผลิตได้จริงใน
ระบบหตัถอตุสาหกรรมต้นทนุต ่าและมีความแข็งแรงมากพอในการผลิตวสัดจุ านวนมากได้ในแต่
ละครัง้ ครัน้ได้วสัดท่ีุเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคผ้าในการออกแบบผลิตภณัฑ์
โคมไฟแล้ว ผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบโคมด้วยเทคนิคงานผ้าโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เทคนิคงานผ้าในรูปแบบต่างๆท่ีน ามาใช้ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติวัสดุซึ่งยังคงมี
ข้อจ ากัดในเร่ืองความแข็งแรงเน่ืองจากวัสดุไม่มีวัสดผุสาน ในขัน้ตอนการเย็บการบิดม้วนวัสดุ
จ าเป็นต้องระมดัระวงัและท าอยา่งเบามือเพ่ือให้ได้รูปทรงอตัลกัษณ์ท่ีเทียบเท่าเทคนิคงานผ้านัน้ๆ
มากท่ีสุด ทัง้นีท้ัง้นัน้ในขัน้ตอนสุดท้ายจ าเป็นต้องมีการเคลือบด้วยการพ่นกาวเพ่ือสร้างความ
แข็งแรงให้กบัโคมและเป็นการเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อยโดยกาวท่ีใช้เป็นกาวซุปเปอร์กรูท่ีใช้
ในงานเดคพูาส  

จากการทดลองวสัดจุากเศษผ้าฝ้ายและออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟด้วยเทคนิคงานผ้า
ในครัง้นี  ้จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ของศาสตร์หลายแขนง เ พ่ือการจัดการขยะด้วยวิธี ท่ี มี
ประสิทธิภาพประหยดัและสามารถสร้างมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้โดยไมจ่ าเป็นต้องรอการก าจดัทิง้เพียงอย่างเดียว ทัง้นีท้ัง้นัน้กระบวนการตา่งๆท่ีกล่าวมา
ต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงในการลองผิดลองถูกอีกทัง้จ าเป็นต้องเลือกกระบวนการท่ีมี
เคร่ืองมือรองรับและตามความถนดัของผู้วิจยั เพ่ือการสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุคา่ได้ 
 
ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. วสัดท่ีุผู้ วิจยัท าการทดลองเป็นเพียงวสัดตุ้นแบบท่ีต้องมีการพฒันาคณุสมบตัิอีก
เพ่ือให้ได้วัสดุท่ีมีความแข็งแรงมากขึน้ เช่น การเพิ่มวัสดุผสานในสัดส่วนท่ีเหมาะสมอาจ
จ าเป็นต้องใช้ศาสตร์การค านวณทางเคมี ซึ่งการใส่วสัดผุสานอาจท าให้กระบวนการผลิตวสัดุ
เปล่ียนแปลงไปด้วยเทคนิควิธีอ่ืนๆ 

2. การขึน้ต้นแบบด้วยเทคนิคงานผ้าจ าเป็นต้องระมดัระวงัและเบามือในทกุขัน้ตอน
การตดัเย็บ ต้องมีการฝึกฝนและช านาญมากในการใช้เคร่ืองมือเช่นจักรเย็บผ้า หรือการใช้งาน
เคร่ืองมืองานผ้าอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีประณีตสวยงาม 
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3. การควบคุมสีสันและลวดลายของชิน้งานให้เหมือนกันทุกชิน้เป็นไปได้อยาก
เน่ืองจากข้อจ ากัดของปริมาณเศษผ้าท่ีได้ในแต่ละสี ทางคณะกรรมการและผู้ เช่ียวชาญได้
เสนอแนะวา่อาจเป็นการสร้างสรรค์ชิน้งานท่ีเฉพาะเจาะจง (Unique)มีการก าหนดบรรยากาศหรือ
บริเวณท่ีน าไปตกแตง่ชิน้งาน 

4. เน่ืองจากผู้ วิจัยต้องการออกแบบโคมท่ีสามารถถอดประกอบได้จ าเป็นต้อง
ออกแบบทัง้เทคนิคงานผ้าและการขึน้รูปโคม โครงสร้างการวางต าแหน่งไฟไปพร้อมๆกนั หากทกุ
สว่นไมส่อดคล้องกนัจะเกิดความไมพ่อดีและไมส่ามารถประกอบขึน้รูปได้ 

5. แสงของโคมมีส่วนส าคญัเพ่ือให้เกิดการสร้างบรรยากาศท่ีสอดคล้องกับรูปแบบ
โคมในท่ีนีแ้สงไฟสีขาว ก าลงัวตัต์ต ่ามีความเหมาะสมและสวยงามสบายตามากว่าแสงไฟสีเหลือง 
และก าลงัวตัต์สงู 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้ายขนาดเล็กท่ีไม่
สามารถระบรูุปทรงได้ให้กลบัมาเป็นผืนได้อีกครัง้ และมีความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคงานผ้ามา
ออกแบบขึน้รูปผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่ง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษมากกว่าการก าจัดทิง้โดย
เปลา่ประโยชน์ 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาวสัดตุ่อไปเช่นการท าเป็นผืนในขนาดท่ีใหญ่ขึน้
หรืออาจน าวัสดุจากเศษไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆ โดยค านึงการก าจัดเศษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผลงานการออกแบบขัน้สุดท้ายเป็นการแสดงศกัยภาพและความเป็นไปได้ของ
วสัดเุพ่ือตอ่ยอดเป็นผลิตภณัฑ์รูปแบบอ่ืน ๆ ได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการพฒันาวสัดใุห้มีความแข็งแรงมากขึน้เช่นการศกึษาศาสตร์ทางเคมีหรือ
ศกึษากระบวนการหรือเทคนิคอ่ืนๆ สอดคล้องกบัการก าจดัเศษวสัดอุยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าวัสดุและเทคนิคในการวิจัยครัง้นีต้่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยค านงึถึงคณุสมบตัวิสัดตุอ่ไป 
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แบบสอบถามเพื่อประเมนิการพัฒนาเศษวัสดุผ้าฝ้ายจากโรงงานตดัเยบ็อย่างสร้างสรรค์  
สู่การออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟประดบัตกแต่ง 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

 
ช่ือโครงการวจิยั:  การพฒันาเศษวสัดผุ้าฝา้ยอยา่งสร้างสรรค์สูก่ารออกแบบผลติภณัฑ์โคมไฟ

ประดบัตกแตง่ 
ผู้วิจยั:                นางสาววิชญา โคตรฐิติธรรม นกัศกึษาภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ์ 

ระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

 
ส่วนที่ 1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ช่ือ - นามสกลุ 
.............................................................................................................................................. 

อาชีพ/ต าแหน่ง 
.............................................................................................................................................. 
ประสบการณ์ (นกัออกแบบ /นกัวิชาการ/นกัการตลาด/อ่ืน ๆ)..................................ปี 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 
 



171 

ส่วนที่ 2  ประเมินคณุคา่ของผลงานการออกแบบโคมไฟจากวสัดเุศษผ้าฝา้ยเพ่ือการประดบั
ตกแตง่ 

 
โคมไฟท่ีท าการออกแบบสามารถสื่อสารถึงการพัฒนาเศษวัสดุผ้าฝ้ายอย่าง

สร้างสรรค์ และมีความเหมาะสมในด้านตา่งๆระดบัใด 

 
ค าชีแ้จง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในสว่นของตารางท่ีเลือกตอบ 

   (1 = น้อยท่ีสดุ และ 5 = มากท่ีสดุ) 

 
แนวคดิ A1 การพฒันาวสัดสุร้างสรรค์จากเศษผ้าฝา้ยโดยไมมี่วสัดผุสาน 
(วสัด ุ: วสัดเุศษผ้าฝ้าย100% น ามาอดัเป็นลกัษณะแผ่นบาง โค้งงอได้ง่ายคล้ายผ้า รูปทรงโคม : 
รูปทรงธรรมชาติ Organic Form ) อดัผ้าพร้อมสลบัสีเนือ้ผ้าตามแพทเทิร์น ขึน้รูปทรงด้วยเทคนิค
การเย็บและใช้ซปิ 
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คุณค่าและคุณลักษณะของโคมไฟเพื่อประดับตกแต่งจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย โดยใช้เศษผ้าฝ้าย 100% 

 ไม่มีวัสดุผสาน 
ช่ือชิน้งาน “ Jelly Fish ” 

ระดับที่สามารถส่ือสาร
คุณค่า 

น้อยที่สุด ------> มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษได้ในระดบัใด      

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาในระดบัใด      
3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลนืสวยงามในระดบัใด      

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัใด      

5. ชิน้งานมีความสวยงามทัง้เวลาปิดและเปิดไฟในระดบัใด      

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่บ้านได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม
ในระดบัใด 

     

7. ชิน้งานสามารถเพิ่มมลูคา่ของเศษวสัดไุด้ในระดบัใด      
8. มีโอกาสในการวางจ าหน่ายได้จริงในระดบัใด      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
แนวคดิ A2 การพฒันาวสัดสุร้างสรรค์จากเศษผ้าฝา้ยโดยไมมี่วสัดผุสาน 

(วสัด ุ: วสัดเุศษผ้าฝา้ย 100% มีการฟอกสีผ้าให้เฉดสีอ่อนลงด้วยดา่งล้างผ้า อดัเป็นลกัษณะแผ่น
บาง โค้งงอได้ง่ายคล้ายผ้า รูปทรงโคม: มีการม้วนเย็บเป็นรูปทรงธรรมชาติ Organic Form ยึดต่อ
กนัด้วยกระดมุจนเป็นโคมไฟ 
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คุณค่าและคุณลักษณะของโคมไฟเพื่อประดับตกแต่งจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย โดยใช้เศษผ้าฝ้าย 100% 

ไม่มีวัสดุผสานช่ือชิน้งาน “Glory Dome ” 

ระดับที่สามารถส่ือสาร
คุณค่า 

น้อยที่สุด ------> มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษได้ในระดบัใด      

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาในระดบัใด      

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลนืสวยงามในระดบัใด      

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัใด      

5. ชิน้งานมีความสวยงามทัง้เวลาปิดและเปิดไฟในระดบัใด      

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่บ้านได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม
ในระดบัใด 

     

7. ชิน้งานสามารถเพิ่มมลูคา่ของเศษวสัดไุด้ในระดบัใด      

8. มีโอกาสในการวางจ าหน่ายได้จริงในระดบัใด      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
แนวคดิ A3 การพฒันาวสัดสุร้างสรรค์จากเศษผ้าฝา้ยโดยไมมี่วสัดผุสาน 
(วสัด ุ: วสัดเุศษผ้าฝา้ย 100% น ามาอดัลกัษณะแผ่นบาง โค้งงอได้ง่ายคล้ายผ้า ใช้ผ้าสีเดียวแต่
สลบัสีผ้าแบบทโูทนในขัน้ตอนการเย็บ รูปทรงโคม: ใช้เทคนิคการเย็บขึน้รูปทรงธรรมชาติ Organic 
Form) มีการเจาะตาไก่เพื่อประกอบเป็นโคม 
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คุณค่าและคุณลักษณะของโคมไฟเพื่อประดับตกแต่งจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย โดยใช้เศษผ้าฝ้าย 100% 

ไม่มีวัสดุผสานช่ือชิน้งาน “ Seaweed ” 

ระดับที่สามารถส่ือสาร
คุณค่า 

น้อยที่สุด ------> มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษได้ในระดบัใด      

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาในระดบัใด      

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลนืสวยงามในระดบัใด      

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัใด      

5. ชิน้งานมีความสวยงามทัง้เวลาปิดและเปิดไฟในระดบั
ใด 

     

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่บ้านได้อยา่งเหมาะสม
สวยงามในระดบัใด 

     

7. ชิน้งานสามารถเพิ่มมลูคา่ของเศษวสัดไุด้ในระดบัใด      
8. มีโอกาสในการวางจ าหน่ายได้จริงในระดบัใด      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
แนวคดิ B1 การพฒันาวสัดสุร้างสรรค์จากเศษผ้าฝา้ยโดยมีวสัดผุสานและวสัดอ่ืุน 
(วสัด ุ: วสัดเุศษผ้าฝา้ย + ผ้าตาขา่ยแบบบางพน่สี ลกัษณะเป็นแผน่แข็ง มีความหนาโค้งงอได้น้อย 
คล้ายกระดาษแข็งจดัวางให้สีไปในโทนเดียวกนัขณะอดัผ้า รูปทรงโคม : ฉลดุ้วยเคร่ืองเลเซอร์คตั
รูปทรงเรขาคณิต Geometric Form ประกอบโคมด้วยตีนตุ๊กแก)  
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คุณค่าและคุณลักษณะของโคมไฟเพื่อประดับตกแต่งจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย โดยใช้เศษผ้าฝ้าย + วัสดุ

ผสาน/วัสดุอื่นช่ือชิน้งาน “ Pleats” 

ระดับที่สามารถส่ือสาร
คุณค่า 

น้อยที่สุด ------> มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษได้ในระดบัใด      

2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาในระดบัใด      
3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลนืสวยงามในระดบัใด      
4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัใด      

5. ชิน้งานมีความสวยงามทัง้เวลาปิดและเปิดไฟในระดบัใด      

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่บ้านได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม
ในระดบัใด 

     

7. ชิน้งานสามารถเพิ่มมลูคา่ของเศษวสัดไุด้ในระดบัใด      
8. มีโอกาสในการวางจ าหน่ายได้จริงในระดบัใด      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
 
แนวคดิ B2 การพฒันาวสัดสุร้างสรรค์จากเศษผ้าฝา้ยโดยมีวสัดผุสานและวสัดอ่ืุน 
(วสัด ุ: วสัดเุศษผ้าฝา้ย + ท าลวดลายด้วยขีผ้ึง้พาราฟิน มีลกัษณะเป็นแผน่แข็ง มีความหนาโค้งงอ
ได้น้อยคล้ายกระดาษแข็ง รูปทรงโคม: น ามาฉลเุลเซอร์คตัเป็นรูปทรงเรขาคณิต Geometric Form 
ประกอบโคมด้วยการ ขดัตอ่กนัในลกัษณะเป็นเกลียว ยดึด้วยกระดมุแป๊กเพื่อความคงตวั) 
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คุณค่าและคุณลักษณะของโคมไฟเพื่อประดับตกแต่งจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย โดยใช้เศษผ้าฝ้าย + วัสดุ

ผสาน/วัสดุอื่น ช่ือชิน้งาน “ Lace” 

ระดับที่สามารถส่ือสาร
คุณค่า 

น้อยที่สุด ------> มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษได้ในระดบัใด      
2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาในระดบัใด      
3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลนืสวยงามในระดบัใด      
4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัใด      

5. ชิน้งานมีความสวยงามทัง้เวลาปิดและเปิดไฟในระดบัใด      

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่บ้านได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม
ในระดบัใด 

     

7. ชิน้งานสามารถเพิ่มมลูคา่ของเศษวสัดไุด้ในระดบัใด      
8. มีโอกาสในการวางจ าหน่ายได้จริงในระดบัใด      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
แนวคดิ B3 การพฒันาวสัดสุร้างสรรค์จากเศษผ้าฝา้ยโดยมีวสัดผุสานและวสัดอ่ืุน 
(วสัด ุ: วสัดเุศษผ้าฝา้ย + เส้นพลาสติกตดัฝอยและริบบิน้สีวาว เพื่อความวิบวบัเม่ือกระทบแสงไฟ
ผสมลงในผ้าขณะอัดผ้า มีลักษณะเป็นแผ่นแข็ง มีความหนาโค้งงอได้น้อยคล้ายกระดาษแข็ง 
รูปทรงโคม: น ามาฉลุด้วยเลเซอร์คตัเป็นรูปทรงเรขาคณิต Geometric Form ขึน้รูปทรงโคมด้วย
การขดัตอ่กนั) 
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คุณค่าและคุณลักษณะของโคมไฟเพื่อประดับตกแต่งจาก
การพัฒนาวัสดุจากเศษผ้าฝ้าย โดยใช้เศษผ้าฝ้าย + วัสดุ

ผสาน/วัสดุอื่นช่ือชิน้งาน “ Knit ” 

ระดับที่สามารถส่ือสาร
คุณค่า 

น้อยที่สุด ------> มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

1. มีความสร้างสรรค์ในการพฒันาวสัดจุากเศษได้ในระดบัใด      
2. มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามแปลกตาในระดบัใด      

3. องค์ประกอบโดยรวมมีความกลมกลนืสวยงามในระดบัใด      

4. มีความน่าสนใจในการประกอบชิน้งานในระดบัใด      

5. ชิน้งานมีความสวยงามทัง้เวลาปิดและเปิดไฟในระดบัใด      

6. สามารถน าไปใช้ในการตกแตง่บ้านได้อยา่งเหมาะสมสวยงาม
ในระดบัใด 

     

7. ชิน้งานสามารถเพิ่มมลูคา่ของเศษวสัดไุด้ในระดบัใด      

8. มีโอกาสในการวางจ าหน่ายได้จริงในระดบัใด      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 3    ข้อเสนอแนะอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อพฒันาผลงาน การพฒันาเศษวสัดผุ้าฝา้ยอย่าง
สร้างสรรค์สูก่ารออกแบบผลติภณัฑ์โคมไฟตกแตง่ 

 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เขียนแบบโคมไฟตกแตงจากวัสดุเศษผาฝาย 
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ภาพที ่56  แสดงขนาดและสัดสวนโคมไฟตกแตงจากเศษผาฝาย 
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ภาพที ่57  แสดงขนาดและสัดสวนโคมไฟตกแตงจากเศษผาฝาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
กระบวนการสรางสรรคชิน้งาน 
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ภาพที ่58 กระบวนการสรางสรรคชิ้นงาน 
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ภาพที ่59 กระบวนการสรางสรรคชิ้นงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
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ประวัติผูวิจยั 
 
 

ชื่อ – สกุล   นางสาววิชญา โคตรฐิติธรรม 
เกิด    24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 
ที่อยู    120 หมู 1 ต.ปาไผ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม 50210 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  สําเร็จการศึกษาศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบ  

คณะวิจิตรศิลป มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. 2554 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2552 - 2554  Product Designer and Packaging designer 
    บริษัท อุปปสตัฟฟ จาํกัด 
 พ.ศ. 2554  Graphic Design Executive 
    บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จาํกดั มหาชน 
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