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 The thesis about the study and development of patterns of plain weave natural dyed 
from mixed galangal and cotton fiber in industrial system aims to investigate substituted 
materials and the use of cotton and galangal  fibers in order to develop varieties of patterns to 
be up to standard. Furthermore, it is also developed home-textile products and add value to the  
textile industry as well. 
 Researcher collects the information from 2 sources. First is the in-depth interview of 3 
experts on textile and products in order to get knowledge and understanding about galangal 
and cotton fiber and  home-textile trend  including effective suggestions  for using in this study. 
Second is 100 samples of common people by accidental sampling who respond the 
questionnaire on basic informations and their needs on home-textile products.The data obtained 
from the interview is concluded to create 30 guided designs of the woven patterns. Then the  
most 3 appropriate designs are chosen to produce  the  prototypes of the patterns. Later on,  
those fabrics are used as materials in producing 3 kinds of prototypal home-textile products 
which are already popular in the market-- curtains, cushions, and chair cushions. Each 
prototypal product has 3 pieces  from 3 designs. Finally, an evaluation form is developed to 
inspect  the attitudes on the patterns of the fabric, colors, designs, and also beauty and 
suitability of  those 9 products. 
 The result shows that the overall performance of the home-textile products made from 
mixed galangal and cotton fabric are standardized and quite satisfied by the consumers. 
Otherwise, it is also new alternative for consumers who appreciate only environmental- friendly 
products. 
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    การออกแบบลวดลายผ้า   95 
   ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ   97 
    ความเป็นมาของผ้ามา่น   97 
    ความเป็นมาของผา่มา่น   100 
    เบาะรองนัง่ในปัจจบุนั   105 
   บทบาทกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคกบัการออกแบบ    106 
    ลกัษณะพฤตกิรรมผู้บริโภคในปัจจบุนั   106 
    ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทและพฤตกิรรมของผู้บริโภค.   106 
    กระบวนการซือ้   107 
   แนวโน้มเทรนด์ 2012 โดย TCDC    109 
    ความธรรมดานิยามใหม ่   109 
    คดิบวก    110 
    ธรรมชาต ิ   112 
    สร้างสรรค์   113 
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 2 (ต่อ) 
   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   116 
 
 3 วิธีดาํเนินงานวิจัย   119 
   การกําหนดประชากร และการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง   119 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   120 
   การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   120 
   การเก็บรวบรวมข้อมลู   121 
   การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู   122 
 
 4  การวิเคราะห์ข้อมูล   126 
  จากการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัเส้นใยผสมขา่ฝ้าย และจากการเก็บรวบรวมภาคสนาม 
    โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (IN-DEPTH INTERVIEW)    127 
  วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 1 สําหรับผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัเทรนด์เคหะสิง่ทอ  
    ปี 2012 โดย TCDC รวมถึงกลุม่ผู้บริโภคท่ีเหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ ผ้าทอลายขดัย้อม 
    สีธรรมชาตจิากใยผสมขา่ฝ้าย   128 
  วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 2 สําหรับผู้บริโภค เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐาน 
    ของผู้บริโภค และความต้องการด้านเคหะสิง่ทอของผู้บริโภค   132 
  วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 3 คดัเลือกแบบร่าง โดยผู้ เช่ียวชาญ  
    จากรูปแบบลวดลายทัง้หมด 30 รูปแบบ คดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะให้ได้จํานวน 6 รูปแบบ  
    จากนัน้ คดัเลือกให้เหลือเพียง 3 ลวดลายท่ีเหมาะสมกบัการนํามาทําผลติภณัฑ์ 
    เคหะสิง่ทอเพ่ือนําแบบร่างท่ีได้ ไปดําเนินการผลติเป็นลายผ้าทอต้นแบบ (Prototype) 142 
  ผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาตจิากใยผสมขา่ฝ้าย ท่ีได้จากการคดัเลือก จํานวน 3 รูปแบบ  
    นํามาเป็นวสัดใุนการผลติ เป็นผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ ซึง่ได้ข้อมลูมาจาก 
    ความต้องการของผู้บริโภค ในแบบสอบถาม ชดุท่ี 2 รูปแบบผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ 
    ท่ีได้จะเป็นรูปแบบพืน้ฐาน ท่ีได้รับความนิยมอยูแ่ล้วในท้องตลาด ประกอบไปด้วย 
    ผ้ามา่น หมอนอิง และเบาะรองนัง่   177 
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  ผลติชิน้งาน ผ้ามา่น หมอนอิง เบาะรองนัง่ จากผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาต ิ
    จากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย   188 
  จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ 
    ทัง้ 9 ชิน้และนําผลการวิจยัท่ีได้มาประเมนิผลความพงึพอใจของผู้บริโภค สรุปอภิปราย  
    และข้อเสนอแนะ   192 
 
 5 สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ   202 

   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู   205 
   อภิปรายผล   210 
   ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั   211 
   ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัในครัง้ตอ่ไป   212 
 
บรรณานุกรม   213 
 
ภาคผนวก   218
 ภาคผนวก ก    219 
 ภาคผนวก ข    223 
 ภาคผนวก ค   264
 ภาคผนวก ง    266 
 
ประวัตย่ิอผู้วจิัย   274 
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 5  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ด้านความเหมาะสมของเทรนด์ 
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 6  คําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็น  
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 9  คําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็น  
   และข้อเสนอแนะ   140 
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 14  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 4   148 
 15  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 5   149 

 



บัญชีตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง                                                                                                              หน้า 
 16  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

  แบบท่ี 6   150 
 17  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 7   151 
 18  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 8   152 
 19  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 9   153 
 20  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 10   154 
 21  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 11   155 
 22  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 12   156 
 23  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 13   157 
 24  แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 14   158 
 25 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 15   159 
 26 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

   แบบท่ี 16   160 
 27 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 
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 29 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 
 เส้นใยธรรมชาติ ถือว่าเป็นอินทรีย์วสัดท่ีุสําคญั หาได้ง่ายจากธรรมชาติ มีปริมาณมากและ
สามารถเกิดขึน้ได้ใหม่เร่ือยๆ ซึ่งโครงสร้างโดยทั่วไปของเส้นใยธรรมชาตินัน้จะประกอบไปด้วย
เซลลโูลส เฮมิเซลลโูลส  ลินินและสารประกอบอ่ืนๆ (เส้นใยธรรมชาติ. 2554: ออนไลน์) ปัจจบุนัจึงมี
การศกึษาและวิจยัเก่ียวกบัความเป็นไปได้ท่ีจะนําวตัถดุิบท่ีเหลือจากการ เกษตร หรือสว่นของพืชท่ีไม่
มีประโยชน์มาพฒันาเป็น เส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่ๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูค่าให้กบัสิ่งเหลือใช้ และยงั
เป็นการพฒันาผลติภณัฑ์สิง่ทอให้มีความแปลกใหม ่และแตกตา่งไปจากเดมิอีกด้วย 
 ฝ้ายเป็นเส้นใยพืชท่ีมีความสําคญัและมีการใช้งาน กว้างขวางมากท่ีสดุ สามารถใช้งานได้
หลากหลาย อาจใช้เป็นฝ้าย 100% หรือฝ้ายผสมกบัเส้นใย อ่ืน ๆ ได้แทบทกุชนิด ในประวตัิศาสตร์ท่ี
ผา่นมนษุย์ได้รู้จกัการใช้ประโยชน์จากฝ้ายมานานกวา่ 5,000 ปี มีการเพาะปลกูฝ้ายเกือบทัว่ทกุแห่งใน
โลก ยกเว้นบางประเทศท่ีมีอากาศหนาว เน่ืองจาก ฝ้ายจะไม่เจริญเติบโตในอณุหภมูิท่ีต่ํากว่า 7f(21 )c 
ฝ้ายเป็นไม้พุ่มมีความสงูประมาณ 3- 6 ฟตุ (0.9 – 1.8 เมตร) ให้เส้นใยจากเมล็ดหรือปุ้ ยฝ้าย เส้นใยท่ี
นําไปป่ันเป็นเส้นด้ายต้องมีความยาว เหมาะสม คือ ไม่สัน้จนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณท่ีติดปลายเมล็ด
จะค่อนข้างสัน้มาก เรียกกนัว่า cotton linter นําไปเป็นวตัถดุิบในการผลิตเส้นใยประดิษฐ์ประเภท
เซลลโูลส เช่น เรยอน ด้วย ความท่ีฝ้ายสามารถเจริญเติบโตได้ในหลายพืน้ท่ีของโลก ซึง่มีความแตกตา่งกนั
อย่างมากทัง้พนัธุ์ ฝ้าย สภาพภมูิอากาศ ทัง้อาหารในดิน ตลอดจนศตัรูพืช ดงันัน้ฝ้ายจึงมีหลายชนิด 
โดยคณุภาพ ของเส้นใยฝ้ายขึน้กบัความขาว ความยาวของเส้นใยความละเอียดตลอดจนความแข็งแรง 
โดยปกตเิส้นใยยิ่งยาวมากยิ่งมีความละเอียดสงูและความแข็งแรงมากด้วย (อชัชา ศริิพนัธุ์. 2552: 49) 
 ฝ้าย ถือเป็นวตัถดุบิตัง้ต้นท่ีสําคญัในอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย ซึง่ในแตล่ะ
ปีไทยจะต้องนําเข้าฝ้ายมากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตทัง้หมด ดงันัน้ จากการท่ีราคาฝ้ายใน
ตลาดโลกมีการปรับเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ และ
เคร่ืองนุ่งห่มเป็นอย่างมาก ฝ้ายซึง่ถือเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตสิ่งทอของทกุประเทศทัว่โลก เร่ิมมีไม่
เพียงพอกบัความต้องการ นบัตัง้แตใ่นปี 2551 ท่ีเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ความต้องการวตัถดุิบฝ้าย
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาฝ้ายปรับตัวลดลงตาม โดยราคาฝ้ายเร่ิมมี
สญัญาณปรับตวัลดลงในเดือนกนัยายน 2551 มาอยู่ท่ี 70.3 เซนต์/ปอนด์ และลดลงมาอยู่ท่ี 60.3 
เซนต์/ปอนด์ 55.6 เซ็นต์ตอ่ปอนด์ และ 54.7 เซ็นต์/ปอนด์ ในเดือนตลุาคม-ธนัวาคม 2551 ตามลําดบั 
ด้วยเหตนีุ ้เกษตรกรจึงหนัไปปลกูพืชชนิดอ่ืนๆ ท่ีให้ราคาท่ีดีกว่าทดแทน เช่น พืชนํา้มนั และพืชอาหาร 
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เป็นต้น เคร่ืองนุ่งห่มรายใหญ่ของโลก เช่น จีน อินเดีย สหรัฐฯ และปากีสถาน เร่ิมมีการขยายกําลงัการ
ผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศท่ีมีมากขึน้ และ
ตลาดสง่ออกท่ีกลบัมาฟืน้ตวั สง่ผลให้ปริมาณผลผลิตฝ้ายท่ีผลิตได้ในประเทศมีไม่เพียงพอกบัปริมาณ
ความต้องการใช้วตัถดุิบท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เร่ิมมีการขาดแคลนวตัถดุิบไปทัว่โลก 
ดงันัน้ จงึทําให้ราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับเพิ่มสงูขึน้เป็นอยา่งมาก โดยจะเห็นได้จาก ราคาราคาฝ้ายใน
ตลาดโลกในปี 2552 เร่ิมปรับตวัสงูขึน้เร่ือยๆ จาก 56.8 เซ็นต์/ปอนด์ในเดือนเมษายน 2552 มาเป็น 
88.1 เซ็นต์/ปอนด์ในเดือนเมษายน 2553 โดยมีราคาสงูสดุ ณ เดือนกนัยายน 2553 ท่ีระดบั 98.9 
เซนต์/ปอนด์ หรือประมาณ 100 เซน็ต์/ปอนด์ ซึง่เป็นราคาท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 15 ปี ไทยเป็นประเทศท่ีต้อง
นําเข้าฝ้ายเพ่ือมาทําการผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตทัง้หมด 
ทัง้นีเ้น่ืองจาก ไทยไม่สามารถผลิตฝ้ายได้เพียงพอกบัความต้องการใช้ในประเทศ ซึง่ไทยสามารถผลิต
ฝ้ายได้เพียงปีละประมาณ 5,000 ตนั ในขณะท่ีไทยต้องนําเข้าฝ้ายจากตา่งประเทศเฉล่ียปีละประมาณ 
3-4 แสนตนั   มีมลูค่านําเข้าถึง 30,000-40,000 ล้านบาท  สําหรับตลาดนําเข้าหลกัของไทย ได้แก่  
สหรัฐฯ จีน ออสเตรเลีย อินเดีย และปากีสถาน เป็นต้น (ราคาฝ้ายในปัจจบุนั. 2554: ออนไลน์ ) 
  
 ศนูย์วิจยักสกิรไทย ได้ให้ความคดิเห็นไว้วา่  

 
 จากการท่ีราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับเพิ่มสงูขึน้เป็นประวติัการณ์ในรอบ 15 ปี ส่งผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยเป็นอย่างมาก โดยปัญหาดงักล่าวกระทบตัง้แต่อตุสาหกรรม
ต้นนํา้ (วตัถดิุบจากฝ้าย) ไปจนถึงอตุสาหกรรมปลายนํา้ (สิ่งทอ เสือ้ผ้าสําเร็จรูป เคร่ืองนุ่งห่ม) เน่ืองจาก 
ไทยจะต้องพึ่งพาการนําเข้าวตัถดิุบฝ้ายจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตทัง้หมด 
โดยสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับเพิ่มสงูขึน้นัน้ มาจากปัจจัยทางด้านผลผลิตฝ้ายใน
ตลาดโลกท่ีลดลง ซึ่งบางส่วนเกิดจากการลดพืน้ท่ีเพาะปลกู และเกิดจากปัญหาภยัธรรมชาติ ในขณะท่ี
ความต้องการใช้ฝ้ายในตลาดโลกมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ จากการขยายกําลงัการผลิตของประเทศท่ีสําคญั
ต่างๆ โดยเฉพาะจีน อีกปัจจัยหนึ่งเกิดจากการสั่งระงับการส่งออกวัตถุดิบฝ้ายของอินเดีย ซึ่งถือเป็น
ประเทศส่งออกวตัถุดิบฝ้ายรายใหญ่ของโลก จากปัจจัยเหล่านีส้่งผลให้ราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับเพิ่ม
สงูขึน้ 
 อย่างไรก็ตาม จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ได้มีการวางแผนและเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น มีการขยายการผลิตฝ้ายมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตท่ีสําคญัๆ เช่น สหรัฐฯ 
อินเดีย จีน และปากีสถาน นอกจากนี ้ก็มีความเป็นไปได้ว่า ในช่วงปลายปี 2553 นี ้อินเดียจะกลบัมาเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกฝ้ายไปยงัประเทศต่างๆ อีกครัง้ และหากเป็นเช่นนี ้คาดว่า ราคาฝ้ายในตลาดโลกก็
อาจจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย แต่ทัง้นี ้
ผู้ประกอบการไทยก็อาจจะต้องติดตาม และเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพราะอาจจะ
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เกิดปัญหาเช่นนีข้ึน้มาอีก เช่น การติดตามสถานการณ์การผลิตและการบริโภคฝ้ายในตลาดโลก 
นอกจากนี ้ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ทางภาครัฐ และเอกชนอาจจะต้องให้ความสําคญักบัการวิจยัและ
พฒันาอตุสาหกรรมอย่างจริงจงั ตัง้แต่วตัถดิุบต้นนํา้ไปจนถึงปลายนํา้ ทัง้นี ้เพ่ือให้อตุสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มของไทยมีศกัยภาพท่ีจะแข่งขนักบัประเทศต่างๆได้ในอนาคต (ราคาฝ้ายในปัจจุบนั. 2554: 
ออนไลน์) 

  
 จากข้อมลูดงักลา่วจะเห็นได้วา่ฝ้ายในปัจจบุนั มีราคาสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ในรอบ 15 ปี ซึง่
สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยเป็นอย่างมาก สาเหตเุกิดจากปัจจยัต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัจากภยัธรรมชาติ หรือปัจจยัการระงบัส่งออกวตัถดุิบฝ้าย ซึ่งปัจจยัเหล่านีส้่งผลให้
ฝ้ายในตลาดโลกปรับราคาสงูขึน้ 
 จากงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยข่าในเชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาเส้นด้าย
ต้นแบบจากใยข่านี ้ได้มีการนําลําต้นของข่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มาศึกษาเพ่ือท่ีจะนํามาพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์ทางสิ่งทอ ข่าถือว่าเป็นสมนุไพรท่ีคนไทยคุ้นเคยอย่างดี คนจํานวนมากมองข้ามหรือรู้สกึว่า
ขา่เป็นพืชธรรมดาๆ ทัว่ไป ไมมี่อะไรพิเศษ นอกจากนํามาใช้ประกอบอาหารเท่านัน้ ถึงแม้ในปัจจบุนัจะ
มีการนํามาใช้ในสปา ซึ่งมีนํา้มนัหอมระเหย หรืออะโรม่าท่ีให้กลิ่นเพ่ือการบําบดั ทัง้ยงัมีสรรพคณุใน
การช่วยยอ่ยและช่วยทําลายสารพิษท่ีตกค้างอยูใ่นลําไส้   มีฤทธ์ิในการฆ่าเชือ้ราและแบคทีเรียได้ดี แก้
กลากเกลือ้น และยงัมีสารท่ีสําคญัคือ Acetoxychavicol acetate (ACA) มีฤทธ์ิยบัยัง้การเกิดมะเร็ง
จากการเหน่ียวนําของสารเคมี ในส่วนลําต้นของข่าท่ียงัไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ การศึกษาวิจัยนีจ้ึง
สนใจท่ีจะศึกษาการใช้เส้นใยจากลําต้นข่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยการนํามาพฒันาเป็นวสัดุ
ทางสิง่ทอเพ่ือการผลติผลติภณัฑ์ทางสิง่ทอ คือ เส้นใย เส้นด้าย และผ้าผืน เน่ืองจากลําต้นของขา่เม่ือมี
อายแุก่เหมาะแก่การเก็บเก่ียวมีอายปุระมาณ 7 เดือน – 1 ปี เหง้าของข่านําไปใช้ประโยชน์ สว่นลําต้น
นัน้จะถกูนําไปทิง้ไม่มีค่าและยงัอาจเกิดการเน่าเหม็น หรือเป็นแหล่งก่อให้เกิดสิ่งสกปรกได้ และยงัมี
การนําลําต้นของข่าท่ีตดัทิง้ไปเผาซึง่จะเป็นการก่อให้เกิดมลพิษกบัธรรมชาติอีกด้วย ผู้วิจยัจึงประสงค์
ท่ีจะนําวตัถดุิบสว่นลําต้นของข่าท่ีเหลือนีม้าใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสิ่งทอ (บณัฑิต  พงศาโรจนวิทย์; 
ประจกัษ์  แอกทอง; ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. 2553: 1) 

 เคหะสิ่งทอ (Home Textile) เป็นสิ่งทอท่ีเน้นประโยชน์เพ่ือการใช้สอยและตกแต่งภายใน
บ้านเรือนท่ีพกัอาศยั ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ พรมปพืูน้และตกแตง่ผนงั ผ้าห่ม
ผ้ามา่น ผ้าท่ีใช้ในห้องนอน ห้องนํา้ รวมไปถึงห้องครัว อาทิ ผ้าปท่ีูนอน หมอน ผ้าคลมุเตียง ผ้าม่าน ผ้า
ปโูต๊ะ เป็นต้น ศนูย์วิจยักสิกรไทยออกบทวิเคราะห์ "การส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยแนวโน้มสดใสใน
อาเซียน" ระบุว่า อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ บริโภคในแถบอาเซียน ท่ีเร่ิมให้
ความสําคญัในการเลือกซือ้สินค้า โดยพิจารณาด้านคณุภาพและลกัษณะการใช้งานควบคู่กบัปัจจยั
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ทางด้านราคา อนัเน่ืองมาจากกําลงัซือ้ท่ีเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรหนัมาเน้นการพฒันา
สินค้าเคหะสิ่งทอในเชิงคณุภาพเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขนัทางด้านราคากบัประเทศคู่แข่ง 
โดยอาศยัจดุเด่นของเคหะสิ่งทอไทยด้านการออกแบบและมาตรฐานคณุภาพสินค้า ในการตอบสนอง
ความต้องการและรสนิยมของผู้ซือ้ในแตล่ะประเทศท่ีมีความแตกต่างกนั อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
ควรจะผลิตสินค้าท่ีมีรูปแบบสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดเป็นหลกั เพ่ือเพิ่มมลูคา่สินค้าและ
หลีกเล่ียงกบัการแข่งขนักบัประเทศท่ีมีต้นทนุท่ีต่ํากว่า (กระทรวงอตุสาหกรรม. 2553: 103) แม้ว่าโดย
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกของสินค้าเคหะสิ่งทอจะมีมูลค่าเพิ่มขึน้ แต่ประเด็นสําคญัท่ีผู้ส่งออกไทย
เผชิญในขณะนี ้คือ การขาดแคลนวตัถดุิบ โดยเฉพาะฝ้าย เน่ืองจากภาวะโลกร้อน ทําให้ไม่มีผลผลิต
และจีนกว้านซือ้ฝ้ายไปกักตุนเพ่ือใช้ในการผลิต และราคานํา้มนัท่ีเพิ่มสูงขึน้จากเหตุการณ์ความไม่
สงบในตะวนัออกกลางสง่ผลให้ต้นทนุในการผลติสงูขึน้ ประเทศคูแ่ขง่มีคา่แรงถกูและมีวตัถดุบิให้เลือก
มากกว่า (กระทรวงอตุสาหกรรม. 2554: 9) นอกจากนัน้ ยงัมีปัญหาอนัเน่ืองมาจากเคร่ืองจกัรและ
เทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอของไทยโดยทัว่ไปค่อนข้างล้าสมยั  โดยเฉพาะท่ีใช้อยู่ในโรงงานขนาดกลาง
และเล็กท่ีผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพบกพร่องหรือมีคุณภาพไม่
สม่ําเสมอ  ทัง้นี ้ปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีควรจะได้รับการแก้ไขโดยเร่งดว่นคือ การท่ีผลิตภณัฑ์สิ่งทอของ
ไทยยงัไม่ได้รับการพฒันาในเร่ืองของรูปแบบและมลูค่าเพิ่มเท่าท่ีควร  ผ้าผืนท่ีส่งออกไปนัน้อยู่ในรูป
ของผ้าดิบเป็นส่วนใหญ่  หลงัจากไปผ่านกระบวนการฟอกย้อมตกแต่งสําเร็จในประเทศอ่ืนแล้วก็ถูก
ขายต่อไป หรืออาจส่งกลบัเข้ามาจําหน่ายในไทย  นอกจากนี ้จุดอ่อนท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งของ
อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยท่ีควรจะได้รับการแก้ไขคือ การขาดการประสานเช่ือมโยง
กิจการตา่งๆ ของอตุสาหกรรมท่ีมีอยู่ทัง้หมดเข้าด้วยกนัอย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ว่าอตุสาหกรรมสิ่งทอ
ในไทยจะมีกิจการผลิตในขัน้ตอนตา่งๆ ครบถ้วนตัง้แต่อตุสาหกรรมต้นนํา้จนถึงปลายนํา้ ซึง่ถือว่าเป็น
จดุแข็งท่ีสําคญัของไทยก็ตาม (วรพล พรหมิกบุตร. 2545: 12)  ลวดลายผ้าทอส่วนใหญ่ ในระบบ
อตุสาหกรรมลกัษณะลายลายท่ีเป็นพืน้ฐาน คือ ลายขดั ซึ่งลายขดันีเ้ป็นลายท่ีมีโครงสร้างท่ีง่ายท่ีสดุ 
และมีความแข็งแรงกวา่โครงสร้างผ้าอ่ืนๆ เน่ืองจากเส้นด้ายแตล่ะเส้นขดัสานกนัอย่างแน่นหนา วิธีการ
ทอผ้าลายขดันีก็้ง่ายมาก (สนัน่ บุญลา. 2553: 3) ลายขดันีเ้ป็นลายท่ีเรียบง่าย ไม่ได้มีลวดลายท่ี  
หลากหลาย ทําให้เกิดงานท่ีมีรูปแบบเดิมๆ ผู้ วิจัยจึงเกิดแนวคิดใหม่ในการออกแบบลวดลายทอผ้า 
โดยใช้ลายขดั เป็นลายพืน้ฐานในการออกแบบลวดลาย โดยมีการชีสีจากธรรมชาติมาย้อม เพ่ือให้เกิด
ลวดลายและสีสนัใหม่ ท่ีมีลกัษณะลวดลายการทอท่ีผสมผสานระหว่างลวดลายผ้าทอต่างๆ ทําให้เกิด
ผ้าลวดลายใหมท่ี่แตกตา่งออกไปจากเดมิ  

 



5 
 

 จากข้อมลูข้างต้นทําให้ผู้วิจยัเห็นถึงปัญหาเก่ียวกบัทางด้านเคหะสิ่งทอ ซึง่มีปัญหา เก่ียวกบั 
การขาดแคลนฝ้าย การท่ีผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาในเร่ืองของรูปแบบและ
มลูค่าเพิ่มเท่าท่ีควร ปัญหาอนัเน่ืองมาจากเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอของไทยโดยทัว่ไป
คอ่นข้างล้าสมยั รวมถึงการขาดการประสานเช่ือมโยงกิจการตา่งๆ ของอตุสาหกรรมท่ีมีอยู่ทัง้หมดเข้า
ด้วยกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ปัญหาเหลา่นีเ้ป็นปัญหาหลกัของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ผู้วิจยัจึงได้ศกึษา
ปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนฝ้าย โดยนําวสัดท่ีุสามารถนํามาใช้ทดแทนฝ้ายได้  ซึ่งก็คือ เส้นใยฝ้าย
ผสมใยพืช ซึ่งนอกจากเป็นการใช้วสัดทุดแทนแล้ว ยงัเป็นการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเส้นใย
เหล่านีด้้วย เพราะข่านี ้มีปลกูกนัมากในประเทศไทย สามารถหาได้ง่าย และมีราคาต่ํา จึงเหมาะต่อ
การท่ีจะนํามาใช้เป็นวสัดทุดแทน หรือวสัดผุสมกับฝ้ายได้ และจากท่ีได้ศึกษาสมบตัิของใยฝ้ายและ
สมบตัิของใยพืชนัน้ มีลกัษณะท่ีเฉพาะตวั และเป็นเส้นใยจากธรรมชาติชนิดใหม่ท่ีมีการคิดค้นขึน้ ทํา
ให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะ เส้นใย ตัง้แต่กระบวนการผลิตเส้นใย กระบวนการ
ผลิตเส้นด้ายพิเศษผสมฝ้ายกบัใยพืช และกระบวนการผลิตผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมฝ้ายกบัใย
พืช เพิ่มสีสนัด้วยการใช้สีจากธรรมชาตินํามาย้อมเส้นด้าย ก่อนทอเป็นผืนผ้า เพ่ือเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อมทัง้กระบวนการผลิต และนําผลของการวิจยัท่ีได้มา พฒันาออกแบบลวดลายทอในระบบ
อุตสาหกรรม ให้มีความหลากหลาย และมีความเป็นมาตรฐานมากขึน้ เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้บริโภค และสามารถนํามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอ ท่ีมีความแปลกใหม่เหมาะสมกบัยคุสมยั 
และแตกต่างไปจากเดิมอีกด้วยเพ่ือท่ีจะสามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบังานจากเส้นใยธรรมชาติและเป็นการ
รักษาสิง่แวดล้อมโดยการนําสว่นท่ีเหลือนีม้าใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสิง่ทอ 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
  1. เพ่ือศึกษาวสัดทุดแทน ในด้านประโยชน์ใช้สอย และสมบตัิจําเพาะ ของเส้นใยฝ้าย 
และเส้นใยขา่ 
  2. เพ่ือพฒันาลวดลายทอเส้นใยผสมขา่ฝ้ายในระบบอตุสาหกรรมให้มีความหลากหลาย
และเป็นมาตรฐานมากขึน้ และยงัสามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ 
  3. เพ่ือให้สามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบัพืน้ท่ีในอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 1. ได้แนวทางการพฒันาจากเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่เพ่ือพฒันารูปแบบในการออกแบบ
ลวดลายทอในระบบอตุสาหกรรม  



6 
 

 2. เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในการคิดค้นเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่ และยงัสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอให้กบัผู้ ท่ีสนใจได้ศกึษาพฒันาตอ่ 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีไ้ด้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดงันี ้คือ ออกแบบลายผ้าทอลายขดัย้อมสี
ธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยมุ่งเน้นความสวยงามของรูปแบบ ลวดลาย พืน้ผิว สีสันและ
ประโยชน์ใช้สอยเพ่ือเพิ่มมลูค่าของผลิตภณัฑ์ในด้านต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
โดยมีกระบวนการดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
ทางด้านวสัด ุหลกัการออกแบบลายทอ และเทคนิควิธีการขึน้รูปผลติภณัฑ์  
 ขัน้ตอนท่ี 2 ดําเนินการออกแบบลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินและคดัเลือกแบบลายทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใย
ผสมขา่ฝ้าย ท่ีได้ทําการออกแบบโดยผู้วิจยั จํานวน 30 รูปแบบ (ในกลุม่ผู้บริโภคช่วงอาย ุ25-30 ปี) ซึง่
จําแนกได้ดงันี ้
  - รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาตขิองใยผสมขา่ฝ้าย 
จํานวน 10 รูปแบบ 
  - รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 1 สี จํานวน 5 รูปแบบ 
  - รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี จํานวน 5 รูปแบบ 
  - รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ 1 สี จํานวน   
5 รูปแบบ 
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี จํานวน   
5 รูปแบบ 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ รูปแบบลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาต ิ
จากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ท่ีทําการออกแบบโดยผู้ วิจัยและให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพ่ือคดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม เป็นจํานวน 3 รูปแบบ สําหรับนําไปใช้เป็น
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ  
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 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. เส้นใยผสม หมายถึง เส้นใยท่ีผ่านขัน้ตอนตามกระบวนการกรรมวิธีการผลิตด้วยการ
นําเส้นใยตัง้แตส่องชนิดขึน้ไปมาผสมเข้าด้วยกนัในอตัราสว่นท่ีแตกตา่งกนั 
  2. ใยพืช หมายถึง เส้นใยของพืชท่ีมีโครงสร้างทางกายภาพ ประกอบด้วยเซลลูโลส 
(cellulose) สารเฮมิเซลลโูลส(hamicellulose) สารลิกนิน(lignin) สารเป๊กติน(pectin) ซึ่งมนุษย์นํามาใช้
ประโยชน์ด้านตา่งๆ 
  3. เส้นใยผสมข่าฝ้าย หมายถงึ เส้นใยฝ้าย 80% ผสมกบัเส้นใยพืช 20% ซึง่ประกอบไป
ด้วย เส้นใยฝ้าย 80% ผสมกบัเส้นใยขา่ 20% 
  4. เคหะส่ิงทอ หมายถึง เป็นสิ่งทอท่ีเน้นประโยชน์เพ่ือการใช้สอยและตกแต่งภายใน
บ้านเรือนท่ีพกัอาศยั ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ พรมปพืูน้และตกแตง่ผนงั ผ้าห่ม
ผ้ามา่น ผ้าท่ีใช้ในห้องนอน ห้องนํา้ รวมไปถึงห้องครัว อาทิ ผ้าปท่ีูนอน หมอน ผ้าคลมุเตียง ผ้าม่าน ผ้า
ปโูต๊ะ เป็นต้น แตใ่นงานวิจยันี ้หมายถึง ผ้ามา่น เบาะรองนัง่ โคมไฟตัง้พืน้ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาข้อมูล 

ทดลองวสัดเุส้นใยผสม
ขา่ฝ้าย 20:80% 

- สี 
- ลายทอ 

สรุปแนวทางในการ
ออกแบบในเร่ือง 
เทรนด์เคหะสิง่ทอ 
ปี2012-2013 และ
ความต้องการของ
ผู้บริโภค 

ปรับปรุงแก้ไขแบบโดย 
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้แบบ

สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

สร้างผลงานต้นแบบ โดย
เข้าสูก่ระบวนการผลติ 

- ร่างแบบลายทอ   
30 แบบ จากความ
ต้องการขอผู้บริโภค 
- สรุปแบบคดัเลือก
ลวดลายผ้าทอโดย
ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  
3รูปแบบ 

การพัฒนา ต้นแบบ 

1.ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กบัขา่ และ
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ และนํา
ผลวิเคราะห์ท่ีได้ มากําหนด
หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการออกแบบ
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ  
2. สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านสิง่ทอ 
3. ศกึษารูปแบบลวดลายการ
ทอ ในระบบอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
4. ศกึษากลุม่ผู้บริโภค 
5. ศกึษาเทรนด์ เคหะสิง่ทอ ปี
2012-2013 ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม 
6.นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์
กําหนดแผนการดําเนินงานใน
การออกแบบ ลวดลายทอผ้า 

ได้ผลงานต้นแบบจริงท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
จากแบบร่างคดัเลือก ได้รูปแบบท่ี
เหมาะสม เป็นจํานวน 3 รูปแบบ  
สําหรับนําไปใช้เป็นผลติภณัฑ์เคหะ    
สิง่ทอต้นแบบ 
 

ประเมินผลผลติภณัฑ์ ทางด้านประสทิธิภาพ 
โดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามตอ่รูปแบบ 
ลวดลาย ประโยชน์ใช้สอย ความพงึพอใจจาก
แบบสอบถาม ในงานแสดงผลงานผลติภณัฑ์ 
และผลงานการวิจยัผลติภณัฑ์ นําเสนอ
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 การวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาวิจยัจากผลงานจริง จากเอกสารวิชาการ หนงัสือ เอกสาร และวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันารูปแบบ ลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาติ จากเส้นใยผสมข่าฝ้าย 
เพ่ือเพิ่มรูปแบบผลติภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นการสร้างมลูคา่เพิ่ม พร้อมกบัการ
ขยายกลุม่ตลาดให้กบัผลติภณัฑ์ผ้าใยผสมขา่ฝ้าย โดยมีข้อตกลงดงันี ้
 1.  วสัดท่ีุนํามาใช้ในการศกึษาทดลอง ได้แก่ ใยฝ้าย และใยขา่ 
 2.  รูปแบบ ลวดลาย และประโยชน์ในงานของผลิตภณัฑ์ เคหะสิ่งทอ ท่ีนํามาใช้ในการศกึษา
และทดลอง ศกึษาลวดลายผ้าทอระบบอตุสาหกรรม ซึง่มีจํานวน 1 ลวดลาย คือ ลายขดั (Plain weave) 
คดัเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญทางสิง่ทอ 
 3.  ออกแบบลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย โดยไมต้่องย้อมสีธรรมชาต ิเพ่ือให้
เห็นถึงสีจริงของตวัผ้าทอท่ีไมไ่ด้ย้อมรวมถงึโครงสร้างลายทอ และผิวสมัผสั 
 4.  ออกแบบลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยย้อมสีธรรมชาติ เพ่ือให้เห็นถึง 
สีสนัท่ีได้จากการย้อมสีธรรมชาตริวมถึงโครงสร้างลายทอ และผิวสมัผสั 
 5.  ออกแบบลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยย้อมสีธรรมชาติ ด้วยวิธีมดัย้อม 
เพ่ือให้เห็นถึง สีสนั ลวดลายท่ีได้จากการมดัแล้วย้อมสีธรรมชาตริวมถึงโครงสร้างลายทอ และผิวสมัผสั 
 6.  ผ้าทอท่ีพฒันาลายในระบบอตุสาหกรรมนํามาสร้างเป็นต้นแบบผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ 
 
สมมุตฐิานในการวจิัย 
 ผลงานการออกแบบลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายเป็นแนวทาง
ทางเลือกใหม่ ในการใช้วสัดทุดแทน เพ่ือเป็นการลดต้นทนุการผลิต รวมถึงการสร้างมลูค่าเพิ่ม ให้กบั
ขา่ท่ีมีปลกูกนัมากในประเทศไทย และในพืน้ท่ีอตุสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง
ลวดลายทอในระบบอุตสาหกรรมให้มีความหลากหลายและเป็นมาตรฐานมากขึน้และเพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงและพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอให้มีความเหมาะสม และตรงต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค  
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อมูลพืน้ฐานของเส้นใยข่า 
  1.1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของขา่ 
  1.2 การขยายพนัธุ์และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญเตบิโตของขา่ 
  1.3 คณุสมบตั ิและสรรพคณุ 
  1.4 กระบวนการผลติของเส้นใยขา่ 
  1.5 กระบวนการผลติเส้นด้ายพิเศษผสมขา่ฝ้าย  
  1.6 กระบวนการผลติผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย 
 2. ข้อมูลพืน้ฐานของเส้นใยฝ้าย 
  2.1 โครงสร้างฝ้าย 
  2.2 สมบตัทิางกายภาพ และสมบตัทิางเคมี 
  2.3 การผลติเส้นใยฝ้าย 
 3. เส้นใยส่ิงทอ 
  3.1 การจําแนกประเภทเส้นใย 
  3.2 คณุสมบตัทิางกายภาพของเส้นใย 
 4.สีย้อมธรรมชาต ิ
  4.1สีธรรมชาตท่ีิได้จากธรรมชาตแิละกรรมวิธีการย้อมสี 

  4.2 คณุคา่ของสีธรรมชาต ิ
  4.3 ข้อจํากดัของสีธรรมชาต ิ
  4.4 ความรู้เก่ียวกบัการย้อมสีธรรมชาต ิ
  4.5 การจดัหมวดสีโบราณ 
 5.ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกับผลิตภณัฑ์รักษาส่ิงแวดล้อม 
  5.1 ทฤษฎี Eco-Efficiency ดลุยภาพระหวา่งเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม 
   5.1.1 Eco-Efficiency การพฒันาท่ีใสใ่จสิง่แวดล้อม 
   5.1.2 หลกัการเชิงทฤษฏีประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
   5.1.3 แนวทาง 7 ประการ ประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
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  5.2 แนวคดิการผลติและการบริโภคอยา่งยัง่ยืน (Sustainble Production and Consumption) 
  5.3 การตลาดสีเขียวและผู้บริโภคสีเขียว (Green marketing and green consumer) 
   5.3.1 การตลาดสีเขียว 
   5.3.2 ผู้บริโภคสีเขียว 
   5.3.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
   5.3.4 การกําหนดคณุคา่ของผู้บริโภค  

   5.3.5 กลยทุธ์การจดัการผลติภณัฑ์สีเขียวในตลาดสีเขียว  
 6. เส้นด้าย 
  6.1 การแบง่ประเภทของเส้นด้าย 
  6.2 การผลติเส้นด้าย 
  6.3 การผลติเส้นด้าย ป่ันจากเส้นใยสัน้ 
  6.4 คณุสมบตัทิางกายภาพของเส้นด้าย 
  6.5 ผิวสมัผสั 
 7. ผ้า 
  7.1 ประเภทของผ้า 
 8. ข้อมูลการทอผ้า 
  8.1 ประวตักิารทอผ้า 
  8.2 ความหมายของการทอ 
  8.3 เคร่ืองทอผ้า 
 9. ผ้าทอกับวิถีชีวิตไทย 
 10. ภาพรวมของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 
  10.1 อตุสาหกรรมต้นนํา้ 
  10.2 อตุสาหกรรมกลางนํา้ 
  10.3 อตุสาหกรรมปลายนํา้ 
  10.4 กลยทุธ์ก้าวสูผู่้ นําสิง่ทอโลก 
  10.5 อตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยยงัโตได้อีก 
  10.6 ทําความรู้จกักบั Eco-Textile 
  10.7 Eco-Textile กบัอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
  10.8 แนวโน้มสิง่ทอไทยในยคุเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  10.9 ทิศทางการสง่ออกเคหะสิง่ทอของไทยกบัตลาดตา่งๆ 
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 11. ลวดลายทอในระบบอุตสาหกรรม 
  11.1 ผ้า (fabrics) 
  11.2 ผ้าทอ (woven fabric) 
  11.3 โครงสร้างผ้า (fabric construction ) 
  11.4 ลายทอพืน้ฐาน (basic weaves) 
  11.5 ลวดลายทอในระบบอตุสาหกรรม 
  11.6 การออกแบบลวดลายผ้า  
   11.6.1 รูปแบบการออกแบบลวดลายผ้า 
   11.6.2 โครงสร้างการออกแบบลวดลายผ้า 
   11.6.3 ขัน้ตอนการสร้างงานออกแบบลวดลายผ้า 
 12. ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอ 
  12.1 ความเป็นมาของผ้ามา่น 
   12.1.1 คณุสมบตัขิองผ้าท่ีใช้ทําผ้ามา่น 
   12.1.2 ประโยชน์ของผ้ามา่น 
   12.1.3 ผ้ามา่นในปัจจบุนั 
    12.1.3.1 มา่น (Blind line-up) 
    12.1.3.2 มา่น (Curtain) 
    12.1.3.3 มา่นปรับแสง 
    12.1.3.4 มา่นประเภทมูล่ี่ท่ีทําจาก ไมไ่ผ ่หวาย หรือผ้า 
   12.1.4 การเลือกผ้ามา่นให้เหมาะสม  
  12.2 ความเป็นมาของหมอนอิง 
   12.2.1 การเลือกผ้าท่ีใช้ในการทําหมอน 
   12.2.2 ชนิดเส้นใยท่ีใช้ทําปลอกหมอน 
    12.2.2.1 เส้นใยธรรมชาต ิ  
    12.2.2.2 เส้นใยประดษิฐ์  
   12.2.3 วสัดท่ีุนํามาใช้ทําไส้หมอน 
   12.2.4 รูปแบบของหมอน  
   12.2.5 การตกแตง่ริมขอบหมอนอิง 
   12.2.6 การปิดปากปากหมอน 
  12.3 ความเป็นมาของเบาะรองนัง่ 
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   12.3.1 ประโยชน์ของเบาะรองนัง่ 
   12.3.2 เบาะรองนัง่ในปัจจบุนั 
 13. บทบาทกับพฤตกิรรมผู้บริโภคกับการออกแบบ  
  13.1 ลกัษณะพฤตกิรรมผู้บริโภคในปัจจบุนั 
  13.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทและพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
  13.3 กระบวนการซือ้ 
 14. แนวโน้มเทรนด์ปี 2012 
  14.1 แนวคดิ ความธรรมดานิยามใหม ่
  14.2 แนวคดิคดิบวก 
  14.3 แนวคดิธรรมชาต ิ
  14.4 แนวคดิ ความคดิสร้างสรรค์ 
  14.5 วฒันธรรมพืน้ถ่ิน 
 15.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐานของเส้นใยข่า 

 1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข่า 
 ข่า มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Alpinia galanga(L.) Willd. จดัอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีถ่ิน
กําเนิดในแถบทวีปเอเชีย ขา่เป็นพืชล้มลกุอายหุลายปี มีลําต้นใต้ดนิท่ีเรียกว่าเหง้า   มีข้อปล้องสัน้มาก 
มีลําต้นเทียมอยู่เหนือดิน สงูประมาณ 1-2 เมตร ใบเป็นใบเด่ียว มีความยาวใบมากกว่าความกว้างใบ 
ก้านใบแผ่เป็นกาบ เรียงอดักนัแน่น แผ่นใบสีเขียวขอบใบเรียบใบมีลกัษณะเป็นรูปไข่ออกสลบักนัรอบ
ลําต้นเหนือดิน เส้นกลางใบใหญ่ ทางด้านท้องใบเป็นเส้นนนู เส้นใบขนานกนั ฐานใบมน ปลายใบ
แหลม ลําต้นบนดินเป็นกาบใบหุ้มกนัจนแน่นดอกออกบริเวณปลายยอด ดอกมีลกัษณะเป็นช่อแยก
แขนง ทัง้ช่อเม่ือยงัอ่อนอยู่จะมีกาบสีเขียวอมเหลืองหุ้มมิด ดอกสีขาวประสีม่วงแดง บานจากลา่งขึน้
บน ผลสีเขียวกลมขนาดเล็กเม่ือแก่ผลมีสีส้มและแตก เหง้าอ่อนจะมีแผ่นบาง ๆ สีแดงหุ้ม หน่ออ่อนมีสี
แดงคลํา้  ข่ามีด้วยกนัอยู่หลายพนัธ์ เช่น ข่าหยวก หรือ ข่าหลวง (Alpinia galanga Sw.), ข่าตาแดง 
(Alpinia galanga Sw.), ข่าใหญ่ (Alpinia siamensis K.Schum.) และข่าลิง (Globba schomburgkii 
Hk.f.) เป็นต้น แตข่่าทัว่ไปท่ีใช้บริโภคกนัมาก คือข่าหยวก หรือข่าหลวง และข่าใหญ่ ทัง้นีส้ถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยยงัได้ศกึษาสมนุไพร คือ ข่าลิง (Globba schom burgkii 
Hk.f หรือ Alpinia conchigera Griff) พบว่ายงัมีคณุสมบตัิยบัยัง้การเจริญ เติบโตของเชือ้แบคทีเรีย 
และเชือ้ราอีกด้วย 
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 ข่าสามารถปลกูได้ตลอดปี โดยไม่จํากดัฤดกูาล การปลกูสามารถปลกูได้ทัง้เหง้าอ่อน และ
เหง้าแก่ แตถ้่าปลกูด้วยเหง้าอ่อนท่ีมีขายตามท้องตลาด เพ่ือเอาไว้ประกอบอาหารนัน้ จะมีเปอร์เซ็นต์
ตายสงูกวา่ แตเ่ราก็กินได้โดยการรักษาแผลรอยตดัก่อนปลกู โดยการใช้ปนูแดงทาแผลรอยตดั แล้วเอา
ผ้าเก่าๆท่ีไมใ่ช้แล้วคลมุไว้ หมัน่พรมนํา้ให้ผ้าชืน้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เหง้าข่าอ่อนแห้ง หรืออาจใช้กระดาษ
หนงัสือพิมพ์ชบุนํา้ให้เปียก แล้วห่อม้วนเหง้าพนัธุ์ไว้  
 

 1.2 การขยายพันธ์ุและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตของข่า 
 ขา่สามารถขยายพนัธุ์ได้โดยนําเหง้าออ่น และเหง้าแก่ มาทําการขยายพนัธุ์ได้ โดยทัว่ไปนิยม
ปลกูขา่เพ่ือใช้เป็นพืชผกัสวนครัวและปลกูเพ่ือจําหนา่ย โดยขา่สามารถเจริญได้ดีในทกุฤดกูาลพร้อมทัง้
ไม่ต้องการการดแูลรักษามาก สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการสง่เสริมการเจริญเติบโตของข่าคือ ดิน
ท่ีมีการระบายนํา้และอากาศดี เช่น ดินทราย ความเข้มแสงสงูในช่วงเวลากลางวนั และสภาพอากาศ
ร้อนชืน้ 
 

 1.3 คุณสมบัต ิและสรรพคุณ 
 ข่าจดัเป็นพืชผกัสมนุไพรท่ีคนไทยรู้จกั และใช้ข่าเป็นส่วนประกอบของอาหารไทย มากมาย
หลายชนิด ทัง้นีเ้พราะข่ามีเหง้าท่ีมีนํา้มนัหอมระเหย ท่ีมีกลิ่นหอมถกูปากคนไทย สามารถใช้ดบักลิ่น
คาวของเนือ้สตัว์ และกุ้งหอยปปูลาได้อยา่งดี นํา้มนัหอมระเหยในข่านีมี้ทัว่ไปทัง้ต้น ใบ ดอก และเหง้า 
แตจ่ะมีเหง้ามากท่ีสดุ สารนํา้มนัหอมระเหยท่ีพบในเหง้าข่า คือ เมทิลซินนาเมท (Methyl cinnamate) 
ซึง่มีมากถึง 48 เปอร์เซ็นต์ ซินิออล (cineol) 20-30 เปอร์เซ็นต์ ยจิูนอล (eugenol) การบรู (camphor) 
แคมเฟอโรล (kaemferol) ไพนิน (pinene) เทอร์พีน (terpenes) กาแลนยิน (galangin) และซินนามิกอลัดีไฮด์ 
(cinnamic aldehyde) 
 สรรพคณุของขา่ท่ีใช้เป็นสมนุไพร (ภายใน) 
 เหง้าแก่ - ขบัลม บํารุงธาต ุแก้อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง บิด อาหารเป็นพิษ ปวดข้อ หลอดลม
อกัเสบ 
 เหง้าอ่อน - ปรุงเป็นอาหาร ช่วยขบัลมในลําไส้ แก้ปวดมวนท้อง ปรุงเป็นอาหารหลงัคลอด 
บํารุงกระเพาะ อาหาร แก้ปวดกระเพาะอาหาร ท้องเสียอืดแน่น ขบัลม ต้มนํา้ด่ืม บรรเทาอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ และขบัลม ขา่ไมเ่ป็นพิษแม้ใช้มากกวา่ท่ีใช้ในตําราไทย 250 เท่า จงึจดัเป็นสมนุไพรท่ีปลอดภยั 
 ผลข่า - รสฉุน ช่วยย่อยอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ท้องอึดแน่น เรอเปรีย้ว บิด และ
มาลาเรีย 
 สรรพคณุของขา่ท่ีใช้เป็นสมนุไพร (ภายนอก) 
 เหง้าสด - ตําผสมกบัเหล้าโรง ใช้ทารักษาโรคผิวหนงัท่ีเกิดจากเชือ้รา ( ตํารายาไทย ) เช่น 
กลาก เกลือ้น สารท่ีออกฤทธ์ิคือ 1 - acetoxychavicol acetate หรือ หัน่เป็นแผ่น จุ่มเหล้าขาว ทาเช้า-
เย็น หรือใช้เหง้าแห้งบดเป็นผง ผสมนํา้มนัมะพร้าวทา 
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 1.4 กระบวนการผลิตของเส้นใยข่า 

1.4.1 แผนการกระบวนการผลติเส้นใยขา่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แผนภาพท่ี 1 แผนการกระบวนการผลติเส้นใยขา่ 
 

ภาพประกอบ  1  แผนภาพกระบวนการผลิตเส้นใยขา่ 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ 
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 34. 
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  1.4.2 วสัดท่ีุใช้ในการผลติเส้นใยขา่ ประกอบด้วย  

            1. ต้นขา่ 
  1.4.3 เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติเส้นใยขา่ประกอบด้วย 
            1. เคร่ืองบดนวด 
           2. เคร่ืองต้มนวด 
           3. เคร่ืองนวด/เคร่ืองสลดันํา้ 
            4. เคร่ือง Roller Card 
  1.4.4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลติเส้นใยขา่ประกอบด้วย 
          1. NaOH 
            2. Softener NCS-81  
  1.4.5 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์คณุสมบตัทิางกายภาพของเส้นใยขา่ 
            1. เคร่ือง TENSILE TESTING MACHINE (INSTRON MODEL 5566) (ทดสอบ
คา่แรงดงึขาด และคา่การยืดตวัขณะขาด) 
            2. เคร่ือง ทดสอบ MOISTURE CONTENT 
  1.4.6 กรรมวิธีการผลติเส้นใยขา่ 
            1. กระบวนการเตรียมต้นขา่                                                                                                           
  นําต้นขา่เข้าเคร่ืองบีบนวด 2 รอบ และตดัให้มีความยาวประมาณ 51 มิลลเิมตร 
 
                                                                    
                               ก) 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ลกัษณะของต้นขา่ และการรีดต้นขา่ 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ 
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 35. 
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ภาพประกอบ 3 ลกัษณะต้นขา่ท่ีผา่นการรีด และตดัแล้ว (การเตรียมต้นขา่) 
 

         ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การพฒันา
ผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 36. 
 
   2. กระบวนการต้มเส้นใยขา่                                                                                                           
                 เตรียมหม้อต้ม (เคร่ืองต้มนวด) นําต้นขา่ท่ีตดัแล้วใสถ่งุ ถงุละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีการ
ทดลองการต้ม ดงันี ้
 

ตาราง 1 วิธีการทดลองการต้ม 
 

 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 36. 
 

ปริมาณข่า 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณ NaOH (โซดาไฟ) 
(กิโลกรัม) 

อุณหภมู ิ
(องศาเซลเซียส) 

เวลาที่ใช้ต้ม 
(ช่ัวโมง) 

400 3 100 6 

400 4 100 4 

360 4 100 4 

300 4 100 3 

300 4 120 2.5 
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 เม่ือต้มด้วยนํา้ผสม NaOH (โซดาไฟ) เสร็จแล้ว นําเส้นใยขา่มาล้างด้วยนํา้ธรรมดา ให้สะอาด 
ไม่มี NaOH (โซดาไฟ) เหลืออยู่ และนวดเส้นใยข่าด้วยเคร่ืองต้มนวด (นวดเปียก) เป็นเวลา ประมาณ 
20-30 นาที  
                  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ลกัษณะหม้อต้มเส้นใย (เคร่ืองต้มนวด) 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 37. 
          

   3. กระบวนการสะบดันํา้และนวดเส้นใยขา่                                                                                      
       เม่ือผ่านกระบวนการต้มแล้วนําเส้นใยข่ามาใส่ในเคร่ืองสะบดันํา้และป่ันประมาณ  
10 นาที 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ลกัษณะเคร่ืองนวดเส้นใย/สะบดันํา้ 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 37. 
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   4. กระบวนการทําให้เส้นใยขา่นุ่ม 
   ใสนํ่า้ผสม  SOFTENNER NCS – 81 ประมาณ 2 เหยือก (6 กิโลกรัม) และแช่เป็น
เวลา1 ชัว่โมง  
   5. กระบวนการตากแห้งและคดัเส้นใยขา่ นําเส้นใยขา่ท่ีผา่นการนวดแล้วมาตากให้
แห้งสนิท                                                                                                                            
 
 
 
 
                 

 
ภาพประกอบ 6 ลกัษณะเส้นใยท่ีผา่นการนวดและตากแห้งแล้ว 

 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 38. 
 
   6. กระบวนการนวดเส้นใยขา่                                                                                                          
                 ตรวจสอบ / ปรับเคร่ือง ROLLER CARD ให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด และนําเส้น
ใยขา่ท่ีตดัให้มีความยาวประมาณ 51 มิลลิเมตร แล้วเข้าเคร่ือง ROLLER CARD 1-2 รอบ ตรวจสอบดู
เส้นใยข่าว่ามีคณุสมบตัิตามท่ีต้องการ (อ่อนนุ่ม, กระด้างแข็ง) โดยใช้มือสมัผสัเส้นใยข่าและนําเส้นใย
ขา่ บรรจเุก็บใสถ่งุให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเข้าสูก่ระบวนการผลติตอ่ไป 
 
      
 

 
 
 

ภาพประกอบ 7 ลกัษณะของเคร่ืองROLLER CARD ท่ีนวดเส้นใย 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 38. 
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  1.4.7 การตรวจสอบคณุสมบตัทิางกายภาพของเส้นใยขา่  
   1. กระบวนการทดสอบรูปทรงตามภาคตดัขวางของเส้นใยข่า (Cross-Section) นํา
เส้นใยขา่ท่ีผา่นกระบวนการตา่งๆแล้วมาสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์โดยตดัดตูามแนวขวาง ถ่ายรูปและ
บนัทกึโครงสร้างลกัษณะท่ีสงัเกตเห็น 
   2. กระบวนการทดสอบรูปทรงตามภาคความยาวของเส้นใยข่า (Long–Section)                         
นําเส้นใยข่าท่ีผ่านกระบวนการต่างๆแล้วมาสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ตามแนวยาวของเส้นใย ถ่ายรูป
และบนัทกึโครงสร้างลกัษณะท่ีสงัเกตเห็น                                                           
   3. กระบวนการทดสอบหาคา่ความแข็งแรงเฉพาะของเส้นใยขา่ (Tenacity)                                        
   นําเส้นใยข่ามาทดสอบ โดยใช้มาตรฐาน BASED ON ASTM D 3822: 2001 โดยสุม่
เส้นใยข่าท่ีมีความยาวมากกว่า 1.5 นิว้มาทดสอบด้วยเคร่ือง TENSILE TESTING MACHINE (INSTRON 
MODEL 5566) ท่ีความเร็ว 60% ELONGATION PER MINUTE ใช้ระยะทดสอบ 25 มิลลิเมตร ได้
คา่แรงดงึขาด และคา่การยืดตวัขณะขาด บนัทกึผล  
   4. กระบวนการทดสอบหาคา่ความหนาแน่น (Density) 
   ทดสอบโดยการนําเส้นใยขา่มาวดัความยาวเป็นหน่วยเมตร และนํามาชัง่นํา้หนกัเป็น
หน่วยกรัมนํามาคํานวณโดยใช้สมการ คือ       
 
tex     =     M x 1,000                และบนัทกึผล 
                                                          L  
 
   5. กระบวนการคา่การยืดตวั (Elongation) 
   ทดสอบโดยการเปรียบเทียบค่าของความยาวเดิมของเส้นใยกบัค่าการยืดตวัออกไป
เป็นระยะหนึง่ของเส้นใยเม่ือมีแรงมากระทํา และนํามาคํานวณคา่เป็นเปอร์เซน็ต์ 
   6. กระบวนการทดสอบหาคา่ความสามารถในการดดูความชืน้  นําเส้นใยข่ามาทดสอบ
โดยใช้มาตรฐาน ASTM D 629: 1999 และบนัทกึผล 
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 1.5 กระบวนการผลิตเส้นด้ายพเิศษผสมข่าฝ้าย 
  1.5.1 แผนการกระบวนการผลติเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย 
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 8 แผนการกระบวนการผลติเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 40. 

 

  1.5.2 วสัดท่ีุใช้ในการผลติเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย 
   1. เส้นใยขา่  
           2.  เส้นใยฝ้ายหมอน (Yoroi) 
            3. เส้นใยฝ้ายนํา้ตาล 
            4. เส้นใยฝ้ายคราม  
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  1.5.3 เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย 
            1. เคร่ือง Drawing 
            2. เคร่ืองป่ันด้ายแบบ ไทยนําโชค 
            3. เคร่ือง Twisting 
  1.5.4 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์คณุสมบตัิทางกายภาพของเส้นด้ายพิเศษ
ใยผสมขา่ฝ้าย 
   1. เคร่ือง TENSILE TESTING MACHINE (INSTRON MODEL 5566) (ทดสอบ
คา่แรงดงึขาด และคา่การยืดตวัขณะขาด) 
            2. เคร่ืองชัง่เพ่ือชัง่นํา้หนกัเส้นด้ายในการหาคา่ขนาดของเบอร์ด้าย 
           3. ไม้บรรทดัวดัความยาวของเส้นด้ายเพ่ือนําไปหาคา่ขนาดของเบอร์ด้าย 
  1.5.5 กรรมวิธีการผลติเส้นด้ายพิเศษจากใยผสมขา่ฝ้าย 
            1. นําเส้นใยข่าท่ีผ่านเคร่ือง ROLLER CARD และผ่านกระบวนการทําให้นุ่มแล้วมา
ผสมรวมโดยใช้ เส้นใยข่า 20%, เส้นใยฝ้ายหมอน (Yoroi), เส้นใยฝ้ายนํา้ตาล และเส้นใยฝ้ายคราม 
80 %  
 

 
 
 
          
 
                  
 

 
ภาพประกอบ 9 ลกัษณะของสว่นผสมในการผลติเส้นด้ายพเิศษจากใยผสมขา่ฝ้าย 

 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 41. 
 
   2. หลงัจากนัน้นําไปเข้าเคร่ือง Drawing เพ่ือให้สว่นผสมของเส้นใยเรียงตวักนัอย่าง
เป็นระเบียบ  
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ภาพประกอบ 10 ลกัษณะการผสมเส้นใยด้วยเคร่ือง Drawing เพ่ือให้เป็นเส้น Sliver 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 42. 
 
   3. นําไปเข้ากระบวนการป่ันด้ายด้วยเคร่ืองป่ันด้ายแบบ ไทยนําโชค โดยท่ีใน 1 
กระบอกของเคร่ือง GARABO นัน้จะบรรจ ุเส้น Sliver ประมาณ 17 เส้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ภาพประกอบ 11 ลกัษณะการบรรจเุส้น Sliver และการป่ันด้ายด้วยเคร่ืองป่ันด้ายแบบ ไทยนําโชค 

 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 42. 
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   4. นําเส้นด้ายท่ีได้จากเคร่ืองป่ันด้ายแบบ ไทยนําโชค มาตีเกลียวด้วยเคร่ือง Twisting 
เป็นเกลียว Z จํานวน 6.8 เกลียว เพ่ือเพิ่มความแข็งให้กบัเส้นด้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 ลกัษณะการตีเกลียวให้เส้นด้ายท่ีผา่นเคร่ืองป่ันด้ายแบบ ไทยนําโชค 

 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 43. 
 

  1.5.6 การตรวจสอบคณุสมบตัทิางกายภาพของเส้นด้ายพิเศษจากใยผสมขา่ฝ้าย 
   1. การทดสอบหาคา่ขนาดเบอร์ด้ายของเส้นด้ายใยผสมขา่                                                       
   ทดสอบโดยการหาขนาด หรือเบอร์ด้ายในระบบตรง นําเส้นด้ายใยผสมข่ามาวัด
ความยาว (L) เป็นหน่วยเมตร และนํามาชัง่นํา้หนกั (M) เป็นหน่วยกรัมโดยใช้สมการ ข้างลา่งนี ้ผลท่ีได้
จะมีคา่เป็น tex  
   เน่ืองจาก  1 tex      คือ เส้นด้ายนํา้หนกั 1 กรัม ความยาว 1,000 เมตร      
                 1 denier คือ เส้นด้ายนํา้หนกั 1 กรัม ความยาว 9,000 เมตร        
                      
                               tex     =        M x 1,000 
                                                          L 
   การเปล่ียนคา่เบอร์ด้ายจาก tex เป็น denier ทําโดย    denier    =    tex  x  9 
   เส้นใยท่ีมีคา่ denier ต่ําจงึมีความละเอียดมากกวา่ เส้นใยท่ีมีคา่ denier สงูเน่ืองจาก
มีนํา้หนกัน้อยกวา่ในความยาวท่ีเท่ากนั 
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 1.6 กระบวนการผลิตผ้าทอจากเส้นด้ายพเิศษใยผสมข่าฝ้าย 
  1.6.1 แผนการกระบวนการผลติผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 การกระบวนการผลติผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 44. 
 
  1.6.2 วสัดท่ีุใช้ในการผลติผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย ประกอบด้วย 
   1. เส้นด้าย C 32/1 
            2. เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 20   
            3. เส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้ายหมอน 
            4. เส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้ายนํา้ตาล 
            5. เส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้ายนํา้ตาล+ฝ้ายคราม 
  1.6.3 เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย ประกอบด้วย 
            1. เคร่ืองทอ IWAMA 
  1.6.4 กรรมวธีิการผลติผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษจากใยผสมขา่ฝ้าย 
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   1. สืบเส้นด้ายยืนเข้ากบัแกนม้วนด้ายยืน ร้อยด้ายเข้าตะกอ และฟันหวีแตล่ะชดุโดย
ใช้เส้นด้าย C 32/1 จํานวน 5500 เส้น และใช้หวีเบอร์ 54 แซก 3 หน้าหวี 67.7 นิว้ ความกว้างหน้าผ้า 
65 นิว้  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 ลกัษณะของการเตรียมการทอ (การสบืด้าย และร้อยด้าย) 
 

          ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 45. 
 
   2. ใช้เส้นด้ายพุง่ในการทอ ดงันี ้
                  เส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้ายนํา้ตาล 1 เส้น  เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 20 1 เส้น 
                  เส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้ายนํา้ตาล+ฝ้ายคราม1 เส้นเส้นด้าย C 32/1 ดบิ 1 เส้น 
                  เส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้ายหมอน 1 เส้น เส้นด้าย C 32/1 ดบิ 1 เส้น  
 
 
 
 
 
 
 

                               ภาพประกอบ 15 ลกัษณะการทอผ้าจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้าย 
 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 46. 
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   3. นําผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมขา่ฝ้ายไปเข้ากระบวนการ finishing ดงันี ้
     3.1 การล้างแป้ง (Desizing) เป็นการล้างแป้งออกจากผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษ
ใยผสมขา่ฝ้าย เน่ืองจากก่อนทอผ้านัน้จะต้องมีการลงแป้งท่ีเส้นด้ายยืนเสียก่อน เพ่ือท่ีจะทําให้เส้นด้าย
ยืนมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขัดถู ป้องกันไม่ให้เส้นด้ายยืนขาด หรือถูกทําลายในขณะทอ 
นอกจากนีย้งัเป็นตวัช่วยหล่อล่ืนอีกด้วย ทัง้นีส้ารท่ีใช้ในการล้างแป้ง (Desizing) นัน้จะต้องใช้ให้
เหมาะสมกบัสารลงแป้งด้วย 
    3.2 การทําให้นุ่ม (Softening) เป็นการตกแต่งเพ่ือให้เกิดความนุ่มกบัผ้าทอจาก
เส้นด้ายพิเศษใยผสมข่าฝ้าย เพิ่มการสมัผสั น่าสมัผสั น่าใช้มากขึน้ นอกจากนีย้งัทําให้ทนตอ่การขดัถ ู
และช่วยให้ตดัเย็บได้ง่ายขึน้อีกด้วย 
    3.3 การขดูทราย (Peach skin) เป็นการทําให้ผ้ามีความอ่อนนุ่มมากขึน้ และลด
การระคายเคืองของผิวหนงัท่ีเกิดจากเส้นใยข่าท่ีคอ่นข้างจะมีความแข็งกระด้าง (บณัฑิต  พงศาโรจนวิทย์; 
ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. 2553: 32-46) 
 สรุปข้อมลูพืน้ฐานของเส้นใยข่าได้ว่า ข่านัน้เป็นพืชผกัสวนครัวท่ีมีการปลกูมากในประเทศ
ไทย สามารถขยายพนัธุ์ได้ง่ายเจริญเติบโตได้ดีในทกุฤด ูข่านัน้จึงจดัเป็นพืชสมนุไพรท่ีคนไทยรู้จกัและ
ยงัเป็นส่วนประกอบของอาหารไทยมากมายหลากหลายซึง่สรรพคณุของข่านัน้ก็มีหลากหลาย ทัง้ช่วย
ในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชือ้รา เป็นต้น ซึง่จากการท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ง่าย
และปลกูกนัมากในทัว่ทกุภมูิภาคของไทย จึงส่งผลให้เกิดปัญหาข่าล้นตลาด ราคาตกต่ํา ทําให้ผู้ผลิต
ขาดทุน และเพ่ือเป็นการท่ีสามารถเพ่ิมมลูค่าเพิ่มให้กบัข่า จึงมีการคิดค้นการผลิตเส้นใยข่ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมสิง่ทอ โยผา่นกระบวนการผลิตเส้นใยข่า รวมถึงการทดสอบ วิเคราะห์สมบตัิทางกายภาพ
ของเส้นใยขา่ เพ่ือให้มีสมบตัท่ีิสามารถใช้งานได้จริงในอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
 
2. ข้อมูลพืน้ฐานของเส้นใยฝ้าย 
 ประวตัิความเป็นมาของฝ้าย ฝ้ายเป็นเส้นใยพืชท่ีมีความสําคญัและมีการใช้งาน กว้างขวาง
มากท่ีสดุ สามารถใช้งานได้หลากหลาย อาจใช้เป็นฝ้าย 100% หรือฝ้ายผสมกบัเส้นใย อ่ืน ๆ ได้แทบ
ทกุชนิด ในประวตัิศาสตร์ท่ีผ่านมนษุย์ได้รู้จกัการใช้ประโยชน์จากฝ้ายมานานกว่า 5,000 ปี มีการเพาะปลกู
ฝ้ายเกือบทัว่ทกุแห่งในโลก ยกเว้นบางประเทศท่ีมีอากาศหนาว เน่ืองจาก ฝ้ายจะไม่เจริญเติบโตใน

อณุหภมูิท่ีต่ํากว่า 70 
F 
(21 

C
) ฝ้ายเป็นไม้พุ่มมีความสงูประมาณ 3- 6 ฟตุ (0.9 – 1.8 เมตร) ให้เส้นใย

จากเมล็ดหรือปุ้ ยฝ้าย เส้นใยท่ีนําไปป่ันเป็นเส้นด้ายต้องมีความยาว เหมาะสม คือ ไม่สัน้จนเกินไป 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีติดปลายเมล็ดจะคอ่นข้างสัน้มาก เรียกกนัว่า cotton linter นําไปเป็นวตัถดุิบใน
การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ประเภทเซลลโูลส เช่น เรยอน ด้วย ความท่ีฝ้ายสามารถเจริญเติบโตได้ใน
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หลายพืน้ท่ีของโลก ซึง่มีความแตกตา่งกนัอย่างมากทัง้พนัธุ์ ฝ้าย สภาพภมูิอากาศ ทัง้อาหารในดิน 
ตลอดจนศตัรูพืช ดงันัน้ฝ้ายจงึมีหลายชนิด โดยคณุภาพ ของเส้นใยฝ้ายขึน้กบัความขาว ความยาวของ
เส้นใยความละเอียดตลอดจนความแข็งแรง โดย ปกติเส้นใยยิ่งยาวมากยิ่งมีความละเอียดสงูและ
ความแข็งแรงมากด้วย การแบ่งชนิดของเส้นใย ฝ้ายสว่นมากมกัเรียกตามช่ือของประเทศท่ีปลกูหรือ
ตามภมูิศาสตร์และจําแนกได้ตามหลกัพฤกษศาสตร์ได้ดงันี ้ 
 การจําแนกตามหลกัพฤกษศาสตร์ เม่ือพิจารณาตามหลกัพฤกษศาสตร์ ฝ้ายเป็น พืชล้มลกุ
ขึน้ในเขตอบอุน่มีทัง้หมดประมาณ 40 ชนิด ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงเพียง 3 ชนิดท่ีพอจะทําให้ เข้าใจฝ้ายท่ีใช้
กนัทัว่ไปได้ (วีรศกัดิ ์อดุมกิจเดชา. 2543: 100-101) 
 1.  ก็อซซิเปียม เฮอซุตมุ (Gossypium hersutum) พนัธุ์เดิมเป็นพืชท่ีขึน้อยู่ใน ประเทศเม็กซิโก
และอเมริกากลาง นํามาปลกูในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า ฝ้ายอปัแลนด์ (upland cotton) ปลกูกนัทัว่ไปใน
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีปลกูฝ้ายทัว่โลก  
 2.  ก็อซซิเปียม บาร์บาเดนซ์ (Gossypium barbadense) พนัธุ์เดิมเป็นพืชท่ีขึน้ใน ประเทศ
แถบทวีปอเมริกาใต้ มีหลายชนิดรวมทัง้ชนิดท่ีมีใยยาวเช่น ฝ้ายอียิปต์ ฝ้ายอเมริกาอียิปต์ ฝ้ายไอซ์แลนด์
และฝ้ายเปรู  
 3.  ก็อซซิเปียม เฮอมาเซอมุ (Gossypium hermaceum) เป็นพืชพนัธุ์เดิมของ ทวีปเอเชีย
ขึน้อยูใ่นประเทศอินเดียและประเทศในแถบเอเชียตะวนัออก ฝ้ายชนิดนีมี้ใยสัน้และ คอ่นข้างหยาบกวา่
ฝ้ายชนิดอ่ืน  
 การจําแนกตามประเภทตามชนิด  
 1.  Upland เป็นชนิดท่ีมีปลกูมากท่ีสดุในสหรัฐอเมริกาถึงกว่า 99% เป็นเส้นใย คอ่นข้างขาว 
แข็งแรง และทึบแสงยาวประมาณ 7/8 – 1 ¼ นิว้ (22 – 32 มิลลิเมตร) แบง่ออกเป็น 3 ระดบัความยาว 
คือ สัน้ กลาง และยาว ขนาดสัน้ คือทีมีความยาวน้อยกว่า 1 นิว้ (25 มิลลิเมตร) มีปลกูในโอกลโฮมา
และเท็กซสั พนัธุ์ท่ีรู้จกัคือ พนัธุ์ Lankart,GSA,Pay-master และ Tamcot เส้น ใยขนาด 1 1/3 – 1 3/32 นิว้ 
(26 – 28 มิลลิเมตร) ปลกูในแถบตะวนัออกเฉียงใต้แถบมิสซิสซิปปี ้พืน้ท่ีราบอริโซนาและแคลิฟอร์เนีย 
พนัธุ์หลกัคือ Deltapine และ Stoneville เส้นใยยาว คือ ตัง้แต ่1 1/8 นิว้ (29 มิลลิเมตร) ขึน้ไปปลกูใน
พืน้ท่ีราบสงูแถบตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น พนัธุ์ Acala สว่นท่ี ปลกูใน San Joaquin Valley แคลิฟอร์เนีย 
มีความยาว 1 3/32 – 1 5/32 นิว้ ( 28- 29 มิลลเิมตร) เป็นเส้นใยท่ีมีความแข็งแรงสงูกว่า Upland ชนิด
อ่ืน ๆ  
 2.  American Pima ปลกูมาในรัฐเท็กซสั นิวเม็กซิโก อริโซนา และแคลิฟอร์เนีย ตอนใต้ สว่น
ใหญ่เป็นพนัธุ์ Pima 5-3 และ Pima 5-4 ความยาวของเส้นใยอยู่ในช่วง 1 ¾ – 1 ½ นิว้ (35-39 
มิลลเิมตร) เป็นเส้นใยละเอียด มีความมนัคล้ายไหม แข็งแรง สีนํา้ตาลออ่น นิยมเป็น ด้ายเย็บจกัร  
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 3. Egyptian พนัธุ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัดี คือ Menoufi และ Giza 68 เป็นเส้นใยสีนํา้ตาล อ่อน 
ละเอียด แข็งแรง มีความยาว 1 ¼ - 1 ½ นิว้ (32 – 38 มิลลเิมตร) การใช้งานเป็นลกัษณะ เดียวกบัชนิด 
American Pima นอกจากนัน้ยงัมีพนัธุ์ Giza 45 มีความยาวมากขึน้ระหว่าง 1 3/8 – 1 5/8 นิว้ (35 – 
41 มิลลเิมตร) เหมาะกบังานท่ีต้องการความละเอียดและความแข็งแรงมาก  
 4. ชนิด Asiatic ปลกูกนัในประเทศอินเดีย จีน แถบตะวนัออก สว่นมากจะเป็น เส้นใยหยาบ
ความยาวน้อยกวา่ 1 นิว้ (25 มิลลเิมตร) (วีรศกัดิ ์อดุมกิจเดชา. 2543:101-102 ) 
 
 2.1 โครงสร้างฝ้าย 
 โครงสร้างทางเคมี องค์ประกอบสว่นใหญ่เป็นคาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน การจดัเรียง
ตวัของธาตเุหลา่นีมี้ผลตอ่ความแข็งแรง การยืดตวั การดดูซมึ ความหนาแน่น และอ่ืนๆ  
 โครงสร้างทางกายภาพ ใยฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติ มีสว่นประกอบท่ีเป็น โครงสร้างหลกัคือ
เซลลโูลสซึง่เป็นโมเลกลุลกูโซย่าว ประกอบด้วยหน่วยกลโูคสตอ่กนัตรงตําแหน่ง คาร์บอน ตวัท่ี 1 และ 
4 (1 – 4 Linkage)องค์ประกอบของใยฝ้าย นอกจาก เซลลโูลสแล้ว ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2 สว่นประกอบของฝ้ายแห้ง 

 

ส่วนประกอบของฝ้ายแห้ง (สารประกอบ) เปอร์เซน็ต์ 
เซลลโูลส  
โปรตีน  
เถ้า  
ขีผ้ึง้  
นํา้ตาล  
พิกเมนต์  
อ่ืนๆ 

94.0  
1.3  
1.2  
0.6  
0.3  
เลก็น้อย  
2.6 

 
 ท่ีมา: อชัชา  ศริิพนัธุ์. (2550). การพฒันาเสน้ดา้ยพิเศษจากเสน้ใยกลว้ยผสมฝ้าย. หน้า 36. 

 
 คณุสมบตัิของเส้นใยทัง้ทางกายภาพและเคมีถกูกําหนดโดยลกัษณะการจดัเรียง ตวัของโมเลกลุ
เซลลโูลสโมเลกลุท่ีมีการจดัเรียงตวัเป็นระเบียบ เรียก Crystalline Region ในฝ้าย จะมีประมาณ 60 – 
70 % สว่นท่ีไมเ่ป็นระเบียบ เรียก Non- Crystalline หรือ Amorphous Region ใน Crystalline Region 
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เป็นสว่นท่ีเคมีแทรกซมึเข้าได้ยากกว่าสว่นท่ีเป็น Amorphous Region ความแข็งแรงของเส้นใยขึน้อยู่
กบัโมเลกลุสว่นท่ีเป็นระเบียบ คณุสมบตัิอ่ืน ๆ เช่น การดดู ความชืน้ ความหนาแน่น ความสามารถใน
การดดูซมึสีย้อมล้วนขึน้อยู่กบัการจดัเรียงตวัของ โมเลกลุเส้นใยทัง้สิน้ โครงสร้างทางกายภาพ เส้นใย
เซลลโูลสเป็นเส้นใยเซลล์เดียว ลกัษณะเซลล์ บิดตวั ความยาวเส้นใยตัง้แต ่½ - 2 ถ้าตรวจดดู้วยกล้อง
จลุทรรศน์พบวา่ประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้ 
 1. เย่ือหุ้มชัน้นอก (Cuticle) เย่ือหุ้มชัน้นอก ประกอบด้วยขีผ้ึง้ เป๊ปตนิและแร่ธาต ุอ่ืน ๆ  
 2.  ผนงัเซลล์ ประกอบด้วย ผนงัชัน้นอก (Primary Wall) ผนงัชัน้ใน (Secondary Wall) ผนงั
ชัน้นอก ชัน้ใน จะมีใยเรียงตวักนัเป็นวงแหวนล้อมรอบลเูมนซึง่อยู่ตรงกลาง วงแหวนนี ้แสดงอายขุอง
เส้นใยฝ้าย เส้นใยฝ้ายท่ีแก่จะมีผนงัชัน้ในหนา  
 3.  ช่องว่างภายในเซลล์ เรียกว่า ลเูมน (Lumen) ลเูมนคือสว่นในสดุของเส้นใย ลกัษณะเป็น
โพรง ใยฝ้ายสดจะมีนํา้อยูภ่ายใน แตถ้่าใยแห้งนํา้ในลเูมนจะระเหยออกเหลือเป็น โพรงอากาศ  
 ลกัษณะของเส้นใยฝ้ายดิบภายใต้กล้องจลุทรรศน์ ใยฝ้ายจะเจริญเติบโตทางด้านยาวก่อน
แล้วจึงคอ่ย ๆ ขยายตามด้านกว้าง มี รูปทรงกรวย โคนใหญ่ ปลายเรียวแหลมเล็กลง ลกัษณะของเส้นใย
ของบิดพนักนัเหมือนริบบิน้ มากน้อยแล้วแตพ่นัธุ์ฝ้ายและความแก่ของเส้นใย เส้นใยฝ้ายมีสีออกขาว
จนถึงสีเทาออ่น สีนัน้ ขึน้กบัพนัธุ์ฝ้าย และสิง่แวดล้อม จะมีรอยบติตวัคล้ายริบบิน้ตามภาพตดัตามยาว 
และมีลกัษณะ คล้ายรูปไต หรือเมลด็ถัว่ตามภาพตดัตามขวาง 
  
 2.2 สมบัตทิางกายภาพ และสมบัตทิางเคมี 
  สมบตัทิางกายภาพ  
  2.2.1 ความเหนียว (Tenacity) ความแข็งแรงของฝ้าย เน่ืองมาจากการเรียงตวัท่ีดี ของ
พอลเิมอร์ท่ียาว (มีคา่ความเป็นผลกึประมาณ 70%) มีการสร้างตวัของพนัธะไฮโดรเจน ระหว่างพอลิเมอร์ท่ี
ติดกนั เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยท่ีแข็งแรงกว่าเดิมเม่ือเปียกนํา้ เน่ืองจากการจดัเรียงตวัใหม่อย่างชัว่คราว 
ในสว่นท่ีไมเ่ป็นระเบียบ การจดัเรียงตวัท่ีดีขึน้ เม่ือเปียกนํา้ยงัสง่ผล ให้เพิ่มปริมาณของพนัธะไฮโดรเจน
ขึน้ ทําให้คา่ความเหนียว (Tenacity) เพิ่มขึน้ประมาณ 5%  
  2.2.2 ธรรมชาติของการยืดหยุ่นตวัและความเป็นพลาสติก เส้นใยฝ้ายจะไม่มี ความ
ยืดหยุ่นตวั เพราะว่าเป็นเส้นใยท่ีมีสว่นท่ีเป็นผลกึสงู ดงันัน้ผ้าท่ีทําจากเส้นใยฝ้ายจะมีการ หดตวัและ
เกิดรอยยบัง่ายเน่ืองจากการมีสว่นท่ีเป็นระเบียบมาก ทําให้ไมส่ามารจะพบั หรือทบ เพราะจะทําให้พอ
ลเิมอร์ขาดออกจากกนัทําให้ผ้าฉีกขาดง่าย ซึง่เป็นจดุออ่นของพอลเิมอร์นี ้ 
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  2.2.3 ธรรมชาติของการดดูซมึความชืน้ การดดูซมึความชืน้ ท่ีภาวะมาตรฐาน อณุหภมูิ 
70 F (21 C) และความชืน้สมัพทัธ์ 65 % ฝ้ายมีความสามารถในการดดูซมึความชืน้ได้สงู ถึง 7-10 % 
และความแข็งแรงของฝ้ายสงูขึน้เม่ือเปียก เน่ืองจากมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) มากมาย ในพอลิเมอร์ 
อย่างไรก็ตามการท่ีนํา้จะสามารถแทรกซึมจะเป็นบริเวณท่ีไม่เป็นระเบียบเท่านัน้ เพราะว่าช่องว่าง
ภายในของบริเวณท่ีเป็นผลกึมีขนาดเล็กกว่าโมเลกลุของนํา้ การพองตวัในนํา้ก็เช่นเดียวกนัจะเกิดใน
บริเวณท่ีไม่เป็นระเบียบเน่ืองจากการดดูซมึนํา้ได้ดี ทําให้ผู้สวมใสมี่ความ สบายตวั และยงัทําให้ลด
ปริมาณไฟฟ้าสถิต เน่ืองจากนํา้เป็นโมเลกลุมีขัว้ สามารถกระจายประจ ุไฟฟ้าสถิตได้  
  2.2.4 สมบตัิความคงทนตอ่ความร้อน ความร้อน ฝ้ายทนตอ่ความร้อนได้ดี อณุหภมูิท่ีใช้
ในการรีดอาจสงูถึง 400-425 F (204-218 C) ในระยะเวลาสัน้ ๆ ฝ้ายเร่ิมไหม้และ เปล่ียนเป็นสีนํา้ตาล
ท่ีอณุหภมูิ 475 F (246C) และถ้าสงูกว่านัน้อาจถกูทําลายได้ สําหรับความ ร้อนท่ีมากเกินไปจะทําให้
เส้นใยฝ้าย กลายเป็นเถ้าถ่านและไหม้ไฟ (โดยไม่มีการหลอมตวั) เน่ืองจากเส้นใยไม่ได้เป็นเทอร์โม
พลาสตกิ (Themoplastic) ระดบั 212F (100C) และอบแห้งท่ี 160-200F (71-93C)  
  สมบตัทิางเคมี  
  2.2.5 อิทธิพลของกรด เส้นใยฝ้ายจะอ่อนแอ และถกูทําลายโดยกรด สภาวะท่ี เป็นกรด
จะละลายพอลิเมอร์ของฝ้าย บริเวณ อะตอมของ Glucoside Oxygen (-0-) ท่ีเช่ือมอยู่ ระหว่างกลโูคส 
2 หน่วยท่ีจะสร้างเป็น Cellobiose กรดแร่หรือกรดอนินทรีย์ เช่น กรดนํา้ส้มไม่เป็น อนัตรายตอ่ฝ้าย แต่
ถ้าเป็นกรดอินทรีย์ เช่น กรดประเภทกรดกํามะถนัหรือกรดไฮโดรคลอริก จะละลายฝ้ายเป็นยางเหนียว
อยา่งรวดเร็ว และถ้าถกู กรดไนตริก ทําปฏิกิริยาได้เซลลโูลสไนเทรตมี สมบตัเิป็นวตัถรุะเบดิ 
  2.2.6 อิทธิพลของดา่ง ฝ้ายมีความทนทานตอ่ดา่งมาก ความทนทานของฝ้าย เน่ืองมาจาก
วา่ไมมี่บริเวณท่ีจะทําปฏิกิริยา กบัดา่งและตวัเส้นใยเอง นอกจากนัน้แล้วดา่งท่ีเป็น สารเคมีหลกัในการ
ทําเมอร์เซอไรส์ กลบัทําให้ฝ้ายมีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ด้วย การเมอร์เซอร์ไรซ์ท่ี ไม่มีแรงดึง (Slack 
Mercerizing) จะทําให้เส้นใยพองตวั เน่ืองจากมีการขยายตวัตามขวางและหด ตวัตามยาว การเมอร์
เซอร์ไรซ์โดยมีแรงดงึ (Mercerizing under tension) จะมีการหดตวั หรือพอง ตวัน้อยมากเส้นใยท่ีทํา
แล้วจะมีคา่ความเหนียว และมีความมนัเงาสงูขึน้แรงตงึของเส้นด้าย หรือ ผ้าฝ้ายในสารละลายดา่งจะ
ช่วยทําให้พอลิเมอร์จดัเรียงตวัเพิ่มเติม เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของ พนัธะไฮโดรเจนสว่นความมนัเงา
เกิดมาจากการจดัเรียงตวับนผิวหน้าของเส้นใยท่ีดีขึน้ทําให้ผิว ของเส้นใยเรียบและคงท่ี  
  2.2.7 อิทธิพลของสารฟอกขาว สารฟอกขาวสําหรับฝ้าย มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium 
Hypochlorite) และโซเดียมเปอร์บอเรต (Sodium Perborate) โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ สามารถฟอกขาว
เส้นใยฝ้ายได้ ณ อณุหภมูิห้อง โซเดียมเปอร์บอเรตจะมีประสิทธิภาพสงูกว่า เม่ือ ชกัในสาระละลายท่ีมี

อณุหภมูิสงูขึน้ (50
c
) แตส่ารทัง้สองตวัท่ีกล่าวข้างต้นถ้าใช้ในปริมาณมาก เกินไปจะมีผลทําให้ฝ้าย
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เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลางเป็นสภาพท่ีเรียกว่า ออกซีเซลลโูลส (oxycellulose) ท่ีมีสมบตัิอ่อนแอกว่า
ฝ้ายปกติ ขาดง่ายเม่ือเปียก และเปล่ียนเป็นสีเหลืองและจะมี ประสิทธิภาพในการฟอกขาวเม่ืออยู่ใน
สภาวะดา่ง ซึง่เส้นใยฝ้าย ทนทานตอ่ดา่งได้ดี  
  2.2.8 อิทธิพลของแสงแดด และมลภาวะทางอากาศ รังสีอลุตร้าไวโอเลตใน แสงแดดจะ
มีพลงังานท่ีเรียกว่า พลงังานทางแสง-เคมี (Photochemical Energy) ในขณะท่ีรังสี อินฟราเรด จะมี
พลงังานความร้อน ซึง่สามารถจะทําลายเส้นใยฝ้าย เม่ืออยู่ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ความชืน้และ
มลภาวะในอากาศ ความชืน้จะมีผลในการแตกตวัของพอลิเมอร์ในบริเวณผิวหน้า ของเส้นใยฝ้าย โดย
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส ขัน้ตอ่ไปจะเกิดการตดัพอลิเมอร์ออกเป็นสว่นย่อยๆ และ สดุท้ายพอลิเมอร์จะถกู
ทําลายอย่างสิน้เชิง ปกติมลภาวะทางอากาศโดยทัว่ไปจะมีสภาพเป็นกรด ซึง่จะเร่งปฏิกิริยาการแตก
ตวัให้พอลเิมอร์ ซึง่ฝ้ายไมท่นกรด การย้อมสี สามารถรับสีย้อมได้หลายชนิด เช่น สีรีแอคทีฟ สีแวทนอก
จากนัน้อาจเป็นสีไดเร็กและสีเบสกิ  
  2.2.9 อิทธิพลตอ่การชบุมนัของฝ้าย (Mercerization of Cotton) ใช้สารละลาย โซดาไฟ
ทําให้โครงสร้างทางกายภาพของโมเลกลุเซลลโูลสเปลี่ยนไป เป็นการลดโมเลกลุท่ีเรียงตวั เป็นระเบียบ 
(Decrystallization) หรือเป็นการทําให้ Crystalline Region เสียไป เป็นการทําลาย แรงยดึโมเลกลุท่ีอยู่
ใน Crystalline Lattice นัน่คือเป็นการให้พลงังานแก่โมเลกลุ ซึง่พลงังานนี ้จะต้องเพียงพอในการท่ีจะ
ทําลายแรงดงึระหว่างโมเลกลุ (Inter-Molecular Forces) ซึง่สว่นใหญ่ได้แก่ ไฮโดรเจนบอนดิง้ (Hydrogen 
Bonding) จดุประสงค์ในการทํา Mercerization เพ่ือเพิ่ม Chemical Reactivity ทําให้เส้นใยมี Affinity 
ตอ่สียิ่งขึน้ และเพ่ือเพิ่ม Tensile Strength โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเพิ่มคณุสมบตัิในการยืดหยุ่น (Elastic 
Properties) และช่วยเพิ่มความเงา มนัของผ้าด้วย  
  2.2.10 อิทธิพลสารรีดวิซ์กบัสารออกซไิดซ์ สารรีดวิซ์ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เซลลโูลส สว่นสาร
ออกซิไดซ์สามารถเปลี่ยนเซลลูโลสให้เป็นออกซีเซลลูโลส ทําให้ความเหนียวของเส้นใย ลดลง แต่
ความสามารถในการละลายดีขึน้ 
 
 2.3 การผลิตเส้นใยฝ้าย 
 การปลกูฝ้ายสามารถจะทําได้ในพืน้ท่ีท่ีมีอากาศอุ่นติดตอ่กนัเป็นเวลายาวนาน เพียงพอ มี
ความชืน้ และแสงแดด ตลอดจนลกัษณะดินท่ีเหมาะสม เม่ือต้นฝ้ายเจริญเติบโตเต็มท่ี ได้ความสงู
ประมาณ 3-6 ฟุต (1-2เมตร) หลงัจากท่ีดอกเบ่งบานและร่วงไปแล้วก็จะเร่ิมปรากฏเป็น ปุยฝ้าย
เจริญเติบโตขึน้ ภายในปุ้ ยฝ้ายมีเมล็ดฝ้ายอยู่ โดยเส้นใยฝ้ายเจริญขึน้จากเมล็ด กลา่วกนั ว่าแตล่ะ
เมล็ดให้เส้นใยได้กว่า 20,000 เส้น เม่ือปยุฝ้ายสกุงอมก็จะเบง่บาน และเปิดออกมองเห็น เส้นใยเป็น
ปยุพร้อมท่ีจะทําการเก็บเก่ียวได้ปยุฝ้ายท่ีได้มานําเข้าสู่กระบวนการแยกเส้นใยฝ้ายหรือ การเปิดหีบ
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ฝ้าย โดยการนําเข้าเคร่ืองหีบฝ้าย ปยุฝ้ายท่ีมีเปลือกเมล็ดติดและเส้นใยถกูนําเข้าเคร่ือง เคร่ืองจะตีให้
ปยุฝ้ายท่ีสง่เข้ามานัน้เข้าป้อนสูล่กูกลิง้ ท่ีมีผิวเป็นฟันเล่ือยหมนุสวนทิศท่ีสง่ฝ้ายเข้า มายงั ตะแกรงท่ี
คอยดกัสกดัให้เปลือกเมล็ดฝ้ายท่ีถกูลกูกลิง้ดงึเส้นใยออก แล้วตกลงไปตาม สายพานท่ีเตรียมไว้ คือ
เปลือกเมล็ดฝ้ายท่ีตกลงมาดงักลา่ว เส้นใยฝ้ายท่ีถกูดงึติดมากบัฟันเล่ือย บนลกูกลิง้ก็จะถกูกระแสลม
ดงึออก แรงลมพาเส้นใยฝ้ายไปสูส่ายพาน เพ่ือนําไปบรรจตุอ่ซึง่เส้นใย ฝ้ายนีจ้ะบรรจโุดยการอดัเป็น
มดัส่ีเหล่ียมใหญ่เรียกกนัว่า เบล แตล่ะเบลมีนํา้หนกัถึง 500 ปอนด์ (225 กิโลกรัม) สว่นท่ีเป็นเปลือก
ของเมล็ดฝ้ายก็สามารถนําไปทําเป็นปุ๋ ยเน่ืองจากมีปริมาณ ไนโตรเจนสงู หรือทําเป็นอาหารสตัว์ก็ได้ 
เนือ้ในของเมลด็ฝ้ายเป็นสว่นท่ีสามารถสกดัเอานํา้มนัไป ใช้ประโยชน์เป็นนํา้มนัพืชหรือใช้ในการทําสบู่
และเหลือจากการสกดันํา้มนัแล้วยงัเป็นอาหารสตัว์ ได้อีก ในสว่นของเส้นใยท่ีติดปลายเมล็ดเป็นเส้น
ใยสัน้มากเรียก Cotton linter เป็นวตัถดุิบตัง้ต้น ของการทําเส้นใยประดิษฐ์ทัง้เรยอน และอาซิเตด   
(อชัชา  ศริิพนัธุ์. 2550: 33-40) 
 สรุปข้อมูลพืน้ฐานของเส้นใยฝ้ายได้ว่า ฝ้ายเป็นเส้นใยพืชท่ีมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมสิ่งทอ ฝ้ายนัน้มีมากมายหลายชนิดขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ นํา้อาหารใน
ดิน ตลอดจนศตัรูพืช สมบตัิโครงสร้างของฝ้ายนัน้ มีความแข็งแรง การยืดตวั การดดูซึม และมีความ
หนาแน่นท่ีดี ซึ่งสมบตัิเหล่านีเ้ป็นสมบตัิท่ีดีของผ้าท่ีจะนํามาผลิตเป็นเคร่ืองนุ่งห่มหรือเคหะสิ่งทอ แต่
ในปัจจบุนัฝ้ายเร่ิมเป็นสิง่ท่ีขาดแคลน เน่ืองจากภาวะโลกร้อน ทําให้ไมมี่ผลผลติ และจีนก็กว้านซือ้ฝ้าย
ไปกกัตนุเพ่ือนําไปใช้ในการผลิตและราคานํา้มนัท่ีสงูขึน้จากเหตกุารณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง 
สง่ผลให้ต้นทนุในการผลติสงูขึน้ ประเทศคูแ่ข่งมีคา่แรงท่ีถกูกว่า และมีวตัถดุิบให้เลือกมากกว่า จึงเป็น
สาเหตทํุาให้ต้องคิดแก้ปัญหาโดยการหาวตัถดุิบทดแทนท่ีมีสมบตัิสามารถใช้ทดแทนฝ้ายได้เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาฝ้ายขาดตลาด 
  
3. เส้นใยส่ิงทอ 
 เส้นใยสิ่งทอ (Textile Fibers) การนําเส้นใยมาผลิตเป็นเคร่ืองนุ่งห่มหรือ ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ
อย่างอ่ืนนัน้ ต้องมีคณุสมบตัิท่ีผสมผสานกนัหลายอย่างของเส้นใย เพ่ือจะนํามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
ตามต้องการ เช่น ให้ความอบอุน่ นุ่มนวลตอ่การสมัผสั มีความออ่นตวัและทําเป็นรูปร่างตามท่ีต้องการ
ได้ ซึง่การท่ีผลิตภณัฑ์สิ่งทอจะมีสมบตัิเป็นอย่างไรขึน้อยู่กบัสมบตัิของเส้นใยและโครงสร้างของวตัถดุิบ
เป็นหลกั 
 เส้นใยท่ีจะนํามาใช้ในกระบวนการสิ่งทอได้นัน้ควรเป็นเส้นใยท่ีสามารถนํามาผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ทางสิ่งทอแล้วสามารถทนต่อการใช้งานได้และตอบสนองวตัถุประสงค์ท่ีต้องการได้ โดยท่ี
คณุสมบตัิท่ีสําคญัของเส้นใยท่ีจะนํามาใช้เป็นเส้นใยสิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยนัน้ควรมีความยาวเป็นหลาย
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ร้อยเท่าตวัของขนาดความกว้าง ของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของเส้นใยนัน้ เพ่ือสามารถจะนํามาทําให้
เกิดเกลียวหรือทําเป็นรูปร่างเป็นเส้นด้ายได้ นอกจากนีเ้ส้นใยสิ่งทอควรมีความเหนียว (Strength) และ
มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ซึ่งซึ่งเป็นคณุสมบตัิของเส้นใยท่ีจะสามารถนําไปใช้ในกระบวนการขัน้
ตอ่ไปได้ คือ การป่ันด้ายและการทอผ้า และนําไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ทางสิ่งทอท่ีมีความเหนียว 
ความยืดหยุน่ รวมทัง้เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีความพลิว้หรือจดัรูปได้ (Draping Characteristic) 
 
  3.1 การจาํแนกประเภทเส้นใย 
  เส้นใยท่ีนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งทอในปัจจบุนันี ้สามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ เส้นใยธรรมชาต ิ(Natural fibers) และเส้นใยประดษิฐ์ (Man-Made fibers) 
   3.1.1 เส้นใยธรรมชาต ิ 
   เส้นใยธรรมชาติ (Natural fibers) เส้นใยธรรมชาติจากพืชทุกชนิดจัดเป็นเส้นใย
ประเภทเซลลโูลสท่ีมีองค์ประกอบทางเคมีประกอบไปด้วยธาตหุลกัคือ คาร์บอน 44.4%  ไฮโดรเจน  
6.2% และ ออกซิเจน 49.4% มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยขัน้พืน้ฐานซึง่เรียกว่า Anhydro-d-glucose 
ตอ่กนัเป็นลกูโซโ่มเลกลุยาว แตล่ะหน่วยของกลโูคสประกอบด้วยหมู่โฮครอกซิลทัง้หมด 3 หมู่ โครงสร้าง
โดยทัว่ไปของเส้นใยธรรมชาติประกอบด้วยเซลลโูลส (Cellulose) เฮมิเซลลโูลส (Hemicelluloses) 
ลิกนิน (Lignin) และสารประกอบอ่ืนๆ ด้วยเหตนีุเ้ส้นใยธรรมชาติจึงนิยมใช้วสัดทุางสิ่งทอและใช้ใน
วตัถปุระสงค์ด้านอ่ืน เช่นใช้เป็นสารตวัเดิม สารเสริมแรง เพ่ือเป็นการลดต้นทนุ เพิ่มปริมาณการผลิต 
และเสริมความแข็งแรงแก่ผลติภณัฑ์ ซึง่เส้นใยธรรมชาตสิามารถแบง่ออกเป็น  3 กลุม่หลกั คือ  
   1. เส้นใยจากพืช (Vegetable  fibers) เส้นใยจากพืชซึง่รวมทัง้เส้นใยท่ีมีความสําคญั
ต่อสิ่งทอมากท่ีสดุ คือ ฝ้าย และเส้นใยอ่ืนๆ เช่น ป่าน ปอ ลินิน ฯลฯ เป็นเส้นใยท่ีผลิตโดยพืชและมา
จากสว่นท่ีเป็นเซลลโูลสเป็นสว่นใหญ่ 
   2. เส้นใยจากสตัว์ (Animal  fibers) เส้นใยจากสตัว์ เช่น ขนแกะหรือสตัว์ท่ีมีขนอ่ืนๆ 
และไหมเป็นผลติผลจากสว่นท่ีเป็นโปรตีน (Proteins) ซึง่ร่างกายของสตัว์เป็นผู้ผลติออกมา 
   3. เส้นใยจากแร่ (Mineral  fibers) เส้นใยจากแร่ค่อนข้างจะมีขีดจํากดัในการใช้ใน
อตุสาหกรรมสิ่งทอ เช่น Asbestos ซึง่มีบทบาทมากท่ีสดุในกลุ่มนี ้จะนําไปผลิตเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
ป้องกนัไฟ และจะใช้ทําเป็นแผน่ผ้าในทางอตุสาหกรรม 
   3.1.2 เส้นใยประดษิฐ์  
   เส้นใยประดิษฐ์ (Man-Made fiber) เป็นเส้นใยท่ีผู้ผลิตทําขึน้โดยการนําสารโพลีเม
อร์ธรรมชาต ิหรือสารเคมีโมเลกลุเล็กๆไปทําปฏิกิริยาเคมีท่ีเหมาะสมจนได้สารโพลีเมอร์ แล้วนําสารโพ
ลีเมอร์นัน้ไปทําเส้นใย ซึง่แบง่ได้ 2 ประเภท คือ 
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   1. เส้นใยประดษิฐ์ท่ีทําจากสารโพลีเมอร์ธรรมชาติ โดยนําวตัถดุิบท่ีเป็นเซลลโูลสหรือ
โปรตีนมาทําปฏิกิริยาเคมีตามขัน้ตอนจนได้สารโพลีเมอร์ข้นหนืดแล้วนําไปอดัเป็นเส้นใย เช่น วิสโค
สเรยอน เซลลโูลสอะซเิตท แอซลอน เป็นต้น 
   2. เส้นใยประดษิฐ์ท่ีผลติจากสารเคมีโมเลกลุเลก็ โดยนําวตัถดุบิท่ีเป็นสารเร่ิมต้น เช่น 
เอทธิลีน โปรปิลีน เบนซิน นาฟทาลีน ไซลีน เป็นต้น มาทําปฏิกิริยาตามขัน้ตอน จนได้สารโพลีเมอร์
แล้วอดัออกเป็นเส้นใย เรียกเส้นใยท่ีทําโดยวิธีนีว้่า “เส้นใยสงัเคราะห์ (Synthetic fibers)” เช่น ไนลอน 
โพลีเอสเตอร์ อะคริลกิ สแปนเดกซ์ เป็นต้น   
 
 3.2 คุณสมบัตทิางกายภาพของเส้นใย 
 คณุสมบตัทิางกายภาพของเส้นใย (Physical Properties) ถือวา่มีความสําคญัในการผลติสิง่ทอ
เป็นอนัมาก เพราะจะมีผลกระทบต่อการผลิตทัง้ในด้านการเตรียมการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ
ตลอดจนถึงผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป รวมทัง้การนํามาใช้งานในท่ีสดุ ซึง่ต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงคณุสมบตัิทาง
กายภาพของเส้นใยทัว่ไปโดยยอ่ ดงันี ้
  3.2.1 ลกัษณะโครงสร้างและรูปร่างท่ีปรากฏ  
  ลกัษณะโครงสร้างและรูปร่างท่ีปรากฏ (Fine Structure and Appearance) ของผิวเส้น
ใยถือวา่มีความสําคญัอยา่งมาก เพราะจะมีผลตอ่เส้นด้าย หรือผืนผ้าท่ีผลติโดยเส้นใยเหลา่นัน้โดยตรง 
เช่น ลกัษณะผิวของขนแกะคล้ายเกล็ดปลา (Scale) มีผลต่อคุณสมบตัิต่อเส้นด้ายท่ีผลิตได้ในด้าน 
Felting และShrinkage ฝ้ายมีลกัษณะเส้นใยท่ีรูปร่างท่ีไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตท่ีตายตวัแต่มีรูปร่างท่ี
คล้ายแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีบิดตวัไปมา (Convolution) ก็สามารถช่วยเส้นใยอิสระแต่ละเส้นจบัตวักนั
เป็นเส้นด้ายได้เป็นอย่างดี ส่วนเส้นใยท่ีมีผิวมีความเรียบ ใสมนั ก็จะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ออกมามี
ความมนัเงา สวยงามได้ เช่น Nylon หรือ เส้นใยประดษิฐ์อ่ืนๆ เป็นต้น 
  3.2.2 ความเหนียว 
  ความเหนียว (Tensile Strength) หมายถึงความเหนียวของวสัดุหรือความเหนียวใน
ขณะท่ีวสัดถุกูดงึให้ขาด ซึง่โดยทัว่ไปจะใช้หน่วยเป็นแรงตอ่พืน้ท่ีหน้าตดัของวสัดนุัน้ๆ เช่น Dyne/Sq – Cm 
ซึง่หลกัการนีส้ามารถนํามาใช้หาคา่ความเหนียวของเส้นใย และเส้นด้ายได้เช่นกนั 
  เมื่อนําเส้นใยเดี่ยวมาพิจารณาหาค่าความเหนียวของเส้นใยนัน้ จะกล่าวในเทอมของ 
“TENACITY” ซึง่เป็นการหาคา่ของ Specific Stress ท่ีจดุดงึขาดของเส้นใยซึง่สามารถเขียนเป็นสมการคือ            

Tenacity     =            Breaking Load                                         
                                                         Mass per unit length 
  คา่ Tenacity มีหน่วยเป็น gram/denier 
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  เส้นใย 2 ชนิด อาจจะมีคา่ Tenacity ท่ีเท่ากนัแตอ่าจมีคา่ Tensile Strength ท่ีไม่เหมือนกนั 
เพราะว่ามีความหนาแน่นของวสัด ุ(Density) ไม่เท่ากนั ซึ่งจะทําให้พืน้ท่ีภาคตดัขวางของเส้นใยไม่
เท่ากนัด้วย 
  3.2.3 การยืดตวั 
  การยืดตวั (Elongation) เม่ือมีแรงมากระทําจํานวนหนึ่ง เส้นใยนัน้จะยืดตวัออกไปเป็น
ระยะหนึ่ง การยืดตวัออกนีก้ลา่วว่าเส้นใยมีการยืดตวั ใช้คําว่า Elongation หรือ Extension ซึง่มกัจะ
หาคา่นีโ้ดยเปรียบเทียบกบัความยาวเดมิของเส้นใยนัน้ๆ และคํานวณออกมาเป็นเปอร์เซน็ต์ 
  3.2.4 คณุสมบตักิารยืดออกและหดตวักลบั 
  คณุสมบตัิการยืดออกและหดตวักลบั (Elastic Properties) เม่ือเส้นใยถกูดงึออกด้วยแรง
เพียงเล็กน้อย จะพบว่าเส้นใยนัน้จะหดตวักลบั เราเรียกเส้นใยนีมี้ “Elastic Recovery” ในกรณีนีเ้ป็น 
100% แตเ่ม่ือเส้นใยถกูแรงมากระทําด้วยขนาดของแรงท่ีมากขึน้ การหดตวักลบัอาจไม่สามารถกระทํา
ได้ 100% และเส้นใยจะมีการเปล่ียนรูปร่างได้ (Deformation) 
  3.2.5 ความถ่วงจําเพาะ 
  ความถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity) เป็นคณุสมบตัิท่ีวดัความหนาแน่นของตวัเส้นใย 
โดยเปรียบเทียบกบัมวลของนํา้ท่ีอณุหภมูิ 4 ºC เป็นคณุสมบตัิท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของเส้นใยทุกชนิด 
เพราะจะมีผลตอ่ผลติภณัฑ์คือผืนผ้ามากกวา่จะมีความสลวยและจดัผ้าไว้ยากง่ายอยา่งไร 
  3.2.6 ผลกระทบจากความชืน้ 
  ผลกระทบจากความชืน้ (Effect of Moisture) เส้นใยเกือบทกุชนิดมกัมีคณุสมบตัิในการ
ดูดความชืน้ได้และปริมาณความชืน้ท่ีดูดไว้จะขึน้อยู่กับความชืน้สมัพทัธ์ในบรรยากาศ (Relative 
Humidity) 
  3.2.7 คณุสมบตัทิางความร้อน 
  คณุสมบตัิทางความร้อน (Thermal Properties) เส้นใยทกุชนิดจะมีปฏิกิริยาจากความ
ร้อน แตก่ารเกิดปฏิกิริยานัน้อาจแตกตา่งกนัไป 
  3.2.8 ผลกระทบจากแสงแดด 
  ผลกระทบจากแสงแดด (Effect of Sunlight) เส้นใยเกือบทุกชนิดจะมีผลกระทบจาก
แสงแดด เส้นใยหลายชนิดจะแปรสภาพเปล่ียนไป และชํารุดเสียหายอย่างรวดเร็ว เกิดการสญูเสียของ
ความเหนียวในเส้นใยหรือผืนผ้าและสีจะเปล่ียนแปลง (บณัฑิต  พงศาโรจนวิทย์; ประจกัษ์  แอกทอง; 
และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. 2553: 6-10) 
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 สรุปเส้นใยสิ่งทอได้ว่าเส้นใยสิ่งทอเป็นการนําเส้นใยมาผลิตเป็นเคร่ืองนุ่งห่มหรือเคหะสิ่งทอ 
ซึง่ต้องมีสมบตัิท่ีดี คือ มีความเหนียว มีความยืดหยุ่นสงู และมีความพลิว้สามารถจดัรูปได้ ซึง่ในปัจจบุนั 
เราสามารถจําแนกเส้นใยได้ 2 ชนิด คือ เส้นใยจากธรรมชาติ คือ ใยจากพืช สตัว์ และแร่ ซึง่สว่นใหญ่
ปัจจบุนัเส้นใยธรรมชาตินีมี้กนัใช้กนัมากท่ีสดุคือฝ้าย และอีกชนิด คือ เส้นใยประดิษฐ์ ซึง่เป็นการเป็น
การทําขึน้โดยการสงัเคราะห์ ซึ่งเส้นใยชนิดนีเ้ป็นเส้นใยท่ีมีอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่เส้นใยชนิดนี ้
สามารถผลติได้ทีละมากๆ  มีรูปแบบหลากหลาย สามารถใช้ทดแทนเส้นใยธรรมชาตไิด้ 
 
4. สีย้อมธรรมชาต ิ
 4.1 สีธรรมชาตทิี่ได้จากธรรมชาตแิละกรรมวิธีการย้อมสี 
 มณฑา โกเฮง (2536: 105-110) กลา่วถึงสีย้อมธรรมชาติ ไว้ว่า สีย้อมธรรมชาติเป็นสีท่ีได้
จากพืชหรือสตัว์บางชนิด ใช้เป็นสีย้อมท่ีย้อมติดได้ดีกบัเส้นใยธรรมชาติ การย้อมสีในประเทศไทยเป็น
งานหตัถกรรมระดบัอตุสาหกรรมในครัวเรือนเพราะย้อมด้วยมือได้ การย้อมแต่ละครัง้ไม่ ได้ปริมาณ
มากและเม่ือจะย้อมในครัง้ตอ่ไปจะไม่สามารถทําให้สีเหมือนเดิม เพราะสีธรรมชาติท่ีนํามาย้อมไม่ใช่  
สีบริสทุธ์ิ แต่ได้จากการนําพืชหรือสตัว์ไปหมกัหรือต้มเพ่ือให้นํา้สีแยกออกมาแล้วนําไปย้อม สีย้อม
ธรรมชาติจะได้มาจากสว่นตา่ง ๆของพืชได้แก่ ราก หรือลําต้นใต้ดิน เปลือกลําต้น แก่นเนือ้ไม้ ใบ ดอก 
ผล เมลด็ จากสตัว์ เช่น รังของคร่ังการย้อมสีธรรมชาตใินปัจจบุนัยงัคงมีปรากฏในบางพืน้ท่ี โดยเฉพาะ
กลุม่คนไทยเชือ้สายลาวคร่ังในจงัหวดัภาคกลาง ยงัมีการย้อมสีจากธรรมชาตอิยูบ้่างในบางจงัหวดั สีท่ี
ได้จากธรรมชาตมีิกรรมวิธีการย้อมสีตา่ง ๆ ซึง่ ทรงพนัธ์ วรรณมาส (2523: 5-8) กลา่วไว้ ดงันี ้
 วิธีย้อมด้วยรากยอ ยอเป็นต้นไม้ยืนต้นใบมีลกัษณะคล้ายกบัใบหกูวางแตสี่เขียวเข้ม ใบหนา
กวา่ใบหกูวางขึน้อยูท่ัว่ไปทกุภาคของประเทศไทย ชาวบ้านมกัใช้ใบในการการประกอบอาหารผลใช้ตํา
ส้มได้เหมือนกนั รากให้สีเป็นสีแดงโดยนําเอารากของต้นยอท่ีแห้งเลือกเอารากท่ีมีอาย ุ (แก่) จะได้มีสี
เข้มนํามาหัน่เป็นแวน่ ๆ หรือสบัเป็นชิน้ เลก็ ๆนําเอาไปต้มให้เดือดกบันํา้สะอาด ประมาณดวูา่จนกวา่สี
ท่ีรากของต้นยอจะออกมาผสมกบันํา้เป็นสีแดงคลํา้จึงยกลงกรองเอาแตนํ่า้สี จากนัน้ใช้ฝ้ายท่ีเตรียมไว้
ชบุนํา้ให้ฝ้ายเปียกบดิให้หมาดเสียก่อนท่ีจะนําลงไปแช่ทิง้ไว้ในนํา้สีประมาณ 30 นาที คนไปคนมาเพ่ือให้
สีเข้าไปอยา่งทัว่ถึง แล้วนําเอาฝ้ายท่ีย้อมขึน้จากหม้อสีบดิให้หมาดนําไปล้างในนํา้สะอาดอีกหนหนึง่ 
 วิธีย้อมคราม ครามเป็นพืชล้มลกุชนิดหนึ่ง มีอยู่ด้วยกนั 2 ชนิด คือ ครามบ้านและครามป่า 
แตท่ี่ใช้ทําสีครามเป็นครามบ้าน ครามป่าไม่ใช้เพราะย้อมผ้าไม่ได้ ครามบ้านมีขนาดสงูตัง้แต ่ 1 เมตร 
ถึง 1 เมตรคร่ึง ลกัษณะของใบเล็กคล้าย ๆ ใบมะขาม เม่ือครามอายไุด้ 3 เดือนแสดงว่าครามแก่เต็มท่ี
แล้วตดัต้นครามมาม้วน และมดัเป็นฟ่อน ๆ นําเอาไปแช่นํา้ไว้ในภาชนะท่ีเตรียมไว้ประมาณ 2 – 3 วนั 
จนใบครามเป่ือย จากนัน้แก้มดัครามออกเพ่ือให้ใบครามหลดุออกจากลําต้นนําลําต้นออกทิง้ เอาปนู
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ขาวในอตัราสว่นพอเหมาะกนักบันํา้ท่ีแช่ครามใสผ่สมลงไปในภาชนะนัน้แทนต้นคราม นําเอาขีเ้ถา (ได้
จากเหง้ากล้วยเผาจนดํา) มาผสมลงไป 2 – 3 คืนจนกวา่นํา้ท่ีกวนใส รินนํา้ท่ีใสอ่อกให้หมดให้เหลือเนือ้
ครามก็จะได้นํา้สีตามต้องการ เม่ือได้นํา้สีแล้วนําฝ้ายไปขยําในหม้อครามให้นํา้สีกินเข้าไปในเนือ้ฝ้าย 
เม่ือได้สีตามต้องการแล้วจึงเอาขึน้จากหม้อครามบิดให้หมาด นําไปล้างในนํา้สะอาดนําไปเข้าราวตาก
แดดให้แห้ง 
 วิธีย้อมแถลง (มะพดู) แถลงเป็นพืชไม้ล้มลกุประเภทไม้เลือ้ยชนิดหนึง่ ใบมีสีเขียวตองออ่นแต่
ไม่ได้ให้สีท่ีได้มาจากรากของแถลงโดยนําเอารากแถลงมาผ่าเป็นชิน้เล็ก ๆ ตากแดดให้แห้งนํามาต้ม
เค่ียวไว้ประมาณ 3 – 4 วนั จงึเอานํา้ท่ีต้มเค่ียวแล้วมากรองเอาแตนํ่า้สี นําเอาฝ้ายท่ีเตรียมไว้ลงไปย้อม
หลงัจากนัน้ล้างด้วยนํา้สะอาดอีกหนหนึง่ เม่ือได้สีตามต้องการจงึเอาขึน้ราวตากแดดให้แห้ง 
 วิธีย้อมลกูกระจาย ต้นกระจายเป็นไม้ยืนต้นจําพวกต้นโพธ์ิ ชอบขึน้อยู่ตามป่าทัว่ ๆ ไป มีผล
กลม ๆ คล้ายผลมะขามป้อมสีดําสนิท นําเอาผลกระทบท่ีแก่มาป่นให้ละเอียดเอาไปแช่นํา้ทิง้ไว้
ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง จนกว่าจะได้นํา้สี “สีดํา” นําเอามากรองเอาแตนํ่า้สีนําฝ้ายลงย้อมโดย
ทิง้ไว้สกัพกัหนึง่ในหม้อสี คะเนดวูา่สีตดิฝ้ายดีแล้วจงึยกเอาฝ้ายขึน้ล้างเข้าราวตากแดดจนแห้ง 
 วิธีย้อมเข เขเป็นต้นไม้เถาชนิดหนึ่งมีหนามตามลําต้นขึน้อยู่ตามป่าตามโคก เวลาต้องการสี
จากต้นเขจะนําแก่นเขมาตากให้แห้ง นํามาผ่าให้เป็นชิน้เล็ก ๆ ใสห่ม้อต้มกบันํา้สะอาดจนเดือด ถ้า
ปรากฏเป็นสีเหลืองเข้มจึงยกลงแล้วนําเอานํา้สีมากรองให้ชิน้เขออกจากนํา้สีหม้อแรก เอาเขท่ีกรอง
หม้อแรกไปใสท่ี่นํา้ต้มตอ่ไปจนได้นํา้สีจากเขซึง่อ่อนกว่านํา้สีหม้อแรกทําแบบเดียวกนัจนครบ 3 ครัง้ ก็
จะได้นํา้สีเป็น 3 หม้อ ตัง้แตอ่่อนสดุ จนถึงแก่สดุ เม่ือได้แล้วนําเอาฝ้ายท่ีเตรียมไว้แล้วจุ่มต้มลงในนํา้สี
หม้อสาม (สีอ่อนสดุ) กวนไปกวนมา เพ่ือให้นํา้สีเข้าในฝ้ายไปทัว่ถึงไม่ให้ฝ้ายดา่งแล้วยกขึน้จากหม้อ
สามบดิพอหมาด นําจุ่มลงในหม้อสองและหม้อแรก ทําแบบเดียวกนัจนครบ 3 หม้อนํามาซกันํา้สะอาด
จนสีไมต่กจงึนํามากระแทก เพ่ือให้ฝ้ายแตกออกจากกนั (ไมเ่ป็นปมสะดวกแก่การกรอเป็นเส้นเข้าหลอด) 
นําไปเข้าไม้ตากให้แห้ง 
 วิธีย้อมสะตี สะตีเป็นพืชล้มลกุมีลกัษณะเป็นเถาขึน้อยู่ตามพืน้ท่ีทัว่ ๆ ไป โดยเฉพาะตามรัว้
หรือกําแพงจะพบมากกวา่ท่ีอ่ืนใด ลกัษณะเถาและใบมีลกัษณะคล้ายใบตําลงึ มีผลแดง ๆ ข้างในให้ใช้
เม็ดแดง ๆ เหลา่นีม้าต้มจนกว่าสีภายในเม็ดจะออกเป็นสีแดงเข้ม นําไปกรองให้สะอาดแล้วนําฝ้ายท่ี
เตรียมไว้ลงไปย้อมโดยแกวง่ไปแกวง่มาจนสีท่ีย้อมนัน้ตดิดีแล้วจงึบดิซกันํา้สะอาดนําเข้าราวตากนบัว่า
ใช้ได้ 
 วิธีย้อมลกูหว้า หว้าเป็นไม้ยืนต้น ต้นใหญ่ใบเล็กคล้ายใบตะแบกพร้อมกบัมีผลขนาดเท่า
ประมาณผลองุ่น ให้สีม่วงให้ใช้ผลท่ีสกุแล้วนํามาคัน้เอานํา้ นําเอานํา้ท่ีคัน้ไปต้มประมาณ 1 – 2 ครัง้ 
เพ่ือไมใ่ห้สีเปล่ียนแปลง และยกกรองให้สะอาด นําเอาฝ้ายลงคนไปคนมาคะเนดวู่าสีเข้ากนัดี จึงยกขึน้
ด ูถ้าหากวา่สีตดิทัว่กนัทัง้หมด นําไปซกันํา้สะอาดบดิเข้าใสร่าวตากแดด 
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 วิธีย้อมใบหกูวาง หกูวางเป็นไม้ยืนต้นใบใหญ่รีเล็กน้อย มีดอกมีผลใบแผ่เป็นชัน้ ๆ ให้ร่มเงา
ใช้ใบท่ีมีสีเขียวนํามาตําคัน้เอานํา้กรองให้สะอาดยกขึน้ต้มให้เดือดเอาฝ้ายลงย้อมจะได้สีเป็นสีเขียวออ่น 
 วิธีย้อมเปลือกสมอ เอาเปลือกสมอมาต้มเค่ียวให้แห้งงวดพอควร แล้วรินเอาแตนํ่า้ใสใ่นหม้อดิน
ขณะท่ีนํา้สียงัร้อนอยูเ่อาฝ้ายท่ีต้องการย้อมนําลงมาต้มพร้อมกบันํา้สี จะได้สีเขียวตามต้องการ เวลาท่ี
จะย้อมฝ้ายให้เป็นสีเขียวต้องใช้ฝ้ายท่ีผา่นการย้อมครามมาครัง้หนึง่ก่อน 
 วิธีย้อมขมิน้ชนั ขมิน้ชนัเป็นพืชไม้ล้มลกุชอบขึน้อยู่ตามท่ีร่ม ลกัษณะของลําต้นเหมือนกบัข่า
ใบยาวเหมือนกนักบัต้นพทุธรักษา ใช้หวัผสมทํายา และทําอาหารรับประทานได้ ให้สีเป็นสีเหลือง วิธี
ย้อมใช้หวัล้างนํา้ให้สะอาดตําและคัน้เอานํา้ไว้ นํามากรองให้สะอาดหลงัจากนัน้ใช้ฝ้ายท่ีจะย้อมลงชบุ
นํา้ และบดิให้แห้งนําลงมาย้อมในนํา้ท่ีกรองจะได้สีเหลืองตามต้องการ แตถ้่าหากว่าจะให้สีติดฝ้ายแน่น 
ควรจะใช้นํา้มะนาวผสมลงไปในสีท่ีจะย้อมด้วยจะได้สีเหลืองตามต้องการ 
 วิธีย้อมด้วยคร่ัง นําคร่ังมาตากแดดให้แห้ง แล้วจึงไปป่นในครกตําข้าวให้ละเอียด ตอ่จากนัน้
นําไปแช่ในนํา้มะขามเปียกประมาณคร่ึงวนั แล้วเอาไปตัง้ไฟต้มนํา้ให้เดือดหลงัจากนัน้จงึนําเอาฝ้ายมา
ฟอกสะอาดแล้วลงไปแช่ทิง้ไว้สกั 30 นาทีเอาขึน้จากหม้อปัน้ให้หมาดแล้วนําไปล้างในนํา้สะอาดอีก
ครัง้แล้วเอาเข้าราวตากให้แห้งจะได้ฝ้ายสีแดง ถ้าต้องการสีเข้มก็ย้อมซํา้อีกครัง้ 
 สีนํา้เงิน จากต้นคราม ครามเป็นไม้พุ่มชนิด Indigofera tinctoria Linn. ในวงศ์ Leguminosae ใบ
มีขนาดเล็กคล้ายใบมะขาม ต้นครามท่ีใช้ทําสีย้อมเป็นพนัธุ์ครามบ้าน ไม่นิยมใช้พนัธุ์ครามป่า ต้นคราม
บ้านมีลําต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ใช้ย้อมได้เมื่อมีอายุประมาณ 3 เดือน ต้นครามจะออกดอก         
แสดงวา่แก่ได้ท่ีพอจะทําสีย้อมผ้าได้ วิธีย้อม ให้เลือกคดัต้นครามท่ีมีอายแุก่ได้ท่ี นํามาม้วนแล้วมดัเป็น
ฟ่อน ๆ แช่นํา้ทิง้ไว้ในหม้อหรือภาชนะท่ีเตรียมไว้ประมาณ 2 - 3 วนั จนใบครามเป่ือยจึงแก้มดัออก รูด
ใบครามเก็บไว้แล้วเอาลําต้นทิง้ไป นําปนูขาวใสใ่นอตัราสว่นท่ีพอเหมาะกบันํา้ท่ีแช่คราม จะเกิดฟอง
ในนํา้ย้อมรอให้เนือ้ครามตกตะกอนและฟองดบั จึงกรองเอาตะกอนหยาบทิง้ เหลือนํา้ครามละเอียด
หมกัไว้เพ่ือใช้ย้อมต่อไปเม่ือจะย้อมก็ตกันํา้ย้อมท่ีหมกัไว้ใส่หม้อดิน แล้วเติมนํา้ด่างซึ่งได้มาจากนํา้
ขีเ้ถ้าต้นมะขาม ลกูมะกรูดผ่าซีกมะขามเปียก เหล้าขาว และนํา้ตาลอ้อย แล้วนําเส้นใยลงย้อมเย็นใน
หม้อนํา้ย้อม จุ่มและบิดนวดเส้นใยลงย้อมเย็นในหม้อนํา้ย้อม จุ่มและบิดนวดเส้นใยจนเส้นใยดดูซมึสี
ได้ทัว่ถึง หมกัแซเ่อาไว้ประมาณหนึ่งคืน แล้วนําขึน้ล้างนํา้ ผึง่ให้แห้ง ถ้าต้องการสีนํา้เงินเข้มจะต้อง
ย้อมทบัซํา้เป็นสิบ ๆ ครัง้ สว่นใหญ่นิยมใช้สีครามย้อมเส้นใยฝ้ายมากกว่าเส้นใยไหมสีนํา้เงินหรือสีคราม
ธรรมชาติ สวยงามกว่าสีย้อมด้วยสารเคมี สว่นบางท้องถ่ินจะเรียกว่า สีห้อม หรือ ฮ่อม แตสี่ห้อมมา
จากต้นห้อมหรือฮ่อมไมใ่ช่ต้นคราม ต้นห้อม หรือ ฮ่อม เป็นไม้ล้มลกุชนิด Baphicacanthus cusia Brem. 
ในวงศ์ Acanthaceae ใบกลมรีปลายใบแหลมรอบขอบใบมีหยกัแหลมเล็ก ๆ สีย้อมจากต้นห้อมหรือ
ฮ่อมจะคล้ายกนักบัสีคราม และมีวิธีการย้อมท่ีใกล้เคียงกนั 



40 
 

 สีแดง จากคร่ัง คร่ัง เป็นเพลีย้หอยชนิด Laccifer Iacca ในวงศ์ Lacciferidae ตวัเมียไม่มีปีก
เม่ือเป็นตวัอ่อนระยะแรกนัน้ มีขาและหนวด เคล่ือนไหวได้ เม่ือลอกคราบเวลาตอ่มาจะไม่มีขา จึงหยดุ
อยู่กบัท่ีดดูกินนํา้เลีย้งจากไม้ยืนต้น และผลิตสารท่ีเรียกว่า ขีค้ร่ัง ซึง่ย้อมผ้าได้เป็นสีแดง วิธีย้อม เก็บ
ขีค้ร่ังท่ีเกาะอยู่ตามก่ิงต้นจามจุรีหรือต้นพุทรา มาตากแดดให้แห้ง ตําป่นให้ละเอียดแล้วแช่ในนํา้
มะขามเปียก นานประมาณ 6 ชัว่โมง จากนัน้ตัง้ไฟต้มให้เดือด กรองเอากากออก แล้วนําเส้นใยลงย้อม 
เม่ือสีติดเส้นใยทัว่ดีแล้วจึงนําขึน้ล้างนํา้ตากให้แห้ง สีคร่ังจะติดเส้นใยไหมดีกว่าเส้นใยฝ้าย จึงนิยมใช้
ย้อมเส้นใยไหม 
 สีแดง จากรากยอหรือรากยอป่า ยอ เป็นไม้ต้นชนิด Morinda citrifolia Linn. ในวงศ์ Rubiaceae ใบ
คล้ายใบหกูวางแตสี่เขียวเข้มและหนากว่า รากมีสีแดง วิธีย้อม คดัเก็บรากยอท่ีแก่ได้ท่ีเพ่ือจะได้ให้สี
แดงเข้ม นํารากยอมาสบัหรือหัน่เป็นชิน้เล็ก ๆ นําไปต้มในนํา้สะอาดจนเดือด เค่ียวจนนํา้เป็นสีแดงเข้ม
ดี จึงยกลงจากเตา กรองกากรากยอออกให้เหลือแตนํ่า้สี แล้วนําเส้นใยชบุนํา้ บิดให้หมาด นําลงแช่ใน
นํา้สี พลิกกลบัเส้นใยให้ดดูซมึสีจนทัว่ ทิง้ไว้ประมาณ 30 นาทีหรือมากกว่านีแ้ล้วนําขึน้ล้างนํา้ บิดให้
หมาดแล้วนําไปตากจนแห้ง รากยอหรือรากยอป่า นิยมใช้ย้อมเส้นใยฝ้าย 
 สีแดง จากดอกคําฝอย คําฝอย เป็นไม้ล้มลุกชนิด Carthamus tinctorius Linn. ในวงศ์ 
Compositae ดอกคําฝอยใช้ทํายาและใช้ย้อมสีผ้าได้ วิธีย้อม นําดอกคําฝอยแห้งมาตําให้ละเอียด ห่อ
ด้วยผ้าขาวบาง แล้วเตรียมนํา้ดา่งด้วยการนําต้นผกัขมหนามท่ีแก่จนเป็นสีแดงหรือสีนํา้ตาลมาตากแดด
ให้แห้งสนิท แล้วนําไปเผาไฟให้เป็นขีเ้ถ้า นําขีเ้ถ้าท่ีได้มาผสมกบันํา้สะอาด นําดอกคําฝอยผสมกบันํา้
ดา่งแล้วคัน้กรองเอานํา้สีออกมา จะได้นํา้สีแดง นําเส้นใยลงแช่ไว้จนดดูซมึสีทัว่และเสมอกนัดีแล้วจึง
นําขึน้ล้างนํา้ ผึง่ให้แห้ง สีจากดอกคําฝอยใช้ย้อมได้ทัง้เส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม 
 สีเหลือง จากแก่นขนนุ ขนนุ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ Artocarpus heterophyllus 
Lamk. ในวงศ์ Moraceae ใบคอ่นข้างใหญ่ยาวรี ผลขนนุทรงกลมรี มีหนามถ่ีไม่แหลมคม วิธีย้อม ตาก
แก่นขนนุให้แห้งแล้วนํามาหัน่หรือไสด้วยกบไสไม้เป็นชิน้บาง ๆ แล้วใช้มือขยําให้ป่นละเอียดห่อด้วย 
ผ้าขาวบางต้มในนํา้สะอาดนานประมาณ 4 ชัว่โมงจนนํา้เป็นสีเหลืองเข้ม กรองเอากากออก แล้วเติม
สารส้มเล็กน้อยเพ่ือให้สีติดดี แล้วนําเส้นใยลงแช่นานประมาณ 1 ชัว่โมง จึงล้างแล้วผึง่ให้แห้ง แก่น
ขนนุนีใ้ช้ย้อมได้ทัง้เส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม 
 สีเหลือง จากแก่นเขหรือแกแล ไม้เขหรือแกแล เป็นไม้เถาเนือ้แข็ง Maclura cochinchinensis 
(Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึน้ในป่าดิบ ลําต้นมีหนาม แก่นสีเหลืองใช้ย้อมผ้าได้ วิธีย้อม นํา
แก่นไม้เขหรือแกแลมาตากให้แห้ง แล้วสบัให้เป็นชิน้เล็ก ๆ ใส่ในนํา้สะอาด ต้มให้เดือดจนนํา้เป็นสี
เหลืองเข้ม กรองกากออกแล้วรินเอานํา้สีใส่หม้อย้อมไว้เป็นหม้อท่ี 1 แล้วเอากากแก่นเขลงต้มในนํา้
สะอาดอีกจนได้นํา้สีเหลืองแตอ่่อนกว่าครัง้แรก กรองเอากากออกแล้วรินนํา้สีใสห่ม้อย้อมไว้เป็นหม้อท่ี 
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2 แล้วเอากากแก่นเขต้มตอ่ในนํา้สะอาดอีกครัง้ จนได้นํา้สีเหลืองท่ีอ่อนลงอีก กรองกากออก รินนํา้สีใส่
ในหม้อท่ี 3 จากนัน้นําเส้นใยลงย้อมในหม้อท่ี 3 ก่อนแล้วนําลงย้อมซํา้ในหม้อท่ี 2 แล้วย้อมในหม้อท่ี 1 
จนเส้นใยเป็นสีเหลืองสนิทดีจงึนําขึน้ล้างแล้วผึง่ให้แห้ง การย้อมแตล่ะขัน้ตอนให้ใช้เวลาครัง้ละประมาณ 
1 ชัว่โมง และควรจะผึง่ให้แห้งทกุขัน้ตอน แก่นเขหรือแกแลนีนิ้ยมใช้ย้อมทัง้เส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม 
 สีเหลือง จากขมิน้หรือขมิน้ชัน ขมิน้หรือขมิน้ชัน เป็นไม้ล้มลุกชนิด Curcumadomestica 
Valetonในวงศ์ Zingiberaceae วิธีย้อม นําเหง้าขมิน้หรือหัวขมิน้มาสบั และตําให้ละเอียดแล้วคัน้
กรองเอานํา้ไว้ แล้วเอากากออกทิง้เหลือไว้แตนํ่า้สีเหลือง นําเส้นใยลงย้อม ถ้าจะให้สีติดแน่นควรจะใช้
นํา้มะนาวผสมลงไปด้วย ขมิน้ใช้ย้อมได้ทัง้เส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม 
 สีดํา จากมะเกลือ มะเกลือ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิด Diospyros mollis Griff. ในวงศ์ 
Ebenaceaeผลดบิใช้ย้อมผ้าเป็นสีดําและใช้ทํายา วิธีย้อม นําลกูมะเกลือสดมาทบุให้แตกแช่นํา้ไว้ เม่ือ
จะใช้จงึแบง่ลกูมะเกลือขึน้มาตําให้ละเอียด โดยผสมใบหญ้าฮ่อมเก่ียว แช่ในนํา้ดา่ง (จากขีเ้ถ้าต้นมะขาม) 
ให้นํา้สีออกจนเป็นสีดํา แล้วกรองกากออก นําเส้นใยลงย้อม พลกิกลบัไปมาจนสีดําเสมอกนั นําขึน้ล้าง 
ผึง่ให้แห้ง หากต้องการสีดํามากขึน้ต้องย้อมซํา้หลาย ๆ ครัง้ วิธีย้อมอีกวิธี คือ ใช้รากลําเจียกหรือต้นแบง 
(สะแบง) ตําผสมกบัลกูมะเกลือ คัน้กรองกากออกเหลือแตนํ่า้สีดํา นําเส้นใยลงย้อมให้สีดําเสมอกนั นํา
ขึน้ล้าง ผึง่ให้แห้ง สีจากมะเกลือนีใ้ช้ย้อมได้ทัง้เส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม 
 สีดํา จากลูกกระจาย ต้นกระจาย เป็นไม้ยืนต้น Caesalpininia sepiaria Roxb. ในวงศ์ 
Caesalpiniaceae Rosales ตระกลูเดียวกบัต้นโพธ์ิ ขึน้อยู่ตามป่าทัว่ ๆ ไป มีผลกลมคล้ายผลมะขามป้อม 
วิธีย้อม คดัเก็บผลลกูกระจายท่ีแก่ได้ท่ี มาตําป่นให้ละเอียด แล้วแช่นํา้ไว้ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง
เม่ือนํา้เป็นสีดําสนิทดี ก็กรองเอากากลกูกระจายออกเหลือแตนํ่า้สี นําเส้นใยลงย้อมให้ดดูซมึสีจนทัว่ 
แช่ทิง้ไว้สกัระยะหนึ่งแล้วนําเอาเส้นใยขึน้ ล้างนํา้ บิดให้หมาด นําขึน้มาผึง่จนแห้ง ลกูกระจายนิยมใช้
ย้อมเส้นใยฝ้าย 
 สีดํา จากเปลือกสมอ สมอ เป็นไม้ต้นสกลุ Terminalia วงศ์ Combretaceae ลําต้นมีขนาด
กลาง ๆดอกมีสีเหลืองกลิ่นหอม เปลือกของลําต้นใช้ย้อมสีดําอมเขียว วิธีย้อม นําเปลือกต้นสมอลงต้ม
เค่ียวในนํา้สะอาดจนนํา้แห้งงวดพอควร แล้วกรองเอากากออกแล้วนําเส้นใย ลงต้มจนสีตดิเส้นใยดี สีท่ี
ได้จะเป็นสีดําอมเขียว นิยมใช้ย้อมเส้นใยฝ้าย 
 สีเขียว จากใบหกูวาง หกูวาง เป็นไม้ต้นชนิด Terminalia catappa Linn. ในวงศ์ Combretaceae
ใบใหญ่ แตกก่ิงเป็นชัน้ ๆ วิธีย้อม เอาใบหกูวางมาตําคัน้เพ่ือเอานํา้สีเขียว กรองกากออก แล้วเอานํา้สีท่ี
ได้ไปต้มให้เดือด เอาเส้นใยลงย้อม พลิกเส้นใยกลบัไปกลบัมาจนสีติดเสมอกนัจะได้เป็นสีเขียวอ่อน 
แล้วนําขึน้ ล้างนํา้ ผึง่ให้แห้ง ใบหกูวางใช้ย้อมได้ทัง้เส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม 
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 สีเขียว จากเปลือกต้นมะริด มะริด เป็นไม้ต้นชนิด Diospyros philippensis A.DC. ในวงศ์ 
Ebenaceae วิธีย้อม นําเปลือกมะริดมาสบัให้เป็นชิน้เล็ก ๆ แล้วนําไปต้มในนํา้สะอาดประมาณ 20 นาที 
ช้อนเอาเปลือกออก แล้วเติมนํา้ท่ีได้จากการคัน้เถาถัว่แปบ ใสนํ่า้เกลือเล็กน้อย ใสป่นูขาวและใบส้มป่อย
ผสมลงไปด้วยทิง้ไว้สกัพกั กรองกากออกให้เหลือแตนํ่า้สี เอานํา้สีย้อมขึน้ตัง้ไฟพออุ่น เอาเส้นใยลงย้อม
ให้นานประมาณ 20 นาทีจนสีติดดี นําขึน้ล้างนํา้ แล้วผึง่ให้แห้ง เปลือกต้นมะริดใช้ย้อมได้ทัง้เส้นใยฝ้าย
และเส้นใยไหม 
 สีนํา้ตาล จากเปลือกไม้โกงกาง โกงกาง เป็นไม้ต้นในสกลุ Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae 
ขึน้ตามป่าชายเลน สว่นเปลือกใช้ย้อมสีนํา้ตาล วิธีย้อม นําเอาเปลือกไม้โกงกางท่ีแห้งพอหมาด ๆ มา
ล้างให้สะอาดแล้วแช่นํา้ผึง่ไว้ 1 คืน แล้วต้มเค่ียวบนเตาวนัละ 1 ชัว่โมง ประมาณ 2 วนั แล้วกรองเอา
กากออกทิง้ และควรใสผ่ลไม้ท่ีมีกรดเปรีย้ว (ไฮโดรซลัไฟด์) เช่น มะขาม มะกรูด มะนาว เป็นต้น ผสม
ลงในนํา้สีย้อมประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ เพ่ือช่วยให้สีติดดีขึน้จากนัน้นําเส้นใยลงย้อม โดยต้มเค่ียวจนเส้นใย
ดดูซมึสีติดดี นานประมาณ 30 นาที ยกเส้นใยขึน้ล้าง ผึง่ให้แห้งเปลือกโกงกางใช้ย้อมได้ทัง้เส้นใยฝ้าย
และเส้นใยไหม 
 สีส้ม จากเมล็ดคําแสด (บางแห่งเรียกสะตี) คําแสด (สะตี) เป็นไม้พุ่มชนิด Bixa orellana 
Linn.ในวงศ์ Bixaceae ใบมีลกัษณะคล้ายใบตําลงึ ผลสกุมีสีแดง เมล็ดข้างในสีแดงทําสีย้อมได้ วิธี
ย้อม ใช้เมล็ดสีแดงของลกูคําแสดจํานวนมากพอสมควร นําลงต้มในนํา้สะอาดจนนํา้เป็นสีแดงอมส้ม
เข้มข้นดีแล้ว จงึกรองเอากากออก แล้วนําเส้นใยลงย้อม หมัน่พลกิเส้นใยกลบัไปกลบัมาจนเส้นใยดดูซมึสี
ทัว่เสมอกนั จงึนําเส้นใยขึน้ล้าง ผึง่ให้แห้ง เมลด็สะตีหรือคําแสดนีนิ้ยมใช้ย้อมเส้นใยฝ้าย 
 สีม่วง จากลกูหว้า หว้า เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ชนิด Eugenia cumini Druce ในวงศ์ Myrtaceae 
ใบคล้ายใบตะแบก ผลลกูหว้าสกุมีสีม่วงดํา วิธีย้อม ให้เก็บผลลกูหว้าท่ีสกุมาพอสมควร นํามาทบุให้
ละเอียดผสมนํา้แล้วคัน้เอานํา้สีม่วง นําไปต้มเค่ียวให้สีเข้มข้นประมาณ 1 – 2 ครัง้ เพ่ือไม่ให้สีเปล่ียน 
แล้วกรองเอากากออกให้เหลือแตนํ่า้สีม่วงจึงเอาเส้นใยลงย้อม พลิกเส้นใยจนสีติดเสมอกนัทัว่ นําขึน้
ล้างนํา้ ผึง่ให้แห้ง สีจากลกูหว้าใช้ย้อมได้ทัง้เส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม 
 สีชมพ ูจากต้นฝาง และต้นมหากาฬ ฝาง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ชนิด Caesalpinia sappan Linn.
ในวงศ์ Leguminosae ต้นมีหนาม เนือ้ไม้มีสีแดงมหากาฬ เป็นไม้ขนาดเล็ก ชนิด Gynura pseudochina 
DC. ในวงศ์ Compositae ใบใช้เป็นยาสมนุไพร เปลือกใช้ย้อมสี วิธีย้อม นําเปลือกต้นมหากาฬมาสบั
ให้ละเอียด ต้มให้เดือดนานประมาณ 1 ชัว่โมง แล้วช้อนเอากากออกใสไ่ม้ฝางซึง่ผ่าไว้เป็นชิน้เล็ก ๆ ลง
ไปต้มอีกประมาณ 1 ชัว่โมง เติมใบส้มป่อยลงไปอีก 1 กํามือ ต้มตอ่ไปสกัครู่แล้วช้อนเอากากออก แล้ว
เตมินํา้ดา่ง (จากขีเ้ถ้าต้นมะขาม) ลงไป สีนํา้ย้อมท่ีได้จะเป็นสีชมพ ูนําเส้นใยลงย้อมต้มตอ่ไปอีกประมาณ 
30 นาที ให้สีตดิเสมอกนั แล้วนําล้าง ผึง่ให้แห้งสรุปได้ว่าสีและอปุกรณ์การย้อมท่ีได้จากธรรมชาติ เป็น
ภมูิปัญญาพืน้บ้านจากประสบการณ์ตรงในห้องทดลองธรรมชาติ อนัเป็นคณุค่าท่ีคู่กบัความงดงาม
ของผ้าทอไทย (ประจกัษ์ ภมูินา. 2553: 58-66) 
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 4.2 คุณค่าของสีธรรมชาต ิ

 โดยทัว่ไปคณุประโยชน์ในการย้อมสีธรรมชาตท่ีิสําคญัประกอบด้วย    
 1. ปลอดภยัต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคเพราะธรรมชาติไม่มีองค์ประกอบทางเคมีท่ีเป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพ ไม่มีไอระเหยกระทบตา ผิวหนงัให้ระคายเคืองหรืออกัเสบ นอกจากนัน้สีธรรมชาติบางชนิด
ยงัเป็นยาสมนุไพรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ร่างกาย ช่วยลดการขาดดลุของประเทศ 
 2.  การใช้สีจากตา่งประเทศ ช่วยลดการขาดดลุของประเทศ 
 3.  สามารถใช้วตัถดุบิท้องถ่ิน เช่น เปลือกไม้ตา่งๆ 
 4.  สร้างความตระหนกัในการอนรัุกษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ทัง้ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
จะเห็นคณุคา่ของต้นไม้เพิ่มมากขึน้ เพราะต้นไม้นัน้นอกจากสามารถนํามาทําเป็นอาหาร ยารักษาโรค 
ท่ีอยู่อาศัยและเชือ้เพลิงแล้ว ต้นไม้ยังสามารถนํามาใช้ย้อมสีได้อีกด้วย เม่ือผู้ ผลิตและผู้ บริโภค 
ตระหนกัถึงคณุคา่ของต้นไม้เพิ่มมากขึน้ก็จะทําไมทํ่าลายโดยง่ายดายแตจ่ะช่วยกนัดแูลรักษาและปลกู
เพิ่มเตมิ 
 5.  ฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ความรู้อนัเป็นมรดกของประชาคมโลก มิให้สญูหายไป 
 
 4.3 ข้อจาํกัดของสีธรรมชาต ิ
 การย้อยสีธรรมชาตนีิก็้ยงัมีข้อจํากดัท่ีผู้ผลติต้องคํานงึถึงอยู ่เช่น  
 1.  วตัถดุิบในการย้อยสีธรรมชาตินัน้ นบัวนัจะมีจํานวนน้อยลง ยิ่งถ้าผู้ผลิตไม่ปลกูทดแทนก็
จะหมดไปในท่ีสดุ และถึงแม้จะมีการปลกูทดแทนก็จําเป็นต้องใช้ช่วงเวลาช่วงหนึ่งไม่น้อยกว่า 4-5 ปี 
ดงันัน้การจดัหาวตัถดุบิจํานวนมากๆมาใช้ในการย้อมสีธรรมชาตจิงึทําได้ยาก 
 2.  คณุภาพของสีเช่นค่าความคงทนของสีต่อแสงความคงทนต่อการซกัหรือการขดัถูนัน้อยู ่ 
ระหว่างขัน้ต่ําถึงดี แต่ไม่ใช่ขัน้ดีมากอย่างท่ีเคยกล่าวมาแล้วว่าต้นไม้ทกุชนิดนัน้ให้สีได้ แต่สีจะคงทน
แคไ่หนผู้ผลติจะต้องตรวจสอบให้รู้แน่ชดัวา่สีท่ีย้อมนัน้มีคณุภาพอยู่ท่ีระดบัใด ถ้าปรับปรุงให้มีมาตรฐาน
สงูขึน้จะต้องจดัการอยา่งไร 
 3.  การย้อยซํา้ให้ได้สีเหมือนเดมิของสีธรรมชาติบางครัง้กระทําได้ยาก เพราะวตัถดุิบท่ีนํามาใช้
ย้อมนัน้สามารถควบคมุได้ยาก คณุภาพของวตัถดุิบขึน้กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ต้นไม้ต้นเดียวกนัใน
ฤดรู้อนและฤดฝูนจะให้สีท่ีแตกต่างกนั หรือต้นไม้ชนิดเดียวกนัอายตุ่างกนัก็ให้สีท่ีต่างกนัไปด้วย หรือ
ต้นไม้ประเภทเดียวกัน อายุไร่เร่ียกันแต่ขึน้อยู่คนละพืน้ท่ีก็อาจจะมีสีท่ีต่างกัน เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ
เหลา่นีจ้ะมีผลอยา่งมากตอ่การย้อมซํา้ให้ได้สีเหมือนเดมิของสีธรรมชาต ิ
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 4.  วตัถดุิบในการย้อมสีบางสีหายาก หรือเทคนิคการย้อมสีบางสีนัน้ยาก เช่น สีดําจากมะเกลือ 
สีนํา้เงินจากต้นคราม และสีแดงจากคร่ัง ผู้ผลิตต้องมีความรู้ และความชํานาญเฉพาะสีนัน้ๆ ซึง่ผู้ผลิต
ทัว่ๆไปไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีเช่นนีผู้้ผลิตบางรายก็หนัไปใช้สีเคมีท่ีให้ผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม
น้อย (Low impact chemical dyes) ซึง่ปัจจบุนัได้มีการผลิตและจําหน่ายกนัแพร่หลายมากขึน้ สีเคมี
ดงักลา่วนีไ้ม่มีสาร  Azo เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง จึงเป็นสีเคมีท่ีปลอดภยั แตก่ารใช้สีเคมีท่ีให้ผลกระทบ
น้อยนีจ้ะต้องมีการบําบดันํา้เสียอยา่งถกูวิธีด้วยเช่นกนั 
 
 4.4 ความรู้เก่ียวกับการย้อมสีธรรมชาต ิ
 การพฒันาการย้อมสีธรรมชาติในยุคปัจจุบนันี ้มีพลงัผู้บริโภคหรือกลไกทางการตลาดเป็น
ตวักระตุ้นการพฒันาและดดัแปลงโดยอาศยัเทคนิคใหม่ๆรวมทัง้การอธิบายท่ีมีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์
มากขึน้ เพราะการถ่ายทอดความรู้จากแม่สูล่กู จากยายสูห่ลานเพียงอย่างเดียวดงัเช่นสมยัโบราณไม่
เพียงพออีกต่อไป ผู้ผลิตสีธรรมชาติต้องค้นคว้าทดลองและพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนให้มีคณุภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตลาดต้องการอยูต่ลอดเวลา 
 เทคโนโลยีการย้อมสีนัน้มีวตัถปุระสงค์หลกั 2 ประการ คือ 
 1.  ต้องการความสม่ําเสมอของเฉดสี (leveling dyeing) และได้เฉดสีตามความต้องการ 
 2.  ความคงทนตอ่กระบวนการผลติหลงัการย้อมและเม่ือนําไปใช้งาน 
 ในปัจจุบนัความต้องการของผู้บริโภคเปล่ียนไปจากเดิม การย้อมสีสิ่งทอในปัจจุบนัจะต้อง
พิจารณาองค์ประกอบอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น 
 1.  สีย้อมท่ีจะนํามาใช้นัน้จะต้องไม่เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะสีย้อมบางตวัอาจ
สามารถแทรกซมึเข้าไปในร่างกายทําให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้สวมใส ่
 2.  การปล่อยนํา้ย้อมทิง้ลงสู่แหล่งนํา้ธรรมชาติไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป ต้องมีกําหนด
มาตรฐานนํา้ทิง้ โรงงานใดสามารถทําให้นํา้ย้อมเป็นพิษยิ่งน้อยย่อมเสียคา่ใช้จ่ายในการบําบดันํา้เสีย
น้อยด้วย 
 สําหรับการย้อมผ้าไหมในครัวเรือนในชนบทจะใช้สีธรรมชาติ ซึ่งจะให้สีท่ีสวยงามและไม่
สามารถย้อมซํา้ได้เหมือนอีกครัง้ ซึ่งเป็นเสน่ห์ท่ีสําคญัของผ้าไหม เป็นทางเลือกหนึ่งของการย้อมท่ี
ปลอดภยั แตก่ารย้อมด้วยสีธรรมชาติมกัทําให้เกิดปัญหา คือ สีซีด สีตก สีไม่สดใส ต้องมีกระบวนการ
เตรียมผ้าไหมให้สามารถติดสีได้ดีและทําให้เกิดความคงทนมากขึน้ นั่นคือการใช้โลหะทําให้เกิด
โครงสร้างเชิงซ้อน  (complex)  ในการช่วยยดึตดิสี 
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 4.5 การจัดหมวดสีโบราณ 
 วิบลูย์ ลีส้วุรรณ (2533: 175) การเรียกช่ือสีของช่างไทยจะแตกตา่งไปจากการเรียกช่ือสีของ
คนทัว่ไป ซึง่มกัเรียกช่ือสีในลกัษณะเปรียบเทียบกบัสีท่ีมีอยูใ่นธรรมชาต ิบางท่ีเรียกช่ือสีตามสิง่ท่ีนํามา 
เปรียบเทียบ เช่น เรียกช่ือสีในกลุม่สีแดงวา่สีเลือดนก สีเลือดหม ูแดงลิน้จ่ี สีทบัทิม ช่ือสีในกลุม่สีเขียว 
มกัเรียกตามลกัษณะสีสิ่งท่ีเปรียบเทียบกบัสีตา่ง ๆ  กนัไป เช่น เขียวไข่กา เขียวหวัเป็ด เขียวมะกอก
เรียกช่ือสีในกลุม่สีเหลืองวา่ เหลืองมะนาว ส้มจําปา หมากสกุ และเรียกสีอ่ืน ๆ ตามช่ือของสิง่ท่ีออกสี 
นัน้ ๆ เช่น สีนํา้ตาลไหม้ สีหม้อใหม่ สีขีม้้า สีนํา้ทะเล สีฟ้า สีคราม สีเปลือกมงัคดุ เป็นต้น วรรณิภา ณ 
สงขลา (2539: 104) ได้จดัหมวดสีโบราณ ไว้ดงันี ้
 หมวดสีแดง ชาดเลือดนก แดงยอ ทบัทิม ลิน้จ่ี แดงมณี เลือดหม ูดนิแดง ชมพ ูกหุลาบ ดอก
ชบา นํา้หมาก กรักนํา้ตาล บวัโรย กลีบบวั แดงตดั ดนิแดงตดั นํา้คร่ัง หางเหย่ียว เท้านกพิราบ ก ุแดงก่ํา 
ฝาด นํา้หาง ดนิแดงดนิตดั 

 หมวดสีเสน ส้ม แสด จําปาแดง จําปาแก่ หมากสกุ ก้ามป ูอสรุา หงเสน หงสบาท หงสิบบาท 
หงชาด หงดนิ อิฐหม้อใหม ่ทองแดง นาก เหลก็ ปนู ก้านดอกกรรณิการ์ ลกูพิกลุ เสน 
 หมวดสีเหลือง เหลือง รง นวล ลกูจนั ดอกบวบ มกูสกุ ขีผ้ึง้ เล่ือมประภสัสร เนือ้ นวลจนัทร์ 
นวลเทา ทอง ทองเหลือง เล่ือม พราย มะตมูสกุ ดนิ นํา้ผึง้ ดอกคํา ดนิเหลือง 
 หมวดสีเขียว เขียว เขียวใบแค เขียวนิล สมอ มหาดไทย ก้านมะลิ เขียวไข่กา เขียวนวล ก้าน
ตอง ไพล ยอดตองอ่อน เขียวใบไม้ ถัว่เขียว เขียวนกกาลิง เขียวตะพุ่น เขียวรง เขียวมอ เขียวขาบ เทา
เขียว เขียวขจี หญ้าม้าน เขียวเทา นํา้ไหล เขียวฝร่ัง ตองอ่อน เขียวตัง้เซ เขียวชินสี เขียวขีน้กการะเวก 
ก้ามปหูลดุ ดนิเขียว เขียวฟ้าเขียวมรกต รงกา 
 หมวดสีคราม คราม ฟ้า ขาบ กรมท่า มอคราบ มอมือ สมัฤทธ์ิ เมฆ หมอก โศก นํา้เงิน
นกพิราบ เมฆมอขาบดํา ครามฝร่ัง นํา้เงิน ตากุ้ง เข้มขาบ ครามจีน 
 หมวดสีม่วง ม่วง ม่วงชาด เม็ดมะปราง ดอกตะแบก ม่วงคราม ลกูหว้า กลาโหม ม่วงแดง 
พวงองักาบ ดอกอญัชญั ดอกบานเย็น มว่งตอง มว่งเขียว เปลือกมงัคดุ 
 หมวดสีดํา ดํานิล ปีกแมลงวนั นํา้รัก หมกึ ย่ํากรุย มอหมกึ เทา ดํา กํา ก่ําแม่สีตา่ง ๆ ท่ีช่าง
ไทยสมยัโบราณทําจากวตัถดุบิธรรมชาตด้ิวยกรรมวิธีท่ีเรียบง่ายบางสีช่างมิได้เรียก “สี” นําหน้าอย่างสี
ทัว่ ๆ ไป เพราะช่างโบราณเห็นว่าสีตา่ง ๆ มีลกัษณะเป็นนํา้ยา จึงเรียกช่ือตามวตัถดุิบหรือตวัยาเป็น
หลกั เช่น เรียกสีแดงวา่ ดนิแดงชาด เรียกสีเหลืองวา่ รง เรียกสีฟ้าว่า คราม และเรียกสีดําว่า เขม่า หรือ
หมกึ เป็นต้น(ประจกัษ์ ภมูินา. 2553: 66-67) 
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 สรุปเร่ืองสีย้อมธรรมชาติได้ว่า ปัจจบุนัมีการใช้สีจากสีเคมีเป็นส่วนใหญ่เพราะมีความติด
คงทนนานกวา่ ย้อมได้ง่ายกวา่ และหาซือ้ได้ง่ายกว่า แตผ่ลเสียนัน้ สีเคมีมีสว่นในการทําลายสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างมาก เป็นอนัตรายต่อสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย ซึงตรงข้ามกับสีธรรมชาติ ท่ีไม่มีอนัตรายเพราะได้
สีมาจาก พืช และสตัว์ซึง่มาจากธรรมชาติ แตก็่มีความนิยมนํามาย้อมกนัน้อย ดัง้นัน้ควรมีการรณรงค์
ให้หนัมาใช้สีย้อมธรรมชาติทัง้ระบบหตักรรมและอตุสาหกรรม เพื่อสร้างความปลอดภยัให้กบัผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้เป็นการอนุรักษ์การย้อมสีจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นภมูิปัญญาดัง่เดิม
ไมใ่ห้สญูหายไปอีกด้วย 
 
5. ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกับผลิตภณัฑ์รักษาส่ิงแวดล้อม 
 5.1 ทฤษฎี Eco-Efficiency ดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
 เราต้องยอมรับวา่การพฒันาสิง่ตา่งๆ ล้วนต้องประสบกบัแง่มมุท่ีไมส่วยงามเสมอไป การพฒันา
สิ่งหนึ่งอาจเป็นจุดเร่ิมต้นของการทําลายอีกหลายๆ สิ่ง เฉกเช่นกบัการพยายามนําประเทศสู่ความ
เจริญวฒันา แตก็่กลบัทําให้ความสมบรูณ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมโดยไม่รู้ตวั 
หรือแม้จะพยายามระมดัระวงั สร้างมาตรการในการพฒันาโดยเคียงคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์ ก็ยงัไม่สามารถ
ลดปัญหาสภาวะแวดล้อมเส่ือมถอยของโลกไปได้ จนสง่ผลร้ายตา่งๆ ท่ีทวีความรุนแรงขึน้มากมาย ทํา
ให้โลกเร่ิมหนัมาจริงจงักบัการสร้างกรอบและมาตรฐานท่ีชดัเจนมากขึน้ในปัจจบุนั  
 ในประเทศไทยของเราเองก็ได้เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจและการพฒันาในภาคอตุสาหกรรม 
ซึง่การพฒันาเหลา่นีเ้องท่ีทําให้เกิดผลกระทบอยา่งชดัเจนเพราะย่ิงการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมมี
มากขึน้เท่าไร ปัญหามลพิษก็ยิ่งเพิ่มทวีมากขึน้เท่านัน้ ทัง้นีผ้ลกระทบทางตรงและรุนแรงก็คงไม่อาจหนี
พ้นระบบนิเวศวิทยาในบริเวณนัน้ จากปัญหานีเ้องจึงได้เกิดแนวคิดท่ีเป็นแนวทางในการแก้ไขและ         
ตดัตอนปัญหาท่ีอาจมากขึน้ในอนาคต    
 โดยแนวทางนีถื้อเป็นแนวทางการพฒันาท่ียัง่ยืนของภาคอตุสาหกรรม เพราะเป็นการสร้าง
สมดลุระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา
ระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน อนัเป็นการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความมัน่คงทาง
ระบบนิเวศ โดยหลกัการนีเ้รียกว่า หลกัการเชิงทฤษฎีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-
Efficiency  
  5.1.1 Eco-Efficiency การพฒันาท่ีใสใ่จสิง่แวดล้อม  
   Eco-Efficiency มีการกลา่วถึงครัง้แรกโดย 2 นกัวิจยัชาวสวิสในปี พ.ศ. 2532 จากนัน้ใน
ปี พ.ศ. 2535 มีการริเร่ิมใช้อย่างเป็นทางการโดย คณะกรรมการนกัธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมโลก (World 
Business Council for Sustainable Development : WBCSD) ซึง่เป็นกลุม่บริษัทชัน้นําระหว่างประเทศ
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กว่า 130 บริษัท จาก 30 ประเทศทัว่โลก ท่ีมีวิสยัทศัน์ด้านการพฒันาเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการดแูล
สิ่งแวดล้อม หากแปลความหมายตรงตามคําของ Eco-Efficiency แล้ว Eco หมายถึง ทัง้ระบบนิเวศ 
Ecology และเศรษฐกิจ Economy เม่ือนํามารวมกบัประสิทธิภาพ Efficiency ก็จะได้ความหมายว่า 
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยความหมายของคําว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ WBCSD 
ได้ให้ความหมายวา่ คือหลกัการทางการจดัการท่ีช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัและ
การเจริญพฒันาพร้อมไปกบัการมีสว่นรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม โดยจะนําไปสูผ่ลประกอบการพฒันา
และยัง่ยืน   ซึง่องค์กรธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีมีประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ก็จะต้องมีศกัยภาพใน
การผลติและการบริการในราคาท่ีแขง่ขนัได้ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของมนษุย์ และนํามา
ซึง่คณุภาพชีวิตสามารถลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติตลอดอายขุองผลิตภณัฑ์
หรือบริการ รวมทัง้ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาต ิ 
  5.1.2 หลกัการเชิงทฤษฏีประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัดงันี ้ 
   1. มุง่ลดการบริโภคทรัพยากร (Reducing the consumption of resources) พยายามลด
การใช้วตัถดุิบตัง้ต้นในการผลิตพลงังาน นํา้ และท่ีดิน สง่เสริมการใช้ซํา้ (Reuse) และการแปรใช้ใหม่
(Recycle) ของผลติภณัฑ์  
   2. มุง่ลดผลกระทบท่ีมีตอ่สิง่แวดล้อม (Reducing the impact on nature) ลดการปลอ่ย
ของเสีย ได้แก่ นํา้ทิง้ขยะและสารพิษ ออกสูส่ิง่แวดล้อม  
   3. มุ่งเพิ่มมลูคา่ของผลิตภณัฑ์และการบริการ(Increasing product or service value) 
ทําให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ สินค้าและการบริการสงูสุด แต่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตน้ิอยท่ีสดุ  
  5.1.3  แนวทาง 7 ประการ ประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ    
  การนําหลกัการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใช้ในทางธุรกิจนัน้ สามารถตรวจวดั
ดชันีชีว้ดัความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึง่จะสามารถช่วยชีนํ้าทิศทางการดําเนินแนวทาง 
อีกทัง้ยงัสนบัสนนุให้นโยบายของรัฐมุ่งไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนเพิ่มมากขึน้ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม WBCSD ได้กําหนดแนวทาง 7 ประการท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานด้านธุรกิจ
ประสบความสําเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้ อนัประกอบด้วย     
  1.  ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบตัง้ต้นในการผลิตและบริการ (Reduce material 
intensity)  
  2.  ลดการใช้พลงังานในการผลติและบริการ (Reduce energy intensity)  
  3.  ลดการปลอ่ยสารพิษตา่งๆ (Reduce dispersion of toxic substance)  
  4.  เสริมสร้างสกัภาพการแปรใช้ใหมข่องวสัด ุ(Enhance recyclability)  
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  5.  เพิ่มบริมาณการใช้ทรัพยากรท่ีหมนุเวียนได้ (Maximize use of renewables)  
  6.  เพิ่มอายกุารใช้งานของผลติภณัฑ์ (Extend product durability)  
  7.  เพิ่มระดบัการให้บริการแก่ผลิตภณัฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ (Increase service 
intensity)  
 ดร.กิตกิร จามรดสุติ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล หวัหน้า
โครงการการวิเคราะห์ประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจวา่ 
 

จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่าการนําประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปประยกุต์ใช้กบัภาคธุรกิจอตุสาหกรรม
หรือองค์กรใดๆ ก็ตาม สามารถก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ในมมุมอง 2 มิติกลา่วคือ เกิดการแข่งขนั
ด้านธุรกิจเพิ่มมากขึน้ซึง่นําสูผ่ลลพัธ์ของการพฒันาด้านเศรษฐกิจขององค์กรหรือภาคธุรกิจนัน้ๆ ควบคู่กบั
มิติท่ี 2 คือการพยายามลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งแวดล้อมรอบข้าง อนัจะสง่ผลระยะยาวต่อภาวการณ์
ดํารงอยู่ในอนาคต นอกจากนี ้ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจยงัสามารถช่วยในการกําหนดบทบาทของ
องค์กรหรือธุรกิจใดๆ ก็ตามในเชิงนโยบายและกลยทุธ์ซึง่สามารถนําไปสูก่ารแข่งขัน้ในเชิงธุรกิจอย่างเป็น
ระบบ กล่าวคือผลลพัธ์ท่ีได้จากการดําเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรหรือภาคธุรกิจ 
ยงัสามารถช่วยประเมินให้เห็นถึงสภาพขององค์กรหรือภาคธุรกิจในช่วงระยะเวลาต่างๆ ท่ีผ่านมา การ
นํามาใช้เทียบเคียงสมรรถนะด้านการจดัการกบัองค์กรหรือภาคธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั นําไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายในองค์กรหรือภาคธุรกิจ และกําหนดบทบาทเชิงนโยบายของกลยทุธ์
ขององค์กรหรือภาคธุรกิจสําหรับการดําเนินงานในอนาคตได้อีกด้วย   
 

  ประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสามารถเป็นได้ทัง้หลกัการดชันีตวัชีว้ดั ท่ีบง่บอกความสมัพนัธ์
ด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขององค์กรและภาคธุรกิจอตุสาหกรรมที่นําไปประยกุต์ใช้ได้เป็น
อย่างดี การนําประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปประยกุต์ใช้ในระดบักลุ่มอตุสาหกรรมหรือองค์กรท่ี
ใหญ่มากขึน้ อาจมีความจําเป็นที่จะต้องอาศยัความร่วมมือซึ่งกนัและกนัในการแรกเปลี่ยนข้อมลู
ข่าวสาร รวมการกําหนดทิศทางการพฒันาร่วมกนั อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืนของภาคธุรกิจ
อตุสาหกรรมหรือองค์กรนัน้ๆ ตอ่ไป นอกเหนือจากศพัท์ว่า Eco-Efficiency แล้วก็มีการเรียกช่ืออ่ืน เช่น 
เทคโนโลยีสะอาด การผลิตท่ีสะอาด เป็นต้น ซึง่ในประเทศไทยก็ได้มีกรมควบคมุมลพิษจดัทําแผนแม่บท
ระยะยาวของประเทศไว้ ไม่เพียงคณุประโยชน์อเนกอนนัต์ท่ีมีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจชาติโดยตรงแล้ว 
ประโยชน์ท่ีจะยืนยงและสืบทอดต่อไปคือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ียงัคงอยู่สมบูรณ์ให้มนษุยชาติใน
อนาคตอนัยาวไกลอีกด้วย (กรมควบคมุมลพิษ. 2551: 13-16) 
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 5.2 ทฤษฎีการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainble Production and Consumption) 
 การผลิต หมายถึง กระบวนการท่ีทําให้เกิดมลูคา่เพิ่ม (Value Added) ทัง้ท่ีเป็นมลูคา่ หรือ
ประโยชน์ใช้สอย (Use Value) และมลูคา่ในการแลกเปล่ียน  (Exchange Value) โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์ในการดํารงชีวิต เพราะฉะนัน้การผลิตจึงเป็นการสร้างคณุค่า
ของสนิค้าท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของมนษุย์  (Utility) การผลติอยา่งยัง่ยืนก็คือกระบวนการ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัสินค้าซึง่เป็นส่วนหนึ่งของแฟชัน่อย่างยัง่ยืนแต่ต้องการคนท่ีมีจิตสํานึก มองเห็น
กระบวนการผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ และให้ความสําคญัตอ่ปัจจยัการผลิตท่ีมีอย่างจํากดั มีการบริหาร
โดยเลือกวิธีการผลิตท่ียึดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด มีการพฒันาบคุลากรและสนบัสนนุองค์ความรู้
การผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพทางการผลิตและจัดการกับของเหลือและขยะ  
(Waste) เพ่ือป้องกนัมลพิษอยา่งเป็นระบบ 
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ภาพประกอบ 16 ห่วงโซอ่ปุทานแบบเก่าและแบบใหม ่
 

 ท่ีมา: สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ. (2555). แฟชัน่อย่างยัง่ยืนทศันคติใหม่ต่อการ
ปรบัตวัแฟชัน่ไทย. หน้า 14. 

 
 การผลิตที่ดี จะถูกออกแบบกระบวนการเชิงนิเวศน์แล้วยงัต้องคํานึงถึงความสิน้เปลือ้ง  

(Green & Lean Design) เร่ิมจากต้นนํา้ไปถึงปลายนํา้ กระบวนการผลิตที่ดีจะไม่เทอะทะ ช่วยลด
ขัน้ตอน ลดการใช้พลงังานประหยดัทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกนัยงัมีการจดัการกบัความ

 
 
 
 

 
 

Figure 1.The Traditional Supply Chain : ห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบบเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legend: 
Waste (or disposed) materials 

Figure 2. The Extended  Supply Chain : ห่วงโซ่อุปทานผลิตแบบใหม่ท่ีใส่ใจต่อวสัดุเหลือใช ้
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สญูเสีย (Waste) ในทกุขัน้ตอน ทําให้ปลอดภยัไร้ความสญูเสีย เป็นการทําอตุสาหกรรมให้สะอาดและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้แล้วการผลิตแบบนีช้่วยยืดอายกุารใช้งานของวสัด ุ
ด้วยกรรมวิธีการนําวสัดเุหลือใช้กลบัมาใช้ได้อีก เกิดการรีไซเคิลช่วยลดปริมาณขยะและของเสียลดลง
จนเหลือศนูย์ (Zero Waste)  ในท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 วงจรการรีไซเคลิ 
 

 ท่ีมา: สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ. (2555). แฟชัน่อย่างยัง่ยืนทศันคติใหม่ต่อการ
ปรบัตวัแฟชัน่ไทย. หน้า 15. 
  
 ในอีกด้านหนึ่งการผลิตอย่างยัง่ยืนยงัครอบคลมุถึงการผลิตเพ่ือธุรกิจสีเขียว (Green Business)  
และธุรกิจเชิงจริยธรรม  (Ethical Business) การผลิตอย่างยัง่ยืนจะไม่มองกําไรเป็นผลตอบแทนอย่าง
เดียว แต่จะทําธุรกิจอย่างเป็นเหตเุป็นผล (Marking Business but also making sense) การผลิต
สนิค้าแฟชัน่อยา่งยัง่ยืนจะใช้แรงงานอยา่งเป็นธรรม ไมเ่อารัดเอาเปรียบ หลีกเล่ียงแรงงานเด็กและการ
กดข่ีคา่แรง หรือการให้คนงานอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงตวัอย่างเช่น การปลกูฝ้ายท่ีมีการฉีดพ่นยาฆ่า
แมลงจนเกษตรกรต้องเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็ง จํานวนมาก หรือ กรณีการใช้ สีย้อมท่ีเจือปนสว่นผสม
โลหะท่ีเป็นอนัตรายตอ่คนย้อม เป็นต้น 
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DESIGN                   PRODUCTION                  CONSUMPTION 
 
            
 

       3R                                            
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ภาพประกอบ 18 วงจรกระบวนการผลติอยา่งยัง่ยืน 
 
 ท่ีมา: สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ. (2555). แฟชัน่อย่างยัง่ยืนทศันคติใหม่ต่อการ
ปรบัตวัแฟชัน่ไทย. หน้า 15. 
 

การบริโภคอย่างยัง่ยืนนัน้ ผู้บริโภคจะมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม การตดัสินใจ
ซือ้สินค้าจะคํานึงถึงวงจรชีวิตของแฟชัน่ และเลือกใช้ของท่ีมีอายทุนทาน (Long Lift Products) สินค้า
แฟชัน่แบบเบื่อง่าย  (Fast Fashion) หรือเส่ือมสภาพเร็วก็จะเส่ือมความนิยมลงเร่ือยๆ 
 กฎระเบียบและพฤติกรรมทางสงัคมในโลกยคุใหม่จะเร่ิมตีกรอบล้อมประเทศไทยเราเพราะ
การลดปริมาณขยะแฟชัน่ การรีไซเคลิเสือ้ผ้า การนําของเหลือใช้กลบัมาออกแบบใหมแ่ละรวมถึงสนิค้า
มือสองจะได้รับความนิยมมากขึน้ และบงัคบัให้เราต้องเร่งปรับตวั 
 - ใบไม้สีเขียว ใช้วสัดธุรรมชาติและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าท่ีทอจากเส้นใยธรรมชาต ิ
เส้นใยท่ีสลายได้ เส้นใยรีไซเคลิ เส้นใยปลอดสาร รวมถึงกระบวนการผลติท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 - ใบไม้สีฟ้า ใช้กระบวนการการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นผ้าผืนท่ีทอจาก
กระบวนการท่ีใช้สี เคมี และตกแตง่สําเร็จท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
 - ใบไม้สีนํา้ตาล ใช้กระบวนการทางสงัคมและมีความโปร่งใส เช่น การผลิตทีมีจริยธรรม มี
มาตรฐานหรือใบรับรองท่ีมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม (CRS) (สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรม       
สิง่ทอ. 2555: 13-16) 
 
 

   กระบวนการผลติตองเขยีวตองไมเทอะทะ 
SUSTAINABLE PRODUCTION 

LEEN+GREEN MANUFACTURING 
 
DESIGN            CUTTING            SEWING            PACKING            SHIPPING 
GREEN DESIGN                 WITHOUT FABRIC                        REDUCE                                  ECO                                    BY MOST 
                                       WASTE CREATION                 ENERGY USAGE                         FRIENDLY                          FUEL EFFICIENCY 
                                                                               EX. AIR CONDITIONER                    PACKAING                         TRANSPORTATION 
                                                                               = GREEN ARCHITECT 
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 5.3 การตลาดสีเขียวและผู้บริโภคสีเขียว (Green marketing and green consumer) 
  5.3.1 การตลาดสีเขียว 
  ประชาชนสว่นใหญ่ยงัมีความเช่ือว่าตลาดสีเขียว หมายถึง การสง่เสริม/โฆษณาผลผลิต 
หรือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุสมบตัิเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อม เช่นปราศจากฟอสเฟต (phosphate free) 
นํากลบัมาใช้ใหม่ได้ (recyclable) เติมเพ่ือใช้ใหม่ได้ (refillable) เป็นมิตรตอ่โอโซน (ozone friendly) 
และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม (environmentally friendly) หรือหมายถึง ผลิตผลเพ่ือการบริโภค 
ผลิตภณัฑ์จากโรงงานอตุสาหกรรม ตลอดจนการบริการ ตวัอย่างเช่น การโฆษณาเก่ียวกบัท่ีพกัแรมท่ี
เร่ิมใช้คําว่า “ การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์” (ecotourist) ซึง่มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามธรรมชาติหรือ
การลดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม โดย green หรือ environmental marketing ประกอบขึน้ด้วย
กิจกรรมท่ีสร้างขึน้เพ่ืออํานวยความสะดวกและก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีมุ่งสนองความต้องการของ
มนษุย์ให้เกิดความพึงพอใจ โดยท่ีกิจกรรมทัง้หมดเหล่านัน้มีผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมน้อย
ท่ีสดุระบบการตลาดดัง้เดิม (classical marketing) ประกอบด้วยสว่นการตลาด (Marketing mix: 4 
Ps) ท่ีมีปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคมุได้ เพ่ือสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย สว่นประกอบของ 
4 Ps นีมี้ความเก่ียวพนัและมีความสําคญัเท่าเทียมกนั ประกอบด้วย  
  1. ผลิตภณัฑ์ (product) เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ (value) ในสายตาของลกูค้าทําให้เกิดพฤติกรรม
การซือ้  
  2. ราคา (price) ราคาต้องสามารถเพิม่มลูคา่ให้คนยอมรับได้ 
  3. สถานท่ีจดัจําหน่าย (place) ช่องทางจดัจําหน่ายจะต้องอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า 
  4. การส่งเสริมการตลาด (promotion)เป็นวิธีการชักชวนให้ลูกค้าเข้าใจถึงคุณค่าและ
ลกัษณะของผลติภณัฑ์ท่ีออกวางจําหน่ายในตลาด 
 สําหรับระบบการตลาดสมยัใหม่ จําเป็นต้องเก่ียวเน่ืองกบัสภาพแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการจดัการสภาพแวดล้อม การตลาดสมยัใหม่มีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น การตลาดสมยัใหม ่
(new marketing)การตลาดเชิงนิเวศน์ (ecological marketing, eco-marketing) และ การตลาดสีเขียว 
(green marketing) แนวคิดของการตลาดท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกบัข้อกําหนดของรูปแบบ
การตลาดเพ่ือสงัคม (societalmarketing) ซึง่แนวคิดนีย้ดึหลกัว่า งานขององค์การก็คือ การพิจารณา
ความจําเป็น ความต้องการและความสนใจของตลาดเป้าหมาย และการสร้างความพงึพอใจให้เกิดขึน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเหนือคู่แข่ง โดยยงัคงรักษาความอยู่ดีกินดีของผู้บริโภคและ
สงัคมไว้ เช่น ไม่ค้ากําไรเกินควร ไม่ผลิตสินค้าท่ีเป็นอนัตรายตอ่ประชาชน ไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม
อนัเป็นพิษ ทัง้นีบ้ริษัทจึงมีเป้าหมายคือ การสร้างความพงึพอใจของผู้บริโภคและสงัคมในระยะยาว 
ทัง้นีโ้มเดลหรือรูปแบบสว่นประสมของการตลาดสีเขียว (greenmarketing mix) นัน้ต้องประกอบด้วย
สว่นประกอบ 4 ตวั (4 Ps) ดงันี ้คือ 
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  1. ผู้ผลิตควรผลิตผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศน์ท่ีนอกจากจะไม่ไปทําลายสภาพแวดล้อมแล้วยงั
ต้องป้องกนัหรือทเุลาความเสียหายของสภาพแวดล้อม 
  2. ราคาของผลติภณัฑ์เชิงนิเวศน์อาจจะสงูขึน้เลก็น้อย 

  3. การกระจายผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด (distribution logistics) มีความสําคญัมาก
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเน้นบรรจภุณัฑ์เชิงนิเวศน์ 
  4. การสื่อสารทางการตลาดเน้นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม 
  5.3.2 ผู้บริโภคสีเขียว 
  ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาผู้บริโภคส่วนใหญ่เร่ิมรู้สกึว่าพฤติกรรมการซือ้สินค้าของตงัเองนัน้มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยตรงหลายด้าน ดงันัน้ผู้บริโภคจึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมการซือ้และ
บริโภคโดยไมใ่ห้มีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม เช่น ซือ้ผลติภณัฑ์ท่ีบรรจภุณัฑ์ทําจากวสัดท่ีุนํากลบัมา
ใช้ใหม่ (recycled material) ซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่น สีท่ีย่อยสลายได้โดยวิธี
ชีวภาพ (biodegradable paint) สเปรย์ผมท่ีไมผ่สมสาร CFC หรือตวักรองกาแฟท่ีไม่ฟอกสี โดยปัจจยั
ท่ีมีผลทําให้ผู้บริโภคยินดีท่ีจะจ่ายเพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม มีอยู ่5 ปัจจยัประกอบ
กนัเป็นโครงร่างของผู้บริโภคสีเขียว (profiles of green consumers) (Laroche, M., Bergeron, J., 
and Barbaro-Forleo, Guido, 2001) ดงันีคื้อ 
   1. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค (demographics characteristics) 
วิธีวิเคราะห์ลกัษณะผู้บริโภคท่ีดีท่ีสดุคือ การศกึษาทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีจําแนกประชากรออก
ตามอาย ุ เพศ รายได้ การศกึษาลกัษณะการทํางาน ท่ีอยู่อาศยั สถานภาพการสมรส และขนาดของ
ครอบครัว เป็นต้น ผลการศึกษาวิเคราะห์เดิมพบว่า ผู้หญิงมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าผู้ชาย แต่ต่อมากลบัพบว่าผู้ชายยินดีท่ีจะจ่ายเพิ่มขึน้เพ่ือควบคมุสภาวะมลพิษทางอากาศ
มากกว่าผู้หญิง สําหรับการวิเคราะห์ทางด้านรายได้และการศกึษาของประชากรสรุปได้ว่า ทัง้รายได้
และการศึกษาไม่ใช่ตวัดชันีท่ีดีนกัในการบ่งชีค้วามรับผิดชอบทางด้านสภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรม
การเลือกซือ้ของผู้บริโภค งานวิจยัในอดีตพบว่า คนท่ีมีอายนุ้อยกว่าค่าเฉลี่ยจากการศกึษาทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีจําแนกประชากรออกตามอายเุป็นผู้บริโภคสีเขียว แตผ่ลการวิจยัภายหลงักลบัพบว่า 
ผู้บริโภคสีเขียวจะเป็นผู้มีอายุมากกว่าค่าเฉลี่ย นักวิจัยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าลักษณะทางด้าน 
ประชากรศาสตร์มีความสําคญัน้อยกว่าตวัชีว้ดัทางด้านความรู้ คา่นิยม และ/หรือทศันคติในการอธิบาย
พฤตกิรรมของผู้บริโภคสีเขียว 
   2. ความรู้ของผู้บริโภค (knowledge or eco-literacy) เป็นท่ียอมรับกนัแล้วว่าความรู้
มีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้จะมีความสําคญัในการจดัโครงสร้างของ
ข้อมลูท่ีผู้บริโภครวบรวมและจดัการเป็นข่าวสารและการใช้ข่าวสารให้เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ 
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ตลอดจนการประเมินคณุค่าของผลผลิตและการบริการ รายงานการวิจยัด้านความรู้ของผู้บริโภคต่อ
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์และใช้บริการท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมมีความขดัแย้งกนัอยู่ บางรายงานได้
รายงานว่าความรู้ของผู้บริโภคไม่เช่ือมโยงกบัพฤติกรรมการบริโภคเชิงนิเวศน์ แต่บางรายงานบอกว่า
ความรู้ทางนิเวศวิทยาของผู้บริโภคเป็นดชันีชีว้ดัการบริโภคเชิงอนรัุกษ์ของผู้บริโภคและยงัพบว่าผู้ ท่ีมี
ความรู้ทางด้านสภาพแวดล้อมสงูพอใจท่ีจะจ่ายมากขึน้สําหรับผลติภณัฑ์สีเขียว 
   3. คา่นิยมของผู้บริโภค (values) เป็นความพงึพอใจเก่ียวกบัความเช่ือถืออย่างลกึซึง้
และหลกัปรัชญา(philosophical subjects) หรือเป็นความเช่ือซึง่ชีนํ้าการกระทําและการใช้ดลุยพินิจท่ี
มีตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆคา่นิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมผู้บริโภคแบง่ออกเป็น 2 อยา่ง คือ 
    1. ความเป็นปัจเจกชน (individualism) คือ สภาพซึง่บคุคลมองตวัเองครัง้แรก
เป็นสว่นตวัและเช่ือวา่ความสนใจสว่นตวัและคา่นิยมมีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก 
    2. ความเป็นกลุ่ม (collectivism) ความรู้สกึท่ีว่าสิ่งท่ีดีงามของกลุ่มหรือสงัคม
จะต้องมาก่อนจากรายงานผลการวิจยัปรากฏว่า ผู้บริโภคท่ีมีคา่นิยมความเป็นกลุม่ (collectivism) มี
แนวโน้มท่ีจะเป็นมิตรตอ่สภาพแวดล้อม ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีมีคา่นิยมเป็นปัจเจกชน (individualism) มี
แนวโน้มท่ีไมเ่ป็นมิตรกบัสภาพแวดล้อมมากกวา่ นอกจากนีย้งัพบวา่ พวกท่ีมีคา่นิยมสนกุสนานและร่ืน
เริง (fun/enjoyment) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติและเห็นความสําคญัของการนําผลิตภณัฑ์มา
แปรรูปใช้ใหม ่(recycling) ซึง่นําไปสูพ่ฤตกิรรมการใช้ของแปรรูปใช้ใหม ่
   4. ทศันคติของผู้บริโภค (attitudes) ทศันคติ (attitudes) คือ ความรู้สกึนึกคิดของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตโดยใช้เป็นตวัเช่ือมระหว่าง
ความคดิและพฤตกิรรมนกัการตลาดนิยมใช้ในเคร่ืองมือการโฆษณาเพ่ือสร้างทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์
และตราสินค้า เสริมแรงและ(หรือ) เปล่ียนทศันคติของผู้บริโภค ซึง่องค์ประกอบของทศันคติ มี 3 สว่น 
คือ 
    1. สว่นของความเข้าใจ (cognitive component) หมายถึง สว่นท่ีเก่ียวข้องกบั
ความรู้ความเข้าใจ และความเช่ือเก่ียวกบัตราสนิค้าโดยปราศจากอารมณ์หรือความรู้สกึ 
    2. สว่นของความรู้สกึ (affective component) หมายถึง สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์
หรือความรู้สกึท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์และตราสนิค้า เช่น เกิดความรู้สกึชอบ หรือ ไมช่อบ พอใจ หรือ ไมพ่อใจ
มีประโยชน์ หรือ ไมมี่ประโยชน์ 
    3. สว่นของพฤติกรรม (behavior component) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัการซือ้หรือ การใช้ผลิตภณัฑ์ หรือ แนวโน้มการเกิดพฤติกรรม เช่น การแจกของตวัอย่าง มีวตัถปุระสงค์
ให้กลุม่เป้าหมายเกิดพฤตกิรรมการทดลองใช้ผลการวิจยัเก่ียวกบัทศันคติของผู้บริโภคเก่ียวกบัพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สภาพแวดล้อมได้แก่ 1) ความสําคญั (importance) และ 2) ความไม่สะดวก 
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(inconvenience) ของพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ยกตวัอย่าง เช่น ผู้บริโภคจะรู้สกึว่า
การนําผลิตภณัฑ์กลบัมาแปรสภาพใช้ใหม่ (Recycling)มีความสําคญัตอ่สงัคมและสภาพแวดล้อมใน
ระยะยาว แตผู่้บริโภคก็จะมีความรู้สกึถึงความไม่สะดวกสบายสว่นตวัในการกระทําเช่นนัน้ ในกรณีท่ี
คล้ายกนัก็คือ ถึงแม้วา่ผู้บริโภคจะรู้วา่การซือ้ นําผลไม้หรือ ขนมท่ีใสใ่นบรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้
จะเป็นผลร้ายต่อสภาพแวดล้อมก็ตาม แต่ก็ยังซือ้อยู่เพราะว่าสามารถซือ้และใช้ได้อย่างสะดวก 
นอกจากนีย้งัวิจยัพบว่า ความไม่สะดวกสบาย (inconvenience) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการนํา
กลบัมาใช้ใหม่ (recycling) โดยความเป็นปัจเจกชน (individualism) สงูจะเช่ือว่าการนําผลิตภณัฑ์
กลบัมาใช้ใหม่นัน้ไม่สะดวกสบาย ในทางตรงกันข้ามกันพบว่า ความสําคญัไม่มีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการบริโภคเม่ือมีการนํากลบัมาใช้ใหม ่
   5. พฤตกิรรมของผู้บริโภค (consumers’ behaviors) เป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคต้องนํา
การค้นหา การซือ้การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ีสนองความต้องการในการ
บริโภค โดยมีกระบวนการตดัสิน ใจและการกระทําของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้และการใช้สินค้า 
กระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้และใช้สินค้าของผู้บริโภคนัน้มีขัน้ตอนซบัซ้อนยากแก่การเข้าใจ มีรูปแบบ
และทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา  
สงัคมวิทยา และมานษุยวิทยา โดยนํามาประยกุต์ใช้กบัทฤษฎีทางการตลาดเพ่ือให้เข้าใจพืน้ฐานของ
พฤตกิรรมผู้บริโภคมากขึน้ 
  5.3.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
  การศกึษาวิจยัทางด้านจิตวิทยาสภาพแวดล้อมในอดีตจะเน้นบทบาทของปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัปัจเจกชน เช่นความรู้ (knowledge) ความใสใ่จ (concern) กบัสภาพแวดล้อม ทศันคติ (attitude) 
บรรทดัฐาน (norms) และคา่นิยม (values) ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริโภค ทศันคตแิละแรงจงูใจ (motives) 
ของผู้บริโภค นอกจากนัน้ยงัมีการค้นคว้าด้านโครงร่างของผู้บริโภคสีเขียว (profile of green consumer) 
ทัง้น่ีตวัแปรจําเพาะท่ีพบว่ามีผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านสภาพแวดล้อมสามารถจําแนกออกได้เป็น   
4 ประเภท คือ 
   1. การวดัทศันคติจําเพาะ (measures of specific attitudes) เช่น ผลของการสํารวจ
ผู้บริโภคท่ีสนบัสนนุข้อเสนอท่ีว่าความเช่ือเฉพาะตวัของผู้บริโภคเป็นตวัทํานายพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เป็นมิตรตอ่สภาพแวดล้อมได้แน่นอนกวา่ความใสใ่จทัว่ ๆ 
   2. พฤตกิรรมหรืออปุสรรคในการรับรู้ (perceived barriers) มีผลการศกึษาวิจยัแสดง
ให้เห็นว่าการควบคมุการรับรูh (perceived control) หรืออปุสรรคในการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นตวัทํานาย
พฤตกิรรมทาง สภาพแวดล้อม ในการกระตุ้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผู้บริโภคต้องมัน่ใจว่าพฤติกรรม
ของผู้บริโภคนัน้มีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมหรือมีผลทําให้สภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมดีขึน้ 
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   3. ความรู้ (knowledge) โดยส่วนใหญ่แล้วความรู้ทางด้านสภาพแวดล้อมจะมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมทางสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค แต่ก็มีรายงานท่ีขดัแย้งอยู่บ้าง 
ความรู้แบ่งออกเป็นความรู้ทางด้านทฤษฎี (knowledge about facts) และความรู้ทางการปฏิบตัิ 
(knowledge about actions) ความรู้ทางการปฏิบตัิจะมีผลตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคมากกว่าความรู้
ทางด้านทฤษฎี 
   4. บรรทดัฐานสว่นบคุคล (personal norm) ความรู้สกึผกูมดัทางจริยธรรม (feeling 
of moralobligation) เป็นตวักระตุ้นสําคญัเก่ียวกบัพฤติกรรมทางด้านสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค 
กล่าวโดยสรุปแล้วปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีความสําคญัต่อการบริโภคสีเขียว ได้แก่ ทศันคติด้านบวกกบั
สภาพแวดล้อม (proenvironmentalattitude) ทศันคตเิชิงบวกกบัการค้าท่ียตุธิรรม (fair trade) ผลผลิต
ท้องถ่ิน (local products) โดยผู้บริโภคต้องมีความรู้ท่ีสามารถแยกความแตกตา่งระหว่างสภาพการ
เป็นมิตรและอนัตรายตอ่สภาพแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ได้ การซือ้ของผู้บริโภคสีเขียวจะลดลงเม่ือผู้บริโภค
ตระหนกัถึงการท่ีจะต้องประหยดัเวลาเม่ือต้องไปซือ้ของในตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต สว่นปัจจยัทางด้าน
อาหาร GMO รสชาติของอาหาร สขุภาพ ความรู้ทางทฤษฎี ความเช่ือในตลาดสีเขียว บรรทดัฐานสว่น
บคุคล และอปุสรรคทางด้านการเงินนัน้ไมมี่ผลในการเป็นตวัดชันีชีว้ดั 
  5.3.4 การกําหนดคณุคา่ของผู้บริโภค ซึง่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์
สีเขียวมี 5 ประการ ดงันี ้
   1. ประสทิธิภาพและความคุ้มคา่ (efficiency and cost effectiveness) เป็นตวัชีว้ดัท่ี
แสดงคา่ใช้จ่ายตอ่หน่วยของผลผลติและผลลพัธ์ ตามลําดบั เช่น เคร่ืองซกัผ้าฝาหน้าจะมีราคาแพงกวา่
เคร่ืองซกัผ้าฝาบนประมาณ2 เท่า แต่สามารถประหยดันํา้ได้มากถึง 12,000 แกลลอนต่อปี และ
ประหยดัคา่ไฟฟ้าได้ 110 เหรียญตอ่ปี 
   2. สขุภาพและความปลอดภยั (health and safety) จากความใสใ่จด้านสารเคมีท่ี
เป็นพิษ ฮอร์โมน หรือพิษของยาท่ีใช้อยู่ประจําวนัทําให้ผู้บริโภคเร่ิมตระหนักถึงสุขภาพและความ
ปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีมีความเส่ียง เช่น สตรีมีครรภ์ เด็กและผู้สงูอาย ุเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสภาพแวดล้อมมีการออกแบบและผลติมาโดยการลดการใช้สารอนัตรายและกระบวนการ
ผลติท่ีปราศจากการปนเปือ้นจงึได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคท่ีใสใ่จในสขุภาพมากขึน้ 
   3. การทํางานของผลิตภณัฑ์ (performance) ปัจจบุนันีผ้ลิตภณัฑ์สีเขียวได้ถกูออกแบบ
และผลติให้สามารถทํางานได้ดีกวา่ผลติภณัฑ์ธรรมดา จงึสามารถกําหนดราคาให้สงูกวา่ได้ เช่น เคร่ือง
ซกัผ้าฝาหน้านอกจากจะใช้พลงังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพกวา่แล้ว ยงัสามารถทําความสะอาดเสือ้ผ้า
ได้นุ่มนวลกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัเคร่ืองซกัผ้าฝาบนเพราะว่าเคร่ืองซกัผ้าฝาหน้าสามารถป่ันผ้าได้
เช่นเดียวกับเคร่ืองอบผ้าและใช้กําลงัเหว่ียงจากศนูย์กลางดึงความสกปรกและนํา้ออกจากเสือ้ผ้าได้ 
ในทางตรงข้ามเคร่ืองซกัผ้าฝาบนจะใช้ตวัป่ันเสือ้ผ้าให้หมนุไปรอบถงัซกั ซึง่จะทําความสะอาดได้ลดลง
และทําให้เสือ้ผ้าเก่าและฉีกขาดได้เร็วขึน้ 
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   4. สญัลกัษณ์และสถานะ (symbolism and status) ในตลาดอปุกรณ์เคร่ืองใช้
สํานกังาน เช่น บริษัทท่ีผลิตเก้าอีแ้ละอปุกรณ์เคร่ืองใช้สํานกังาน จะมีการออกแบบอปุกรณ์เคร่ืองใช้
สํานักงานให้เหมาะสมกับการใช้งานของพนักงานและสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้โดยปราศจาก
สว่นประกอบหรือกระบวนการท่ีเป็นอนัตราย เช่น สว่นประกอบท่ีเป็นไม้ สามารถนํามาแปรรูปใช้ใหม่
ได้ โดยปราศจากสาร carcinogens ท่ีก่อให้เกิดมะเร็งเก้าอีท่ี้สามารถถอดออกเป็นสว่น ๆ ได้ และมี
ป้ายรับรองวา่สามารถนํามาแปรรูปใช้ใหมไ่ด้ 
   5. ความสะดวก (convenience) ความสะดวกสบายในการใช้ผลิตภณัฑ์สีเขียว หรือ 
ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สภาพแวดล้อม เช่น การใช้หลอดไฟท่ีให้แสงสว่างภายนอกอาคารท่ีใช้พลงังาน
แสงอาทิตย์ ซึง่จะบรรจพุลงังานจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวนัและให้แสงสว่างในเวลากลางคืน โดย
ไม่ต้องตอ่สายเข้ามาในอาคาร ซึง่มีความประหยดัและสะดวกสบายมากในการใช้งาน นอกจากนีย้งัมี
เคร่ืองใช้สอยประจําตวั เคร่ืองคิดเลข หรือนาฬิกาข้อมือท่ีใช้พลงังานแสงอาทิตย์ชาร์จไฟเข้าอปุกรณ์ 
โดยไมต้่องกงัวลเร่ืองการเปลี่ยนถ่านท่ีหมดอายเุลย 

  5.3.5 กลยทุธ์การจดัการผลติภณัฑ์สีเขียวในตลาดสีเขียว  
  การจดัการตลาดสีเขียวในการผลติผลติภณัฑ์สีเขียวได้สนบัสนนุให้มีการบรูณาการปัจจยั
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้เข้ากบักิจกรรมการผลติของบริษัท โดยเร่ิมตัง้แตก่ลยทุธ์การกําหนด การวางแผน 
การดําเนินการ จนถึงการผลิตและความเก่ียวเน่ืองกบัผู้บริโภค มีการเสนอข้อปฏิบตัิว่า บริษัทจะต้อง
หาทางและหาคําตอบท่ีดําเนินการอยู่ท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมได้ โดยผ่านกลยทุธ์ทางการตลาด 
ผลผลิตและบริการเพ่ือท่ีจะคงความเหนือกว่า (สํานกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555: 5-12) 

 สรุปเร่ืองข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมได้ว่า ปัจจบุนัมีปัญหาท่ีเก่ียวสิ่งแวดล้อม
เกิดขึน้อยา่งมากมาย ท่ีชดัเจนสดุ คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ทกุสิ่งท่ีมีชีวิตอยู่บนโลก
ใบนี ้ไม่ว่าจะเป็น คน สตัว์ พืช หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม ได้รับผลกระทบนีอ้ย่างทั่วถึง ดัง้นัน้จึงมี
กระแสนิยมการรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ในทุกๆเร่ือง ส่วนในเร่ืองของการออกแบบ
ผลติภณัฑ์นัน้ก็มีแนวคดิเก่ียวกบัการรักษาสิ่งแวดล้อม คือ การใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การใช้
วสัดจุากธรรมชาติ แทนการใช้วสัดจุาการสงัเคราะห์จากสารเคมี กานําวสัดตุ่างๆมารีไซเคิล เพ่ือนํา
กลับมาใช้ใหม่ การย้อมสีจากธรรมชาติแทนการใช้สีจากสารเคมี รวมถึงการใช้แรงงานคนใน
กระบวนการผลิตแทนเคร่ืองจักร ซึ่งกระบวนการเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการผลิต ผลิตภณัฑ์รักษา
สิง่แวดล้อมทัง้กระบวนการ 
 
 



59 
 

6. เส้นด้าย 
 วิวฒันาการและพฒันาการผลิตเส้นด้ายเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง ตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนัและยงัคง
ดําเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิน้สดุ เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มยงัเป็นปัจจยัที่สําคญัในการดํารงชีวิตของมนษุย์ 
การผลิตเส้นด้ายหรือการป่ันด้าย (Spinning) นัน้มีปัจจยัหลายประการที่ทําให้ผลผลิตของกระบวน 
การเป็นไปอย่างที่ผู้ผลิตต้องการ ทัง้นีจ้ะต้องมีระบบการควบคมุเพื่อให้รูปแบบการผลิตเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุ กล่าวคือ ได้ผลผลิตท่ีสงูสดุคณุภาพผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุ สําคญัท่ีสดุ คือ ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตต่ําสดุ ซึง่เส้นด้ายที่ใช้ในอตุสาหกรรมสิ่งทอมีมากมายหลายชนิดขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ว่า
ต้องการทําเป็นผลติภณัฑ์อะไร การผลติเส้นด้ายจงึมีความหลากหลายเช่นกนั 
 

 6.1 การแบ่งประเภทของเส้นด้าย 
 การแบ่งประเภทของเส้นด้าย สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะของวตัถุดิบท่ีนํามาใช้ผลิตเป็น
เส้นด้ายนัน้ ได้แก่ เส้นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ และเส้นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์ และเส้นด้ายท่ีผลิต
จะมีช่ือเรียกตา่งๆ กนัขึน้กบักระบวนการผลติ เช่น 

 เส้นด้ายชนิดเส้นใยสัน้ (Staple yarn) 
 เส้นด้ายฟิลาเมนต์แบบตอ่เน่ือง (Continuous filament yarn) 
 เส้นด้ายฟิลาเมนต์เด่ียว (Mono filament yarn) 
 เส้นด้ายเด่ียว (Single yarn) 

เส้นด้ายแบบ Plied หรือ Folded (Plied yarn or Folded yarn) 
 เส้นด้ายแบบไมตี่เกลียว (Yarn with zero twist) 
 เส้นด้ายแก้ว (Glass yarn) 
 เส้นด้ายโลหะ (Metal yarn) 

 แต่อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไป เส้นด้ายมกัจะอยู่ในรูปของเส้นด้ายที่ผ่านกระบวนการป่ันเป็น
เส้นด้ายจากเส้นใยชนิดสัน้ (Spun staple yarn) และเส้นใยฟิลาเมนต์แบบต่อเน่ือง เป็นเส้นด้ายท่ีมี
ความยาวตอ่เน่ือง (continuous filament yarn) 
 

 6.2 การผลิตเส้นด้าย 
 เส้นด้ายนัน้เป็นผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการผลิตท่ีเรียกว่า “การป่ันด้าย (Spinning)” ซึง่ใน
หลกัการทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ เส้นด้ายจากการป่ันด้ายจากเส้นใยสัน้ (Staple 
fiber spinning) และเส้นด้ายจาการป่ันด้ายโดยการฉีดพ่นเป็นเส้น (Extrusion) ซึง่ในแต่ละลกัษณะ
การป่ันด้ายยงัให้ผลผลิตท่ีมีคณุลกัษณะและคณุสมบตัิปลีกย่อยแตกต่างกนัไปอีก ตามกระบวนการ
ผลติในรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้
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  6.2.1 เส้นด้ายจากการป่ันด้ายจากเส้นใยสัน้ (Staple fibre spinning)  
  เส้นด้ายชนิดนีจ้ะเกิดจากการรวมตวัและพนัเข้าด้วยกนัของเส้นใยชนิดสัน้ท่ีได้จากเส้นใย
สัน้ (Staple) จากธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ซึ่งลกัษณะของเส้นด้ายท่ีผลิตได้นัน้ 
จะขึน้กบัความต้องการในการใช้ เช่น มีความแข็งแรง, มีความอ่อนนุ่ม หรือสวยงาม เป็นต้น ซึง่สามารถ
แบง่ชนิดของเส้นด้ายชนิดเส้นใยสัน้ออกได้ ดงันี ้
   1. เส้นด้ายแบง่ตามความยาวของเส้นใย  
              เส้นใยสัน้ (Short staple) ขนาด 1-2½ นิว้ เช่น ฝ้าย เส้นใยพืชบางชนิด เส้นใยประดิษฐ์
ตดัสัน้ให้ความยาวใกล้เคียงฝ้าย เป็นต้น 
              เส้นใยยาว (Long staple) ขนาด 3-4 นิว้ เช่น ขนแกะขนสตัว์บางชนิด เส้นใยพืชบางชนิด 
และเส้นใยประดษิฐ์ตดัสัน้ให้ความยาวใกล้เคียงขนแกะ เป็นต้น 
   2. เส้นด้ายแบง่ตามโครงสร้างของเส้นด้าย 
               เส้นด้ายเด่ียว (Single yarn) เป็นด้ายท่ีเข้าเกลียวเพียงครัง้เดียว ซึง่ทําจากใยอย่าง
สัน้ หรืออย่างยาวเพียงเส้นเดียว (Monofilament) หรือหลายเส้น (Multifilament) เข้าเกลียวแน่นหรือ
หลวม มีหลายขนาด ดงัภาพประกอบ 19 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงลกัษณะของเส้นด้ายเด่ียว (Single yarn) 
 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 12. 
 
            เส้นด้ายรวม (Ply yarn) เป็นเส้นด้ายท่ีเข้าเกลียว 2 ครัง้ โดยใช้เส้นด้ายตัง้แตส่องเส้น
ขึน้ไป มาเข้าเกลียวกัน การเข้าเกลียวครัง้ท่ีสองมกัจะเข้าเกลียวในทิศทางตรงกันข้ามกบัเกลียวของ
ด้ายเดี่ยว เรียกช่ือเส้นด้ายรวมตามจํานวนเส้นด้ายท่ีเข้าเกลียวกัน เช่น สามพลาย (3 ply yarn) 
เส้นด้ายรวมเหนียวกวา่เส้นด้ายเด่ียวท่ีมีขนาดเท่ากนั และใช้เส้นใยอยา่งเดียวกนั ดงัภาพประกอบ 17 
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ภาพประกอบ 20 แสดงลกัษณะของเส้นด้ายรวม (Ply yarn) 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 12. 

 
   เส้นด้ายแบบผสม (Multiple or Compound yarns) เป็นเส้นด้ายชนิดสัน้ เกิดจาก
การนําด้าย 2 เส้นมารวมเข้าด้วยกนั เช่น 2 fold yarns, 3 fold yarn เป็นต้น ดงัภาพประกอบ 18 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 แสดงลกัษณะของเส้นด้ายแบบรวม (Multiple or Compound yarns) 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 13. 
 
    เส้นด้ายเคเบลิ (Cabled yarns) เป็นการนําเส้นด้าย Fold yarn มากกว่า 2 เส้นขึน้ไป
มาตีเกลียวเข้าด้วยกนัโดยกระบวนการเด่ียวหรือมากกว่า และเส้นด้ายชนิด Folded และ Cabled ท่ี
ผลติจาก Staple yarn หรือ Continuous filament หรือทัง้สองอยา่ง ดงัภาพท่ี 19 
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ภาพประกอบ 22 แสดงลกัษณะของเส้นด้ายเคเบลิ (Cabled yarns) 

 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 13. 
 
   เส้นด้ายแฟนซี (Fancy yarns) เป็นเส้นด้ายท่ีเกิดจากการนําเอาเส้นด้ายเด่ียวหรือ
เส้นด้าย Fold มาผลิตเส้นด้ายท่ีมีลกัษณะไม่สม่ําเสมอหรือแน่นอน ทําให้เกิดผลของการสะท้อนแสง 
(Iusture effect), ผลจากคุณสมบัติทางสี (Colour effect) และผลจากคุณสมบัติทางโครงสร้าง 
(Structure effect) เช่น มีปม (Kop) มีห่วง (Loop) มีความหนาในเส้นด้าย (Slub) เป็นต้น 
   3. เส้นด้ายแบง่ตามกระบวนการป่ันด้าย (By Spinning System) 
              Cotton Ring Spinning เป็นระบบการป่ันด้ายจากเส้นใยสัน้ขนาด 1-2½ นิว้ เส้นด้าย
ท่ีผลิตจากการป่ันด้ายระบบนีเ้รียกว่า “Ring spun yarn” วตัถดุิบอาจเป็นฝ้าย (Cotton) หรือเส้นใย
อ่ืนๆ ซึ่งเส้นด้ายจากระบบนีย้งัสามารถแยกออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้คือ เส้นด้ายสาง (Carded yarn)
และเส้นด้ายหวี (Combed yarn) 
                Woollen Spinning เป็นระบบการป่ันด้ายจากเส้นใยขนแกะเป็นหลกั เส้นใยท่ีใช้เป็น
วตัถดุบิจะมีความยาวตัง้แต ่3-12 นิว้ อาจจะเป็นเส้นใยท่ีมีคา่ความละเอียดอ่อน (Fineness) มากหรือ
น้อยก็ได้ กระบวนการผลิตเส้นด้ายจากระบบนีเ้ป็นการผสมผสานของกระบวนการแบบเปียก (Wet 
processing) และกระบวนการแบบแห้ง (Dry processing) คือจะต้องมีการทําความสะอาดเส้นใยขน
แกะด้วยนํา้สะอาดและสารเคมีบางอยา่งก่อนท่ีจะนํามาทําให้แห้ง แล้วผา่นกระบวนการป่ันด้ายจนเป็น
เส้นด้ายในท่ีสดุ เส้นด้ายและกระบวนการป่ันด้ายแบบ Woollen spinning นีย้งัไม่เป็นท่ีแพร่หลายใน
ประเทศไทย 
                Worsted Spinning เป็นเส้นด้ายจากเส้นใยสัน้ขนาด 3-12 นิว้ ซึง่สามารถป่ันด้าย
จากเส้นใยหลายชนิด เช่น ขนแกะ ขนสตัว์ เส้นใยประดษิฐ์ตดัสัน้ เส้นใยผสมระหวา่งขนแกะและเส้นใย
ประดิษฐ์ เป็นต้น มีกระบวนการผลิตท่ีซบัซ้อนมากกว่าการป่ันด้ายแบบ Woollen spinning เส้นด้ายท่ี
ผลติจากระบบนีจ้ะมีมลูคา่ท่ีคอ่นข้างสงูกวา่ด้ายท่ีผลติโดยระบบอ่ืนๆ เน่ืองจากสามารถนําไปใช้ในการ
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ผลิตสิ่งทอท่ีมีคณุภาพและราคาสงูและเช่นเดียวกบัการป่ันด้ายระบบ Woollen spinning คือ เป็นการ
ป่ันด้ายจากเส้นใยขนแกะ หรือขนแกะผสม ซึง่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย แต่มีแนวโน้มท่ีจะ
ได้รับความนิยมตอ่ไปในอนาคต 
   4. เส้นด้ายชนิดอ่ืนๆ  
             Ring spun yarn เป็นเส้นด้ายท่ีได้จากกระบวนการท่ีใช้วงแหวน (Ring) และตวัห่วง 
(Traveller) ในการป่ันเป็นเส้นด้าย ซึง่วิธีการนีเ้ป็นท่ีนิยมมากสําหรับการผลติเส้นด้ายจากเส้นใยสัน้ ซึง่
ขึน้อยู่กบัชนิด, ความละเอียด และความยาวของเส้นใย เส้นใยจะถกูตีเกลียวเข้าด้วยกนัโดยอาศยัแรง
เสียดทานระหวา่งเส้นใย (Frictional force) จงึทําให้เส้นด้ายมีความแข็งแรง 
                Rotor spun yarns เป็นเส้นด้ายท่ีเกิดจากการรวมตวัและตีเกลียวของเส้นใยชนิดสัน้ 
ลกัษณะของเส้นด้ายท่ีได้จะคล้ายคลงึกบัเส้นด้ายแบบ Ring spun yarn แตค่ณุสมบตัทิางด้านความ
แข็งแรงจะแตกตา่งกนัโดย Rotor spun yarn จะขาดง่ายกวา่แบบ Ring spun yarn 
                Twistless yarn เป็นเส้นด้ายท่ีผลติขึน้จากเส้นใยสัน้ และเส้นใยถกูรวมตวัเข้าด้วยกนั
โดยอาศยัการเกาะตดิ (Adhesive) เส้นด้ายชนิดนีจ้ะไมมี่เกลียว 
                Fascinated yarn เป็นเส้นด้ายท่ีประกอบด้วยกลุม่ของเส้นใย (Bundle of fibers) ท่ี
เรียงตวัขนานกันและรวมตวักันเป็นโครงสร้างเส้นด้ายโดย เส้นใยดงักล่าวจะถูกพนับนผิว (Surface 
wrapping) ด้วยเส้นใยชนิดสัน้ โดยแต่ละช่วงความยาวของเส้นด้ายจะมีจํานวนเส้นใยสัน้ท่ีมาพัน
จํานวนไมเ่ท่ากนั 
                 Wrap spun yarns เป็นเส้นด้ายท่ีเกิดจากกลุ่มของเส้นใยสัน้ท่ีวางตวัขนานกนัจะ
รวมตวัเข้าด้วยกนัโดยใช้เส้นด้ายอีกชนิดหนึ่ง เช่น เส้นใยฟิลาเมนต์แบบต่อเน่ือง ส่วนเส้นใยหลกัท่ีใช้
อาจเป็นเส้นใยขนาดสัน้ (Short staple fibers) หรือเส้นใยสัน้ขนาดยาว (Long staple fibers)  
                 Core spun yarn เป็นเส้นด้ายท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นใยท่ีอยู่ตรงกลางถกูพนัด้วยเส้นใย
สัน้ กระบวนการท่ีทําได้โดยการป้อนเส้นด้ายเข้าไปในเคร่ืองส่งระบบลกูกลิง้ (Delivery rollor) ของ 
Spinning frame พร้อมๆ กบัเส้นใยสัน้ เช่น เส้นใยแกนกลางเป็นฟิลาเมนต์และรอบนอกเป็นเส้นใย
ฝ้าย ดงัภาพประกอบ 23 
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ภาพประกอบ 23 แสดงลกัษณะของเส้นด้าย Core spun yarn 
 

              ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 15. 
 
   Seft Twist yarns เป็นเส้นด้ายท่ีเกิดจากการรวมตวัของ Ply yarn 2 เส้นเป็นเส้นเดียว 
โดยเส้นด้าย Ply yarn นัน้จะมีทิศทางการตีเกลียวท่ีตา่งกนั (ตีเกลียวแบบ Z และแบบ S) มาตีเกลียว
เข้าด้วยกนัใหม ่ซึง่เส้นด้ายชนิดนีทํ้าจากเส้นใยยาว (Long staple fibers) ดงัภาพประกอบ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 แสดงลกัษณะของเส้นด้าย Seft twist yarns 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 16. 
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   Friction spun yarn เป็นเส้นด้ายท่ีเกิดในกระบวนการป่ันด้าย (Spinning) ซึง่จะใช้
ลกูกลิง้ป้อนเส้นใยแต่ละชุดและตีเกลียวเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้เส้นด้ายท่ีอยู่ในลกัษณะโครงสร้างของ 
Staple yarn 
                Chenille yarns เป็นเส้นด้ายท่ีมีลกัษณะท่ีเส้นใยจะย่ืนออกมาจากเส้นด้ายท่ีอยูร่อบๆ 
ของเส้นด้ายท่ีเป็นแกนกลางอีกที 
             Matallised yarns เป็นเส้นด้ายท่ีผลติจากแผน่อลมูิเนียมท่ีเคล่ือนฟิล์มพลาสติกซึง่ตวั
มาจากถกูตดัให้อยูใ่นรูปของแถบบางๆเพ่ือนําไปทําเส้นด้ายริบบิน้ชนิดแบน (Flat ribbon yarn) 

        6.2.2 เส้นด้ายจากการป่ันด้ายโดยการฉีดพ่นเป็นเส้น (Extrusion) เส้นด้ายใน
ลกัษณะนีโ้ดยความเข้าใจทั่วๆไป หมายถึง เส้นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์ (Man made fiber) ซึ่งใน
อตุสาหกรรมสิ่งทอทัว่ไปจะมีใช้กนัอยู่ประมาณ 4 ชนิดหลกัๆ คือ พอลิเอสเตอร์ (Polyester) เรยอน 
(Rayon) อะคริลิก (Acrylic) และไนลอน (Nylon) เส้นด้ายในรูปแบบนีจ้ะมีความยาวตอ่เน่ืองกนัอย่าง
มากๆ เรียกว่า “ฟิลาเมนท์” (Filament) โดยท่ีขนาดภาคตดัขวางจะถกูกําหนดได้จากขนาดของรูฉีดใน 
Spinnerate ซึง่จะมีรูปร่างแตกตา่งกนัไปตามแบบท่ีกําหนด ในกระบวนการผลติฟิลาเมนท์นัน้ หลงัจาก
ท่ีเส้นใยหรือเส้นด้ายท่ีถกูฉีดพ่นออกมาจะถกูนําไปผ่านกระบวนการดงึ (Drawing) อีกครัง้ เป็นการเพิ่ม
ความเหนียวของเส้นด้ายโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเส้นด้ายให้การเรียงตวัของโมเลกลุ
เป็นระเบียบขึน้ด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ ซึง่จะมีผลทําให้เส้นด้ายนัน้มีความเหนียวสงูขึน้ แต่การยืดตวัท่ี
จดุดงึขาด (Extension at Break) จะมีคา่ต่ําลงเส้นด้ายฟิลาเมนท์นีแ้บง่ออกเป็นหลายชนิด ทัง้นีข้ึน้อยู่
กับความต้องการในการนําไปใช้งาน โดยอาจจะอยู่ในรูปของฟิลาเมนท์เส้นเดี่ยว (Monofilament) 
หรือฟิลาเมนท์หลายเส้น (Multifilament) ซึง่ฟิลาเมนท์ทัง้สองชนิดดงักลา่วหากนําไปผ่านกระบวนการ
อ่ืนๆ อีก จะได้เส้นด้ายฟิลาเมนท์ท่ีมีรูปร่างลกัษณะแตกตา่งไปจากเดมิ 
 
  6.3 การผลิตเส้นด้าย ป่ันจากเส้นใยสัน้ 
  คําศัพท์ทางวิชาการท่ีใช้กันมากคําหนึ่งได้แก่ Spun yarn หมายถึง เส้นด้ายท่ีผ่าน
กระบวนการป่ันด้ายจากเส้นใยสัน้ (Staple) ในหลกัการผลิตเส้นด้ายแบบนีก้ระทําได้โดยพยายามเอา
เส้นใยสัน้ๆ มาตอ่เรียงให้ขนานกนั ให้บางสว่นทบัซ้อนกนัและทําให้ตดิเช่ือมกนัโดยการตีเกลียวหรือทํา
ให้เส้นใยเหล่านัน้บิดตวัไปและท่ีผิวสมัผสัของเส้นใยเหล่านัน้จะจบัตวักันได้โดยอาศยัแรงเสียดทาน
ระหว่างผิวของเส้นใย (Surface interfriction) สร้างรูปร่างเป็นเส้นด้ายท่ีมีความเหนียวทนทาน เหมาะ
กับสภาพการใช้งานต่อไป เส้นใยสัน้ดังกล่าวอาจจะได้มาจากฝ้าย ขนแกะ เส้นใยประดิษฐ์ หรือ
แม้กระทัง่เศษไหม เป็นต้น ซึ่งกระบวนการผลิตเส้นด้ายป่ันจากเส้นใยสัน้ มีการผลิตหลกั คือ  Ring 
spinning และ Open end  rotor spinning มีขัน้ตอนการผลติโดยยอ่ ดงันี ้ 
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      6.3.1 การผสมและการทําความสะอาดเส้นใย (Blending & Cleaning) 
   วตัถปุระสงค์และหน้าท่ี                                                                                                                 

   1. เพ่ือทําการแยกเส้นใยท่ีอดักนัแน่นในเบล (Bale) ออกแล้วป้อนเข้าสูเ่คร่ือง                                     
   2. เพ่ือผสมเส้นใยท่ีต้องการเข้าด้วยกนั                                                                                           
   3. เพ่ือทําความสะอาด และกําจดัสิง่แปลกปลอมบางสว่น                                                                
   4. เพ่ือจดัเส้นใยท่ีผสมและทําความสะอาดแล้วให้มีลกัษณะเป็นแผน่ม้วนแลป (Lap)  

 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 25 แสดงลกัษณะห้องผสมเส้นใย (Blow Room) เคร่ืองผสมและทําความสะอาดเส้นใย 
  กระบวนการ 
 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 17. 
 

นําเส้นใยท่ีอดักนัแน่นในเบลจํานวนหลายเบลมาเปิดออกและทิง้ไว้ในห้องเพ่ือให้เส้นใยดดูซบั
ความชืน้ในอากาศปรับสภาพตวัเองให้เข้ากับบรรยากาศ มิเช่นนัน้จะทําให้เส้นใยไปดูดความชืน้ใน
อากาศในขณะท่ีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการผลิตมากเกินไป เป็นผลทําให้คา่นํา้หนกัตอ่หน่วยความยาว
ของเส้นใยแปรเปล่ียนไป อาจทําให้เกิดความไมส่ม่ําเสมอของผลผลติในแตล่ะขัน้ตอน  
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ภาพประกอบ 26 แสดงลกัษณะเคร่ืองผสมและทําความสะอาดเส้นใย 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 18. 
               
 นําเส้นใยท่ีต้องการมาผสมกันตามปริมาณท่ีต้องการโดยป้อนเข้าสู่เคร่ืองจกัรท่ีรวมเป็นชุด
เรียงตอ่เน่ืองกนัตลอด เรียกว่า “ห้องผสมเส้นใย (Blow Room)” ซึง่ประกอบด้วย เคร่ืองป้อนและผสม
เส้นใย (Bennding feeders) เคร่ืองแยกและทําความสะอาดเส้นใย (Opening & Cleaning machines) 
และเคร่ืองทําแผ่นม้วนเส้นใย (Picking machines) โดยท่ีเคร่ืองต่างๆ จะมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัคือ 
ประกอบด้วยตวัตีเส้นใยท่ีมีรูปร่างทรงกระบอกและมีหนามยื่นออกมาใหญ่เล็กแต่ละชนิด หมนุด้วย
ความเร็วสงูตีเส้นใยท่ีอดัอยูใ่ห้แยกออกจากกนัเป็นก้อนเลก็ลงและสิง่สกปรกตา่งๆ หลดุออกไป เพ่ือเข้า 
Bale เป็นม้วนแลป็  
  6.3.2 การสางเส้นใย (Carding) 
  วตัถปุระสงค์และหน้าท่ี                                                                                                                       
  1. เพ่ือเป็นการแยกกลุ่มเส้นใยให้กระจายตวัออกจากกนัเป็นอิสระและทําความสะอาด
กําจดัสิง่แปลกปลอมท่ีตดิมากบัเส้นใย                                                                                                                     
  2. เพ่ือทําให้เส้นใยเรียงตวัขนานกนัมากขึน้         
  3. เพ่ือผลติเป็นเส้นสไลด์เวอร์ (Sliver) ท่ีมีขนาดและนํา้หนกัตอ่ความยาวตลอดจนรูปร่างท่ี
เหมาะสมเพ่ือป้อนเข้าสูก่ระบวนการตอ่ไป  
  กระบวนการเคร่ืองสางใยทัว่ไปจะประกอบด้วยลกูกลิง้ขนาดใหญ่หลายลกูท่ีหุ้มด้วยหนาม 
มีทิศทางการหมนุและความเร็วแตกตา่งกนั และด้านบนมีแผน่หนามขนาดเลก็จํานวนมากและเคล่ือนท่ี
อย่างช้าๆ เส้นใยจะถกูดึงแยกออกจากกนัระหว่างหนามต่างๆ แผ่นม้วนแล็ป หรือเส้นใยท่ีป้อนเข้า
ด้านหลงัจะถกูแยกผา่นออกมาในลกัษณะของแผน่เส้นใย (Web) และรวมกนัเป็นสไลเวอร์ท่ีหน้าเคร่ือง
บรรจลุงถงัสไลเวอร์ (Sliver can) ดงัภาพประกอบ 27 



68 
 

 
                     
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 แสดงลกัษณะการสางใย (Carding) 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 19. 
 

                    6.3.3 การจดัระเบียบเรียงเส้นใย (Drawing) 
 วตัถปุระสงค์และหน้าท่ี                                                                                                                       
 1. เพ่ือเป็นการทําให้เส้นใยในสไลเวอร์เรียงตวักนัดีขึน้ 
 2. เพ่ือทําให้สไลเวอร์มีนํา้หนกั และขนาดใกล้เคียงกนั      

  3. เพ่ือทําสไลเวอร์ให้ได้ขนาดท่ีต้องการเพ่ือป้อนเข้าสูก่ระบวนการตอ่ไป 
  กระบวนการสไลเวอร์จากเคร่ืองสางใยหลายๆเส้นจะถูกป้อนเข้าทางหลงัเคร่ืองรีดปุย 
(Draw frame) ผ่านระบบลูกกลิง้ (Drafting roller) ท่ีวางซ้อนกันเป็นคู่ๆ ลูกกลิง้หน้าสุดจะวิ่งด้วย
ความเร็วผิวสงูกว่าลกูกลิง้คู่หลงัสดุ ดงันัน้สไลเวอร์ท่ีรวมตวักันจะถูกรีดให้มีขนาดเล็กลง และเส้นใย
เหยียดตรงมากขึน้ ดงัภาพประกอบ 28 
                       

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 แสดงลกัษณะ Roller drafting 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 20. 
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               6.3.4 การรีดเส้นใย (Roving) 
  วตัถปุระสงค์และหน้าท่ี                                                                                                                       
  1. เพ่ือลดขนาดเส้นสไลเวอร์ให้มีขนาดเลก็ลง เรียกวา่ “เส้นโรฟวิ่ง”                                                         

  2. เพ่ือตีเกลียวเข้าไปในเส้นโรฟวิ่ง ให้กลุม่เส้นใยในเส้นโรฟวิ่งจบัตวักนัดีขึน้ไมข่าดง่าย                            
  3. เพ่ือวางและพนัเส้นโรฟวิ่งลงบนหลอดด้าย (Bobbin) 
  กระบวนการกระบวนการโรฟว่ิงเป็นการทําให้สไลเวอร์จากเคร่ืองรีดปุยมีขนาดเล็กลง 
เรียกว่า “โรฟวิ่ง” และเคร่ืองท่ีใช้ผลิตเรียกว่า “เคร่ืองโรฟว่ิง” (Roving frame) หรือท่ีเรียกกนัว่า “ป่ัน 2” 
สําหรับขนาดของโรฟวิ่งนัน้เรียกกนัวา่ “แฮงค์โรฟวิ่ง”(Hank roving) ซึง่จะพนับนหลอด (Bobbin)  
         โรฟวิ่งนีจ้ะถกูป้อนสูเ่คร่ืองป่ันด้ายเพ่ือป่ันเป็นเส้นด้าย ดงันัน้อาจกลา่วได้ว่าเคร่ืองโรฟว่ิง
เป็นเคร่ืองเตรียมการสําหรับเคร่ืองป่ันด้าย เคร่ืองนีมี้ลกัษณะคล้ายคลงึเคร่ืองป่ันด้ายมาก เพราะเหตท่ีุ
มีการทํางานคล้ายกนัคือ การดราฟท์เพ่ือลดขนาด (Drafting) การตีเกลียว (Twisting) การวางและพนั
บนหลอด (Laying and Winding) และการทําให้มีรูปร่างตามต้องการ (Building) ดงัภาพประกอบ 26 
 

              
 

ภาพประกอบ 29 แสดงลกัษณะการโรฟวิ่ง (Roving) 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 21. 
 

 โรฟว่ิงท่ีทําเสร็จแล้วจะอยู่ทางด้านหน้าของเคร่ือง ในขณะท่ีเส้นด้ายท่ีป่ันเสร็จแล้วจะอยู่บน
แกนทัง้สองข้างของเคร่ืองป่ันด้าย เคร่ืองโรฟวิ่งจะมีลกัษณะยาวและแคบ ซึง่แตล่ะเคร่ืองจะมีประมาณ 
60-120 แกน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขนาดของหลอดโรฟวิ่ง (Package) เคร่ืองท่ีทําหลอดขนาดเล็กก็มีหลายแกน
เพราะโรฟวิ่งท่ีทํามีหลายขนาด 
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  4.3.5 การป่ันด้ายแบบวงแหวน (Ring Spinning) 
  วตัถปุระสงค์และหน้าท่ี 
  1. เพ่ือลดขนาดเส้นโรฟวิ่งให้เป็นเส้นด้าย 
  2. เพ่ือการตีเกลียวเส้นด้ายในจํานวนท่ีเหมาะสม 
  3. เพ่ือการพนัเส้นด้ายลงบนหลอดด้าย 
  กระบวนการ ขัน้ตอนนีเ้กือบจะเรียกได้ว่าเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการผลิตเส้นด้ายใน
อตุสาหกรรมการป่ันด้าย หรือท่ีผู้ประกอบการในโรงงานมกัจะเรียกว่า “ป่ัน 3” ดงัภาพท่ี 30 สําหรับขัน้
ตอนนีว้สัดุท่ีป้อนเข้าเคร่ืองจักร (Input) ได้แก่ เส้นโรฟวิ่ง (Roving) และผลผลิตท่ีได้ (Output) คือ 
เส้นด้าย (Yarn)  

                       
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 แสดงลกัษณะเคร่ืองป่ันด้ายแบบวงแหวน (Ring spinning frame) หรือ ป่ัน 3 
 
 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 22. 
 

 เส้นโรฟวิ่งจะถกูดงึออกมาจากหลอด ซึง่แขวนอยูเ่หนือเคร่ืองป่ันด้ายสว่นบนปลายเส้นโรฟวิ่ง
จะถกูสอดใสเ่ข้าไประหว่างชดุลกูกลิง้ ท่ีเรียกว่า “ชดุลกูกลิง้ลดขนาด (Drafting rollers)” โดยทัว่ไปจะ
มีอยู ่3 คู ่ได้แก่ ลกูกลิง้คูห่ลงั (Back rollers) ลกูกลิง้คูก่ลาง (Middle rollers) และลกูกลิง้คูห่น้า (Front 
rollers) ซึง่หมนุด้วยความเร็วท่ีแตกตา่งกนั โดยลกูกลิง้คูห่ลงัจะหมนุด้วยความเร็วท่ีต่ําท่ีสดุ และลกูกลิง้คู่
หน้าจะหมนุด้วยความเร็วท่ีสงูท่ีสดุ ความต่างของความเร็วเหล่านีทํ้าให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณของเส้นใยท่ีผ่านไป โดยปริมาณของเส้นใยท่ีออกจากลกูกลิง้คูห่น้าจะลดลงไปมากน้อยเท่าใด 
ขึน้อยูก่บัความเร็วท่ีเราจะกําหนดให้วา่เป็นก่ีเท่าของลกูกลิง้คูห่ลงั ซึง่นิยมเรียกวา่ “คา่ดราฟท์เป็นเท่าไร” 
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  เม่ือกลุ่มของเส้นใยผ่านพ้นจากลกูกลิง้คู่หน้าแล้ว กลุ่มเส้นใยนีจ้ะถกูเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น
เส้นด้ายในช่วงนีโ้ดยท่ีเส้นใยจะอยู่ในลกัษณะรวบรวมกันบิดเป็นเกลียวยาวตลอดมาจนถึงตวัห่วง 
(Traveler) ซึ่งคล้องและวิ่งอยู่บนวงแหวน (Ring) และจากลูกกลิง้คู่หน้าจนถึงห่วงจะมีตวันําด้าย 
(Thread guide) ติดตัง้อยู่ โดยท่ีเส้นด้ายท่ีเกิดในช่วงนีจ้ะคล้องผ่านตวันําด้ายนีก่้อนผ่านตวัห่วง และ
ในท่ีสดุก็จะพนัเข้าสูห่ลอดด้าย (Bobbin)  
          6.3.6 การกรอด้าย (Winding) 

  วตัถปุระสงค์และหน้าท่ี 
  1. เพ่ือนําด้ายจากหลอดด้ายป่ัน (Bobbin) มาตอ่ให้ยาวมากขึน้ 
  2. เพ่ือขจดัจดุบกพร่อง (Defects) หรือสิง่แปลกปลอม (Impurities) ตา่งๆท่ีปรากฏบนเส้นด้าย 
  3. เพ่ือเคลือบหรือหลอ่ล่ืนเส้นด้าย (Waxing) 
  กระบวนการ เส้นด้ายท่ีได้จากกรรมวิธีการป่ันด้ายในรูปของหลอดด้าย มกัจะมีความยาว
น้อยเกินไปท่ีจะนําไปใช้งาน เพราะโดยทัว่ไปแล้วเส้นด้ายในแตล่ะหลอดด้ายป่ันจะมีความยาวไม่มาก
นกัประมาณ 200-300 หลาเท่านัน้ ถ้านําไปใช้งานขัน้ต่อไปโดยตรง เช่น นําไปทําการสืบเส้นด้าย 
(Warping) จะทําให้เคร่ืองสืบด้ายหยดุบ่อยๆ เพราะเส้นด้ายหมดหลอดเร็ว การขนส่งด้ายในลกัษณะ
เป็นหลอดป่ันไปยงัท่ีตา่งๆก็ทําได้ลําบาก จึงต้องอาศยัการกรอด้ายท่ีเคร่ืองกรอด้าย (Winder) เป็นการ
รวมเอาด้ายจากหลอดด้ายเลก็ๆ มารวมกนัเป็นด้ายหลอดใหญ่ๆ เรียกวา่ “ลกูด้าย” (Package) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 แสดงลกัษณะการกรอด้าย (Winding) 
 

 ท่ีมา: บณัฑิต  พงศาโรจนวทิย์; ประจกัษ์  แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. (2553).  การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เสน้ใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเสน้ดา้ยตน้แบบจากใยข่า. หน้า 23. 
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              ขณะเดียวกนัการกรอด้ายเป็นการตรวจสอบและกําจดัจดุท่ีไม่สม่ําเสมอหรือข้อบกพร่องของ
เส้นด้ายท่ีเกิดจากการป่ันด้าย เช่น จดุหนา บาง ปุ่ มปม รอยตอ่ เป็นต้น  และการกรอด้ายบางชนิด เช่น 
เส้นด้ายสําหรับถกัผ้าจะมีการเคลือบสารหล่อล่ืนให้กบัเส้นด้ายเพ่ือลดแรงเสียดทานระหว่างเส้นด้าย
กบัเคร่ืองจกัร 
 
 6.4 คุณสมบัตทิางกายภาพของเส้นด้าย 
 คณุสมบตัทิางกายภาพของเส้นด้าย (Physical Properties) โครงสร้างของเส้นด้ายจะมีความ
แตกต่างกนัออกไปตามแต่วิธีการผลิต หรือ การป่ันด้าย ซึง่ต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงคณุสมบตัิทางกายภาพ
ของเส้นด้ายทัว่ไปโดยยอ่ ดงันี ้
  6.4.1 ความเหนียว 
                   ความเหนียว (Tensile Strength) หมายถึงความเหนียวของวสัดหุรือความเหนียวใน
ขณะท่ีวสัดถุกูดงึให้ขาด ซึง่โดยทัว่ไปจะใช้หน่วยเป็นแรงตอ่พืน้ท่ีหน้าตดัของวสัดนุัน้ๆ เช่น Dyne/Sq – 
Cm ซึง่หลกัการนีส้ามารถนํามาใช้หาคา่ความเหนียวของเส้นใย และเส้นด้ายได้เช่นกนั 
               เมื่อนําเส้นด้ายมาพิจารณาหาค่าความเหนียวของเส้นด้ายนัน้ จะกล่าวในเทอมของ 
“TENACITY” ซึ่งเป็นการหาค่าของ Specific Stress ท่ีจุดดึงขาดของเส้นด้ายซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมการคือ                                           
                              

Tenacity     =            Breaking Load                                         
                                                                 Mass per unit length 
           คา่ Tenacity มีหน่วยเป็น gram/denier 
              เส้นด้าย 2 ชนิด อาจจะมีค่า Tenacity ท่ีเท่ากันแต่อาจมีค่า Tensile Strength ท่ีไม่
เหมือนกนั เพราะว่ามีความหนาแน่นของวสัด ุ(Density) ไม่เท่ากนั ซึ่งจะทําให้พืน้ท่ีภาคตดัขวางของ
เส้นด้ายไมเ่ท่ากนัด้วย 
                  6.4.2 การยืดตวั 
                 การยืดตวั (Elongation) เม่ือมีแรงมากระทําจํานวนหนึ่ง เส้นด้ายนัน้จะยืดตวัออกไปเป็น
ระยะหนึ่ง การยืดตวัออกนีก้ลา่วว่าเส้นด้ายมีการยืดตวั ใช้คําว่า Elongation หรือ Extension ซึง่มกัจะ
หาคา่นีโ้ดยเปรียบเทียบกบัความยาวเดมิของเส้นด้ายนัน้ๆ และคํานวณออกมาเป็นเปอร์เซน็ต์ 
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                  6.4.3 ความไมส่ม่ําเสมอและความไมส่มบรูณ์แบบของเส้นด้าย 
                    ความไม่สม่ําเสมอและความไม่สมบรูณ์แบบของเส้นด้าย (Yarn Irregularity) อาจกําหนดได้
จากขนาดของความเปล่ียนแปลงในเส้นด้ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างกระบวนการผลิต โดยปกติจะแสดงคา่
ในทางสถิติ คือ เป็นคา่ CV% หรือ U% ซึง่เคร่ืองทดสอบจะวดัขนาดของเส้นด้ายในแตล่ะช่วงความยาว
และคํานวณค่าออกมา ซึง่ในปัจจบุนัสามารถวดัได้ด้วยเคร่ืองมืออตัโนมตัิและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว
จะแสดงผลลพัธ์ออกมาโดยการพิมพ์คา่ท่ีวดัได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัจะวดัค่าสว่นหนา (Thick 
Place) สว่นบาง (Thin Place) และ Neps ท่ีเกิดขึน้บนเส้นด้ายตวัอยา่งในเวลาเดียวกนั 
                  6.4.4 ขนาดเบอร์เส้นด้าย  
                  ขนาดเบอร์เส้นด้าย (Yarn Count) หมายถึง คา่ตวัเลขท่ีบง่บอกให้ทราบถึงคา่ของนํา้หนกั
ต่อความยาวของเส้นด้าย หรือค่าของความยาวต่อนํา้หนักของเส้นด้าย ซึ่งจากคําจํากัดความของ
ขนาดเบอร์เส้นด้าย สามารถกําหนดหน่วยของขนาดเบอร์เส้นด้ายออกเป็น 2 ระบบ 
   1. ระบบโดยตรง (Direct System) เป็นการกําหนดขนาดเบอร์เส้นด้ายเป็นคา่นํา้หนกั
ตอ่ความยาวของเส้นด้าย จะเห็นได้ว่าคา่นํา้หนกัของเส้นด้ายจะเปล่ียน  แต่คา่ความยาวของเส้นด้าย
คงท่ี แสดงว่าถ้าขนาดเบอร์เส้นด้ายใหญ่ เส้นด้ายจะมีขนาดใหญ่ เช่น เส้นด้ายเบอร์ 20 D จะมีขนาด
ใหญ่กวา่เส้นด้ายเบอร์ 15 D  เป็นต้น  เส้นด้ายท่ีใช้ระบบนี ้จะเป็นเส้นด้ายท่ีทําจากใยยาว มีหน่วยเป็น
Tex, Denier เป็นต้น  

   2. ระบบโดยอ้อม (Indirect System) เป็นการกําหนดขนาดเบอร์เส้นด้ายเป็นค่า
ความยาวต่อนํา้หนกัของเส้นด้าย จะเห็นได้ว่าค่าความยาวของเส้นด้ายจะเปลี่ยน แต่ค่านํา้หนกัของ
เส้นด้ายคงท่ี แสดงว่าถ้าขนาดเบอร์เส้นด้ายใหญ่เส้นด้ายจะมีขนาดเล็ก เช่นเส้นด้ายเบอร์ 60’S จะมี
ขนาดเส้นด้ายเล็กกว่าเส้นด้ายเบอร์ 20’S  เป็นต้น เส้นด้ายท่ีใช้ระบบนี ้จะเป็นเส้นด้ายท่ีทําจากใยสัน้ 
มีหน่วยเป็น ECC, MM  
               6.4.5 คณุสมบตักิารยืดออกและหดตวักลบั 
               คณุสมบตัิการยืดออกและหดตวักลบั (Elastic Properties) เม่ือเส้นใยถกูดงึออกด้วยแรง
เพียงเล็กน้อย จะพบว่าเส้นใยนัน้จะหดตวักลบั เราเรียกเส้นใยนีมี้ “Elastic Recovery” ในกรณีนีเ้ป็น 
100% แตเ่ม่ือเส้นใยถกูแรงมากระทําด้วยขนาดของแรงท่ีมากขึน้ การหดตวักลบัอาจไม่สามารถกระทํา
ได้ 100% และเส้นใยจะมีการเปล่ียนรูปร่างได้ (Deformation) 
         6.4.6 ขนบนเส้นด้าย 
                    ขนบนเส้นด้าย (Yarn Hairiness) เส้นด้ายท่ีเกิดจากการป่ันด้ายเส้นใยสัน้ (Staple Fiber) 
จะมีคณุลกัษณะอย่างหนึ่งท่ีไม่เหมือนเส้นด้ายฟิลาเมนต์ (Filament) ก็คือการเกิดขนบนเส้นด้าย ซึง่
หมายถึงเส้นใยท่ีย่ืนโผลอ่อกมาจากตวัโครงสร้างเส้นด้าย 
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                    6.4.7 ความถ่วงจําเพาะ 
                   ความถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity) เป็นคณุสมบตัิท่ีวดัความหนาแน่นของตวัเส้นด้าย 
โดยเปรียบเทียบกบัมวลของนํา้ท่ีอณุหภมูิ 4 ºC เป็นคณุสมบตัิท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของเส้นด้ายทกุชนิด 
เพราะจะมีผลตอ่ผลติภณัฑ์คือผืนผ้ามากกวา่จะมีความสลวยและจดัผ้าไว้ยากง่ายอยา่งไร 
                   6.4.8 ผลกระทบจากความชืน้ 
                  ผลกระทบจากความชืน้ (Effect of Moisture) เส้นด้ายเกือบทกุชนิดมกัมีคณุสมบตัิใน
การดดูความชืน้ได้ และปริมาณความชืน้ท่ีดดูไว้จะขึน้อยู่กบัความชืน้สมัพทัธ์ในบรรยากาศ (Relative 
Humidity) 
                   6.4.9 คณุสมบตัทิางความร้อน 
                   คณุสมบตัิทางความร้อน (Thermal Properties) เส้นด้ายทกุชนิดจะมีปฏิกิริยาจากความ
ร้อน แตก่ารเกิดปฏิกิริยานัน้อาจแตกตา่งกนัไป 
                    6.4.10 ผลกระทบจากแสงแดด 
                   ผลกระทบจากแสงแดด (Effect of Sunlight) เส้นด้ายเกือบทกุชนิดจะมีผลกระทบจาก
แสงแดด เส้นด้ายหลายชนิดจะแปรสภาพเปล่ียนไป และชํารุดเสียหายอย่างรวดเร็ว เกิดการสญูเสีย
ของความเหนียวในเส้นด้ายหรือผืนผ้า และสีจะเปล่ียนแปลง (บณัฑิต  พงศาโรจนวิทย์; ประจกัษ์   
แอกทอง; และ ชวาศรี  สนัตคิงสขุ. 2553: 6-27)     
 
 6.5 ผิวสัมผัส 
 ด้ายผิวสมัผสัประกอบด้วยใยสัน้หรือใยยาว แตส่ว่นมากจะเป็นเส้นใยยาวท่ีนํามาทําให้หยิก
พองฟอูย่างถาวรในลกัษณะและรูปแบบตา่ง ๆ กนั เช่น หยกัแบบฟันเล่ือย เรียกว่า Curl ม้วนเป็นขด 
เรียกว่า coll และเป็นห่วงเรียกว่า Loop ด้ายผิวสมัผสัทําขึน้เพ่ือเพิ่มสมบตัิพิเศษ ให้กบัเนือ้ผ้า คือ ทํา
ให้ผ้าน่าใช้มากขึน้ มีช่องระบายอากาศมากขึน้ ทําให้สวมสบายขึน้ ดดูซมึนํา้และความชืน้ได้ดีขึน้ ลด
การเล่ือนหลดุของเส้นด้าย ลดการเกิดไฟฟ้าสถิต เพิ่มความนุ่มฟ ูยืดหยุน่ ได้มากขึน้ คงรูปได้ดีขึน้ ดแูล
รักษาง่ายขึน้ และปรับสภาพโค้งงอได้ดีขึน้ไม่ค่อยเป็นเม็ดเป็นขยุบนผิวผ้า ด้ายผิวสมัผสัชนิดแรกท่ี
ผลติขึน้จําหน่ายได้แก่ ด้าย Helenca ใช้ผลติผ้าตดัเสือ้ยืดกางเกง ชัน้ในของผู้ชาย  แบง่เป็น 2 ชนิดคือ 
 1. ด้ายฟ ู(Bulk Textured Yarns) โดยใช้เฟืองอดัเป็นเส้นด้ายให้เป็นหยกั ๆ (Gear – Crimping) 
โดยใช้กระบอกอดั (Stuffer – Box Process) โดยใช้ลมเป่า (Air – Jet Process) 
 2. ด้ายยืด (Stretch Textured Yarns) ด้ายจะยืดได้ 360 – 500% คืนตวัได้อยา่ง รวดเร็ว มกั
เป็นด้ายไนลอน ทําได้หลายวิธี  
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  - False – Twist Coil – Type Yarns  
  - Edge – Crimped Curl – Type yarns  
  - Knit – de – Knit – Crinkle Type Yarns  

 ประโยชน์ใช้สอยและการนําไปใช้ ด้ายยืดจะนําไปผลิตเป็นผ้าสําหรับตดัชดุชัน้ใน ถงุเท้า 
กางเกงยืด ชดุอาบนํา้ ชดุกีฬา หรือใช้ผลติเสือ้ฟ้าชนิด Free Size (อชัชา  ศริิพนัธุ์. 2550: 49-50) 
 สรุปเร่ืองเส้นด้ายได้ว่า เส้นด้ายในปัจจุบนัมีการพัฒนาผลิตเส้นด้ายไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
เส้นด้ายก็มีหลายประเภทสามารถแบ่งได้จากลกัษณะของวตัถดุิบท่ีนํามาใช้ในการผลิตเป็นเส้นด้าย
นัน้ๆ การผลิตเส้นด้ายจะประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตหลายขัน้ตอน ซึง่สมบตัิทัว่ไปของเส้นด้ายท่ี
ควรมี คือ มีความเหนียว เส้นด้ายต้องมีความเหนียวท่ีดี เพ่ือเวลาทอผ้าเส้นด้ายจะได้ไม่ขาดง่าย 
เส้นด้ายต้องมีการยืดหดตวัท่ีดีเพ่ือให้เหมาะ ต่อการยืดหดเวลาทอผ้า และถ้าเส้นใยมีสมบตัิท่ีดีก็จะ
สง่ผลถึงผิวสมัผสัของผ้า เป็นการทําให้ผ้ามีความน่าใช้มากขึน้ มีการระบายอากาศท่ีดี ทําให้รู้สกึสบาย
เวลาสวมใส ่ และต้องสามารถดดูซมึนํา้และความชืน้ได้ดี คงรูปได้ดีและสามารถดแูลรักษาได้ง่าย 
 
7. ผ้า 
 ประเภทของผ้าผ้า (Fabric) เป็นวสัดท่ีุได้จากถกัทอเส้นใยท่ีมาจากวสัด ุเช่น ฝ้าย รังไหม 
ไนลอน เป็นต้น นํามาใช้สําหรับผลิตเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม และมีประโยชน์อ่ืนๆอีก เช่นการตกแต่ง ซึ่งมี
ด้วยกนัอยูห่ลายแบบเช่น ผ้าจากใยพืช จากขนสตัว์ จากแร่ธรรมชาติ และจากเคมีสงัเคราะห์  หรือเป็น
วสัดท่ีุมีลกัษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นด้าย หรือวสัดพืุน้ฐานเหลา่นี ้
รวมกนั เมื่อแบ่งแยกตามลกัษณะการผลิต สามารถแบ่งประเภทของผ้าออกเป็น 3 แบบ คือ ผ้าทอ 
(Woven Fabrics) ผ้าถกั (Knitted Fabrics) และ ผ้าอ่ืน ๆ หรือผ้าไมถ่กัไมท่อ (Nonwovens) 
 

 7.1 ประเภทของผ้า 

  7.1.1 ผ้าทอ (Woven fabrics) เป็นผ้าท่ีเกิดจากกระบวนการทอโดยใช้เคร่ืองทอ 
(weaving loom) โดยมีเส้นยืน (Warp yarn) และเส้นพุ่ง (Filling or Weft yarn) ท่ีทอขดัในแนวตัง้ฉาก
กนั และจดุท่ีเส้นทัง้สองสอดประสานกนั (interlacing) จะเป็นจดุท่ีเส้นด้ายเปล่ียนตําแหน่งจากด้าน
หนึ่งของผ้าไปด้านตรงข้าม การทอในปัจจบุนัมีการพฒันา จากการทอด้วยมือ (hand looms) ไปเป็น
การใช้เคร่ืองจกัรในการทอ โดยใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ แตกตา่งกนั เช่น Air-jet loom, Rapier 
loom, Water-jet loom, Projectile loom, Double-width loom, Multiple-shed loom, Circular loom, 
Triaxial loom ผ้าทอยงัแบง่ออกเป็นหลายชนิดขึน้อยู่กบัลกัษณะของการทอ เช่น Plain, Basket, Twill, 
Satin, Crepe, Dobby, Jacquard, Doublecloth, Pile, Slack-tension, Leno และ Swivel 
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  7.1.2 ผ้าถกั (Knitted Fabrics) เป็นผ้าท่ีเกิดจากการใช้เข็ม (needles) ถกัเพ่ือให้เกิดเป็น
ห่วงของด้ายท่ีมีการสอดขดักนั (interlocking loops) โดยจะมีเส้นท่ีอยู่แนวตัง้ (Wales) และเส้นท่ีอยู่
ในแนวนอน (courses) ผ้าถกัยงัแบง่ออกเป็นหลายชนิด เช่น Filling-Knit fabrics เช่น Jersey, Rib 
structure, Interlock structure, Purl knits และWarp knit fabrics เช่น tricot warp knit, Raschel 
warp knit, Simplex, Milanese 
  7.1.3 ผ้าอ่ืนๆ หรือผ้าไม่ถกัไม่ทอ (Nonwovens) เป็นผ้าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอ่ืนท่ี
นอกเหนือไปจากการถกัและทอเช่นการขึน้รูปเป็นแผน่ฟิล์มทัง้จากสารละลายและจากการฉีดพลาสติก
หลอมการขึน้รูปเป็นโฟม และการขึน้รูปเป็นผ้าจากเส้นใยโดยตรง เรียกว่า “ผ้าไม่ถกัไม่ทอ (nonwovens)” 
มีลกัษณะโครงสร้างเป็นแผน่ผ้าท่ีเกิดจากการสานไปมาของเส้นใย (fibrous web) มีการยดึกนัด้วยการ 
ท่ีเส้นใยพนักนัไปมา (mechanical entaglement) หรือโดยการใช้ความร้อน เรซิน หรือสารเคมีในการ
ทําให้ เกิดการยดึกนัระหวา่งเส้นใย ผ้าไม่ถกัไม่ทอสามารถผลิตได้โดยหลายกระบวนการผลิตคือ  Dry-
laid โดยการใช้ลมพ่นเส้นใยลงบนสายพานท่ีกําลงัเคลื่อนตวัไป โดยการเรียงตวัของเส้นใยจะไม่มี
ทิศทาง (random oriented) ทําให้มีความแข็งแรงเท่ากนัในทกุทิศทาง ตวัอยา่งผ้าท่ีได้จากการผลติโดย
กระบวนการนีคื้อ ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ กระดาษแยกช่องแบตเตอร่ี (batteryseparators)ไส้กรอง  (filters) 
เป็นต้น     
 สรุปเร่ืองผ้าได้ว่า วสัดท่ีุนํามาทอผ้า มีทัง้จากวสัดท่ีุนํามาจากธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม หรือ
วสัดท่ีุมาจากการสงัเคราะห์ เช่น ไนลอน โพลีเอสเตอร์ เป็นต้น ซึง่วสัดเุหลา่นีส้ามารถนํามาทอเป็นผืน
ผ้าได้ ซึ่งการทอผ้านัน้ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ผ้าทอ (Wowen Fabrics) ผ้าถกั (Knitted Fabrics) 
และผ้าอ่ืนๆหรือผ้าไม่ถกัไม่ทอ (Nonwoven) ซึง่ผ้าทัง้ 3 ประเภทนีก็้มีการใช้งานกนัอย่างแพร่หลายใน
ปัจจบุนั โดยเฉพาะ ผ้าทอ (Wowen Fabrics) ซึง่นิยมใช้กนัมากทัง้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และ
อตุสาหกรรมเคหะสิ่งทอ ลกัษณะการใช้งานแต่ละประเภทจะขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ว่าจะนําไปใช้กบั
งานประเภทไหน  
 
8. ข้อมูลการทอผ้า 
 8.1 ประวัตกิารทอผ้า 

 การผลิตการทอผ้าด้วยวิธีการทอเร่ิมต้นมาจาการสาน เพราะมีหลกัฐานว่ามนษุย์รู้จกัหาต้นพืช
ท่ีออ่นและยาว เช่น หวาย กก หญ้า มาสานขดักนัเป็นวตัถสํุาหรับใช้ใสข่องตัง้แตส่มยัหิน ต้นพืชเหลา่นี ้
คอ่นข้างยาว จึงสามารถสานได้โดยไม่ต้องต่อ และเข้าเกลียว เม่ือความจําเป็นบงัคบั มนษุย์พยายาม
หาวิธีต่อต้นพืชเหลา่นี ้จนพบวิธีการให้เกลียว เพ่ือความแข็งแรง และต่อต้นพืชท่ีใช้เป็นเส้นยาว พร้อม
กบัรู้จกัวิธีทออย่างง่ายๆ โดยใช้เส้นด้ายผกูกบัก่ิงไม้ แล้วใช้หินถ่วงนํา้หนกัให้เส้นด้ายตงึ ตอ่มาพฒันา
เปล่ียนเป็นผกูในระหว่างไม้ทัง้สองอนัดึงให้ตึง สมยัอียิปต์มีการบนัทึกไว้ด้วยภาพวาดว่ามีการทอผ้า
ด้วยวิธีนี ้
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 จากความจําเป็นท่ีมนษุย์ต้องใช้เสือ้ผ้าท่ีมีมากขึน้ตามความเจริญทางอารยธรรม ทําให้ต้อง
แก้ไขเคร่ืองทอให้ทํางานได้ง่าย และทอได้เร็วยิ่งขึน้ ท่ีมีหลกัฐานปรากฏแน่ชดั คือ ในสเปน สมยัพทุธ
ศตวรรษท่ี 14 ได้เปล่ียนเคร่ืองทอแบบนอนราบกบัพืน้เป็นแบบตัง้ รู้จกัม้วนด้ายเข้าไว้ในไม้ ซึง่กลงึเป็น
หลอดด้ายยืน ทําให้ได้ทอผ้าได้ยาวมากขึน้ ในปี พ.ศ.2276 ชาวองักฤษประดิษฐ์ก่ีกระตกุขึน้ ถือได้ว่า
เป็นการปฏิวตักิารทอผ้าครัง้สําคญัครัง้หนึง่ เพราะเคร่ืองทอผ้านีใ้ช้การกระตกุเชือกสง่กระสวยแทนการ
ส่งด้วยมือ ทําให้ทอผ้าได้เร็วขึน้เป็นสองเท่าของเคร่ืองทอผ้าสมยันัน้ จนทําให้พฒันาเคร่ืองป่ันด้าย
ขึน้มารองรับกระบวนการป่ันด้าย ต่อมา พ.ศ.2329 จึงได้นําต้นกําลงัเข้ามาใช้แทนแรงคนและเป็น
เคร่ืองทอผ้าอตัโนมตัิสมบรูณ์แบบในราวปี พ.ศ.2438 นบัแตน่ัน้มา เคร่ืองทอก็ได้ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
รวดเร็วตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี จนกระทัง่สามารถทํางานได้ในอตัราการทดเฉล่ียสงูสดุ
ถึงกวา่ 1,000 เส้นพุง่ตอ่นาทีในเคร่ืองทอบางแบบของปัจจบุนันี ้
 
 8.2 ความหมายของการทอ 
 การทอผ้า หมายถึง การนําเอาด้ายสองชดุ มาสานกนัเป็นมมุฉาก ด้วยชดุท่ีวิ่งไปตามความยาว
ผ้าเรียกว่า ด้ายยืน (Warp) แต่ละเส้นด้ายเรียกว่า เส้นยืน (End) ส่วนด้ายชดุท่ีวิ่งไปตามความกว้าง
หรือขวางผ้า เรียกว่าด้ายพุ่ง (Weft/Filling) แต่ละเส้นเรียกว่า เส้นพุ่ง (Pick) นกัประวตัิศาสตร์และ    
นกัโบราณคดีเข้าใจกนัว่า คงได้แบบอย่างมาจากการสานกระบุง กระจาด หรือกระด้ง ตลอดจนฝา
กระท่อมขดัแตะซึง่มีไม้ยืนและไม้ขดัขวางเส้นยืน เช่นเดียวกบัการทอผ้า 
 การทอผ้าแตเ่ดมิคงมีจดุมุง่หมายเพ่ือปกปิดร่างกาย ทําให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกนัความหนาว
เย็น ซึง่เป็นความต้องการพืน้ฐาน ตอ่มามีการเลียนแบบวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรมคลอดจนอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สอดใส่เข้าไปในลวดลายผ้า และวิวฒันาการ
เร่ือยมา จนมีแบบแผนท่ีชดัเจน เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่ชํา้แบบใคร ลวดลายผ้าของชาวอีสานก็มีลกัษณะ
ดงักล่าว เช่นเดียวกนั ลวดลายผ้าของแต่ละกลุ่มวฒันธรรมจะมีเอกลกัษณ์ของตนเอง ซึ่งขึน้อยู่กบั
องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม เช่น ลวดลายผ้าของกลุ่มวฒันธรรมไทยลาว นิยมทอผ้า
ด้วยมดัหม่ีและผ้าขิด กลุม่วฒันธรรมไทยเขมรนิยมทอผ้ามดัหม่ีลกัษณะคล้ายคลงึกนัจะแตกตา่งกนัใน
เร่ืองความประณีต ความละเอียด และลวดลายตามความนิยมของแตล่ะท้องถ่ิน 
 
 8.3 เคร่ืองทอผ้า 

 เคร่ืองทอผ้าในระบบปัจจุบนั แบ่งออกได้เป็นเคร่ืองทอแบบกระสวยและ เคร่ืองทอแบบไร้
กระสวยโดยอตุสาหกรรมทอผ้ากําเนิดขึน้มาจากเคร่ืองทอแบบกระสวย และได้มีการพฒันามาอย่าง
ตอ่เน่ือง เพ่ือลดจดุอ่อนและปัญหาตา่งๆลงจนทําให้ความต้องการเคร่ืองท่ีมีความสามารถทัง้ความเร็ว 
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และคณุภาพท่ีน่าพอใจ เร่ิมเป็นท่ีสนใจตอ่ผู้ประกอบการมากขึน้ นอกจากนัน้แล้วบริษัทเคร่ืองทอเองก็
ได้ลดและเลิกผลิตเคร่ืองทอแบบกระสวยแล้วหนัไปผลิตเคร่ืองทอไร้กระสวยแทน ดงันัน้จึงเท่ากบัเป็น
การบีบบงัคบัในเคร่ืองทอในอนาคตท่ีเข้ามาในกรณีของเคร่ืองใหมจ่งึอยู่ในระบบเคร่ืองทอแบบไร้กระสวย
โดยปริยาย 

  8.3.1เคร่ืองทอแบบกระสวย 
  เคร่ืองทอแบบกรสวยเร่ิมต้นขึน้ปี พ.ศ. 2276 ในประเทศองักฤษ และพฒันาตอ่มาจนเกิด

การประดิษฐ์เคร่ืองที่ใช้พลงังานในการขบัเคลื่อนกลไก ทําให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวาง และ
ประสบความสําเร็จอยา่งสงูสดุอีกครัง้หนึง่ ในปี พ.ศ.2410 เม่ือมีการพฒันากลไกการยกตะกอ  แบบด๊อบบี ้
สามารถทอลวดลายสลบัซบัซ้อนได้มากขึน้ ตอ่มา พ.ศ. 2437 มีการประดิษฐ์อปุกรณ์การเปลี่ยนหลอด
ด้ายพุง่อตัโนมตัไิด้เป็นครัง้แรก จากนัน้เป็นต้นมาพฒันาการก็ดําเนินมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้นรายละเอียด
ปลีกย่อยเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัสามารถทอผ้าได้หลากหลายชนิด มีผลผลิตสงูขึน้ อย่างไรก็ดีกลไก
การส่งเส้นด้ายพุ่งท่ีเป็นหวัใจนําไปสู่การสร้างเคร่ืองทอแบบไร้กระสวย ได้เกิดขึน้จากการพฒันาถึง
ข้อจํากดัตา่งๆ ซึง่ไมส่ามารถแก้ไขได้ในเคร่ืองทอแบบกระสวย 
  8.3.2 เคร่ืองทอแบบไร้กระสวย 
  พฒันาการของเคร่ืองทอแบบไร้กระสวย ได้เร่ิมจากการพยายามค้นหาวิธี หาเส้นด้ายพุ่ง
โดยหลีกเล่ียงการใช้กระสวยเป็นตวัพา ด้วยเหตุผลหลกั คือ การใช้กระสวยมีข้อจํากัดของการเพิ่ม
ความเร็วในการผลิต ทําให้สิน้เปลือ้งพลงังาน และเวลา ดงันัน้หากสามารถใช้อย่างอ่ืนเป็นตวัพา
เส้นด้ายพุ่งก็น่าจะมีการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น การพฒันานีจ้ึงมุ่งไปท่ีลกัษณะของการทํางาน
อยา่งกว้างๆ ของเคร่ืองทอแบบไร้กระสวย  
  8.3.3 เคร่ืองทอแบบอดัลม 
  เป็นเคร่ืองทอท่ีใช้ลมเป็นตวัสง่เส้นด้ายพุ่ง ลมถกูอดัผ่านหวัฉีดเพ่ือพาเส้นด้ายพุ่งผ่านช่อง
ตะกอด้วยความแรงและทิศทางท่ีกําหนดอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง อปุกรณ์ป๊ัมลมนบัเป็นส่วนสําคญั
ของเคร่ือง ลมท่ีใช้ต้องสะอาด ปราศจาก จากนํา้และนํา้มนั โดยทั่วไปมีใช้กันอยู่สองแบบคือ แบบ 
air guide และแบบ profile reed แตแ่บบหลงัเป็นท่ีนิยมมากกวา่ เน่ืองจากมีความได้เปรียบพอ 
  8.3.4 เคร่ืองทอด้วยนํา้ 
  หลกัการพืน้ฐานของการทอผ้า คือ การป๊ัมนํา้จํานวนน้อยด้วยอตัราเร็วสงู ส่งผ่านไปยงั
หวัฉีด ซึ่งมีเส้นด้ายพุ่งเตรียมรออยู่แล้ว เส้นด้ายถูกความเร็วของกระแสนํา้พาลอดระหว่างช่องของ
เส้นด้ายอ่ืน นํา้ท่ีนําผ้าเส้นด้ายพุ่งมาแตกกระจายออกก่อนถึงริมผ้าอีกด้านหนึ่ง โดยปล่อยให้เส้นด้าย
พุ่งเคลื่อนท่ีต่อไปด้วยแรงเฉ่ือยของตวัมนัเอง(บุษรา สร้อยระย้า; กฤตพร ชูเส้ง; และอชัชา ศิริพนัธุ์. 
2550: 48-53)   
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 สรุปข้อมลูเร่ืองการทอผ้าได้ว่า การทอผ้านัน้มกัมีหลกัฐานปรากฏว่ามนษุย์รู้จกัวิธีการทอผ้า
มาอย่างยาวนาน โดยเร่ิมจากการนําพืชต่างๆ มาเป็นวสัดใุนการใช้ขดัสาน ให้เป็นผืนผ้า เร่ิมจากการ
ทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวนั สู่การทอผ้าโดยการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความเจริญก้าวหน้าในยคุปัจจุบนั 
จากการต้องการผืนผ้าเพื่อเป็นปัจจัยพืน้ฐานก็มีการพัฒนา โดยการสอดแทรกเร่ืองราว วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียนประเพณีตามความคิด ความเช่ือของชมุชนแตล่ะท้องถ่ินนัน้ๆ สอดแทรกลงไปในผ้าทอ 
จงึทําให้ผ้าทอชิน้นัน้มีเอกลกัษณ์ ซึง่จะมีความแตกตา่งกนัตามแตว่ฒันะธรรมของท้องถ่ินนัน้ๆ 
 
9. ผ้าทอกับวถิีชีวติไทย 
 ผ้า คือ องค์ประกอบหนึ่งของปัจจยัส่ี อนัได้แก่เคร่ืองอาศยัยงัชีพของมนษุย์ 4 ประการ คือ 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค ผ้าซึ่งมีความสําคญั และสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมของ
มนษุย์มาตัง้แต่ยคุดัง้เดิม หรือในยคุสงัคมบรรพกาล อย่างไรก็ดีหลกัฐานเคร่ืองนุ่งห่มเก่ียวกบัมนษุย์ท่ี
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยในยคุเก่าแก่นัน้ ยคุเก่าแก่นัน้มีน้อยมากทัง้นี ้เน่ืองจากเคร่ืองนุ่งห่มเกิดจากเส้น
ใยพืชผพุงัง่าย มกัเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา  
 จากการศกึษาโบราณคดีในประเทศไทยหลกัฐานท่ีพบ คือ ภาพจิตกรรมบนเพิงผา หรือผนงั
ถํา้ ตา่งๆหลายแหลง่ มนษุย์เร่ิมรู้จกัการป่ันเส้นใยพืชเพ่ือนํามาสานทอเป็นผ้านุ่งห่ม หลกัฐานท่ีค้นพบ
ในแหล่งโบราณคดียคุก่อนประวตัิศาสตร์ของไทย ได้แก่ลวดลายรอยประทบัเชือกหรือเส้นใยท่ีบิดเป็น
เกลียวบนภาชนะดินเผา เศษใยผ้าท่ีติดอยู่บนวตัถทุองแดงและเหล็ก หินทบุผ้าเปลือกไม้ แวดินเผา ซึง่
เป็นอปุกรณ์ชนิดหนึ่งท่ีใช้ป่ันด้าย จากการวิเคราะห์เส้นใยท่ีเป็นหลกัฐานทางโบราณคดี ทําให้มีการ
สนันิษฐานว่าผ้าทอ ท่ีผลิตขึน้ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์นัน้ ผลิตจากป่านเส้นใยกญัชา(Hemp) ซึง่เป็น
เส้นใยท่ีได้จากลําต้นของพืชชนิดหนึ่ง ส่วนการผลิตผ้าจากเส้นใยฝ้ายและผ้าไหมนัน้ คงเกิดขึน้ในยคุ
หลงัต่อๆมาโดยมีข้อสนันิษฐานว่าการปลกูฝ้ายในไทยนัน้อาจมีต้นกําเนิดจากอินเดีย สว่นไหมนัน้อาจ
มีต้นกําเนิดมาจากจีน 
 สังคมไทยในอดีต คือ สังคมกสิกรรมท่ีมีระบบการผลิตแบบเลีย้งตนเอง ตลอดจนการ
แลกเปล่ียนค้าขายกันทัง้ในระดบัหมู่บ้าน และการติดต่อกับชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลด้วย การทอผ้า เป็น
หน้าท่ีสําคญัของสตรีไทยในอดีตดงัคําพงัเพยแต่โบราณท่ีว่า “เม่ือหมดหน้านาผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายตี
เหลก็” เพ่ือตอบสนองตอ่ความจําเป็นขัน้พืน้ฐาน การปลกูข้าวเพ่ือทํากินและการปลกูฝ้ายเพ่ือนํามาป่ัน
และทอเป็นผ้านุ่งห่มจึงเป็นระบบการผลิตท่ีควบคู่กันมาแต่โบราณกาล ส่วนในกรณีท่ีชุมชนใดไม่
สามารถปลูกฝ้าย หรือผลิตผ้าทอเองไม่ได้ก็มีการแลกเปล่ียนค้าขายกันระหว่างชุมชนมาช้านาน 
เช่นกัน ผ้าทอไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เพ่ือป้องกันการหนาวเย็น หรือเป็น
อาภรณ์ปกปิดร่างกายเท่านัน้ การพัฒนารูปแบบการผลิต การย้อมสี และเทคนิคการทอสอดใส่
ลวดลายต่างๆ นบัเป็นงานศิลปะท่ีทําให้ผืนผ้ามีความวิจิตรงดงาม เป็นสิ่งสะท้อนค่านิยมวฒันธรรม
และสงัคมของผู้ทอหรือผู้สวมใสไ่ด้เป็นอยา่งดี (ทรงศกัดิ ์ ปรางค์วฒันากลุ. 2549: 26-27) 
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 จากท่ีได้กลา่วมา จะเห็นได้วา่ผ้าทอมีบทบาทสําคญัท่ีผกูพนักบัวิถีชีวิตพืน้บ้านไทยมาช้านาน 
ในปัจจุบนัแม้ว่าสงัคมจะแปรเปล่ียนไปจากอดีตมาแล้วก็ตาม การทอผ้าก็ยงัคงเป็นศิลปหตัถกรรม
พืน้บ้านท่ีมีปรากฏสืบทอดอยูใ่นหลายท้องถ่ิน ในบางแหลง่ก็ได้มีการสง่เสริมและพฒันาเทคนิคการทอ
ผลิตออกจําหน่ายจนเป็นอตุสาหกรรมท่ีขึน้ช่ือของท้องถ่ินนัน้ๆ วฒันธรรมการทอผ้าได้พฒันาจากากร
ผลิตเพ่ือใช้นุ่งห่มในวิถีชีวิตพืน้บ้าน ไปสู่การผลิตเพ่ือเศรษฐกิจ ผ้าทอพืน้บ้านพืน้เมืองในชนบทต่างๆ 
ได้รับการเลือกสรรนํากลบัมาใช้ใหม่ โดยผู้คนในสงัคมเมืองการฟืน้ฟคูา่นิยมการแตง่กายแบบพืน้เมือง 
การแสวงหาความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย  ได้ทําให้คนไทยหนักลบัมานิยมการแตง่กายด้วย
ผ้าทอพืน้เมืองอีกครัง้หนึ่ง ด้วยวฒันธรรมการแตง่กายอนัหลากหลายทัง้แนวสากลแบบตะวนัตก แนว
พืน้บ้านพืน้เมืองแบบไทยๆ ผ้าทอพืน้เมืองของไทยก็ได้รับการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกบัการใช้สอยใน
สงัคมปัจจบุนั ผ้าทอมีความเก่ียวพนักบัการดํารงชีวิตของมนษุย์มาตัง้แตอ่ดีตกาลท่ีเร่ิมมีการทอผ้าขึน้
ใช้เพ่ือประโยชน์ในการนุ่งห่มและการใช้สอยอ่ืน ๆ จากอดีตท่ีไทยได้มีการติดตอ่ค้าขายกบัชาวตา่งชาติ
มาเป็นเวลานานจึงรับเอาวฒันธรรมของการทอผ้าในด้านรูปแบบ ลวดลาย และการใช้สี ก็เร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงไป ทําให้คณุค่าของผ้าในอดีตซึ่งเคยเป็นแค่สินค้าแลกเปล่ียนกบัสินค้าอ่ืน ๆ นัน้ยงั
สามารถใช้เป็นเคร่ืองราชบรรณาการไปต่างประเทศได้ ผ้าจึงเป็นสิ่งสําคญัในเร่ืองของวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ความเช่ือเศรษฐกิจ และ 

 ผ้าท่ีเราใช้กนัอยู่ทกุวนันี ้ มีแหล่งท่ีมาของผ้าซึง่สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (2548: 
16-19) กล่าวไว้ว่าผ้าท่ีเราใช้กนัในประเทศทกุวนันี ้ หากจะกล่าวถึงแหล่งท่ีมาและกระบวนการผลิต 
สามารถแบง่เป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ คือ ผ้าทอมือ และผ้าทอโรงงาน ซึง่อาจกลา่วได้ว่า ผ้าเกือบทัง้หมดท่ี
ใช้จะเป็นผ้าโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานไทย หรือโรงงานตา่งประเทศ และเม่ือมีโอกาสพิเศษท่ีอยาก
แตง่กายแบบไทย ก็จะใช้ผ้าท่ีมีลวดลายบง่บอกความเป็นไทยในรูปแบบสากล เป็นผ้าซิ่น หรือผ้าถงุ
ลายสวยนํามาแปรรูปเป็นเสือ้หรือกระโปรงหรือถงุสําเร็จ การจําแนกของแหล่งท่ีมาของผ้าจึงเป็นอีก
ประเด็นหนึ่งท่ีจะช่วยให้มมุมองการศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองผ้ามีความรอบด้าน ครอบคลมุความหมายและ
ลกัษณะของตวัผ้า ซึง่เป็นลายระเอียดของเนือ้หาสําคญั ซึง่จะทําให้เห็นถึงเร่ืองราวของผืนผ้าอนัเป็น
คุณค่าภายในท่ีแฝงอยู่ภายใต้ลักษณะทางกายภาพภายนอกท่ีเป็นรูปแบบและสีสันของผ้าแต่ละ
ประเภท 
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 ผ้าทอมือ คือ ผ้าท่ีได้จากกระบวนการทอผ้าแบบพืน้บ้านทัง้หมด ตัง้แตข่ัน้ตอนการปลกูฝ้าย
ปลกูหม่อนเลีย้งไหม การเตรียมเส้นใย ขัน้ตอนการฟอกย้อม และขัน้ตอนการทอ หรือตดัตอนบาง
ขัน้ตอนของกระบวนการทอผ้าแบบพืน้บ้านออกไป แต่ยงัคงอาศยัฝีมือของช่างทอในการผลิตชิน้งาน 
ซึง่สามารถจําแนกได้ 4 ประเภท คือ 
 1.  ผ้าทอพืน้บ้าน คือผ้าท่ีชนพืน้บ้านทอใช้ขึน้มาเองตามวิถีวฒันธรรมของชนกลุม่นัน้ ๆ ตาม
ศกัยภาพและทกัษะของคนแตล่ะคน มีลายระเอียดของตวัเองอย่างอิสระ ใช้ฝ้ายหรือไหมพืน้บ้าน เข็น
มือ สาวมือ ฟอกย้อมโดยใช้วตัถดุิบท้องถ่ิน ทําให้เกิดเป็น “ ผ้าผืน “ ท่ีมีเอกลกัษณ์ของชมุชนชดัเจน 
เช่น ซิ่นลายนํา้ไหลของชาวไทลือ้ซิ่นตีนจกเมืองลอง ผ้าแพรวาบ้านโพน กาฬสินธุ์ หรือผ้าทอท่ีใช้ตาม
พิธีกรรม เช่น ตงุพระธาตขุองอีสาน ตงุแมงมมุของลบัแล ผ้าพืน้บ้านท่ีแท้ ๆ นีจ้ะออกมาในรูปของผ้า
ผืนสําเร็จขนาดเลก็หรือใหญ่ ใช้ตามศลิปะการนุ่งห่มของแตล่ะชมุชน เช่น ผ้าถงุโจงกระเบน ผ้าแถบ ผ้า
สไบ ผ้าขาวม้า ผ้าเต่ียว และโสร่ง เป็นต้น เป็นผ้าผืนเช่นเดียวกบัสา่หรีของอินเดีย และกิโมโนของ
ประเทศญ่ีปุ่ น 
 2.  ผ้าราชสํานกั คือผ้าพิเศษของโอกาสพิเศษในงานสําคญัเป็นพิเศษ มีความวิจิตรอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากใช้ฝีมือเป็นพิเศษ ใช้เทคนิคพิเศษและซบัซ้อน เป็นสิ่งท่ีทําให้หลายคนมองว่า ผ้านีส้วยหรูเกิน
กวา่จะใช้ได้ อาจจะเป็นด้วยราคาหรือเป็นด้วยรูปแบบท่ีไม่ธรรมดา ไม่สามารถนํามาใช้ทกุวนัได้ ทําให้
บางครัง้ถกูสรุปเป็นภาพรวมไปวา่ ผ้าทอพืน้เมืองไมเ่หมาะกบัวิถีชีวิตปัจจบุนั 
 3.  ผ้ายกดิน้เงินดิน้ทองนี ้ในสมยัโบราณจะใช้ทองแท้ ดงัเช่น ม.ล.เน่ือง นิลรัตน์ ได้กลา่วไว้ใน
หนงัสือชีวิตในวงั เลม่ 1 ท่ีท่านได้ถ่ายทอดความทรงจําท่ีได้รู้ ได้ทํา ให้ผู้ อ่ืนได้เรียนรู้อดีตว่า ผ้าไหมยก
ดิน้ทองของ “เจ้านาย“นัน้ เม่ือไม่ทรงโปรดจะนําไปเผาเพ่ือเก็บเอาเงินและทองไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ปัจจบุนั ผ้าทอพิเศษท่ียงัขึน้ช่ืออยู่ คือ ผ้ายกลําพนู ผ้ายกพมุเรียง ผ้าปมูสริุนทร์ ผ้ายกนคร และผ้า ยก
ร้อยเอ็ด 
 4. ผ้าทอมือจากตา่งประเทศ คือผ้าท่ีนําเข้าจากแถบตา่งประเทศใกล้เคียงในแถบเอเชีย หรือ
ประเทศห่างไกลแถบยุโรป ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการทอผ้ามายาวนานจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีทรงจํา มีทัง้
ลําดบัราคาถูกและราคาแพงมีการนําเข้ามาเป็นสินค้าและเข้ามาโดยส่วนตวั เป็นผ้าซึ่งมีจุดเด่น
เฉพาะท่ีบง่บอกถึงวฒันธรรมการนุ่งห่มของคนประเทศนัน้ ๆ อย่างชดัเจน เช่น ผ้าลาว ผ้าจีน ผ้าญ่ีปุ่ น 
ผ้าอินโดนิเซีย ผ้าอินเดีย ผ้าอิตาลี ผ้าองักฤษ และผ้าฝร่ังเศส เป็นต้น 
 ผ้าทอโรงงาน ผ้าทอโรงงาน เป็นผ้าท่ีเน้นปริมาณในการทอ มีลกัษณะเนือ้ผ้าเรียบ ลวดลาย
สม่ําเสมอกนัทัง้ม้วนเป็นร้อยเป็นพนัเมตรขึน้ไป มีสีสนัหลากหลายในลวดลายท่ีซํา้กนั โดยกระบวนการ
ผลิตมีทัง้โรงงานท่ีใช้คนทอ และโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรทอ ในท่ีนีจ้ะแบง่ตามท่ีมา 2 แหลง่ใหญ่ คือ ผ้า
ทอโรงงานในประเทศ โดยทัว่ไปจะแบ่งประเภทผ้าตามลกัษณะของเส้นใยท่ีใช้ ซึง่ส่วนใหญ่นําเข้า
วตัถดุบิจากตา่งประเทศ มี 2 ประเภทใหญ่ คือ 
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 1.  ผ้าทอโรงงานใยธรรมชาติ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย สว่นใหญ่ยงัใช้ฝีมือคนทอ มีแหลง่ผลิตอยู่
ตามโรงงานชานเมืองใหญ่ เช่น ท่ีนครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม ่เป็นต้น 
 2.  ผ้าทอโรงงานใยประดิษฐ์ คือผ้าท่ีใช้เส้นใยสงัเคราะห์ในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น ผ้าโทเร ผ้า
ไนลอน ผ้าเรยอน สว่นใหญ่ทอด้วยเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ เป็นเคร่ืองทอแบบไร้กระสวย มีแหลง่ผลิตเป็น
โรงงานขนาดใหญ่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น ยา่นรังสติ และสมทุรปราการ โดยมีแหลง่
จําหน่ายอยูท่ี่ตลาดสําเพ็งและตลาดเยาวราช ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัดี 
 ผ้าทอโรงงานจากตา่งประเทศ เป็นผ้าท่ีมีการนําเข้าอย่างแพร่หลาย เช่น ผ้าไหมจากลาว ผ้า
ลนิินจากจีนและยโุรป ผ้าพมา่ เช่น ผ้าโสร่ง ผ้าห่ม และผ้าใยสงัเคราะห์ในรูปแบบตา่ง ๆ จากยโุรป เช่น 
ผ้ามองตากต์ู(Montagut) ผ้าโมแฮร์ (Mohair) ผ้าชีฟอง (chiffon) ผ้าเครฟ (Crepe) นอกจากนัน้ยงัมีผ้า
อ่ืน ๆ เช่น ผ้า ลกูไม้ผ้าทอแบบถกั (ประจกัษ์ ภมูินา. 2553: 26-27) 
 สรุปเร่ืองผ้าทอกบัวิถีชีวิตไทย ผ้าเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการดํารงชีวิตของมนษุย์ ประเทศไทยมี
การทอผ้ามาอย่างยาวนาน ผ้าทอเป็นความพยายาม ความอดทน และต้องมีความละเอียดจึงทําให้ใช้
เวลานานกว่าจะได้ผ้าสกัผืน ผ้าท่ีทอได้นัน้ส่วนใหญ่ก็นําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวนัและพิธีกรรมต่างๆ 
เป็นการสัง่สมภมูิปัญญาท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ผ้าทอในยคุแรกๆ ทําเป็น
เพียงผืนเลก็ๆทอเป็นลายขดัธรรมดา โดยเส้นใยนัน้ก็นํามาจากธรรมชาต ิเช่น พวกเส้นใยป่าน ลนิิน ปอ 
กัญชาก่อนท่ีจะมีการใช้ฝ้าย ขนสัตว์ และไหมในปัจจุบัน ซึ่งการทอผ้าก็ได้มีการพัฒนามาเร่ือยๆ 
ลวดลายท่ีมีการออกแบบลายทอมาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น ลายสัตว์หรือพืชพันธุ์ ไม้ต่างๆ 
รวมถึงลวดลายท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือทางศาสนา ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีลวดลายท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ซึง่ทําให้เป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนนัน้ ทําให้เกิงงานทอท่ีมีความแตกตา่งกนั  
 
10. ภาพรวมของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 
 10.1 อุตสาหกรรมต้นนํา้ 
  10.1.1 อตุสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติ เป็นการเก็บรวบรวมเส้นใยท่ีได้มาจากวสัดท่ีุมาจาก
ธรรมชาต ิเราจะเรียกวา่เส้นใยธรรมชาต ิเช่น ฝ้าย ไหม และเส้นใยจากพืชชนิดตา่งๆ เป็นต้น 
  10.1.2 อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ คืออุตสาหกรรมท่ีดําเนินการผลิตเส้นใยท่ีได้จาก
การนําเอาสาร Polymer ในกระบวนการปิโตรเคมี นํามาสงัเคราะห์ เราเรียกว่า เส้นใยประดิษฐ์ ซึ่ง
อตุสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์นี ้จดัว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้ทนุเข้มข้นมากท่ีสดุในอตุสาหกรรมสิ่งทอ ใช้
พลงังานจํานวนมาก ใช้เทคโนโลยีระดบัสงู จงึมีจํานวนผู้ผลติน้อยราย 
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 10.2 อุตสาหกรรมกลางนํา้ 
 อุตสาหกรรมกลางนํา้ เป็นอุตสาหกรรมท่ีทําหน้าท่ีในการแปลงสภาพเส้นใย ให้เป็นผ้าผืน
ได้แก่ อตุสาหกรรมป่ันด้าย อตุสาหกรรม ถกั ทอ ฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแตง่สําเร็จ 

  10.2.1 อุตสาหกรรมป่ันด้าย คือ อุตสาหกรรมท่ีดําเนินกระบวนการนําเส้นใย ทัง้จาก
ธรรมชาติ หรือจากการสงัเคราะห์ มาป่ันเป็นเส้นด้ายขนาดต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ท่ีจะนําไปใช้ใน
อตุสาหกรรมท่ีใช้ทนุและเคร่ืองจกัร ค่อนข้างหนาแน่น ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตน้อย โครงสร้าง
ของอตุสาหกรรม ประกอบไปด้วยโรงงานขนาดใหญ่ 
  10.2.2 อตุสาหกรรมทอและถกัผ้า คือ มีจํานวนโรงงานจํานวนมากกว่าอตุสาหกรรมต้น
นํา้ มีระดบัเทคโนโลยีเป็น 2 กลุม่ คือ เทคโนโลยีท่ีใช้ทนุมาก เป็นกลุม่ท่ีใช้เคร่ืองทอชนิดไร้กระสวย ซึง่
มีความเร็วสงู ผลิตผ้าหน้ากว้าง มีตําหนิน้อย โรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรประเภทนีจ้ะมีการผลิตขนาดใหญ่ 
ซึง่มีความสามารถในการผลิตรวมกนัมากกว่า 60% ของอตุสาหกรรม สว่นเทคโนโลยีอีกชนิดหนึ่ง นัน้
คือเทคโนโลยีเดิมท่ีใช้เคร่ืองจกัรทอผ้าชนิดมีกระสวย ซึง่เคร่ืองจกัรจะมีราคาต่ํา ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ขนาดเลก็ มีจํานวนมากใช้แรงงานจํานวนมาก การแขง่ขนัสงูในโรงงานประเภทนี ้(กระทรวงอตุสาหกรรม. 
2542) 
  10.2.3  อตุสาหกรรมNon woven คือ มีจํานวนโรงงานน้อยราย ผลิตสินค้าประเภทผ้าท่ี
ไม่ได้เกิดจากการทอ นิยมนํามาใช้กบัผลิตภณัฑ์สะดวกใช้ หรือใช้ครัง้เดียว เป็นอตุสาหกรรมท่ีเน้นไป
ในการใช้เทคโนโลยี จดัเป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้ทนุเข้มข้น มีจํานวนโรงงานน้อยราย 
 
 10.3 อุตสาหกรรมปลายนํา้ 
 เป็นอตุสาหกรรมท่ีทําหน้าท่ีในการแปลงสภาพผ้าผืน ให้เป็นของใช้สําหรับผู้บริโภคขัน้สดุท้าย 
ได้แก่อตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใช้ภายในบ้านและผลติภณัฑ์ อ่ืนๆ ท่ีทําจากผ้าและสิง่ทอ 
  10.3.1 อตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีในการผลิต ค่อนข้าง
เรียบง่าย ขนาดของโรงงาน และจํานวนจกัรท่ีใช้ในการผลิตไม่ได้เป็นสว่นสําคญัในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัมากนกั เพราะสามารถใช้ทกัษะในการผลิตเข้ามาช่วยได้ โรงงานเคร่ืองนุ่งห่มจะมีขนาด 
ท่ีแตกต่างกันมาก แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ และผู้ผลิตรายย่อย ซึ่งใช้แรงงานเป็นจํานวนมาก 
(สดุา  สวุรรณาภิรมณ์. 2544: 15-16) 
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ภาพประกอบ 32 จํานวนแรงงานทัง้หมดในระบบอตุสาหกรรมสิง่ทอ รวม 1,085,800 จาก 4,554  
 จากโรงงานแบง่แยกรายละเอียดให้เห็นในแตล่ะสว่น 
 
 ท่ีมา: สดุา  สวุรรณาภิรมณ์. (2548). ปัจจยัทีมี่ผลต่อความสามารถในการส่งออกอตุสาหกรรมส่ิง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย(ศึกษาเฉพาะกรณีส่งออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมริกา). หน้า 16. 
 

  จากข้อมูลข้างต้น อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยมีครบตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นนํา้ 
(เส้นด้ายและเส้นใย) กลางนํา้ (ป่ันด้าย ผ้าผืน ฟอก ย้อม พิมพ์) และปลายนํา้ (เคร่ืองนุ่งห่ม เคหะสิ่งทอ) 
จึงง่ายตอ่การเป็นผู้ผลิตท่ีครบวงจร แตอ่ตุสาหกรรมไทยยงัมีปัญหาในหลายๆเร่ือง ในอตุสาหกรรมต้น
นํา้ ไทยนําเข้าฝ้ายดิบถึงร้อยละ 90 ซึ่งราคาฝ้ายในปัจจุบนัมีราคาสงูและเร่ิมขาดแคลน เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม โลกร้อนในปัจจบุนั บวกกบัประเทศจีนได้ซือ้ฝ้ายเก็บกกัตนุไว้จึงทําให้มีต้นทนุการผลิต
ท่ีสงูขึน้ อตุสาหกรรมกลางนํา้ อตุสาหกรรมสิง่ทอของไทยขาดเคราองจกัรท่ีทนัสมยั เน่ืองจากเคร่ืองจกัรนัน้มี
ราคาแพง รัฐบาลจึงควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ในเร่ืองของการลดภาษีนําเข้าเคร่ืองจกัรเพื่อให้เป็น
แรงจูงใจต่อการซือ้ของผู้ผลิต ส่วนอตุสาหกรรมปลายนํา้นัน้เรามีปัญหาในเร่ืองของการออกแบบ 
ประเทศไทยเรายงัขาดนกัออกแบบท่ีมีคณุภาพ ทําให้งานผลิตภณัฑ์สิ่งทอสว่นใหญ่ไม่มีความแตกตา่ง
จากตลาดที่มีอยู่ ดงันัน้ถ้าต้องการให้สินค้ามีความน่าสนใจ เป็นความต้องการของผู้บริโภคแล้วนัน้ 
อตุสาหกรรมสิ่งทอไทยควรที่จะมีจุดเด่นไม่ซํา้แบบใคร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการใช้วสัดใุหม่ๆ การ
ออกแบบผลติภณัฑ์ โทนสี ลวดลายตา่งๆ ล้วนแล้วแตต้่องกําหนดตามความต้องการของผู้บริโภค 
 
 10.4 กลยุทธ์ก้าวสู่ผู้นําส่ิงทอโลก 
 ในการพฒันาสิง่ทอไทยให้สามารถแขง่ขนักบัตลาดโลกได้จะต้องคํานงึถึงปัจจยัตา่งๆ ได้แก่ 
  10.4.1 ปรับสภาพแวดล้อมภายในประเทศให้เอือ้อํานวยตอ่การแขง่ขนั 
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  ปัจจัยแรกท่ีควรคํานึงถึง คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในประเทศ โดยการลด
อปุสรรคและให้สิ่งจงูใจ สิ่งหนึ่งท่ีรัฐบาลสามารถช่วยได้ คือ เร่ืองภาษีเน่ืองจากเคร่ืองจกัรกลเป็นสิ่งท่ี
จําเป็นอย่างมากกบัการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ รัฐบาลอาจจงูใจให้ผู้ผลิตเปลี่ยนเคร่ืองจกัร
ใหม่ โดยการลดภาษีเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ชิน้ส่วน และอะไหล่ ให้เหลือศนูย์หรืออาจยกเว้นภาษีเงินได้
สําหรับกําไรสว่นท่ีนําไปซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่
  10.4.2 ต้นทนุการผลติ 
  ผู้ประกอบการอาจลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มผลกําไรได้ในระยะยาว โดยลงทุนใน
เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพสินค้าและเพ่ือลดเวลาในการผลิตทําให้สามารถ
แข่งขนักบัประเทศอ่ืนได้ รวมทัง้ความร่วมมือกนัเพ่ือปรับปรุงคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ก็จดัเป็นวิธีหนึง่ท่ีสามารถสร้างพนัธมิตรทางการค้า อนัจะนําไปสูค่วามเป็นปึกแผ่น
ของสิ่งทอไทย และเสริมกําลงัต่อรองเพ่ือการแข่งขนัในตลาดโลก อีกปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้ต้นทุนในการ
ผลิตสงู คือ การท่ีอตุสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่มีฐานการผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ หรือรอบๆกรุงเทพฯ ซึ่ง
นอกจะนํามาซึง่ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีน่าเป็นห่วงและยงัส่งผลให้ต้นทนุในการผลิตสงูอีกด้วย เน่ืองจาก
ค่าแรงและค่าสาธารณูปโภคท่ีแพงตามค่าครองชีพในเมืองหลวง ดงันัน้ รัฐบาลจึงควรสนบัสนุนให้มี
การย้ายฐานการผลติไปตา่งจงัหวดั ซึง่เป็นแหลง่แรงงานและยงัเป็นการกระจายงานสูช่นบทด้วย 
  10.4.3 คณุภาพสนิค้า 
  การปรับปรุงคุณภาพสินค้าทําได้โดยการปรับปรุงเคร่ืองจักรและเทคโนโลยี ให้มี
ประสิทธิภาพและทนัสมยั และในขณะเดียวกนัผู้ประกอบการยงัต้องมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลในเร่ืองของ
การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) ให้สอดคล้องและทนักบัความต้องการของลกูค้า และ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การตกแตง่กนัยบั การตกแตง่กนัไฟ เป็นต้น  
  10.4.4 รูปแบบสนิค้า 
  นอกจากนัน้การพฒันาบคุคลด้าน design นบัเป็นสิ่งสําคญัเช่นกนั ในบางประเทศ เช่น 
ฮ่องกง ได้มีการออกแบบเสือ้ผ้า และสร้าง Brandname ของตนเอง โดยเร่ิมทําตลาดในภมูิภาคก่อน 
แล้วจงึขยายไปยงัตลาดรองในภมูิภาคอ่ืน ซึง่กลยทุธ์นีเ้ราสามารถนํามาใช้ได้ และหากทําสําเร็จจะเป็น
การเปิดตลาดสิง่ทอของประเทศ 
  10.4.5 การสง่สนิค้าและการบริการ 
  นอกจากจะผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพแล้วการสง่สินค้าและการให้บริการก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ี
มีผลอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก หลังการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้ใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดการสง่มอบสนิค้าก็ควรทําให้ได้ในระยะเวลาท่ีตกลงไว้ 
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  10.4.6 การพฒันาระบบบริหาร การจดัการ และการพฒันาบคุคล 
  การจัดการเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารงานอุตสาหกรรม ผู้ ประกอบการจะต้อง
ปรับเปล่ียนทศันคติจากการดแูลเพียงผู้ เดียวมาสู่การจดัการอย่างมีระบบ มีการกระจายอํานาจและ
ประเมินผลงานอย่างสม่ําเสมอโดยให้บุคลากรทัง้องค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมุ่งเน้นในการ
พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในโรงงาน ทัง้ด้านเทคนิค วิชาการ มนุษย์สมัพันธ์ การ
ทํางานและการอยูร่่วมกนักบัผู้ ร่วมงานอยา่งมีความสขุ (อตุสาหกรรมสิง่ทอ. 2540: 45-48) 
 จากข้อมลูกลยทุธ์ก้าวสู่ผู้ นําสิ่งทอโลก ผู้วิจยัสรุปได้ว่า การท่ีประเทศไทยเราจะก้าวไปสู่การ
เป็นผู้ นําด้านสิ่งทอในระดับโลกนัน้ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
สิ่งแวดล้อมภายในประเทศโดนเราจะต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึน้โดยท่ีมีรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ ไม่
วา่จะเป็นการลดภาษี การสร้างแรงจงูใจให้กบัลกูค้าในและตา่งประเทศ เป็นต้น สว่นในเร่ืองของต้นทนุ
การผลิต ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอตุสาหกรรมครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมต้นนํา้ (เส้นด้าย
และเส้นใย) กลางนํา้ (ป่ันด้าย ผ้าผืน ฟอก ย้อม พิมพ์) และปลายนํา้ (เคร่ืองนุ่งห่ม เคหะสิ่งทอ) ซึง่ถ้า
อุตสาหกรรมทัง้สามอย่างนีไ้ด้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี และเคร่ืองจักร รวมถึงวัตถุดิบท่ีมี
คณุภาพ ก็จะสามารถทําให้เกิดการลดต้นทนุลงได้ ในสว่นของรูปแบบการผลิต ประเทศไทยเรายงัขาด
ยงัขาดการพฒันาบคุคลทางด้านการออกแบบ ทําให้ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ มีรูปลกัษณ์ท่ีคล้ายๆกนั หรือ
เรียกอีกอยา่งวา่การลอกเลียนแบบ จงึสง่ผลให้ผลิตภณัฑ์ของประเทศไทยมีเอกลกัษณ์ท่ีไม่ชดัเจน การ
สง่สินค้าและการบริการในปัจจบุนัประเทศไทยมีการสง่สินค้าท่ีหลากหลายช่องทาง ซึง่จะทําให้การส่ง
สนิค้านัน้สามารถสง่ตรงตอ่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ และสดุท้ายการพฒันาระบบบริหารการจดัการ และ
การพฒันาบคุคลจะต้องมีการบริหารงานโดยการกระจายอํานาจและประเมินผลอยา่งสม่ําเสมอโดยให้
บุคลากรท่ีองค์การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและการอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
 
 10.5 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยยังโตได้อีก 
 อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายหลายเหตกุารณ์ 
เคยรุ่งเรืองและสร้างรายได้และช่ือเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะผู้ ส่งออกอันดับต้นๆของโลก 
(ปัจจบุนัอยูอ่นัดบัท่ี 17) และเป็นสาขาอตุสาหกรรมแรกๆท่ีองค์การการค้าโลก (WTO) เปิดเสรีทางการ
ค้า ทําให้การแขง่ขนัทวีความรุนแรงมากขึน้ขณะท่ีครัง้หนึง่ภาครัฐยงัมีโครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ เพ่ือ
กระตุ้นอตุสาหกรรมดงักล่าวเป็นการเฉพาะ เวลานีนํ้า้หนกัของอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
กําลงัเทไปท่ี ประเทศจีน และหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น บงัคลาเทศ กมัพชูา มองโกเลีย และ    
ศรีลงักา จนหลายคนมองวา่ อตุสาหกรรมสิ่งทอไทยกําลงัก้าวเข้าสูย่คุตกต่ํา เป็น Sunset Industry แต่
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ถ้าถามคนในวงการสิ่งทอ เกือบทุกคนบอกว่าไม่ 4-5ปีมานี  ้คือช่วงเวลาแห่งการปรับโครงสร้าง
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ถึงอย่างไรสิ่งทอไทยยงัคงเป็น 1ใน5 อตุสาหกรรมหลกัของไทยตลอดมา และถ้า
ก้าวเดนิอยา่งถกูต้อง อตุสาหกรรมสิง่ทอจะอยูคู่เ่มืองไทยอยา่งยัง่ยืน 
 สําหรับในปี พ.ศ. 2553 อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีโอกาสขยายตวัเพิ่มขึน้ เม่ือ
เทียบกบัปี พ.ศ. 2552 เน่ืองจากแนวโน้มตลาดมีความต้องการมากขึน้ โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ่ น จากการ
ทําสญัญาภายใต้กรอบความร่วมมือ JTEPA ซึง่คาดว่าไทยจะเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดตามคําสัง่ซือ้
ของญ่ีปุ่ นจากร้อยละ 1.2 ในปัจจบุนั เป็นร้อยละ 5 หรือมลูคา่สง่ออก 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 
พ.ศ.2555  
 สนิค้าสิง่ทอในปัจจบุนั แตเ่ดมิเน้นตลาดเฟอร์นิเจอร์ Home Textile และตลาดเคร่ืองแตง่กาย 
และเพิ่มเป็นเน้นสิง่ทอเพ่ือวงการแพทย์ (ผ้าพนัแผล ไหมเย็บแผล) สิ่งทอการเกษตร (ผ้าท่ีใช้ปใูนบอ่นํา้ 
แปลงปลกูผกั) โดยเฉพาะสิ่งทอยานยนต์ (ผ้าหุ้มเบาะ ผ้าเบรก พรม) ท่ีมีโอกาสสําเร็จสงูท่ีสดุ สําหรับ
การสง่ออกเคร่ืองนุ่งห่มและสิ่งทอจําพวกผ้าผืนตัง้เป้าขยายตวั ร้อยละ 10 โดยมตลาดสําคญัคือ ญ่ีป่น 
สหภาพยโุรป และประเทศเพ่ือนบ้านในแถบอาเซียน และต้องครองสว่นแบง่มลูคา่การสง่ออกสิ่งทออยู่
ท่ีไมต่ํ่ากวา่อนัดบัท่ี 15 ของโลกภายในปี พ.ศ.2555 
  
 คณุวิรัตน์ ตนัเดชานรัุตน์ ผู้ อํานวยการสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอกลา่ววา่ 
 

ผู้ผลิตต้องหันมาผลิตสินค้าให้โดนใจผู้บริโภค ทัง้ด้านคุณภาพ มาตรฐาน และรูปแบบ พร้อมปรับวิธีคิด
สร้างแนวทางในการปรับตวั และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสนิค้าด้วยการเสริมนวตักรรม พร้อมตัง้รับกระแสการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม (green conscious) วงการสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยยงัมีโอกาสอีกมาก เพราะเรา
เป็นศนูย์กลางด้านวตัถดิุบของภมิูภาคนี ้(วงศกร  ตระกลูหิรัญผดงุ. 2553: 18-20) 

   

 จากข้อมลูดงักลา่ว อตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยนัน้ยงัจะสามารถเติบโตได้อีก 
เน่ืองจากประเทศไทยเรามีอุตสาหกรรมท่ีครบวงจร ทัง้อุตสาหกรรมต้นนํา้ (ตลาดด้ายและเส้นใย) 
กลางนํา้ (ป่ันด้าย ผ้าผืน ฟอก ย้อม พิมพ์) และปลายนํา้ (เคร่ืองนุ่งห่ม เคหะสิ่งทอ) จึงเป็นจุดแข็งท่ี
หลายประเทศยงัขาดสิ่งทอต้นนํา้ (ตลาดด้ายและเส้นใย) และต้องนําเข้าผ้าผืน แตอ่ตุสาหกรรมสิ่งทอ
ในประเทศไทยนัน้ยงัคงต้องพฒันาในเร่ืองของการพฒันาผลิตภณัฑ์ สร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ 
รวมถึงการคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์  
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 10.6 ทาํความรู้จักกับ Eco-Textile 
 Eco-Textile มาจาก Ecology รวมเข้ากบั Textile หมายถึงผลิตภณัฑ์สิ่งทอท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้บริโภค สินค้า Eco-Textile จดัเป็นผลิตภณัฑ์
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากคําว่า Eco-Textile แล้วยงัมีคําอื่นที่มีความหมายเดียวกนั เช่น Green 
Product, environmentally friendly เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ดีคําอ่ืนๆไม่บง่ชีช้ดัเจนว่าเป็นสินค้าประเภท
สิง่ทอเท่ากบัคําวา่ Eco-Textile 
 ประโยชน์ของการผลิตผลิตภณัฑ์ Eco-Textile เป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัด้านการ
สง่ออก ปัจจบุนัการแขง่ขนัในตลาดโลกมีคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะเม่ือระบบโควต้าหมดไปทําให้มีการซือ้
ขายเสรีมากขึน้ แต่ในทางปฏิบตัิแล้วมีการนําระเบียบข้อบงัคบัต่างๆเข้ามาเป็นอปุสรรคในการค้าขาย
แทน ข้อกําหนด Eco-Textile ก็เป็นมาตรฐานหนึ่งท่ีหลายประเทศนํามาใช้ในการนําเข้าสินค้าประเภท
สิ่งทอ หากผู้ประกอบการสามารถเตรียมพร้อมในมาตรการนี ้จะทําให้เพิ่มโอกาสในการแข่งขนักับ
ตา่งประเทศได้มากขึน้ การปรับปรุงให้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพสงูขึน้ในด้านเคมีและกายภาพนัน้ อาจเป็น
สิ่งหนึ่งท่ีช่วยในการแข่งขันในตลาด แต่หากสามารถปรับปรุงให้สินค้าเป็นสินค้าประเภทอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม หรือ Eco-Textile ซึง่กระแสในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อกําลงัเป็นท่ีนิยม ก็เป็นการทําให้สินค้า
มีคณุภาพสงูขึน้และเพิ่มการแข่งขนัในตลาดได้อีกทาง การสร้างสินค้าให้เป็น Eco-Textile นัน้มกัถูก
มองว่าเป็นการเพิ่มต้นทนุในเร่ืองการทดสอบ การขอการรับรองแต่หากพิจารณาในเร่ืองของผลิตแล้ว 
จะพบว่าในการผลิตสินค้า Eco-Textile นัน้มีการลดต้นทุนลงไป เน่ืองจากมีการเลือกใช้สารเคมีท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสมทําให้ไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายสิน้เปลืองใน
การซือ้สารเคมีท่ีมากเกินจําเป็นและค่าใช้จ่ายของเสียท่ีเกิดจากการผลิต ผลิตภณัฑ์ Eco-Textile นัน้
เป็นการลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นดิน นํา้ อากาศ ล้วนแต่ว่ามีมลพิษปนเปือ้น ซึง่
สง่ผลตอ่มนษุย์และสิง่มีชีวิตอ่ืนๆ ทําให้เกิดความไม่สมดลุในระบบนิเวศน์ จากเหตผุลนีเ้องทําให้มีการ
รณรงค์ เร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมคอ่นข้างมากในปัจจบุนั การผลติสนิค้าประเภท Eco-Textile ก็เป็น
ทางหนึง่ท่ีจะช่วยกนัอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและลดการสร้างมลพิษเพิ่มในสิง่แวดล้อม 
 กระแสในเร่ืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีกําลงัได้รับความสนใจ สินค้าท่ีเป็นสินค้าท่ีไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อมเร่ิมมีความนิยมสงูขึน้ ดงันัน้เม่ือต้องการเลือกซือ้สินค้าท่ีเป็นสินค้าประเภท green 
product จึงต้องมีสญัลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นได้ การใช้ฉลากท่ีติดกบัตวัสินค้าจึงเป็นสิ่งท่ีสามารถทําได้
ง่าย สําหรับผู้ผลติและในขณะเดียวกนัก็สะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซือ้สนิค้า ฉลากท่ีเดิมเราคุ้นเคย
ในผลิตภณัฑ์สิ่งทอ มกัแสดงแหล่งผลิต บริษัทผู้ผลิต เส้นใยของชนิด รวมไปถึงวิธีการดแูลผลิตภณัฑ์ 
(care label) เป็นต้น เม่ือมีการผลิตสินค้าประเภท Eco-Textile ออกจําหน่าย ผลิตภณัฑ์เหลา่นีจ้ึงมีวิธี
ท่ีจะแสดงให้ผู้บริโภคเห็นโดยการตดิฉลากเช่นกนั ซึง่ฉลากนีแ้สดงวา่สนิค้านีเ้ป็นสินค้าประเภทอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม จะเรียกว่าเป็น ฉลากเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมหรือ Eco-Label (ทําความรู้จกักบั Eco-Textile. 
2551: 16-17) 
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 จากข้อมลูข้างต้น Eco-Textile เป็นผลติภณัฑ์ทางเลือกใหมท่ี่มุง่เน้นเป็นผลิตภณัฑ์สิงทอท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค และเป็นการลดต้นทุนการผลิต Eco-Textile นัน้เน้น
การใช้วสัดทุดแทน รักษาสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบนัก็จะเร่ิมเห็นสินค้าท่ีเป็น Eco หลากหลายอยู่ใน
ท้องตลาดและเพ่ือให้สอดรับกบักระแสลดโลกร้อนด้วย สินค้า Eco นีจ้ะช่วยในการลดการสร้างมลพิษ
ตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่ล้วนแล้วแตส่ง่ผลกระทบโดยตรงทัง้ตอ่มนษุย์และสงิมีชีวิตอ่ืนๆในระบบนิเวศน์ 
 
 10.7 Eco-Textile กับอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 Eco-Textile เป็นสิ่งทอท่ีมาจากกระบวนการการผลิตท่ีลดผลกระทบ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
ในขณะเดียวกนัคณุภาพการใช้งานก็ยงัตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค Eco-Textile ในทศันคติของ
คนทัว่ไปในประเทศไทยอาจจะยงัไมช่ดัเจนนกั แตร่ะดบัสากลหมายถึงสินค้าทัว่ๆไป Eco-Textile ไม่ได้
หมายถึง สนิค้าท่ีย้อมสีธรรมชาตอิยา่งเดียว หรือสนิค้าท่ีเป็นสี Earth tone เท่านัน้ใน 4-5 ปีท่ีผา่นมาจะ
สงัเกตได้ว่า Eco-Textile จะมีอยู่ในสินค้าแฟชัน่ทัว่ไป ดไูด้จากหลายๆแบรนด์ จะพบว่าสินค้าเหล่านีมี้
สีสนัสวยงาม ซึ่งสินค้าเหล่านีล้้วนเป็นสินค้า Eco-Textile ทัง้สิน้ โอกาสท่ีเราจะพฒันาความหลากหลาย
คณุภาพจะมีมากยิ่งขึน้ ราคาต้นทนุก็จะยิ่งถกูลงไปอีก เพราะโดยหลกัปฏิบตัิแล้ว Eco-Textile product 
ควรจะมีต้นทนุท่ีต่ํากว่าสินค้าปกติทัว่ไป เน่ืองจากลดการใช้สารเคมีและลดภาระในการบําบดัสารเคมี 
ถ้าเกิดเราผลติได้เยอะๆ อตุสาหกรรมสิ่งทอของไทยก็จะสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได้อย่างแน่นอน 
(Eco-Textile กบัอตุสาหกรรมสิง่ทอ. 2551: 21-23) 
 จากข้อมลูข้างต้น ทิศทางของวงการสิ่งทอไทยในอนาคตน่าจะมีการปรับใช้แนวคิดเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ Eco-Textile ควบคู่ไปกบัการใช้นวตักรรมสิ่งทอ เพราะการผลิตผลิตภณัฑ์สิ่งทอท่ีเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อมโอกาสท่ีเราจะพฒันาความหลากหลายนัน้มีมาก โดยในปัจจบุนัตลาดสิ่งทอทัว่โลกเร่ิม
ให้ความสําคญักบั Eco-Textile ซึ่งในตวัผลิตภณัฑ์นัน้จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพสงูตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 
 10.8 แนวโน้มส่ิงทอไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศอยา่งมากเน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการจ้างงาน และนํารายได้เข้าสูป่ระเทศใน
ระดับต้นๆ มีกระบวนการผลิตตัง้แต่วัตถุดิบเร่ิมต้นจนเป็นผลิตภัณฑ์ ไทยเป็นผู้ ผลิตตัง้แต่ระดับ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ครอบคลุมการผลิตตัง้แต่
อตุสาหกรรมต้นนํา้ (Upatream) ประกอบด้วยการผลิตเส้นใย อตุสาหกรรมกลางนํา้ (Middlestream) 
ได้แก่อตุสาหกรรมป่ันด้าย ผลิตผืนผ้า ฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จ ไปถึงอตุสาหกรรมปลายนํา้ 
(Downstream) ได้การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มและเคหะสิง่ทอ  
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 จากสถิตกิารการสง่ออกโลกทางด้านสิ่งทอในปี 2552 ไทยเป็นผู้ นําทางด้านการสง่ออกสิ่งทอ
ในอนัดบัท่ี 12 และเป็นผู้ นําด้านการสง่ออกเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอนัดบัท่ี 13 และเม่ือมองภาพรวมเป็นกลุม่
ประเทศอาเซียนพบวา่กลุม่ประเทศอาเซียนเป็นผู้ผลติและผู้สง่ออกสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มอนัดบั 3 ของโลก
รองจากยโุรปและจีนเท่านัน้ แต่ปัจจุบนัสินค้าไทยถกูกดดนัจากการแข่งขนัในสองระดบั คือ ตลาด
ระดบักลาง-ลา่ง มีคูแ่ขง่สําคญั คือ ประเทศในเอเชียท่ีมีต้นทนุประกอบการต่ํากว่า เช่น จีน อินโดนีเซีย 
เวียดนาม เน่ืองจากราคาสนิค้า และระยะทางขนสง่ สว่นอีกกลุม่หนึง่ คือ ตลาดบน หรือสนิค้าแบรนด์มี
คูแ่ข่งสําคญั คือ อิตาลี ฝร่ังเศส สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น เกาหลี ท่ีสามารถผลิตสินค้า ได้หลายรายการท่ีมีความ
เป็นตอ่ในเร่ืองราคาและคณุภาพสนิค้า 
 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) หรือ CE ได้ถกูแปลเป็นภาษาไทยโดย TCDC 
(Design center) ว่า การสร้างมลูค่าท่ีเกิดจากความคิดมนษุย์ คือแนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พืน้ฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศกึษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creative) 
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยงจากรากฐานทางวฒันธรรม การ 
สัง่สมความรู้ทางสงัคม และเทคโนโลยี นวตักรรมสมยัใหม ่
 การพฒันาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มตามนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ได้มีสถาบนัพฒันา
อตุสาหกรรมสิ่งทอออกมาประกาศดําเนินโครงการภายใต้แนวคิดสิ่งทอสร้างสรรค์ (Creative textile) 
โดยคาดว่าหากดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจะทําให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางเชิงสร้างสรรค์ในภมูิภาค
อาเซียน มีระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2553-2555 รวมทัง้หมด 14 โครงการ แบง่เป็น 3 แนวทาง ดงันี ้
 1. สร้างนวตักรรม (Innovation) มุ่งสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้วยการพฒันาวิจยัอย่าง
ตอ่เน่ือง และเพิ่มคณุคา่ผลติภณัฑ์ ได้แก่ การพฒันาเทคโนโลยีฟอกย้อมตกแตง่สําเร็จ พฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตอ่เน่ืองด้วยการนําสิง่ทอเชิงเทคนิคไปตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ 
 2. เพิ่มคณุคา่ทางอารมณ์ (Emotional Value) การพฒันาสิ่งทอไทยให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
เน้นจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างเป็นกระบวนการเพ่ือให้เกิดผลกระทบเป็นรูปธรรม ตัง้แต่
ผลิตภัณฑ์ (โครงการพัฒนาเสือ้ผ้าลดโลกร้อน) กระบวนการผลิต (โครงการใช้เทคโนโลยีสะอาด 
(Cleaner Technology) และการจดัการการผลิตระบบคลีน) การตลาด (โครงการสร้างเครือข่ายการ
ผลติรองรับฉลากสิง่แวดล้อม (Eco-Label) และโครงการพฒันาห่วงโช่อปุทาน) บคุลากรและหน่วยงาน
สนบัสนนุในอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
 3. การออกแบบอย่างสากล (Universal Design) มุ่งพฒันาการออกแบบท่ีใช้แนวคิดมากกว่า
หนึ่งด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และมีรูปแบบท่ีทนัสมยั ซึง่ในส่วนนีส้ถาบนัพฒันา
อตุสาหกรรมสิ่งทอได้วางนโยบายไว้ 2 โครงการ คือการสร้างนกัออกแบบและจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูสิ่งทอ
เชิงลกึ ซึง่เป็นการพฒันาด้านบคุลากรและบริการข้อมลู ด้านแนวโน้ม วสัดแุละการนําไปใช้ เพ่ือสร้าง
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โอกาสให้คนรุ่นใหม ่สามารถนําไปปรับใช้สร้างมลูคา่เพิ่มเป็นผลติภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ หวัใจสําคญัของ
การดําเนินงานในสว่นนีต้้องปลกูฝังให้นกัออกแบบรุ่นใหมภ่มูิใจในวฒันธรรมไทย มีความรู้ความเข้าใจ
รากฐานวฒันธรรมของตนเองอย่างลึกซึง้ เพ่ือสร้างงานท่ีมีคณุภาพโดยมีตลาดในประเทศท่ีรองรับได้ 
(ชาตริส  การะเวก. 2553: 3-8) 
 จากข้อมลูข้างต้น ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยมีกระบวนการตัง้แตอ่ตุสาหกรรมต้น
นํา้ (เส้นด้ายและเส้นใย) กลางนํา้ (ป่ันด้าย ผ้าผืน ฟอก ย้อม พิมพ์) และปลายนํา้ (เคร่ืองนุ่งห่ม เคหะ
สิ่งทอ) ซึง่ครอบคลมุการผลิตทกุด้าน แต่ในปัจจบุนัสินค้าไทยมีปัญหาในเร่ืองตลาดกลาง กบัตลาดล่าง 
ประเทศอ่ืนท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าไทย ส่วนตลาดบน ไทยเองก็มีปัญหาในเร่ือง สินค้าแบรนด์
ทัง้หลายนัน้สามารถท่ีจะผลิตได้หลากหลาย และเป็นต่อในเร่ืองของราคาและคุณภาพของสินค้า 
ประเทศไทยจึงต้องมีการพฒันาในเร่ืองต่างๆ คือ การสร้างนวตักรรม ต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ี
สามารถเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์สิ่งทอให้มีความแปลก หลากหลายหรือต่างออกไปจากเดิมท่ีมีอยู ่
เป็นผลติภณัฑ์แนวคดิใหม่ การเพิ่มคณุคา่ทางอารมณ์ คือ การเน้นจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอ่สงัคม
อย่างเป็นกระบวนการ เช่น การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และสดุท้ายการออกแบบอย่างสากล ต้อง
พฒันาผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคและมีรูปแบบที่ทนัสมยั ไม่ใช้เป็นการ
ลอกเลียนแบบผลงานคนอ่ืน ซึง่จะส่งผลทําให้งานไม่มีความหลากหลายไม่เกิดองค์ความคิดใหม่ใน
การออกแบบ 
 
 10.9 ทศิทางการส่งออกเคหะส่ิงทอของไทยกับตลาดต่างๆ 
 การส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยอันประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภทท่ีใช้ตกแต่ง
อาคารบ้านเรือน ท่ีพกัอาศยัทัง้ในห้องนอน ห้องนัง่เลน่ ห้องครัว อาทิ เช่น ผ้าปท่ีูนอน หมอน ผ้าคลมุ
เตียง ผ้าม่าน ผ้าปโูต๊ะ พรมตกแตง่ผนงั พรมปพืูน้  ไปยงัตลาดสหรัฐฯในช่วง 10 ปีนบัตัง้แตปี่ 2540-
2549 เติบโตเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียร้อยละ 16.3 ตอ่ปี แตม่าในปี 2550 คาดว่ามลูคา่การสง่ออกจะชะลอตวั
ลงโดยมีการเติบโตเพียงประมาณ  2.4% ในขณะท่ี ปี 2551 คาดว่ามลูคา่การสง่ออกจะยงัคงมีแนวโน้ม
ชะลอตวัลงตอ่เน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ทัง้นีส้ว่นหนึ่งนอกจากเกิดจากปัญหาเงินบาทของไทยท่ีแข็งคา่ขึน้
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้คู่แข่งท่ีสําคญัอย่างจีน อินเดีย ปากีสถาน ก้าวขึน้มามีบทบาทเพิ่มมากขึน้ใน
ตลาดเคหะสิง่ทอของสหรัฐฯ และท่ีสําคญัคือปัญหากําลงัซือ้ของภาคประชาชนสหรัฐฯท่ีถกูกระทบจาก
การชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมทัง้การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้การจบัจ่ายใช้สอยของ
ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ เป็นไปในทิศทางท่ีประหยดัค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการ
ตกแตง่อาคารท่ีพกัอาศยั ซึง่ปัจจยัดงักลา่วนบัว่าสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมการสง่ออกเคหะสิ่งทอของ
ไทยอย่างไม่อาจหลีกเล่ียง เน่ืองจากสหรัฐฯ นบัเป็นตลาดส่งออกเคหะสิ่งทอท่ีสําคญัรายใหญ่อนัดบั
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หนึ่งของไทย คิดเป็นสดัสว่นสงูถึงประมาณร้อยละ  38 ของมลูคา่การส่งออกเคหะสิ่งทอทัง้หมดท่ีมี
มลูคา่ประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดงันัน้ ผู้สง่ออกเคหะสิ่งทอของไทย ควรพิจารณาหาช่องทาง
กระจายตลาดสง่ออกเคหะสิง่ทอไปยงัตลาดอ่ืนๆ โดยเฉพาะตลาดท่ีมีจํานวนประชากรและกําลงัซือ้สงู
อาทิ สหภาพยโุรป รวมทัง้ตลาดท่ีไทยมีข้อตกลงทางการค้าอาทิ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น และท่ีสําคญัได้แก่
จีนซึง่นอกจากเศรษฐกิจจะมีการขยายตวัสงูจนส่งผลให้จํานวนคนชัน้กลางและสงูมีเพิ่มขึน้แล้ว การ
เป็นเจ้าภาพจดังานแข่งขนักีฬาโอลิมปิกที่จะเร่ิมขึน้ในเดือนสิงหาคม 2551 ยงัส่งผลให้จีนมีความ
ต้องการเคหะสิ่งทอท่ีมีคณุภาพเพ่ือใช้ตกแตง่อาคารโรงแรม ท่ีพกัอาศยัรองรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
จะเดนิทางไปยงัจีนเป็นจํานวนมากอีกด้วย 
 สรุปเร่ืองภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยได้ว่า การท่ีจะทําให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมี
บทบาทในตลาดโลกอย่างมีศกัยภาพ อตุสาหกรรมสิ่งทอไทยต้องพฒันาทัง้ในเร่ืองรูปแบบผลิตภณัฑ์
ต้องสร้างความโดดเดน่ การออกแบบลวดลายสีสนัสินค้าท่ีเป็นสมนันิยม ตรงกบัความต้องการของตลาด 
โดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดท่ีมีกําลงัซือ้เคหะสิ่งทอไทยนบัว่ามีโอกาสท่ีจะขยายตลาดเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก
เคหะสิ่งทอของไทยมีคณุภาพและรูปแบบท่ีสวยงามแต่มีราคาไม่สงูมากนกัสามารถแข่งขนักบัสินค้า
จากเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น และไต้หวนั ท่ีมุง่จบัตลาดระดบักลางขึน้ไปได้ ซึง่จะทําให้อตุสาหกรรมสิ่งทอไทยมี
จดุเดน่ท่ีไมเ่หมือนใครในตลาดอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
 
11. ลวดลายทอในระบบอุตสาหกรรม 
 11.1 ผ้า (fabrics) 
 ลกัษณะของผ้าทัว่ๆไป แบง่ตามโครงสร้าง ได้ 3 ชนิด คือ 
  1. ผ้าท่ีผลติจากเส้นด้าย 
  2. ผ้าท่ีผลติจากเส้นใย 
  3. ผ้าท่ีผลติจากสิง่ซึง่ไมใ่ช้เส้นใย 
 ผ้าผลติจากเส้นด้ายมีกรรมวิธีการผลติได้ 7 ชนิด คือ 
  1. การทอ (Weaving) 
  2. การถกั (Knitting) 
  3. การถกัเปีย (Braid) 
  4. การถกัแบบลกูไม้ (Lace) 
  5. การทอแบบปักวน (Tufting) 
  6. การทอแบบนิตโชว์ (Knit sew) ได้แก่ผ้า malino, arachne ทอแบบนิตแล้วปัก 
  7. ผ้าท่ีใช้วตัถปุระกอบหลายชนิดรวมกนั (Multicomponent) 
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 ผ้าท่ีผลติจากเส้นใยโดยตรง โดยไมต้่องทอมี 2 ชนิด คือ 
  1. การอดั (Felting) 
  2. ผ้าไมท่อหรือผ้านอนวปูเวน (Nonwoven fabric) 
 ผ้าท่ีผลติจากสิง่ท่ีมิใช้เส้นใย เช่น พลาสตกิ ยาง โลหะชนิดตา่งๆ 
 
 11.2 ผ้าทอ (woven fabric) 
 ผ้าทอเกิดจากเส้นด้าย 2 ชดุมาสอดขดัสานซึง่กนัและกนัเป็นมมุฉาก เส้นด้ายชดุหนึ่งขึงไป
ตามแนวยาวของผ้าเรียกว่า ด้ายยืน (warp) แต่ละเส้นเรียกว่าเส้นยืน (end) ส่วนด้ายอีกชดุหนึ่งสอด
ขดักบัด้ายยืนตามแนวขวาง เรียกว่าด้ายพุ่ง (weft or filling) แตล่ะเส้นเรียกว่าเส้นพุ่ง (pick) เม่ือเส้น
ยืนและเส้นพุง่ขดัสานกนัเรียกวา่โครงสร้างผ้า (construction) เส้นยืนและเส้นพุง่ขดัสานกนัจนครบเป็น
ลายทอ (weave) เรียกวา่ลายซํา้ (repeat) เคร่ืองท่ีใช้สําหรับการทอ เรียกวา่เคร่ืองทอผ้า (loom) 
 
 11.3 โครงสร้างผ้า (fabric construction ) 
 เม่ือเส้นยืนและเส้นพุ่งขดัสานกนัเรียกว่าโครงสร้างผ้า ซึง่เป็นตวักําหนดขัน้พืน้ฐานในการทอ
ผ้า สง่ผลตอ่ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และความแข็งแรงของผืนผ้า 
 โครงสร้างผ้าประกอบด้วย 
  1. ลายทอ (Weave) 
  2. ชนิดเส้นด้ายและเส้นด้ายพุง่ (Type of warp and weft) 
  3. ทิศทางของเกลียวด้าย (Twist direction) 
  4. เบอร์ด้ายยืนและด้ายพุง่ (Yarn count) 
  5. จํานวนเส้นด้ายพุง่และเส้นด้ายยืนตอ่นิว้หรือเซนตเิมตร (Density of warp and weft 
per inch or centimeter) 
  6. ความกว้างของผ้า (Cloth width) 
 
 11.4 ลายทอพืน้ฐาน (basic weaves) 
 ลายทอพืน้ฐานแบง่ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ  
  1. ลายขดั (Plain weave) 
  2. ลายสองหรือลายทแยง (Twill weave) 
  3. ลายตว่นหรือลายซาตนิ (Satin weave) (สนัน่  บญุลา. 2553: 1-3) 
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 11.5 ลวดลายทอในระบบอุตสาหกรรม  
 
ตาราง 3 ลวดลายทอในระบบอตุสาหกรรม 
 

ลาย  
(Shedding) 

ลายขัด 
(Plain weave) 

ลายสองหรือลายทแยง 
(Twill weave) 

ลายต่วนหรือลายซาตนิ 
(Satin weave) 

1. ผ้า (Fabric) 
 

- ผ้าริบสตอป  
(Rib stop fabric) 
- ผ้าเชอนีล  
(Chenille fabric) 
- ผ้าออร์แกนซา่ 
(Organza fabric) 
- ผ้าลกูฟกูทอผืน 
(Warp rib fabric) 
- ผ้าดอ็บบี ้
 (Dobby fabric) 

- ผ้าลายสองแบบสมดลุ  
(Balance twill) 
- ผ้าลายสองแบบไมส่มดลุ 
(Unbalance twill) 
- ผ้าลายสองก้างปลา 
(Herringbone twill fabric) 
- ผ้าลายสองแบบซิกแซก 
(Waved or point twill) 
- ผ้าลายสองแบบแผนภมิู 
(Broken twill) 

- ผ้าปีเก้ (Pique fabric) 
- ผ้าแจ็คการ์ด  
(Jacquerd fabric) 
- ผ้าดอ็บบี ้
(Dobby fabric) 

2. ชนิดของเส้นด้ายยนื-พุ่ง 
 (Yarn count) 

- เส้นใยธรรมชาติ 
- เส้นใยประดิษฐ์ 

- เส้นใยธรรมชาติ 
- เส้นใยประดิษฐ์ 

- เส้นใยประดิษฐ์ 

3. ความกว้างของหน้าผ้า 
 (RW (Inch)) 

60 60 60 

4. การหด (Shrinkage) น้อยท่ีสดุ ปานกลาง มากท่ีสดุ 

5. แนวโน้มของการฉีกขาด 
(Propensity to tear) 

มากท่ีสดุ ปานกลาง น้อยท่ีสดุ 

6. การยดืตวั (Extensibility) มากท่ีสดุ ปานกลาง น้อยท่ีสดุ 

7. การทนต่อรอยยบั  
(Wrinkle resistance) 

น้อยท่ีสดุ ปานกลาง มากท่ีสดุ 

8. แนวโน้มการเกดิเมด็บนผวิผ้า  
(Propensity to pill) 

มากท่ีสดุ ปานกลาง น้อยท่ีสดุ 

9. การยดืหยุ่น โค้งงอรูปทรง (Drape) น้อยท่ีสดุ ปานกลาง มากท่ีสดุ 

10. การเกดิปลายด้ายยื่น  
(Propensity to snag) 

น้อยท่ีสดุ ปานกลาง มากท่ีสดุ 

11. ผวิสัมผัส (Surface texture) มากท่ีสดุ ปานกลาง น้อยท่ีสดุ (มีลกัษณะล่ืน) 

12. ความถี่ของเส้นด้าย/นิว้  
(Pick per nich) 

สามารถลดเส้นด้าย
พุง่ลงได้ 

สามารถเพ่ิมเส้นด้ายพุง่ได้ สามารถเพ่ิมเส้นด้ายพุง่ได้ 

 
 ท่ีมา: http://tc2.com/newsletter/2007/012407.html.2001:Online 
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 11.6 การออกแบบลวดลายผ้า 
  11.6.1 รูปแบบการออกแบบลวดลายผ้า 
  การออกแบบลายผ้ามีหลายรูปแบบด้วยกนัแต่ละรูปแบบนัน้มาจากสิ่งดลใจในการออก 
แบบลวดลายผ้าจากการศกึษาวิเคราะห์ได้กําหนดรูปแบบของการออกแบบลวดลายผ้าไว้ดงันี ้
  1.  รูปแบบของลวดลายผ้าประยุกต์จากของจริง หมายถึง การออกแบบท่ีได้รับแรง
บนัดาลใจมาจากของจริง ผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบลวดลายด้วยวิธีการเพิ่ม ลด 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงแตล่วดลายนัน้ยงัคงเดมิ 
  2.  รูปแบบลวดลายเรขาคณิต หมายถึง การออกแบบลวดลายผ้าซึง่ได้รับแรงบนัดาลใจ
รูปร่าง รูปทรง ท่ีเกิดขึน้ตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ ซึง่เป็นรูปร่าง รูปทรงท่ีง่ายตอ่การจดจํา ปรากฏ
อยูต่ามสิง่ตา่ง ๆ 
  3.  รูปแบบของลวดลายผ้าจากความคิด หมายถึง การออกแบบลวดลายผ้า ซึง่ได้รับแรง
บนัดาลใจจากความคดิ จินตนาการ สิง่แวดล้อม ความเช่ือ หรือภาพประกอบ ลวดลายวฒันธรรมประเพณี 
  4.  รูปแบบของลวดลายผ้าจากนามธรรม หมายถึง การออกแบบลวดลายซึง่ได้รับแรง
บนัดาลใจจากความรู้สกึนึกคิด ในการถ่ายทอดของผู้ออกแบบลวดลายเพียงให้ผู้ดเูกิดความรู้สกึรับรู้ 
ด้วยความคดิคํานงึถึงลวดลายนัน้ ๆ ไมส่ามารถทําให้ผู้ดบูอกได้วา่เป็นลวดลายอะไร 
  11.6.2 โครงสร้างการออกแบบลวดลายผ้า 
  โครงสร้างการออกแบบลวดลายผ้า เหมือนกบัโครงสร้างของการออกแบบลวดลายโดยทัว่ไป 
คือ เป็นโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ความคิด และโครงสร้างทางกายภาพท่ีผสานกนัทําให้เกิดเป็นลวดลาย
สําหรับเป็นต้นแบบลวดลายผ้า แบง่ได้เป็น 2 ประเภท 
  โครงสร้างทางความคิด หมายถึง ความคิด แนวทาง รูปแบบ ท่ีผสานทําให้เกิดลาย ซึง่
สว่นประกอบทางความคิดในการออกแบบลวดลายผ้า จากการศกึษาวิเคราะห์การสร้างงานออกแบบ
ลวดลายผ้า ได้แบง่โครงสร้างทางความคดิการออกแบบลวดลายผ้าไว้ดงันี ้
  1.  ความคิดเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายผู้ นําลวดลายผ้าไปใช้ หมายถึง ในการสร้างงาน
ออกแบบลวดลายผ้า ผู้สร้างงานจะต้องคํานงึถึงกลุม่เป้าหมายเพราะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากลวดลายผ้า
ยอ่มมีความแตกตา่งกนัในพืน้ฐานชีวิตก่อให้เกิดความพงึใจท่ีไมเ่หมือนกนัดงันัน้ผู้ออกแบบควรรู้ข้อมลู
เก่ียวกบัเป้าหมายก่อน ซึง่จะก่อให้เกิดความพงึพอใจ สงูสดุกบักลุม่เป้าหมาย 
  2.  ความคิดเก่ียวกบัจดุมุ่งหมายในการนําลวดลายผ้าไปใช้ หมายถึง ในการสร้างงาน
การออกแบบผู้ออกแบบจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ เพราะความแตกตา่งกนัของประโยชน์จากลวดลาย
ผ้ามีสว่นสําคญัในการตดัสินใจออกแบบลวดลายผ้า ให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกบัจดุมุ่งหมาย
ของการนําลวดลายไปใช้จุดมุ่งหมายนับเป็นข้อมูล ท่ีสําคัญท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจออกแบบ
ลวดลายผ้าให้เหมาะสม 
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  3.  ความคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์จากสิ่งท่ีรับรู้เพ่ือใช้สร้างลวดลายผ้าหมายถึง ในการ
สร้างงานออกแบบลวดลายผ้า ผู้ออกแบบจะต้องคํานึงถึงประสบการณ์ในการได้พบเห็นเก่ียวกับ
ลวดลายผ้า และการเก็บรวบรวมข้อมลูตา่งๆ การเปรียบเทียบลวดลายผ้าแตล่ะแบบแตล่ะประเภท ว่า
มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ทัง้ในเร่ืองลวดลาย สีสนั การนําไปใช้ สิ่งเหลา่นีน้บัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างยิ่งท่ี
จะนําซึง่แนวความคดิในการออกแบบลวดลายผ้าได้เป็นอยา่งดี 
  4.  ความคิดเก่ียวกบัความแตกตา่ง แปลกใหม่ ในการสร้างลวดลายผ้าหมายถึง ในการ
สร้างงานการออกแบบลวดลายผ้า ผู้สร้างงานจะต้องคํานึงถึงผลงานออกแบบลวดลายผ้าท่ีไม่ซํา้
รูปแบบ เพ่ือให้เกิดความแปลกใหมเ่ดน่สะดดุตาและประทบัใจผู้พบเห็น ซึง่ความแตกตา่ง แปลกใหม่นี ้
เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้เกิดการตดัสินใจเลือกซือ้เลือกใช้ เพ่ือหลีกหนีความจําเจ หรือรูปแบบเดิมๆ 
เพราะเป็นธรรมดาท่ีมนษุย์ทกุคนต้องการความแปลกใหม ่

  โครงสร้างทางกายภาพ หมายถึง สว่นประกอบท่ีผสานกนั ทําให้เกิดเป็นลวดลายผ้า หรือ
มลูฐานในการออกแบบ ซึง่ส่วนประกอบทางกายภาพในการอกแบบลวดลายผ้าได้จดัแบ่งโครงสร้าง
ทางกายภาพไว้ดงันี ้
  1.  ขนาดของระนาบรองรับ 
  2.  ข้อจํากดัของพืน้ท่ี 
  3.  วสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือ 
  11.6.3 ขัน้ตอนการสร้างงานออกแบบลวดลายผ้า 
  การสร้างงานออกแบบลวดลายผ้า หากผู้สร้างงานทําการสร้างงานออกแบบลวดลายผ้า
ตามลําดบัขัน้ตอนความสําคญัก่อน – หลงั ก็จะได้ผลงานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจสงูสดุต่อผู้ ท่ีใช้
ประโยชน์จากลวดลายผ้า นํามาซึง่ความสําเร็จด้านการจดัจําหน่าย บรรจ ุ ตามวตัถปุระสงค์ของการ
ออกแบบลวดลายผ้าท่ีตัง้ไว้ และเป็นประโยชน์ตอ่การนําเสนอผลงาน ขัน้ตอนการออกแบบลวดลายผ้า 
ได้กําหนดขัน้ตอนตามลําดบัความสําคญัก่อน – หลงั ดงันี ้
  1. ขัน้คดิสร้างสรรค์ 
  2. ขัน้ศกึษาข้อมลู 
  3. ขัน้สร้างลวดลายต้นแบบ 
  4. ขัน้ตอ่หรือผกูลวดลายต้นแบบ 
  5. ขัน้กําหนดสีของลวดลาย 
  6. ขัน้กําหนดเคร่ืองหมายการพิมพ์ลวดลายผ้า (พีนาลนิ สวริยา. 2549: 94) 
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 สรุปเร่ืองลวดลายทอในระบบอตุสาหกรรมได้วา่ ไมว่า่จะใช้ลายทอลายไหน หรือเส้นด้ายชนิด
ใด ผ้าท่ีได้ก็ควรมีคณุสมบตัิท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นท่ีดี ผ้ามีโครงสร้างท่ีแข็งแรง พริว้ตามทรงได้ 
สามารถรักษารูปร่างหรือขนาดได้ดี เนือ้ผิวสมัผสันุ่มน่าใช้ ผ้าท่ีสามารถระบายอากาศได้ดีนัน้ ดดูซบัได้
ดี ง่ายตอ่การซกัรีด และมีอายกุารใช้งานท่ีทนทาน ทัง้หมดท่ีกลา่วมานีจ้งึเป็นคณุสมบตัขิองผ้าท่ีดี ท่ีจะ
นํามาใช้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มและเคหะสิง่ทอ 
 
12. ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอ 
 12.1 ความเป็นมาของผ้าม่าน 
 ควรเลือกผ้าท่ีมีความหนา เม่ือรู้ว่าจดุท่ีติดม่านนัน้มีแสงแดดท่ีแรงมาก เพ่ือป้องกนัแสงและ
ความร้อนท่ีจะเข้ามาในบ้านได้ 
  12.1.1 คณุสมบตัขิองผ้าท่ีใช้ทําผ้ามา่น 
  1.  ความหนาแน่น (โครงสร้างผ้า) วิธีกําหนดมาตรฐานของผ้า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความ
หนาแน่นและนํา้หนักผ้า ปกติจะตรวจได้จากเส้นยืนและเส้นพุ่ง ต่อ 1 ตารางนิว้ โครงสร้างผ้าท่ีมี
จํานวนเส้นยืนและเส้นพุง่มากจะทําให้ผ้าแน่นและมีนํา้หนกัสงู 
   2.  นํา้หนกัผ้า ในขณะท่ีผ้าในท้องตลาดมีราคาแตกตา่งกนัมาก หากแม้จะดโูดยตาเปล่า
ก็ยากท่ีจะเปรียบเทียบดคูณุภาพ 
  วิธีตรวจสอบ โดยการชัง่นํา้หนกัผ้า มี 2 วิธี ดงันี ้ 
  1.  นํา้หนกัผ้าตอ่หลา  

  2.  นํา้หนกัผ้าตอ่เมตร 
บทสรุปกลา่วคือ นํา้หนกัผ้าใน 1 หลา หรือ 1 เมตร ท่ีมาก จะชว่ยให้ผ้ามีคณุภาพท่ีดีกวา่ และ

ไมทํ่าให้เกิดปัญหาแยกหรือปริหลงัจากนําไปตดัเย็บผ้ามา่น 
   3.  ชนิดของสี สีท่ีดี เม่ือนํามาย้อมผ้าหรือพิมพ์ จะชว่ยคงไว้ซึง่คณุภาพและคงทนตอ่แสง, 
เหง่ือ, การซกั, กรดดา่ง, ฝุ่ นละออง ฯลฯ 

  4.  การอาบนํา้ยา หลงัจากขัน้ตอนการผลติตา่งๆ มาถึงการทอจะพบวา่ผ้ายงัมีกลิน่และ
สิง่สกปรกเจือปนอยู ่เช่น แป้ง นํา้มนั สารเคมี ฯลฯ กรรมวิธีขัน้ตอ่ไปจงึมีความสําคญัมากท่ีช่วยให้ผ้ามี
คณุสมบตัพิิเศษเพิ่มขึน้ เช่น ขจดัความสกปรกในผ้า เพิม่ความมนัเงา ปรับผ้าให้น่ิม ไมย่บัง่าย ป้องกนั
ไมใ่ห้ผ้าขึน้ขนง่ายและยงัป้องกนัการเคล่ือนตวัของเส้นด้ายในผ้าอีกด้วย 
  12.1.2 ประโยชน์ของผ้ามา่น 
  ผ้ามา่นนอกจากจะช่วยตกแตง่ห้องให้ดสูวยงามแล้ว ยงัมีประโยชน์ด้านอ่ืนดงัตอ่ไปนี ้
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  1. ใช้ควบคมุแสงในเวลากลางวนั ทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองปรับแสงภายในห้อง ช่วยลดความ
สว่างจ้าของแสงแดดท่ีสาดเข้ามาในห้อง เป็นเคร่ืองควบคมุแสงภายในห้องให้สว่าง หรือ มืดสลวัตาม
ต้องการ และยงัช่วยป้องกนัการซีดจางของเคร่ืองตกแต่งภายในห้องอนัเกิดจากการเลียสีของแดดด้วย 
   2.  ให้ความเป็นสว่นตวั ในกรณีท่ีบ้านอยู่ใกล้กนัมาก เพ่ือบงัสายตาจากบคุคล ภายนอก 
นอกจากนัน้ อาจใช้เป็นม่านเพ่ือแบ่งกัน้ห้องใหญ่เป็น 2 ห้องเล็กได้โดยไม่ต้องใช้ฝาผนงั หรือร้านตดั
เสือ้ใช้ประโยชน์จากมา่นกนัเป็นห้องลองเสือ้ผ้าของลกูค้าโดยไมต้่องลงทนุมากนกั 
   3.  ช่วยป้องกนัฝุ่ นละออง แม้ว่าจะกนัไม่ได้เต็มท่ี แต่ก็ช่วยได้สําหรับบ้านท่ีอยู่ ใกล้ถนน 
มา่นจะทําหน้าท่ีช่วยกรองฝุ่ นละอองได้พอสมควร 
   4.  ช่วยกําหนดมมุมองสําหรับบ้านท่ีมีหน้าตา่งมากหลายด้าน วิวภายนอกบ้านท่ี น่ามอง
และไมน่่ามองมา่นจะทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองบงัสายตาได้ 
  5.  ช่วยเก็บเสียง ม่านช่วยแก้ปัญหาเบือ้งต้นให้กับห้องท่ีต้องการความเงียบไม่มีเสียง
สะท้อน เช่น ในห้องพกัผ่อน ฟังเพลง ม่านจะช่วยกนัเสียงดงัจากภายในและภายนอกห้องได้ดีพอสมควร 
(ถ้าต้องการให้เก็บเสียงได้อยา่งสมบรูณ์ ก็ต้องตดิตัง้แผน่เก็บเสียง ซึง่ยุง่ยากและสิน้เปลืองกวา่มาก) 
   6. ช่วยในการตกแต่งบ้านเป็นประการสดุท้ายท่ีมองเห็นประโยชน์ได้อย่างชดัเจน ท่ีสุด 
บ้านท่ีมีแตผ่นงัปนูสีเรียบๆ จะให้ความรู้สกึแข็งกระด้าง มา่นจะช่วยทําให้ดนูุ่มนวลขึน้ 
  12.1.3 ผ้ามา่นในปัจจบุนั 
  มา่นมีหลายรูปแบบ แตแ่บง่เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
  ผ้าม่านท่ีประกอบด้วยเชือก รางม่าน และกระบงัม่าน เพ่ือเพิ่มความสวยงามและประโยชน์
ใช้สอยให้มากขึน้มี 2 ประเภท คือ 
   12.1.3.1 มา่น (Blind line-up) 
   มา่นประเภทนีใ้ช้งานด้วยการดงึ (ชกั) ขึน้-ลง ตวัอยา่งเช่น 
   ม่านพบั(Blind) ม่านพบัหรือ Roman Blind ให้รูปลกัษณ์ของความทนัสมยั หรูหรา
สวยงาม และเข้ากนัได้เกือบทกุรูปแบบของการตกแตง่ ประหยดัเนือ้ผ้าและพืน้ท่ีตดิตัง้ 
   ม่านม้วนขึน้-ลงแบบง่าย(Tie-up Shade) มีลกัษณะเหมือนม่านพบั แตแ่ตกตา่งกนัท่ี
ใช้วิธีม้วนเก็บ มีรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือหรูหราน้อยกวา่แบบพบั 
   12.1.3.2 มา่น (Curtain) ใช้งานด้วยการรูดเปิด-ปิดทางด้านข้างตามแนวของรางหรือ
แนวม่าน มีวิธีจีบม่านหลายรูปแบบ และสามารถเลือกใช้ลวดลายสีสนั ชนิดของผ้า และความยาวของ
มา่นสามารถกําหนดได้ตามความพอใจ ตวัอยา่งเช่น 
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   ม่านจีบย่น (Rod-pocket with Ruffle) ม่านชนิดนีเ้หมาะกบัการตกแต่งบ้านสไตล์
สบายๆ ใช้ผ้าท่ีมีนํา้หนกัเบา ไมมี่ซบัใน และจะดสูวยงามถ้ามีความยาวถึงพืน้ หรือยาวเลยขอบหน้าตา่ง
พอสมควร 
   ม่านหลุยส์ (Louis Curtain) ม่านชนิดนีเ้หมาะกับการตกแต่งบ้านท่ีดูทางการและ
หรูหรา ใช้ผ้าท่ีมีนํา้หนกัมาก รวมถึงผ้าทอลาย ผ้ากํามะหย่ี และยงัเป็นฉนวนได้ดี  
   12.1.3.3 มา่นปรับแสง 
   ทัง้ท่ีเป็นชนิดใบม่านแนวตัง้และแนวนอนใบม่านทําจากผ้า โลหะ ไม้ หรือพลาสติก 
สามารถปรับองศาของใบมา่นเพ่ือรับแสงได้ 
   -  ใบท่ีทําจากอลูมิเนียมจะกันแสงได้ดีกว่า เหมาะสําหรับห้องหรือสํานักงานท่ีท่ีไม่
ต้องการให้แสงเข้ามาได้เลย 
   -  ใบไฟเบอร์จะดน่ิูมนวลกว่าใบอลมูิเนียม เวลาปิด – เปิด ม่านปรับแสง จะไม่มีเสียง
เหมือนกบัใบอลมูิเนียม 
   -  ใบชนิดกนัแสงแดด ซึง่สามารถลดความร้อนท่ีเข้ามาในห้องได้ ในแตล่ะประเภท จะ
มีลวดลายและสีสนัท่ีสวยงามเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของห้อง 
   12.1.3.4 มา่นประเภทมูล่ี่ท่ีทําจาก ไมไ่ผ ่หวาย หรือผ้า 
   มูล่ี่อลมูิเนียมจะมีการใช้งานท่ีคงทนกว่ามู่ล่ีท่ีทําด้วยพลาสติก หรือผ้า มู่ล่ีท่ีเป็นพลาสติก 
และผ้ามีอายกุารใช้งานสัน้ เม่ือใช้ไปสกัระยะหนึ่ง พลาสติกจะเกิดการกรอบ งอ และเกิดการแตกซึ่ง
เกิดจากความร้อนและแสงแดด การทําความสะอาดมู่ล่ีพลาสติกจะทําได้ยากกว่ามู่ล่ีอลูมิเนียม มู่ล่ี
อลมูิเนียมส่วนใหญ่จะใช้กนัในสํานกังานหรือภายในห้องครัว เน่ืองจากมีแผ่นเป็นอลมูิเนียมสามารถ
ดแูลรักษาและทําความสะอาดได้ง่าย ไมมี่การจบัตวัของฝุ่ นเหมือนผ้า ทําความสะอาดง่าย   
  12.1.4 การเลือกผ้ามา่นให้เหมาะสม  
  1. ผ้านํา้หนกัเบา เช่น ผ้ามสัลิน ผ้าลกูไม้ โดยทัว่ไปใช้ทําเป็นผ้าม่านโปร่ง เพ่ือกรอง
แสงอาทิตย์และให้ความเป็นสว่นตวั โดยไมต้่องมีผ้าซบัใน 
  2. ผ้านํา้หนกัขนาดกลาง เป็นผ้าท่ีใช้มากสดุสําหรับผ้ามา่นสว่นใหญ่จะใสผ้่าซบัใน 
  3. ผ้านํา้หนกัมาก ใช้เพ่ือโชว์ความหรูหรารวมถึงผ้าลาย ผ้ากํามะหย่ี นอกจากความสวยงาม
แล้วยงัเป็นฉนวนได้ดี อาจใช้ผ้าซบัในหรือใส่ตวัซบักลางเพ่ือเพิ่มความหรูหรา (พชัราพร ยอดทอง. 
2550: 7-13) 
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 12.2 ความเป็นมาของหมอนองิ 
 หมอนอิงมีหลายแบบ แตล่ะแบบสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยตา่งกนั เช่น เอาไว้หนนุ หรือ
นําไปใช้ตกแตง่เพ่ือความสวยงาม หมอนอิงท่ีมีสีสนัสดใส ลวดลายสวยงามเม่ือนําไปวางในห้องจะทํา
ให้ห้องดสูดใส มีชีวิตชีวา ทําให้โซฟาหรือเก้าอีช้วนนัง่ เพิ่มความรู้สกึสะดวกสบายให้กบัห้อง สามารถ
ใช้เป็นเคร่ืองตกแต่งท่ีมีประโยชน์ใช้สอยในตวัอีกด้วย ในปัจจุบนันีบ้างครอบครัวได้ทําการตดัเย็บ
หมอนอิงในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้งานเองแทนการเลือกซือ้หมอนอิงสําเร็จรูป เน่ืองจากามารถทําได้ง่าย
และรวดเร็ว หมอนอิงมีหลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 33 หมอนอิง 

 
 ท่ีมา: http://moghulinteriors.com/blog/contrast-piping-the-hot-trend-for-your-

upholstery-and-cushions/: Online 

 

  12.2.1 การเลือกผ้าท่ีใช้ในการทําหมอน 
   1. ผ้าท่ีเหมาะตอ่การใช้สอยควรเป็นผ้าทอเนือ้แน่น และสามารถรักษารูปทรงได้ดีและ
เหมาะสมกบัหมอนท่ีต้องใช้อยา่งสมบกุสมบนั สว่นผ้าทอเนือ้หลวมอาจสวยงามดี แตจ่ะเหมาะสําหรับ
หมอนท่ีใช้ประดบัตกแต่งเพ่ือความสวยงามเพียงอย่างเดียวนอกจากนี ้ผ้าท่ีทํามาจากใยสงัเคราะห์ 
เช่น ใยโพลีเอสเตอร์ซึง่จะเหนียวและแข็งแรงกวา่ผ้าท่ีทําจากเส้นใยธรรมชาตก็ิใช้ทําหมอนอิงได้เช่นกนั 
   2. การเลือกผ้าท่ีมีการย้อมสี และพิมพ์ลายควรคํานึงถึงความทนทานต่อแสงแดด 
ความทนทานของสีก็ขึน้อยู่กับชนิดของสีและกรรมวิธีการย้อยหรือพิมพ์ แต่โดยทัว่ๆไปสีท่ีใช้ย้อมผ้า
ฝ้ายมกัจะซีดจางเร็ว ส่วนท่ีใช้ย้อมผ้าใยสงัเคราะห์มกัจะทนทานดี สีของผ้าพิมพ์มกัจะทนทานกว่า สี
ของผ้าย้อมและผ้าสีเข้มมกัจะจางเร็วกวา่สีออ่น 
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   3. ควรคํานึงถึงว่าผ้านัน้ทําความสะอาดง่ายหรือไม่ ผ้าท่ีทําจากใยไหม ขนสตัว์ อะซิ
เตดมกัจะต้องซกัแห้ง ผ้าท่ีใช้สําหรับทําหมอนควรเป็นผ้าท่ีสามารถซกันํา้ได้ แต่ในบางครัง้การซกันํา้
อาจทําให้ผ้าสญูเสียลกัษณะตกแตง่บางอย่าง และทําให้ผ้าหดตวั การซกัแห้งอาจเป็นสิ่งจําเป็นเพราะ
สามารถรักษาลกัษณะการตกแตง่ไว้ได้ดีกวา่ 
   4. ผ้าท่ีเหมาะสมกบัเทคนิคการตกแตง่หมอนด้วยการตกแต่งลวดลายควรเป็นผ้าทอ
เนือ้แน่น มีผิวสมัผสัเรียบ แตถ้่าจะตกแตง่ด้วยการเย็บปะลวดลายด้วยผ้าก็ควรเลือกผ้าท่ีทําจากใยผ้าย 
  12.2.2 ชนิดเส้นใยท่ีใช้ทําปลอกหมอน 
  ก่อนพิจารณาเร่ืองลวดลาย และสีของผ้า ควรพิจารณาถึงชนิดของเส้นใยท่ีใช้ทําผืนผ้านัน้
เสียก่อน เส้นใยแต่ละชนิดมีคณุสมบตัิเฉพาะตวั แต่ส่วนใหญ่มกัมีการนําเส้นใยชนิดต่างๆ มาผสมกนั
ในการทําผืนผ้าเพ่ือให้ได้ผ้าท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ 
   12.2.2.1 เส้นใยธรรมชาติ ส่วนใหญ่ให้ความรู้สึกสมัผัสท่ีดี ทัง้เม่ือแรกสมัผัสและ
หลงัจากการใช้เป็นเวลานานหลายปี ปัจจบุนัเส้นใยธรรมชาตไิด้รับความนิยมมากขึน้เร่ือยๆ เส้นใยท่ีนิยม
นํามาใช้สว่นใหญ่จะเป็น ฝ้าย ลนิิน ไหม และขนสตัว์ ซึง่แตล่ะชนิดมีคณุสมบตัไิมแ่ตกตา่งกนัเท่าไหร่นกั 
    1. ผ้าฝ้าย มีความเงามนัเล็กน้อย ถ้านําไปผ่านกระบวนการเมอร์เซอร์ไรเซซัน่จะ
เพิ่มความเงามนัมากขึน้ มีความเหนียวปานกลาง ผ้าฝ้ายให้ความรู้สกึสบายเม่ือสวมใสเ่พราะดดูความ
ช่ืนได้ดี สามารถระบายความร้อนตลอดจนนําไฟฟ้าได้ดี จึงทําให้ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตมีความทนทานใช้ได้
นาน ทนทานตอ่การเสียดสี ทนตอ่ด้าง สามารถซกัล้างในสารละลายท่ีเป็นดา่งได้โดยท่ีไม่ทําให้เส้นใย
เกิดความเสียหาย ผ้าฝ้ายท่ีไมผ่า่นกระบวนการเมอร์เซอร์ไรเซชัน่จะขาดความเงางามและความเหนียว 
ขาดความยืดหยุน่ ยบัง่าย ไมท่นราแสงแดด และตดิไฟได้ง่ายมาก 
    2. ผ้าไหม มีลักษณะเรียบ นุ่ม และเป็นมันทําให้แลดูสวยงาม มีความเหนียว 
นํา้หนกัเบา และบางมาก มีความยืดหยุ่นปานกลาง จึงทนยบัได้ดี ไหมดดูความชืน้ได้ดี ทําให้สวมใส่
สบาย ไหมไมท่นตอ่ดา่งเข้มข้นจะละลายในโซดาไฟร้อน สว่นปฏิกิริยาตอ่กรด กรดสว่นใหญ่ไม่มีผลตอ่
ไหม ยกเว้นกรดแก่ท่ีเข้มข้นจะทําลายใยไหม ข้อเสียของผ้าไหมคือนําไฟฟ้าได้ไม่ดี เวลาใส่อาจเกิด
ไฟฟ้าสถิต ทําให้ผ้าแนบติดตวั ผ้าไหมเม่ือถกูนํา้เฉพาะแห่งจะเกิดรอยดา่งได้ง่าย การทําความสะอาด
คอ่นข้างยาก เม่ือตากแดดเป็นเวลานาน หรือเก็บไว้นาน ผ้าไหมจะเหลือง 
    3. ผ้าลินิน มีความเหนียวมากโดยเฉพาะถ้าลินินเปียกจะมีความเหนียวกว่าผ้า
ลนิินแห้ง จงึซกัง่ายและทนตอ่การซกั ผ้าลนิินเม่ือสวมใสจ่ะให้ความรู้สกึสบาย ดดูความชืน้และระบาย
ความร้อนได้ดี ทนมอด ทนต่อสารเคมีอ่ืนๆ ข้อเสียของผ้าลินิน คือ ผ้าลินินท่ียงัได้ผ่านกระบวนการ
ตกแต่งจะมีความคืนตวัเล็กน้อย ยบั ย่นง่าย การตกแต่งอาจทําให้ความเหนียวและความทนทานต่อ
การเสียดสีลดลง 
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    4. ผ้าขนสตัว์ ท่ีนํามาใช้ส่วนใหญ่จะได้จากขนแกะ ซึ่งมีคณุสมบตัิในการคืนรูป 
ให้ความออ่นนุ่ม เบา ถ่ายเทความร้อน และถ่ายเทอากาศได้ดี ไมย่บัง่าย สามารถดดูความชืน้ได้ดี โดย
ท่ีผู้สวมใส่ไม่รู้สกึหนาวเย็น ขนสตัว์จะทนไฟ และทนต่อกรดอย่างอ่อนและกรดเจือจาง ข้อเสียของผ้า
ขนสตัว์คือไมท่นดา่ง ตวัมอด แมลง และจะหดง่ายเม่ือซกั เวลาตากแดดควรตากบนพืน้ท่ีราบ เพราะถ้า
แขวนจะทําให้ผ้ายืดเสียรูปทรง 
   12.2.2.2 เส้นใยประดษิฐ์ เป็นเส้นใยท่ีมนษุย์คดิขึน้มา ซึง่แบง่ได้ 2 ประเภท 
    1.  เส้นใยก่ึงสงัเคราะห์ เป็นเส้นใยท่ีประดิษฐ์จากธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ เซลลโูลสท่ี
นํามาผา่นขบวนการเปลี่ยนแปลงให้อยูใ่นรูปท่ีใช้ได้ เช่น เรยอน อาซเิตด  ซึง่มีสมบตัท่ีิแตกตา่งกนั 
    2.  เส้นใยสังเคราะห์ เป็นเส้นใยท่ีประดิษฐ์จากสารเคมี ได้แก่ ไนลอน โพลีเอ
สเตอร์ ซึง่มีสมบตัท่ีิแตกตา่งกนั 
  12.2.3 วสัดท่ีุนํามาใช้ทําไส้หมอน 
   1. นุ่น เป็นเส้นใยพืช ซึง่ได้จากฝัก คนเรารู้จกัใช้นุ่นทําไส้ท่ีนอน และหมอนกนัมานาน
แล้ว ใยนุ่นให้ความอ่อนนุ่น พองฟูดี และเป็นวสัดท่ีุหาได้ง่ายในประเทศไทย จึงได้รับความนิยมมาก 
แต่ใยนุ่นมีข้อเสีย คือเม่ือใช้ไปนานๆจะค่อยๆเป่ือยยุ่ยสลายตวัลง ความพองฟูจะลดลง และทําให้
หมอนนัน้คอ่ยๆแบนลง และเสียรูปทรง 
   2. ฟองนํา้ ตวัในหมอนสําเร็จรูปท่ีมีขายอยู่ทัว่ไป มกัทําจากฟองนํา้ โพลียรีูเทน อาจ
เป็นฟองนํา้ล้วนๆ หรือใช้วสัดไุส้ในชนิดอ่ืนก็ได้ ความทนทานของฟองนํา้ขึน้อยู่กบัความหนาแน่น ถ้า
ฟองนํา้นัน้มีความหนาแน่นมาก ก็จะมีเนือ้แน่นและทนทานดี แตจ่ะมีความโหย่งตวัต่ํานัน้คือ เม่ือกดก็
จะยบุน้อยและเม่ือปล่อยมือก็จะเด้งกลบัสู่ท่ีเดิมได้ช้า ฟองนํา้คณุภาพดีบางชนิด มีความอ่อนนุ่มมาก 
รักษารูปทรงได้ดี เหมาะท่ีจะทําไสหมอนหรือเบาะมากแตมี่ราคาคอ่นข้างแพงกวา่ฟองนํา้ธรรมดา 
   3. ใยโพลีเอสเตอร์ นิยมนํามาใช้ทําเป็นไส้หมอน เน่ืองจากใช้ง่าย สะดวก สะอาด 
และมีราคาไม่แพงมากนกั โพลีเอสเตอร์นีอ้าจจะอยู่ในรูปของแผ่นเส้นใย กลุ่มเส้นใยบรรจุรวมกนัอยู่
อยา่งหลวมๆ หรืออยูใ่นรูปของตวัในหมอนสําเร็จรูป ซึง่มีผ้าหรือแผน่ฟองนํา้หุ้มอยูเ่รียบร้อยแล้ว 
   4. ขนเป็ดและขนห่าน ท่ีได้จากบริเวณอก จะเป็นขนท่ีไม่มีก้านและอ่อนนุ่มมาก
เหมาะอยา่งยิง่ท่ีจะทําไส้หมอน แตใ่ช้สําหรับหมอนท่ีหรูหราเทา่นัน้ เพราะมีราคาแพงมาก สว่นใหญ่มกั
ใช้ผสมกบัขนท่ีละเอียดออ่นจากสตัว์ชนิดอ่ืนๆ เพ่ือให้มีราคาถกูลง 
  12.2.4 รูปแบบของหมอน  
   1. หมอนขอบแบนแบบแต่งขอบด้วยการกุ๊น เป็นหมอนท่ีตดัเย็บง่ายท่ีสดุ คือ หมอน
ขอบแบนแบบธรรมดา ซึ่งประกอบด้วยชิน้บน และชิน้ล่างเย็บต่อกัน หมอนขอบแบนท่ีสวยงาม คือ 
หมอนส่ีเหล่ียมจตัรัุสหรือ รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หมอนขอบแบนรูปกลม ขอบมกัยน่  
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    2. หมอนม็อค-บ็อกซ์หรือแบบเย็บตดัมุม เป็นหมอนขอบแบบแบนหนึ่ง แต่ทําให้มี
ลกัษณะคล้ายเบาะรูปกล่องโดยไม่ต้องมีผนงั (แถมข้าง) แยกต่างหาก ผ้าท่ีจะเป็นผนงัของหมอน จะ
เป็นชิน้เดียวกันกับส่วนท่ีเป็นด้านบน และด้านล่างหมอน ตะเข็บท่ีเย็บตดัแต่ละมุม จะให้หมอนมี
ลกัษณะเป็นกลอ่ง 
   3. หมอนแบบมมุปล่อย มมุคล้ายกบัหมอนหมอนม็อค-บ็อกซ์ เพียงแต่จะไม่เย็บปิด
ตลอด แต่จะทํามมุหมอนเสียก่อนแล้วจึงเย็บหมอนทัง้สองชิน้ให้ติดกนั วิธีนีจ้ะให้สามารถตกแต่งขอบ
หมอนกุ๊นได้ 
   4. หมอนมมุจีบแบบผีเสือ้ มมุของหมอนจะมีความอ่อนโยน ซึง่เกิดจาการจบัจีบ ให้มี
ลกัษณะคล้ายปีกผีเสือ้โดยการตดัผ้าท่ีมมุทิง้ไปแล้วพบัให้เป็นจีบชน (จีบกระทบ) 
   5. หมอนแบบมุมผูก หรือ หมอนจีบรูดมุม ลกัษณะแปลกของหมอนแบบนีเ้หมาะ
สําหรับผ้าท่ีมีลวดลายพรางตา เหมาะอยา่งยิ่งสําหรับหมอนขนาดใหญ่ท่ีใช้วางบนพืน้ หรือหมอนเล็กๆ 
ท่ีวางไว้ระเกะระกะไว้ตามท่ีตา่งๆ จะทําแบบมีกุ๊นหรือไมมี่ก็ได้ 
   6. หมอนซนัเบิสท์ เป็นหมอนทรงกลม ถ้าทําจากผ้าพิมพ์หรือผ้าลายทางจะมีลวดลาย
แผ่กระจายเป็นรัศมีออกจากจดุศนูย์กลาง ลวดลายนีแ้ผ่กระจายเด่นชดัมาก เม่ือใช้ผ้าพิมพ์ท่ีมีลวดลาย
เป็นขอบ 
   7. หมอนพัฟ เป็นหมอนทรงกลม ซึ่งมีลกัษณะแบนคล้ายหมอนทรงกลมแบบรอบ
แบน และมีชิน้ลา่งเป็นวงกลมผืนใหญ่จีบรูดหุ้มอ้อมมาทางด้านบนและตรงกลางด้านบนผ้ามีชิน้แบนๆ
เย็บปิดทบัอยู ่ผ้าท่ีเหมาะควรเป็นผ้าเนือ้แน่น มีนํา้หนกัเบา หรือปานกลาง ซึง่จะทําให้รูดจีบได้ดี 
   8. หมอนปีก มีลกัษณะแบนและมีขอบย่ืนออกมา ตามปกติขอบหรือปีก จะมีความลึก
ประมาณ 2-4 นิว้ ท่ีเป็นสว่นปีกนีจ้ะล้อมรอบอยู่และทําหน้าท่ีเป็นกรอบของหมอน ปีกเป็นชัน้เดียวกนั
สว่นท่ีเป็นชิน้บนและชิน้ลา่งของหมอน ปีกมี 2 แบบ คือ ปีกแบบธรรมดา (มีตะเข็บท่ีริมขอบนอก) กบั
ปีกแบบเปิด (ไมมี่ตะเข็บริมนอก ริมผ้าทกุด้านจะแยกออกจากกนั จะมีการพบัเก็บริมผ้าเข้าด้านใน) ซึง่
อาจจะมีการสอดแทรกแถบผ้าเข้าไปในระหวา่งปีกทัง้สองชัน้นัน้เพ่ือเพิ่มความน่าสนใจ  
  12.2.5 การตกแตง่ริมขอบหมอนอิง 
   1. การกุ๊น เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช้ในการตกแตง่หมอนอิงและยงัช่วยเพ่ิมความแข็งแรง
ให้กบัขอบด้วย 
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ภาพประกอบ 34 การตกแตง่ริมขอบด้วยวธีิการกุ๊น 
 

 ท่ีมา: http://www.priceinspector.co.uk/i/scatter%20cushion/f/desc,True/: Online 
 
   2. การระบาย เหมาะกบัหมอนท่ีใช้ในห้องนอน ใช้กบัหมอนอิงหลายแบบ ทัง้แบบ
ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม และวงกลม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 35 การตกแตง่ริมขอบด้วยวธีิการระบาย 
 
 ท่ีมา: http://www.sunshinehousedecor.com/fabric: Online 
 
   3. การเผ่ือผ้าเป็นขอบย่ืนออกมา อาจเพ่ือเป็นลกัษณะเป็นปีกหรือชายครุย มกัเลือก
ผ้าท่ีไมลุ่ย่ เช่น หนงั หนงักลบั ขนสตัว์ ชายครุยอาจสัน้หรือยาวหรืออาจผกูปมท่ีชายครุยก็ได้ 
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ภาพประกอบ 36 การตกแตง่ริมขอบด้วยชายครุย 
 

 ท่ีมา:  http://www.hottuna.co.za/softfurnblinds.html: Online 
 

  12.2.6 การปิดปากปากหมอน 
   1. การใช้ซิป กากใช้ซิปบริเวณรอยตะเข็บจะช่วยให้ถอดทําความสะอาดได้ง่ายและ
สะดวกตอ่การยดัไส้หมอนเข้าท่ีเดมิ 
   2. การใช้ผ้าป้ายซ้อน ใช้ผ้าด้านหลังของหมอนอิงเป็นตัวป้ายซ้อนกันเอง โดยผ้า
ด้านหลงัของหมอนอิงทําจากผ้าสองชิน้ รอยป้ายซ้อนมกัอยู่ตรงกลางของแผ่นหลงัพอดี สะดวกตอ่การ
นําเอาไส้หมอนออกจากปลอกเพ่ือทําความสะอาด บริเวณรอยเปิดอาจจะยึดด้วย เทปยึดไนลอน 
กระดมุแปะ เป็นต้น (ประภาภรณ์  ลิม้สคุนธ์; และคนอ่ืนๆ. 2547: 15-28) 
 
  12.3 เบาะรองน่ังในปัจจุบัน 
  เบาะรองนัง่ในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวสัด ุแล้วแต่ความช่ืนชอบของ
แตล่ะบคุคล เบาะรองนัง่ท่ีดีนัง่แล้วก็ต้องให้ความรู้สกึสบายเวลานัง่ วสัดท่ีุใช้ทําเบาะรองนัง่ในปัจจบุนั
สว่นใหญ่จะทําจากผ้า รองมาก็คือหนงั ลวดลายของเบาะรองนัง่นัน้ไมค่อ่ยมีลวดลายท่ีแตกตา่งไปจาก
เดิมมากนกัสว่นใหญ่จะใช้ลายขดัในการทอผ้าเพ่ือเป็นเบาะรองนัง่ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่น่าสนใจ เพราะ
มีรูปแบบลวดลายเดิมๆ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงไม่เน้นในลวดลายผ้าทอมากนกั แค่ให้เหมาะกบัการใช้
งานก็เพียงพอแล้ว 
 สรุปเร่ืองข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอได้ว่า ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอนัน้มีอยู่หลาย
ประเภท เช่น โคมไฟ ชุดรับแขก ผ้าม่าน เตียงนอน เป็นต้น ซึ่งผลิตภณัฑ์เหล่านีถู้กออกแบบเพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคแต่ละบุคคลก็มีความต้องการหรือวัตถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกัน ดงันัน้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอนักออกแบบจะต้องคํานึงถึงลายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นโทนสี ลวดลาย หรือกระแสใหม่ๆท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมในขณะนัน้
หรือในอนาคต รวมถึงต้องคํานึงด้านประโยชน์ใช้สอย คณุภาพ ความคุ้มคา่คุ้มราคาของผลิตภณัฑ์ ท่ี
ทําให้ผู้ผลตินัน้สามารถจบัต้องได้ 
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13. บทบาทกับพฤตกิรรมผู้บริโภคกับการออกแบบ 
 13.1 ลักษณะพฤตกิรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน 
  13.1.1 ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองและกระจายอยู่โดยทัว่ไป ทกุคนถือได้ว่าเป็น
ผู้บริโภคเพราะทุกๆวันและโดยปกติทุกคนมกัจะอุปโภคหรือไม่ก็บริโภคสินค้าและบริการตลอด ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้บริโภค 240 ล้านบาท แต่ละคนมีความจําเป็นและต้องการในอาหาร ท่ีอยู่อาศยั 
เฟอร์นิเจอร์ เสือ้ผ้า การเดินทางและขนส่ง การบริการ ดงันัน้ระบบการอปุโภคสินค้าและบริการจึงเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีตอ่เน่ืองและเก่ียวข้องกบัการผลติ การจดัจําหน่าย การซือ้ใช้ 
  13.1.2 มีความสําคญัยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมมนุษย์ โดยแท้จริงแล้วพฤติกรรม
ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสงัคม การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีมี
ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่ภาวะเศรษฐกิจ มีผลตอ่ความอยูร่อดขององค์กรธุรกิจตา่งๆการแยง่งานก็จะมี
มากขึน้ เงินเฟ้อ เงินตงึ และอตัราดอกเบีย้ก็จะทวีความรุนแรงและสงูขึน้ตามลําดบั 

  13.1.3 มีความซบัซ้อนและมีเง่ือนไข พฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเกิดขึน้ย่อมเป็นการยากตอ่การ
คาดการณ์ คําถามตา่งๆท่ีควรตัง้ขึน้ถามเพ่ือความกระจ่างในเร่ืองคือ 

  -  ทําไมผู้บริโภคแตล่ะคนซือ้สนิค้าและบริการท่ีแตกตา่งกนั 
  -  ทําไมผู้บริโภคบางคนจึงยอมซือ้สินค้าและบริการในราคาสงู ในขณะท่ีอีกบุคคลหรือ

กลุม่อ่ืน ไมพ่งึประสงค์ท่ีจะจ่ายเงินแม้แตนิ่ดเดียว 
  -  ผู้บริโภคมีวิธีการในการตดัสนิใจเลือกซือ้สนิค้าและบริการท่ีถกูต้องและดีท่ีสดุ 
  -  สอดคล้องโดยส่วนบุคคลและโดยอาชีพ การสอดคล้องโดยบุคคลหมายถึงการมี

ประสบการณ์ท่ีเคยเกิดขึน้มาก่อน ซึง่ทําให้การตดัสนิใจในอนาคตง่ายและเร็วขึน้ 
 

 13.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับบทบาทและพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคเป็นบคุคลที่ยากต่อการคาดคะเนและหาเหตผุลประกอบอนัเนื่องจากสิ่งแวดล้อม
ทางการเมือง วฒันธรรมและเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าด้านการผลิต และอื่นๆสิ่งแวดล้อม
เหล่านีเ้ป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจของผู้บริโภค บางครัง้ก็ผิดๆถกูๆแล้วแต่ประสบการณ์เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการศกึษาผู้บริโภค นกัการตลาดสร้างสตูรหรือแนวความคิดในการศกึษาเป็นบรรทดัฐาน
ในการเข้าใจพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
 รูปแบบการชกัจงูและพฤติกรรมผู้บริโภค (Motivation & Behavior Models)  สตูรหรือแบบ   
ฮาเวิร์ด (Howard Model) เป็นสตูรท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ในเง่ือนไขของทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้ 
(Learning theory) ซึง่อธิบายวา่ 

1. ผู้บริโภคมีความรู้สกึ ความปรารถนาในตวัผลติภณัฑ์อยูใ่นจิตใจ (State of coals) 
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2. แรงกระตุ้นความต้องการในตวัผลติภณัฑ์ (Triggering cue) 
3.  กระบวนการเลือกผลติภณัฑ์ (Choice process) 
4. การซือ้ผลิตภัณฑ์ด้วยอารมณ์ (State of predisposition) การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

(Information search) ในกรณีความต้องการลดน้อยและเป็นปัญหาจริงจึงต้องหาข้อมลูปฐมภมูิและ
ทตุยิภมูิเก่ียวกบัสว่นตวัและทัว่ๆไปมาประกอบ ในกรณีมีประสบการณ์มากขึน้ ผลิตภณัฑ์นัน้ก็จะได้รับ
การเลือกซือ้ (Buying selection) 
 ในสงัคมผู้บริโภคทุกคนมีความแตกต่างกนัอยู่แล้วในด้านอาย ุเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ และ
เผ่าพนัธุ์ ดงันัน้การท่ีผู้บริโภคจะซือ้หาผลิตภณัฑ์อปุโภคหรือบริโภคใดก็ตาม ย่อมเป็นการยากที่จะ
คาดคะเนหรือมีแบบแผนของการซือ้ ผู้บริโภคคนหนึ่งซือ้ผลิตภณัฑ์อย่างหนึ่งด้วยเหตผุลหลายประการ
ด้วยกนั แตผู่้บริโภคอีกคนหนึง่อาจหาเหตผุลเพียงประการเดียวและแตกตา่งกนัอีกด้วย 
 
 13.3 กระบวนการซือ้ 
 คําว่า “กระบวนการซือ้” หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างผู้บริโภคกบัผู้ขายร้านธุรกิจ 
ผู้บริโภคจะซือ้ผลติภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึง่ 
 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค 
 ขัน้ตอนการตดัสนิใจของผู้บริโภคแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ตามลําดบั คือ 
 1. การทราบถึงปัญหา 
 2. การเสาะหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 
 3. การเลือกประเมินสนิค้า 
 4. การตดัสนิใจซือ้ 
 5. การประเมินผลการซือ้  
 ขัน้ตอนในการตดัสนิใจของผู้บริโภค ยอ่มขึน้อยูก่บัวา่ผู้บริโภคทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ซึ่งแบ่งเป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนจนถึงขัน้การประเมินผลการซือ้ ผลหลงัการซือ้ อนั
เน่ืองมาจากตวัประกอบและคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ตราของผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อค่านิยม 
ทศันคติท่ีอยู่ในความนึกคิดและภาพพจน์ของผู้บริโภครูปแบบพฤติกรรมการซือ้ท่ีต้องพิจารณา กลา่วคือ 
ตวัแบบของพฤตกิรรมการซือ้จะเป็นตามภาพท่ีแสดงตอ่ไปนี ้(ศมลพรรณ ภูเ่ลก็. 2554: 43-45) 
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ภาพประกอบ 37 ตวัแบบของพฤตกิรรมการซือ้ 
 

 ท่ีมา: ศมลพรรณ ภูเ่ลก็. (2554). การศึกษารูปแบบจกัสานภูมิปัญญาพืน้บา้นจงัหวดั
นครสวรรค์ เพือ่ออกแบบผลิตภณัฑ์กระเป๋าผกัตบชวาและกะลามะพร้าว. หน้า 46. 

ผูบ้ริโภค 

การแสดงออก 

การสนใจ 
การยอมรับ 

การเลือกประเมินค่า 

ประสบการณ์ 

การตดัสินใจซ้ือ

การประเมินผล 

หลงัการซ้ือ 

การทราบถึงปัญหา 

การแสวงหาขอ้มูลเพ่ิม 

ตวักลัน่กรอง
(ทศันคติ) 

ใช่

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
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 สรุปเร่ืองบทบาทกับพฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบได้ว่า ปัจจุบันมีผู้ บริโภคอยู่
หลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็จะมีความชอบท่ีแตกตา่งกนัไป ท่ีทัง้ท่ีชอบและไม่ชอบซึง่อยากต่อ
การความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ดงันัน้จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค หลกัๆ คือช่วยวยั และเพศ 
เพ่ือเป็นการคาดคะเนตอ่ความต้องการของผู้บริโภค ซึง่แตล่ะกลุม่ก็จะมีความต้องการท่ีคล้ายๆกนั เช่น 
กลุม่วยัรุ่น กลุม่วยัเร่ิมทํางาน เป็นต้น เพ่ือเป็นการคาดคะเนความต้องการให้ตรงกบัผู้บริโภคมากท่ีสดุ 
 
14. แนวโน้มเทรนด์ปี 2012 

 โลกของเราอยูบ่นกระแสความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามา
เปล่ียนรูปแบบการดํารงชีวิตและธุรกิจ เครือข่ายสงัคมออนไลน์กลายเป็นเคร่ืองมือช่วย เสริมสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และเป็นช่องทางค้าขายโฆษณาประชาสมัพนัธ์แบบเรียลไทม์กบัคนทัว่โลก
ในขณะเดียวกนั ตวัแปรหลกัอย่างระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นเสมือนตวักําหนดวิถีชีวิตความเป็นไปของโลก
ได้สร้างวิกฤตครัง้ยิ่งใหญ่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา จดุชนวนจากปัญหาเศรษฐกิจภาค การเงินสินเช่ือ
อสงัหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาท่ีส่งผลกระทบมาถึงเศรษฐกิจภาคการผลิตของประเทศแถบยุโรป
และเอเชียความขดัแย้งทางการเมืองและสงัคมทัง้ในประเทศและนอกประเทศก็เป็นอีกตวัแปรสําคญัท่ี
สร้างความเสียหายในวงกว้างตัง้แตธุ่รกิจค้าปลีก ความเช่ือมัน่ในการลงทนุ และราคาทรัพยากรนัน้มนั
ท่ีมีแนวโน้มจะพุ่งสงูขึน้ ทัง้ยงัมีภยัธรรมชาติท่ีเกิดขึน้อย่างฉบัพลนัทัว่ทกุมมุโลก และปัญหาท่ียงัแก้ไข
ไม่ได้อย่างภาวะโลกร้อนและทรัพยากรไม่เพียงพอแม้ความเปล่ียนแปลงและปัญหารอบตวัเหล่านีจ้ะ
สง่ผลตอ่วิถีชีวิต พฤติกรรม และทศันคติของผู้บริโภคอย่างมากมายแตค่วามต้องการในการบริโภคก็
ยงัคงมีอยู่ รูปแบบการบริโภคต่างหากคือสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปดงัท่ีแสดงให้เห็น  ในแนวคิดและการใช้
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เหลา่นี ้คือกญุแจสําคญัท่ีจะทําให้เราเข้าใจสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2012 มาก
ยิ่งขึน้ (ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 3) 

 
 14.1 ความธรรมดานิยามใหม่ 
  แนวความคิด ความธรรมดาในนิยามใหม่จึงหมายถึง คณุภาพแบบไร้ท่ีติความงามท่ี
สมัผสัได้ด้วยตาและความรู้สึก ความใส่ใจในวิธีคิดทกัษะเชิงช่างท่ีปราณีต วสัดชุัน้ดี ไปจนถึง
รายละเอียดและกระบวนการผลติท่ีเป็นธรรม ไมทํ่าลายธรรมชาตหิรือใช้แรงงานอยา่งผิดกฏหมาย และ
ท่ีสําคญัคืออายกุารใช้งานท่ียาวนานอนัแสดงได้ถึงการลงทุนท่ีคุ้มค่า มีประโยชน์ และมองเห็นถึง
เหตผุลของการจ่าย คณุลกัษณะเหลา่นีทํ้าให้สินค้ามีมลูคา่และคณุคา่ด้วยตวัมนัเองอย่างแท้จริง มิใช่
เป็นผลมาจากการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีงดงามโดยการโฆษณา ซึ่งจะด้อยความสําคญัลงเม่ือผู้บริโภค
(ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 5) 
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   แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 38 ตวัอยา่งโทนสี 

 
 ท่ีมา: ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. (2555). เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC. หน้า 7. 
  
  วสัดเุพ่ือการออกแบบ เป็นวสัดท่ีุเรียบง่าย ใส่ใจในวสัด ุรายละเอียด และมีกระบวนการ
การใช้งานท่ียาวนาน  และมีประโยชน์อยา่งแท้จริง เช่น แผน่ไม้คอร์กและยางติดบนผ้ารองหลงั ทําจาก
ไม้คอร์ก โดยธรรมชาติมีนํา้ หนกัเบา ยืดหยุ่นรับแรงกดได้ดี กระเบือ้งเซรามิกปพืูน้และผนงัท่ีมีสว่นผสม
ของทวัร์มาลีน มีคณุสมบตัใินการฟอกอากาศให้บริสทุธ์ิขึน้ได้ (ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 19) 
 
 14.2 คดิบวก 
  แนวความคิด การคิดบวกจึงเสมือนเป็นจดุเร่ิมต้น การคํานึงถึงคณุคา่ของจิตใจการสร้าง
อารมณ์ชวนเพ้อฝันผสมความขบขนัปนความขีเ้ล่นการใช้วสัดุและเนือ้ผ้าท่ีบางเบา โปร่งแสง สีสนั
สดใสสบายตางานสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างภายใน เทคโนโลยี ท่ีใสใ่จกบัอารมณ์และ
ความรู้สกึของมนษุย์มากยิ่งขึน้ทัง้ในแง่ผิวสมัผสัและรูปทรงท่ีโค้งมน การสอดแทรกคณุลกัษณะท่ีส่ือ 
ถึงความออ่นโยนในแบบผู้หญิงก็สามารถช่วยนําพางานออกแบบให้เข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคได้หลากหลาย
และตรงจดุมากขึน้(ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 27) 
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  แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 39 ตวัอยา่งโทนสี 
 

 ท่ีมา: ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. (2555). เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC. หน้า 29. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 40 ตวัอยา่งโทนสี 
 

 ท่ีมา: ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. (2555). เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC. หน้า 30. 
 
  วัสดุเพื่อการออกแบบ เป็นวัสดุที่มีความสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้ หญิง ให้
ความรู้สกึอ่อนโยน รวมถึงปฏิสมัพนัธ์แบบผิวสมัผสั เช่น ผ้าไหมทอ 100% เนือ้บาง ใช้ปริมาณน้อยใน
กระบวนการย้อมสีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมทัง้กระบวนการผลิต ผ้าเหลา่นีมี้ความนุ่มนวลและรักษาง่าย 
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หรือผ้าบรรจโุลชัน่จากโปรตีนไหมธรรมชาต ิซึง่จะทําให้ผิวของผู้สวมใสมี่ความชุ่มชืน้ขึน้ได้ และผ้าลินิน
ทอมือจากลินินโปร่งแสง มีองค์ประกอบลวดลายท่ีดคูล้ายตารางหมากรุกเหมาะสํา หรับใช้เป็นผ้า
ตกแตง่ภายในท่ีพกัอาศยั (ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 42-43) 
 
 14.3 ธรรมชาต ิ
  แนวความคดิ ภยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้ทัว่โลกอยูต่ลอดเวลาทําให้เราไม่สามารถคาดเดาธรรมชาติได้
อีกตอ่ไป คงถึงเวลาแล้วท่ีมนษุย์จะต้องทําความเข้าใจธรรมชาติมากกว่าในระดบัของการอนรัุกษ์ และ
ก้าวไปสูร่ะดบัของการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืนการใช้จินตนาการภาพจากความมหศัจรรย์ของ
ธรรมชาติ ไม่วาจะเป็นดิน นํา้ ลม มาเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานถือเป็นการเร่ิมต้นรู้จัก
ธรรมชาติ หลกัการ Reuse – Recycle – Reduceก็อาจเป็นหนทางหนึ่งในการแสดงจิตสํานึกรักษ์โลก 
แต่คําตอบท่ีดีท่ีสดุคือการนําหลกัการทางนิเวศวิทยาท่ีมนษุย์ศกึษาอย่างยาวนานมาปรับใช้ให้ง่ายขึน้ 
มีสนุทรียภาพ และเข้าถึงคนทัว่ไปมากยิ่งขึน้ ซึง่นบัว่าเป็นการเปล่ียนหลกัการสูก่ารลงมือปฏิบตัิจริงใน
ชีวิตประจําวนั ในท่ีสดุแล้ว เม่ือนกัออกแบบและผู้ผลิตได้ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการทกุประเภทให้
สอดคล้องกบัวิถีแห่งธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ ประสิทธิผลเชิงนิเวศน์ (eco-effectiveness) จึงจะเกิดขึน้ 
อนัเป็นหนทางท่ีมนุษย์จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยัง่ยืนแท้จริง(ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ. 2555: 48) 
  แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 41 ตวัอยา่งโทนสี 

 
 ท่ีมา: ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. (2555). เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC. หน้า 50. 
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ภาพประกอบ 42 ตวัอยา่งโทนสี 

 
 ท่ีมา: ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. (2555). เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC. หน้า 51. 
  
  วสัดเุพ่ือการออกแบบ เป็นวสัดท่ีุมาจากธรรมชาติ เป็นแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม การ
นํากลบัมาใช้ใหม่ หรือการออกแบบโดยใช้การมองแบบเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของธรรมชาติ
ขยายลงไปยงัพืน้ผิวของพืชพนัธุ์ เพื่อให้เกิดความสวยงามที่แตกต่าง เช่น กระเบือ้งไม้สําหรับงาน
ตกแตง่ประกอบด้วยเปลือกมะพร้าว และไผ่ 45% เรซิ่น 45% เซรามิก10%  กระดาษอินทรีย์ทําจากผกั
และผลไม้แห้ง ใช้กระบวนการผลติซึง่แปลงวสัดท่ีุเส่ือมสลายได้ ผ้าใยเปลือกไม้สําหรับลามิเนตบนวสัดุ
ตา่งๆทัง้ผ้า non-wovens ผ้าไหม ผ้าฝ้าย กระดาษหรือชิพบอร์ด สําหรับผลิตเคร่ืองแตง่กาย อปุกรณ์
ประกอบ หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร ผ้าท่ีทําจากรังไหมซึง่ไมไ่ด้ผา่นการป่ันเป็นเส้นด้าย แตจ่ะนําทัง้
รังไหมมาเย็บตอ่กนัด้วยมือหรือเคร่ืองจกัรโดยใช้ด้ายฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ให้เป็นผ้าผืนใหญ่ ไหมบริสทุธ์ิ
จะมีความนุ่มด้วยโครงสร้างของเส้นใยท่ีสานกนัไปมา(ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 62-63) 
 
 14.4 ความคดิสร้างสรรค์ 
  แนวความคิดทกุอย่างบนโลกล้วนมีสองด้านเสมอ จากด้านลบของเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา ทํา
ให้เกิดด้านบวกในการสร้างสรรค์ธุรกิจแบบใหม่ในวนันี ้ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้อยู่เพียงแครู่ปทรงท่ี
แปลกตาของผลิตภณัฑ์เท่านัน้ แตเ่ป็นวิธีการทําธุรกิจแบบใหม่ท่ีว่าด้วยการกล้าลองผิดลองถกู แสวงหา
ความคลอ่งตวั ความยืดหยุ่น และการสนองตอบอย่างทนัท่วงที มนัเร่ืองการลงมือ ทํา มากกว่าการคิด
และใช้เวลาวางแผนอย่างยาวนานแบบผู้ประกอบการในยคุก่อน เม่ือกรอบได้ถกูทําลายและทุกอย่าง
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สามารถเป็นไปได้ การกลบัไปมองโลกใหม่ในสายตาแบบเด็กไร้เดียงสาอาจเป็นการเปิดประตสูู่การ
คิดค้น ทดลอง เรียนรู้ผิดถกู ท่ีจะนํามาซึง่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพาไปสูค่วามอิสระอย่างไร้ขอบเขต
(ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 72) 
  แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 43 ตวัอยา่งโทนสี 

 
 ท่ีมา: ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. (2555). เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC. หน้า 74. 
  
  วสัดเุพ่ือการออกแบบ เป็นวสัดท่ีุเกิดจากการทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความเป็นอิสระ แนวคิด
ไม่ยดึอยู่กบัท่ี เช่น แผ่นยางธรรมชาติ 100% ท่ีมีความยืดหยุ่นสงูเหมาะสําหรับใช้ตกแตง่ผนงัภายใน
และทําเฟอร์นิเจอร์ กลอ่งกระดาษแข็งท่ีตอ่กนัเป็นโครงสร้างได้มีคณุสมบตัใินการดดูซบัเสียง มีนํา้หนกั
เบาแตแ่ข็งแรงเป็นเย่ียม รับนํา้หนกัได้ดีและเช่ือมตอ่กนัได้ จึงสามารถนําไปทําผนงัในสํานกังาน หรือ 
ผนงัท่ีเคล่ือนย้ายง่าย(ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 93-94) 
 
 14.5 วัฒนธรรมพืน้ถิ่น 
  แนวความคิดการผลิตแบบเน้นจํานวนในระบบอุตสาหกรรมทําให้เกิดสินค้าโหลท่ี
เหมือนกนัไปหมด จนไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบนัได้อีกต่อไป การ
กลบัมามองหารากเหง้าท่ีมา วฒันธรรมพืน้ถ่ิน และทกัษะท่ีบรรพบรุุษเคยปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา คือสิ่งท่ี
สร้างเอกลกัษณ์ ความแตกตา่ง และคณุคา่ ไม่ให้สินค้าชิน้ใหม่ถกูกลืนหายไปในโลกแห่งความเหมือน
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นีก้ารสืบทอดทกัษะงานทํามือแบบประณีตศิลป์หรือแม้แตเ่สน่ห์แบบดิบๆ ถกูรือ้ฟืน้กลบัมาอีกครัง้หนึ่ง 
ผลติภณัฑ์ท่ีสําเร็จออกมาจากเบ้าพิมพ์ไมไ่ด้สร้างความรู้สกึช่ืนชมเท่ากบัผลิตภณัฑ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้
ได้มีสว่นร่วมในการออกแบบและประดษิฐ์ผลงานท่ีบง่บอกความเป็นตวัตนได้ชดัเจน ความเก่า โบราณ
และของท่ีตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นคือสญัลกัษณ์ท่ีแสดงความพิเศษไม่เหมือนใคร ความสวยแบบวินเทจ
สไตล์แสดงอยู่ในเร่ืองราวของรอยบิ่น สีขดูลอก หรือภาพเลือนรางไม่สม่ําเสมอ อีกทัง้ยงัให้ความรู้สึก
อุน่ใจท่ีวา่ อดีตคือสิง่ท่ีเกิดขึน้แล้วไมเ่ปล่ียนแปลงซึง่สามารถช่วยทดแทนความไม่แน่นอนของอนาคตท่ี
ยงัมาไมถ่ึง(ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 104) 
  แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 44 ตวัอยา่งโทนสี 

 
 ท่ีมา: ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. (2555). เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC. หน้า 106. 
 
  วสัดเุพ่ือการออกแบบ เป็นวสัดท่ีุมีเร่ืองราวสืบทอดกนัมาการทําเลียบแบบของเก่า การใช้
ทักษะฝีมือแบบดัง่เดิม ซึ่งมีทัง้ความดิบและประณีต เช่น วสัดุปูพืน้และบุผนังซึ่งใช้ขนท่ีมีลกัษณะ
เหมือนเชือกทําให้เกิดความหนาฟ ูพรมทอนีป้ระกอบด้วยป่านศรนารายณ์ 20% และฝ้าย 80% สิ่งทอ
สําหรับการตกแตง่ภายในท่ีมีสว่นผสมของเส้นใยสมนุไพร ทอขึน้จากเส้นใยของต้นกระทือ 90% และ
เส้นใยฝ้าย 10% มีสีธรรมชาตขิองสมนุไพร โดยไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ ในกระบวนการผลิตเหมาะสําหรับ
บเุฟอร์นิเจอร์ ทําผ้าม่านโครงกระเป๋า บรรจภุณัฑ์และเส่ือผ้าทอสําหรับทําม่านตกแตง่ภายใน เป็นผ้า
สามมิติท่ีทอเลียนแบบโครงสร้างของแผ่นตะแกรงกรองความชืน้ ทําจากเส้นใยกระดาษ 100% (ศนูย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 125-126) 
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 สรุปเร่ืองเทรนเคหะสิ่งทอ ปี 2012-2013 ได้ว่า แนวโน้มความนิยมนัน้เป็นเพียงการกําหนด
รูปแบบวา่ในช่วงเวลานัน้ๆจะมีแนวโน้มความนิยมเป็นอยา่งไรบ้าง เทรนด์การอกแบบก็เหมือนกนั จะมี
การกําหนดรูปแบบความนิยมในแต่ละปี ซึ่งจะดวู่าในขณะนัน้มีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้บนโลกเราบ้าง 
เช่นภาวะโลกร้อน ลกัษณะแนวคิดก็จะเป็นการรณรงค์ใช้วสัดท่ีุรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นวสัดจุากผ้า เส้นใย
ธรรมชาต ิของท่ีสามารถนํามารีไซเคลิได้ เป็นต้น ซึง่การกําหนดเทรนเหลา่นีมี้ขึน้เพ่ือเป็นการปรับดลุยภาพ
ระหวา่งผู้บริโภค สงัคม และสิง่แวดล้อม สง่ผลตอ่ความอยูร่อดในอนาคต 

 

15. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจยัเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์เส้นใยกล้วยในเชิงอตุสาหกรรม โดย บษุรา สร้อยระย้า และ
คณะ, 2550 มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้เพื่อศึกษาปริมาณเส้นใยดิบ ศึกษาวิธีการแยกเส้นใยกล้วย พฒันา
เส้นด้ายใยผสมกล้วย และพฒันาผลติภณัฑ์จากผ้าทอใยผสมกล้วย โดยมีการดําเนินงาน 4 ระยะ ดงันี ้
คือ ระยะท่ี 1 ศกึษาปริมาณเส้นใยจากต้นกล้วย โดยนําสว่นท่ีเป็นกาบซึง่ได้จาก กาบด้านนอกของต้น
กล้วยประมาณ 5-6 กาบ นํามาแบง่คร่ึงความยาวของกาบและตดัให้มีความ กว้างประมาณ 3 – 4 นิว้ 
นํากาบกล้วยผ่านเข้าเคร่ืองแยกเส้นใย เพ่ือให้เนือ้เย่ือหลดุออกไป ระยะ ท่ี 2 นําเส้นใยท่ีได้ไปทําการ
แยกเส้นใย 3 วิธี คือ การแยกเส้นใยแบบสด การแยกเส้นใยแบบ หมกั และการแยกโดยใช้สารเคมีและ
ความร้อนโดยแตล่ะวิธีใช้ปริมาณเส้นใย 5,000 กรัม นําเส้นใยท่ีได้ทําการทดสอบคณุสมบตัิทางกายภาพ 
ระยะท่ี 3 นําเส้นใยท่ีได้จากการแยกแบบสดทําการ ผลิตเป็นเส้นด้ายใยผสมกล้วย ระยะท่ี 4 ทอเป็น 
ผืนผ้าและพฒันาเป็นผลติภณัฑ์  
 ผลจากการศกึษาปริมาณเส้นใยพบว่าเส้นใยท่ีได้จากการแยกสดได้ 42.76 กรัม การแยก หมกั 
41.36 กรัม และการแยกโดยใช้สารเคมีและความร้อนได้ 17.16 กรัม ผลการทดสอบ คณุสมบตัิทาง
กายภาพ ด้านรูปทรงตามภาคตดัขวางมีลกัษณะเป็นรูปรี เกือบกลม มีลเูมนเห็นได้ ชดัเจน ด้านขนาด
ของเส้นใย เส้นใยกล้วยท่ีแยกแบบสดมีขนาด 17.15 ดีเนียร์ แบบหมกัมีขนาด 11.19 ดีเนียร์ และ แบบ
ใช้สารเคมีและความร้อนมีขนาด 13.03 ดีเนียร์ ด้านความแข็งแรง เฉพาะของเส้นใย เส้นใยท่ีแยกแบบ
สดมีความแข็งแรง 26.98 กรัมแรงตอ่ดีเนียร์ เส้นใยท่ีแยก แบบหมกั 33.44 กรัมตอ่ดีเนียร์ และเส้นใยท่ี
แยกโดยใช้สารเคมีและความร้อน 15.68 กรัมแรง ตอ่ดีเนียร์ ด้านการยืดตวั เส้นใยกล้วยท่ีแยกแบบสด
ยืดตวัได้ร้อยละ 6.54 การแยกแบบหมกัยืด ตวัได้ร้อยละ 7.88 และการแยกโดยใช้สารเคมีและความร้อน
ยืดตวัได้ร้อยละ 5.66 ความสามารถ ในการดูดความชืน้โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 13 เปอร์เซ็นต์ ผลการผลิต
เส้นด้ายใยผสมกล้วย ปริมาณการ ผสมท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ เส้นใยกล้วย 12 % เส้นใยเรยอง 23 % 
และเส้นใยพอลเิอสเตอร์ 65% ทอเป็นผืนผ้าเป็น 2 โครงสร้าง คือ โครงสร้างลายขดั และโครงสร้างลาย
สอง 2/1 พฒันาเป็น ผลติภณัฑ์ตา่งๆ คือ เสือ้สตรี เสือ้บรุุษ กระเป๋าถือ หมอนอิง เนคไท ชดุบนโต๊ะอาหาร  
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 งานวิจยัเร่ืองการพฒันาผลติภณัฑ์เส้นใยขา่ในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเส้นด้ายต้นแบบ
จากใยขา่ โดย นายบณัฑิต  พงศาโรจนวิทย์ และคณะ, 2553 มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ โครงการ การพฒันา
ผลิตภณัฑ์เส้นใยข่าในเชิงอุตสาหกรรม และการพฒันาเส้นด้ายต้นแบบจากใยข่า ด้วยระบบการป่ัน
แบบ ไทยนําโชค ทอเป็นผืนผ้า ตดัเย็บเป็นเคร่ืองแตง่กาย เสือ้สทู เสือ้คลมุอาบนํา้ใช้ในสปา ผ้าคมุไหล ่
ผ้าพนัคอ หมอนอิง และผ้ามา่น พบวา่   
 1. กระบวนการเตรียมเส้นใยข่าด้วยเคร่ืองบดนวด เป็นการทําให้ต้นข่าแตกออกจากกนัก่อน
นําไปต้มเพ่ือลดระยะเวลาในการต้ม และเป็นการประหยดัเวลากวา่การใช้ไม้ทบุ  
 2. กระบวนการต้มเส้นใยข่าด้วยเคร่ืองต้มนวด ในขัน้ตอนการต้มเส้นใยข่า ด้วยเคร่ืองต้ม
นวดนัน้ ทําให้เส้นใยข่าเป่ือยเร็วกว่าการแช่นํา้ธรรมดา และเป็นการลดการเสียเวลาค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากการแช่นํา้ธรรมดานัน้ต้องใช้ระยะเวลาท่ีนานพอสมควรกว่าท่ีเส้นใยข่าจะเป่ือยยุ่ย นอกจากนี ้
เคร่ืองต้มนวดยงัเป็นการนวดเส้นใยข่าไปในตวัอีกด้วย ซึ่งจะทําให้เส้นใยข่าท่ีผ่านการต้มนวดแล้วมี
ความนุ่มขึน้กวา่เส้นใยขา่ท่ีผา่นการแช่นํา้เพียงอยา่งเดียว และลดระยะเวลาในการหวีเส้นใยขา่อีกด้วย 
  3. กระบวนการนวดเส้นใยข่าด้วยเคร่ืองนวด เส้นใยข่าท่ีผ่านการตากแห้งแล้วจะถูกนํามา
นวดด้วยเคร่ืองนวดเพ่ือทําให้เส้นใยขา่นุ่มมากขึน้ก่อนท่ีจะนําไปเข้าเคร่ือง ROLLER CARD และนําไป
ผสมรวมกบัวตัถดุบิอ่ืนๆเพ่ือป่ันเป็นเส้นด้ายพิเศษ และเป็นการแยกเส้นใยเบือ้งต้นท่ีติดกนัแน่นให้ออก
จากกนัหลงัจากการตากแห้ง 

              4. กระบวนการป่ันด้ายจากเดิมใช้การป่ันด้ายระบบวงแหวนพบว่า เส้นด้ายธรรมดา เรียบ
สวยเหมือนเส้นใยท่ีมีขายตามทัว่ไป ผู้วิจยัจึงพฒันาเป็นเส้นด้ายพิเศษ ด้วยการใช้เคร่ืองป่ันด้ายแบบ 
ไทยนําโชค ท่ีพฒันามาจากตา่งประเทศ โดยบริษัท ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากดั เพ่ือลดขัน้ตอนการป่ัน
ด้ายและได้เส้นด้ายท่ีมีความแปลกใหมย่งัไมมี่ขายในท้องตลาด  
 โครงการ การพฒันาผลิตภณัฑ์เส้นใยข่าในเชิงอตุสาหกรรม และการพฒันาเส้นด้ายต้นแบบ
จากใยข่า ดําเนินการผลิตเส้นด้ายพิเศษจากเส้นด้ายใยข่าผสมฝ้าย กระบวนการผลิตในทุกขัน้ตอน
สามารถผลติได้ตามมาตรฐานงานของฝ่ายตา่งๆ และสามารถทําการผลติเป็น  Mass Production ได้ 
 งานวิจยัเร่ืองการพฒันาเส้นใยชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช โดย กิตติศกัดิ์ อริยะเครือ 
(2553) มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้เพ่ือการพฒันากระบวนการผลิตในรูปแบบการผลิตในรูปเส้นใยผสมชนิด
ใหม่จากเศษรังไหมและพืชโดยทําการทดลองการผลิตแบบหตัถกรรมและแบบอุตสาหกรรมโดยการ 
ผสมเศษรังไหมกบัใยพืชชนิดอ่ืน จํานวน 5 ชนิด เป็นการผสมท่ีละชนิด คือ เส้นใยฝ้าย เส้นใยลินิน เส้น
ใยรามี เส้นใยสบัปะรด และเส้นใยกญัชา ผสมในอตัราสว่น 50:50 จากผลการวิจยัพบว่า ผ้าท่ีทอจาก
เส้นในผสมชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช 5 ชนิด มีศกัยภาพนําไปประยกุต์ใช้ในการสร้างผลิตภณัฑ์
ประเภทเคหะสิ่งทอ คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกับกัญชงเพราะทนต่อแรงฉีกขาด และเส้นใยผสมท่ี
เหมาะสําหรับเป็นเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย คือ เส้นใยจากเศษรังไหมกบัเส้นใยสบัปะรด   
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 สรุปเร่ืองงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้ว่า งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องนัน้ล้วนแล้วเก่ียวข้องกบัเส้นใยสิ่งทอ
ชนิดใหม่ท่ีสามารถนํามาใช้แทนฝ้ายได้ เพ่ือปัญหาการขาดแคลนฝ้ายในปัจจุบนั ซึ่งเกิดจากปัญหา
ภาวะโลกร้อน ประเทศจีนกกัตนุฝ้ายและปัญหาในตะวนัออกกลาง จึงเป็นแนวทางการใช้เส้นใยสิ่งทอ
ชนิดใหม่เพ่ือตอบรับกบักระแสการรณรงค์ลดโลกร้อน โดยการใช้เส้นใยจากธรรมชาติ วสัดท่ีุเหลือใช้ 
หรือวสัดท่ีุมีการผลติมาก จนเกิดปัญหาสนิค้าล้นตลาด ก็สามารถนํามาผ่านกระบวนการผลิต การแปร
รูปเป็นเส้นใยชนิดใหม่ ในอตุสาหกรรมสิ่งทอ ท่ีมีราคาต่ํา และสามารถนํามาใช้ผลิตได้จริง ในอตุสาหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่ม และอตุสาหกรรมเคหะสิง่ทอ  
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บทที่ 3  
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 1. การกําหนดประชากร และการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การกาํหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสม
ข่าฝ้าย ท่ีได้ทําการออกแบบโดยผู้วิจยั จํานวน 30 รูปแบบ (ในกลุ่มผู้บริโภคช่วงอาย ุ25-30 ปี) ซึ่ง
จําแนกได้ดงันี ้
  - รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาติของใยผสมข่า
ฝ้าย จํานวน 10 รูปแบบ 
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 1 สี จํานวน 5 รูปแบบ 
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 2 สี จํานวน 5 รูปแบบ 
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ 1 สี จํานวน   
5รูปแบบ 
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ 2 สี จํานวน   
5 รูปแบบ 
 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ รูปแบบลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติ จาก
เส้นใยผสมข่าฝ้าย ท่ีทําการออกแบบโดยผู้ วิจัยและให้ผู้ เ ช่ียวชาญเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพ่ือคดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม เป็นจํานวน 3 รูปแบบ สําหรับนําไปใช้เป็น
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือ 3 ประเภท คือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ได้แก่ ข้อมลูพืน้ฐานของเส้นใยข่า, เส้นใยฝ้าย, เส้นใย
สิง่ทอ, สีย้อมธรรมชาติ, ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม, เส้นด้าย, ผ้า, การทอ
ผ้า, ผ้าทอกับวิถีชีวิตไทย, ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย, ลวดลายทอในระบบอุตสาหกรรม,
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ, บทบาทกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคกบัการออกแบบ, แนวโน้มเคหะสิ่งทอจาก TCDC 
ปี 2012  และ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง                 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามเร่ือง แนวโน้มเคหะสิ่งทอ 
ปี 2012 ความต้องการของผู้บริโภค การคดัเลือกแบบร่าง จํานวน 30 รูปแบบ   และ ความเหมาะสม
ของผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ 
 3. การเก็บข้อมลูภาคสนาม (Field record) โดยใช้วิธีดงันี ้
   ผู้วิจยัใช้วิธีการสงัเกตการณ์ในขณะไปศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิตเส้นใยผสมข่าฝ้ายท่ี 
บริษัทไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากดั และท่ีสําคญัคือใช้การสมัภาษณ์  ผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งทอ 3 คน แบบ
ไม่เป็นทางการแต่เก็บรายละเอียด อนึ่งในขณะสงัเกตการณ์ พูดคุย และ สมัภาษณ์ผู้ วิจัยได้บนัทึก
ข้อมลู ทัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร บนัทกึด้วยเคร่ืองบนัทกึเสียง และบนัทกึโดยใช้กล้องถ่ายรูปร่วมกนั  
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูการออกแบบและพฒันาลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสี
ธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายในระบบอตุสาหกรรม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 1. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อกําหนดรูปแบบ แบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูและลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ให้สมัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 ข้อมลูด้านการออกแบบลวดลายทอ สําหรับการพฒันา ลวดลายผ้าลายขดัย้อมสี
ธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายในระบบอตุสาหกรรม แบง่ออกเป็น 
   - รูปแบบและลวดลายทอ 
   - สีและลวดลาย  
   - ความสวยงาม  
   - ความเหมาะสม 
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 แบบสอบถามความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญด้านสิง่ทอและผู้บริโภค 
   โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
   5 หมายถึง ดีมาก 
   4 หมายถึง ดี 
   3 หมายถึง พอใช้ 
   2 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
   1 หมายถึง ใช้ไมไ่ด้ 
 ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดย การศกึษารวบรวมข้อมลูในลกัษณะของการ
ผสมผสานการศกึษาจาก เอกสาร (Documentary Research) และการศกึษาภาคสนาม (Field Research) 
ดําเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1  การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ทางด้านวสัด ุหลกัการออกแบบลายทอ และเทคนิควิธีการขึน้รูปผลติภณัฑ์  
 ขัน้ตอนท่ี 2  สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านสิง่ทอ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในเส้นใยผสม
ขา่ฝ้าย และแนวโน้มเทรนด์เคหะสิง่ทอ รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ในการนํามาปรับใช้ และนําบท
สมัภาษณ์มาประกอบในงานวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 3  จัดทําแบบสอบถาม ชุดท่ี 1 สําหรับผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับเทรนด์เคหะสิ่งทอ ปี 
2012-2013 รวมถึงกลุม่ผู้บริโภคท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากใยผสมข่า
ฝ้าย 
 ขัน้ตอนท่ี 4  จดัทําแบบสอบถาม ชดุท่ี 2 สําหรับผู้บริโภค เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริโภค 
และความต้องการด้านเคหะสิง่ทอของผู้บริโภค 
 ขัน้ตอนท่ี 5  นําข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 มาสรุปเพ่ือเป็นแนวทางใน
การออกแบบร่างลายทอ จํานวน 30 รูปแบบ แล้วคดัเลือกแบบร่างด้วยแบบสอบถามชุดท่ี 3 โดย
ผู้ เช่ียวชาญ จากรูปแบบลวดลายทัง้หมด 30 รูปแบบ คดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะให้ได้จํานวน 6 รูปแบบ 
จากนัน้ คดัเลือกให้เหลือเพียง 3 ลวดลายท่ีเหมาะสมกบัการนํามาทําผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอเพ่ือนําแบบ
ร่างท่ีได้ ไปดําเนินการผลติเป็นลายผ้าทอต้นแบบ (Prototype) 
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 ขัน้ตอนท่ี 6 นําผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากใยผสมข่าฝ้าย ท่ีได้จากการคดัเลือก จํานวน 
3 รูปแบบ นํามาเป็นวสัดใุนการผลติเป็นผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบซึง่ได้ข้อมลูมาจากความต้องการ
ของผู้บริโภค ในแบบสอบถาม ชดุท่ี 2 รูปแบบผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอท่ีได้จะเป็นรูปแบบพืน้ฐาน ท่ีได้รับ
ความนิยมอยูแ่ล้วในท้องตลาด ประกอบไปด้วย ผ้ามา่น หมอนอิง และเบาะรองนัง่ 
 ขัน้ตอนท่ี 7 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ
ต้นแบบทัง้ 9 ชิน้และนําผลการวิจยัท่ีได้มาประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภค สรุปอภิปราย และ
ข้อเสนอแนะ 
 ขัน้ตอนท่ี 8 นําผลการวิจยัท่ีได้มาประเมินผล สรุปอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การประเมนิผลติภณัฑ์ 
  1.1 การสร้างแบบประเมินผลิตภัณฑ์ศึกษาวิธีการ ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามของผลิตภณัฑ์ลวดลายทอผ้าลายขดัย้อมสี
ธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย ในระบบอตุสาหกรรม 
  1.2  สร้างแบบสอบถาม ของผลิตภณัฑ์ลวดลายผ้าทอลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาติ
จากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย ในระบบอตุสาหกรรม โดยผู้วิจยัจะทําการประเมิน ดงันี ้
   -  รูปแบบและลวดลายทอ 
   -  สีและลวดลาย  
   -  ความสวยงาม  
   -  ความเหมาะสม 
  1.3 สร้างแบบสอบถาม ของผลิตภณัฑ์ลวดลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใย
ผสมข่าฝ้ายในระบบอตุสาหกรรม ประกอบด้วยคําชีแ้จงและข้อแนะนําซึง่มีรายละเอียดประกอบด้วย  
2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยเป็นแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ 
ลเิคอร์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 114) ดงันี ้
       5 หมายถงึ ดีมาก 
       4 หมายถงึ ดี 
       3 หมายถงึ ปานกลาง 

 2 หมายถงึ น้อย 
 1 หมายถงึ น้อยท่ีสดุ 
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   กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉลีย่ตา่งๆดงันี ้
    คา่เฉลี่ยระหวา่ง ความหมาย 
       4.51 - 5.0 ระดบั เหมาะสมมากท่ีสดุ 
       3.51 - 4.50 ระดบั เหมาะสมมาก 
       2.51 - 3.50 ระดบั เหมาะสมปานกลาง 
       1.51 - 2.50 ระดบั เหมาะสมน้อย 
       1.00 – 1.50 ระดบั เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบปลายเปิด สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ 
  1.4 ตรวจสอบแบบสอบถามของผลติภณัฑ์ลวดลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาตจิากเส้นใย
ผสมขา่ฝ้าย ในระบบอตุสาหกรรม มีวิธีดําเนินการดงันี ้
   1.4.1 นําแบบสอบเสนอต่อกรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ
ถกูต้อง และปรับปรุงแก้ไขเบือ้งต้น 
   1.4.2 นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญด้านผลิตภณัฑ์สิ่งทอและนําผล
การวิเคราะห์มาหาคา่ทางสถิตจิากแบบสอบถาม 
  1.5 การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
   1.5.1 ขอหนงัสือรับรองและแนะนําตวัจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือนําไปแสดงตอ่ผู้ เช่ียวชาญผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอได้กลา่วมาข้างต้น เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการ
ทําแบบสอบถาม  
   1.5.2 ผู้วิจยัขอความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน กรอกข้อมลูตามแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามคืนด้วยตวัเอง 
 2. การประเมนิข้อมลูผลติภณัฑ์ 

การออกแบบและพฒันาลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย ในระบบ
อตุสาหกรรม ผู้วิจยัได้ทําการประเมินผลข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้
  2.1 ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้
ไว้และนําคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ 

  ตอนท่ี  1  เป็นการหาข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอซึง่ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู
โดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึง่วิเคราะห์เป็นรายข้อ เฉพาะด้าน 
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 3.  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูนี ้ผู้วิจยัคํานวณคา่สถิต ิดงันี ้
  3.1 สถิตพืิน้ฐานได้แก่ 

   3.1.1คา่คะแนนเฉล่ีย ใช้สตูร (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2521: 36) 
 

    =   x  
                         n 
 

เม่ือ        แทน คา่เฉลี่ย 
      Σ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   N   แทน  จํานวนข้อมลูทัง้หมด 
 

  3.1.2 คา่ร้อยละ (Percentage)  เป็นคา่สถิตท่ีินิยมใช้กนัมาก  โดยเป็นการเปรียบเทียบ
ความถ่ี หรือจํานวนท่ีต้องการกบัความถ่ีหรือจํานวนทัง้หมดท่ีเทียบเป็น 100  จะหาคา่ร้อยละจากสตูร
ตอ่ไปนี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 104) 

        

 เม่ือ    P  แทน คา่ร้อยละ 
   f  แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นคา่ร้อยละ 

 N  แทน จํานวนความถ่ีทัง้หมด  
 

  3.2 การประเมินผลการออกแบบและพฒันาการลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาติจาก
เส้นใยผสมขา่ฝ้าย ในระบบอตุสาหกรรม ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
ตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
    - รูปแบบและลวดลายทอ 
    - สีและลวดลาย  
    - ความสวยงาม  
    - ความเหมาะสม 
 

100
N

f
p
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  โดยมีเกณฑ์การประเมินแบง่ออกเป็น 
 5 หมายถึง ดีมาก 
 4 หมายถึง ดี 
 3 หมายถึง พอใช้ 
 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
 1 หมายถึง ใช้ไมไ่ด้ 
 โดยกําหนดให้การประเมนิผลการออกแบบต้องมีคะแนนเฉล่ีย 
   อยูใ่นระดบัดี 
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บทที่ 4  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดย การศกึษารวบรวมข้อมลูในลกัษณะของการผสมผสาน
การศึกษาจาก เอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาภาคสนาม (Field Research) 
จากนัน้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูตามจดุมุ่งหมาย และประเด็นท่ีได้กําหนดไว้ในขอบเขตของเนือ้หา เพ่ือ
นํามาออกแบบและพฒันา ลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบ
อตุสาหกรรม ดําเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 จากการวิเคราะห์ข้อมลูและจากการเก็บรวบรวมภาคสนามโดยการ สมัภาษณ์
เชิงลกึ (IN-DEPTH INTERVIEW) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านสิ่งทอ อาจารย์ประจกัษ์  แอกทอง ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านสิ่งทอสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจใน เส้นใยผสมข่าฝ้าย และ
แนวโน้มเทรนด์เคหะสิ่งทอ รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ในการนํามาปรับใช้ และนําบทสมัภาษณ์
มาประกอบในงานวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 2 จัดทําแบบสอบถาม ชุดท่ี 1 สําหรับผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกับเทรนด์เคหะสิ่งทอ ปี 
2012 โดย TCDC รวมถึงกลุม่ผู้บริโภคท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากใย
ผสมขา่ฝ้าย และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 1  
 ขัน้ตอนท่ี 3 จดัทําแบบสอบถาม ชดุท่ี 2 สําหรับผู้บริโภค เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริโภค 
และความต้องการด้านเคหะสิง่ทอของผู้บริโภค และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 2 
 ขัน้ตอนท่ี 4 นําข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 มาสรุปเพ่ือเป็นแนวทางใน
การออกแบบร่างลายทอ จํานวน 30 รูปแบบ แล้วคัดเลือกแบบร่างด้วยแบบสอบถามชุดท่ี 3 โดย
ผู้ เช่ียวชาญ จากรูปแบบลวดลายทัง้หมด 30 รูปแบบ คดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะให้ได้จํานวน 6 รูปแบบ 
จากนัน้ คดัเลือกให้เหลือเพียง 3 ลวดลายท่ีเหมาะสมกบัการนํามาทําผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอเพ่ือนําแบบ
ร่างท่ีได้ ไปดําเนินการผลติเป็นลายผ้าทอต้นแบบ (Prototype) 
 ขัน้ตอนท่ี 5 นํารูปแบบท่ีคัดเลือกแล้วจํานวน 3 รูปแบบ นํามาเป็นวัสดุในการผลิต เป็น
ผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอต้นแบบ ซึง่ได้ข้อมลูมาจากความต้องการของผู้บริโภค ในแบบสอบถาม ชดุท่ี 2 
รูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอที่ได้จะเป็นรูปแบบพืน้ฐาน ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วในท้องตลาด 
ประกอบไปด้วย ผ้ามา่น หมอนอิง และเบาะรองนัง่ 
 ขัน้ตอนท่ี 6 ผลิตชิน้งาน ผ้าม่าน หมอนอิง เบาะรองนั่ง จากผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติ
จากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย 
  



127 
 

 ขัน้ตอนท่ี 7 จดัทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอ
ต้นแบบทัง้ 9 ชิน้และนําผลการวิจยัท่ีได้มาประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภค สรุปอภิปราย และ
ข้อเสนอแนะ 
 
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเส้นใยผสมข่าฝ้าย และจากการเก็บรวบรวมภาคสนามโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (IN-DEPTH INTERVIEW)  
 ผู้ วิจัยได้ข้อมูลเก่ียวกับเส้นใยผสมข่าฝ้ายจากทางด้านสิ่งทอ อาจารย์ประจักษ์  แอกทอง 
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในหัวข้อ นวัตกรรมใหม่ของวงการ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ ท่ีนําเส้นใยธรรมชาตมิาประยกุต์ใช้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยสรุปได้ดงันี ้
 ปัญหาทางด้านเคหะสิ่งทอ มีปัญหา เก่ียวกบั การขาดแคลนฝ้าย มีราคาสงู การท่ีผลิตภณัฑ์
สิง่ทอของไทยยงัไมไ่ด้รับการพฒันาในเร่ืองของรูปแบบและมลูคา่เพิ่มเท่าท่ีควร เกิดจากเคร่ืองจกัรและ
เทคโนโลยีการผลติสิง่ทอของไทยโดยทัว่ไปคอ่นข้างล้าสมยั การขาดการประสานเช่ือมโยงกิจการตา่งๆ 
ของอตุสาหกรรมท่ีมีอยู่ทัง้หมดเข้าด้วยกนัอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ซึง่ปัญหา
เหลา่นีเ้ป็นปัญหาหลกัของอตุสาหกรรมสิง่ทอไทย  
 ในด้านแนวทางแก้ปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนฝ้าย โดยนําวสัดท่ีุสามารถนํามาใช้ทดแทน
ฝ้ายได้  ซึง่ก็คือ เส้นใยฝ้ายผสมใยข่า ซึง่นอกจากเป็นการใช้วสัดทุดแทนแล้ว ยงัเป็นการสามารถสร้าง
มลูค่าเพิ่ม ให้กบัเส้นใยเหล่านีด้้วย เพราะข่า มีปลกูกนัมากในประเทศไทย สามารถหาได้ง่าย และมี
ราคาต่ํา จึงเหมาะตอ่การท่ีจะนํามาใช้เป็นวสัดทุดแทน หรือวสัดผุสมกบัฝ้ายได้ จากท่ีได้ศกึษาสมบตัิ
ของใยฝ้ายและสมบตัขิองใยขา่นัน้ มีลกัษณะท่ีเฉพาะตวั และเป็นเส้นใยจากธรรมชาติชนิดใหม่ท่ีมีการ
คดิค้นขึน้  
 จากการวิเคราะห์ลกัษณะ เส้นใย ตัง้แต่กระบวนการผลิตเส้นใย กระบวนการผลิตเส้นด้าย
พิเศษผสมฝ้ายกบัใยข่า และกระบวนการผลิตผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมฝ้ายกบัใยข่า เพิ่มสีสนั
ด้วยการใช้สีจากธรรมชาตินํามาย้อมเส้นด้าย ก่อนทอเป็นผืนผ้า เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้
กระบวนการผลิต และนําผลของการวิจยัท่ีได้มา พฒันาออกแบบลวดลายทอในระบบอตุสาหกรรม ให้
มีความหลากหลาย และมีความเป็นมาตรฐานมากขึน้ เพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้บริโภค และสามารถ
นํามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอ ท่ีมีความแปลกใหม่เหมาะสมกบัยคุสมยั และแตกต่างไปจาก
เดิมอีกด้วยเพ่ือท่ีจะสามารถเพิ่มมลูค่าให้กับงานจากเส้นใยธรรมชาติและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการนําสว่นท่ีเหลือนีม้าใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสิง่ทอ  
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2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 สาํหรับผู้เช่ียวชาญ เก่ียวกับเทรนด์เคหะส่ิงทอ 
ปี 2012 โดย TCDC รวมถงึกลุ่มผู้บริโภคที่เหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ ผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติ
จากใยผสมข่าฝ้าย 
 ผู้วิจยัได้ทําการทําแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญ เร่ือง เทรนด์เคหะสิ่งทอ ปี 2012 รวมถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากใยผสมข่าฝ้าย โดยได้ทําการ
สอบถามผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และได้ทําการสรุปข้อมลูตามประเด็นวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 
ออกมาเป็นตารางดงันี ้
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้เช่ียวชาญ 
 
ตาราง 4 สรุปข้อมลูจากแบบสอบถามชดุท่ี 1 เร่ือง เทรนด์เคหะสิง่ทอ ปี 2012 โดย TCDC 

 คําถามทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ เชียวชาญ 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
1.เพศ   
    ชาย 2 66.6 
    หญิง 1 33.3 

รวม 3 100 
2.อายุ   
    ต่ํากวา่ 25 ปี                0 0 
    26-30 ปี 0 0 
    31-35 ปี                   0 0 

    ตัง้แต ่36 ปีขึน้ไป 3 100 

รวม 3 100 
3.การศึกษา   
    ต่ํากวา่ปริญญาตรี 0 0 
    ปริญญาตรี 2 66.6 
    ปริญญาโท                 1 33.3 
    ปริญญาเอก 0 0 

รวม 3 100 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

4.อาชีพ   
    เอกชน 1 33.3 
    ราชการ 2 66.6 
    รัฐวิสาหกิจ 0 0 

รวม 3 100 
5.รายได้   
    ระหวา่ง10,00-15,000  0 0 
    ระหวา่ง 16,000- 20,000 0 0 
    ระหวา่ง21,000-25,000 0 0 
    26,000 ขึน้ไป 3 100 

รวม 3 100 
6. ประสบการณ์การทาํงานและเข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆ 
 
คณุบณัฑิต พงศาโรจนวทิย์ 
    - กรรมการผู้จดัการบริษัท ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากดั 

คณุประจกัษ์  แอกทอง 
    - ผู้ เชียวชาญ สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ  

    - วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัเส้นใยสิง่ทอ 
อาจารย์กญัญมุา ญาณวิโรจน์ 
    - อาจารย์ประจําวิชาออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    - วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สิง่ทอ 

 
 สรุปผล ข้อมลูทางประชากรศาสตร์ของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้
 1. เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.6 เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 33.3 
 2. ช่วงอาย3ุ6 ปีขึน้ไป มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 100 
 3. ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 66.6 
 4. อาชีพ ราชการ มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 66.6 
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 5. รายได้ตอ่เดือน 26,000 บาทขึน้ไป มากท่ีสดุ คือ ร้อยละ 100 
 6. ประสบการณ์การทํางานและเข้าร่วมอบรมกิจกรรมตา่งๆ เป็นงานประจําเก่ียวกบัผลติภณัฑ์
เคหะสิง่ทอ รวมทัง้เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านผลติภณัฑ์สิง่ทอ 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ด้านความเหมาะสมของเทรนด์
เคหะส่ิงทอ ปี 2012 โดย TCDC สําหรับการพัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาตจิาก
ฝ้ายผสมใยข่าในระบบอุตสาหกรรม 
 ตาราง  แบบสอบถามข้อมลูความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ด้านความเหมาะสมของเทรนด์
เคหะสิง่ทอ ปี 2012 โดย TCDC สําหรับการพฒันาลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากฝ้ายผสม
ใยข่าในระบบอุตสาหกรรม โดยในการคํานวณคะแนนเฉลี่ย มีระดับความเหมาะสม และการแปร
ความหมายของคะแนน แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 

  5 หมายถึง ดีมาก 
  4 หมายถึง ดี 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง น้อย 
  1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
 กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉลีย่ตา่งๆดงันี ้
  4.51 - 5.0 ระดบั เหมาะสมมากท่ีสดุ 
  3.51 - 4.50 ระดบั เหมาะสมมาก 
  2.51 - 3.50 ระดบั เหมาะสมปานกลาง 
  1.51 - 2.50 ระดบั เหมาะสมน้อย 
  1.00 – 1.50 ระดบั เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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ตาราง 5 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ด้านความเหมาะสมของเทรนด์เคหะสิง่ทอ  
 ปี 2012 โดย TCDC 
 

 
แนวคดิ 

ผู้เชียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
1.แนวคดิ ความธรรมดานิยามใหม่ โดย TCDC 
    สี   
    วสัด ุ
    เทคนิค 

3 
3.33 

4 
2.33 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
น้อย 

2.แนวคดิ คดิบวก โดย TCDC 
    สี  
    - กลุม่สีออ่นโยน 
    - กลุม่สีสงัสรรค์  
    วสัด ุ
    เทคนิค 

3.33 
 

2.33 
3.66 
3.66 

2 

ปานกลาง 
 

น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
น้อย 

3.แนวคดิ ธรรมชาต ิโดย TCDC 
     สี  
     - กลุม่ดนิ 
     - กลุม่พืช ลม  
    วสัด ุ
    เทคนิค 

5 
 

5 
3.33 

5 
4.33 

มากท่ีสดุ 
 

มากท่ีสดุ 
ปานกลาง 
มากท่ีสดุ 
มาก 

4.แนวคดิ ความคดิสร้างสรรค์ โดย TCDC 
     สี   
    วสัด ุ
    เทคนิค 

4 
4.33 

4 
2.33 

มาก 
มาก 
มาก 
น้อย 

5.แนวคดิ วัฒนธรรมพืน้ถิ่น โดย TCDC 
     สี   
    วสัด ุ
    เทคนิค 

4.33 
4 

4.33 
4.66 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 
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 สรุปข้อมลูทางเทรนด์เคหะสิง่ทอ ปี 2012 โดย TCDC ดงันี ้
 1. แนวคดิ เร่ืองธรรมชาตมิากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 5 
 2. สี ในแนวคดิ เร่ืองธรรมชาตมิากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย 5 
 3. วสัดใุนแนวคดิ เร่ืองธรรมชาตมิากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย 5 
 4. เทคนิคในแนวคดิ เร่ืองวฒันธรรมพืน้ถ่ิน มากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย 4.66 
 
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 
 
ตาราง 6 คําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็น และข้อเสนอแนะ 
 

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
- ผลติภณัฑ์ท่ีได้น่าจะเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมทัง้กระบวนการผลติ 
- ควรศกึษาสมบตัขิองสีย้อมธรรมชาตวิา่มีข้อบกพร่องหรือไม ่ 
- ศกึษาลวดลายทอท่ีเหมาะสมตอ่ความต้องการของผู้บริโภค 
 

  
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญตามหวัข้อ เทรนด์เคหะสิ่งทอ ปี 2012 
โดย TCDC รวมถึงกลุม่ผู้บริโภคท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากใยผสมข่า
ฝ้าย  โดยสรุปได้วา่ จากแนวความคดิทัง้หมด 5 แนวความคิด แนวความคิดเร่ืองธรรมชาติ เป็นแนวคิด
ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุจากข้อมลูท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 คน ซึ่งจากข้อมลูท่ีได้ ผู้วิจยัได้นํา
แนวคิดจากธรรมชาตินี  ้ทัง้ในด้านแนวความคิด สีสันวัสดุ และเทคนิค นํามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบลวดลายทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากใยผสมข่าฝ้าย เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุระหวา่ง 25-30 ปี (ผู้บริโภคในวยัเร่ิมทํางาน) ตามข้อมลูจากท่ีผู้ เช่ียวชาญระบไุว้ 
 
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับผู้บริโภค เก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของ
ผู้บริโภค และความต้องการด้านเคหะส่ิงทอของผู้บริโภค 
 ผู้วิจยัได้ทําการทําแบบสอบถามผู้บริโภค เร่ือง ข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริโภค และความต้องการ
ด้านเคหะสิง่ทอของผู้บริโภค โดยได้ทําการสอบถามผู้บริโภคจํานวน  100 คน และได้ทําการสรุปข้อมลู
ตามประเดน็วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ออกมาเป็นตารางดงันี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ตาราง 7 สรุปข้อมลูจากแบบสอบถามชดุท่ี 2 เร่ือง ข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริโภคด้านเคหะสิง่ทอ 
 คําถามทัว่ไปเก่ียวกบัผู้บริโภคกลุม่คนรุ่นใหม ่(ผู้บริโภคในวยัเร่ิมทํางาน) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
1.เพศ   
    ชาย 20 20 
    หญิง 80 80 

รวม 100 100 
2.อายุ   
    ต่ํากวา่ 25 ปี                20 20 
    26-30 ปี 62 62 
    31-35 ปี                   4 4 

    ตัง้แต ่36 ปีขึน้ไป 14 14 

รวม 100 100 
3.การศึกษา   
    ต่ํากวา่ปริญญาตรี 0 0 
    ปริญญาตรี 26 26 
    ปริญญาโท                 70 70 

    ปริญญาเอก 4 4 

รวม 100 100 
4.อาชีพ   
    เอกชน 60 60 
    ราชการ 0 0 
    รัฐวิสาหกิจ 40 100 

รวม 100 100 
5.รายได้   
    ระหวา่ง10,00-15,000  62 62 
    ระหวา่ง 16,000- 20,000 28 28 
    ระหวา่ง21,000-25,000 0 0 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

        ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
    26,000 ขึน้ไป 10 10 

รวม 1000 100 

6. ท่านเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาตมิากน้อย
เพียงใด 

  

    มาก 48 48 

    ปานกลาง 40 40 
    น้อย 6 6 
    ไมเ่คยซือ้เลย 6 6 

รวม 100 100 

7. ลักษณะที่พักอาศัยของท่านเป็นเช่นใด   

    บ้านทาวน์เฮาส์   20 20 

    คอนโดมเินียม 48 48 

    อาคารพาณิชย์ 6 6 
    บ้านเด่ียว 26 26 

รวม 100 100 

8. ท่านชอบผลิตภณัฑ์ใดที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาต ิ   

    โคมไฟ 8 8 
    เบาะรองนัง่  16 16 
    ผ้ามา่น  22 22 
    หมอนอิง 54 54 

รวม 100 100 

9. ท่านคดิว่าเคหะส่ิงทอในปัจจุบันมีปัญหาในเร่ืองใด   

    สีสนั และ ลวดลาย 24 24 
    ผิวสมัผสั  8 8 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
    การดแูลรักษา 42 42 
    ราคา 36 36 

รวม 100 100 

10. อะไรคือเหตุผลที่ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิ   

    สีสนั และ ลวดลาย  16 16 
    ตกแตง่บ้านหรือห้องใหม ่ 16 16 
    ซือ้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (เห็นแล้วชอบ)  20 20 
    รักษาสิง่แวดล้อม 48 48 

รวม 100 100 

11. ท่านคดิว่าผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจาํเป็นมาก
น้อยแค่ไหนในอนาคต 

  

    มาก 50 50 
    ปานกลาง 44 44 
    น้อย 4 4 
    น้อยท่ีสดุ 2 2 

รวม 100 100 

12. ท่านคดิว่าผลิตภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกับการตกแต่งห้อง
แบบใด 

  

    ห้องนอน  22 22 
    ห้องนัง่เลน่ 20 20 
    ห้องทํางาน 2 2 
    ห้องรับแขก 56 56 

รวม 100 100 

13. เส้นใยธรรมชาตทิี่ท่านใช้ตกแต่งบ้านหรือห้อง คือ   

    เส้นใยฝ้าย 68 68 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
    เส้นใยไหม  16 16 
    เส้นใยป่าน 10 10 
    อ่ืนๆ 6 6 

รวม 100 100 

14. ลักษณะผิวสัมผัสผ้าที่ใช้ในการตกแต่งบ้านหรือห้อง   

    ผ้าผิวขรุขระ 34 34 
    ผ้าโปร่ง พลิว้ 54 54 
    ผ้าผิวล่ืน ยืดหยุน่ 12 12 
    อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

15. ท่านมีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆนอกจากที่
เคยมีอยู่หรือไม่ 

  

มาก 28 28 
ปานกลาง 60 60 
น้อย 10 10 
น้อยท่ีสดุ 2 2 

รวม 100 100 

 
 สรุปผลข้อมลูทางประชากรศาสตร์และความต้องการพืน้ฐานทางด้านเคหะสิ่งทอของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดงันี ้
 1. เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20 เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 80 
 2. ช่วงอาย ุ26 – 30 ปี มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 62 
 3. ช่วงอาย ุต่ํากวา่ 25 ปี คดิเป็นร้อยละ 20 
 4. ช่วงอาย ุ36 ปี ขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 14 
 5. ช่วงอาย ุ31 – 35 ปี คดิเป็นร้อยละ 4 
 6. ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 70 
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 7. ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 26 
 8.ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาเอก คดิเป็นร้อยละ 4 
 9.อาชีพ เอกชน มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 60 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 40 
 10. รายได้ตอ่เดือน 10,000 – 15,000 บาท มากท่ีสดุคือ ร้อยละ 62 
 11. รายได้ตอ่เดือน 16,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 28 
 12. รายได้ตอ่เดือน 16,000 – 26,000 บาทขึน้ไป ร้อยละ 10 
 13. เลือกซือ้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิมาก คดิเป็นร้อยละ 48 
 14. เลือกซือ้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 40 
 15. เลือกซือ้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิน้อยและไมเ่คยซือ้เลย คดิเป็นร้อยละ 6 
 16. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม  คดิเป็นร้อยละ 48 
 17. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั บ้านเด่ียว คดิเป็นร้อยละ 26 
 18. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั ทาวน์เฮาส์ คดิเป็นร้อยละ 20 
 19. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั อาคารพาณิชย์ คดิเป็นร้อยละ 6 
 20. ช่ืนชอบผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาต ิหมอนอิง มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 54 
 21. ช่ืนชอบผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาต ิผ้ามา่นคดิเป็นร้อยละ 22 
 21. ช่ืนชอบผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาต ิเบาะรองนัง่ คดิเป็นร้อยละ 16 
 23. ช่ืนชอบผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาต ิโคมไฟ คดิเป็นร้อยละ 8 
 24. ปัญหาของเคหะสิง่ทอ ในเร่ืองการดแูลรักษา มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 42 
 25. ปัญหาของเคหะสิง่ทอ ในเร่ือง ราคา คดิเป็นร้อยละ 26 
 26. ปัญหาของเคหะสิง่ทอ ในเร่ือง ผวิสมัผสั คดิเป็นร้อยละ 24 
 27. ปัญหาของเคหะสิง่ทอ ในเร่ือง สีสนัและลวดลาย คดิเป็นร้อยละ 8 
 28. เหตผุลท่ีใช้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิรักษาสิง่แวดล้อม คดิเป็น        
ร้อยละ 48 
 29. เหตผุลท่ีใช้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิซือ้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (เห็นแล้วชอบ) 
คดิเป็นร้อยละ 20 
 30. เหตผุลท่ีใช้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิสีสนัและลวดลาย และตกแตง่
บ้านหรือห้องใหม ่คดิเป็นร้อยละ 16 
 31. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจําเป็น ปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 50 
 32. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจําเป็น มาก คดิเป็นร้อยละ 44 
 33. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจําเป็น น้อย คดิเป็นร้อยละ 4 
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 34. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจําเป็น น้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 2 
 35. ผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องรับแขกมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 56 
 36. ผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องนอน คดิเป็นร้อยละ 22 
 37. ผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องนัง่เลน่ คดิเป็นร้อยละ 20 
 38. ผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องทํางาน คดิเป็นร้อยละ 2 
 39. เส้นใยธรรมชาตท่ีิท่านใช้ตกแตง่บ้านหรือห้อง เส้นใยฝ้ายมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 68 
 40. เส้นใยธรรมชาตท่ีิท่านใช้ตกแตง่บ้านหรือห้อง เส้นใยไหม คดิเป็นร้อยละ 16 
 41. เส้นใยธรรมชาตท่ีิท่านใช้ตกแตง่บ้านหรือห้อง เส้นใยป่าน คดิเป็นร้อยละ 10 
 42. เส้นใยธรรมชาตท่ีิท่านใช้ตกแตง่บ้านหรือห้อง เส้นใยชนิดอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 6 
 43. ลกัษณะผิวสมัผสัผ้าท่ีใช้ในการตกแตง่บ้านหรือห้อง ผ้าโปร่ง พลิว้ มากสดุคดิเป็นร้อยละ 54 
 44. ลกัษณะผิวสมัผสัผ้าท่ีใช้ในการตกแตง่บ้านหรือห้อง ผ้าผิวขรุขระ คดิเป็นร้อยละ 34 
 45. ลกัษณะผิวสมัผสัผ้าท่ีใช้ในการตกแตง่บ้านหรือห้อง ผ้าผิวล่ืน ยืดหยุน่ คดิเป็นร้อยละ 12 
 46. มีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆ ปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 60 
 47. มีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆ น้อย คดิเป็นร้อยละ 28 
 48. มีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆ มาก คดิเป็นร้อยละ 10 
 49. มีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆ น้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 2 
 สรุปผลข้อมลูทางประชาการศาสตร์และความต้องการพืน้ฐานทางด้านเคหะสิ่งทอของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ถึงร้อยละ 80 และอยู่ในช่วงอาย ุ26-30 ปีมากท่ีสดุ ร้อยละ 62
ซึง่สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายท่ีผู้ เช่ียวชาญระบไุว้ ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษา ระดบัปริญญา
โทมากท่ีสดุ ถึงร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเป็นรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ตอ่เดือน ประมาณ 10,000-15,000 
บาท มากท่ีสดุร้อยละ 62 มีท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมมากท่ีสดุ ร้อยละ 48 ซึง่ตรงกบั
กลุม่เป้าหมายท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ระบไุว้ ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตท่ีิผู้บริโภคนิยมมากท่ีสดุ คือ 
หมอนอิง ร้อยละ 54 เหตผุลท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาติ คือรักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
48 และผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องรับแขกมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 56 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเหน็ของผู้บริโภคด้านความต้องการในเร่ือง ลวดลายที่เหมาะสมกับ
เคหะส่ิงทอ  
 ตาราง 8 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้บริโภค ด้านความต้องการในเร่ือง ลวดลายท่ี
เหมาะสมกับเคหะสิ่งทอ โดยใช้การคํานวณคะแนนเฉล่ีย มีระดับความเหมาะสม และการแปร
ความหมายของคะแนน แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
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  5 หมายถึง ดีมาก 
  4 หมายถึง ดี 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง น้อย 
  1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
 กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉลีย่ตา่งๆดงันี ้
  4.51 - 5.0 ระดบั เหมาะสมมากท่ีสดุ 
  3.51 - 4.50 ระดบั เหมาะสมมาก 
  2.51 - 3.50 ระดบั เหมาะสมปานกลาง 
  1.51 - 2.50 ระดบั เหมาะสมน้อย 
  1.00 – 1.50 ระดบั เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 
ตาราง 8 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้บริโภค ด้านความต้องการในเร่ือง ลวดลายท่ีเหมาะสม 
 กบัเคหะสิง่ทอ 
 

  
 สรุปผลข้อมลูจากความคิดเห็นของผู้บริโภคด้านความต้องการในเร่ือง ลวดลายท่ีเหมาะสม
กบัเคหะสิ่งทอ ลวดลาย Abstract (นามธรรม) มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมา
คือ Shade (สีพืน้) มีคา่เฉลี่ย 3.94 และ Elegance (หรูหรา) มีคา่เฉลี่ย 3.06 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบลายทอ 

ผู้บริโภค 40 คน 
N=40 ระดบัความ 

เหมาะสม   
1. Elegance (หรูหรา) 3.06 เหมาะสมปานกลาง 
2. Abstract (นามธรรม) 4.28 เหมาะสมมาก 
3. Shade (สีพืน้) 3.94 เหมาะสมมาก 
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ตอนที่ 3 คาํถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะ 
 
ตาราง 9 คําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็น และข้อเสนอแนะ 
 

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
- มีราคาสงูและรูปแบบยงัไมถ่กูใจวยัรุ่น และวยัทํางานมากนกั 
- น่าจะมีลวดลายเก่ียวกบัวฒันะธรรม วิถีชีวิต 
- พฒันารูปแบบลวดลายเพ่ือให้เหมาะกบักลุม่ผู้บริโภคทกุประเภท 
- มีสีสนัท่ีสบายตา รักษาง่าย ราคาปานกลาง 
- สร้างผลติภณัฑ์ให้สามารถเข้าได้กบัทกุห้อง เช่น ห้องรับแขก ห้องนอน เป็นต้น 

  

 จากข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามเร่ืองเทรนด์ เคหะสิ่งทอ 2012 โดย TCDC ซึง่ได้ทําการเลือก
เทรนด์โดยผู้ เช่ียวชาญ และข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามเร่ือง ความต้องการพืน้ฐานทางด้านเคหะสิ่งทอ
ของผู้บริโภค จากข้อมลูและปัญหาดงักลา่วข้างต้นผู้วิจยัได้นําผลจากการศกึษาและผลจากการวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็นข้อมลูและแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้มีรูปแบบ ลวดลาย สีสนั 
ทัง้นีเ้พื่อให้ได้แบบร่างลายทอที่มีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้อการของผู้บริโภค 
จํานวนทัง้สิน้ 30 รูปแบบ โดยมีขัน้ตอนการออกแบบดงันี ้

 1.  เทรนด์ เคหะสิ่งทอ 2012 โดย TCDC ท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก คือ แนวคิดธรรมชาติ มีความ
เหมาะสมมากท่ีสดุท่ีจะนํามาเป็นแนวทางการออกแบบ 

 2.  นําแนวคดิธรรมชาติท่ีเลือกไว้ มาเป็นแนวทางการออกแบบ โดยเร่ิมจากการกําหนดเร่ืองราว
ของธรรมชาต ิ(Mood board) ในท่ีนีเ้ป็นเร่ืองราวธรรมชาตทีิเก่ียวกบั ต้นไม้ ดอกไม้ ท้องฟ้า ทุ่งหญ้าแมลง   

3.  กําหนด Inspiration โดยได้จากลวดลายของปีกผีเสือ้ เพราะปีกผีเสือ้นัน้มีลวดลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ เป็นลวดลายท่ีมีจดุเดน่ 

4.  โทนสีท่ีเลือกใช้ แนวคิดธรรมชาตินัน้มีโทนสีอยู่ 2 กลุม่ คือ กลุ่มดิน และกลุ่มพืชลม จาก
การประเมินความเหมาะสมของผู้ เช่ียวชาญ กลุม่สีดนิมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย 5 

5. ออกแบบร่างด้วยการวาดลวดลายก่อน โดยมีหลกัการในการออกแบบ โดยดงึลกัษณะเดน่
ปีกของผีเสือ้ซึง่เป็นภาพ 3 มิต ิตดัทอนให้เป็นภาพ 2 มิต ิแล้วจดัวางองค์ประกอบของลายใหม ่ 

 6. เม่ือได้แนวทางของลวดลายและโทนสีแล้ว ก็นําข้อมลูท่ีได้มาออกแบบร่าง จํานวน 30 รูปแบบ 
โดยออกแบบเป็น ตาราง โดยใช้โปรแกรม Illustrator ในการออกแบบ 
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ภาพประกอบ 45 Mood board 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 46 Inspiration 

 

 7.  เม่ือกําหนดตารางแล้วใสสี่ลงในตารางแตล่ะช่องตามลวดลายท่ีออกแบบไว้ ทํา 1 Repeat 
นํามาตอ่ เพิ่มอีก 4 Repeat ด้านข้าง ซึง่การตอ่ลาย 4 Repeat จะทําให้ได้ภาพท่ีเสมือนผืนผ้า 

 8. เม่ือทําการตอ่ลายทัง้ 1 Repeat และ 4 Repeat เสร็จแล้ว นําลวดลาย 30 รูปแบบท่ีได้ไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมให้ได้ 3 รูปแบบ เพ่ือนําลวดลายไปทอเป็นผ้าต้นแบบ (Prototype) 
ตอ่ไป 



142 
 
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 3 คัดเลือกแบบร่าง โดยผู้เช่ียวชาญ จากรูปแบบ
ลวดลายทัง้หมด 30 รูปแบบ คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะให้ได้จาํนวน 6 รูปแบบ จากนัน้ คัดเลือก
ให้เหลือเพียง 3 ลวดลายที่เหมาะสมกับการนํามาทาํผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอเพื่อนําแบบร่างที่ได้ 
ไปดาํเนินการผลิตเป็นลายผ้าทอต้นแบบ (Prototype) 
 ผู้วิจยัได้จดัทําแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญ เร่ือง ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดัท่ีผู้วิจยั
ได้ออกแบบไว้ จํานวน 30 รูปแบบ คดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมจํานวน 3 รูปแบบ สําหรับการพฒันา
ลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากฝ้ายผสมใยข่าในระบบอตุสาหกรรมโดยได้ทําการสอบถาม
ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และได้ทําการสรุปข้อมลูตามประเด็นวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ออกมาเป็น
ตารางดงันี ้
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้เช่ียวชาญ 
 
ตาราง 10 สรุปข้อมลูจากแบบสอบถามชดุท่ี 3 เร่ือง การคดัเลือกแบบร่าง 
 คําถามทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ เชียวชาญ 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
1.เพศ   
    ชาย 2 66.6 
    หญิง 1 33.3 

รวม 3 100 
2.อายุ   
    ต่ํากวา่ 25 ปี                0 0 
    26-30 ปี 0 0 
    31-35 ปี                   0 0 

    ตัง้แต ่36 ปีขึน้ไป 3 100 

รวม 3 100 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
3.การศึกษา   
    ต่ํากวา่ปริญญาตรี 0 0 
    ปริญญาตรี 2 66.6 
    ปริญญาโท                 1 33.3 
    ปริญญาเอก 0 0 

รวม 3 100 
4.อาชีพ   
    เอกชน 1 33.3 
    ราชการ 2 66.6 
    รัฐวิสาหกิจ 0 0 

รวม 3 100 
5.รายได้   
    ระหวา่ง10,00-15,000  0 0 
    ระหวา่ง 16,000- 20,000 0 0 
    ระหวา่ง21,000-25,000 0 0 
    26,000 ขึน้ไป 3 100 

รวม 3 100 
6. ประสบการณ์การทาํงานและเข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆ   
คณุบณัฑิต พงศาโรจนวทิย์ 
    - กรรมการผู้จดัการบริษัท ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากดั 

คณุประจกัษ์  แอกทอง 
    - ผู้ เชียวชาญ สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ  

    - วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัเส้นใยสิง่ทอ 
อาจารย์กญัญมุา ญาณวิโรจน์ 
    - อาจารย์ประจําวิชาออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    - วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สิง่ทอ 
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 สรุปผล ข้อมลูทางประชากรศาสตร์ของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้
 1. เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.6 เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 33.3 
 2. ช่วงอาย3ุ6 ปีขึน้ไป มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 100 
 3. ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 66.6 
 4. อาชีพ ราชการ มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 66.6 
 5. รายได้ตอ่เดือน 26,000 บาทขึน้ไป มากท่ีสดุ คือ ร้อยละ 100 
 6. ประสบการณ์การทํางานและเข้าร่วมอบรมกิจกรรมตา่งๆ เป็นงานประจําเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ รวมทัง้เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านผลติภณัฑ์สิง่ทอ 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ด้านความเหมาะสมของลวดลาย
ทอลายขัดที่ ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ จํานวน 30 แบบ คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมจํานวน 6 
รูปแบบ สําหรับการพัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากฝ้ายผสมใยข่าในระบบ
อุตสาหกรรม 
 แบบสอบถามข้อมลูความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดัท่ี
ผู้วิจยัได้ออกแบบไว้ จํานวน 30 แบบ คดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมจํานวน 6 รูปแบบ สําหรับการพฒันา
ลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากฝ้ายผสมใยข่าในระบบอุตสาหกรรมโดยใช้การคํานวณ
คะแนนเฉลี่ย มีระดบัความเหมาะสม และการแปรความหมายของคะแนน แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 

  5 หมายถึง ดีมาก 
  4 หมายถึง ดี 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง น้อย 
  1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
 
 กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉลีย่ตา่งๆดงันี ้
  4.51 - 5.0 ระดบั เหมาะสมมากท่ีสดุ 
  3.51 - 4.50 ระดบั เหมาะสมมาก 
  2.51 - 3.50 ระดบั เหมาะสมปานกลาง 
  1.51 - 2.50 ระดบั เหมาะสมน้อย 
  1.00 – 1.50 ระดบั เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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ภาพประกอบ 47 แบบร่างท่ี 1 
 
ตาราง 11 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 1 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
3 
4 
3 
3 

 
 
ปานกลาง 

ดี 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 1 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 48 แบบร่างท่ี 2 
 

ตาราง 12 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 2 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
4.66 
4.33 
4.33 

4 

 
 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 

แบบที่ 2 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 49 แบบร่างท่ี 3 
 
ตาราง 13 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 3 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
3.66 
4.33 
3.66 
3.66 

 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

แบบที่ 3 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 50 แบบร่างท่ี 4 
 
ตาราง 14 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 4 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
4 

4.33 
3.66 
3.66 

 
 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

แบบที่ 4 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 



149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 51 แบบร่างท่ี 5 
 
ตาราง 15 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 5 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
4.66 
4.33 
4.33 

4 

 
 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 

แบบที่ 5 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 52 แบบร่างท่ี 6 
 
ตาราง 16 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 6 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
4 

4.33 
4 
4 

 
 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

แบบที่ 6 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 53 แบบร่างท่ี 7 
 
ตาราง 17 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 7 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
3.66 
4.66 

5 
5 

 
 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

แบบที่ 7 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 54 แบบร่างท่ี 8 
 
ตาราง 18 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 8 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
4.33 
4.33 

4 
4 

 
 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

แบบที่ 8 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 55 แบบร่างท่ี 9 
 

ตาราง 19 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 9 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
3.66 
4.33 

4 
4 

 
 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

แบบที่ 9 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 56 แบบร่างท่ี 10 
 

ตาราง 20 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 10 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
สีธรรมชาตขิองใยผสมข่าฝ้าย  

 
5 
5 

4.33 
4.33 

 
 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 
ดี 

แบบที่ 10 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 57 แบบร่างท่ี 11 
 
ตาราง 21 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 11 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี      

 
3 

3.66 
3 
3 

 
 

ปานกลาง 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 11 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 58 แบบร่างท่ี 12 
 
ตาราง 22 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 12 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี      

 
4.66 
3.33 
3.33 
3.33 

 
 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

แบบที่ 12 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 59 แบบร่างท่ี 13 
 

ตาราง 23 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 13 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี      

 
4 

3.33 
3.66 
3.33 

 
 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 

ปานกลาง 

แบบที่ 13 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 60 แบบร่างท่ี 14 
 
ตาราง 24 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 14 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี      

 
4 

4.33 
4 

3.33 

 
 
ดี 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 

แบบที่ 14 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 61 แบบร่างท่ี 15 
 
ตาราง 25 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 15 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี      

 
4 
4 

3.33 
3 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 15 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 62 แบบร่างท่ี 16 
 

ตาราง 26 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 16 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี      

 
4 

3.33 
3 
3 

 
 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 16 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 63 แบบร่างท่ี 17 
 
ตาราง 27 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 17 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี      

 
4 

3.66 
3 
3 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 17 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 64 แบบร่างท่ี 18 
 

ตาราง 28 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 18 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี      

 
4.33 
4.66 
4.33 
4.33 

 
 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
ดี 

แบบที่ 18 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 65 แบบร่างท่ี 19 
 
ตาราง 29 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 19 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี      

 
4 

4.33 
4.33 
4.33 

 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

แบบที่ 19 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 66 แบบร่างท่ี 20 
 
ตาราง 30 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 20 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
ย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี      

 
4.33 
3.66 

3 
3 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 20 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 67 แบบร่างท่ี 21 
 

ตาราง 31 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 21 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี  

 
3 

3.66 
3 
3 

 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 21 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 68 แบบร่างท่ี 22 
 
ตาราง 32 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 22 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี  

 
4.33 
3.33 

3 
3 

 
 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 22 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 69 แบบร่างท่ี 23 
 
ตาราง 33 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 23 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี  

 
4 
4 

3.33 
3.33 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 23 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ70 แบบร่างท่ี 24 
 

ตาราง 34 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 24 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี  

 
4.33 

4 
3.33 
3.33 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 24 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 71 แบบร่างท่ี 25 
 
ตาราง 35 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 25 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี  

 
3.66 
4.33 
3.33 
3.33 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 25 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 72 แบบร่างท่ี 26 
 

ตาราง 36 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 26 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี  

 
4 
4 

3.33 
3.33 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 26 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 73 แบบร่างท่ี 27 
 

ตาราง 37 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 27 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี  

 
3.66 

4 
3.33 
3.33 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 27 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 74 แบบร่างท่ี 28 
 

ตาราง 38 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 28 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี  

 
4 
4 
3 
3 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 28 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 75 แบบร่างท่ี 29 
 

ตาราง 39 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 29 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี  

 
4.33 
3.66 

3 
3 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 29 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 76 แบบร่างท่ี 30 
 

ตาราง 40 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดั 

 แบบท่ี 30 
 

 
รูปแบบลวดลาย 

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
N=3 ระดบัความ 

เหมาะสม   
มัดย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี  

 
4.33 
3.66 
3.33 
3.33 

 
 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

แบบที่ 30 
    รูปแบบลายทอ 
    สี และลวดลาย 
    ความสวยงาม 
    ความเหมาะสม 
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สรุปผลการประเมินรวม รูปแบบลวดลายทอลายขัดจาํนวน 30 ลวดลาย   
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 1 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 65 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 2 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 86.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 3 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 76.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 4 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 78.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 5 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 86.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 6 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 81.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 7 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 91.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 8 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 83.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 9 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 80 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 10 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 93.3 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 11 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 53.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 88.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 13 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 71.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 14 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 78.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 15 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 71.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 16 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 66.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 17 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 68.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 18 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 88.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 19 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 85 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 20 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 70 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 21 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 61.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 22 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 53.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 23 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 73.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 24 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 75  
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 25 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 73.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 26 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 73.33 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 27 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 71.66 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 28 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 70 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 29 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 70 
 รูปแบบลวดลายทอลายขดั ลายท่ี 30 ใช้มดัย้อมสีจากธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉลี่ย 73.33 
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ภาพประกอบ 77 สรุปผลการประเมินรวม รูปแบบลวดลายทอลายขดัจํานวน 30 ลวดลาย 

 
 สรุปผล ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีต่อลวดลายผ้าทอลายขัดท่ีผู้ วิจัยได้
ออกแบบ จํานวน 30 รูปแบบ ลวดลายท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ จากผลการประเมินรวม ในเร่ือง 
รูปแบบลายทอ สี ลวดลาย ความสวยงาม และความเหมาะสมกบัลายทอผ้า 6 อนัดบัแรก คือ ลวดลาย
ท่ี 10 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีค่าเฉล่ีย 93.3 ลวดลายท่ี 7 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีค่าเฉล่ีย 91.66 
ลวดลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 1 สี และลวดลายท่ี 18 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 2 สี มีคา่เฉลี่ย 
88.33 ลวดลายท่ี 2 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย และ ลวดลายท่ี 5 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีค่าเฉล่ีย 86.66 
ตามลําดบั แล้วคดัเลือกอีก 3 ลายท่ีเหมาะสมกบัการนํามาทําผลิตภณัฑ์ 3 ชิน้ โดยผู้ เชียวชาญ ด้าน
ผลติภณัฑ์ คือ ลวดลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 1 สี เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์เบาะรองนัง่ ลวดลาย
ท่ี 18 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 2 สี เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ หมอนอิง และ ลวดลายท่ี 2 ใช้สีเดิมของ
เส้นด้าย เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ ผา่มา่น 
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ตอนที่ 3 คําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 
 
ตาราง 41 คําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็น และข้อเสนอแนะ 
 

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
- การใช้สีของเส้นด้าย ไมค่วรให้ Shade สีตดักนัมากเกินไป 
- การใช้สีของเส้นด้ายนัน้ ควรเน้นด้าน Eco Textile 
- ควรปรับแนวทางของการผลติผืนผ้าจากระบบอตุสาหกรรม เป็นทอมือด้วย 
 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญในหวัข้อ ความเหมาะสมของลวดลาย
ทอลายขดัท่ีผู้ วิจยัได้ออกแบบไว้ จํานวน 30 แบบ สําหรับการพฒันาลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสี
ธรรมชาติจากฝ้ายผสมใยข่าในระบบอตุสาหกรรมผู้ เช่ียวชาญได้เสนอตอ่ไปอีกว่าการตอ่ลายรูปแบบท่ี
เหมาะสมมากท่ีสดุ คือการต่อลายในลกัษณะส่ีเหล่ียม (Square) เน่ืองจากเป็นการต่อลายท่ีมีความ
ชดัเจนมากท่ีสดุ ไม่ว่าจะตอ่จากด้านไหน ก็สามารถตอ่ลายได้ โดยท่ีลายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มี
ท่ีสิน้สดุ และการใช้เส้นด้ายพุง่ เพ่ือความแข็งแรงของโครงสร้างผ้าต้องใช้เส้นด้ายฝ้ายสลบักบัเส้นใยขา่ 
คือ 5 ตอ่ 1 (ฝ้าย 5 ขา่ 1) ซึง่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ  
 
5. ผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาตจิากใยผสมข่าฝ้าย ที่ได้จากการคัดเลือก จาํนวน 3 รูปแบบ 
นํามาเป็นวัสดุในการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอต้นแบบ ซึ่ งได้ข้อมูลมาจากความ
ต้องการของผู้บริโภค ในแบบสอบถาม ชุดที่ 2 รูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอที่ได้จะเป็น
รูปแบบพืน้ฐาน ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วในท้องตลาด ประกอบไปด้วย ผ้าม่าน หมอนอิง 
และเบาะรองน่ัง 
 จากผลการประเมินรวม ในเร่ือง รูปแบบลายทอ สี ลวดลาย ความสวยงาม และความเหมาะสม
กบัลายทอผ้า 6 อนัดบัแรก คือ ลวดลายท่ี 10 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 93.3 ลวดลายท่ี 7 ใช้สี
เดิมของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 91.66 ลวดลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 1 สี และลวดลายท่ี 18 ใช้สี
ย้อมจากธรรมชาติ 2 สี มีคา่เฉลี่ย 88.33 ลวดลายท่ี 2 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย และ ลวดลายท่ี 5 ใช้สีเดิม
ของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 86.66 ตามลําดบั แล้วคดัเลือกอีก 3 ลายท่ีเหมาะสมกบัการนํามาทําผลิตภณัฑ์ 3 ชิน้ 
โดยผู้ เชียวชาญ ด้านผลิตภณัฑ์ คือ ลวดลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 1 สี เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์
เบาะรองนัง่ ลวดลายท่ี 18 ใช้สีย้อมจากธรรมชาต ิ2 สี เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ หมอนอิง และ ลวดลาย
ท่ี 2 ใช้สีเดมิของเส้นด้าย เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ ผา่มา่น โดยมีขัน้ตอนการผลติดงันี ้
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 ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนการออกแบบลายทอ โดยใช้โปรแกรม illustrator กําหนดลายทอ 
เส้นด้ายพุง่ เส้นด้ายยืน จํานวนตะกอ สี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 78 ลวดลายทอท่ี1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 79 ลวดลายทอท่ี2 
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ภาพประกอบ 80 ลวดลายทอท่ี 3 
 

 ขัน้ตอนที่ 2 การเตรียมเส้นด้าย และการย้อมเส้นด้าย  
  วัสดุอุปกรณ์ 
  - เส้นด้ายขา่ฝ้าย 
  - สีย้อม 

  สีส้มเหลือง เบอร์ 1   สี NATURAL ORANGE        1.5% Shade 
 สี NATURAL YELLOW        1.75% Shade 

  สีนํา้ตาล เบอร์ 5  สี NATURAL BROWN          4% Shade 

 

 

ภาพประกอบ 81 เฉดสีท่ีย้อม 
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  - แกนกรอด้ายสําหรับย้อม 
  - เคร่ืองกรอด้าย (Yarn winder Machine)  
  - เคร่ือง ย้อมเส้นด้าย Package Dyeing (Package Dyeing Machine) 
  - เคร่ือง ป่ันสลดันํา้ 
  - ตู้ อบแห้ง (Oven machine) 

  กระบวนการย้อม 
  1. เตรียมสีย้อม ประกอบไปด้วย  สี NATURAL ORANGE        1.5% Shade 

 สี NATURAL YELLOW        1.75% Shade 
         สี NATURAL BROWN          4% Shade 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 82 สีสกดัจากธรรมชาต ิ

  2. กรอเส้นด้าย ออกจากแกนด้าย ลงสูแ่กนกรอด้ายสําหรับย้อม เพ่ือเตรีมสําหรับย้อมสี 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 83 เคร่ืองกรอด้าย (Yarn winder Machine), แกนกรอด้ายสําหรับย้อม 
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  3. นําลกูด้ายลงหม้อย้อม ตามกระบวนการย้อมสี 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 84 เคร่ือง ย้อมเส้นด้าย Package Dyeing (Package Dyeing Machine) 
 

  4. เม่ือย้อมลกูด้ายเสร็จแล้วนํามาเข้าเคร่ืองป่ันสลดันํา้ 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 85 เคร่ือง ป่ันสลดันํา้ 

  5. นําลกูด้ายท่ีป่ันสลดันํา้เสร็จแล้ว มาเข้าเคร่ืองอบ Oven machine เพ่ือลดความชืน้ของลกูด้าย 

   

 

 

 

ภาพประกอบ 86 เคร่ืองอบ Oven machine 
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  6. เม่ือลกูด้ายแห้งสนิทแล้ว นําลกูด้ายมากรอด้ายกลบัแกนด้ายเดมิ เพ่ือทําให้เป็นลกู
ด้ายสําหรับพร้อมทอ โดยทําการกรอด้ายให้แน่น เพ่ือจะได้สะดวกตอ่การใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 87 ลกูด้ายท่ีย้อมสีธรรมชาตเิสร็จแล้ว 
 
 ขัน้ตอนที่ 3 กระบวนการทอเส้นใยผสมขา่ฝ้าย 
  วัสดุอุปกรณ์ 
  -  เส้นด้ายยืน ฝ้าย C20/2 
  -  เส้นด้ายพุง่ ฝ้าย C3/1 
          -  เส้นด้ายพุง่ ขา่ฝ้าย 20 % เบอร์ 3  

- เคร่ืองทอผ้าตวัอยา่งระบบสง่เส้นด้ายrapier  ย่ีห้อ CCI TECH INC รุ่น SL8900 
evergreen  

  - เคร่ืองสืบเส้นด้าย ย่ีห้อ ย่ีห้อ CCI TECH INC รุ่น SW 550  
  - เคร่ืองสืบเส้นด้าย ย่ีห้อ ย่ีห้อ CCI TECH INC รุ่น SW 550  
  - เคร่ืองร้อยตะกอ 
  - ท่ีร้อยตะกอ,ท่ีแสกฟันหวี,กรรไกร 
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 ขัน้ตอนการทอ 
  1. สืบเส้นด้ายยืน จากเคร่ืองกบัเส้นด้ายยืน ตดั จดัเรียงเส้นด้าย ลงบีมบรรจเุส้นด้ายยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 88 เส้นด้ายยืน และการสืบเส้นด้ายยืน 

 2. ร้อยตะกอ (ตะกอกบัอปุกรณ์ร้อยตะกอ)  
 
 
  
 
 

ภาพประกอบ 89 เคร่ืองร้อยตะกอกบัอปุกรณ์ร้อยตะกอ 

 3. แซกฟันหวี (ใช้ฟันหวีเบอร์ 40) ร้อยเส้นด้ายยืน 2 เส้น ตอ่ฟันหวี 1 ชอ่ง   
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 90 การแซกฟันหวี 



184 
 

 4. ขัน้ตอนการขึน้ผ้า ยกเส้นด้าย เฟรม ตะกอ ฟันหวี ออกจากเคร่ืองเรียงตะกอเพื่อนําไปขึน้
เคร่ืองทอผ้าและยกเส้นด้ายเข้าเคร่ืองทอ 

 
 

 
  
 

ภาพประกอบ 91 จดัเรียงเฟรมตะกอ 
 
 5. ยกเส้นด้ายยืนเข้าเคร่ือง แยกตะกอก่อนเอาบมีใส ่
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 92 การยกเส้นด้ายยืนเข้าเคร่ือง 
 
 6. จดัเรียงเส้นด้าย แล้วเอาเคร่ืองท่ียกเส้นด้ายออก (เอาฟันหวีลง) 
 
 
 
  
 
 

ภาพประกอบ 93 การจดัเรียงเส้นด้ายก่อนยกฟันหวีลง 
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 7. จดัปรับตัง้เคร่ืองทอและจดัเรียงเส้นด้าย ผกูผ้า(ปลายริมผ้า) เซต็เคร่ืองจกัร ซ้าย-ขวา สอด
ฟันหวี ดงึความตงึเส้นด้าย ลอ็คตะกอ  
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 94 การปรับตัง้เคร่ืองทอผ้า 
 

 8. ผกูผ้า เพ่ือยดึเส้นด้ายยืน 
 
 
 
 
   
 
 

ภาพประกอบ 95 ผกูเส้นด้ายยืน 
 

 
 9.ปรับตัง้ลายทอท่ีออกแบบไว้ลงโปรแกรม ทําการป้อนข้อมลูลายทอ 
  
 
 
 
   
 

ภาพประกอบ 96 เคร่ืองทอ และโปรแกรมทอผ้า 
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 10. ทดลองทอผ้าด้วยลายขดัเบือ้งต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 97 ทอลายขดัท่ีหวัผ้า 
 

 11. เตรียมด้ายพุง่ ใช้ Feder 2 ตวั สําหรับเส้นด้ายฝ้ายและเส้นด้ายขา่ (ชดุอปุกรณ์ป้อน
เส้นด้าย 2 ชดุ) 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 98 ฟีดเดอร์  

 

 12. เร่ิมกระบวนการทอ ทอผ้าตามลายท่ีออกแบบไว้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 99 เส้นด้ายพุง่ และผ้าท่ีกําลงัทอ 
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 13. ลายผ้าทอท่ีทอสําเร็จ 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 100 ลายผ้าทอ ลายท่ี 1  
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 101 ลายผ้าทอ ลายท่ี 2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 102 ลายผ้าทอ ลายท่ี 3 
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6. ผลิตชิน้งาน ผ้าม่าน หมอนองิ เบาะรองน่ัง จากผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาตจิากเส้นใย
ผสมข่าฝ้าย 
 ผู้ วิจัยสรุปผลจากการสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญทัง้ 3 คน ในเร่ืองความเหมาะสมของรูปแบบ
ผลติภณัฑ์ทัง้ 3 ชิน้ โดยเลือกจากรูปแบบพืน้ฐานของผลติภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นท้องตลาด โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 คัดเลือกรูปแบบ 
  1.ผ้าม่าน 
  ผ้าม่านม้วนมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีรูปแบบท่ีทนัสมยั เรียบง่าย สวยงาม 
สามารถเข้าได้กบัทกุรูปแบบของการตกแต่งห้อง ประหยดัเนือ้ผ้า และพืน้ท่ีติดตัง้ เหมาะกบัผู้บริโภคท่ี
อยู่ในช่วงวยัทํางาน มีท่ีพกัอาศยัเป็นคอนโดมิเนียมมีบริเวณพืน้ท่ีจํากดั หน้าตา่งจะเป็นแบบเปิดไม่ได้ 
เพียงแคต้่องการแสงสวา่ง ขนาดผ้ามา่นม้วนสว่นใหญ่มีขนาด กว้าง 100 ยาว 150  เซน็ตเิมตร 
  2. หมอนองิ 
  รูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส เป็นรูปทรงพืน้ฐาน ใช้งานง่าย เป็นหมอนท่ีมีรูปแบบการตดัเย็บง่าย
ท่ีสดุ เหมาะกบัทกุรูปแบบ และการใช้งาน ขนาดหมอนอิงสว่นใหญ่มีขนาด กว้าง 18 ยาว 18 นิว้ 
  3. เบาะรองน่ัง 
  รูปแบบพืน้ฐานของเบาะรองนัง่เป็นทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส เป็นรูปทรงท่ีมีความนิยมมากท่ีสดุ 
เวลานัง่แล้วสามารถรองรับส่วนก้นของผู้นัง่ได้มาก ขนาดเบาะรองนัง่สว่นใหญ่ กว้าง 18 ยาว 18 หนา 
4 นิว้ 
 
 ขัน้ตอนที่ 2 ผลิต ผลิตภณัฑ์ต้นแบบทัง้ 9 ชิน้   
  1.ผ้าม่าน 
   1.1 เตรียมวดัขนาดผ้าตามขนาดท่ีกําหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 103 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์ผ้ามา่น 
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   1.2 เก็บริมผ้าทัง้ด้นบน ด้านลา่ง และด้านข้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 104 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์ผ้ามา่น 
 

   1.3 นําผ้ามา่นท่ีเย็บเสร็จ แล้วประกอบเข้ากบัราวมา่น 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 105 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์ผ้ามา่น 
 

  2. หมอนองิ 
   2.1 เตรียมผ้าตามขนาดท่ีกําหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 106 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์หมอน 
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   2.2 นําผ้าชิน้ท่ีตดัไว้มาประกอบตามแบบหมอนอิงท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 107 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์หมอนอิง 
 

   2.3 ตดิซปิ และกุ๊นขอบหมอนอิง ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 108 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์หมอนอิง 

 
   2.4 ประกอบไส้หมอนใสป่ลอกหมอนอิงท่ีตดัเย็บเสร็จ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 109 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์หมอนอิง 
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  3. เบาะรองน่ัง 
   3.1 เตรียมผ้าตามขนาดท่ีกําหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 110 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์เบาะรองนัง่ 
 
   3.2 นําผ้าชิน้ท่ีตดัไว้มาประกอบตามแบบเบาะรองนัง่ท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 111 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์เบาะรองนัง่ 
 

   3.3 ตดิซปิ และกุ๊นขอบเบาะรองนัง่ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 112 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์เบาะรองนัง่ 
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   3.4 ประกอบไส้หมอนใสเ่บาะรองนัง่ท่ีตดัเย็บเสร็จ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 113 กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์เบาะรองนัง่ 
 

7. จัดทาํแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอต้นแบบทัง้ 9 ชิน้
และนําผลการวิจัยที่ได้มาประเมินผลความพงึพอใจของผู้บริโภค สรุปอภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัได้ทําการทําแบบสอบถามผู้บริโภค เร่ือง ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ ผลิตภณัฑ์ทัง้ 
9 ชิน้ โดยได้ทําการสอบถามผู้บริโภคกลุ่มเดิมจํานวน 100 คน และได้ทําการสรุปข้อมลูตามประเด็น
วตัถปุระสงค์ของออกมาเป็นตารางดงันี ้
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ตาราง 42 สรุปข้อมลูจากแบบสอบถามชดุท่ี 4 เร่ือง ความพงึพอใจของผู้บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์สิง่ทอต้นแบบ 
 คําถามทัว่ไปเก่ียวกบัผู้บริโภคกลุม่คนรุ่นใหม ่(ผู้บริโภคในวยัเร่ิมทํางาน) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
1.เพศ   
    ชาย 20 20 
    หญิง 80 80 

รวม 100 100 
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ตาราง 42 (ตอ่) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
2.อายุ   
    ต่ํากวา่ 25 ปี                20 20 
    26-30 ปี 62 62 
    31-35 ปี                   4 4 

    ตัง้แต ่36 ปีขึน้ไป 14 14 

รวม 100 100 
3.การศึกษา   
    ต่ํากวา่ปริญญาตรี 0 0 
    ปริญญาตรี 26 26 
    ปริญญาโท                 70 70 

    ปริญญาเอก 4 4 

รวม 100 100 
4.อาชีพ   
    เอกชน 60 60 
    ราชการ 0 0 
    รัฐวิสาหกิจ 40 100 

รวม 100 100 
5.รายได้   
    ระหวา่ง10,00-15,000  62 62 
    ระหวา่ง 16,000- 20,000 28 28 
    ระหวา่ง21,000-25,000 0 0 
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ตาราง 42 (ตอ่) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
        ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
    26,000 ขึน้ไป 10 10 

รวม 1000 100 

6. ท่านเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาตมิากน้อยเพียงใด   

    มาก 48 48 

    ปานกลาง 40 40 
    น้อย 6 6 
    ไมเ่คยซือ้เลย 6 6 

รวม 100 100 

7. ลักษณะที่พักอาศัยของท่านเป็นเช่นใด   

    บ้านทาวน์เฮาส์   20 20 

    คอนโดมเินียม 48 48 

    อาคารพาณิชย์ 6 6 
    บ้านเด่ียว 26 26 

รวม 100 100 

8. ท่านชอบผลิตภณัฑ์ใดที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาต ิ   

    โคมไฟ 8 8 
    เบาะรองนัง่  16 16 
    ผ้ามา่น  22 22 
    หมอนอิง 54 54 

รวม 100 100 

9. ท่านคดิว่าเคหะส่ิงทอในปัจจุบันมีปัญหาในเร่ืองใด   

    สีสนั และ ลวดลาย 24 24 
    ผิวสมัผสั  8 8 
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ตาราง 42 (ตอ่) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
    การดแูลรักษา 42 42 
    ราคา 36 36 

รวม 100 100 

10. อะไรคือเหตุผลที่ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิ   

    สีสนั และ ลวดลาย  16 16 
    ตกแตง่บ้านหรือห้องใหม ่ 16 16 
    ซือ้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (เห็นแล้วชอบ)  20 20 
    รักษาสิง่แวดล้อม 48 48 

รวม 100 100 

11. ท่านคดิว่าผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจาํเป็นมาก
น้อยแค่ไหนในอนาคต 

  

    มาก 50 50 
    ปานกลาง 44 44 
    น้อย 4 4 
    น้อยท่ีสดุ 2 2 

รวม 100 100 

12. ท่านคดิว่าผลิตภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกับการตกแต่งห้อง
แบบใด 

  

    ห้องนอน  22 22 
    ห้องนัง่เลน่ 20 20 
    ห้องทํางาน 2 2 
    ห้องรับแขก 56 56 

รวม 100 100 

13. เส้นใยธรรมชาตทิี่ท่านใช้ตกแต่งบ้านหรือห้อง คือ   

    เส้นใยฝ้าย 68 68 
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ตาราง 42 (ตอ่) 
 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 
    เส้นใยไหม  16 16 
    เส้นใยป่าน 10 10 
    อ่ืนๆ 6 6 

รวม 100 100 

14. ลักษณะผิวสัมผัสผ้าที่ใช้ในการตกแต่งบ้านหรือห้อง   

    ผ้าผิวขรุขระ 34 34 
    ผ้าโปร่ง พลิว้ 54 54 
    ผ้าผิวล่ืน ยืดหยุน่ 12 12 
    อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

15. ท่านมีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆนอกจากที่
เคยมีอยู่หรือไม่ 

  

มาก 28 28 
ปานกลาง 60 60 
น้อย 10 10 
น้อยท่ีสดุ 2 2 

รวม 100 100 

 
 สรุปผลข้อมลูทางประชากรศาสตร์และความต้องการพืน้ฐานทางด้านเคหะสิ่งทอของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดงันี ้
 1. เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20 เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 80 
 2. ช่วงอาย ุ26 – 30 ปี มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 62 
 3. ช่วงอาย ุต่ํากวา่ 25 ปี คดิเป็นร้อยละ 20 
 4. ช่วงอาย ุ36 ปี ขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 14 
 5. ช่วงอาย ุ31 – 35 ปี คดิเป็นร้อยละ 4 
 6. ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาโทมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 70 
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 7. ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 26 
 8.ระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาเอก คดิเป็นร้อยละ 4 
 9.อาชีพ เอกชน มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 60 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 40 
 10. รายได้ตอ่เดือน 10,000 – 15,000 บาท มากท่ีสดุคือ ร้อยละ 62 
 11. รายได้ตอ่เดือน 16,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 28 
 12. รายได้ตอ่เดือน 16,000 – 26,000 บาทขึน้ไป ร้อยละ 10 
 13. เลือกซือ้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิมาก คดิเป็นร้อยละ 48 
 14. เลือกซือ้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 40 
 15. เลือกซือ้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิน้อยและไมเ่คยซือ้เลย คดิเป็น        
ร้อยละ 6 
 16. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม  คดิเป็นร้อยละ 48 
 17. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั บ้านเด่ียว คดิเป็นร้อยละ 26 
 18. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั ทาวน์เฮาส์ คดิเป็นร้อยละ 20 
 19. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั อาคารพาณิชย์ คดิเป็นร้อยละ 6 
 20. ช่ืนชอบผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาต ิหมอนอิง มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 54 
 21. ช่ืนชอบผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาต ิผ้ามา่นคดิเป็นร้อยละ 22 
 21. ช่ืนชอบผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาต ิเบาะรองนัง่ คดิเป็นร้อยละ 16 
 23. ช่ืนชอบผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาต ิโคมไฟ คดิเป็นร้อยละ 8 
 24. ปัญหาของเคหะสิง่ทอ ในเร่ืองการดแูลรักษา มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 42 
 25. ปัญหาของเคหะสิง่ทอ ในเร่ือง ราคา คดิเป็นร้อยละ 26 
 26. ปัญหาของเคหะสิง่ทอ ในเร่ือง ผิวสมัผสั คดิเป็นร้อยละ 24 
 27. ปัญหาของเคหะสิง่ทอ ในเร่ือง สีสนัและลวดลาย คดิเป็นร้อยละ 8 
 28. เหตผุลท่ีใช้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิรักษาสิง่แวดล้อม คดิเป็นร้อยละ 48 
 29. เหตผุลท่ีใช้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิซือ้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (เห็นแล้วชอบ) 
คดิเป็นร้อยละ 20 
 30. เหตผุลท่ีใช้ผลติภณัฑ์ตกแตง่บ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิสีสนัและลวดลาย และตกแตง่
บ้านหรือห้องใหม ่คดิเป็นร้อยละ 16 
 31. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจําเป็น ปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 50 
 32. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจําเป็น มาก คดิเป็นร้อยละ 44 
 33. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจําเป็น น้อย คดิเป็นร้อยละ 4 
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 34. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตมีิความจําเป็น น้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 2 
 35. ผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องรับแขกมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 56 
 36. ผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องนอน คดิเป็นร้อยละ 22 
 37. ผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องนัง่เลน่ คดิเป็นร้อยละ 20 
 38. ผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาต ิเหมาะกบัการตกแตง่ ห้องทํางาน คดิเป็นร้อยละ 2 
 39. เส้นใยธรรมชาตท่ีิท่านใช้ตกแตง่บ้านหรือห้อง เส้นใยฝ้ายมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 68 
 40. เส้นใยธรรมชาตท่ีิท่านใช้ตกแตง่บ้านหรือห้อง เส้นใยไหม คดิเป็นร้อยละ 16 
 41. เส้นใยธรรมชาตท่ีิท่านใช้ตกแตง่บ้านหรือห้อง เส้นใยป่าน คดิเป็นร้อยละ 10 
 42. เส้นใยธรรมชาตท่ีิท่านใช้ตกแตง่บ้านหรือห้อง เส้นใยชนิดอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 6 
 43. ลกัษณะผิวสมัผสัผ้าท่ีใช้ในการตกแตง่บ้านหรือห้อง ผ้าโปร่ง พลิว้ มากสดุคดิเป็นร้อยละ 54 
 44. ลกัษณะผิวสมัผสัผ้าท่ีใช้ในการตกแตง่บ้านหรือห้อง ผ้าผิวขรุขระ คดิเป็นร้อยละ 34 
 45. ลกัษณะผิวสมัผสัผ้าท่ีใช้ในการตกแตง่บ้านหรือห้อง ผ้าผิวล่ืน ยืดหยุน่ คดิเป็นร้อยละ 12 
 46. มีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆ ปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 60 
 47. มีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆ น้อย คดิเป็นร้อยละ 28 
 48. มีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆ มาก คดิเป็นร้อยละ 10 
 49. มีความสนใจในเส้นใยธรรมชาตทิดแทนชนิดอ่ืนๆ น้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 2 
 สรุปผลข้อมลูทางประชาการศาสตร์และความต้องการพืน้ฐานทางด้านเคหะสิ่งทอของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ถึงร้อยละ 80 และอยูใ่นช่วงอาย ุ26-30 ปีมากท่ีสดุ ร้อยละ 62ซึง่
สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายท่ีผู้ เช่ียวชาญระบไุว้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาโท
มากท่ีสดุ ถึงร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเป็นรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน ประมาณ 10,000-15,000 
บาท มากท่ีสดุร้อยละ 62 มีท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมมากท่ีสดุ ร้อยละ 48 ซึง่ตรงกบั
กลุม่เป้าหมายท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ระบไุว้ ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเส้นใยธรรมชาตท่ีิผู้บริโภคนิยมมากท่ีสดุ คือ 
หมอนอิง ร้อยละ 54 เหตผุลที่ใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ คือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 48 และผลิตภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ เหมาะกบัการตกแต่ง ห้องรับแขกมากท่ีสดุ คิดเป็น 
ร้อยละ 56 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเหน็ของผู้บริโภคด้านความต้องการในเร่ือง ในเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอต้นแบบ 
 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภค ในเร่ือง ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอต้นแบบ โดยใช้การคํานวณคะแนนเฉล่ีย มีระดบัความเหมาะสม และการแปร
ความหมายของคะแนน แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
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  5 หมายถึง ดีมาก 
  4 หมายถึง ดี 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง น้อย 
  1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
 กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉลีย่ตา่งๆดงันี ้
  4.51 - 5.0 ระดบั เหมาะสมมากท่ีสดุ 
  3.51 - 4.50 ระดบั เหมาะสมมาก 
  2.51 - 3.50 ระดบั เหมาะสมปานกลาง 
  1.51 - 2.50 ระดบั เหมาะสมน้อย 
  1.00 – 1.50 ระดบั เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 
ตาราง 43 แบบสอบถามข้อมลูความคดิเห็นของผู้บริโภค ในเร่ือง ความพงึพอใจของผู้บริโภคตอ่ 
 ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ 
  

 
รูปแบบผลิตภณัฑ์ 

 

ผู้บริโภค 100 คน 
N=100 ระดบัความ 

พงึพอใจ   
หมอนองิทรงส่ีเหล่ียม     
รูปแบบท่ี 1 
รูปแบบท่ี 2 
รูปแบบท่ี 3 

 
4 
4.5 
5 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 
ผ้าม่านม้วน 
รูปแบบท่ี 1 
รูปแบบท่ี 2 
รูปแบบท่ี 3 

 
4.5 
4 
4 

 
มาก 
มาก 
มาก 

เบาะรองน่ัง 
รูปแบบท่ี 1 
รูปแบบท่ี 2 
รูปแบบท่ี 3 

 
4 
5 
4.5 

 
มาก 

มากท่ีสดุ 
มาก 
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 สรุป ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอท่ีผลิตจากผ้าทอลายขดัย้อมสี
ธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายในระบบอตุสาหกรรม ดงันี ้หมอนอิงทรงส่ีเหลียม รูปแบบท่ี 3 ลวดลาย
ผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 2 สี มีคา่เฉลี่ย 5 ระดบัความเหมาะสม มากท่ีสดุ
รูปแบบท่ี 2 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 1 สี มีค่าเฉล่ีย 4.5 ระดบั
ความเหมาะสมมาก  และรูปแบบท่ี 1 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาติ
ของใยผสมข่าฝ้าย มีคา่เฉล่ีย 4 ระดบัความเหมาะสม มาก  ผ้าม่านม้วน รูปแบบท่ี 1 ลวดลายผ้าทอ
ลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาติของใยผสมข่าฝ้าย มีค่าเฉลี่ย 4.5ระดบัความเหมาะสม
มาก รูปแบบท่ี 2 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 1 สี มีคา่เฉลี่ย 4 ระดบั
ความเหมาะสม มาก  และ  รูปแบบท่ี 3 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาต ิ
2 สี มีค่าเฉล่ีย 4 ระดบัความเหมาะสมมาก  และเบาะรองนัง่ รูปแบบท่ี 2 ลวดลายผ้าทอลายขดัจาก
เส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 1 สี มีค่าเฉล่ีย 5 ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด รูปแบบท่ี 3 
ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย ย้อมสีธรรมชาต ิ2 สี มีคา่เฉล่ีย 4.5 ระดบัความเหมาะสมมาก  
และรูปแบบท่ี 1 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาติของใยผสมข่าฝ้าย มี
คา่เฉลี่ย 4 ระดบัความเหมาะสมมาก  ตามลําดบั 
 
ตอนที่ 3 คาํถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะ 
 
ตาราง 44 คําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็น และข้อเสนอแนะ 
 

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
-  ควรศกึษาลวดลายทอผ้าท่ีมีความเหมาะสมตอ่ความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือท่ีจะสามารถพฒันา
รูปแบบให้เหมาะกบักลุม่ผู้บริโภค 

- ควรออกแบบลวดลายผ้าท่ีสามารถเข้าได้กบัห้องทกุรูปแบบ เช่นห้องรับแขก ห้องนอน เพ่ือความ
สะดวกตอ่การตกแตง่ท่ีอยูอ่าศยั 

- ควรคํานึงถึงต้นทนุของการผลิต และกระบวนการผลิต เพ่ือให้มีระยะเวลาการผลิตท่ีเหมาะสมและ
ผลติภณัฑ์มีราคาท่ีไมถ่กูไมแ่พงเกินไป  
 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้บริโภค ในเร่ือง ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ ทัง้ 9 ชิน้ พบวา่ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอท่ีผลติ 
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 จากผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอตุสาหกรรม อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ และมีความต้องการให้มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอต่อไปอีกเร่ือยๆ เน่ืองจาก
ผู้บริโภคมีความต้องการผลติภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกบัการใช้งานและตรงกบัความต้องการ
ของตลาดในแตล่ะยคุสมยั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



202 
 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัเร่ือง การศกึษาและพฒันาลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติ จากเส้นใยผสมข่า
ฝ้ายในระบบอุตสาหกรรม เป็นงานนวตักรรมการออกแบบท่ีเน้นการใช้วสัดทุดแทน เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างมลูค่าเพิ่ม และเป็นแนวทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคสรุปผลการวิจยัได้
ดงันี ้ 
 
 ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
  1. เพ่ือศึกษาวสัดทุดแทน ในด้านประโยชน์ใช้สอย และสมบตัิจําเพาะ ของเส้นใยฝ้าย 
และเส้นใยขา่ 
  2. เพ่ือพฒันาลวดลายทอเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอตุสาหกรรมให้มีความหลากหลาย
และเป็นมาตรฐานมากขึน้ และยงัสามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ 
  3. เพ่ือให้สามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบัพืน้ท่ีในอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
 
 สมมุตฐิานในการวิจัย 
 ผลงานการออกแบบลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายเป็นแนวทาง
ทางเลือกใหม่ ในการใช้วสัดทุดแทน เพ่ือเป็นการลดต้นทนุการผลิต รวมถึงการสร้างมลูค่าเพิ่ม ให้กบั
ข่าที่มีปลูกกันมากในประเทศไทย และในพืน้ที่อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ปรับปรุงลวดลายทอในระบบอตุสาหกรรมให้มีความหลากหลายและเป็นมาตรฐานมากขึน้และเพ่ือเป็น
การปรับปรุงและพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอให้มีความเหมาะสม และตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค 
 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสม
ข่าฝ้าย ท่ีได้ทําการออกแบบโดยผู้วิจยั จํานวน 30 รูปแบบ (ในกลุ่มผู้บริโภคช่วงอาย ุ25-30 ปี) ซึ่ง
จําแนกได้ดงันี ้
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาติของใยผสมข่า
ฝ้าย จํานวน 10 รูปแบบ 
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  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 1 สี จํานวน 5 รูปแบบ 
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 2 สี จํานวน 5 รูปแบบ 
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ 1 สี จํานวน   
5รูปแบบ 
  -  รูปแบบลวดลายทอผ้าลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ 2 สี จํานวน   
5 รูปแบบ 
 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ รูปแบบลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติ จาก
เส้นใยผสมข่าฝ้าย ท่ีทําการออกแบบโดยผู้วิจยัและให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) เพ่ือคดัเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม เป็นจํานวน 3 รูปแบบ สําหรับนําไปใช้เป็นผลิตภณัฑ์เคหะ
สิง่ทอต้นแบบ 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือ 3 ประเภท คือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ได้แก่ ข้อมลูพืน้ฐานของเส้นใยข่า, เส้นใยฝ้าย, เส้นใย
สิ่งทอ, สีย้อมธรรมชาติ, ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม, เส้นด้าย, ผ้า, การทอผ้า,  
ผ้าทอกับวิถีชีวิตไทย,  ภาพรวมของอตุสาหกรรมสิ่งทอไทย, ลวดลายทอในระบบอุตสาหกรรม,
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ, บทบาทกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคกบัการออกแบบ, แนวโน้มเคหะสิ่งทอจาก TCDC 
ปี 2012  และ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง                 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามเร่ือง แนวโน้มเคหะสิ่งทอ 
ปี 2012 ความต้องการของผู้บริโภค การคดัเลือกแบบร่าง จํานวน 30 รูปแบบ   และ ความเหมาะสม
ของผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ 
 3.  การเก็บข้อมลูภาคสนาม (Field record) โดยใช้วิธีดงันี ้
   ผู้วิจยัใช้วิธีการสงัเกตการณ์ในขณะไปศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิตเส้นใยผสมข่าฝ้ายท่ี 
บริษัทไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากดั และท่ีสําคญัคือใช้การสมัภาษณ์  ผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งทอ 3 คน แบบ
ไม่เป็นทางการแต่เก็บรายละเอียด อนึ่งในขณะสงัเกตการณ์ พูดคุย และ สมัภาษณ์ผู้ วิจัยได้บนัทึก
ข้อมลู ทัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร บนัทกึด้วยเคร่ืองบนัทกึเสียง และบนัทกึโดยใช้กล้องถ่ายรูปร่วมกนั  
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 การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การประเมนิผลติภณัฑ์ 
   1.1 การสร้างแบบประเมินผลิตภณัฑ์ศึกษาวิธีการ ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามของผลิตภณัฑ์ลวดลายทอผ้าลายขดัย้อมสี
ธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย ในระบบอตุสาหกรรม 
   1.2 สร้างแบบสอบถาม ของผลิตภัณฑ์ลวดลายผ้าทอลายทอผ้าลายขัดย้อมสี
ธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย ในระบบอตุสาหกรรม โดยผู้วิจยัจะทําการประเมิน ดงันี ้
    -  รูปแบบและลวดลายทอ 
    -  สีและลวดลาย  
    -  ความสวยงาม  
    -  ความเหมาะสม 
   1.3 สร้างแบบสอบถาม ของผลติภณัฑ์ลวดลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้น
ใยผสมขา่ฝ้ายในระบบอตุสาหกรรม ประกอบด้วยคําชีแ้จงและข้อแนะนําซึง่มีรายละเอียดประกอบด้วย  
2 ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยเป็นแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ 
ลเิคอร์  
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบปลายเปิด สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ 
   1.4 ตรวจสอบแบบสอบถามของผลติภณัฑ์ลวดลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาติจาก
เส้นใยผสมขา่ฝ้าย ในระบบอตุสาหกรรม  
   1.5 การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
    1.5.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือนําไปแสดงตอ่ผู้ เช่ียวชาญผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอได้กลา่วมาข้างต้น เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์ในการทําแบบสอบถาม  
    1.5.2 ผู้ วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน กรอกข้อมูลตาม
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามคืนด้วยตวัเอง 

  2. การประเมนิข้อมลูผลติภณัฑ์ 
 การออกแบบและพฒันาลายทอผ้าลายขดัย้อมสีธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย ในระบบ

อตุสาหกรรม ผู้วิจยัได้ทําการประเมินผลข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้
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   2.1 ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว้และนําคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ 

   ตอนท่ี  1 เป็นการหาข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี  2 ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอซึง่ผู้วิจยัได้วิเคราะห์
ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึง่วิเคราะห์เป็นรายข้อ เฉพาะด้าน 

 3. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูนี ้ผู้วิจยัคํานวณคา่สถิต ิดงันี ้
  3.1 สถิตพืิน้ฐานได้แก่ 

   3.1.1 คา่คะแนนเฉล่ีย ใช้สตูร (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2521: 36) 
   3.1.2 คา่ร้อยละ (Percentage)  เป็นคา่สถิติท่ีนิยมใช้กนัมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบ

ความถ่ี หรือจํานวนท่ีต้องการกบัความถ่ีหรือจํานวนทัง้หมดท่ีเทียบเป็น 100  จะหาคา่ร้อยละจากสตูร 
(บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 104) 
     

สรุปผล 
 ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดย การศกึษารวบรวมข้อมลูในลกัษณะของการผสมผสาน
การศึกษาจาก เอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาภาคสนาม (Field Research) 
จากนัน้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูตามจดุมุ่งหมาย และประเด็นท่ีได้กําหนดไว้ในขอบเขตของเนือ้หา เพ่ือ
นํามาออกแบบและพฒันา ลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบ
อตุสาหกรรม ดําเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
 
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเส้นใยผสมข่าฝ้าย และจากการเก็บรวบรวมภาคสนามโดย
การ สัมภาษณ์เชิงลึก (IN-DEPTH INTERVIEW)  
 จากการวิเคราะห์ลกัษณะ เส้นใย ตัง้แต่กระบวนการผลิตเส้นใย กระบวนการผลิตเส้นด้าย
พิเศษผสมฝ้ายกบัใยข่า และกระบวนการผลิตผ้าทอจากเส้นด้ายพิเศษใยผสมฝ้ายกบัใยข่า เพิ่มสีสนั
ด้วยการใช้สีจากธรรมชาตินํามาย้อมเส้นด้าย ก่อนทอเป็นผืนผ้า เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้
กระบวนการผลิต และนําผลของการวิจยัท่ีได้มา พฒันาออกแบบลวดลายทอในระบบอตุสาหกรรม ให้
มีความหลากหลาย และมีความเป็นมาตรฐานมากขึน้ เพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้บริโภค และสามารถ
นํามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอ ท่ีมีความแปลกใหม่เหมาะสมกบัยคุสมยั และแตกต่างไปจาก
เดิมอีกด้วยเพ่ือท่ีจะสามารถเพิ่มมลูค่าให้กับงานจากเส้นใยธรรมชาติและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการนําสว่นท่ีเหลือนีม้าใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสิง่ทอ 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับผู้เช่ียวชาญ เก่ียวกับเทรนด์เคหะส่ิง
ทอ ปี 2012 โดย TCDC รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายขัดย้อมสี
ธรรมชาตจิากใยผสมข่าฝ้าย 

 ผู้วิจยัได้ทําการทําแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และได้ทําการสรุปข้อมลูตาม

ประเดน็วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ดงันี ้

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญตามหวัข้อ เทรนด์เคหะสิ่งทอ ปี 2012 

โดย TCDC รวมถึงกลุม่ผู้บริโภคท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากใยผสมข่า

ฝ้าย  โดยสรุปได้วา่ จากแนวความคดิทัง้หมด 5 แนวความคิด แนวความคิดเร่ืองธรรมชาติ เป็นแนวคิด

ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดจากข้อมูลท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 คน ซึ่งจากข้อมูลท่ีได้ ผู้ วิจัยได้นํา

แนวคดิจากธรรมชาตนีิ ้ทัง้ในด้านแนวความคิด สีสนัวสัด ุและเทคนิค นํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ

ลวดลายทอลายขดัย้อมสีธรรมชาตจิากใยผสมขา่ฝ้าย เพ่ือให้ตรงตอ่ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ

ระหวา่ง 25-30 ปี (ผู้บริโภคในวยัเร่ิมทํางาน) ตามข้อมลูจากท่ีผู้ เช่ียวชาญระบไุว้ 
 
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับผู้บริโภค เก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของ
ผู้บริโภค และความต้องการด้านเคหะส่ิงทอของผู้บริโภค 

ผู้วิจยัได้ทําการทําแบบสอบถามผู้บริโภค จํานวน  100 คน และได้ทําการสรุปข้อมลูตาม

ประเดน็วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัดงันี ้

สรุปผลข้อมลูจากความคดิเห็นของผู้บริโภคด้านความต้องการในเร่ือง ลวดลายท่ีเหมาะสมกบั

เคหะสิ่งทอ ลวดลาย Abstract (นามธรรม) มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมาคือ 

Shade (สีพืน้) มีค่าเฉล่ีย 3.94 และ Elegance (หรูหรา) มีคา่เฉลี่ย 3.06  จากข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม

เร่ืองเทรนด์ เคหะสิ่งทอ 2012 โดย TCDC ซึง่ได้ทําการเลือกเทรนด์โดยผู้ เช่ียวชาญ และข้อมลูท่ีได้จาก

แบบสอบถามเร่ือง ความต้องการพืน้ฐานทางด้านเคหะสิ่งทอของผู้บริโภค จากข้อมูลและปัญหา

ดงักลา่วข้างต้นผู้วิจยัได้นําผลจากการศกึษาและผลจากการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมลูและแนวทางใน

การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือให้มีรูปแบบ ลวดลาย สีสนั ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้แบบร่างลายทอท่ีมี

รูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้อการของผู้บริโภค จํานวนทัง้สิน้ 30 รูปแบบ 
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4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 3 คัดเลือกแบบร่าง โดยผู้เช่ียวชาญ จาก
รูปแบบลวดลายทัง้หมด 30 รูปแบบ คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะให้ได้จาํนวน 6 รูปแบบ จากนัน้ 
คัดเลือกให้เหลือเพียง 3 ลวดลายที่เหมาะสมกับการนํามาทาํผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอเพื่อนํา
แบบร่างที่ได้ ไปดาํเนินการผลิตเป็นลายผ้าทอต้นแบบ (Prototype) 
 ผู้วิจยัได้จดัทําแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และได้ทําการสรุปข้อมลูตามประเด็น
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัดงันี ้

 สรุปผล ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีต่อลวดลายผ้าทอลายขัดท่ีผู้ วิจัยได้
ออกแบบ จํานวน 30 รูปแบบ ลวดลายท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ จากผลการประเมินรวม ในเร่ือง 
รูปแบบลายทอ สี ลวดลาย ความสวยงาม และความเหมาะสมกบัลายทอผ้า 6 อนัดบัแรก คือ ลวดลาย
ท่ี 10 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีค่าเฉลี่ย 93.3 ลวดลายท่ี 7 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีค่าเฉลี่ย 91.66 
ลวดลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 1 สี และลวดลายท่ี 18 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 2 สี มีค่าเฉลี่ย 
88.33 ลวดลายท่ี 2 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย และ ลวดลายท่ี 5 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีค่าเฉลี่ย 86.66 
ตามลําดบั แล้วคดัเลือกอีก 3 ลายท่ีเหมาะสมกบัการนํามาทําผลิตภณัฑ์ 3 ชิน้ โดยผู้ เชียวชาญ ด้าน
ผลติภณัฑ์ คือ ลวดลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 1 สี เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์เบาะรองนัง่ ลวดลาย
ท่ี 18 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 2 สี เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ หมอนอิง และ ลวดลายท่ี 2 ใช้สีเดิมของ
เส้นด้าย เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ ผ่าม่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินผลของการออกแบบ เร่ือง 
การศกึษาและพฒันาลวดลายผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติ จากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอตุสาหกรรม 
6 อนัดบัแรกคือ 

 1. ลวดลายท่ี 10 
 พบว่าด้านรูปแบบลายทอ มีค่าเฉล่ีย 5 ระดบัความเหมาะสม ดีมาก ด้านสีและลวดลาย มี
คา่เฉล่ีย 5 ระดบัความเหมาะสม ดีมาก ด้านความสวยงาม มีคา่เฉลี่ย 4.33 ระดบัความเหมาะสม ดี 
และด้านความเหมาะสม มีคา่เฉลี่ย 4.33 ระดบัความเหมาะสม ดี 
 2. ลวดลายท่ี 7 
 พบว่าด้านรูปแบบลายทอ มีค่าเฉล่ีย 3.66 ระดบัความเหมาะสม ดี ด้านสีและลวดลาย มี
คา่เฉล่ีย 4.66 ระดบัความเหมาะสม ดีมาก ด้านความสวยงาม มีคา่เฉลี่ย 5 ระดบัความเหมาะสม ดี
มาก และด้านความเหมาะสม มีคา่เฉลี่ย 5 ระดบัความเหมาะสม ดีมาก 
 3. ลวดลายท่ี 12  
 พบวา่ด้านรูปแบบลายทอ มีคา่เฉลี่ย 4.66 ระดบัความเหมาะสม ดีมาก ด้านสีและลวดลาย มี
คา่เฉล่ีย 3.33 ระดบัความเหมาะสม ดี ด้านความสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.33 ระดบัความเหมาะสม ดี 
และด้านความเหมาะสม มีคา่เฉลี่ย 3.33 ระดบัความเหมาะสม ดี 
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 4. ลวดลายท่ี 18  
 พบว่าด้านรูปแบบลายทอ มีค่าเฉล่ีย 4.33 ระดบัความเหมาะสม ดี ด้านสีและลวดลาย มี
คา่เฉลี่ย 4.66 ระดบัความเหมาะสม ดีมาก ด้านความสวยงาม มีคา่เฉลี่ย 4.33 ระดบัความเหมาะสม 
ดี และด้านความเหมาะสม มีคา่เฉลี่ย 4.33 ระดบัความเหมาะสม ดี 
 5. ลวดลายท่ี 2 
 พบวา่ด้านรูปแบบลายทอ มีคา่เฉลี่ย 4.66 ระดบัความเหมาะสม ดีมาก ด้านสีและลวดลาย มี
คา่เฉล่ีย 4.33 ระดบัความเหมาะสม ดี ด้านความสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 4.33 ระดบัความเหมาะสม ดี 
และด้านความเหมาะสม มีคา่เฉลี่ย 4 ระดบัความเหมาะสม ดี 
 6. ลวดลายท่ี 5 
 พบวา่ด้านรูปแบบลายทอ มีคา่เฉลี่ย 4.66 ระดบัความเหมาะสม ดีมาก ด้านสีและลวดลาย มี
คา่เฉลี่ย 4.33 ระดบัความเหมาะสม ดี ด้านความสวยงาม มีคา่เฉล่ีย 4.33 ระดบัความเหมาะสม ดี 
และด้านความเหมาะสม มีคา่เฉลี่ย 4 ระดบัความเหมาะสม ดี 
 
5. ผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาตจิากใยผสมข่าฝ้าย ที่ได้จากการคัดเลือก จาํนวน 3 รูปแบบ 
นํามาเป็นวัสดุในการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอต้นแบบ ซึ่ งได้ข้อมูลมาจากความ
ต้องการของผู้บริโภค ในแบบสอบถาม ชุดที่ 2 รูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอที่ได้จะเป็น
รูปแบบพืน้ฐาน ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วในท้องตลาด ประกอบไปด้วย ผ้าม่าน หมอนอิง 
และเบาะรองน่ัง 
 จากผลการประเมินรวม ในเร่ือง รูปแบบลายทอ สี ลวดลาย ความสวยงาม และความ
เหมาะสมกบัลายทอผ้า 6 อนัดบัแรก คือ ลวดลายท่ี 10 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 93.3 ลวดลาย
ท่ี 7 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีคา่เฉลี่ย 91.66 ลวดลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 1 สี และลวดลายท่ี 
18 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 2 สี มีคา่เฉลี่ย 88.33 ลวดลายท่ี 2 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย และ ลวดลายท่ี 5 
ใช้สีเดิมของเส้นด้าย มีค่าเฉลี่ย 86.66 ตามลําดบั แล้วคดัเลือกอีก 3 ลายท่ีเหมาะสมกบัการนํามาทํา
ผลิตภณัฑ์ 3 ชิน้ โดยผู้ เชียวชาญ ด้านผลิตภณัฑ์ คือ ลวดลายท่ี 12 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 1 สี 
เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์เบาะรองนัง่ ลวดลายท่ี 18 ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 2 สี เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ 
หมอนอิง และ ลวดลายท่ี 2 ใช้สีเดิมของเส้นด้าย เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ผ่าม่าน โดยมีขัน้ตอนการ
ผลติดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนการออกแบบลายทอ โดยใช้โปรแกรม illustrator กําหนดลายทอ เส้นด้าย
พุง่ เส้นด้ายยืน จํานวนตะกอ สี 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การเตรียมเส้นด้าย และการย้อมเส้นด้าย 
 ขัน้ตอนท่ี 3 กระบวนการทอเส้นใยผสมขา่ฝ้าย 
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6.ผลิตชิน้งาน ผ้าม่าน หมอนอิง เบาะรองน่ัง จากผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใย
ผสมข่าฝ้าย 
 ผู้ วิจัยสรุปผลจากการสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญทัง้ 3 คน ในเร่ืองความเหมาะสมของรูปแบบ
ผลติภณัฑ์ทัง้ 3 ชิน้ โดยเลือกจากรูปแบบพืน้ฐานของผลติภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นท้องตลาด โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 คดัเลือกรูปแบบ 
  ผ้าม่าน ผ้าม่านม้วนมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีรูปแบบท่ีทนัสมยั เรียบง่าย 
สวยงาม สามารถเข้าได้กบัทกุรูปแบบของการตกแต่งห้อง ประหยดัเนือ้ผ้า และพืน้ท่ีติดตัง้ เหมาะกบั
ผู้บริโภคท่ีอยูใ่นช่วงวยัทํางาน มีท่ีพกัอาศยัเป็นคอนโดมิเนียมมีบริเวณพืน้ท่ีจํากดั หน้าตา่งจะเป็นแบบ
เปิดไม่ได้ เพียงแค่ต้องการแสงสว่าง ขนาดผ้าม่านม้วนส่วนใหญ่มีขนาด กว้าง 100 ยาว 150  
เซน็ตเิมตร 
  หมอนองิ รูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส เป็นรูปทรงพืน้ฐาน ใช้งานง่าย เป็นหมอนท่ีมีรูปแบบการ
ตดัเย็บง่ายท่ีสดุ เหมาะกบัทกุรูปแบบ และการใช้งาน ขนาดหมอนอิงส่วนใหญ่มีขนาด กว้าง 18 ยาว 
18 นิว้ 
  เบาะรองน่ัง รูปแบบพืน้ฐานของเบาะรองนัง่เป็นทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส เป็นรูปทรงท่ีมีความ
นิยมมากท่ีสดุ เวลานัง่แล้วสามารถรองรับสว่นก้นของผู้นัง่ได้มาก ขนาดเบาะรองนัง่สว่นใหญ่ กว้าง 18 
ยาว 18 หนา 4 นิว้ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ผลติ ผลติภณัฑ์ต้นแบบทัง้ 9 ชิน้ 
  ผลติตามรูปแบบท่ีได้กําหนดไว้ พร้อมทัง้เก็บข้อมลูกระบวนการผลติ 
 
7. จัดทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอต้นแบบทัง้ 9 
ชิน้และนําผลการวิจัยที่ ได้มาประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภค สรุปอภิปราย และ
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัได้ทําการทําแบบสอบถามผู้บริโภค กลุม่เดิมจํานวน  100 คน และได้ทําการสรุปข้อมลู
ตามประเดน็วตัถปุระสงค์ของออกมาดงันี ้
 สรุป ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอท่ีผลิตจากผ้าทอลายขดัย้อมสี
ธรรมชาตจิากเส้นใยผสมขา่ฝ้ายในระบบอตุสาหกรรม ดงันี ้หมอนอิงทรงส่ีเหลียม รูปแบบท่ี 3 ลวดลาย
ผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 2 สี มีคา่เฉลี่ย 5 ระดบัความเหมาะสม มากท่ีสดุ
รูปแบบท่ี 2 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 1 สี มีค่าเฉล่ีย 4.5 ระดบั
ความเหมาะสมมาก  และรูปแบบท่ี 1 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาติ
ของใยผสมข่าฝ้าย มีคา่เฉล่ีย 4 ระดบัความเหมาะสม มาก  ผ้าม่านม้วน รูปแบบท่ี 1 ลวดลายผ้าทอ
ลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาติของใยผสมข่าฝ้าย มีค่าเฉลี่ย 4.5ระดบัความเหมาะสมมาก 
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รูปแบบท่ี 2 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมขา่ฝ้าย ย้อมสีธรรมชาต ิ1 สี มีคา่เฉลี่ย 4 ระดบัความ
เหมาะสม มาก  และ  รูปแบบท่ี 3 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 2 สี มี
คา่เฉลี่ย 4 ระดบัความเหมาะสมมาก  และเบาะรองนัง่ รูปแบบท่ี 2 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใย
ผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 1 สี มีคา่เฉลี่ย 5 ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ รูปแบบท่ี 3 ลวดลายผ้า
ทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 2 สี มีค่าเฉลี่ย 4.5 ระดบัความเหมาะสมมาก  และ
รูปแบบท่ี 1 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย โดยใช้สีธรรมชาติของใยผสมข่าฝ้าย มีคา่เฉล่ีย 
4 ระดบัความเหมาะสมมาก  ตามลําดบั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้บริโภค ในเร่ือง ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่
ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอต้นแบบ ทัง้ 9 ชิน้ พบวา่ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอท่ีผลิต
จากผ้าทอลายขดัย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
และมีความต้องการให้มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เคหะสิ่งทอต่อไปอีกเร่ือยๆ เน่ืองจากผู้บริโภคมี
ความต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกบัการใช้งานและตรงกับความต้องการของ
ตลาดในแตล่ะยคุ  
 
อภปิรายผล 
 จากข้อมูลสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของการออกแบบ เร่ือง การศึกษาและ
พัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติ จากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรม แล้ว
คดัเลือกอีก 3 ลายท่ีเหมาะสมกับการนํามาทําผลิตภณัฑ์ 3 ชิน้ โดยผู้ เชียวชาญ ด้านผลิตภณัฑ์ 
สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้ 
 ลวดลายที่ 12  
 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ 1 สี เป็นลวดลายท่ีมีความ
เหมาะสม กับผลิตภณัฑ์เบาะรองนัง่มากท่ีสดุ ด้านรูปแบบลายทอ เป็นลวดลายท่ีมีโครงสร้างสมดลุ
มากท่ีสดุ เป็นลายเรียบง่าย มีรายละเอียดท่ีไม่เยอะมาก ในด้านของสีและลวดลาย มีการเพิ่มลวดลาย
โดยการใช้เส้นใยผสมข่าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  1 สี คือสีนํา้ตาลอ่อน เป็นเส้นด้ายพุ่งในการทอลาย
สง่ผลให้ผ้ามีลวดลายท่ีเด่นชดัมากขึน้ การวางตําแหน่งลายเน้นความเรียบง่าย มีสีสนัท่ีเดน่ขึน้กบัพืน้
ผ้าท่ีเป็นสีขาว ด้านความสวยงาม ลวดลายท่ีได้มีลกัษณะเป็นจดุเลก็ๆ ในบริเวณท่ีสม่ําเสมอ และมีการ
ใช้สีท่ีเป็นโทนสีเดียวกนั และด้านความเหมาะสม เป็นลวดลายท่ีมีความสมดลุ แข็งแรง เหมาะแก่การ
ใช้งานท่ีต้องรับแรงกระแทก ลวดลายและสีสนัของผ้าท่ีได้สามารถเข้าได้กบัทกุการตกแตง่ท่ีอยูอ่าศยั 
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 ลวดลายที่ 18 
 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายย้อมสีจากธรรมชาติ 2 สี เป็นลวดลายท่ีมีความ
เหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ หมอนอิงมากท่ีสุด ด้านรูปแบบลายทอ เป็นลวดลายท่ีมีความเรียบง่าย 
รายละเอียดไมเ่ยอะ มีการเน้นลายเป็นช่วงๆ ด้านของสีและลวดลาย มีการเพิ่มลวดลายโดยการใช้เส้น
ใยผสมข่าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 2 สี  คือสีนํา้ตาลอ่อน และสีส้ม เป็นเส้นด้ายพุ่งในการทอลาย เป็นการ
เพิ่มสีสนัให้ผ้าทอมากขึน้ การวางตําแหน่งลายเป็น ริว้ๆทางยาวเท่าๆกนั ซึง่มีลกัษณะเป็นลายของปีก
ผีเสือ้ ด้านความสวยงาม ลวดลายมีลกัษณะเป็นริว้ๆ 3 แถว และมีการใช้เส้นใยผสมข่าฝ้ายย้อมสี
นํา้ตาลอ่อน และสีส้ม เป็นเส้นด้ายพุ่ง ใช้โทนสีอบอุ่น ท่ีมีสีใกล้เคียงกนั และด้านความเหมาะสม เป็น
ลวดลายท่ีมีโครงสร้างแข็งแรง เหมาะกบัการใช้งานท่ีมีการสมัผสั กดทบั โทนสีและลวดลายของผ้าทอ
สามารถเข้าได้กบัทกุการตกแตง่ท่ีอยูอ่าศยั 
 ลวดลายที่ 2  
 ลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายใช้สีเดิมของเส้นใย เป็นลวดลายท่ีมีเหมาะสม
กบัผลติภณัฑ์ ผ้ามา่นมากท่ีสดุ ด้านรูปแบบลายทอ เป็นลวดลายท่ีมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม เรียบง่าย มี
การวางลายท่ีสมดลุกนั สง่ผลให้ลายทอมีความเดน่ชดั ด้านสีและลวดลาย ลายทอมีการออกแบบโดย
ใช้เส้นใยผสมข่าฝ้ายเป็นเส้นด้ายพุ่งในการทอลาย ลกัษณะของลายจะเป็นจุดๆ เล็กใหญ่จดัเรียงให้
สมดลุกนั ซึง่มีลกัษณะคลายลายจดุบนปีกของผีเสือ้ ด้านความสวยงาม ลายทอมีลกัษณะเป็นวงกลม 
ขนาดเล็กใหญ่ จดัวางอย่างสมดลุ มีจดุเด่นและจดุรอง โดยใช้สีธรรมชาติของเส้นใยผสมข่าฝ้าย ด้าน
ความเหมาะสม เป็นลวดลายท่ีมีโครงสร้าง ผ้ามีโครงสร้างท่ีแข็งแรง และเน่ืองจากการใช้งานของ
ผ้ามา่นต้องสมัผสักบัแสงแดด การใช้สีเดมิของเส้นด้ายโดยไม่ต้องย้อมสีนัน้มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
เพราะสีของผ้าจะไมซ่ีด 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวจิัย 
 1.  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายนัน้ควรมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ทัง้กระบวนการผลติ เพ่ือท่ีจะได้ลดปัญหาการเกิดมลพิษ ในกระบวนการผลติ 
 2.  ควรศึกษาลวดลายทอผ้าท่ีมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ บริโภค เพ่ือท่ีจะ      
สามารถพฒันารูปแบบให้เหมาะกบักลุม่ผู้บริโภค 
 3.  ควรศกึษาสมบตัขิองสีย้อมธรรมชาตวิา่มีข้อบกพร่องหรือไม่ในการนํามาย้อมสีเส้นใยผสม
ขา่ฝ้าย 
 4.  ควรออกแบบลวดลายผ้าท่ีสามารถเข้าได้กบัห้องทกุรูปแบบ เช่นห้องรับแขก ห้องนอน เพ่ือ
ความสะดวกตอ่การตกแตง่ท่ีอยูอ่าศยั 
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 5.  ในเร่ืองของการออกแบบลวดลายน่าจะมีลวดลายท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของ
ประเทศไทย และการในการเลือกกลุม่โทนสี ท่ีเป็นโทนสีเดียวกนั 
 6.  หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรให้คําแนะนํา ในเร่ืองคณุสมบตัิของเส้นใย 
ประโยชน์ วิธีการแปรรูป รวมถึงการออกแบบ เพ่ือท่ีสามารถพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ มีความสวยงาม
ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยในครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาลวดลายผ้าทอลายขดัให้มีความหลากหลายมากขึน้ เพ่ือ
นําไปสูก่ารใช้งานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 2.  ควรศึกษารูปแบบ กระบวนการผลิต และการออกแบบลวดลายทอผ้านัน้ ควรคํานึงว่า
สามารถผลติได้จริงหรือไม ่
 3.  ควรมีการพฒันา หรือการนํานวตักรรมมาใช้กบัลวดลายผ้าทอลายขดัจากเส้นใยผสมข่า
ฝ้าย เพ่ือให้โครงสร้างผ้ามีความแข็งแรงมากขึน้ เพ่ือตอบโจทย์การใช้งานรูปแบบอ่ืนๆ และยงัเป็นการ
เพิ่มทางเลือกให้กบัผู้บริโภค  
 4. ควรศกึษาและทดสอบคณุสมบตัิตา่งๆ ของเส้นใยผสมข่าฝ้าย เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
ของเส้นใย 
 5.  ควรคํานงึถึงต้นทนุของการผลติ และกระบวนการผลติ เพ่ือให้มีระยะเวลาการผลิตท่ีเหมาะสม
และผลติภณัฑ์มีราคาท่ีไมถ่กูไมแ่พงเกินไป  
 6.  ควรปรับแนวทางของการผลติผ้าทอ จากระบบอตุสาหกรรม เป็นระบบหตัถกรรม เพ่ือเป็น
การสร้างรายได้ให้กบัชมุชนทอผ้าท้องถ่ิน 
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ภาคผนวก ก  
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 
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ผลติภณัฑ์ผ้ามา่น 
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ผลติภณัฑ์หมอนอิง 
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ผลติภณัฑ์เบาะรองนัง่ 
 
 
 
 
 



223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคดิเหน็ 
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แบบสอบถาม 
ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

เร่ือง การศึกษาและพฒันาลวดลายผา้ทอลายขดัยอ้มสีธรรมชาติจากใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรม 
ตอนที ่1 คาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัผูเ้ชียวชาญ 

1. ช่ือ...................................................นามสกลุ................................................... 

2. เพศ    

                (   )     ชาย                    (   )   หญิง 

3. อายุจัดอยู่ในช่วงใด 

              (   )  ตํ่ากวา่ 25 ปี               (   ) 26-30 ปี 

              (   )  31-35 ปี                   (   ) ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

4. การศึกษา 

              (   )  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี 

              (   )  ปริญญาโท                 (   )  ปริญญาเอก 

                     อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

5. อาชีพ 

 ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั............................................................................ 

 สถานท่ีทาํงานในปัจจุบนั.......................................................................... 

 (   )  ราชการ  (   )  เอกชน  (   )  รัฐวิสาหกิจ 

6. ประสบการณ์การทาํงานและเข้าร่วมอบรมกจิกรรมต่างๆ 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นความเหมาะสมของเทรนดเ์คหะส่ิงทอ ปี 2012 สาํหรับ
การพฒันาลวดลายผา้ทอลายขดัยอ้มสีธรรมชาติจากฝ้ายผสมใยข่าในระบบอุตสาหกรรม 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาแนวโนม้เทรนดปี์ 2012 แลว้พิจารณาอ่านขอ้ความและทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน

ช่องระดบัความเหมาะสม (ขวามือของท่าน) ตามความคิดเห็น โปรดพิจารณาผลิตภณัฑแ์ลว้
ตอบคาํถามต่อไปน้ีตามความคิดเห็นของท่าน 

 
   ระดบัความเหมาะสม 

ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

1.ความธรรมดานิยามใหม ่ 1. แนวคดิ 
2. สี  
3.วสัด ุ

     

2.คดิบวก 1. แนวคดิ 
2. สี  
- กลุม่สีออ่นโยน 
- กลุม่สีสงัสรรค์ 
3.วสัด ุ

     

3.ธรรมชาต ิ
 

1. แนวคดิ 
2. สี  
- กลุม่ดนิ 
- กลุม่พืช ลม 
3.วสัด ุ

     

4.ความคดิสร้างสรรค์ 1. แนวคดิ 
2. สี  
3.วสัด ุ

     

5.วฒันธรรมพืน้ถ่ิน 1. แนวคดิ 
2. สี  
3.วสัด ุ

     

 
 

แนวคิด รายละเอียดแนวคิด 
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ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 เอกสารแนบ แนวโนม้เทรนดปี์ 2012 
 
1.ความธรรมดานิยามใหม่ 
 แนวความคดิ 
 ความธรรมดาในนิยามใหม่จึงหมายถึง คณุภาพแบบไร้ท่ีติความงามท่ีสมัผสัได้ด้วยตาและ
ความรู้สกึ ความใสใ่จในวิธีคิดทกัษะเชิงช่างท่ีปราณีต วสัดชุัน้ดี ไปจนถึงรายละเอียดและกระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นธรรม ไม่ทําลายธรรมชาติหรือใช้แรงงานอย่างผิดกฏหมาย และท่ีสําคญัคืออายกุารใช้งานท่ี
ยาวนานอนัแสดงได้ถึงการลงทนุท่ีคุ้มคา่ มีประโยชน์ และมองเห็นถึงเหตผุลของการจ่าย คณุลกัษณะ
เหลา่นีทํ้าให้สนิค้ามีมลูคา่และคณุคา่ด้วยตวัมนัเองอย่างแท้จริง มิใช่เป็นผลมาจากการสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีงดงามโดยการโฆษณา ซึง่จะด้อยความสําคญัลงเม่ือผู้บริโภค(ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. 2555: 5) 
 แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตวัอยา่งโทนสี ความธรรมดานิยามใหม่ 
ท่ีมา: ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. (2555). เจาะเทรนดโ์ลก โดย TCDC: 7. 
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 วสัดุเพือ่การออกแบบ 
 เป็นวสัดุท่ีเรียบง่าย ใส่ใจในวสัดุ รายละเอียด และมีกระบวนการการใชง้านท่ียาวนาน  และมี
ประโยชน์อย่างแทจ้ริง เช่น แผ่นไมค้อร์กและยางติดบนผา้รองหลงั ทาํจากไมค้อร์กโดยธรรมชาติมี
นํ้ าหนกัเบา ยดืหยุน่รับแรงกดไดดี้ กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและผนงัท่ีมีส่วนผสมของทวัร์มาลีน มีคุณสมบติั
ในการฟอกอากาศใหบ้ริสุทธ์ิข้ึนได ้(ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 2555: 19) 
 
2.คดิบวก 
 แนวความคดิ 
 การคิดบวกจึงเสมือนเป็นจุดเร่ิมตน้ การคาํนึงถึงคุณค่าของจิตใจการสร้างอารมณ์ชวนเพอ้ฝัน
ผสมความขบขนัปนความข้ีเล่นการใชว้สัดุและเน้ือผา้ท่ีบางเบา โปร่งแสง สีสันสดใสสบายตางาน
สถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างภายใน เทคโนโลยี ท่ีใส่ใจกบัอารมณ์และความรู้สึกของ
มนุษยม์ากยิ่งข้ึนทั้งในแง่ผิวสัมผสัและรูปทรงท่ีโคง้มน การสอดแทรกคุณลกัษณะท่ีส่ือ ถึงความ
อ่อนโยนในแบบผูห้ญิงก็สามารถช่วยนาํพางานออกแบบให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดห้ลากหลายและตรง
จุดมากข้ึน(ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 2555: 27) 
 แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตวัอยา่งโทนสี คิดบวก (กลุ่มสีอ่อนโยน,กลุ่มสีสงัสรรค)์ 
ท่ีมา: ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. (2555). เจาะเทรนดโ์ลก โดย TCDC: 29. 

 
 วสัดุเพือ่การออกแบบ 
 เป็นวสัดุท่ีมีความสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผูห้ญิง ให้ความรู้สึกอ่อนโยน รวมถึง
ปฏิสัมพนัธ์แบบผวิสัมผสั เช่น ผา้ไหมทอ 100% เน้ือบาง ใชป้ริมาณนอ้ยในกระบวนการยอ้มสีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งกระบวนการผลิต ผา้เหล่าน้ีมีความนุ่มนวลและรักษาง่าย หรือผา้บรรจุโลชัน่จาก
โปรตีนไหมธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหผ้วิของผูส้วมใส่มีความชุ่มช้ืนข้ึนได ้และผา้ลินินทอมือจากลินินโปร่ง
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แสง มีองคป์ระกอบลวดลายท่ีดูคลา้ยตารางหมากรุกเหมาะสาํ หรับใชเ้ป็นผา้ตกแต่งภายในท่ีพกัอาศยั 
(ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 2555: 42-43) 
 

3.ธรรมชาติ 
 แนวความคดิ 
 ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกอยูต่ลอดเวลาทาํใหเ้ราไม่สามารถคาดเดาธรรมชาติไดอี้กต่อไป คงถึง
เวลาแลว้ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งทาํความเขา้ใจธรรมชาติมากกว่าในระดบัของการอนุรักษ ์ และกา้วไปสู่ระดบั
ของการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืการใชจิ้นตนาการภาพจากความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ไม่วา
จะเป็นดิน นํ้ า ลม มาเป็นแรงบนัดาลใจในการผลิตผลงานถือเป็นการเร่ิมตน้รู้จกัธรรมชาติ หลกัการ 
Reuse – Recycle – Reduceก็อาจเป็นหนทางหน่ึงในการแสดงจิตสาํนึกรักษโ์ลก แต่คาํตอบท่ีดีท่ีสุด
คือการนาํหลกัการทางนิเวศวิทยาท่ีมนุษยศึ์กษาอยา่งยาวนานมาปรับใชใ้หง่้ายข้ึน มีสุนทรียภาพ และ
เขา้ถึงคนทัว่ไปมากยิง่ข้ึน ซ่ึงนบัว่าเป็นการเปล่ียนหลกัการสู่การลงมือปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั ใน
ท่ีสุดแลว้ เม่ือนกัออกแบบและผูผ้ลิตไดป้รับเปล่ียนสินคา้และบริการทุกประเภทให้สอดคลอ้งกบัวิถี
แห่งธรรมชาติอยา่งสร้างสรรค ์ประสิทธิผลเชิงนิเวศน์ (eco-effectiveness) จึงจะเกิดข้ึน อนัเป็นหนทางท่ี
มนุษยจ์ะอยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยนืแทจ้ริง(ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 2555: 48) 
 แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตวัอยา่งโทนสี ธรรมชาติ (กลุ่มดิน,กลุ่มพืช ลม) 
ท่ีมา: ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. (2555). เจาะเทรนดโ์ลก โดย TCDC: 50. 

 

 วสัดุเพือ่การออกแบบ 
 เป็นวสัดุท่ีมาจากธรรมชาติ เป็นแนวคิดการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การนาํกลบัมาใชใ้หม่ หรือการ
ออกแบบโดยใชก้ารมองแบบเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของธรรมชาติขยายลงไปยงัพื้นผิวของพืช
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พนัธ์ุเพื่อให้เกิดความสวยงามท่ีแตกต่าง เช่น กระเบ้ืองไมส้ําหรับงานตกแต่งประกอบด้วยเปลือก
มะพร้าว และไผ ่ 45% เรซ่ิน 45% เซรามิก10%  กระดาษอินทรียท์าํจากผกัและผลไมแ้ห้ง ใช้
กระบวนการผลิตซ่ึงแปลงวสัดุท่ีเส่ือมสลายได ้ผา้ใยเปลือกไมส้าํหรับลามิเนตบนวสัดุต่างๆทั้งผา้ non-
wovens ผา้ไหม ผา้ฝ้าย กระดาษหรือชิพบอร์ด สาํหรับผลิตเคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบ หรือ
เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร ผา้ท่ีทาํจากรังไหมซ่ึงไม่ไดผ้า่นการป่ันเป็นเส้นดา้ย แต่จะนาํทั้งรังไหมมาเยบ็
ต่อกนัดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัรโดยใชด้า้ยฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ใหเ้ป็นผา้ผนืใหญ่ ไหมบริสุทธ์ิจะมีความ
นุ่มดว้ยโครงสร้างของเสน้ใยท่ีสานกนัไปมา(ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 2555: 62-63) 
 
4.ความคดิสร้างสรรค์ 
 แนวความคดิ 
 ทุกอยา่งบนโลกลว้นมีสองดา้นเสมอ จากดา้นลบของเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ทาํใหเ้กิดดา้นบวกใน
การสร้างสรรคธุ์รกิจแบบใหม่ในวนัน้ี ความคิดสร้างสรรคไ์ม่ไดอ้ยู่เพียงแค่รูปทรงท่ีแปลกตาของ
ผลิตภณัฑ์เท่านั้น แต่เป็นวิธีการทาํธุรกิจแบบใหม่ท่ีว่าดว้ยการกลา้ลองผิดลองถูก แสวงหาความ
คล่องตวั ความยดืหยุน่ และการสนองตอบอยา่งทนัท่วงที มนัเร่ืองการลงมือ ทาํ มากกว่าการคิดและใช้
เวลาวางแผนอย่างยาวนานแบบผูป้ระกอบการในยุคก่อน เม่ือกรอบไดถู้กทาํลายและทุกอย่างสามารถ
เป็นไปได ้ การกลบัไปมองโลกใหม่ในสายตาแบบเด็กไร้เดียงสาอาจเป็นการเปิดประตูสู่การคิดคน้ 
ทดลอง เรียนรู้ผิดถูก ท่ีจะนาํมาซ่ึงการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ และพาไปสู่ความอิสระอยา่งไร้ขอบเขต
(ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 2555: 72) 
 แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตวัอยา่งโทนสี ความคิดสร้างสรรค ์
ท่ีมา: ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. (2555). เจาะเทรนดโ์ลก โดย TCDC: 74. 
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 วสัดุเพือ่การออกแบบ 
 เป็นวสัดุท่ีเกิดจากการทดลองส่ิงใหม่ๆ มีความเป็นอิสระ แนวคิดไม่ยึดอยูก่บัท่ี เช่น แผน่ยาง
ธรรมชาติ 100% ท่ีมีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสาํหรับใชต้กแต่งผนงัภายในและทาํเฟอร์นิเจอร์ กล่อง
กระดาษแขง็ท่ีต่อกนัเป็นโครงสร้างไดมี้คุณสมบติัในการดูดซบัเสียง มีนํ้ าหนกัเบาแต่แขง็แรงเป็นเยี่ยม 
รับนํ้ าหนกัไดดี้และเช่ือมต่อกนัได ้ จึงสามารถนาํไปทาํผนงัในสาํนกังาน หรือ ผนงัท่ีเคล่ือนยา้ยง่าย 
(ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 2555: 93-94) 
 
5.วฒันธรรมพืน้ถ่ิน 
 แนวความคดิ 
 การผลิตแบบเนน้จาํนวนในระบบอุตสาหกรรมทาํใหเ้กิดสินคา้โหลท่ีเหมือนกนัไปหมด จน
ไม่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดอี้กต่อไป การกลบัมามองหารากเหงา้
ท่ีมา วฒันธรรมพ้ืนถ่ิน และทกัษะท่ีบรรพบุรุษเคยปฏิบติัสืบต่อกนัมา คือส่ิงท่ีสร้างเอกลกัษณ์ ความ
แตกต่าง และคุณค่า ไม่ใหสิ้นคา้ช้ินใหม่ถูกกลืนหายไปในโลกแห่งความเหมือนน้ีการสืบทอดทกัษะ
งานทาํมือแบบประณีตศิลป์หรือแมแ้ต่เสน่ห์แบบดิบๆ ถูกร้ือฟ้ืนกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง ผลิตภณัฑท่ี์สาํเร็จ
ออกมาจากเบา้พิมพไ์ม่ไดส้ร้างความรู้สึกช่ืนชมเท่ากบัผลิตภณัฑท่ี์เปิดโอกาสให้ผูใ้ชไ้ดมี้ส่วนร่วมใน
การออกแบบและประดิษฐ์ผลงานท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนไดช้ดัเจน ความเก่า โบราณและของท่ีตก
ทอดจากรุ่นสู่รุ่นคือสญัลกัษณ์ท่ีแสดงความพิเศษไม่เหมือนใคร ความสวยแบบวินเทจสไตลแ์สดงอยูใ่น
เร่ืองราวของรอยบ่ิน สีขดูลอก หรือภาพเลือนรางไม่สมํ่าเสมอ อีกทั้งยงัใหค้วามรู้สึกอุ่นใจท่ีว่า อดีตคือ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงสามารถช่วยทดแทนความไม่แน่นอนของอนาคตท่ียงัมาไม่ถึง(ศูนย์
สร้างสรรคง์านออกแบบ. 2555: 1 
  แนวความคดิด้านสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตวัอยา่งโทนสี วฒันธรรมพ้ืนถ่ิน 
ท่ีมา: ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. (2555). เจาะเทรนดโ์ลก โดย TCDC: 106. 
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 วสัดุเพือ่การออกแบบ 
 เป็นวสัดุท่ีมีเร่ืองราวสืบทอดกนัมาการทาํเลียบแบบของเก่า การใชท้กัษะฝีมือแบบดัง่เดิม ซ่ึง
มีทั้งความดิบและประณีต เช่น วสัดุปูพื้นและบุผนังซ่ึงใชข้นท่ีมีลกัษณะเหมือนเชือกทาํให้เกิดความ
หนาฟู พรมทอน้ีประกอบดว้ยป่านศรนารายณ์ 20% และฝ้าย 80% ส่ิงทอสาํหรับการตกแต่งภายในท่ีมี
ส่วนผสมของเสน้ใยสมุนไพร ทอข้ึนจากเสน้ใยของตน้กระทือ 90% และเสน้ใยฝ้าย 10% มีสีธรรมชาติ
ของสมุนไพร โดยไม่ไดใ้ชส้ารเคมีใดๆ ในกระบวนการผลิตเหมาะสาํหรับบุเฟอร์นิเจอร์ ทาํผา้ม่าน
โครงกระเป๋า บรรจุภณัฑแ์ละเส่ือผา้ทอสาํหรับทาํม่านตกแต่งภายใน เป็นผา้สามมิติท่ีทอเลียนแบบ
โครงสร้างของแผน่ตะแกรงกรองความช้ืน ทาํจากเสน้ใยกระดาษ 100% (ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ. 
2555: 125-126) 
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แบบสอบถาม 
ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

เร่ือง การศึกษาและพฒันาลวดลายผา้ทอลายขดัยอ้มสีธรรมชาติจากใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรม 
ตอนที ่1 คาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ผูบ้ริโภคในวยัเร่ิมทาํงาน) 

1. เพศ    

                (   )     ชาย                    (   )   หญิง 

2. อายุจัดอยู่ในช่วงใด 

              (   )  ตํ่ากวา่ 25 ปี               (   ) 26-30 ปี 

              (   )  31-35 ปี                   (   ) ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

3. การศึกษา 

              (   )  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี 

              (   )  ปริญญาโท                 (   )  ปริญญาเอก 

                     อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

4. อาชีพ 

 ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั............................................................................... 

 สถานท่ีทาํงานในปัจจุบนั............................................................................. 

5. รายได้ 

              (   ) ระหวา่ง10,00-15,000          (   ) ระหวา่ง 16,000- 20,000 

              (   ) ระหวา่ง21,000-25,000        (   ) 26,000 ข้ึนไป 

6. ท่านเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติมากน้อยเพยีงใด 

(   ) มาก  (   ) ปานกลาง  (   ) นอ้ย  (   ) ไม่เคยซ้ือเลย 

7. ลกัษณะทีพ่กัอาศัยของท่านเป็นเช่นใด 

(   ) บา้นทาวน์เฮาส์ (   ) คอนโดมิเนียม (   ) อาคารพาณิชย ์ (   ) บา้นเด่ียว 
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8. ท่านชอบผลติภัณฑ์ใดทีผ่ลติจากเส้นใยธรรมชาต ิ

(   ) โคมไฟ  (   ) เบาะรองนัง่  (   ) ผา้ม่าน  (   ) หมอนอิง 

9. ท่านคดิว่าเคหะส่ิงทอในปัจจุบันมีปัญหาในเร่ืองใด 

(   ) สีสนั และ ลวดลาย (   ) ผวิสมัผสั  (   ) การดูแลรักษา (   ) ราคา 

10. อะไรคอืเหตุผลทีใ่ช้ผลติภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิ

(   ) สีสนั และ ลวดลาย    (   ) ตกแต่งบา้นหรือหอ้งใหม่  

(   ) ซ้ือโดยไม่ไดต้ั้งใจ (เห็นแลว้ชอบ)  (   ) รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

11. ท่านคดิว่าผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากเส้นใยธรรมชาติมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในอนาคต 

(   ) มาก  (   ) ปานกลาง  (   ) นอ้ย  (   ) นอ้ยท่ีสุด 

12. ท่านคดิว่าผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ เหมาะกบัการตกแต่งห้องแบบใด 

(   ) หอ้งนอน  (   ) หอ้งนัง่เล่น  (   ) หอ้งทาํงาน  (   ) หอ้งรับแขก 

13. เส้นใยธรรมชาติทีท่่านใช้ตกแต่งบ้านหรือห้อง คอื 

(   ) เสน้ใยฝ้าย  (   ) เสน้ใยไหม  (   ) เสน้ใยป่าน  (   ) อ่ืนๆ 

14. ลกัษณะผวิสัมผสัผ้าทีใ่ช้ในการตกแต่งบ้านหรือห้อง 

(   ) ผา้ผวิขรุขระ  (   ) ผา้โปร่ง พล้ิว (   ) ผา้ผวิล่ืน ยดืหยุน่ (   ) อ่ืนๆ 

15. ท่านมีความสนใจในเส้นใยธรรมชาติทดแทนชนิดอืน่ๆนอกจากทีเ่คยมีอยู่หรือไม่ 

(   ) มาก  (   ) ปานกลาง  (   ) นอ้ย  (   ) นอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภคดา้นความตอ้งการในเร่ือง  ลวดลายท่ีเหมาะสมกบัเคหะส่ิงทอ  
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาในเร่ือง รูปแบบ ลวดลาย ท่ีเหมาะสมกบัเคหะส่ิงทอท่ีทอจากเส้นใยธรรมชาติ แลว้

พิจารณาอ่านขอ้ความและทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัความคิดเห็น (ขวามือของท่าน) ตาม
ความคิดเห็น โปรดพิจารณาผลิตภณัฑแ์ลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ีตามความคิดเห็นของท่าน 

 

   
 

ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
1. Elegance (หรูหรา) 
มีรายละเอียดในลายเยอะ ลายทอมี
ลวดลายท่ีสวยงาม วิจิตร ลกัษณะลาย
เป็นเสน้โคง้ อ่อนชอ้ย มีลกัษณะ
ลวดลายท่ีเลียนแบบธรรมชาติ 

      

2. Abstract (นามธรรม) 
ลวดลายเกิดจากการใชเ้สน้ดา้ยยอ้มสี 
แลว้ทอทาํใหเ้กิดลวดลายแปลกใหม่
โดยมีลกัษณะเหมือนลายนํ้าไหล เป็น
ลวดลายท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้
 

      

 3. Shade (สีพืน้) 
เกิดจาการใช้เส้นด้ายย้อมสีมาทอ
ตามลายท่ีได้ออกแบบไว้ ทําให้เกิด
ผ้าผืนท่ีมีสีเดียวทัง้ผืน 
 
 

      

 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม............................................ .... ................................................................. 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

รูปแบบลายทอ ลกัษณะลายทอ 
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แบบสอบถาม 
ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

เร่ือง การศึกษาและพฒันาลวดลายผา้ทอลายขดัยอ้มสีธรรมชาติจากใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรม 
ตอนที ่1 คาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัผูเ้ชียวชาญ 

1. ช่ือ...................................................นามสกลุ................................................... 

2. เพศ    

                (   )     ชาย                    (   )   หญิง 

3. อายุจัดอยู่ในช่วงใด 

              (   )  ตํ่ากวา่ 25 ปี                (   ) 26-30 ปี 

              (   )  31-35 ปี                      (   ) ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

4. การศึกษา 

              (   )  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี 

              (   )  ปริญญาโท                 (   )  ปริญญาเอก 

                     อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

5. อาชีพ 

 ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั............................................................................... 

 สถานท่ีทาํงานในปัจจุบนั............................................................................. 

 (   )  ราชการ  (   )  เอกชน  (   )  รัฐวิสาหกิจ 

6. ประสบการณ์การทาํงานและเข้าร่วมอบรมกจิกรรมต่างๆ 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดัท่ีผูว้ิจยัได้
ออกแบบไว ้จาํนวน 30 แบบ สาํหรับการพฒันาลวดลายผา้ทอลายขดัยอ้มสีธรรมชาติจากฝ้ายผสมใยข่า
ในระบบอุตสาหกรรม 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของลวดลายทอลายขดัท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบไว ้จาํนวน 30 แบบ 

แลว้พิจารณาอ่านขอ้ความและทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัความคิดเห็น (ขวามือของ
ท่าน) ตามความคิดเห็น โปรดพิจารณาผลิตภณัฑแ์ลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ีตามความคิดเห็น
ของท่าน 

 

10 รูปแบบ จากการใช้สีเดิมของเส้นด้าย 
 

   ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
ลวดลายท่ี 1  1. รูปแบบลายทอ 

2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 2 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 3 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 4 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

 

รูปแบบลวดลาย รายละเอียดลวดลาย 
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ตาราง (ต่อ) 
   ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ลวดลายท่ี 5 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 6 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 7 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 8 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 9 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 10 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

 

รูปแบบลวดลาย รายละเอียดลวดลาย 
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ตาราง (ต่อ) 
5 รูปแบบ จากการย้อมสีทีไ่ด้จากธรรมชาติ 1 สี 
 

   ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
ลวดลายท่ี 11 1. รูปแบบลายทอ 

2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 12 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 13 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 14 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 15 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

 
 
 
 

รูปแบบลวดลาย รายละเอียดลวดลาย 
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ตาราง (ต่อ) 
5 รูปแบบ จากการย้อมสีทีไ่ด้จากธรรมชาติ 2 สี 
 

   ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
ลวดลายท่ี 16 1. รูปแบบลายทอ 

2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 17 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 18 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 19 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 20 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

 
 
 
 

รูปแบบลวดลาย รายละเอียดลวดลาย 
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ตาราง (ต่อ) 
5 รูปแบบ จากการมัดย้อมสีทีไ่ด้จากธรรมชาติ 1 สี 
 

   ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
ลวดลายท่ี 21 1. รูปแบบลายทอ 

2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 22 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 23 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 24 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 25 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

 
 
 
 

รูปแบบลวดลาย รายละเอียดลวดลาย 
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ตาราง (ต่อ) 
5 รูปแบบ จากการมัดย้อมสีทีไ่ด้จากธรรมชาติ 2 สี 
 

   ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
ลวดลายท่ี 26 1. รูปแบบลายทอ 

2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 27 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 28 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 29 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

ลวดลายท่ี 30 1. รูปแบบลายทอ 
2. สี และลวดลาย 
3. ความสวยงาม 
4. ความเหมาะสม 

     

 
 
 
 

รูปแบบลวดลาย รายละเอียดลวดลาย 
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ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................................................. 
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เอกสารแนบ แบบร่างลายทอ 

ลวดลายที ่1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่2 
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ลวดลายที ่3 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่4 
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ลวดลายที ่5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่6 
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ลวดลายที ่7 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่8 
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ลวดลายที ่9 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่10 
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ลวดลายที ่11 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่12 
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ลวดลายที ่13 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่14 
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ลวดลายที ่15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่16 
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ลวดลายที ่17 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่18 
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ลวดลายที ่19 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่20 
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ลวดลายที ่21 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่22 
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ลวดลายที ่23 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่24 
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ลวดลายที ่25 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่26 
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ลวดลายที ่27 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่28 
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ลวดลายที ่29 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายที ่30 
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แบบสอบถาม 
ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

เร่ือง การศึกษาและพฒันาลวดลายผา้ทอลายขดัยอ้มสีธรรมชาติจากใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรม 
ตอนที ่1 คาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ผูบ้ริโภคในวยัเร่ิมทาํงาน) 

1. เพศ    

                (   )     ชาย                    (   )   หญิง 

2. อายุจัดอยู่ในช่วงใด 

              (   )  ตํ่ากวา่ 25 ปี                (   ) 26-30 ปี 

              (   )  31-35 ปี                   (   ) ตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไป 

3. การศึกษา 

              (   )  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี 

              (   )  ปริญญาโท                 (   )  ปริญญาเอก 

                     อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 

4. อาชีพ 

 ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั............................................................................... 

 สถานท่ีทาํงานในปัจจุบนั............................................................................. 

5. รายได้ 

              (   ) ระหวา่ง10,00-15,000          (   ) ระหวา่ง 16,000- 20,000 

              (   ) ระหวา่ง21,000-25,000        (   ) 26,000 ข้ึนไป 

6. ท่านเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติมากน้อยเพยีงใด 

(   ) มาก  (   ) ปานกลาง  (   ) นอ้ย  (   ) ไม่เคยซ้ือเลย 

7. ลกัษณะทีพ่กัอาศัยของท่านเป็นเช่นใด 

(   ) บา้นทาวน์เฮาส์ (   ) คอนโดมิเนียม (   ) อาคารพาณิชย ์ (   ) บา้นเด่ียว 
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8. ท่านชอบผลติภัณฑ์ใดทีผ่ลติจากเส้นใยธรรมชาต ิ

(   ) โคมไฟ  (   ) เบาะรองนัง่  (   ) ผา้ม่าน  (   ) หมอนอิง 

9. ท่านคดิว่าเคหะส่ิงทอในปัจจุบันมีปัญหาในเร่ืองใด 

(   ) สีสนั และ ลวดลาย (   ) ผวิสมัผสั  (   ) การดูแลรักษา (   ) ราคา 

10. อะไรคอืเหตุผลทีใ่ช้ผลติภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาต ิ

(   ) สีสนั และ ลวดลาย    (   ) ตกแต่งบา้นหรือหอ้งใหม่  

(   ) ซ้ือโดยไม่ไดต้ั้งใจ (เห็นแลว้ชอบ)  (   ) รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

11. ท่านคดิว่าผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากเส้นใยธรรมชาติมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในอนาคต 

(   ) มาก  (   ) ปานกลาง  (   ) นอ้ย  (   ) นอ้ยท่ีสุด 

12. ท่านคดิว่าผลติภณัฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ เหมาะกบัการตกแต่งห้องแบบใด 

(   ) หอ้งนอน  (   ) หอ้งนัง่เล่น  (   ) หอ้งทาํงาน  (   ) หอ้งรับแขก 

13. เส้นใยธรรมชาติทีท่่านใช้ตกแต่งบ้านหรือห้อง คอื 

(   ) เสน้ใยฝ้าย  (   ) เสน้ใยไหม  (   ) เสน้ใยป่าน  (   ) อ่ืนๆ 

14. ลกัษณะผวิสัมผสัผ้าทีใ่ช้ในการตกแต่งบ้านหรือห้อง 

(   ) ผา้ผวิขรุขระ  (   ) ผา้โปร่ง พล้ิว (   ) ผา้ผวิล่ืน ยดืหยุน่ (   ) อ่ืนๆ 

15. ท่านมีความสนใจในเส้นใยธรรมชาติทดแทนชนิดอืน่ๆนอกจากทีเ่คยมีอยู่หรือไม่ 

(   ) มาก  (   ) ปานกลาง  (   ) นอ้ย  (   ) นอ้ยท่ีสุด 

 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ดา้นความเหมาะสมของผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอตน้แบบ ท่ี
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบผา้ทอลายขดั ยอ้มสีธรรมชาติจากใยผสมข่าฝ้ายไว ้จาํนวน 3 รูปแบบ 

สําหรับการพัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย ้อมสีธรรมชาติจากฝ้ายผสมใยข่าในระบบ
อุตสาหกรรม 
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คําช้ีแจง โปรดพิจารณา ดา้นความเหมาะสมของผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอตน้แบบ ท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบผา้
ทอลายขดั ยอ้มสีจากใยผสมข่าฝ้ายไว ้จาํนวน 3 รูปแบบ แลว้พิจารณาอ่านขอ้ความและทาํ
เคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัความคิดเห็น (ขวามือของท่าน) ตามความคิดเห็น โปรด
พิจารณาผลิตภณัฑแ์ลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ีตามความคิดเห็นของท่าน 

 

  ระดบัความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

หมอนอิง  แบบท่ี 1       

หมอนอิง  แบบท่ี 2       

หมอนอิง  แบบท่ี 3      

ผา้ม่าน   แบบท่ี 1      

ผา้ม่าน   แบบท่ี 2      

ผา้ม่าน   แบบท่ี 3      

เบาะรองนัง่  แบบท่ี 1      

เบาะรองนัง่  แบบท่ี 2      

เบาะรองนัง่  แบบท่ี 3      
 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................ 
 
 
 
 
 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์
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เอกสารแนบ ผลิตภณัฑจ์ากเสน้ใยผสมข่าฝ้าย 
 หมอนอิง  แบบท่ี 1  
 
 
 
  
 
 
 
 
 หมอนอิง  แบบท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมอนอิง  แบบท่ี 3 
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 ผา้ม่าน   แบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผา้ม่าน   แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผา้ม่าน   แบบท่ี 3 
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 เบาะรองนัง่  แบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
  
 เบาะรองนัง่  แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 เบาะรองนัง่  แบบท่ี 3 
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ภาคผนวก ค  
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

ช่ือ     คณุบณัฑิต พงศาโรจนวทิย์ 
ตําแหนง่ท่ีทํางาน    กรรมการผู้จดัการ 
สถานท่ีทํางานปัจจบุนั  บริษัท ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากดั 
ประวตักิารศกึษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ช่ือ     คณุประจกัษ์  แอกทอง  
ตําแหนง่ท่ีทํางาน    ผู้ เชียวชาญด้านสิง่ทอ 
สถานท่ีทํางานปัจจบุนั  สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
ประวตักิารศกึษา  ภาควิชาเคมีสิง่ทอ คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
 
ช่ือ   อาจารย์กญัญมุา ญาณวิโรจน์ 
ตําแหนง่ท่ีทํางาน    อาจารย์ประจําวิชาออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอ  
     คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
สถานท่ีทํางานปัจจบุนั   คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่  
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประวตักิารศกึษา  Master Arte Della Moda (Fashion Design) Accademia Italiana 
 
ช่ือ     อาจารย์มนญู จิตต์ใจฉ่ํา 
ตําแหนง่ท่ีทํางาน    อาจารย์ประจํา คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอ  
สถานท่ีทํางานปัจจบุนั  คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ประวตักิารศกึษา  วศ.ม.(วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม)  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
ช่ือ     อาจารย์ศกัดา ปรีชาวฒันสกลุ 
ตําแหนง่ท่ีทํางาน   อาจารย์ประจํา คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
สถานท่ีทํางานปัจจบุนั  คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ประวตักิารศกึษา  วศ.ม.(วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม)  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   



266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
แบบขอใบผู้เช่ียวชาญ 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ  นางสาวพรทิพย์   กระทรวงไทย 
วนัเดือนปีเกิด  2 กนัยายน 2530 
สถานท่ีเกิด กําแพงเพชร 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  219/2 หมูบ้่าน เอ อาร์ ที สแควร์ ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ  
 11120 
ตําแหนง่ปัจจบุนั  ประกอบอาชีพอิสระ 
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