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ความมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ ออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาวบานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม และ เพื่อประเมินผลดานการออกแบบและการผลิต โดยทําการออกแบบผาบุโคมไฟ
ประดับ 3 ประเภทคือ 1) โคมไฟตั้งโตะ 2) โคมไฟตั้งพื้น และ 3)โคมไฟแขวน การออกแบบและผลิต
ผาบุโคมไฟประดับจะทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ประเมิน 5 ดานคือ ดาน
ประโยชนใชสอย  ดานความงาม  ดานวัสดุ  ดานการผลิต และดานตนทุน และเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา
1. ที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบผาบุโคมไฟประดับข้ึนจากผาทอผสมระหวางฝายและ

กระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 27 
แบบ และใหผูเช่ียวชาญจํานวน  10 คน เลือกเหลือ 9 แบบ แลวนําแบบผาบุโคมไฟประดับไปผลิต
เปน ชิ้นงาน ไดแก ผาบุโคมไฟตั้งโตะจํานวน 3 ลาย ( A1 , B2  และ C3)  ผาบุโคมไฟตั้งพื้นจํานวน 
3 ลาย ( A1 , B2  และ C3 ) และ ผาบุโคมไฟแขวน  จํานวน 3 ลาย ( A2 , B1 และ C3)  

2. ผลการประเมินโดยผูเชียวชาญ พบวา ผาบุโคมไฟประเภทโคมไฟตั้งโตะ  คาเฉลี่ย
สูงสุด คือ แบบ B2  รองลงมาคือ C3  และ A1  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (t= 1.37), 4.04 (t= 
0.34) และ 4.01 (t= 0.06)  ตามลําดับ  ผลการประเมินทุกแบบอยูในเกณฑดี และสอดคลองกับ
สมมุติฐาน ที่นัยสําคัญระดับ .05  ประเภทโคมไฟตั้งพื้น  คาเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบ  A1  รองลงมาคือ 
C3  และ B2  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 (t= 1.49),  4.25 (t= 1.39) และ 4.14 (t= 0.87)  ตามลําดับ  
ผลการประเมินทุกแบบอยูในเกณฑดี และสอดคลองกับสมมุติฐาน ที่นัยสําคัญระดับ .05  ประเภท
โคมไฟแขวน  คาเฉล่ียสูงสุด คือ แบบ  C3  รองลงมาคือ  A2  และ B1  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
(t= 1.58), 4.09 (t= 0.78) และ 4.06 (t= 0.43)  ตามลําดับ  ผลการประเมินแบบอยูในเกณฑดี และ
สอดคลองกับสมมุติฐาน ที่นัยสําคัญระดับ .05.                                                                .
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The purposes of this research were to design and production of cloth cover lamps 
shade using cotton yarn and pineapple paper according to Thai Maw Cloth Style, Baan Mai
Mauk Chaam, Chiangmai Province, and also evaluated the design and Production. They 
were for 3 kinds of lamp shade, 1) table lamp shade, 2) floor lamp shade and  3) hanging 
lamp shade. The cloth cover lamps shade designed and production were evaluated by 10 
experts by considering on 5 indicators which were Practical Function, Aesthetic Function,  
Material Production, and Cost. The statistical tools were use to analyzed the data were 
mean, standard deviation, and t- Test.

The results were as followed :
1. The researcher designed cloth cover lamps shade using cotton yarn and 

pineapple paper according to Thai Maw Cloth Style, Baan Mai Mauk Chaam, Chiangmai 
Province  in 27 styles and let 10 experts chosen for 9 styles, then the researcher production 
cloth cover lamps for three cloth cover pattern (A1, B2 and C3) for table lamp shade and
three cloth cover pattern ( A1 , B2 and C3 ) for floor lamp shade and three cloth cover 
pattern ( A1 , B2 and C3 ) for hanging lamp shade.

2. The  experts evaluated found that, the table lamp shade pattern B2 was the 
highest, followed by C3 and A1 with average score of 4.17 (t = 1.37), 4.04 (t = 0.34) and 
4.01 (t = 0.06)  respectively and significance level of  .05.  The floor lamp shade pattern A1 
was the highest, followed by C3 and B2 with average score of 4.26 (t = 1.49), 4.25 (t = 
1.39) and 4.14 (t = 0.87)  respectively and significance level of .05. The hanging lamp 
shade pattern C3 was the highest followed by A2 and B1 with average score of 4.20 (t = 
1.58), 4.09 (t = 0.78) and 4.06 (t = 0.43)  respectively and significance level of .05 and 
consistent with the hypothesis.



ประกาศคุณูปการ

ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาอยางย่ิง จาก อาจารย ดร. ไพรัช  
วงศยุทธไกร  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  อาจารย โอภาส  สุขหวาน  กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ   ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา  แนะนํา  และขอเสนอแนะ ตลอดจนแกไข
ขอบกพรองอันเปนประโยชนในการทําปริญญานิพนธ คร้ังน้ีอยางดีย่ิง นับต้ังแตเร่ิมตนดําเนินการจน
เสร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง  จึงขอกราบขอบพระคุณ เปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี

ขอขอบพระคุณ อาจารย ณภัทร  ยศย่ิงยง อาจารย มลวิภา  ภูลสนอง  อาจารย วินิททร 
สอนพรินทร ท่ีกรุณา ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และเสนอแนะ ตลอดจนแกไขขอบกพรองอันเปน
ประโยชนในการทําปริญญานิพนธ อีกท้ังยังกรุณาใหความอนุเคราะห เปนผูเช่ียวชาญ ในงานวิจัย
คร้ังน้ีดวย  ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง  จึงขอกราบขอบพระคุณ เปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี

ขอขอบคุณ คุณเพียงใจ ติยานุพันธุ  ผูทอผากลุมไทยมาว ท่ีใหความชวยเหลือเก่ียวกับ
ขอมูล และใหความชวยเหลือในการทอผา เปนอยางดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ เปนอยางสูงไว 
ณ โอกาสนี้

ขอขอบผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
ขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานทุกทานท่ี ใหกําลังใจและใหคําแนะนําตางๆ เปนอยางดี
ขอขอบคุณนองชาย นายรุงโรจน  ยารังฝน ท่ีชวยเหลือในดานขอมูลสถิติและใหคําแนะนํา

ตางๆ เปนอยางดี
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากปริญญานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชา

พระคุณของบิดา  มารดา  บูรพคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอน ช้ีแนะแนวทางท่ี
ดีและมีคุณคาตลอดจนประสาทวิทยาการความรูแกผูวิจัยมาตลอด

รุงอรุณ  ยารังฝน
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บทท่ี 1
บทนํา

ภูมิหลัง
จากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวาแนวโนมตลาดสงออกเครื่องประดับตกแตงบาน

ของไทยในป 2552 น้ันคาดวานาจะเติบโตไมเกินรอยละ 3 จากอุปสงคที่อาจจะชะลอตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจที่มีแนวโนมซบเซาแตอยางไรก็ดี ความตองการสินคาในตลาดรองและตลาดใหมของไทยที่
ยังมีแนวโนมการขยายตัวท่ีดีอีกท้ังยังมีความตองการสินคาท่ีคอนขางหลากหลายจึงเปนไปไดวาการ
สงออกสินคาของเครื่องประดับตกแตงบานของไทยโดยภาพรวมในกลุมตลาดรองและใหม นาจะมี
สัดสวนการสงออกเพิ่มขึ้นไดเปนรอยละ 30-35 ของมูลคาการสงออกสินคากลุมนี้โดยรวม และ
อาจจะสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเปนเลขสองหลักดังเชน 3-4 
ปที่ผานมา  แตจากปจจัยตางๆที่จะสงผลตอการทําธุรกิจในป 2552 ผูประกอบการเครื่องประดับ
ตกแตงบานของไทยจําเปนตองเรงปรับตัว เพ่ือรองรับกับความผันแปรของเศรษฐกิจและการแขงขัน
ของประเทศคูแขงใหทันทวงที (ศูนยวิจัยกสิกรไทย.  2552: ออนไลน) และถึงแมในชวงเดือน ม.ค. –
ส.ค. 2553 การสงออกเฟอรนิเจอรตกแตงบานของไทยจะมีแนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นตามการ
ฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก แตในชวงตั้งแตเดือนสิงหาคมที่ผานมาจนถึงในชวงไตรมาสสุดทาย
ของป 2553 กลับตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงจากการแข็งคาของเงินบาท ซึ่งทําใหเสียเปรียบดานราคา
มากขึ้น แตในดานตลาดเฟอรนิเจอรและของตกแตงในประเทศ ป 2553 ยังคงมีแนวโนมขยายตัว
ตามการเติบโตของตลาด อสังหาริมทรัพย ซึ่งคาดวาจะมูล 53,000-54,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 5 (YOY) (ศูนยวิจัยกสิกรไทย.  2554: ออนไลน) อยางไรก็ตามทั้งนี้ผูประกอบการตองควร
เรง ปรับกลยุทธทางการแขงขัน ทั้งในดานของการผลิต การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด ซึ่งใน
ดานของการผลิต ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในเรื่องของการใชวัตถุดิบตามธรรมชาติที่หาไดงายและ
ราคาถูก อีกทั้งยังสอดรับกับกระแสรณรงคตานโลกรอนดวย หากสามารถประยุกตใชแทนวัตถุดิบ
สังเคราะหที่ราคาแพงกวาได นอกจากนี้ สินคาประเภท Hand Made จากวัตถุดิบธรรมชาติหลาย
ชนิด ผูนําเขาหลายประเทศอาจจะไมตองเสียภาษีศุลกากร เชน ไม กระดาษ เหล็ก เปนตน ประกอบ
กับการผูบริโภคปจจุบันตื่นตัวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง สินคาจากวัสดุทางธรรมชาติจึง
เปนแนวโนมตลาดที่กําลังขยายตัวและยังมีอนาคตที่สดใส พรอมกับเรงพัฒนาแรงงานฝมือของไทย
ใหสามารถประดิษฐชิ้นงานที่มีความประณีตและมีรายละเอียดในชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑในดานการออกแบบ ประโยชนใชสอย เทคนิคการผลิต ตราสินคา เพ่ือสรางความแตกตาง 
เพิ่มมูลคาสินคาใหสูงขึ้น และผลิตตรงตามแนวโนมความตองการของตลาดโลก และตอบสนองตอ
รสนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได พรอมกับสรางเอกลักษณ เพื่อรักษาความแตกตางไวใหได
นานที่สุด รวมทั้งสรางความหลากหลายและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ทวงที (ศูนยวิจัยกสิกร
ไทย.  2552: ออนไลน)  โคมไฟเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ ของเครื่องประดับตกแตงบานที่ชวยเพิ่ม
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ความสวยงามใหกับที่พักอาศัยไดเปนอยางดี เคลื่อนยายไดสะดวก ราคาไมสูงมากนักสามารถชวย
สรางบรรยากาศและความงามทั้งในเวลาเปดและเวลาปดไฟ  ทั้งเพื่อใชประโยชนและเพื่อความ
สวยงาม จึงทําใหโคมไฟเปนที่นิยม ใชกันอยางแพรหลาย ดังนั้นการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ
ตกแตงบานประเภทโคมไฟ จึงมีความนาสนใจในการ พัฒนาใหมีความแปลกใหม สวยงาม นาสนใจ
และตอบสนองตอผูบริโภคอยูเสมอ  

การสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเกิดรายไดและการเพิ่มแนวทางสรางอาชีพใหกับกลุมชุมชนใน
ทองถิ่นนั้น  เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกลาวไดวาเศรษฐกิจของชุมชนเปน
รากฐานของเศรษฐกิจระดับชาติ  ฉะนั้นการพัฒนาในเรื่องของการสรางอาชีพจึงเปนสิ่งจําเปนที่
จะตองมีการปรับทิศทางใหเหมาะสมกับความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค เชนการออกแบบ
ผลิตภัณฑในทองถิ่นใหมีรูปแบบถูกตองเหมาะสมกับการเวลาที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ การนําวัสดุ
ทองถิ่นมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มคุณคา เปนตน  แตทั้งนี้ยังตองคงรักษาสงเสริมหัตถกรรมไทยทองถิ่น 
อนุรักษและสืบทอดงานหัตถกรรมจากบรรพบุรุษใหคงอยูไดดวย

วัสดุธรรมชาติในประเทศที่หลากหลาย สามารถหาไดงาย เหมาะที่จะนํามาเปนสวนหนึ่ง
ของ การพัฒนาออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหมๆ มีหลายอยาง แตที่นาสนใจคือ กระดาษจากใย
สับปะรด เพราะสับปะรดเปนพืชไรเศรษฐกิจอันดับตนๆของประเทศไทยที่มีพื้นที่เพาะปลูกทั่ว
ประเทศมากกวา 1 ลานไร เชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร กระบี่ ระยอง ชลบุรี เชียงราย และ
นครพนม หลังจากเก็บผลของสับปะรดแลว ใบสับปะรดจากไรจํานวนมากก็ไมไดนําไปใชประโยชน
อยางอื่นเกษตรกรจะเผาทําลายเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในรอบตอไป จากการศึกษาพบวาใบ
สับปะรดเปนพืชที่มีเสนใยใบปริมาณมากพอควรเมื่อเปรียบเทียบกับตนปอสาซึ่งนํามาผลิตเปน
ผลิตภัณฑหัตถกรรมกระดาษสาที่นิยมอยูในปจจุบัน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 2554: เอกสาร
ออนไลน ) และจากการทดลองของหลายบริษัทในตางประเทศแสดงใหเห็นวาอัตราสวน ของความ
ยาวของเซลลเสนใยตอความกวางของเซลลสูงมากซึ่งทําใหไดกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ กลาวคือ 
มีความบางมาก ผิวนุมเนียนและบิดงอหรือเปล่ียนรูปรางไดงายโดยไมเสียหาย กลาวกันวามีลักษณะ
คลายผา โดยอาจจะทําการขยําหรือพับใหเล็กลงและกลับดึงออกใหเขารูปดังเดิมไดโดยไมมีอาการ
เสียหายเลย (กัลยวัต พรสุรัตน.  2546: 18)

ฝายเปนใยเกาแกชนิดหนึ่งซึ่งรูจักและใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณจนกระทั่งถึงปจจุบัน แม
จะมีเสนใยชนิดใหม ๆ เกิดขึ้นมาก แตฝายก็ยังคงเปนเสนใยที่ใชกันมากที่สุดเพราะฝายเปนตัวนํา
ความรอนที่ไมดี  จึงเหมาะสําหรับทอเปนเครื่องนุงหมในเมืองรอน  (มหาวิทยาลัยศิลปกร.  2543; 
นวลแข ปาลิวนิช.  2542: 69) ฝายสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากและมีราคาไมแพง ซ่ึง
สามารถใชเปนเสื้อผาเครื่องนุงหมไดทุกชนิด นอกจากนี้ยังใชเปนผาที่ใชในบาน ผาตกแตงบาน และ
ผาท่ีใชในงานอุตสาหกรรมไดอยางดีอีกดวย  (นวลแข ปาลิวนิช.  2542: 76) 

บานใหมหมอกจาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานที่ อยูหางจากตัวอําเภอ
เมืองเชียงใหมประมาณ 172 กิโลเมตร และอยูหางจากอําเภอแมอายประมาณ 24 กิโลเมตร เปน
หมูบานที่มีชาวไทยใหญอาศัยอยูเปนจํานวนมาก อาชีพหลักของคนในหมูบานจะประกอบอาชีพ 
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เกษตรกรรม มีกลุมสตรีที่ยึดอาชีพทอผาเพื่อเลี้ยงชีพ และสตรีที่วางจากการทํางานในอาชีพหลัก จะ
มีการทอผาเปนอาชีพเสริม ผาทอที่ไดจากบานใหมหมอกจาม กลุมไทยมาว จัดเปนผาทอพื้นเมือง
ประเภทหนึ่งในหมูบาน ซึ่งไมนิยมทอเปนผาพื้น สวนใหญจะทอลวดลายขวางเสนดายยืน การใชสีจะ
สลับกันตลอดความยาวของการทอ นิยมใชสีสดๆ ลายทอมีเอกลักษณและรูปแบบเฉพาะตัว รวมถึง
การใชดายเสนคูในการทอทําใหผาทอที่ไดมีความหนา และมีความคงทนในการใชงาน มีความ
ประณีตสวยงาม ผาทอไทยมาวยังไมเปนท่ีรูจักแพรหลายมากนัก รูจักกันเฉพาะภาพในหมูบาน หรือ
กลุมบุคคลที่ใหความสนใจเทานั้น (แกนจันทร มะลิซอ.  2546: 2)  ผาทอไทยมาวบานใหมหมอก
จาม เปนงานที่ตองใชความประณีตวิจิตรบรรจง มีกรรมวิธีในการผลิตซับซอน ปจจุบันผลิตภัณฑที่
ไดสวนใหญ จะเปนเฉพาะเสื้อผา เครื่องแตงกาย ซึ่งมีผูบริโภคจํานวน ไมมาก  ถานําไปแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ ประเภทอื่น หรือนําไปเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ อื่นๆ เชนเครื่องใชภายในบาน 
ตางๆ ก็จะกอใหเกิดผลิตภัณฑ ท่ีมีความหลากหลาย มีรูปแบบ ลวดลายท่ีแปลกใหม ไมซํ้าซอน เพ่ิม
ทางเลือกใหกับผูบริโภค  และทําใหผาทอไทยมาวเปนที่รูจักในตลาดผูบริโภคมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะ
สามารถเปนแนวทางสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเกิดแนวคิด ในเรื่องการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ 
จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือออกแบบสินคาตกแตงบานประเภทโคมไฟที่มีรูปแบบ เอกลักษณ  ที่นาสนใจ 
แปลกใหม สรางความหลากหลายและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการ
สงเสริมการแกปญหา ของกลุมสินคาผลิตภัณฑตกแตงบาน โดยเนนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 
วัสดุเหลือใช  อีกทั้งยังอนุรักษงานศิลปหัตถกรรมทองถิ่น และสงเสริมการสรางอาชีพ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอชุมชน

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย

สับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม   
2. เพื่อประเมินผลดานการออกแบบและผลิตของผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสม

ระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม 
ท่ีผูวิจัยไดทําการออกแบบและผลิต   

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบผาบุโคมไฟประดับโดยสามารถ

สรางความหลากหลาย สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ และเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแกผูบริโภค ซึ่ง
เปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริมการแกไขปญหาของกลุมสินคาผลิตภัณฑตกแตงบาน โดยเนนการ
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ใชวัตถุดิบภายในประเทศ วัสดุเหลือใช อีกทั้งยังอนุรักษงานศิลปหัตถกรรมทองถิ่น และสงเสริมการ
สรางอาชีพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

ขอบเขตของการวิจัย
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการออกแบบผลิตภัณฑผูวิจัยไดวางขอบเขตของการศึกษา
1. วัสดุท่ีใชในการออกแบบผลิตภัณฑ

เทคนิคการทอลายขัดโดยใช เสนดายฝาย เบอร 10 เปนเสนยืน  เสนพุงใชกระดาษใยสับปะรดตัด
เปนเสนตรงกวางประมาณ 2 มิลลิเมตร  และเสนดายฝายเบอร 10 พันเกลียว3 เสน เพื่อเปนเสนพุง 
ลักษณะการทอผาเปนการทอเปนการทอสลับชวงระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด

2. การออกแบบผาบุโคมไฟประดับ                                                                                                    
การออกแบบและผลิตผาบุโคมประดับ มีแนวคิดในการออกแบบโดยนําเอาลวดลายผา

ทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งหมด 42 ลาย มาคัดเลือกจาก
ผูเชี่ยวชาญใหเหลือจํานวน 3 ลาย และนํามาออกแบบเปนผาบุโคมไฟประดับ โดยออกแบบเปนผาบุ
โคมไฟประดับ 3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 3 แบบ รวมจํานวน ทั้งหมด 27 แบบ และให
ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผลิตชิ้นงานจริง จํานวน 9 แบบ  โดยแบงเป                                                                                                              
-น แบบโคมไฟ 3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 รูปแบบ สําหรับใหผูเชียวชาญประเมินดาน
การออกแบบและการผลิต ท้ังหมด 9 ชิ้นงาน ตอไป

3. ขอบเขตของการกําหนดโครงโคมไฟประดับ
โคมไฟที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้  กําหนดใชหลอดไฟแบบหลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนต สีเหลือง แบบ วอรมไวท ( Warm white) ไมมีไฟหรี่ กําลังไฟฟา 8 วัตต โดยกําหนดใชโครง
โคมไฟประดับ 3 ประเภทดังนี้

3.1 โคมไฟตั้งโตะทรงกลม   มีขนาดพื้นที่ของผาบุ เสนรอบวง 57 เซนติเมตร  สูง 42  
เซนติเมตร

3.2 โคมไฟตั้งพื้นทรงสี่เหลี่ยม  มีขนาดพื้นที่ของผาบุ เสนรอบวง 60 เซนติเมตร  สูง 
60  เซนติเมตร

3.3 โคมไฟแขวนเพดานทรงกลม มีขนาดพื้นที่ของผาบุ เสนรอบวง 190 เซนติเมตร 
สูง 20 เซนติเมตร

ช้ินงานท่ีใชในการวิจัย
ช้ินงานท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผาบุโคมไฟประดับ ท่ีผูวิจัยไดทําการออกแบบและผลิต

ข้ึนจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 9 แบบ
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ตัวแปรที่ศึกษา
ผูวิจัยจะทําการประเมินผลงานวิจัยในดานการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับจากผา

ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม โดยแบงเปนประเภท โคมไฟตั้งโตะ  โคมไฟตั้งพื้น  และโคมไฟแขวน ประเภทละ 3 แบบ  
รวมจํานวน 9  แบบโดยมีเกณฑการประเมินเปน 5 ดานคือ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การออกแบบ หมายถึง การเลือกนําเอาองคประกอบตางๆ มาจัดเรียงใหเกิดเปน

รูปแบบหรือรูปทรงใหม ที่สามารถสนองความตองการตามจุดประสงคของผูสรางและผูบริโภค โดย
สามารถผลิตไดดวยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตทีมีอยูในขณะนั้น 

2. ผาบุโคมไฟประดับ หมายถึงวัสดุหรือเปลือกที่หอหุมดวงไฟของโคมไฟประดับ  เพื่อ
ลดความจาของแสงไฟ เนนใหเห็นคุณคาของแสง รวมถึงการโชวรูปแบบ และลวดลายของ ตัววัสดุ 
เพื่อใชสําหรับตกแตง  ประดับอาคารบานเรือนที่อยูอาศัย และเพิ่มบรรยากาศและความสวยงามกับ
สถานที่นั้นๆ  ใหดูดี และเหมาะสมกับรสนิยมผูพักอาศัย

3. ผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด  หมายถึง การทอผสมระหวาง 
เสนดายฝาย และ กระดาษใยสับปะรดลักษณะการทอเปนเทคนิคการทอลายขัดโดยใช เสนดายฝาย 
เบอร 10   เปนเสนยืน  เสนพุงใชกระดาษใยสับปะรดตัดเปนเสนตรงกวางประมาณ 2 มิลลิเมตร  
และเสนดายฝายเบอร 10 พันเกลียว 3 เสน เพื่อเปนเสนพุง ลักษณะการทอผาเปนการทอสลับชวง
ระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด

4. ลายผาทอไทยมาวบานใหมหมอกจาม หมายถึงผาทอพื้นเมืองของกลุมไทยมาว ซึ่ง
เปนผาทอประเภทหนึ่งของชุมชนบานใหมหมอกจาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ที่มีลายทอ
เปนเอกลักษณและรูปแบบเฉพาะตัว ลักษณะการทอลวดลายจะทอขวางเสนดายยืน ใชสีสลับกัน
ตลอดความยาวของการทอ

5. การประเมิน  หมายถึง  การประเมินผลงานเพ่ิอใหเกิดความนาเช่ือถือและเปนท่ี
ยอมรับได โดยมีหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการพิจารณาตัดสิน 
โดยวางหลักเกณฑท่ีรัดกุมและครอบคลุมปจจัยตางๆอยางครบถวนดังนี้

5.1 ประโยชนใชสอย  หมายถึง งานออกแบบที่มีประโยชนครอบคลุมตั้งแตกอน
การใชงาน ขณะใชงานและภายหลังเสร็จสิ้นการใชงาน  มีลักษณะถูกตองสอดคลองกับสรีระสวนที่ใช
งาน
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5.2 ความงาม  หมายถึง การออกแบบที่สามารถสื่อถึงลักษณะการใชงานและอยูใน
แนวทางที่เหมาะสมกับกลุมผูใช และตองมีลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถสรางความสนใจตอผูพบเห็น มี
ความใหม และมีเอกลักษณแตกตางจากงานออกแบบท่ีมีอยูท่ัวไป

5.3 วัสดุ  หมายถึง  การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับหนาที่การใชสอย ในดานความ
แข็งแรงทนทานตอการใชงาน ผลิตไดงายไมกอใหเกิดการสูญเสียระหวางการผลิต  ราคาไมสูง และ
สามารถหาไดงาย ตามทองถิ่น

5.4 การผลิต  หมายถึง  กรรมวิธีการผลิตที่สามารถสรางชิ้นงานของงานออกแบบใหมี
คุณภาพดีมีความประณีตเรียบรอยเหมาะสม ตรงตามท่ีออกแบบ

5.5 ตนทุน  หมายถึง  ราคาตนทุนทั้งหมดของการออกแบบและผลิตชิ้นงาน มีความ
สอดคลองกับความตองการของตลาด มีราคาท่ีเหมาะสมสามารถแขงขันไดเปนอยางดี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
            

สมมติฐานในการวิจัย
ผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใช ลายผาทอ

ไทยมาวบานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม ที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบและผลิต จํานวน 9 แบบ มี
ผลการประเมิน ดานการออกแบบและการผลิต ท้ัง 5 ดานอยูในเกณฑ ดี

ตัวแปรตาม
ประเมินผลในดานการออกแบบและการ
ผลิต (Design and Product Aspect) 

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

ตัวแปรอิสระ
ผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสม
ระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด
โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหม
หมอกจาม จังหวัดเชียงใหม 



บทท่ี  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. การออกแบบผาบุโคมไฟประดับ
2. โคมไฟประดับ 
3. ชุมชนและลวดลายการทอผาบานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม
4. วัสดุสําหรับการทอผาบุโคมไฟประดับ
5. การประเมินผล
6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

1. การออกแบบผาบุโคมไฟประดับ 
1.1 หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ

การออกแบบ คือการรวบรวมหรือการจัดองคประกอบท้ังท่ี เปน 2 มิติ และ 3 มิติ เขา
ดวยกัน อยางมีหลักเกณฑ การนําองคประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผูออกแบบจะตอง
คํานึงถึงประโยชน ใชสอย และความงามอันเปนคุณลักษณะสําคัญของการออกแบบ การออกแบบ 
เปนศิลปะของมนุษย เนื่องจาก เปนการสรางคานิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชนทาง
กายภาพใหแกมนุษย (สาคร คันธโชติ.  2528: 6)

การออกแบบ คือ กิจกรรมการแกปญหาเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายหรือจุดประสงค 
ที่ตั้งไว(Design is a goal-directed problem-solving activity) เปนการกระทําของมนุษย ดวย
จุดประสงคที่ตองการแจงผลเปนสิ่งใหม ๆ มีทั้งที่ออกแบบเพื่อสรางขึ้นใหแตกตางจากของเดิมหรือ
ปรับปรุงตกแตงของเดิม ความสําคัญของการออกแบบเปนขั้นตอนเบื้องตนที่จะทําใหกระบวนการ
ผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑประสบผลสําเร็จในตลาดและตรงตามเปาหมาย 

งานออกแบบ คือ ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนโดยการเลือกนําเอาองคประกอบมาจัดเรียง
ใหเกิดเปนรูปทรงใหมที่สามารถสนองความตองการตามจุดประสงคของผูสรางและสามารถผลิตได
ดวยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตท่ีมีอยูในขณะน้ัน  (นรพล รามฤทธิ์.  2550: 7)

ผลิตภัณฑหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยคนควา ออกแบบ ประดิษฐข้ึน เพ่ือชวยอํานวยความ
สะดวกสบายในการดํารงชีพ (สาคร คันธโชติ.  2528: 6)

มนตรี ยอดบางเตย (2538: 3) ไดสรุปความหมายของการออกแบบ จากแนวคิดของ
บุคคลหลายฝาย โดยกลาววา การออกแบบ เปนกิจกรรมอันสําคัญประการหนึ่งของมนุษย 
ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูมนุษย ตองการใชการออกแบบ ทุกระยะเพื่อกําหนดการดํารงชีวิต เพราะการ
วางแบบแผนตั้งแตเริ่มตน จนถึงขั้นสุดทาย ของชีวิตในทุกๆ ดาน ยอมขึ้นอยูในวิธีการออกแบบ
ทั้งสิ้น จะเห็นไดวามนุษย ใชการออกแบบ เปนองคประกอบในการดํารงชีวิตเปน 2 ทางคือ
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1. ออกแบบเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษย อันหมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับทางจิตใจ  
การวัฒนาการทางการเรียนรู  การวางแผนรูปแบบโครงสรางของสังคม ระเบียบแบบแผนในการ
ดํารงชีวิต การมีชีวิตรวมกับครอบครัว  การเลี้ยงดูปลูกฝงคานิยม การปกครองการเลือกนับถือ
ศาสนา เพื่อการปรุงแตงจิตใจใหเจริญงอกงาม ตลอดจนรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมประเพณีเหลานี้ 
มนุษย จะตองรูจักกําหนดหรือเสาะหาแนวทางอันเหมาะสมตามสภาพแวดลอม และสนองความปติ
อิ่มเอิบของจิตใจ เปนสําคัญ การกําหนดวางแผนเกี่ยวกับ เรื่องราวดังกลาวนับวาเปนการออกแบบ
เพ่ือสนองตอบความตองการดานจิตใจ

2. ออกแบบเพื่อสนองความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต อันหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ
ทางดานวัตถุที่มนุษยประดิษฐคิดทําขึ้นและรูจักปรับปรุงพัฒนา ไดแก เครื่องใชสอย ตางๆ ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญเพ่ือใหการดํารงชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น โดยการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับมา 
เปนการตอบสนองความตองการทางกาย เปนสําคัญ 

การออกแบบเพ่ือสนองตอบทางดานจิตใจและทางดานรางกาย ท้ัง 2 ประการดังกลาว
แลวในข้ันปฏิบัติการจะตองมีความสัมพันธเก่ียวโยงกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได 

ปรัชญาของการออกแบบ
มนตรี ยอดบางเตย (2538: 4-6) ไดกลาววา ในการออกแบบ เราจะตองคํานึงถึง

ปรัชญาของมนุษยจากความจริงที่วา มนุษยตองอาศัยสิ่งตางๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยู อันไดแก 
อาหาร  ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และอาจจะตองรวมไปถึงเทคโนโลยีในทางการศึกษา
ดวย สังคมมนุษยในปจจุบัน มีความเจริญกาวหนากวาแตกอนมากมาย เพราะการวัฒนาการจาก
มนุษยในสมัยดึกดําบรรพ ไดดําเนินมาจนถึงปจจุบันนี้ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีใหม อํานวยความสุขความสบายใหในเร่ืองอาหารการกิน การสรางที่อยูอาศัยการประดิษฐ
เครื่องนุงหมและเครื่องแตงกาย ตลอดจนคิดคนยารักษาโรค และอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวก 
เพ่ือกิจการตางๆ ทันสมัยข้ึนทุกเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยอยางไมมีส้ินสุด

ปรัชญาของการออกแบบ คือ สิ่งที่สัมพันธกับชีวิตมนุษย ดังนั้น ในการออกแบบ จึง
จะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ 4 ประการ คือ

1. ประโยชนใชสอย ( Useful or Function )
คือสิ่งจําเปนอันดับแรกที่จะตองสนองความตองการของมนุษย เพื่อใหบรรลุสิ่งที่

คนปรารถนา ก็คือ ประโยชนใชสอย ความจริงในขอนี้ เปนสิ่งที่นักออกแบบทั้งหลายตองยึดถือเปน
แนวคิดในการออกแบบ

2. ความงามทางศิลปะ ( Senes of Beauty )
หมายถึง ความรูสึกทางความงาม กลาวคือ เม่ือนักออกแบบสนองความ

ตองการในดานใชสอย แลไดผลเปนท่ีพอใจ แลว ส่ิงท่ีมนุษยทุกรูปทุกนามตองการก็คือ  “ความงาม “  
หรือความรูสึกทางศิลปะ (Artistic) ดังนั้น หนาที่ประโยชนใชสอยกับความรูสึกทางศิลปะ จึงเปนสิ่งที่
จําเปนตองไปควบคูกันโดยนักออกแบบจะตองยึดถือเปนแนวคิด
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3. คุณสมบัติของวัสดุและเศรษฐกิจ ( Material & Economic )
เม่ือการออกแบบไดดําเนินไปตามเปาประสงค ในขอ ท่ี 1 และ 2 ดังกลาวแลว

สิ่งตอไปท่ีนักออกแบบจะตองคํานึงถึงก็คือ คุณคาทางวัสดุ ( Value of Material) ที่จะนํามาใชจะตอง
มีคุณคาในตัวเอง และเหมาะสมกับการที่จะผลิต ตลอดจนจะตองคํานึงภาวะทางเศรษฐกิจ 
( Economic)  ของสังคมอีกดวย

4. แบบอยาง และวัฒนธรรม ( Style&Culture )
เปนประการสุดทายท่ีนักออกแบบท่ีดีจะตองยึดถือ เพระในเร่ืองของแบบอยาง 

(Style) นักออกแบบถือเปนหลักทางวิชาการวา ผูออกแบบที่ดีจะตองมีความเขาใจในเรื่องของ
แบบอยาง และได ศึกษามาอยางดีแลว จึงจะสามารถออกแบบ ไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณ 
สําหรับ ในเรื่องของวัฒนธรรม (Culture) นั้น ก็เปนสวนหนึ่งที่จะแสดงความเปนสัญลักษณของเชื้อ
ชาติ วัฒนธรรมของแตละเชื้อชาติการออกแบบจึงตองคิดถึงในเรื่องนี้วา สิ่งที่ตนออกแบบนั้นสมควร
จะสอดแทรกวัฒนธรรมลงไปหรือไม และแบบอยางนั้นๆ เหมาะสมกับวัฒนธรรมใด ซึ่งมิได
หมายความวาจะตองเปนวัฒนธรรมประจําชาติเสมอไป จะเปนวัฒนธรรมใดก็ได ที่มีความเหมาะสม
กับแบบอยาง (Style) น้ันๆ ซ่ึงอาจแยกไดเปน 3 ลักษณะคือ

4.1 แบบอยางประจําชาติ  ( Traditional Style )
หมายถึงศิลปะที่มีสัญลักษณของชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะ เปนศิลปะที่ไดทํา

ตอเน่ืองกันมาเปนศตวรรษ มีลักษณะแบบอยางที่วิวัฒนาการมาตามลําดับโดยไมขาดสาย ยึดมั่นใน
อุดมคติของบรรพบุรุษ เปนแนวปฏิบัติ ถือเปนวัฒนธรรมทางจิตใจของชางที่ดี อันจะตองใหความ
เคารพยกยอง

4.2 แบบอยางสากล ( Imternational Style )
หมายถึง ศิลปะหรืองานหัตถกรรม  ที่มีลักษณะแบบอยางไมเปนของชาติใด

ชาติหนึ่งโดยเฉพาะถือเปนสมบัติสวนกลางที่ทุกชาติสามารถนําไปใชได  หรือใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบเพ่ือนผลทางผลิตภัณฑหรือผลทางศิลปะ ท่ีทุกคนเขาใจอยางเด่ียวกัน ศึกษาเปนแนวเด่ียว
กัน เชน การออกแบบ เครื่องไฟฟา ซึ่งเปนผลิตภัณฑ ที่จําหนาย ไปทั่วโลก หรือการออกแบบ
เคร่ืองเรือนในลักษณะสมัยนิยม อันเปนการออกแบบตามหลักปรัชญาของการออกแบบ เปนตน

4.3 แบบอยางฟนกลับ ( Revival Style ) 
หมายถึงการออกแบบโดยการศึกษาคนควา จากศิลปวัตถุส่ิงของโบราณ

ในชาติของตนเพื่อหาเหตุผลในการศึกษาวิเคราะหรูปแบบจากสิ่งเหลานั้น และนําเหตุและผลที่ได
ขอมูลมาเปนแนวทางในการออกแบบศิลปวัตถุของผลิตภัณฑที่ออกแบบใหม โดยมีรูปแบบและ
สัญลักษณบางอยางใหเห็นวา สิ่งเหลานั้น วิวัฒนาการมาจากแบบใด สมัยใด แตเปนของที่คิด
ประดิษฐออกแบบใหม ในยุคนี้ สมัยนี้ เปนตน

นักออกแบบที่ดีจะตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ เพื่อผลทางดาน การศึกษาและวัฒนธรรมอัน
เปนคุณลักษณะของศิลปะในการออกแบบท่ีสมบูรณ  
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ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดมีแนวคิดในการออกแบบผาบุโคมไฟประดับเพื่อ ให
สอดคลองกับแนวแบบอยางและวัฒนธรรม ซึ่ง เปนสวนหนึ่งที่จะแสดงถึงสัญลักษณของเชื้อชาติ 
วัฒนธรรมของชุมชน โดยสอดแทรกวัฒนธรรมการทอผาของชาวไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ลงในในการออกแบบผาบุโคมไฟประดับ โดยออกแบบใหมีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ เพื่อผลทางดานการศึกษา และอนุรักษวัฒนธรรมอันเปน คุณลักษณะของศิลปะในการ
ออกแบบท่ีสมบูรณ  

หลักของการออกแบบ ( Pinciple of Design )
มนตรี ยอดบางเตย (2538: 8-10) ไดอธิบายถึงหลักการออกแบบไววา งานออกแบบ

เปนงานแขนงหนึ่งของศิลปะ ซึ่งจะตองมีหลักเกณฑในการสรางสรรค ดังนั้น หลังของการออกแบบ
จึงแสดงออกทางความงาม หรือโครงสรางของศิลปะ ซึ่งนักออกแบบจะตองคํานึงถึง หลังเกณฑ
ดังตอไปนี้คือ

1. ความเปนหนวย (Unity) หมายถึงการออกแบบจะตองคํานึงถึงงานทั้งหมดใหอยูใน
หนวยเดียวกันเปนกลุมเปนชุดสัมพันธกันทั้งหมด มีความเชื่อมโยงกันได ในการออกแบบผลิตภัณฑ
ที่เปนชุดหรือมีหลายขนาด การออกแบบ ควรคํานึงถึงรูปแบบความเปนหนวย เพราะจะชวยให
ผลิตภัณฑเกิดความเปนเอกลักษณ

2. ความสมดุล (Balancing) หมายถึง ความสมดุลในงานออกแบบนั้น ๆ ซึ่งเปนหลัก
ทั่วไปของงานศิลปะ ความสมดุลที่เกิดขึ้นอาจมาจากองคประกอบตางๆ กัน เชน รูปทรง ขนาด 
ความหนาแนน สี ลักษณะความสมดุล แบงออกได 3 ประการคือ

2.1 ความสมดุลในลักษณะเทากัน ( Symmetry Balancing) คือมีลักษณะท่ีมีความ
เทากัน ท้ังซาย – ขวา  บน – ลาง ความสมดุลในลักษณะเชนน้ี ดูงาย และเขาใจงาย ใหความรูสึกน่ิง
เฉยคงที่

2.2 ความสมดุลในลักษณะที่ไมเทากัน ( Asymmetry Balancing)  คือมีความ
สมดุลกันในตัวเอง ไมจําเปนจะตองเทากัน แตดูแลวเกิดความรูสึกวาสมดุลกันในตัว ลักษณะการ
สมดุลแบบนี้ นักออกแบบจะตองมีการประลอง และทดสอบดูใหแนใจเสียกอน ซึ่งอาจเปนความ
สมดุลที่เกิดจากลักษณะที่แตกตางกันก็ได เชน ใชความสมดุลดวยผิว (Texture ) ดวย แสง – เงา ( 
Shade ) หรือดวยสี ( Color) เปนตน

2.3 ความสมดุลในลักษณะจุดศูนยถวง (Gravity Balance ) คือการออกแบบใดๆ 
ที่เปนวัตถุสิ่งของ และจะตองใชงานการทรงตัว นักออกแบบจะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวง ไดแก การ
ไมโยกเอียงหรือ ใหความรูสึกมั่นคง แข็งแรงของงานที่ใชการทรงตัว เชน เกาอี้จะตองตั้งตรงยึดมั่น
ทั้ง 4 ขาเทาๆ กัน การออกแบบปนคนในทาว่ิง นักออกแบบจะตองรู และวางรูปไดถูกตอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานออกแบบ ผลิตภัณฑนั้น จุดศูนยถวงมีความจําเปนตองคํานึงถึงเปนพิเศษ 
เพราะบรรดาเครื่องใชสอยทั่วไปจะตองตั้ง ซึ่งมีน้ําหนักกดลงที่,ฐาน เร่ืองของจุดศูนยถวงจึงหมายถึง 
การทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั้นเอง
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3. ความสัมพันธทางศิลปะ (Relativity of Arts )หมายถึง ความสัมพันธกันในเรื่องของ
ศิลปะ เปนสิ่งที่จะตองพิจารณากันหลายขึ้นตอน เพราะเปนเรื่องของความรูสึกที่สัมพันธกัน อัน
ไดแก

3.1 การเนนสวนสําคัญ หรือจุดสนใจ (Emphasis or Center of Interest) การเสน
สวนสําคัญหรือจุดสนใจในงานดานศิลปะ  นักออกแบบจะตองเนนใหเกิดสิ่งประทับใจแกผูพบเห็น
โดยไมตองบอกกลาว ซ่ึงเปน ความรูสึกรวมอันเกิดขึ้นเองจากผลงานนั้น  ความรูสึกนี้ นักออกแบบ
จะตองพยายามสรางใหเกิดข้ึน 

3.2 จุดสําคัญรอง (Subordinate) เปนสวนที่คลายกับจุดเนนหรือจุดสนใจนั่นเอง 
แตมีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ ซึ่งอาจะเปนของสวนที่ 1 สวนที่ 2 ก็ได สวนนี้ จะชวยใหเกิด
ความลดหลั่นทางผลงานที่แสดง นักออกแบบจะตองคํานึงถึงสิ่งนี้ดวย

3.3 จังหวะ (Rhythm) โดยทั่วๆ ไปแลวสิ่งที่สัมพันธกันยอมมีจังหวะ ระยะ หรือ
ความถี่หางในตัวมันเอง หรือสิ่งแวดลอมที่สัมพันธอยูไมวาจะเปน เสน สี แสง เงา หรือชวงจังหวะ
ของการตกแตงและลวดลายที่มีความสัมพันธกันก็ตาม ยอมเปนความรูสึกของผูพบเห็น หรือนัก
ออกแบบจะตองรูสึกในความงามน้ันเอง

3.4 ความแตกตาง ( Contrast ) เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนโดยมีความประสงคใหเกิด
ความขัดแยงเพื่อแกปญหาความซ้ําซาก ความจําแจ หรือเกิดความเบื่อหนาย การออกแบบโดย
อาศัยหลักความแตกตาง ทําใหผูพบเห็นเกิดความ รูสึก ตื่นเตน เราใจ เพิ่มรสชาติแตกตางออกไป

3.5 ความกลมกลืน ( Harmony ) ความกลมกลืนในที่นี้หมายถึงหารพิจารณาใน
สวนรวมทั้งหมดแมจะมีบางสิ่งบางอยางที่แตกตางกันก็ตาม การใชสีที่ตัดกัน หรือการใชความ
แตกตางของผิว การใชเสน ที่ขัดกัน ความรูสึกสวนนอยนี้ ไมทําใหสวนรวมเสียก็ถือวาเกิดความ
กลมกลืนใสสวนรวม

คุณประโยชนของ “การออกแบบ” ผลิตภัณฑ  
1. ปรับปรุงภาพลักษณขององคกร ใหเกิดความแตกตางอยางชัดเจนจาก 

คูแขง สะดุดตา และงายตอการจดจํา 
2. สรางเอกลักษณสินคา ใหเกิดสัมผัสและการรับรูที ่ดีตอองคกรผานการใช

ผลิตภัณฑ 
3. รูปลักษณผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และสวนอ่ืนท่ีเก่ียวกับการ 

ออกแบบ สามารถส่ือสารกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาผลิตภัณฑเดิม ใหเกิดประโยชนใชสอยที่ดีขึ้นทั้งทางกายภาพ 

และทางจิตใจ 
5. เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑใหสูงขึ้น เพื่อนําไปสูการเพิ่มราคาสินคาได 
6. ลดตนทุน เพิ่มผลกําไร เชน ออกแบบใหผลิตงาย ลดขั้นตอน เลือกใช 

วัสดุภายในประเทศ เปนตน 
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7. ขยายตลาดสินคาเชน สรางผลิตภัณฑที่สนองประโยชนใชสอยใหม 
สรางความตองการใหม สรางตลาดกลุมเปาหมายใหม 

คุณสมบัติของ “ผลิตภัณฑ” ที่ดี 
1. ความแปลกใหม (Innovative) เปนผลิตภัณฑที่ไมซ้ําซากมีการ 

นําเสนอความแปลกใหมในดานตาง ๆ เชน ประโยชนใชสอยที่ตางจากเดิม รูปแบบใหม วัสดุใหม 
หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความตองการของผูบริโภคในตลาดน้ัน

2. มีท่ีมา (Story) เปนผลิตภัณฑที่มีประวัติ มีที่มาหรือ เลาเรื่องได ไมวา 
จะเปนตนกําเนิด ความคิดรวบยอดของการออกแบบใหผูบริโภคทราบถึงเรื่องราวเหลานั้นได เชน 
นาฬิกาของประเทศสวิตเซอรแลนด กลาวถึงตนกําเนิดมาจากงานชางฝมือในหมูบานที่เกาแก
หมูบานหนึ่งที่มีการสืบทอดกันตอ ๆ มา จนถึงปจจุบัน เปนตน

3. ระยะเวลาเหมาะสม (Timing) การนําผลิตภัณฑออกสูตลาดน้ัน 
เหมาะสมตามฤดูกาล หรือตามความจําเปน หรือเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคในชวงเวลา
นั้น ๆ เชน ผลิตภัณฑเส้ือกันฝนหรือรม ก็ควรจะออกสูตลาดชวงฤดูฝน ผลิตภัณฑเส้ือผาชุดนักเรียน
ก็ควรออกสูตลาดชวงฤดูกาลกอนเปดภาคเรียน เปนตน 

4. ราคาพอสมควร (Price) เปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาขายเหมาะสมกําลังซ้ือ 
ของผูบริโภคในตลาดน้ัน โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุมผูบริโภคใหไดขอมูลกอนทําการออกแบบและ
ผลิต 

5. มีขอมูลขาวสาร (Information) ขอมูลขาวสารของตัวผลิตภัณฑควรจะ 
สื่อใหผูบริโภคไดทราบและเขาใจอยางถูกตองในดานประโยชนและวิธีการใชงาน เปนการสราง
ภาพลักษณที่ดีแกองคกรและผลิตภัณฑ 

6. เปนท่ียอมรับ (Regional Acceptance) ผลิตภัณฑนั้นจะตองเปนที่ 
ยอมรับของสังคมหรือกลุมสังคมเปาหมาย ไมเปนสิ่งที่ทําใหเสื่อมเสียหรือขัดตอขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมหรือศาสนา  

7. มีอายุการใชงาน (Life Cycle) ผลิตภัณฑนั้นจะตองมีความแข็งแรง 
คงทนตอสภาพของการใชงาน หรือมีอายุการใชงานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑและราคาที่
จําหนาย (นรพล  รามฤทธิ์.  2550: 7-8 )

การแบงข้ันตอนกระบวนการออกแบบ
ลักษณะเฉพาะที่สําคัญประการหนึ่งของการออกแบบอยางเปนระบบคือการแลง

กระจายการทํางานออกจากกัน เปนช้ันตอนยอยๆ เพ่ือชวยใหผูออกแบบ สามารถมุงความสนใจกับ
งานแตละขั้นตอนไดอยางเต็มที่ ชวยลดความสับสนในการคิดคนแกปญหาและ การทํางานตามแบบ
แผนอยางเปนข้ันตอนก็มีสวนชวยใหการออกแบบประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี (นวลนอย บุญวงษ.  
2542: 138)
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โดยนวลนอย บุญวงษ (2542: 142-143) ได กลาวถึงวิธีการแบงขั้นตอนการ
ทํางานซ่ึงมีผูเช่ียวชาญไดทดลองปฏิบัติและเผยแพรไวแลวเปน 3 วิธี ซึ่ง มีแนวทาง แกไขปญหาใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่ง สามารถเลือกวิธีการทํางานตามความถนัดและความเคยชินของนักออกแบบ
เปนสําคัญ โดย ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยได เลือกขั้นตอนการทํางาน วิธีที่ 3 เพื่อเปนแนวทางในการวาง
แผนการออกแบบเนื่องจากเปนวิธีที่งาย ละเปนแนวทางที่เหมาะสมกับงานวิจัย โดย มีขั้นตอนการ
ทํางาน แบงออกเปน 8 ขั้นตอนดังนี้

1. การกําหนดขอบเขตของปญหา (Identification of the Problem)
การนําเอาโจทยหรือปญหาท่ีไดรับในงานออกแบบมาศึกษาพิจารณาให

เขาใจถึงเงื ่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของและทําการกําหนดขอบเขตการทํางานเพื่อนแกปญหาอยาง
เหมาะสม ไมกวางหรือแคบจนเกินไป

2. การคนควาหาขอมูล (Information) 
การศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ นํามาจัดจําแนก

อยางเปนระบบตามหัวขอที่มีความสัมพันธกับปญหา ขอมูลมีคุณคาชวยใหเกิดความรูความเขาใจ
และชวยเสนอแนะวิธีการตางๆ สําหรับแกปญหา

3. การวิเคราะห (Analysis) 
การนําขอมูลท่ีจําแนกไวแลวมาแยกแยะ เปรียบเทียบและจัดใหเกิดความ

สัมพันธกัน ผลจากการวิเคราะห จะชวยเสนอแนะตั้งแตทางเลือกจนถึงเกณฑสําหรับพิจารณา
ทางเลือกตางๆ ในการแกปญหา

4. การสรางแนวความคิดหลัก (Conceptual Design) 
การใชเทคนิคตางๆ เพ่ือสรางสรรคแนวความคิดหลักในการออกแบบ 

แนวความคิดหลักควรมีลักษณะที่สามรารถแกปญหาสําคัญไดอยางตรงประเด็นและมีความกวาง
ครอบคลุมการแกปญหายอยมีความแปลกใหมไมซ้ํากับแนวทางที่เคยมีมากอนและยังมีลักษณะเปน
ความคิดหรือสมมุติฐานท่ีอาจจะยังเปนนามธรรม นอกจากน้ี แนวความคิดในการออกแบบไมไดมีอยู
เพียงคร้ังเดียวโดยเฉพาะสําหรับปญหาท่ีซับซอนในระยะแรกเปนการสรางแนวความคิดโดยรวมและ
เมื่อการออกแบบก็จะมีการสรางแนวความคิดเสริมตามไปแตละขั้นตอนหรือทุกๆ ระดับของการ
แกปญหาท้ังน้ี เพ่ือใหการออกแบบลึกลงไปทุกข้ันตอนสามารถไดอยางสรางสรรคมากข้ึน

5. การออกแบบราง (Preliminary Design)
การนําแนวความคิดหลักมาตีความ แปรรูปหรือประยุกตสรางขึ้นจากสิ่งที่

เปนนามธรรมใหกลายเปนรูปธรรม มีตัวตนมองเห็นและจับตองได ดวยการรางเปนภาพ 2 มิติ หรือ
สรางเปนหุนจําลอง 3 มิติ แบบรางควรมีจํานวนมาก มีความแตกตางหลากหลายทางดานรูปราง
หนาตา ขนาด สวนประกอบตั้งแตโครงสรางจนถึงสวนประกอบยอย พรอมทั้งใหคําอธิบายหรือ
กราฟกแสดงหลักการ วิธีการและความคิดเห็นของผูออกแบบตอแบบเหลาน้ัน

6. การคัดเลือก (Selection) 
การนําแบบรางท่ีสรางข้ึนเปนจํานวนมากมาเปรียบเทียบโดยใชหลัก



15

เกณฑที่ไดจากการวิเคราะห เพื่อคัดเลือกแบบที่มีความเหมาะสมสูงสุด สามารถแกปญหาไดสําเร็จ
ดวยวิธีการท่ีงาย ประหยัดและมีความเปนไปไดจริงท้ังในการผลิตและการตลาด

7. การออกแบบรายละเอียด (Detail Design)  
การนําแบบท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกแลวมาพัฒนาตอไปจนถึงข้ันราย

ละเอียดของสวนประกอบยอยตางๆ เพื่อใหเกิดความสมบูรณครบถวนมากย่ิงขึ้น การออกแบบ 
รายละเอียดจะเกิดขึ้นขณะเขียนแบบ นับเปนขึ้นตอนสําคัญที่มีสวนชวยเปลี่ยนแปลง แบบที่มาจาก
แนวความคิดธรรมดาใหกลายเปนแบบที่นาสนใจ และใชงาน ไดดี หรือในทางตรงกันขามคือมีสวน
ทําลายแนวความคิดที่มีดใหดอยคุณคาลงจากความหยาบหรือการขาดความเอาใจใสในรายละเอียด
ของงาน 

8. การประเมินผล (Evaluation) 
การนําแบบที่สําเร็จทั้งในลักษณะงาน 2 มิติ และ 3 มิติมาทําการประเมินผล

งานนั้นๆ วามีความถูกตองและครบถวนตามขอบเขตและจุดมุงหมายที่ตั้งไวเพียงใด การประเมินผล
ชวยใหรูระดับคุณภาพของงานออกแบบและเปนการตรวจสอบขั้นสุดทายกอนการลงทุนผลิตและ
จําหนาย

1.2 ขอมูลดานการออกแบบรูปทรง 
ปญหาเก่ียวกับรูปทรง ดูจะเปนปญหาท่ีคุยเคยสําหรับผูทํางานออกแบบเปนอยางดี 

รูปทรงนับเปนสิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งสําหรับสวนประกอบการออกแบบ ถาจะกลาววา สวนใหญแลว
การออกแบบจะเริ่มตนดวยปญหารูปทรงแลวจึงตามมาดวยบริเวณวาง สี น้ําหนัก ปริมาตร ลักษณะ
ผิว คํากลาวเชนนี้ก็คงไมพลาด จากความจริงมากนัก ซึ่งอาจจะยกเวนการออกแบบ จุดหรือเสน แต
โดยแทจริงแลว การออกแบบเสนท่ีเร่ิมขีดเสนลงบนพ้ืนท่ีวาง การขีดเสนเชนน้ัน ก็เปนการแบงพื้นที่
ใหเกิดเปนรูปทรงข้ึนดวยน่ันเอง 

สําหรับการศึกษาการออกแบบในระดับพ้ืนฐานจําเปนตองทําความเขาใจและฝก 
ปฏิบัติใหมีประสบการณและทักษะกวางขวางระดับหนึ่ง เพื่อใหสามารถนําทักษะและประสบการณ
ประยุกตไปใชกับงานออกแบบทุกลักษณะตอไปได ไมเชนนั้นแลวการออกแบบจะเปนไปอยางเลื่อย
ลอยและขาดเปาหมายท่ีชัดเจน 

รูปทรงตาง ๆ ที่ควรฝกปฏิบัติ คือ 
1.2.1 รูปทรงธรรมชาติ  ธรรมชาตินับเปนสื่อดลใจที่สําคัญตอการสรางสวรรคสิ่งตาง ๆ  

กรีกโบราณ เชื่อวาธรรมชาติคือมารดาของสรรพสิ่งบนโลกนี้ ในแงที่ธรรมชาติเปนแหลงความรู ที่
มนุษยเสาะแสวงหามาได เชน ดาราศาสตร ปรัชญา สุนทรียศาสตร และศาสตรอื่น ๆ ธรรมชาติมี
สภาพเปนแหลงดลใจเริ่มแรกของศิลปะและความงามทั้งหลาย ความคิดคํานึงทางดานการออกแบบ
ลวนเปนผลมาจากความงามในธรรมชาติเกือบทั้งสิ้น เชน เสน สี รูปทรง ลักษณะผิว หรือปญหาทาง
ความสมดุล เอกภาพ สัดสวนและลีลา นอกจากธรรมชาติมีสภาพเปนพื้นฐานความงามและความคิด
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ตางๆ แลว ในแงรูปทรงธรรมชาติ เชน ตนไม นก ปลา ฯลฯ ซึ่งเปนรูปทรงเฉพาะตัวนั้น ยังเปนสื่อ
ดลใจในการสรางสรรครูปทรงที่จะนํามาใชกับงานออกแบบอีกดวย งานออกแบบรูปทรงธรรมชาติ 
ไมใชการเลียนแบบธรรมชาติ แตเปนการเปลี่ยนแปลงจากรูปทรง ธรรมชาติใหไดรูปแบบใหมที่
นาสนใจ 

การออกแบบรูปทรงธรรมชาติกระทําได 2 ลักษณะ คือ 
1.  การออกแบบใหเรียบงาย เปนการออกแบบรูปทรงธรรมชาติโดยการ 

สรางสรรครูปทรงในลักษณะลดตัดทอน (Distortion) คือ ลดสิ่งที่เห็นวาเกินความจําเปนลง ใหเหลือ
แตลักษณะหรือโครงสรางที่เห็นวาสําคัญของรูปทรงนั้น ๆ ไว 

2 . การประดิษฐตกแตง เปนการออกแบบรูปทรงธรรมชาติในลักษณะ 
ประดิษฐตกแตงเปนการตอเติมเสริมแตงลวดลายลงบนรูปทรงธรรมชาติใหไดรูปแบบที่แสดง
ลวดลายมากกวาโครงสรางของรูปทรง 

1.2.2 รูปทรงอิสระ เมื่อการออกแบบรูปทรงธรรมชาติ เปนการออกแบบที่เนนรูปทรง
ตาม ธรรมชาติเปนสื่อ ดลใจ (Inspiration) เปนสําคัญ แตการออกแบบรูปทรงอิสระกลับเนนรูปทรงท่ี
เกิดจากความคิดสรางสรรคอิสระของผูออกแบบเปนตัวการสําคัญ กลับเนนรูปทรงที่ปรากฏขึ้นจะไม
เหมือนหรือคลายคลึงกับรูปทรงตามธรรมชาติทั่วไป แตอาจจะมีสวนคลายคลึงกับรูปทรงบางอยาง
ตามธรรมชาติ ซึ่งเปนรูปทรงเปลี่ยนแปลงได (Elastic Form) ไมใชรูปทรงที่มีสภาพคงที่หรือที่รูจัก
กันโดยทั่วไป รูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไดเชน หยดน้ํา คราบ หรือริ้วรอยตาง ๆ เปนตนมีรูปทรงอิสระ
ลักษณะหนึ่ง เปนรูปทรงที่มีลักษณะคลายกับเซลลที่พบได จากกลองจุลทรรศน ซึ่งอาจจะเปนผลมา
จากการยึดถือรูปแบบของเซลลเหลาน้ันเปนส่ือดลใจ หรือเปนการออกแบบแลวไดรูปทรงท่ีคลายคลึง
ก็ตาม รูปทรงลักษณะนี้นิยมเรียกกันวา รูปทรงชีวะรูป (Biomorphic Form) การสรางสรรครูปทรง
อิสระ ผูออกแบบจะตองฝกฝนและคนหารูปทรงขึ้นมา เอง โดยพิจารณาถึงสภาพความกลมกลืน 
รูปทรงที่สัมพันธกับบริเวณวาง และลักษณะเดนนาสนใจ ซึ่งเปนรูปทรงอิสระนี้ เมื่อสามารถ
สรางสรรคไดอยางมีคุณภาพแลว ก็สามารถจะนําไปใชในงานออกแบบท่ัวไปไดเปนอยางดี

1.2.3 รูปทรงเรขาคณิต นอกจากจะฝกฝนการออกแบบรูปทรงขั้นพื้นฐานในลักษณะ
รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงอิสระแลว ยังมีรูปทรงอีกลักษณะหนึ่งซึ่งควรจะไดฝกปฏิบัติ เพื่อให
สามารถนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบตอไปอยางกวางขวาง คือ รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งรูปทรง
เรขาคณิตจะมีรูปแบบเฉพาะตัวของมัน เชน วงกลม สามเหลี่ยมหนาจั ่ว สามเหลี่ยมดานเทา 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงกรวย รูปทรงกระบอก ฯลฯ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ตามปกติจะใช
เครื่องมือชวยในการเขียน เพื่อใหได รูปทรงที่ตรงตามรูปแบบเฉพาะตัวของรูปทรงแตละชนิด เชน 
ไดวงกลมที่กลมแนนอน ไดมุม 90 องศา ไดความยาวที่เทากัน ไดเสนที่ขนานกัน เปนตน เครื่องมือ
ที่ชวยเขียนรูปทรงเรขาคณิตเชน ไมบรรทัด ไมฉาก ไมโพรแทรกเตอร วงเวียน ไมที ฯลฯ  (นรพล  
รามฤทธิ์.  2550: 11-13)

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวทางในการกําหนดรูปทรงของโครงโคมไฟ จากขอมูล
ขางตนซึ่งเปนรูปทรงแบบพื้นฐาน คือ รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเปนรูปทรงมาตรฐานของโคมไฟทั่วไป 
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เนื่องจาก รูปทรงเรขาคณิตนี้ เปนรูปทรงที่เหมาะสมตอการทําโคมไฟที่มีผาบุโคมไฟเปนผาทอโดย
ผสมระหวางฝายและกระดาใยสับปะรด โดยกําหนด ใหมีรูปทรงที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ดังนี้

1. โคมไฟตั้งโตะแบบทรงกระบอก
2. โคมไฟตั้งพื้นแบบทรงสี่เหลี่ยม
3. โคมไฟแขวนแบบทรงกลม

1.3 การออกแบบลวดลาย
ในอดีตการออกแบบลวดลายมักเกิดจากประสบการณ ความคิดสรางสรรค ความเชื่อ

และความชํานาญเฉพาตัวของผูออกแบบ ซ่ึงบางคร้ังมีการถายทอดรูปแบบสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุ
คน แลว พัฒนาเรื่อยมาจนถึงยุคปจจุบัน เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม (ออยทิพย  พลศรี.  
2546: 53)

การออกแบบลวดลาย ปจจุบันเปนศิลปประยุกตแขนงหน่ึง ท่ีสรางสานองคประกอบ
ทานศิลปใหปรากฏเปนรูปแบบในลักษณะลวดลาย เพื่อนเสริมแตงโครงสรางสิ่งตางๆ ใหมีคุณคา
มากย่ิงข้ึนกวาท่ีมีอยู (ประเสริฐ ศิลรัตนา.  2538: 2)

การปรับปรุงหรือสรางสรรคสิ่งใหม จะเกิดขึ้นไดก็โดยอาศัยรากฐานสิ่งเกาหรือรูปแบบ
เกาเปนตัวกําหนด เปรียบเทียบความใหมหรือความแปลกไปจากเดิม จึงอาจกลาวไดวารูปแบบ
ลวดลายท่ีปรากฏอยูเดิมน้ัน คือท่ีมาแหงแนวคิดของการออกแบบลวดลายในปจจุบัน

รูปแบบเดิมที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่งไปนั้น มีเพียง 2 แหลงที่มีคือ แหลงที่มีจากสิ่ง
ตางๆ ในธรรมชาติ และแหลงที่มาจากสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ในอดีตมนุษยอาจไดอิทธิพลแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบ การสรางสิ่งตางๆ จากธรรมชาติเปนสําคัญ แตปจจุบันรูปแบบจากธรรมชาติถูก
มนุษยทําลายเรื่อยมา จน ปรากฏใหใหเห็นไมมากมายเชนในอดีต ดังนั้น รูปแบบที่ใหอิทธิพล
แนวคิดแกมนุษยในปจจุบัน จึงมักเปนรูปแบบที่สรางสรรคขึ้นโดยมนุษยดวยกันเองเปนสวนใหญ 
นับตั้งแตเครื่องยังชีพ เครื่องใชไมสอย ที่อยูอาศัย เปนตน

ลักษณะรูปแบบสวนที่เปนโครงสรางหรือรูปทรงคือ รางของสิ่งตางๆ ที่คุมกันอยูเปน
รูป ทําใหสามารถแยกชนิด ประเภท และกําหนดชื่อเรียกรูปลักษณะโครงสรางนั้นๆ เพื่อสื่อความ
เขาใจตอกันได เชน บาน ดอกไม  งู  ผีเสื้อ ถวย  ชาม  โคมไฟ  เครื่องเรือน รถยนต เปนตน

ลักษณะรูปแบบสวนที่เปนลวดลาย คือ รูปแบบสวนที่แผงปนประกอบรวมอยูกับ
โครงสรางโดยอาจเปนสวนประกอบสําคัญที่มาคุมเขาดวยกันเปนโครงสรางนั้นๆ หรืออาจเปน
สวนประกอบตกแตงใน รายละเอียดของโครงสรางแตละสวน

ทั้งสวนที่ประกอบของรูปแบบที่เปนลักษณะโครงสราง หรือรูปทรง  และลักษณะ
ลวดลายท่ีปรากฏใหเห็นน้ัน ลวนสามารถใหอิทธิพลตอแนวคิดในการออกแบบลวดลายไดท้ังส้ิน 
(ประเสริฐ ศิลรัตนา.  2538: 3-4)
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หลักการออกแบบลวดลายสวนใหญเปนการนําเอาหลักการออกแบบทางศิลปะมาประ
ยุตตใชน้ันเอง โดยมีหลักการท่ีหลากหลายมากมาย  โดย  ออยทิพย  พลศรี (2546: 53- 66) ไดสรุป
แนวทางการออกแบบลวดลายท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. การสรางแบบจากแมลาย  (Motif) ในทางศิปกรรม หมายถึง เคาโครงความคิดที่
กําหนดลักษณะ ทาที ลีลา ความเคลื่อนไหวขององคประกอบตางๆ ในทางจิตรกรรมและ
ประติมากรรม  แมบท หมายถึง สวนกานของตนไมที่ขดกันเปนเกลียวพันกันไป ถือเปนลายแมบท 
ที่ ที่เปนแนวทําใหตอชอ  ดอก  ใบ ไปในจังหวะที่ผสมกลมกลืนตอเนื่องกันออกไปเปนชุดๆ แมบท
ในทางศิลปะ มักเปน ตนเคาลักษณะเฉพาะตัว มีลีลา ซึ่งจําได และพัฒนาจนกลายเปนลักษณะ
ประจําชาติ หรือยุคสมัยท่ีเกิดข้ึน 

2. การใชจังหวะ (Rhythm) ถือเปนหลักสําคัญของการสรางลวดลายเพราะการจัด
จังหวะที่ดีจะชวยใหผลงานออกแบบดูเปนระเบียบเรียบงาย และนาสนใจ ซึ่งลักษณะของการเกิด
จังหวะนั้น  ไดกําหนดไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะแรก  เกิดจากการซํ้าของหนวยหรือการสลับกันของหนวยกับชองไฟ
ลักษณะที่สอง  เกิดจาการเลื่อนไหลตอเนื่องกันของเสน รูปทรง น้ําหนัก หรือสี

3. การใชรูป และพ้ืน  คือการสรางลวดลายโดยคํานึงถึงความสัมพันธของรูปและพ้ืนให
มีความประสานกลมกลืนกันจนแยกไมออกวาอันไหนรูปอันไหนพ้ืน  ทําใหลวดลายมีความกลมกลืน

4. การใชการลดหล่ัน  คือการจัดวางหนวยในการสรางลวดลายใหมีลักษณะลดหล่ันกัน
ไปโดยใชรูปแบบท่ีซํ้าๆ กัน มาจัดวางใหเกิดการลวดหล่ันดวยขนาดจากใหญไปหาเล็กหรือเล็กไปหา
ใหญ สลับกันแลวแตลักษณะของผลงานซึ่งในการลดหลั่นนี้อาจจะใชคาน้ําหนักสีชวยใหเกิดมิติ
เพ่ิมข้ึนก็ได

5. การใชตาราง  คือ การจัดลวดลายใหอยูภายในกรอบของตารางหรือเกิดจากการ
เชื่อมตอระหวางกลุมของตามราง โดยการกําหนดตารางเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผาก็
ได

6. การใชความใกลชิด คือการ จัดวางหนวยตางๆ ท่ีตองการใหดูเหมือนวาแตละหนวย
เปนของกันและกัน จะขาดหนวยใดหนวยหนึ่งมิได ลวดลายโดยรวมจึงมีลักษณะเปกลุมไมกระจัด
กระจายไปคนละทิศละทางทําใหมีรเอกภาพและเกิดการรับรูโดยรวมไดเปนอยางดี 

7. การใชกลักการตอลวดลาย คือ การจัดวางระบบของลายใหสอดคลองกับพื้นที่วาง
โดยมีการวางแผนอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อความเหมาะสมกับผลงานที่ตองการออกแบบ ซึ่งมี
หลักการตอลวดลาย 2 แนวทาง คือ  

7.1 การตอลวดลาย ตามแนวตาง เชน  แบบแนวนอน  แบบแนวตั้ง  แบบเฉียง 
แบบซิกแซก แบบตาหมากรุก หรือแบบข้ันบันได เปนตน

7.2 เปนการตอลายในลักษณะตางๆ โดยอาศัยรูปทรงเรขาคณิต 
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1.4 ขอมูลดานการใชสีและจิตวิทยาของสี
1.4.1 หลักดานการใชสี 

สีเกิดขึ้นจากการที่แสงของดวงอาทิตยสองกระทบถูกวัตถุ แลววัตถุนั้นจะดูดสีบาง
สีไวพรอมๆกันสะทอนสีบางสีออกมาสูสายตาของเรา เชน การที่เราเห็นหญาเปนสีเขียวนั้น เกิดจาก
การท่ีหญาดูดเอารังสีของแสงสีแดงและมวงนํ้าเงินเอาไว และสะทอนแสงสีเขียวออกมาสูการเห็นของ
เราเพียงสีเดียว

สีเปนองคประดิบที่สําคัญในทางศิลปะ เพราะสามารถกระตุนความรูสึกของผูพบ
เห็นใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันกวาองคประกอบประเภทอ่ืน ๆ

ในดานการออกแบบลวดลาย สีเปนองคประกอบที่สําคัญตอการออกแบบ  มนุษย
สามารถรับรูเกี่ยวกับสีเปนอยางดีไมวาจะเปนในดานอารมณความรูสึกที่มีตอสี  ความเชื่อ   คานิยม
หรือรสนิยม  เปนตน ดังนั้นการออกแบบลวดลายใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ผลงาน นักออกแบบจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจถึงคุณสมบัติของสีและหลักการใชสีที่ถูกตองใน
เร่ืองการใชสี โดยออยทิพย พลศรี (2546: 76-86) ไดรวบรวมหลักการไวดังน้ี 

1. การใชสีตามวรรณะ (Tones) ของสี  คือ  การใชสีบนลวดลายตางๆ  คลายกับ
เสียงเพลงซึ่งมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ําความแตกตางของสีแตละกลุมแตละฝาย   แบงออกได  2  
วรรณะคือ

1.1 วรรณะรอน (Warm  tone) ประกอบดวยสีเหลือง  สีสมเหลือง  สีสม  สี
สมแดง  สีมวงแดงและสีมวง สีวรรณะรอนนี้จะไมใชสีสด   เพราะสีในธรรมชาติยอมมีสีแตกตางไป
กวาสีในวงจรธรรมชาติ   สีวรรณะรอนใหความรูสึกตื่นตา   รอนแรง   ฉูดฉาด   ตื่นเตน  ไมอยูนิ่ง

1.2 วรรณะเย็น (Cool  tone) ประกอบดวยสีเหลือง  สีเขียวเหลือง  สีเขียว  สี
เขียวน้ําเงิน  สีน้ําเงิน  สีมวงน้ําเงินและสีมวง  สวนสีอื่น ๆ   ถาหนักไปทางสีน้ําเงินและสีเขียวก็เปน
สีวรรณะเย็น  เชน  สีเทา  สีเขียวแก  สําดํา  สีวรรณะเย็นใหความรูสึกสบายตา  บรรยากาศรมเย็น  
ชุมชื่น  สงบ  

สวนสีเหลืองและสีมวง จัดเปนสีกลาง เพราะจะอยูในตําแหนงก้ํากึ่งที่ให
ความรูสึกไดทั้งรอนและเย็น ในการออกแบบลวดลายนักออกแบบควรตัดสินใจกอนวาผลงานที่อกก
แบบตองการเนนความรูสึกอยางไรเพื่อจะไดเลือกใชวรรณะสีใหเหมาะสมกับลักษณะของผลงาน 

2. คาของสี (Value of colors) หมายถึง คาความออน- แกของสี ซึ่งสามารถ
แบงเปนระดับความเขมมากนอยตางกันตามลักษณะของผลงาน เชน ถาคาของสีมีน้ําหนักตางกัน
มากก็จะเหมาะกับผลงานที่ใหความรูสึกรุ นแรง แตถาคาน้ําหนักของสีตางกันนอยหรือมีความ
กลมกลืนกันก็จะเหมาะกับผลงานที่ใหความรูสึกนุมนวล สงบ เปนตน นอกจากนี้การนําคาของสี มา
ใชกับงานออกแบบ ยังชวงสรางมิติใหเกิดขึ้นในลวดลายไดเปนอยางดี ในทางปฏิบัติจะใช สีขาว ดํา 
หรือเทาผสมกับสีแท (Hue) สีใดสีหนึ่งจะทําใหเกิดคาน้ําหนักตามที่ตองการซึ่งทําใหสีหมนลงโดยมี
ช่ือเรียกดังน้ี  
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Tint  หมายถึง สีแททั้ง 12 สี ที่ผสมดวยสีขาว ทําใหผลงานดูนุมนวล ออนหวาน 
สบายตา 

Tone  หมายถึง สีแททั้ง 12 สี ที่ผสมดวยสีเทา ทําใหความเขมของสีลดลง ให
ความรูสึกท่ีสงบ ราบเรียบ

Shade  หมายถึง สีแททั้ง 12 สีที่ผสมดวยสีดํา  ทําใหความเขมของสีลดความ
สดใสลง ใหความรูสึกขรึม ลึกลับ

3. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง สีแทหรือสีบริสุทธิ์ที่แสดงถึงความเดนชัด
ความสดใสเปลงประกายออกมาอยางชัดเจนมากกวาสีอื่นๆ ที่อยูลอมรอบซึ่งสีบริสุทธิ์ดังกลาวจะมี
ความสดใสมากหากสีนั้นอยูทามกลางสีหมน  ซึ่งสามารถแบงลักษณะของความสดใสของสีออกเปน 
4 กลุม ดังนี้

3.1 กลุมสีจาง (Pale) สีที่มีความสดใสนอย เชน เขียวออน  เหมาะกับงานที่
ตองการความนุมนวล ออนหวาน นารัก มักเปนท่ีนิยมของกลุมเด็ก วัยรุน  สตรี

3.2 กลุมสีเจิดจา (Vivid)  สีที่มีความสดใส เหมากับงานที่ตองการใหเดน 
สะดุดตา มักใชกับผลิตภัณฑตั้งแสดง หรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ

3.3 กลุมสี สงบ (Subdued) เปนสีที่ลดความสดใสลงใหความรูสึกเบา ออน 
สงบ เงียบ

3.4 กลุมสีเขมลึก (Deep) เปนสีที่มีน้ําหนักเขม ใหความรูสึหนักแนน จริงจัง 
เชน สีเขียวหัวเปด แดงปูน เหลืองทอง  เปนตน เหมาะกับลวดลายที่เปนสีเดียวหรืองานที่เนนลาย
มากกวาภาพ 

นอกเหนือจากการทําความเขาใจกับลักษณะความสดใสของสีแตละกลุมสีแลว 
ในการออกแบบลวดลายนักออกแบบสามารถใชการเนนความสดใสของสีดวยวิธีตางๆ ไดหลายวิธี 
เชน 

ใชสีที่มีความสดใสที่สุดเปนศูนยกลางความสนใจของลวดลาย แลวใชสีหมน
ลอมรอบลวดลายท่ีไมใชจุดเนน สีหมนจะชวยขับใหสีท่ีมีความเดนอยูแลวเดนย่ิงข้ึน

ใชคูสีที่อยูตรงกันขามในวงจรสี  สีดํา  หรือสีเขม ตัดเสนขอบของลวดลาย 
หรือเสนขอบระหวางรอยตอของสีท่ีปรากฏในลวดลายน้ันจะใหสีท่ีระบายดูสดใสข้ึน 

หากมีการใชสีสดใสใสพื้นที่ของลวดลายมากหรือหลายสี ควรมีการตัดเสน
ระหวางรอยตอของสีดวยสีเขม สีดํา สีทอง หรืออาจเนนสีขาวแทนการตัดเสนก็ได

ใชกลุมที่มีลักษณะแตกตางกันระหวางรูปกับพื้น เชน กลุมสีเจิดจารวงกับ 
กลุมสีสงบเปนตน

4. สีเอกรงค ( Monochrome) หมายถึง การใชสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียวในผลงาน
แลวเพิ่มหรือลดคาของสีใหเกิดคาน้ําหนักออน – แกตามตองการ หรืออาจใชแมสีเปนสีหลักในการ
ระบายและสีสีอ่ืนประกอบอยูดวยไมเกิน 5 สี เพราะถานับจากแมสีไปถึงสีที่ 7 ในวงสีธรรมชาติก็จะ
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เปนสีตัดกันทันที ซึ่งสีเอกรงคจะไมมีการตัดกันในโครงสีของลวดลายที่ออกแบบการใชสีเอกรงคจะ
ใหลวดลายมีความกลมกลืนงดงาม  (ออยทิพย พลศรี.  2546: 76- 80)

5. สีกลมกลืน ( Colors Harmony ) หมายถึง  สีแตละสีมีความสวยงามเฉพาะตัว
ของมันเอง  ความกลมกลืนจะเกิดจากความแตกตางในคาของสี (tone)  จากสีเดียวกัน  เกิดจาก
ความแตกตางในสีแทซึ่งอยูในกลุมเดียวกัน  หรือมีคาของสีสัมพันธใกลเคียงกัน   สวนสีแทซึ่งเปนสี
ตรงขามกันก็จะตัดกันอยางรุนแรงโดยอาจแบงสีกลมกลืนไดดังนี้

5.1 การใชสีขางเคียงกันใสวงจรสี หมายถึง การนําเอาสีที่อยูขางเคียงกันใน
วงจรสี ตั้งแต 2-4 สีมาใชรวมกันในผลงานดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 

5.1.1 การใชสีติดกันในวงจรสี หมายถึง การใชกลุมสีที่อยูติดกันในวงจรสี
ตั้งแต 2-4 สี มาประกอบในผลงาน ซึ่งถาเกินจาก 4 สี จะทําใหดูไมกลมกลืนได เชน  กลุมสีเหลือง 
เขียวเหลือง เขียว เขียวนํ้าเงิน  กลุมสี น้ําเงิน  มวงน้ําเงิน  มวง  มวงแดง  กลุมสีแดง  สมแดง  สม  
สมเหลือง  เปนตน

5.1.2 การใชสีในสกุลเดียวกัน หมายถึง กลุมสีที่มีสวนผสมของแมสีเปน
หลักและใหความรูสึกคลายๆ กันซึ่งแบงไดเปน 3 สกุล ดังนี้  

1) สกุลสีแดง ประกอบดวย สี 7 สี ไดแก สีสมเหลือง  สม  สมแดง  
แดง มวงแดงมวง และมวงน้ําเงิน  

2) สกุลสีเหลือง ประกอบดวย สี 7 สี ไดแก สมแดง  สม  สมเหลือง  
เหลือง เขียวเหลือง  เขียว และเขียวนํ้าเงิน

3) สกุลสีน้ําเงิน ประกอบดวย สี 7 สี ไดแก เขียวเหลือง เขียว เขียว
น้ําเงิน น้ําเงิน  มวงน้ําเงิน  มวง และมวงแดง

5.1.3 การใชสี คูผสม หมายถึง การใชแมสี 2 สี รวมกับสีที่เกิดจากการ
ผสมของแมสี 2 สี นั้น รวมเปน 3 สี ประกอบในผลงาน

5.2 การใชสีคูตรงกันขามในวงจรสี (Complementary Harmonies) หมายถึง
การใชสีคูตรงกันขามในวงจรสี มาทําใหเกิดความกลมกลืนกัน ซึ่งวิธีการนี้ จะยากกวางการใชสี
ขางเคียงกันในวงจรสี เพราะสีคูตรงกันขามจะใหความรูสึกที่ตัดกันอยางรุนแรง แตหากใชในปริมาณ
ที่พอเหมาะก็จะทําใหผลงานดูนาสนใจและมีความกลมกลืนกันได เชน ใชในอัตราสวน 30 : 70 หรือ 
20 : 80 เปนตน สีคูตรงกันขามนี้แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้

5.2.1 สีคูตรงกันขามแท  คือ คูสีที่อยูตรงกันขามในวงจรสีอยางแทจริง 
ถาใชในปริมาณที่เทากันจะทําใหเกิดความรูสึกตัดกันอยางรุนแรง เชน เหลือง – มวง  แดง – เขียว  
น้ําเงิน – สม เปนตน

5.2.2 คูสีตรงกันขามไมแทจริง คือ คูสีที่อยูตรงกันขามในวงจรสี แต
ตรงกันขามไมแทจริง เชน อาจจะอยูตรงกันขามใกลเคียงกันหรือเยื้องกันก็ได ซึ่งการใชสีลักษณะนี้
สามรรถลดความรูสึกที่รุนแรงลงได เชน การใชสีคูตรงกันขามใกลเคียงกัน โดยใชสีเพียง 3 สี เชน สี
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สม น้ําเงิน และมวงน้ําเงิน หรือการ ใชสีคูตรงขามเยื้องกัน เชน สีน้ําเงิน เยื้องกับสีสมเหลือง และสม
แดง เปนตน

5.3 การใชสีเปนรูปสามเหลี่ยม ในวงจรสี (Balance Harmonies) หมายถึงการ
ใชสีที่อยูตรงกันขามในวงจรสีจํานวน 3 สี ในลักษณะสามเลี่ยมดานเทาแกดงรูปแบบที่สมดุลกัน ซึ่ง
จะทําใหคาของสีมีความสดใสแตใหความรูสึกไมตัดกันอยางรุนแรง เชน สีเหลือง แดง น้ําเงิน หรือ 
สม เขียว มวง เปนตน

5.4 การใชสีขางเคียงรวมกับสีคูตรงกันขามในวงจรสี (Analogous Scheme 
With Complementary Accent) หมายถึง การใชสีขางเคียงในวงจรสีแลวเนนดวยสีคูประกอบที่อยู
ตรงขามในวงจรสี่ ซึ่งเปนสีที่บริสุทธิ์สดใสก็จะทําใหผลงานดูมีชีวิตชีวานาสนใจขึ้น แตตองระวังเน้ือท่ี
และปริมาณในการใชไมใหมากจนเกินไป เชน ใชสีกลุมขางเคียง อ สีน้ําเงิน มวงน้ําเงิน มวง รวมกับ 
สีคูตรงกันขาม คือ สีสม เปนตน

กมลรัตน  หนองรั้ง ได (2547: 34) ไดกลาวสรุปถึงการใชสีกลมกลืนไววา 
ความกลมกลืนดวยสีของตัวมันเองจะเปนความกลมกลืนที่สมบูรณที่สุดรองลงมาเปนสีใกลเคียงกัน
หรือสีในกลุมเดียวกัน   การสรางความแตกตางเล็กนอยโดยการผสมขาวเปนสีนวลหรือผสมดําเปนสี
คลํ้า  จะทําใหเกิดความกลมกลืนคลายกับความกลมกลืนดวยสี สีเดียว 

6. สีสวนรวม (Tonality) หมายถึงสีหนึ่งสีใดที่มีอิทธิพลครอบงําสีอื่นๆ ที่อยู
ใกลเคียงกัน หรือผลงานเดียวกันใหเกิดความรูสึกคลอยตามไปกับสีนั้น เชน เราเห็นน้ําทะเลมีสีน้ํา
เงิน ฟา เขียว สีสวนรวมจึงเปนสีน้ําเงินเปนตน

7. สีตัดกัน (Discord) หมายถึง สีที่อยูตรงขามในวงจรสี หรือเปนคูสีที่ไมมีเนื้อสี
ผสมอยูในกันและกัน จึงมีลักษณะที่ตัดกันหรือขัดแยงกันอยางรุนแรง การใชสีตัดกันจะตองใชอยาง
ระมัดระวังเพ่ือใหผลงานเกิดความเปนเอกภาพและดูไมขัดตาจนเกินไป โดยอาจใชวิธีการดังตอไปน้ี

7.1 ใชสีคูตัดกันในปริมาณที่แตกตางกัน คือ ใหสีใดสีหนึ่งเดนเพียงสีเดียว 
หรือใชสีใดสีหนึ่งผสมเขาไปในสีคูที่ตัดกัน 

7.2 ใชการปรับคาของสีใหจางหรือหมนลงดวยการผสมคูสีเขาไปในกันและกัน 
หรือใชสีใดสีหนึ่งผสมเขาไปในคูสีที่ตัดกัน

7.3 ใชสีกลาง คือ สีขาว สีเทา หรือสีดํา ผสมคูสีตัดกัน จะทําใหลวดความ
สดใสของสีลงได 

7.4 ใชลวดลายสอดแทรกลงในพ้ืนท่ี ท่ีออกแบบจะชวยใหจุดเดนของคูสีตัดกัน
ลดนอยลง

8. ระยะของสี (Perspective of Colors) หมายถึง ระยะใกล- ไกลของสีแตละสีที่
เปลงคาความเขมแตกตางกันทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของมิติตื้น – ลึกไมเทากันซึ่งสวนใหญจะ
แบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

8.1 ระยะหนา เปนระยะที่ใกลตามากที่สุด
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8.2 ระยะกลาง  เปนระยะที่อยูกลางๆ ซึ่งมักจะมีคาความเขมของสีไมออน
หรือแกจนเกินไป

8.3 ระยะหลัง  เปนระยะที่อยูไกลสุด ซึ่งจะมีคาของสีออนมากที่สุด
สรุปไดวา ในการออกแบบลวดลายนั้น ผูออกแบบมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสีไมวาจะเปนเรื่องทฤษฏีสีหรือหลักการใชสี ดวยวิธีการตางๆ เพราะ
นอกจากจะทําใหงายตอการทํางานแลวยังชวยใหผลงานนั้นๆ มีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายที่
วางไวอยางมีคุณคา

1.4.2 จิตวิทยาของสี (Psychology of color) 
มนุษยรูจักใชสีและเขาใจอิทธิพลของที่เราอารมณมาตั้งแตดึกดําบรรพแลว จะพบ

ได สีขาวที่เจาสาวใชเปนชุดวิวาห สีเหลืองเปนสีของแสงแดด สีแดงเปนสีของเปลวเพลิง และ
บรรยากาศสีเขียวแสดงความอิจฉาริษยา สีกอใหเกิดอารมณและความรูสึกทั้งทางบวกและทางลบ
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอม ภูมิกําเนิด วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เชื้อชาติ 

สีแดง Red เปนสีที่พลังกระตุนอารมณสูงสุด เด็กจะรูจักและมีความ 
ประทบใจในสีนี้มาก เพราะสีแดงมีความสั่นสะเทือนของคลื่นแสงสูงมาก ใชเปนสื่อความหมายของ
ความเรารอน ความกลาหาญ ความรัก เรารอน รุนแรง คุณคาทางลบ หมายถึง ความชั่ว อันตราย 
อารมณเสียความเกลียดชัง อัคคี 

สีเหลือง  Yellow เปนสีที่ออนที่สุด ซึ่งจัดเปนสีบริสุทธิ์ ใหความ 
อบอุน ใหความศักด์ิสิทธ์ิ คุณคาทางลบใหความรุนแรง แสดงความทรยศ ความคดโกง ความเขลา 

สีเขียว  Green เปนสีประเภทเดียวกับสีฟา ซึ่งหมายถึง สันติ ความมุงหวัง 
ความบริสุทธ์ิ ความเจริญงอกงาม สดช่ืน คุณคาทางลบอาจตีความเปนการริษยา นาสะพรึงกลัว 

สีฟา  Blue เปนสีโดยธรรมชาติของทองฟา ซึ่งอาจหมายถึง สรวง 
สวรรค ความเปนจริง ความปราดเปรื่อง คุณคาทางลบ แสดงความเย็นชา ความสิ้นหวังและหมด
อาลัย 

สีมวง  Violet เปนสีของความเศรารองจากสีดํา ความผิดหลัง ถูกทอดท้ิง มีเลศนัย 
สีดํา  Black ในความนิยมของสีถือวาสีดําไมเปนสีเพราะไมมีการ สะทอนของแสง

สีใดสีดําเปนสีของความกลัว และความกักขละ แตในทางตรงกันขามสีดําอาจใชแสดงคุณคาหรือพลัง 
เราจะพบเห็นไดจากสีของครุยบัณฑิต 

สีขาว White เปนสัญลักษณของแสงสวาง ชัยชนะ ความบริสุทธิ์ และ 
ความราเริง คุณคาทางลบ สีขาวแสดงความจืดชืด ความวาง และปศาจ 

การออกแบบกับคุณประโยชนของสี 
นักออกแบบจะตองนําเอาหลักการตาง ๆ ของสีไปดัดแปลงใหสอดคลองกับ 

จุดมุงหมายของรูปแบบท่ีจะออกแบบอยางไรก็ตามคุณประโยชนของสีที่มีผลตอการออกแบบพอจะ
กลาวไดคือ 
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1. สรางความรูสึก 
สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับ ประสบการณและภูมิ

หลังของผูดู สีบางสีสามารถชวยบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีกับอาคารทั้งภายในและภายนอก
สรางความรูสึกตอกรสัมผัสและการสรางบรรยากาศอยางมาก 

2. สรางความนาสนใจ 
สีมีอิทธิพลตอผลงานออกแบบชวยสรางความประทับใจและความ สนใจอันดับ

แรกท่ีเราพบเห็น 
3. สีบอกสัญลักษณของวัตถุ 

ซึ่งเกิดจากประสบการณและภูมิหลัง เปนตนวา สีแดงแทนไฟ สีเขียว 
แทนพืช หรือความปลอดภัย (นรพล  รามฤทธิ์.  2550: 13-14)

1.5 แนวโนมการใชสีในการออกแบบ ป 2554
แนวโนมการวิเคราะหการใชสีสําหรับฤดูรอน ป 2554 ที่อธิบายไวใน Think Tank S/S 11 : Early 
Colour-Colour Analysis. (2554: Online) ไดอธิบายการใชสีไวดังน้ี 

1. สีเทาจะเปนเทาที่เบาบาง และ ใชแตมออนๆแทรกกับสีมวงที่ใหความรูสึกเบา
บาง ไมเปนมวงเขม

2. สีเขียวจะใหความสําคัญ เปนพิเศษกับโทน สีเขียวกากี และเขียวปนเหลือง ไม
เนนสีเขียวเขม 

3.  สีธรรมชาติหรือ น้ําตาล จะยังคงเปนสีที่เปนหัวใจหลักในการ คุมเฉดสีทั้งหมด
4.  สีฟาจะกลับมามีความสําคัญอีกคร้ังโดยจะเปนฟาท่ีมีเฉดเขม และ ฟาคราม

จนถึงฟาออนเหมือนเปนฟาใสคลายนํ้าแข็ง
5.  สีสม จะเปนสมที่ใหสีเหมือนสีสมปาการัง ไลสีไปจนถึงเหลืองจัด และไลเฉด

ลงเร่ือยๆ
6.  สีแดงจะใหสีเหมือนสี ชมพู โดนจะใหสีคลายๆกันกับสีสม 
7. สีเหลืองจะกลับมาใน ฤดู (seasons) นี้ โดนจะเปนเหลืองที่ใหสี เหมือน สีเหลือง

ของไขไก หรือสีเหลืองออนเหมือนฝกขาวโพด
8. สีโลหะ (Metallics) จะยังมีอยูบาง โดยแทรกอยูกับโทนสีตางๆ
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ตัวอยางการใหเฉดสี ในฤดูรอน ป 2554

ภาพประกอบ  1  ตัวอยางเฉดสีนํ้าตาลและสีธรรมชาติท่ีใชในฤดูรอนป 2554

ที่มา: Think Tank S/S 11 : Early Colour-Colour Analysis.  2011.  Online.

ภาพประกอบ  2  ตัวอยางเฉดสีฟาท่ีใชในฤดูรอนป 2554

    ที่มา: Ibid.

ภาพประกอบ  3  ตัวอยางเฉดสีเขียวท่ีใชในฤดูรอนป 2554

       ที่มา: Ibid.
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ภาพประกอบ  4  ตัวอยางเฉดสีมวงท่ีใชในฤดูรอนป 2554

       ที่มา: Ibid.

ภาพประกอบ  5  ตัวอยางเฉดสีแดงและชมพูท่ีใชในฤดูรอนป 2554

       ที่มา: Ibid.

ภาพประกอบ  6  ตัวอยางเฉดสีสมท่ีใชในฤดูรอนป 2554

      ที่มา: Ibid.

ภาพประกอบ  7  ตัวอยางเฉดสีเหลืองท่ีใชในฤดูรอนป 2554

       ที่มา: Ibid.
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2.  โคมไฟประดับ
2.1 แนวโนมตลาดสงออกเครื่องประดับตกแตงบานของไทยในป 2552 - 2553

สําหรับแนวโนมตลาดสงออกเครื ่องประดับตกแตงบานของไทยในป 2552 นั้น 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวานาจะเติบโตไมเกินรอยละ 3 ซึ่งเปนไปในทิศทางทรงตัวจากป 2551 ที่
คาดวาจะเติบโตประมาณรอยละ 0-3 เพราะแมวาจะมีปจจัยเสี่ยงจากอุปสงคที่อาจจะชะลอตัวลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมซบเซา แตจากการท่ีสินคาของจีนหลายประเภทเร่ิมไดรับความเช่ือถือลด
นอยลงในดานคุณภาพและความปลอดภัยที่ต่ ํากวามาตรฐานที่กําหนด ก็อาจจะกระตุนใหผูซื ้อ
ตางชาติหันมาซื้อสินคาจากไทย ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนผูผลิตสินคาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
สูงกวาทดแทนบางในระดับหนึ่ง ประกอบกับคาจางแรงงานในจีนที่เพิ่มสูงขึ้น และรัฐบาลจีนเริ่มลด
การสนับสนุนการใหเงินชดเชยสําหรับการสงออกในอุตสาหกรรมเบา ที่คาดวาจะมีผลใหสวนตาง
ของราคาสินคากลุมน้ีระหวางจีนและไทยลดนอยลงในอนาคต ขณะเดียวกัน ดวยความตองการสินคา
ในตลาดรองและตลาดใหมของไทยที่ยังมีแนวโนมการขยายตัวที่ดี อีกทั้งยังมีความตองการสินคาที่
คอนขางหลากหลายทั้งที่เปนสินคาคุณภาพดี ราคาแพงที่แขงขันดานตราสินคาและนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ และสินคาที่มีราคาปานกลางถึงต่ําสําหรับผูบริโภคที่มีความภักดีตอตราสินคาไมสูงมาก
นัก จึงเปนไปไดวาการสงออกสินคาของเคร่ืองประดับตกแตงบานของไทยโดยภาพรวมในกลุมตลาด
รองและใหม นาจะมีสัดสวนการสงออกเพิ่มขึ้นไดเปนรอยละ 30-35 ของมูลคาการสงออกสินคากลุม
นี้โดยรวม และอาจจะสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเปนเลขสอง
หลักดังเชน 3-4 ปที่ผานมา

ถึงแมวาการสงออกเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนของไทยในชวงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2553 มี
แนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ ้นตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก แตในชวงตั้งแตเดือน
สิงหาคมท่ีผานมา ผูประกอบการกลับตองเผชิญกับความเส่ียงในการสงออกท่ีรุนแรงข้ึน จากการแข็ง
คาของคาเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินสกุลของตลาดสงออกหลัก (ดอลลารสหรัฐฯและยูโร) และคาเงิน
บาทยังมีแนวโนมวาจะแข็งคาข้ึนอยางตอเน่ือง 

ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาปจจัยเสี่ยงจากการแข็งคาของเงินบาทจะเปนปจจัยลบที่ทํา
ใหมูลคาการสงออกเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนในชวงไตรมาสสุดทายของป 2553 ชะลอตัวลง สงผลให
การสงออกเฟอรนิเจอรและช้ินสวนโดยรวมในป 2553 มีมูลคาไมเกิน 35,500 ลานบาท หรือขยายตัว
ไมเกินรอยละ 10 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเปนอุตสาหกรรมที่
พึ่งพาตลาดสงออกสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีตลาดสงออกหลักคือประเทศสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่ง
เปนตลาดที่มีคาเงินออนคาลงมากเมื่อเทียบกับเงินบาทของไทย ในขณะที่ประเทศคูแขงที่สําคัญใน
ตลาดหลัก สวนใหญมีคาเงินออนคาเม่ือเทียบกับคาเงินบาทของไทยดวยเชนกัน ย่ิงทําใหการสงออก
เฟอรนิเจอรของไทยเสียเปรียบทางดานราคามากข้ึน โดยเฉพาะเสียเปรียบในการแขงขันกับประเทศ
จีนและเวียดนาม ท่ีใชกลยุทธดานราคาแขงขันกันคอนขางรุนแรง

ในดานตลาดเฟอรนิเจอรและของตกแตงในประเทศป 2553 ยังคงมีแนวโนมขยายตัว
ตามการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาตลาดเฟอรนิเจอรและของ
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ตกแตงบานในประเทศป 2553 จะมีมูลคาประมาณ 53,000-54,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 
(YoY) (ศูนยวิจัยกสิกรไทย.  2552: ออนไลน; ศูนยวิจัยกสิกรไทย.  2554: ออนไลน)

ดังนั้นในป 2553-2554  ในดานการสงออก ผูสงออกควรกระจายกลุมตลาดเปาหมาย 
โดยขยายการสงออกไปยังตลาดใหมที่มีศักยภาพ ซึ่งควรจะเปนตลาดที่มีความตองการเฟอรนิเจอร
จากไทยคอนขางสูง และเปนตลาดที่ไทยมีฐานการสงออกเฟอรนิเจอรไมเล็กจนเกินไปนัก เพื่อให
งายตอการเขาไปขยายตลาด นอกจากนี้ ในปจจุบันผูสงออกยังตองเผชิญกับภาวะเงินบาทแข็งคา ผู
สงออกจึงควรพิจารณาปจจัยดานทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในการเลือกตลาด
ใหมควบคูไปดวย โดยตลาดใหมที่ควรใหความสําคัญมากขึ้นในชวงป 2554 ไดแก ตลาดในแถบ
แอฟริกาใต อาเซียน (อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และมาเลเซีย) และออสเตรเลีย

ตลาดเฟอรนิเจอรและของตกแตงในประเทศควรเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาด 
ผูประกอบการควรเรงปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ยกระดับสินคา เนนการออกแบบเพ่ือความสะดวก 
แปลกใหม มีเอกลักษณ  ในดานของการผลิต ควรหาวิธีลดตนทุนการผลิต พยายามคงราคาเดิม 
หรือขึ้นเพียงเทาที่จําเปน โดยตองตรวจสอบราคาของประเทศคูแขงดวย และพยายามหาทางใช
วัตถุดิบตามธรรมชาติที่ประเทศไทยหาไดงายและราคาถูก อีกทั้งยังสอดรับกับกระแสรณรงคตาน
โลกรอนดวยหากสามารถประยุกตใชแทนวัตถุดิบสังเคราะหที่ราคาแพงกวาได นอกจากนี้ สินคา
ประเภท Hand Made จากวัตถุดิบธรรมชาติหลายชนิด ผูนําเขาหลายประเทศอาจจะไมตองเสียภาษี
ศุลกากร เชน ไม กระดาษ เหล็ก เปนตน ประกอบกับการผูบริโภคปจจุบันตื่นตัวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง สินคาจากวัสดุทางธรรมชาติจึงเปนแนวโนมตลาดที่กําลังขยายตัวและยังมี
อนาคตที่สดใส พรอมกับเรงพัฒนาแรงงานฝมือของไทยใหสามารถประดิษฐชิ้นงานที่มีความประณีต
และมีรายละเอียดในชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น อันจะนําไปสูอํานาจการกําหนดราคาเหนือคูแขง การผลิต 
ภายใตการออกแบบที่คํานึงถึงความตองการของผูบริโภคในแตละประเทศที่มีความแตกตางใน
รายละเอียดมากข้ึน เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดและรสนิยมของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปได พรอมกับสรางเอกลักษณที่ยากจะลอกเลียนแบบ เพื่อรักษาความแตกตางไวให
ไดนานที่สุด รวมทั้งสรางความหลากหลายและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ โดยเนนการใช
วัตถุดิบภายในประเทศ วัสดุเหลือใช หรือการแปรรูปจากสินคาอื่น  ควบคูกับการขยายตลาด
กลุมเปาหมายในวงกวางยิ่งขึ้นนอกเหนือจากกลุมผูบริโภคตามบานเรือน ไปสูกลุมโรงแรมระดับ4-5
ดาว และกลุมรีสอรท ขณะเดียวกัน ก็จะตองเรงพัฒนาแรงงานฝมือของไทยใหสามารถประดิษฐ
ชิ้นงานที่มีความประณีตและมีรายละเอียดในชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น อันจะนําไปสูอํานาจการกําหนด
ราคาเหนือคูแขง รวมถึงการปรับปรุงระบบลอจิสติก และระบบการจัดจําหนายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหเปนไปอยางท่ัวถึงและรวดเร็วย่ิงข้ึน(ศูนยวิจัยกสิกรไทย.
2552: ออนไลน; ศูนยวิจัยกสิกรไทย.  2554: ออนไลน)……………………………….
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2.2  ลักษณะของโคมไฟ
โคมไฟเปนทั้งเครื่องใชไฟฟา และของตกแตงบานที่คนนิยม มีผูทําออกมาขายกันเปน

จํานวนมาก ในปจจุบันโคมไฟมีรูปรางลักษณะความสวยงามแตกตางกันไปตามแบบฉบับของแตละ
ราน แตละคนที่ทํา ซึ่งผูที่ยึดอาชีพทําโคมไฟขายจึงมีคูแขงทางตลาดมากพอสมควร  ดังนั้น ผูที่ทํา
โคมไฟขายนอกจากจะตองมีไอเดียความคิดสรางสรรค ดีไซนโคมไฟใหออกมามีรูปแบบที่แปลกตา
สวยงามแลว ในเรื่องของวัสดุที่นํามาทําก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการที่จะเปนจุดดึงดูดความสนใจ
ของลูกคา

รูปแบบโคมไฟแตละประเภทมีความเหมาะสมกับสไตลการตกแตงที่ตางกัน ตัวโคม
และแสงไฟที่สองสวางออกมาก็มีความเหมาะสมกับการใชงานที่แตกตางเชนกัน ไมวาจะเปนแสงไฟ
ที่ใหความสวางทั่วไป หรือแสงไฟเพื่อการประดับตกแตง โดย ธเนศ จันทรเกตุ (2551: 85-87) และ 
เอกสารเร่ือง คุณสมบัติของแสง (2552: ออนไลน) ไดอธิบายสอดคลองกันถึงรูปแบบของโคมไฟและ
ลักษณะของแสงไฟ ดังนี้

1. แสงเหนือ
เปนแสงที่สองจากดานบนของโคมไฟติดหรือหอยจากเพดาน อาจเปนแสงที่สอง

ลงมาโดยตรง หรือแสงที่สองสะทอนจากฝาเพดานกลับลงมาโคมไฟประเภทนี้ เหมาะกับหองที่
ตองการประหยัดพ้ืนท่ีวางของ หรือตองการเสริมการตกแตงท่ีดึงดูดใหกับเพดานโดยจําแนกเปน

1.1 ดาวนไลท ใชติดต้ังกับเพดาน ออกแบบใหแสงสวางไดท้ังแบบท่ัวไปหรือ
แบบเฉพาะจุด แมจะดูเรียบงาง แตแทจริงแลวมีความแตกตางหลากหลาย ดาวนไลทที่ดี แสงที่สอง
ออกมา จะไมแยงตา ดาวนไลทมีตัวเลือกท่ีสามารถปรับองศาการสองของแสงควบคุมความกวางและ
มุมที่แสงสอง ขอผิดพลาดในการใชดาวนไลทคือใชหลอดคือใชหลอดไฟผิดประเภท ดาวนไลทแตละ
แบบออกแบบใหใชหลอดไฟเฉพาะชนิด เฉพาะรูปแบบ ถาใชผิดหลอด ตัวหลอดอาจยื่นออกมาสอง
แสงแยงตา หรือหลอดอาจรนเขาไปจนสั้นเกินไป ไมสองสะทอนใหแสงสวางเทาที่ควร

1.2 โคมไฟติดเพดาน ออกแบบสําหรับใหแสงสวางแบบท่ัวไปเทาน้ัน อาจไม
สวางมากพอสําหรับการใชงานเฉพาะโดยมากมักติดตั้งกลางหอง อาจทําใหเกิดเงาบดบังในบางมุม
ได โคมไฟติดเพดานสวนมากจะไมมีโคมคลุม แตอาจมีที่ครอบเปนแกวหรือพลาสติกคลุมใหแสงที่
สองกระจายไปเทากันในทุก ทิศทาง

1.3 แชนดะเลียร  เปนตัวเลือกหากตองการภาพลักษณหรูหรา แตไมจําเปน
เสมอไปที่จะใชตกแตงหองรับประทานอาหารหรือหองรับแขกเทานั้น อาจใชเพิ่มแสงสวางแบบ
หรูหรากับโถงทางเดิน หรือแมแตในหองนอน หากใชติดตั้งในหองรับประทานอาหารควรมีระยะหาง 
จากโตะประมาณ 75-90 เซนติเมตร เพื่อลดการบดบังสายตาของตัวแชนดะเลียรเอง และแสงไฟที่
อาจสองแยงตาขณะน่ังรับประทานอาหารได

1.4 โคมไฟหอยเพดาน  ติดต้ังแขวนจากเพดาน โดยออกแบบใหหอยอยูเหนือโตะ
รับประทานอาหารหรือเคานเตอรครัว ใหแสงสวางเฉพาะพื้นที่ไดดี โคมไฟหอยเพดานลักษณะนี้จะ
หอยเหนือพื้นที่ใชงานไมมากนัก หรือประมาณ 50-60 เซนติเมตร ดังนั้นจึงมักมีที่บังแสงหรือมีโคม
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ครอบเพื่อปองกันแสงไมใหแยงตา ทั้งนี้ใน รูป แบบของ โคมไฟหอยเพดานนั้นมีรูปแบบแตกตางกัน
มากมาย ทั้งราคาและคุณภาพแสง โปะแกวหรือเซรามิค จะทําใหแสงกระจายออกไปเทากันในทุก
ทิศทาง แตถามี โคม (Shades) คลุมไมวาจะเปนกระดาษ โลหะหรือผา จะทําใหแสงสองลงไป
ขางลางตรง ๆ แชนเดอเลียร (Chandeliers) เปนไฟเพดานที่ใหความสวางมากประเภทหนึ่ง เพราะ
มันรวมเอาหลอดไฟเล็ก ๆ มากมายไวดวยกัน แตสวนมากมักจะมีราคาแพง

1.5 ไฟราง ครั้งหนึ่งเคยไดรับความนิยมอยางมากดวยความอเนกประสงคโดยมี
รางติดกัลบเพดานเปนหลัก แลวติดต้ังตัวโคมไฟเขากับราง ตัวโคมมักออกแบบใหเล่ือนยายตําแหนง 
บิด หมุนไดทันใจ เนื่องจากมีการติดตั้งรางที่มองเห็นเปนเสนวางบนเพดานและตัวโคมไฟที่ยื่น
ออกมาทําใหเหมาะสมกับสไตลตกแตงบางประเภทเทานั้น และปจจุบันมีโคมไฟแขวนลดาวนไลทที่
ใชงานไดอเนกประสงคไมนอยหนา มันมากขึ้น ไฟรางจึงเปนที่นิยมนอยลง

2. แสงสองผนัง
โคมไฟติผนังชวยใหแสงสวางแบบสะทอนที่นุมสบายตา และยังเสริมสรางใหมี

ภาพลักษณสวยงามนาสนใจอีกดวย แสงไฟสองทะทอนจากผนังดานขางเปนการแสงไฟเสริมสราง
บรรยากาศภายในหองท่ีดีอีกดวยโดยรูปแบบของโคมไฟประเภทน้ี จําแนกออกไดดังน้ี

2.1 โคมไฟฝงในผนัง ใหแสงสวางที่แปลกตาสวยงาม โดยมากมักตั้งในระดับใกล
พื้นหรือใกลเพดาน เหมาะสําหรับใชเปนไฟนําทางบริเวณทางเดินหรือโถงทางเขา ถานํามาใช
ตกแตงในหองนั่งเลน หรือหองรับแขก จะชวยสรางมิติใหกับผนังไดอยางสวยงาม แตไมเหมาะ
สําหรับใชเปนไฟแสงสวางทั่วไป

2.2 โคมไฟติดผนัง โคมไฟทรงกรวยหรือทรงครึ่งวงกลมสาดแสงเลียดผิวผนังเกิด
แสงเงานาสนใจ  รปูแบบของโคมประเภทน้ีมีใหเลือกมากมายและสามารถเขาไดกับสไตลการตกแตง
หลากหลายอีกดวย 

2.3 โคมไฟแบบกานติดผนัง เหมาะสําหรับใชเปนโคมไฟอานหนังสือขางหัวเตียง 
แสงไฟสองลงไมแยงตา และชวยใหโตะขางเตียงโลงวางของอื่นๆ ที่จําเปนได

3. แสงเคล่ือนท่ี 
โคมไฟตั้งพื้นและตั้งโตะเหมาะกับการใหแสงสวางในพื้นที่ซึ่งตองการแสงเพิ่มเติม 

สามารถโยกยายปรับเปล่ียนตําแหนงไดสะดวก ไมตองมีการติดต้ังใดๆ และมีรูปแบบหลากหลายเขา
ไดกับการตกแตงทุกสไตล โคมไฟบางรูปแบบยังสวยเดนเปนจุดสนใจของหองไมแพเฟอรนิเจอรชิ้น
สวยอ่ืนๆ จึงเปนเหตุผลวาทําไมโคมไฟประเภทน้ีจึงไดรับความนิยมอยางมาก

3.1 โคมไฟโตะทํางาน  ถูกออกแบบเพื่อการใชงานเฉพาะกิจ มีรูปแบบสวยงาม
ทันสมัยและคลาสสิก ทุกรูปแบบลวนใหความสําคัญในการใชงาน ใหความสวางบนพื้นหนาโตะเพื่อ
การใชงานเฉพาะกิจ เชน ทํางานเอกสาร หรืองานอื่นๆ ที่ตองการแสงที่ไมเกิดเงาบัง ทั้งนี้ เพราะ
โคมไฟประเภทนี้ ออกแบบใหปรับความสูงต่ํา  ปรับองศา บิดเอียงของตัวโคมไดโคมไฟประภทนี้มัก
ใชหลอดฟลูออเรสเซนตที่ใหแสงนวล สบายตา หรือหลอดฮาโลเจนที่ใหความวางจา ชัดเจน ใหชวง
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หลังนี้ ที่เทคโลโลยี หลอดแอลอีดี (LED)  มีการพัฒนามาใชเพื่อใหแสงสวางมากขึ้น เราจะไดเห็น
โคมไฟโตะทํางานที่ใชหลอดประเภทนี้กันมากขึ้น  

3.2 โคมตั้งพื้น มีรูปแบบหลากหลายใหเลือก และมีการวัสดุแปลกใหม นาสนใจมา
ใชออกแบบกันมากข้ึน ปจจุบันโคมไฟประเภทนี้ไดกลายเปนเฟอรนิเจอรชิ้นเดนของหอง โคมไฟตั้ง
พื้นมีทั้งใหแสงสวางโดยสองลงในพื้นดานลาง เหมาะสําหรับใชงานเฉพาะจุด บางรูปแบบสองแสงไป
สะทองแพดานดานบน หรือสองออกรอบดาน เหมาะสําหรับใชใหแสงสวางแบบท่ัวไป  โคมไฟชนิดน้ี
เปนโคม ไฟแบบลอยตัว สําหรับตั้งพื้นชวยในการเพิ่มระดับของการสองสวางที่สวางพอสําหรับ
กิจกรรม ตาง ๆ เชน การอานหนังสือ สวนมากมักจะใชไฟฮาโลเจน เพราะใหแสงที่สวางกวา 
รูปแบบก็มีทั้งแบบ โคมไฟ ที่มีขาตั้งแบบเกา แบบที่ไฟสองขึ้นขางบน แบบที่ปรับมุมได หรือบางทีก็
ใชสปอตไลทตั้งบนขาตั้ง โคมไฟตั้งพื้น ไมจําเปนตองสูงมาก แตอาจจะเปนไฟที่วางไวบนพื้นใน
ระดับต่ํา ๆ เพื่อสองสวางใหกับกลุมตนไมที่ใชตกแตงภายใน หรือ ของตกแตง ที่อยูบนพื้น หรือ
เพียงแตเพิ่มความรูสึกใหกับแสง เปนตน

3.3 โคมไฟตั้งโตะ เปนอีกรูปแบบหน่ึงของโคมไฟต้ังพื้น ที่ถูกปรับรูปแบบสําหรับ
วางบนโตะขางหรือตูขาง โดยมากมักมีการออกแบบเปนสวนหนึ่งของคอลเลคชั่นโคมไฟตั้งพื้น 
เพราะเปนตัวเลือกใหกับบานที่อาจไมมีที่วางบนพื้น เนื่องจากโคมไฟตั้งโตะเมื่อวางบนโตะแลวจะต่ํา
กวาระดับสายตา นั้นโคมไฟสวนใหญ จึงออกแบบใหแสงสองลงดานลางหรือกระจายออกรอบตัว
มากกวาสงขึ้นไป ดานบน เพื่อสะทอนเพดาน แสงจากโคมไฟตั้งโตะ เหมาะสําหรับใชงานเฉพาะจุด 
หรือใหแสงสวางแบบท่ัวไป  โคม ไฟ ชนิดน้ีควรมีฐานท่ีหนักพอสมควร เพ่ือจะต้ังไดอยางม่ันคง และ
รับนํ้าหนักของหลอดไฟและโคมได ไมวาจะเปนกระดาษ ผา หรือเปลือกหอย โคมไฟตั้งโตะใหแสงที่
นุมนวล และกระจาย แสงไฟมักสองขึ้นขางบน (แตก็ข้ึนอยูกับรูปแบบของโคมดวย) การวาง โคมไฟ
ตั้งโตะ ไวหลาย ๆ อันรอบหอง จะสรางแสงและเงาที่ใหผลในการสรางบรรยากาศอยางมาก จึงเปน
วิธีหนึ่งที่ดีของการใชแสงสําหรับทั่ว ๆ ไป

แสงไฟเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการใชชีวิตมนุษยเพ่ือทดแทนความสวางจาก
ธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมตางๆและที่มาของแสงโดยตรงไดแกหลอดไฟ และในการออกแบบโคมไฟ
จึงไมควรคํานึงถึงเพียงรูปรางของโคมไฟเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงคุณภาพและลักษณะการ
กระจายแสงไฟดวย (นรพล รามฤทธ.  2550: 20)
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ภาพประกอบ  8  รูปแบบของโคมไฟชนิดตางๆ

       ที่มา:   เสาวนิตย  แสงวิเชียร.  (2535).  ออกแบบตกแตง.  หนา 207.

ภาพประกอบ  9  การใหแสงของโคมไฟรูปแบบตางๆ

     ที่มา:  แหลงเดิม.  หนา 207.

  

ภาพประกอบ  10  มาตรฐานของโคมไฟต้ังพ้ืนสวนสัดของไฟ

       ที่มา:  แหลงเดิม.  หนา 207.
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2.3 รูปแบบตัวอยางโคมไฟแบบตางๆ 

1.  โคมไฟต้ังโตะ

ภาพประกอบ  11  โคมไฟตั้งโตะ

       ที่มา:  ธเนศ จันทรเกต.ุ  (2551, พฤศจิกายน).  ลิฟว่ิง เอ็ทเซ็ททรา.  หนา 82.

2.  โคมไฟต้ังพ้ืน

ภาพประกอบ 12  โคมไฟตั้งพื้น

       ที่มา:  แหลงเดิม.  หนา 82.
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3. โคมไฟหอยเพดาน

ภาพประกอบ  13  โคมไฟหอยเพดาน

    ที่มา:  โคมไฟหอยแพดาน.  (2552).  ออนไลน.

2.4 สวนประกอบของโคมไฟ
มานะ เอ่ียมบัวและ ยุทธพงษ งามมาก.  2550: 32; อางอิงจาก ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล. 

2547: 3-4. โดยกลาววา โคมไฟจะประกอบดวยสวนหลักๆ สองสวนคือ หลอดไฟ  และเปลือกที่หอหุม
ดวงไฟ ซึ่งเปนสวนที่สําคัญ 

2.4.1 หลอดไฟ
ประเภทของหลอดไฟ และแสงสวาง การสรางแสงสวางภายในบานและท่ีอยูอาศัย

ท่ีเหมาะสม นอกจากการเลือกรูปแบบโคมไฟท่ีเหมาะสม กับการใชงานและ ตําแนงท่ี ต้ังแลว 
หลอดไฟท่ีนํามาใชในดวงโคมน้ันก็มีความสําคัญไมแพกัน ในบางกรณีการเลือกประเภทของ
หลอดไฟ อาจมีความสําคัญย่ิงกวางการเลือกรูปแบบโคมเสียอีก โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันท่ีการ
ใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงาน และชวยประหยัดพลังงาน เปนประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจ 
และใสใจ ปจจุบัน หลอดไฟสําหรับใชกับโคมในบานแบงออกไดเปน 5 ประเภทใหญๆ  อันไดแก 
หลอดไส  หลอดฮาโลเจน  หลอดฟลูออเรสเซนต  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต และหลอดแอลอีดี

1) หลอดอินเคนเดสเซนต  หรือหลอดไสอันเปนที่รูจักและคุนเคยกันมา นาน   
มีรูปแบบแตกตางกันไป และมีหลากหลาย กําลังไฟใหเลือก หลอดประเภทนี้ใหแสงสวางจากไส
หลอดทังสเตน ภายในหลอดบรรจุกาซอากอน ใหแสงสวางสีอมเหลือง(ธเนศ จันทรเกตุ.  2551: 88) 
ไสหลอดทังสเตนเปนโลหะชนิดหนึ่งมีจุดหลอมละลายอยูที่ 3,383 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทนตอ
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อุณหภูมิสูง และทําใหเกิดแสงสีขาวได รูปรางของไสหลอดจะมีลักษณะขดเปนวงๆ ซึ่งสามารถใช
พื้นที่ไดนอยจึงทําใหขนาดของหลอดอินแคนเดสเซ็นตเล็กลงตามไปดวย (ศิริมงคล นาฏยกุล.  
2537: 28)  ผูผลิตบางรายใชแกวสีฟาทําหลอดเปนเสมือนฟลเตอรสีใหแสงที่สองผานออกมาเปนสี
ขาว ปจจุบันจัดเปนหลอดที่กินไฟมากเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ สําหรับการใชในบานปจจุบัน 
หลอดใหมีอายุการใชงานโดยประมาณ 1000-1500 ชั่วโมง

2) หลอดฮาโลเจน  เปนหลอดท่ีใหแสงสวางมาก จริงๆ แลวก็คือหลอดไสชนิด
หนึ่งนั ้นเอง หลอดฮาโลเจนมีใสหลอดทําจากทังสเตน แตบรรจุดวยกาซประเภทฮาโลเจนเชน
ไอโอดีนโบรมีนและฟลูออรีนลงไปในกระเปาะแกวควอตซที่หุ มใสหลอดอยูขณะที่หลอดทํางาน
ทังสแตนจากไสหลอดจะระเหิดออกมาและเขาจับกับกาซที่บรรจุเมื่อหลอดเย็นตัวลงกาซอาโลเจน
และทังสเตนจะสบายตัวออกจากกันโดยทังสเตนจะกลับไปเกาะที่ไสหลอดเหมือนเดิมทําใหไสหลอด
ไมสึกกรอนเร็ว สวนการใชกระเปาะแกวควอตซครอบทําใหไสหลอดทนความรอนสูงขึ้น  เปลงแสงสี
ขาวอมเหลืองเพียงเล็กนอย และใหแสงสวางมากกวาหลอดไสถึง 30 % แตขณะเดียวกันก็มีความ
รอนสูงเปนผลเสีย หลอดประเภทนี้มีขนาดเล็กจึงมักนําไปใชกับโคมไฟที่มีดีไซนกระทัดรัดไดดีแสง
จากหลอดฮาโลเจน มีบางชวงที่อยูในรังสียูวี ดังนั้นโคมไฟที่ดี มักมีฟลเตอรตัดรังสียูวีมาดวยเพื่อ
ปองกันโอกาสทําใหของใชภายในบาน สีซีดจางจากรังสียูวี เชน ภาพถาย ผาบางชนิด หรือพลาสติก
บางประเภท หลอดฮาโลเจนมีอายุการใชงาน 2000-4000 ชั่วโมง ขอควรระวังในการติดตั้งหลอด 
หามจับตัวหลอดดวยมือเปลา เพราะคราบสกปรกคราบไขมันที่ติดบนผิวหลอดแกวคริสตัลจะไหม
และทําใหหลอดแตกเปนอันตรายได หากเปนคราบสกปรกใชแอลกอฮอลเช็ดแผลชุบผาสะอาดเช็ด 
และทิ้งใหแหงกอนเปดใชงานหลอดฮาโลเจนสวนใหญใชกระแสไฟ 12 โวลท ดังน้ัน ไมวาจะเปนโคม
ไฟลอยตัวหรือโคมไฟดาวนไลทบนเพดาน จําเปนตองมีหมอแปลงติพวงดวยเสมอ (ศิริมงคล นาฏย
กุล.  253: 28; ธเนศ จันทรเกตุ.  2551: 88) 

3) หลอดฟลูออเรสเซนต  ที่ชาวบานเรียกกันวาหลอดนีออน หรือหลอดผอม 
รวมถึงหลอดตะเกียบชนิดเสียบที่จัดเปนหลอดชนิดนี้ดวย  แสงสวางเกิดจากกระแสไฟที่วิ่งจากขั้ว
หลอดดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง ผานกาซที่มีสวนผสมสารปรอท ทําใหกาซเปลงแสงออกมา หลอด
ชนิดนี้ใหแสงสวางในขณะที่ใชกระแสไฟนอย หลอดประเภทนี้ทําเปนตองใชสตารทเตอรการเปด 
และตองมีบัลลาสตชวยจายกระแสไฟใหสม่ําเสมอแมอุปกรณเสริมที่วานี้ อาจมีราคาสูง แตในระยะ
ยาวแลว จัดวาคุมคากวาหลอดไส หลอดชนิดนี้ใหแสงสวางนวลตา ใหแสงสวางดีแตไมทําใหเกิดแสง
เงามากนัก จึงไมเปนที่นิยมในกรณีที่ตองใชแสงสรางบรรยากาศ มีเฉดสีใหเลือกหลักๆ 3 สีคือ สีคูล
ไวท (Cool White )  ใหแสงสีขาวเย็นตา อาจใชในหองทํางานที่ตองใชอานหนังสือ สีวอรมไวท 
(Warm white) ใหแสงสีขาวออกแดง และมีความสวางไมมาก เหมาะที่จะใชในหองรับแขกที่ตองการ
ความรูสึกอบอุน และสีเดยไลท (Daylight) ใหแสงสีขาวปนฟา แสงจะสวางมาก แตอาจไมเหมาะ
สําหรับบานพักอาศัย อายุการใชงานโดยประมาณอยูระหวาง 10,000-20,000 ชั่วโมง 

4) หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต  หรือหลอดประหยัด ซึ่งแทจริงแลวคือ
หลอดฟลูออเรสเซนตขนาดเล็กที่ออกแบบมาพรอมสตารทเตอร และบัลลาสตเสร็จสรรพในตัว 
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เหมาะสําหรับนํามาใชทดแทนหลอดไสแบบขั้วเกลียว หลอดชนิดนี้มีราคาคอนขางสูง แตชวยใหไม
จําเปนตองเปลี่ยนโคมไฟใหมเสมอไป รวมทั้งยังไดประโยชนจากการประหยัดการใชไฟฟา ในระยะ
ยาวอีกดวย หลอดประเภทน้ีมีอายุการใชงานเฉล่ีย 15,000-20,000 ชั่วโมง

5) หลอดแอลอีดี (LED)  แทคโนโลยีหลอดไดโออิเล็กตรอน หรือไดโอดน้ี มีมา
นานแลว ซึ่งจะคุนเคยดีในรูปแบบของไฟแผงหนาปดตางๆ หลอดไอโอดนี้ไมมีไสหลอดหรือกาซใดๆ 
ใหแสงโดยใชกระแสไฟฟาไหลผานตัวตานทานทางไฟฟา ท่ีเปลงแสงออกมา การเลือกใชตัวไดโอดท่ี
มีคาตานทานแตกตางกัน ทําใหเกิดแสงสีที่แตกตางกันไป หลอดแอลดี ใชกําลังไฟตั้งแต 3-12 โวลท 
แตสําหรับหลอดที่ใหแสงสวางมากพอสําหรับใชในโคมไฟแลวมักเปนขนาด 12  โวลท เชนเดียวกัน
หลอดฮาโลเจนนั้นหมายถึงวาโคมไฟของคุณจะตองมีหมอแปลงลดกําลังวัตตเทากัน จะกินไฟนอย 
เพียง 1 ใน 6 ของหลอดไส แตหลอดแอลอีดี ที่ทั้งสวางและทนทานก็มีขอจํากัดที่ขนาดของตัวหลอด 
ดังนั้นแสงที่สองออกมาจึงทั้งสวาง และทนทานก็มีขอจํากัดที่ขนาดของตัวหลอด ดังนั้นแสงที่สอง
ออกมาจึงสวางไปไดไมไกลเทาที่ควร เหมาะสําหรับโคมไฟตั้งโตะ โคมไฟสองนําทาง หรือไหประดับ
เทานั้น แตเทคโนโลยีนี้ กําลังถูกพัฒนาจากไฟแผงหนาปดไปสูการใชงานเพื่อใหแสงสวาง  ซึ่งอีกไม
นาน โคมไฟที่ใชหลอดชนิดนี้ จะสามารถผลิตจากวัสดุที่ไดมารตฐาน มีอายุการใชงานโดยเฉลี่ย
ยาวนาน ถึง 50,000-60,000 ชั่วโมง (ธเนศ จันทรเกตุ.  2551: 88,90)

ภาพประกอบ  14  หลอดไฟชนิดตางๆ

       ที่มา:  ธเนศ จันทรเกต.ุ  (2551, พฤศจิกายน).  ลิฟว่ิง เอ็ทเซ็ททรา.  หนา 90.

A หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดหลอดยาว มี 2 ขนาดที่นิยมใชกับบานที่อยูอาศัย 
หลอดสั้น 16 วัตต และหลอดใหญ 36 วัตต

B หลอดอินเคนเดสเซนต  หรือหลอดไส ตัวหลอดมีท้ังแกวใส แกวฝา และแกวสี
ฟาท่ีกรองแสงในเปนสีขาว
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C หลอดคอมแพ็คฟูลออเรสเซนต ตัวหลอดมีหลากรูปแบบ ทั้งเกลียว หรือตัวยู 
เปนตน

D หลอดฮาโลเจนสําหรับขั้วหลอดไส  ออกแบบเพื่อใชทดแทนในโคมไฟที่ใช
หลอดไสไดทันที ใหแสงที่สวางใส แตกินไฟนอยกวา และมีอายุการใชงานมากกวาหลอดไสมากถึง 3 
เทา

E หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดวงกลม  ขนาด 32 วัตต สําหรับใชรวมกับโคมไฟติด
เพดาน

F หลอดฮาโลเจน  สําหรับโคมไฟที่ออกแบบใหใชหลอดฮาโลเจนโดยเฉพาะสอด
เปล่ียนไดงายเพียงเสียบขาท้ังสองเขากับข้ัวท่ีออกแบบมาเฉพาะอยูแลว

G หลอดแอลอีดี ( LED) โดยมากเราจะเห็นหลอดบัดกรีตัดกับแผงวงจร มีอายุการ
ใชงานนานมาก ขอเสียคือ หากหลอดขาดก็ตองเปล่ียนยกแผง

ตาราง 1 คุณสมบัติของแสง

ชนิดของหลอดไฟ สีท่ีปรากฏ สีที่ทําใหเกิด
ทังสเตน โทนอุน สม แดงสดใส และสีฟาหมน

ทังสเตนฮาโลเจน
ชองทางเดินภายในอาคารอยู
อาศัยรวมกัน

สม แดงสดใส สีฟาท่ีหมนนอยกวา

สม แดงสดใส สีฟาท่ีหมน
นอยกวา

เย็น ขาว ทําใหสีเพ้ียนเล็กนอย และสีแดง
คอนขางซีด

ฟลูออเรสเซนต อุนหรือเย็น
แตกตางไปไดหลายแบบ

นีออน หลายสี แตกตางไปไดหลายแบบ

ที่มา: คุณสมบัติของแสง.  (2552).  ออนไลน.

2.4.2 เปลือกท่ีหอหุมดวงไฟ
เปลือกที่หอหุมดวงไฟ มีวัตถุประสงคหลักในการออกแบบ คือเพื่อลดความจาของ

แหลงกําเนิดไฟฟาอันเนื่องมาจากความแตกตางอยางมากระหวางความสวางของแหลงกําเนิดแสง
กับสภาพแวดลอมโดยรอบ ซ่ึงทําใหเกิดการระคายเคืองตอ “ ตา” และ “ ความรูสึก”  ของผูใชสอย

เปลือกที่ถูกออกแบบนี้เปนสิ่งที่เนนใหเห็นคุณคาของแสงเพราะแสงมิใชเปนเพียง
แคสิ่งที่ทําใหเรามองเห็น แตยังคงมีผลตอความรูสึกของเรา มิติ และจังหวะ คาน้ําหนัก และรูปแบบ 
ลวดลาย ของแสงท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบเปนเสมือนกระตุนใหความรูสึกดี มีความสุขร่ืนรมย 
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การเลือกวัสดุสําหรับใชสรางผิวที่หอหุมโคมไฟสามารถเลือกใชจากวัสดุตางๆ
มากมาย ตั้งแต ไม โลหะ หิน ผาหรือวัสดุสิ่งทอ กระดาษ พลาสติก และเสนใยอื่นๆ แตวัสดุเหลานั้น
ตองมีคุณสมบัติใหแสงลอดผานได และตองสามารถทนตออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากหลอดไฟได (มานะ  
เอ่ียมบัว และยุทธพงษ  งามมาก.  2550: 33)

การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย
สับปะรด โดยใชลายทอไทยมาวบานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเลือกใชวัสดุธรรมชาติ  จาก
ฝาย และกระดาษใยสับปะรดในการออกแบบ  ดังน้ันการออกแบบจึงไดคํานึงถึงการระบายความรอน
ของหลอดไฟ  เนนการออกแบบใหมีพื้นที่สําหรับระบายความรอน โดยเปนการทอผสมที่เปนการทอ
หลวมๆ  และดวยวัสดุที่กําหนด ทําใหการทอเปนการทอแบบโปรงไมแนนมาก ทําใหแสงและความ
รอนลอดผานไดงาย  อีกทั้งมีระยะหางระหวางผาบุกับหลอดไฟพอสมควร  ประกอบกับการใช
เลือกใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตที่มีความรอนนอย ขนาด 8 วัตต  ใหแสงกระจายไดกวาง มีแสง
สะทอนนอย มีความรอนตํ่า จึงไมมีปญหาในเร่ืองของอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน

3. ชุมชนบานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม
ใหมหมอกจาม ในชุมชนมีทั้งคน ไทยลื้อ  ไทยมาว  และไทยใหญ อยูรวมตัวกัน (สํานัก

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.  2547: 54) ซึ่งตัวหมูบานอยูหางจาก
ตัวอําเภอเมืองเชียงใหม ประมาณ 172 กิโลเมตร และหางจากอําเภอแมอายไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 24 กิโลเมตร สภาพหมูบานต้ังอยูในลุมแองกระทะ มีความอุดมสมบูรณ เน่ืองจากแมนํ้ากก
ไหลผานทางทิศตะวันออกของหมูบาน สวนที่อยูอาศัยชาวบานสรางบานอยูบนที่เนินเขา สวนพื้นที่
ลุมทํานาและทําสวน ลักษณะของดินท่ีเนินเขาจะเปนดินแดงและดินเหนียวไมเหมาะสมแกการเพาะ
ปูก ดังนั้นชาวบานจึงใหเปนที่อยูอาศัย สวนพื้นที่ลุมจะเปนดินรวน เหมาะกับการเพาะปลูกชาวบาน
ใชเปนที่ทํากิน  ภายในหมูบานมีอาณาเขตกวางขวางและกระจายกันอยูเปนกลุมๆ  ดานการ
คมนาคมติดตอกับภายนอกโดยใชถนนเขาสูหมูบานเปนถนนลาดยาง 3 ทาง คือ ถนนเชื่อมระหวาง
หมูบานกับถนน สายทาตอน- แมสะลอง โดยมีทางแยกที่บานทามะแกง ระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร เปนถนนที่ตัดผานภูเขามีความลาดชันและแคบ เสนทางที่ 2 เชื่อระหวางบานใหมหมอก
จาม กับบานหวยศาลา ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร  สวนเสนทางสุดทายเปนถนนเชื่อมไปสู
หมูบานแมสลักเขตติดตอจังหวัดเชียงราย

ความเปนอยูของคนในชุมชนบานใหมหมอกจาม เมื่อเริ่มกอนตั้งชุมชนมีการพึ่งพาอาศัย
ธรรมชาติเปนแหลงอาหาร โดยการหาของปามาบริโภค เชน หนอไม เห็ด เปนตน การทําเกษ๖ร
กรรมเพื่อยังชีพ ปลูกขาว ปลูกถั่ว ไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน โดยใชพื้นที่จากการบุกเบิกและจับ
จองตอมาจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมีการขยายพื้นที่ทํากินเพื่อใหเพียงพอตอการบริโภค จึงไดขยาย
พื้นที่ ทํากินจากพื้นที่ลุมใกลกับแหลงน้ําขึ้นไป อยูเชิงดอยบริเวณรอบๆ พื้นที่วางของหมูบาน  แต
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้ันบางคร้ังผลผลิตท่ีไดรับ ไมเพียงพอตอการดําเนินชีวิต ดังน้ันหนุม
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สาวในหมูบานจึงเริ่มออกไปรับจางนอกหมูบาน สวนแมบานที่วางจากการทํานา ทําไรประกอบ
อาชีพเสริม โดยการ ทํากระดาษสา ทําเคร่ืองเงิน และทอผา ซ่ึงในปจจุบันน้ีการทอผาของหมูบานมีผู
นํามาทําเปนอาชีพเสริมมากท่ีสุด และบางครอบครัวก็ยึดเปนอาชีพหลัก

ในสวนของผาทอนั้น มีความสําคัญตอชุมชนในระดับหนึ่งเพราะผาทอเปนอาชีพเสริมของ
คนในหมูบาน และทําใหเกิดรายไดหมุนเวียนตลอดป อีกทั้งยังเปนเอกลักษณของหมูบาน แตถาจะ
กลาวถึงความสําคัญตอประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาแลว ในปจจุบันผาทอไมมีความสําคัญและ
ไมมีสวนเกี่ยวของตอการจัดงานประเพณีตางๆ รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา แตในอดีตนั้นยังมีการ
ทอตุงสําหรับใชในงานพิธีกรรมทางศาสนา  และชาวบานบางคนยังมีการทอผาเพื่อเตรียมไวถวาย
ทานใหแกญาติผูใหญที่ลวงลับไปแลวชวงในวันสงกรานต วันเขาพรรษา แตในปจจุบันไมมีผูสืบทอด
ประเพณีน้ี แลว (แกนจันทร มะลิซอ.  2546: 36-37)

รูปแบบและลวดลายผาทอบานใหมหมอกจาม 
การทอผา คือการนําเอาเสนใยที่ไดจากพืช สัตว หรือจากการสังเคราะหมาสาน ขัด 

หรืออัดใหเปนผืนผา โดยการทําใหเสนดาย 2 กลุม สานสอดใหขัดตั้งฉากกัน เสนดายกลุมหนึ่ง
เรียกวา ดายยืน และอีกกลุมหน่ึงเรียกวา ดายพุง  ลายท่ีไดเรียกวา ลายขัด ซ่ึงเปนลาย พ้ืนฐาน  แต
สามารถดัดแปลงลวดลายการทอตางๆ ได ขึ้นอยูกับความสามารถของผูทอและการออกแบบ
ลวดลาย การทอผาเปนงานหัตถกรรมที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนทุกชาติทุกภาษาซึ่ง
ลักษณะของลวดลายผาจะแตกตางกัน สําหรับในประเทศที่อุดมสมบูรณดวย ธรรมชาติอันสวยงาม 
ผาจะมีลวดลายออนชอยสีสันกลมกลืนสวยงาม ในประเทศท่ีมีอากาศหนาว และคอนขางแหงแลง ผา
จะมีสีทึมๆ ลวดลายของผาจะมีลักษณะแข็งกระดาง และในประเทศที่รอนแหงแลว ผาจะมีสีสัน
ฉูดฉาด สิ่งที่กําหนดความแตกตางนี้ คือ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคมของ
ผูคนในทองถิ่นนั้นๆ เปนสําคัญ ความแตกตางของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติจะเปนตัวกําหนดชนิด
ประเภทของเนื้อผา เพื่อใหเนื้อผามีความเหมาะสมกับผูสวมใส สวนสิ่งแวดลอมทางสังคมจะกําหนด
ลวดลายสีสัน และการตัดเย็บผา (สุนทร  เกตุอินทร.  2545: 11.  อางอิงจาก ยุพินศรี สายทอง.  
2527: 122)

การทอผาในบานใหมหมอกจามมีมาพรอมกับการกอต้ังหมูบาน โดยชาวบานที่ยายมา
ตั้งถินฐานไดนําเอาประเพณีการทอผามีพรอมกับวัฒนธรรมทางดานตางๆ  แตการทอผาในอดีตยัง
ไมเปนที่รู จักและแพรหลายมากนัก ตอมาไดมีหนวยงานของรัฐบาลเขามาสอนวิธีการทอผาแก
ชาวบาน เพ่ือสามารถนําไปประกอบอาชีพได  โดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ  ในกลุมทอผาบานใหมหมอกจาม มีผูประกอบอาชีพเปนหญิงเทานั้น และมี
อายุกระหวาง 30-45 ป การประกอบอาชีพทอผานั้นเปนทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมนั้น (แกน
จันทร มะลิซอ. 2546: 39)

กลุมทอผาท่ีบานใหมหมอกจาม มีหลายกลุม ทั้ง คนไทยใหญ  ไทยลื้อ  และไทยมาว   
โดยการทอผาแตด้ังเดิม มีลักษณะการทอผาซ่ินของแตละกลุมแตกตางกันออกไป 
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กลุมไทยใหญ  ผาซิ่นของผูหญิงไทยใหญแบบเดิมไมยกดอก แตเปนลายขวางสี
ตางๆ แตตีนซิ่นสีใดก็ได ผูสูงอายุนิยมตีนซิ่นสีดํา สวมเสื้อปดเปนเสื้อปายผูกเชือก และโพกศีรษะ
ดวยผาขาว 

ภาพประกอบ 15  ชุดไทยใหญ ท่ีบานใหมหมอกจาม

       ที่มา:  สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (2547).  ผาทอ
พ้ืนเมืองภาคเหนือ. หนา 56.

กลุมไทยลื้อ  ผาซ่ินของไทยล้ือทอยกลายตางๆ เชน ลายกาบ  ลายวีหรือลายพัด  
ลายตีนเปด  ลายตัวแกว ในลายร้ิว ลายแมงมุม ลายนาคหรือมังกรนอย เชิงผาทอลายตีนออย ท่ีบาน
ใหมหมอกจาม เปนการทอดวยวิธีจกสลับยกดอกหรือขิดแบบอีสาน และลายลวงหรือลายน้ําไหล แต
เดิมไมมีการทอผาลายน้ําไหล แตปจจุบันมีการทอผาลายน้ําไหล โดยมีครูจากบานหาดบาย อําเภอ
เชียงแสนมาสอน

ภาพประกอบ  16  ผาซ่ินทอยกลายตางๆ แบบไทยล้ือ ท่ีบานใหมหมอกจาม

       ที่มา:  แหลงเดิม.  หนา 56.
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กลุมไทยมาว ผาซิ่นเปนริ้วแนวตั้งคลายซิ่นคั่น ของภาคอีสานตอหัวซิ่นและตีน
ซิ่นดวยสีใดก็ได เสื้อสีแดงแขนสั้น โพกศีรษะดวยผาสีดํา หรือสีใดๆ ก็ได ที่เขากับลายผาซิ่น(สํานัก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. 2547 : 54 )

ภาพประกอบ 17  ผาซ่ินไทยมาว ท่ีบานใหมหมอกจาม

       ที่มา:  แหลงเดิม.  หนา 56.

ผาทอไทยมาวจัดเปนผาทอพื้นเมืองประเภทหนึ่งที่มีการทอดวยเครื่องทอผาที่มีหนา
กวางไมเกิน 18 นิ้ว  และไมทอเปนผาพื้น จะทอลวดลายขวางเสนดาย ยืนใชสีสลับกันตลอดความ
ยาวของการทอ  มีเอกลักษณและรูปแบบเฉพาะตัว รวมถึงการใชดานเสนคูในการทอทําใหผาทอที่
ไดมีความหนา และมีความคงทนในการใชงาน มีความประณีตสวยงาม ผาทอไทใหญยังไมเปนที่รูจัก
แพรหลายมากนัก รูจักกันเฉพาะภาพในหมูบาน หรือกลุมบุคคลที่ใหความสนใจเทานั้น (แกนจันทร 
มะลิซอ.  2546: 2)

รูปแบบการทอผา ของชาวไทมาว ที่บานใหมหมอกจาม โดยมีแกนจันทร มะลิซอ 
(2546: 47) ได ใหขอมูลเกี่ยวกับการทอผาไว  กลาววา ลักษณะ ของการทอผาพื้นเมืองของไทยมา
วบานใหมหมอกจาม มีอยู 2 รูปแบบ คือ

1. ทอหมอกโหลด ( ทอพ้ืน ) เปนการทอแบบงายที่สุดโดยนําดายพุงสอดเขาไปขัดกับ
ดายยืนสลับไปมาซ่ึงมีการสรางลวดลายตางๆ อยู 2 ลักษณะ  คือ 

1.1 การทอสลับสีดายยืน ทําใหเกิดลวดลายสลับสีในเน้ือผา
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ภาพประกอบ  18  การทอสลับสีดายยืน 

ที่มา:  แกนจันทร มะลิซอ. (2546).  การออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอไทใหญ บานใหม
หมอกจาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม.  หนา 47.

1.2 การทอสลับสีดายพุง  ทําใหเกิดลวดลายในแถบสีในเนื้อผาเชนเดียวกันแต
เปนแถบท่ีตัดกับดายยืน

ภาพประกอบ  19  การทอสลับสีดายพุง

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 47.

2. ทอหมอกจก (ทอจก) เปนลักษณะการทอผาที่สรางลวดลายควบคูกันไปในขณะที่
ทอ โดยการใชน้ิวลวงเขาไปในดายยืน แลวนําดายสีตางๆ แทรกเขาไปในขณะที่ทอสลับเมื่อทอเปน
ผืนแลวดายที่แทรกเขาไปนั้นจะปรากฏเปนลายนูนบนผืนผาลักษณะการทอหมอกจกนี้จะใชเวลาใน
การทอนาน และผูที่จะทอหมอกจกได ตองเปนผูที่มีความชํานาญและมีประสบการณในการทอผาจึง
จะสามารถทอหมอกจกไดสวยงาม



43

ภาพประกอบ  20  ทอหมอกจก (ทอจก)

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 47.

รูปแบบผาทอที่ได นั้น โดยทั่วไปจะเปนผาหนาแคบ ความกวางประมาณ 15-18 
นิ้ว สวนความยาวไมมีขอจํากัดขึ้นอยูกับประเภทของผาทอ  ซึ่งรูปแบบของผาทอ สามารถแบง
ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

1. ผาพันศีรษะ  เปนลักษณะการทอผาที่หัวทายของผืนผาเปนลวดลายและตรง
กลางจะทอเปนสีพื้นนิยมทอดวยสีดํา ผาพันศีรษะนี้เปนเครื่องแตงกายของผูหญิงโดยเฉพาะเด็ก 
หรือหญิงสาวการแตงกายที่ใชผาพันศีรษะนั้นถือเปนการแตงกายที่ครบสมบูรณแบบสําหรับชาวไท
ใหญ เพื่อรวมงานพิธีกรรมตางๆ 

2. ผาซิ่น เปนผาทอที่มี่ลวดลายตลอดของผืนผา ผาซิ่นนั้นจะมีความยาวประมาณ 
72-80 นิ้ว กวางประมาณ 15-18 นิ้วผาทอที่นําไปเย็บเปนผาซิ่นนั้น จะมีลักษณะการขวางลายผา 
โดยลวดลายท่ีเปนแนวนอนจากการทอพอนํามาเย็บติดกับผาซ่ินจะกลายเปนแนวต้ัง การนําไปใชนั้น
ตองนําไปเย็บตอกับผาสีพื้นโดยใหผาทอเปนสวนของตัวซิ่น ผาสีพื้นเปนสวนหัว และตีนซิ่น

3. ผาแตงเส้ือ  เปนลักษณะของผาทอท่ีมีลวดลายตลอดพ้ืนเหมือนกับผาซ่ิน แตจะ
ตางกันที่ความละเอียดของลวดลาย ผาแตงเสื้อนั้น จะมีความละเอียดและราคาขายแพงกวาผาซิ่น 
ใชสําหรับนําไปเย็บเปนสวนประกอบของเส้ือผูหญิง

4. ถุงยาม เปนผาทอที่มีลวดลายหรืออาจเปนสีพื้น จากนั้น จึงนํามาตัดเย็บใหเปน
ถุงยาม ถุงยามไมนิยมทอเน้ือจากตนทุนในการทอสูง แตขายในราคาถูกทําใหไมคุมคากับคาแรงและ
ไมมีผูนิยมนําไปใชงาน เพราะฉะนั้นการทอถุงยามจะทอตอเม่ือมีผูมาส่ังซ้ือเทาน้ัน 

5. ผาปูโตะ ลักษณะการทอผาปูโตะนั้น จะมีความยาม ขึ้นอยูกับขนาดของโตะ 
(ทอเฉพาะมีผูสั่งเทานั้น) และทอใหมีลวดลายตลอดของผืนผา ใชสําหรับปูโตะรับแขก

ลวดลายผาทอไทมาว บานใหมหมอกจามปจจุบันได แบงออกเปน 3 ลวดลาย
ใหญๆ ดังนี้ (แกนจันทร มะลิซอ.  2546: 53)
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1. ลายหมอกตาหาง เปนลักษณะการทอลวดลายของผาที่ใชสีพื้นทอสลับกัน 4-5 
ชวง และ 1 ชวงจะใชดาย 1 สี ความยาวของแตละชวงไมเกิน 3 น้ิว พอไดสีพ้ืนครบจึงจะทอลวดลาย 
1 ชวง เพราะฉะนั้นทอทั้งหมด 5 ชวงจึงจะได 1 ตา ในผา 1 ผืน จะทอประมาณ 8- 10 ตา

ภาพประกอบ  21  ลายหมอกตาหาง

        ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 53. 

2. ลายหมอกเวนตา เปนลักษณะการทอผาท่ีใชสีพ้ืนทอสลับกับลวดลายตลอดของ
ผืนผา

ภาพประกอบ  22  ลายหมอกเวนตา

       ที่มา: แหลงเดมิ.  หนา 53

3. ซิ่นหมอกถี่ เปนลักษณะการทอผา ที่มีลวดลายตลอดของผืนผา การทอซิ่น
หมอกถ่ีน้ีจะใชเวลานานท่ีสุดของการทอลวดลายท้ังหมด และราคาขายก็จะแพงกวาลวดลายอ่ืนๆ 
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ภาพประกอบ  23  ซิ่นหมอกถี่

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 54.

ในงานวิจัย ครั้งนี้ ผูวิจัยได ใชวิธีการทอลักษณะ ลายหมอกเวนตาซึ่งเปนลักษณะการ
ทอผาที่ใชสีพื้นทอสลับกับลวดลายตลอดของผืนผา การทอลักษณะนี้ผูวิจัยพบวาเหมาะสมสําหรับ
งานวิจัยที่สุดเพราะเปนการทอสลับระหวาง ลวดลาย และสีพื้น  จึงเหมาะกับการทอสลับชวงของ
ฝาย และกระดาษ เนื่องจากกระดาษ ไมสามารถทอเปนลายที่ตองการเหมือนฝายได  ผูวิจัยจึง
กําหนดใหชวงการทอกระดาษ เปนสีพื้น และกําหนดใหทอลายที่ตองการลงในชวงที่เปนการทอฝาย

แกนจันทร มะลิซอ (2546: 54) ยังไดกลาวถึงลวดลายในผืนผาอีกวา ในลวดลาย
ใหญๆ  น้ัน จะประกอบไปดวยลวดลายเล็กๆ อีกเปนจํานวน มากซึ่งลวดลายที่เปนดอก หรือสัตว ผู
ทอจะเรียกวาหมอก  (หมอกคือดอก) ทั้งหมดไมมีการแบงวาเปนลวดลายดอก หรือลวดลายสัตว 
โดยกลุมผูทอจะตั้งชื่อของลวดลายตามลักษณะที่ปรากฏ สวนใหญลวดลายมาจากธรรมชาติที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวันของผูทอ โดย ในผาผืนหนึ่งจะประกอบไปดวยลวดลายมากมายและไมมี
ขอจํากัดวาจะใชก่ีลาย ซ่ึงลวดลายตางๆ มีดังน้ี 

ภาพประกอบ  24  หมอกแมงบ้ี

      ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 54.
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ภาพประกอบ  25  หมอกตาวัว
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 54.

ภาพประกอบ  26  หมอกแมงมุมยักษ 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 54.

ภาพประกอบ  27  หมอกสรอย 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 55.

ภาพประกอบ  28  หมอกกา

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 55.
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ภาพประกอบ  29  หมอกหูหนู 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 55.

ภาพประกอบ  30  หมอกเครือคํา 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 55.

ภาพประกอบ  31  หมอกตามใจ 

      ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 55.

ภาพประกอบ  32  หมอกกบ 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 55.
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ภาพประกอบ  33  หมอก แหลบ 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 55.

ภาพประกอบ  34   หมอกขาวมูนแอบ 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 56.
.

ภาพประกอบ 35  หมอกหัวใจลาย 
      

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 56.

ภาพประกอบ 36  หมอกหมอนใจ 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 56.
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ภาพประกอบ  37  หมอกการบินไทย 
      

ทีม่า: แหลงเดิม.  หนา 56.

ภาพประกอบ  38  หมอกผักแวน 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 56.

ภาพประกอบ  39  หมอกกีมปู 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 56.

ภาพประกอบ  40  หมอกกางปลา 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 56.
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ภาพประกอบ 41  หมอกงู 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 57.

ภาพประกอบ  42  หมอกสลับ 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 57.

ภาพประกอบ  43  หมอกขัดมอน
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 57.

ภาพประกอบ  44  หมอกผักกีนอย 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 57.
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ภาพประกอบ  45  หมอกผักกี
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 57.

ภาพประกอบ  46  หมอกตาใส 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 57.

ภาพประกอบ  47   หมอกปลีด 
      

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 57.

ภาพประกอบ 48  หมอกหันหลัง 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 58.
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ภาพประกอบ  49  หมอกใบไม 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 58.

ภาพประกอบ  50   หมอกงอก 
      

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 58.

ภาพประกอบ  51  หมอกขัด

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 58.

ภาพประกอบ  52  หมอกไมเครือ 
       

ที่มา: แหลงเดิม. หนา 58.
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ภาพประกอบ  53  หมอกสรอยสองฮีม 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 58.

ภาพประกอบ  54  หมอกมะขั่ง 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 59.

ภาพประกอบ  55  หมอกปกไก 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 59.

ภาพประกอบ  56   หมอกสลับใจ 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 59.
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ภาพประกอบ  57  หมอกนํ้าตก 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 59.

ภาพประกอบ  58   หมอกสามจู 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 59.

ภาพประกอบ  59  หมอกสองใจ 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 59.

ภาพประกอบ  60  หมอกตกสรอย 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 59.
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ภาพประกอบ  61  หมอกตาแปะ 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 60.

ภาพประกอบ  62  หมอกพารา (ดอกตุเจา) 
      

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 60.

ภาพประกอบ  63  หมอกสามขา 

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 60.

ภาพประกอบ  64  หมอกงบ 
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 60.



56

ภาพประกอบ  65  หมอกปลายผักกูด 
      

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 60.

ในสวนของสีดายที่ใช ทอผาไมมีขอจํากัดในการใชสี สามารถใชสีใดๆ ก็ได แต
โดยทั่วไปการทอผาที่เปนเอกลักษณของชาวไทยมาว บานใหมหมอกจาม เปนผาทอที่มีลวดลาย
ขวางดายยืนตลอดผืนผา และใชสีสดใสลักษณะการทอใชดานสีออน เปนสีพื้น เชน สีชมพู สีฟาออน 
สีมวงออน ในสวนที่เปนเก็บดอก ใชดายสีเขม เชน สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน จะชวยทําใหลวดลายที่ได
น้ันโดดเดน สวยงาม 

3.3 อุปกรณในการทอผา
การทอผาที่บานใหมหมอกจาม แกนจันทร มะลิซอ. (2546: 41)  ไดใหขอมูลวา บาน

ใหมหมอกจามใชเครื่องทอขึ้นในหมูบาน เครื่องทอผาเหลานี้จะใหสามี เปนผูประกอบให และผาที่ทอ
ได จะเปนผาหนาแคบ เพราะฉะนั้น อุปกรณที่ใชจึงมีขนาดแตกตางจากเครื่องทอผาทั่วไป โดยได
อธิบาย วิธีการทอผา ไว ดังน้ี 

1. ไมปด ทําจากไมเนอแนน ยาวประมาณ 20 น้ิว กวางประมาณ 3-3.5 น้ิว ดาน หัว
ตัดเฉลียงปลายแหลมเล็กนอย สวน ดานทายตัดเปนมุมฉาก การใชงานจะใชสวนหัวเก็บเสนดาย
กอนการทอดายขวางหรือการทอยกดอกและยังใชสําหรับแยกดายยืนออกจากกันตามแนวตะกอ เพ่ือ
ใหเกิดชองวางพอท่ีจะเก็บดอกกอน ทอดายขวาง 

ภาพประกอบ  66  ไมปด

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 41.
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2. ไมสักปน เปนไมทอนกลมๆ ทําจากไมเน้ือแนนยาวประมาณ 30 น้ิว 
เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว ใชสําหรับมวนผาที่ทอเสร็จและยังเปนไมชิ้นแรกที่ใชพันดาย
ยืนเม่ือเร่ิมข้ึนเคร่ืองทอผา

ภาพประกอบ  67  ไมสักปน
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 42.

3. ไมโกงผาง หรือ ไมโกงผูก เปนไม ที่ทําจากผิวไมไผมีความยาวไมเกิน 20 นิ้ว กวาง
ไมเกิน 0.5 น้ิว ปลายแหลมท้ัง 2 ขาง ไวสําหรับดึงผาที่ทอเสร็จกอนจะมวนผาดวยไมสักปน การใชไม
โกงผาง เพื่อไมใหผาที่ทอเสร็จยนหรือเสียรูปทรงในการทอ

ภาพประกอบ  68  ไมโกงผาง

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 42.
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4. แคบฟน หรือ ฟม ทํามาจากไมเน้ือแข็งยาวประมาณ 25-30 น้ิว กวางประมาณ 4 นิ้ว
มีชองวางตรงกลางเปนซ่ีๆ เพ่ือรอยดายยืน เรียกฟนหวี ใชสําหรับตีดายพุงใหแนน

ภาพประกอบ 69  แคบฟน
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 43.

5. เขา หรือตะกอ มีลักษณะเปนไมมีรูตรงกลางเพื่อรอยดายยืนหัวทายจะรอยไมขางละ
อัน เมื่อตับตะกอถูกยกขึ้นทั้งแผงเสนดายที่รอยในตะกอจะยกขึ้นทําใหเกิดชองวางแบงเสนดายยืน
ออกเปนสองพวกสําหรับสอดดายพุง ตะกอจะมีใชท้ังหมด 2 ชุด

ภาพประกอบ  70  เขา
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 43.
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6. ไมสอด หรือกระสวย เปนไมเนื้อแนนตรงกลาง จะบากใหเปนรองลึกสําหรับใสดาย
ปลายแหลมท้ังสองดาน ถาหากในการทอใชด้ินเงิน ด้ินทองผสมกับเสนดาย กระสวยจะปากไว 2 รู ใช
สําหรับเสนดาย 1 รู และดิ้นเงินดิ้นทอง 1 รู แตถาหากใชสําหรับเสนดายธรรมดาจะมีเพียงรูเดียว

ภาพประกอบ  71  ไมสอด

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 47.

7. ไมเก็บหมอก มีลักษณะเปนไมเนื้อแนนกลมเรียว  การทอในแตละครั้งจะใชไมเก็บ
หมอกอยางนอย 2 อัน ไมเก็บหมอกใชสําหรับคลองดาย ตะกอเพื่อแบงเสนดายยืน เวลาขึ้นเครื่องทอ 
เม่ือทอจะยกข้ึนสลับกับไมชวยแยกดาย  หากการทอยกดอกจะใชไมเก็บหมอกมากกวา 2 อัน

ภาพประกอบ 72  ไมเก็บหมอก
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 44.
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8. ไมตีนเหยียบ  ทํามากจากไมไผหรือไมเนื้อแนนก็ได จะมี 2 อัน และใชเชือกผูกติดกับ
ตะกอ มีไวสําหรับเหยียบเพ่ือใหตะกอแยกดายในขณะที่ทอ

ภาพประกอบ  73   ไมตีนเหยียบ
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 45.

3.4 วิธีการทอผา
วิธีการทอเบ้ืองตน มี 3 วิธีดวยกัน คือ
1.  ทอลายขัด (Plain Weave)
2.  ทอลายสอง ( Twill Weave) 
3.  ทอลายตวน ( Satin Weave)

ดนตรี กิจเจริญ (2539:  22) ไดอธิบายถึงวิธีการทอเบ้ืองตน ดังน้ี 
1. ลายขัด(Plain Weave)แบบธรรมดา 

เปนการทอลายขัดธรรมดา จะแยกดายยืนออกเปน 2 ชุด ใชตะกอเพียงสองตะ
กรอยกดายยืน สลับข้ึน-ลง ดายพุงขัดเสนดายยืนเปนมุมฉาก ขึ้น 1 ลง 1 ตลอดผืนผา เหมือนการ
สานไมไผ

การทอลายขัดจัดวาเปนการทอท่ีธรรมดา งาย และเปลืองคาใชจายนอยท่ีสุด ผา
ทอแบบนี้จะมีลักษณะเรียบเหมือนกันทั้ง 2 หนา แตมีวิธีการทําใหดูแปลกตาขึ้นได เชน

1.1  ดายยืนและดวยพุงมีจํานวนเกลียวตางกัน
1.2  ดายขนาดไมเทากัน
1.3  ดายตางชนิด ดายพิเศษ ดายผิวสัมผัสหรือดายตางสี
1.4  ระยะการทอถี่หางไมเทากัน
1.5  ตกแตงผิวหนาของผาดวยการพิมพลวดลาย ตะกุยขน 
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2. การทอลายสอง Twill Weave 
การทอลายสองเปนวิธีทอที่ดายพุงขัดกับดายยืนเปนแนวทแยง (wale) ทั้งผืนผา

แนวทแยงน้ีเกิดจากดายพุง หรือดายยืนหนึ่งเสนขามดายในทิศทางตรงกันขามตั้งแตสองเสนขึ้นไป
ในแวถัดไปเล่ือนเสนขัดออกไปเร่ือยๆ จนเห็นเปนเสนแนวทแยง 

3. การทอแบบตวน (Satin Weave)
การทอแบบตวนเปนการทอท่ีดัดแปลงจากการทอลายสอง แตดายลอยขามยาวจน

ไมเห็นแนวทแยง ดายดานหนึ่งจะขามดายในแนวตรงขามอยางนอยที่สุด 4 เสนขึ้นไป และขัดกับ
ดายเสนถัดไป เชน 4/1 ขาม 4 สอด 1, 5/2 ขาม 5 สอด 2 , 8/1 ขาม 8 สอด 1 เปนตน การขัดกัน
ของดายตอตารางนิ้วมีนอย จํานวน เสนดายตอตารางนิ้วสูงมาก ถาทอแนนเสนดายชิดกันมากจะ
มองไมเห็นดายดานลาง 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกการทอแบบการทอลายขัด(Plain Weave)แบบธรรมดา  
เนื่องจาก เปนการทอระหวาง เสนดายกับกระดาษ ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมในการทอจึงตองใชวิธีการทอ
ท่ีงาย และเปลืองคาใชจายนอยท่ีสุด

ข้ันตอนการทอผาไทยมาวบานใหมหมอกจาม น้ัน จะมีข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 
1. แวนหลอด ( การรอกดายขวาง)

ดายขวางเปนดาย ที่สอดเขาไประหวางดายยืนทําใหเกิดลวดลายตางๆ ลักษณะ
การรอกดายจะคลาย ๆ กับการรอกดายลงในกระสวยจักรเย็บผา แตตางกันตรงท่ีจักรเย็บผากรอดาย
ลง กระสวย แตชาวไทใหญ จะกรอดายลงไมท่ีทํามากจากไมไผมีรูตรงกลาย กวาง ประมาณ 0.5 น้ิว 
ยาว ประมาณ 3.5 น้ิว พอกรอดายเสร็จจึงนําไปใสไวท่ีกระสวย

ภาพประกอบ  74  การแวนหลอด

       
ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 45.

2. โวนฮก (การพันเสนดาย กอน ข้ึน เคร่ืองทอ)
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เปนขั้นตอนการนําเยยืนไปพันกับเสาหลักเพื่อเปนตัวกําหนดหนาผา กอนที่จุ
ขึ้นเครื่องทอ ผูทอจะกําหนดหรือกะขนาดของหนาผา เนื่องจากผาที่ทอไดจะเปนผาหนาแคบ การ
นําไปใชจะเปนลักษณะการเย็บประกอบตอกับผาชิ้นอื่น  ดังนั้น กอน ที่จะทอผูทอจะเปนผูกําหนดหนา
ผา กอน แต โดยทั่วไปผาที่อดไดจะมีความกวางไมเกิน 18 นิ้ว  ดังนั้น ผูทอจะใชลักษณะการกะหนา
ผา ตอจากผาท่ีอยูท่ีเคร่ืองทอผา

ภาพประกอบ  75  การโวนฮูก

       
ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 46.

3.  ซืบ  (สืบ) หรือการขึ้นเครื่องทอผา  เปนขึ้นตอนการนําเสนดายที่ผาน การโว
นฮูคมามัดติดกับเสนดายยืนเดิม ท่ีติดอยูกับเคร่ืองทอผา 

ภาพประกอบ  76  ซืบ  (สืบ)
       

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 46.

4. วัสดุสําหรับการทอผาบุโคมไฟประดับ
4.1 ฝาย
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ฝาย(cotton)เปนใยเกาแกชนิดหนึ่งซึ่งรูจักและใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณจนกระทั่ง ถึง
ปจจุบันแมจะมีเสนใยชนิดใหม ๆ เกิดข้ึนมาก แตฝายก็ยังคงเปนเสนใยท่ีใชกันมากท่ีสุดเพราะฝายเปน
ตัวนําความรอนท่ีไมดีจึงเหมาะสําหรับทอเปนเคร่ืองนุงหมในเมืองรอน เพราะเม่ือฝายดูดความช้ืนแลว
จะระเหยกลายเปนไอ(มหาวิทยาลัยศิลปกร.  2543; นวลแข ปาลิวนิช.  2542: 69)  
ดังน้ัน  ผูท่ีสวมเส้ือผาดวยผาฝายจะรูสึกเย็นสบาย   เราจึงพบผาฝายหรือผาผสมใยฝายอยูรอบ ๆ 
ตัวเรา เชน เสื้อ กระโปรง ผาปูที่นอน ผาหม ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา  หรือผาที่ใชตกแตงบานเปนตน  

แหลงปลูกฝายที่สําคัญของไทยคือ แถบจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
และภาคกลาง จังหวัดท่ีลูกฝายมากไดแก นครสวรรค เลย ลพบุรี เพชรบูรณ ปราจีนบุรี สุโขทัย 

จันทบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี สระบุรี นาน แพร กําแพงเพชร หนองคาย และราชบุรี 
(นวลแข ปาลิวนิช.  2542: 72)  

การปลูกฝายนิยมปลูกในฤดูฝน  คือในชวงเดือนพฤษภาคม  ถึงมิถุนายน  หรือ
ระหวางปลายเดือนกรกฎาคม  ถึงสิงหาคม  พอประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงธันวาคม  ฝายก็จะแก
และแตกปุย  การปลูกฝายน้ัน  ชาวบานจะทําการปลูกไปพรอมๆ กับการปลูกขาว  คือ  ชวงเดียวกับ
การหวานขาวในนา  ในขณะท่ีรอใหกลาโตก็จะทําการปลูกฝายไปดวย  โดยใชพ้ืนท่ีวางในไร  เม่ือเสร็จ
จากการปลูกฝายกลาในนาก็โตพอดีตอจากน้ันก็ถอนกลาแลวดํานาตอไป  พรอมกันน้ันก็บํารุงรักษา
ฝายท่ีไดปลูกไวดวย  ระยะเวลาท่ีใชในการปลูกฝายจนกระท่ังเก็บปุยไดใชเวลาประมาณ 6-7 เดือน 
เมื่อสมอ (ฝก)  แกก็เริ่มเก็บได  การเก็บจะคัดเอาแตปุยฝายที่มีเมล็ดติด  ผึ่งแดดจนแหง  แลวนํามา 
อิ้ว หรือหีบเพื่อบีบเอาเมล็ดออกและแยกเมล็ดออกและแยกเมล็ดออกจากปุยฝาย  แลวนําไปดีดใชคัน
โตงหรือ กอดีด ดีดฝายใหเปนปุย  แลวนํามาแผเปนแผนมวนเปนหลอดดวย  ไมลอฝาย  จากนั้น
นําเขาเครื่องปน  คือ หลา  หรือไน เพื่อดึงฝายใหกลายเปนเสนใยหรือเสนดาย  การปนนี้เรียกตาม
ภาษาทองถิ่นวา  เข็นฝาย  เมื่อเสนดายมีจํานวนมากพอจะนํามารวมกันเปนกลุมเปนกอนหรือเปน
ปอย  ท่ีเรียกวา  ทําเข็ดทําไจ  โดยใชเคร่ืองมือคือเปย  แลวนําไปยอมสี  กอนจะนําไปนอมตองนําไจ
ฝายไปแชขาวจาวที่นึ่งสุก แลวนํามาตีดวยทอนไมใหน้ําขาวเขาไปผสมกับเสนดายกอน จึงนําไปตาก
แหง  เพื่อใหเสนดายคงทน  วิธีนี้เรียกวา  ฆาฝาย  เมื่อยอมสีเสร็จก็นําเอาเสนดาย  หรือเสนฝายเขา
เครื่องมือหมุนที่เรียกวา  กง  กับ  อัก หรือ  กวัก  เอเข็นหรือปนดายใหเรียบเสมอ  และแนนยิ่งขึ้น    
จังนําไปคนหรือสืบหลักคน  คือที่ขึงดายกอนนําไปเขาเครื่องทอที่เรียกวา  กี่หรือหูก เพื่อทอเปนผืนผา
ตอไป (มหาวิทยาลัยศิลปกร.  2543)

สมบัติกายภาพ
เสนใยฝายจะมีขนาดความกวางเทา ๆ กันหรือใกลเคียงกัน คือจะมีความกวาง

ประมาณ 12-20 ไมครอน ตรงสวนกลางของเสนใยจะกวางกวาสวนหัวและปลาย สวนความยาวของ
ใยฝายข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ  เชน ข้ึนอยูกับพันธุฝาย สภาพดินฟาอากาศ และการ
เจริญเติบโต  เสนใยฝายสวนใหญจะยาว ประมาณ 7/8 – 1 ¼  นิ้ว  และขนาดที่นิยมมาใชในงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอคือ ใยฝายท่ียาวประมาณ ½ - 2 ½ นิ้ว
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ความมัน  ใยฝายท่ัวไปจะมีความมันนอย ตองเพ่ิมความมันดวยการตกแตง เชน 
ผาฝายเมอรเซอไรซ

ความเหนียว  ฝายจะมีความเหนียวปานกลางประมาณ 3.0 - 5.0 กรัมตอ
เดนเยอร  ความเหนียวจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเปยกประมาณ 25 – 40 เปอรเซ็นต

ความยืดหยุนและการยืดได  ฝายจะยืดหยุนไดคอนขางต่ําประมาณ 3 – 7 
เปอรเซ็นต บางครั้งอาจถึง 10 เปอรเซ็นต กอนถึงจุดขาด หากจับยืดออกเพียง 2 เปอรเซ็นต จะหด
กลับเขาท่ีเดิมได 74 เปอรเซ็นต และหากจับออก 5 เปอรเซ็นต จะหดกลับไดเพียง 50 เปอรเซ็นต

ความคืนตัว   ใยฝายจะคืนตัวไดตํ่า และยับงายมาก
ความถวงจําเพาะ  ใยฝายมีความหนาแนนและความถวงจําเพาะ 1.54 กรัม/ลบ

ซม
การดูดความช้ืน  ฝายดูดความช้ืนในบรรยากาศปกติได 8.5 เปอรเซ็น ถาความ    

ชื้นสัมพัทธในอากาศ 95 เปอรเซ็นต  และ 100 เปอรเซ็นต  ฝายจะดูดความชื้นไวได 15 เปอรเซ็นต 
และ 25-27 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
             ความคงรูป  โดยปกติฝายจะมีความคงรูป ไมยืด และหดมาก ความยืดและหด
มากข้ึนอยูกับกระบวนการผลิตผืนผาดวย

การติดไฟ   ฝายติดไฟงายและรวดเร็ว เมื่อเผาจะมีกลิ่นเหมือนกระดาษ มีขี้เถา
เหลือนอยเปนสีเทานุม ผาฝายถาถูกความรอนแหงท่ีมีความรอนสูงกวา 149 องศาเซลเซียสนาน ๆ จะ
ทําใหใยเส่ือมคุณภาพซ่ึงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาดความรอน และระยะเวลาท่ีถูกความรอน น้ัน 
ถาเปนความรอนปกติที่ใชในการดูแลรักษาประจําวันจะไมทําใหใยฝายเสื่อมคุณภาพแตจะไหมเกรียม
ถารีดดวยความรอนสูงมาก หรือโดนความรอนสูง.

สมบัติทางเคมี  
ผลตอดาง  ใยฝายจะทนตอดางไดดี
ผลตอกรด  ฝายจะไมทนตอกรด โดยเฉพาะกรดของโลหะ
ผลตอสารละลายอินทรีย  ฝายจะทนตอสารอินทรียที่ใชในการซักรีดประจําวัน

และการลบรอยเปอนไดอยางดี
ผลตอแสงแดด  ผาฝายถาตากแดดจัดไวนานเกินไปจะทําใหกลายเปนสีเหลือง

และเส่ือมคุณภาพไดท้ังน้ีก็ตองข้ึนอยูกับความช้ืนและการยอมมีวัต และสีซัลเฟอรบางชนิด 
(นวลแข ปาลิวนิช. 2542: 75-76)

ฝายสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากและมีราคาไมแพง ซึ่งสามารถใช
เปนเสื้อผาเครื่องนุงหมไดทุกชนิด นอกจากนี้ยังใชเปนผาที่ใชในบาน ผาตกแตงบาน และผาที่ใชใน
งานอุตสาหกรรมไดอยางดีอีกดวย  ทั้งนี้ เนื่องจากผาฝายมีคุณสมบัติดีหลายประการ เชน ราคาถูก 
สวมใสสบาย ไมรอน ซักรีดงาย  ดูดซึมนํ้าและความช้ืนไดดี  นอกจากน้ัน ผาฝายยังยอมสีงาย สีไมตก 
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และทน (นวลแข ปาลิวนิช. 2542: 76) ดังนั้นเสนดายฝายจึงเหมาะสําหรับการนํามาทอผสมกับ
กระดาษเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ ในงานวิจัยครั้งนี้ 

4.2 กระดาษใยสับปะรด
กระดาษ (Paper) หมายถึง แผนวัสดุบางซ่ึงทําจากเสนใย (Fiber) ผสมกับสารเติมแตง

(Additive) ตางๆ ตั้งแตงหนึ่งชนิดขึ้นไป ซึ่งสารเติมแตงนี้อาจเติมกอนการขึ้นแผน (Shet Format) 
หรือหลังการขึ้นแผนแลวก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับคุณสมบัติกระดาษที่ตองการ กระดาษที่ผลิตทั่วไปจะมี
ขนาดนํ้าหนักมาตร,ฐานตั้งแต ระดับสูงกวา 35-225 กรมตอตารางเมตรกระดาษที่ผลิตระดับสูงกวา 
225 กรมตอตารางเมตรขึ้นไปจะถือวาเปนกระดาษแข็ง (นักวิจัยระดับปฏิบัติการ รุนที่ 4.  2544: 7;
อางอิงจาก สมชาติ.  2528: unpage) 

กระดาษเปนสวนประกอบของเยื่อธรรมชาติที่ถูกตีแตกใหละเอียด มีลักษณะแตกตาง
กันไปตามลักษณะของเสนใยที่เปนวัตถุดิบ บางก็มีความละเอียด ความนุม ความเหนียว ความ
คงทนและการยึดเกาะของ เสนใยที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยูกับประเภทการใชงาน 
กระดาษเปนวัสดุท่ีเบาเม่ือแหง เหมาะสําหรับใชประโยชนในงานขนสง บรรจุภัณฑ งานส่ิงพิมพ งาน
เขียน และงาน ประดิษฐ งานหัตกรรมหลายประเภท 

ลักษณะของเสนใยที่นํามาผลิตผลิตกระดาษแบงได เปน 2 ประเภทคือ 
1. เสนใยที่ไดมาจากธรรมชาติ

1.1 เสนใยจากพืช เชน ปอสา ขอย กัญชา ฝาย ใบสับปะรด เปนตน
1.2 เสนใยจากสัตว เชน ไหม ขน และหนังแกะ แพะ เปนตน

2. เสนใยที่ไดมาจากวัสดุสังเคราะห เชน ไนลอน (Nylon) โพลีเอสเทอร 
(Polyester) เปนตน 

ลักษณะการแบงประเภทของกระดาษ มีดังนี้ 
1. แบงตามลักษณะของเยื่อ และเสนใยในการผลิต เชน เสนใยสั้น เหนียว ยาว 

ขาดงาย เปอยยุย ฯลฯ
2. แบงตามคุณสมบัติของกระดาษ เชน ทนทาน ออนนุม แข็งแรง บอบบาง ฯลฯ
3. แบงตามประเภทการใชงาน เชน งาน สิ่งพิมพ งานประดิษฐ งานหัตกรรม
4. แบงตามลักษณะวิธีการผลิต เชน กระบวนการทําเองดวยมือเปนวิธีการแบบ

ชาวบาน และการใชเคร่ืองจักร เปนตน (ผกามาศ สุวรรณนิภา.  2546: 29)

ใยสับปะรด เปนพืชที่อยูในวงศ Bromeliaceae ในสกุล Ananus และ Pseudananus 
แหลงกําเนิดอยูในเขตรอนของทวีปอเมริกา เปนพืชชนิดเด่ียวใน วงศ Bromeliaceae ที่ใชประโยชน
จากการเปนอาหาร และเสนใยในใบ ซึ่งสวนหัวจะใชในการบริโภค ทั้งสด และแปรรูป สวนใบ
สับปะรดสามารนํามาใชคลุมดินรักษาความชื้นหรือ นําใบฟอกเปนเสนใยทําเชือก หรือทําผา ใย
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สับปะรดดังท่ีไดรับความนิยมในประเทศฟลิปนสท่ีเรียกวา “ บารอง” หรือเยื่อกระดาษชนิดพิเศษ แต
เนื่องจากในการทําอุตสาหกรรมสิ่งทอจากใบสับปะรดนั้น เราจําเปนตองใชฝมือแรงงานจากมนุษย
ตั้งแต เลือกใบ ตัดใบ ลอกเอาเสนใจออกมา นับวายุงยากและสิ้นเปลืองแรงงาน ทําใหตนทุนการ
ผลิตสูง แตสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษแลว เราอาจจะใชเครื่องจักรกลเชาชวย
ต้ังแต การตัดใบ และการตีเอาเสนใยออกมา ซ่ึงจากการทดลองของหลายบริษัทในตางประเทศแสดง
ใหเห็นวาอัตราสวนของความยาวของเซลลเสนใยตอความกวางองเซลลสูงมากซึ่งทําใหได กระดาษ
ทีมีคุณสมบัติพิเศษ กลาวคือ มีความบางมาก ผิวนุมเนียนและบิดงอหรือเปลี่ยนรูปรางไดงายโดยไม
เสียหาย กลาวกันวามีลักษณะคลายผา โดยอาจจะทําขยําหรือพับใหเล็กลงและกลับดึงออกใหเขารูป
ดังเดิมไดโดยไมมีอาการเสียหายเลย มีบางประเทศไดใชเปนวัตถุดิบในงานทํากระดาษพิมพ ธนบัตร
ซ่ึง จําเปนตองอาศัยคุณสมบัติพิเศษดังกวาง ซ่ึงปจจุบัน ในประเทศไทย ไดนําใบสับปะรดซ่ึงเปนพืช
เศรษฐกิจมาทําเปนกระดาษในกลุมชุมชนหลาย แหง เชนในจังหวัดลําปาง และที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนตน ซึ่งสามารถนํามาทําเปนผลิตภัณฑ เชน กลองกระดาษ อัลบัมรูป สมุด พัด 
ดอกไม ฯลฯ (กัลยวัต พรสุรัตน.  2546: 17-18)

พันธุสับปะรดท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย แบงออกเปน 4 พันธุ คือ 
1. พันธุปตตาเวีย หรือ กัลกัตตา (Smooth Cayenne) เปนสับปะรดที่อยูในกลุม

คายเยนนิยมปลูกกันมากที่สุดเพื่อใชในอุตสาหกรรมสัปปะรดกระปองและเพื่อขายผลสด มีชื่อเรียก
ในในประเทศตางๆ กัน เชน พันธุดํา พันธุตาแดง พันธุศรีราชา หรือพันธุปราณบุรี 

ลักษณะของสับปะรดพันธุนี้ ผลมีรูปทรงแตกตางกันไป ตั้งแต ขนาดเล็กถึงขนาด
ใหญ มีใบมีสีเขียวเขม ผิวมันดานในเปนมันเงา ของใบเรียบ กลางใบมักมีสีแดงอมน้ําตาล ปลายใบ
และขอบใบมีหนามเล็กนอย

2. พันธุภูเก็ต สวี สิงคโปร หรือควีน สับปะรดพันธุนี้ปลูกกันมากในจังหวดตาง ๆ 
ทางภาคใต ซ่ึง เกษตรกร มักปลูกไวเพ่ือขายและนิยมบริโภคผลสด จัดอยูในกลุมควีน

ลักษณะของสับปะรดพันธนี้ ผลมีขนาดเล็กกวาทุกพันธุที ่กลาวมา ใบของใบ
สับปะรดพันธุน้ีแคบ มีใบสีเขียวออนและมีแถบสีแดงในตอนกลางของใบ ขอบใบเต็มไปดวยหนามสี
แดง

3. พันธุอินทรชิต หรืออินทรชิตแดง หรือเทพรส บางครั้งเรียกวา พันธุพื้นเมือง
เพราะปลูกกันมานานมาก นับรอยๆ ปมาแลว โดยปลูกกระจัดกระจายตามภาคตางๆ สวนใหญจะ
ปลูกตามสวนเกาๆ หรือทําเปนรั้วบาน เพื่อนใชบริโภคภายในครอบครัว หรือขายในตลอดตาม
ทองถิ่น 

 ลักษณะของผลสับปะรดพันธุน้ี มีขนาดเล็กกวาพันธุปตตาเวีย แตจะมีหนามแหลม
คมรูปโคงงอสีน้ําตาลอมแดงที่ขอบใบ ซึ่งมีสีเขียวออนดาน ไมเปนมัน ขอบใบทั้งสองดานมีสีแดงอม
นํ้าตาลตามแนวยาว
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4. สับปะรดพันธุขาว หรืออินทรชิตเขียว เปนพันธุพื้นเมืองที่ปลูกกันมากบริเวณ
อําเภอบางคลเ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชนเดียวกันพันธุอินทรชิต และมีลูกระจัดกระจายอยูท่ัวๆ ไปตาม
ภาคตางๆ ปะปนกันกับพันธุอินทรชิตแดง

ลักษณะของใบสับปะรดพันธุนี้ เปนทรงพุมเล็กเตี้ย ใบแคบสั้นกวาพันธุอินทรชิต 
ขอบใบเต็มไปดวยหนามซ่ึงโคงเขาสูปลายใบ (จารุพันธ ทองแถม.  2526: 8)

โดยปกติเมื่อเกษตรกรเก็บผลสับปะรดก็จะตัดกอสับปะรดเพื่อใหตนสับปะรดแตกตา
ใหมใบสับปะรดที่เกิดจากการตัดกอหากไมนําไปเปนอาหารวัวก็จะถูกทิ้งไปเปลาๆ ฉะนั้น การนําใบ
สับปะรดเหลานี้มาผลิตกระดาษ จึงเปนการใชประโยชนจากสวนตางๆ ของพืชอยางคุมคาอีกทั้งยัง
เปนการลดภาระในการกําจัดใบสับปะรดปริมาณมหาศาลของเกษตรกรอีกดวย

การนําใบสับปะรดมาทําเย่ือกระดาษจะใชใบสับปะรดจากตนสับปะรดท่ีเก็บผลแลว แม
ใบสับปะรดจะมีเสนใยที่ยาวและมีความแข็งแรงเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเยื่อ
กระดาษ แตก็ควรเลือกใชเฉพาะใบแกๆ เทานั้น เพราะเมื่อนํามาตมเพื่อแยกเสนใยออกจากเนื้อใบ 
ใบแกจะใหเสนใยในปริมาณที่มากกวา และคุณสมบัติของเสนใยที่ไดมีความเหมาะสมในการผลิต
กระดาษมากกวา  เมื่อเกษตรกรตองการตัดผลสับปะรดสงโรงงานก็จะตัดสับปะรดทั้งกอ ใบสับปะรด
ที่ถูกตัดจะถูกทิ้งใหยอยสลายอยูในไร ซึ่งมีทั้งใบออนใบแกคละกัน เลือกเอาแตใบแกที่ใหเสนใยมาก
มาใช ใบแกนั้นใชไดทั้งใบสดและใบแหงที่ถูกตัดแลวไมเกินสามวัน หากมีใบสับปะรดสดในปริมาณ
มากควรเลือกเฉพาะใบสด เพราะใบที่แหงมากๆ จะใชเวลาตมนานเกินไป .(ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ (องคการมหาชน).  2551: 4-6).

วิธีการทํา กระดาษจากเสนใยสับปะรด
วัตถุดิบ และอุปกรณในการทํากระดาษจากเสนใยสับปะรด

1. ใบสับปะรด (ใบสับปะรด 50 กิโลกรัม จะไดเน้ือเย่ือประมาณ 25 กิโลกรัม)
2. โซดาไฟ (เพ่ือกัดใบสับปะรดใหยุย)
3. คลอรีน (เพ่ือใหเย่ือขาว)
4. สียอม
5. กระทะตม
6. เฟรมขนาด ขนาด55*80 ซม . และ 60*90 ซม
7. ถาน ฟน หรือซังขาวโพด
8. เตา
9. ถุงอวน

ข้ันตอนการทํา 
1. นําใบสับปะรด 50 กิโลกรัม มาลางน้ําใหสะอาดแลวนํามาใสกระทะ เติมน้ําให
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ทวมใบสับปะรด ใส โซดาไฟ 2 กิโลกรัม ตั้งไฟตมใหเดือดประมาณ 3 ชั่วโมง ใบสับปะรดจะยุย เปน
เน้ือเย่ือไดเน้ือเย่ือประมาณ 25 กิโลกรัม ( ในการทํากระดาษแตละครั้งจะใชเนื้อเยื่อ 50 กิโลกรัม ซึ่ง
สามารถทําเปนกระดาษใยสับปะรดไดประมาณ 185 แผน)

2. ใหนําเนื้อเยื่อที่ไดมาใสถุงอวน มัดปากถุงใหแนนนําไปใสในอางน้ําที่เตรียมเพื่อ
ลางโซดาไฟออกดวยวิธีการเหยียบหรือย่ํา ในระหวางการเหยียบหรือย่ํานั้น จะตอง หมั่นเปลี่ยนน้ํา
ดวยการเทน้ําออกและใสใหมตลอดเวลา การลางโซดาไฟออกจากเนื้อเยื่อจะใชเวลาประมาณครึ่ง
ชั่วโมง หรือ จนกวา กลิ่นโซดาไฟจะหมด ซึ่งขึ้นตอนนี้ จะตองอาศัยประสบการณ และความชํานาญ
รวมทั้งความอดทน ของผูย่ําดวย เพราะถาลาง โซดาไฟไมหมดจะมีปญหาเรื่องกระดามีกลิ่น และ
อาจทําใหเมื่อนํามายกเปนแผน จะทําใหกระดาษที่ได ยน ดังนั้น ขึ้นตอนนี้ ถือวาเปนขั้นตอนที่
สําคัญ

3. นําเน้ือเย่ือท่ียํ่าไดมาละลายนํ้าหรือกระจายในอางยก และนําเฟรมหรือตะแกรง
มายกหรือชอนเนื้อเยื่อเปนแผนกระดาษ ในการชอนแตละครั้ง ผูชอนจะเปนผูที่คํานวณ น้ําหนักของ
เนื้อเยื่อเองวามีน้ําหนักพอที่จะยกเปนแผน ไดหรือไม เนื่องจากไมมีการชั่งปริมาณน้ําหนักขิง
เนื้อเยื่ออาศัยประสบการณและความชํานาญของแตละคน ซึ่งถือวาเปนขั้นตอน ที่สําคัญอีกขั้นตอน
หนึ่ง เพราะไมวาจะเปนความหนาบางของกระดาษ หรือความเรียบของแผนกระดาจะอยูที่ขั้นตอนนี้ 
แตท้ังน้ี การยกหรือชอนแตละคร้ังความหนาบางชองกระดาษ หรือความเรียบของแผนกระดาษจะอยู
ที่ขั้นตอนนี้ แตทั้งนี้ การยกหรือชอนแตละครั้งความหนาบางของกระดาษที่ยกไดตองไมแตกตางกัน
มากนักในขั้นตอนรนั้ จะมีสมาชิกที่ทําหนาที่ยกกระดาษโดยเฉพาะ   

4. นําแผนเฟรมหรือตะแกรงที่ตักเยื่อสับปะรดมาผึ่งแดดประมาณ 3 ช่ัวโมง ใน
กรณีแดดจัด ถามี่มีแดดหรือแดดไมจัดใหผึ่งหรือตากไวเรื่อยๆ จนกวาจะแหงสนิท  เมื่อตากกระดา
จนแหงสนิทแลว ยังไมควรลอกกระดาษออกทันที เพราะเนื้อกระดาษ ยังไมอยูตัว อาจทําใหเกิดการ
ยนของกระดาษได ควรนําแผนเฟรมมาผึ่งไวในที่รมอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงแลวจึงลอกออกเปน
แผนกระดาษจากเสนใยสับปะรด

5. ในกรณีที่ตองการใหกระดาษจากเสนใยสับปะรดมีหลายสี ใหนําเนื้อเยื่อที่ผาน
การเหยียบหรือย่ําที่สะอาดแลวมาแชดวยคลอรีนประมาณ 15 นาที และใหนําเนื้อเยื่อที่ผานการแช
คลอรีนมาแลวใสในถุงอวนและนํามาใสในอางน้ําเพื่อนทําการลางคลอรียนออกจากเนื้อเยื่อหรือ
จนกวาจะหมดกล่ิน คลอรีนดวยวิธีการยํ่า นําเน้ือเย่ือท่ีลางคลอรีนสะอาดแลว มาใสกะละม่ังใสนํ้า นํา
สีที่ตองการมาผสมกับน้ํารอน เพื่อใหสี ละลาย แลวนํามาใสในเนื้อเยื่อที่เตรียมไวในกะละมังคลุกเคา
ใหเขากันทิ้งไวประมาณ 2-3 ชั่วโมง แลวจึงนํามายกเปนแผน เหมือนกับที่ทํากระดาษ สีธรรมชาติ  
ในการยอมสีกระดาษใยสับปะรดนั้น สีที่ไดจะไมคอยเหมือนกัน ทุกแผนเนื่องจากในสับปะรดมีความ
หนาและมีเสนใยมากจึงทําใหสีที่ไดจะเพี้ยนจากกันเล็กนอย  (อรัญญา คัมภีรานนท.  2549: 20-21).
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ตาราง 2 สมบัติทางกายภาพของเย่ือจากใบสับปะรด

รายการทดสอบ
ปริมาณโซเดียมไฮดอกไซด ท่ีใชตมเย่ือ : รอยละ
ของนํ้าหนักอบแหง
10 12 14 16

ดัชนีความตานแรงดึง กิโลนิวตัน เมตร/กิโลกรม 6.0.2 63.4 63.8 64.2
ดัชนีความตานแรงฉีกขาด กิโลนิวตัน เมตร/กิโล
กรม

8.04 7.90 7.88 7.72

      ที่มา: ยุทธนาพงศ แดงเพ็ง.  (2547).  กรมวิทยาศาสตร บริการ.  หนา 13. 

ในการผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบที่แตกตางกันตองใชปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด 
ไมเทากัน และเยื่อกระดาษที่ไดมีคุณภาพ หรือสมบัติทางกายภาพ แตกตางกัน เพื่อใหการผลิต
กระดาษมีคุณภาพหรือสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน เพื่อใหการผลิตกระดาษมีความสวยงาม และ
เพิ่มความแข็งแรง นอกจากการยอมสีแลว อาจผสมเยื่อชนิดอื่น หรือผสมวัสดุอยางอื่นดวยก็ได โดย
อาจผสมในขั้นตอนการเตรียมน้ําเยื่อหรือใสในขั้นตอนการทําแปนกระดาษ ก็ ได ขึ ้นกับความ
ตองการและความเหมาะสม การนํากระดาษไปใชงานเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑตองเลือกชนิดของ
กระดาษใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑดวย

การที่สามารถนําเอาวัตถุในทองถิ่นมาใชประโยชนในการผลิต เปนกระดาษ หัตถกรรม
นี้ ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือทิ้งโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม เปนการ
สงเสริมการสรางงานในชนบท และชวยเพิ่มรายไดใหกับชุมชน (ยุทธนาพงค แดงเพ็ง.  2547: 14)

กระดาษที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ สวนใหญเปนการผลิตดวยมือ โดยมีเครื่องจักร
เขาไปเก่ียวของในกระบวนการผลิตนอยมาก และผลิตกันเฉพาะกลุมชาวบานในพื้นที่ที่มีวัตถุดิบที่มี
คุณภาพพอที่จะนํามาผลิตเปนกระดาษ กระดาษประเภทนี้จึงเปนงานหัตถกรรมที่สะทอนอัตลักษณ
ของทองถิ่นไดเปนอยางดี อาทิ กระดาษสาจากจังหวัดเชียงใหม ถือเปนกระดาษที่มีเอกลักษณอัน
โดดเดน สามารถนํามาประดิษฐเปนสิ ่งของตางๆ หรือใชในโอกาสพิเศษก็ได และนอกจากใบ
สับปะรดและเปลือกของตนปอสาแลว ยังมีวัสดุธรรมชาติอีกหลายชนิดที่สามารถนํามาผลิตกระดาษ
ไดอีก เชน ฟางขาว ผักตบชวา ชานออย ตะขบปา ขอยเปลือกขาวโพด ใบเตย ตนลิ้นมังกร ดอกดา
หลา มูลชาง วัชพืชอ่ืนๆ เปนตน วัสดุธรรมชาติเหลาน้ีมีมากมายในเมืองไทยและราคาถูก นอกจากน้ี
วัสดุหลายชนิดยังเปนของเหลือหรือขยะที่ไดจากการผลิตในภาคเกษตรกรรมอีกดวย ดังนั้น การนํา
วัสดุเหลานี้มาผลิตเปนกระดาษก็อาจหมายถึงการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใช และยังเปนการสราง
งานสรางรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย (ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการ
มหาชน).  2551: 24)
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จากรายงานผลทางดานอุณหภูมิการเผาไหมของกระดาษซึ่งไดใหขอมูลวา กระดาษ
ทั่วไปจะเผาใหมดวยอุณหภูมความรอนที่ 451 ฟาเรนไฮ (Fahrenheit) หรือประมาณ 233 องศา
เซลเซียส ซึ่งนั้นก็ แสดงใหเห็นถึงวาสามารถนํากระดาษมาทําเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความ
รอนไดโดยตองเปนความรอนที่เหมาะสมกับการใชงานของผลิตภัณฑนั้นๆ เชน โคมไฟ ก็ควรใช
หลอดไฟที่มีความรอนพอเหมาะมีความรอนต่ํา มีระยะหางของหลอดไฟกับโคมกระดาษที่พอเหมาะ
เปนตน (อุณหภูมิการเผาไหมของกระดาษ.  2552: ออนไลน)

5. การประเมินผล
การประเมินผลเปนขึ้นตอนการทํางานที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาทั้งในชีวิตประจําวัน

และในการประกอบการงานทุกสาขาอาชีพการประเมินผลจะเกิดขึ้นไดใน 2 กรณีอยางแรกเมื่อมี
ทางเลือกจํานวนมากใหทําการพิจารณาตัดสินเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมสูงสุด อีกกรณีแมเมื่อไมมีมา
เลือกแลวก็ตาม การประมวลผลจะมีขึ้นเพื่อตรวจสอบและคนหาขอบกพรองที่ยังอาจหลงเหลืออยูใน
งานนั้นๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขในกระบวนการออกแบบตั้งแตระยะตนของการทํางานจะมีการ
กําหนดจุดมุงหมาย เมื่อมาถึงขั้นตอนการสังเคราะหเพื่อหาวิธีการแกปญหาจึงจําเปนตองมีการ
ประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ วางานออกแบบนั้นไปไดไกลไดมากและ
ไดดีเพียงใดจากเปาหมายที่ตั้งไว การประเมินผลจึงเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นไดหลายครั้งในระหวางการ
ทํางานออกแบบ ต้ังแตกอนการลงมือทําแบบรายละเอียด เม่ือไดคิดคนสรางสรรคโดยการเสนอแนะ
ทางเลือกเพื่อแกปญหาที่หลากหลายวิธีการและรูปแบบ  จึงจําเปนตองมีกระบวนการเพื่อเลือกเฟน 
แยกแยะผลงานที่มีคุณภาพและความเหมาะสมมากกวา สําหรับการนําไปดําเนินการพัฒนาใหเกิด
ความสมบูรณครบถวนดีย่ิงข้ึน การประเมินผลจะเกิดข้ึนอีกคร้ัง กอนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลัง
เสร็จสิ้นการพัฒนาแบบจนสมบูรณแลวกอนการผลิต ซึ่งเปนขึ้นตอนที่ตองลงทุนและมีคาใชจายสูง  
ผลงานการออกแบบจึงควรผานการประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบอยางละเอียดจนเกิดความ
เช่ือม่ันวาปญหาและอุปสรรคท้ังหลายไดรับการแกไขอยางเรียบรอย และเมื่อไดผลผลิตออกมาแลวก็
ตาม กอนการจัดจําหนายจนถึงมือผูบริโภค ผลงานการออกแบบก็ยังคงตองผานการประเมินผลเปน
ครั้งสุดทาย เพื่อพิจารณาหาขอบกพรองหรือความผิดพลาดที่ยังอาจหลงเหลืออยูและอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูท่ีเก่ียวของ การประเมินผลเปนข้ึนตอนที่มีความจําเปน  เพราะแมวาจะไดทําการ
ออกแบบอยางเปนระบบถูกตองตามาข้ึนตอนแลวก็ตาม ผลงานท่ีเกิดข้ึนน้ัน ก็ไมใชวาจะเปนผลผลิต
ที่ดีทันทีโดยอัตโนมัติการประเมินผลเปนขึ้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงตอความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
ทั้งแตผลงานนั้นยังอยูในระยะที่สามารถแกไขไดงาย ประหยัดและทําใหเกิดผลเสียหายนอยกวา จน
แมเมื ่อผานการจําหนายไปจนครบวงจรชีวิตของงานออกแบบแลว กอนการเริ ่มตนพัฒนางาน
ออกแบบชิ้นใหม การประเมินผลผลิตภัณฑที่ผานการใหงานไปแลวก็ยังคงมีขึ้น เพื่อประมวลสรุป
เปนขอมูลเพ่ือการพัฒนางานตอๆไป ในอนาคต (นวลนอย บุญวงษ.  2542: 189-190)
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หลักเกณฑการพิจารณางานออกแบบ
งานออกแบบเปนผลรวมขั้นสุดทายจากกรบวนการทํางานของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

รวมกันพัฒนาแบบดังนั้น งานออกแบบที่ดีจึงเกิดขึ้นจากการทํางานประสานกันอยางรอบคอบในการ
รวบรวมขอมูล  การแยกแยะและจัดลําดับความสําคัญของปญหาไดอยางถูกตอง ตลอดจน
ความสามารถในการเชื่อมโยงองคประกอบตาง ๆ ในงานออกแบบเขาดวยกันไดเปนอยางดี จนทํา
ใหเหลือปญหาตกคางอยูนอยที่สุด หลักเกณฑการพิจารณางานออกแบบโดยทั่วไปมักมาจากการ
พิจารราปจจัยท่ีมีผลตองานออกแบบน้ันๆ ซ่ึงแบงออกเปนปจจัยจากภายในและปจจัยจากภายนอก 
เกณฑดังกลาวน้ีสามารถสรุปออกไดเปน 5 หัวขอ ดังน้ี 

1. ประโยชนใชสอย  
ประโยชนใชสอยเปนศูนยกลางของการออกแบบท่ีนักออกแบบจําเปนตองคํานึงถึง

เปนประการแรกเพราะถางานออกแบบท่ีนํามาพิจารณาขาดความเหมาะสมทางการใชสอย ตลอดจน
ไมใหความสะดวกสบายและความปลอดภัย ก็นับวาเปนความส้ินเปลืองและความสูญเปลา ประโยชน
ในสอยมีผลตอการเลือกใช  ลักษณะรูปทรง  วัสดุและกรรมวิธีการผลิต  งานออกแบบที่ดีอยาง
แทจริง จึงควรเปนงานที่มีประโยชนครอบคลุมตั้งแตกอนการใชงาน ขณะใชงานและภายหลังเสร็จส้ิน
การใชงานแลว มีลักษณะถูกตองสอดคลองกับสรีระสวนที่ใชงาน จึงไมกอใหเกิดความขัดของ 
เม่ือยลา อันเปนการบ่ันทอนประสิทธิภาพในการทํางาน 

2. ความสวยงาม
ความงามมักเกิดขึ้นจากลักษณะโดยรวมของรูปทรงตลอดจนการตกแตงหนาตา

ของงานออกแบบเปนสิ่งที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาดานประโยชนืใชสอยลักษณะความงามของ
งานออกแบบควรพิจารณาตามประเภทหรือธรรมชาติเฉพาะของงานออกแบบนั้นๆ ผลิตภัณฑแตละ
ชนิดมีหนาที่ใชสอยเฉพาะอยางและทําขึ้นใหเหมาะกับผูใชเฉพาะกลุม ดังนั้น ลักษณะหนาตาที่
ปรากฏจึงควรสามารถสื่อถึงลักษณะการใชงานและอยูในแนวทางที่เหมาะสมกับกลุมผูใช จึงจะเรียก
ไดวาเปนงานออกแบบที่มีความงามอยางถูกตอง นอกจากมีลักษณะหนาตาที่สื ่อไดเหมาะสม
ดังกลาวแลว งานออกแบบที่ดียังตองมีลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถสรางความสนใจตอผูพบเห็น มี
ความใหม และมีเอกลักษณแตกตางจากงานออกแบบท่ีมีอยูท่ัวไป

3. การเลือกใชวัสดุและคุณภาพการผลิต
ในปจจุบันนักออกแบบมีทางเลือกอยางกวางขวางสําหรับการนําวัสดุชนิดตางๆ 

ตลอดจนเทคโนโลยีทางการผลิตที่มีความกาวหนามาใชกับงานออกแบบ ลักษณะงานออกแบบที่ดี
ควรมีการเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับหนาที่ใชสอยในดานความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน ผลิต
ไดงายไมกอใหเกิดการสูญเสียระหวางการผลิตและเปนกรรมวิธีที่ชวยใหงานออกแบบมีความ
ประณีตเรียบรอยปราศจากตําหนิแมในสวนรายละเอียดใหสังเกตเห็นได ลักษณะโดยรวมที่เกิดขึ้น
จากการรูจักเลือกใชวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตอยางถูกตองชวยใหงานออกแบบมีคุณภาพดี อันเปน
คุณคาที่สําคัญสําหรับงานออกแบบในปจจุบันซึ่งผูบริโภคมีมาตรฐานการกํารงชีวิตที่ดีขึ้นและ
ตองการงานออกแบบท่ีมีคุณภาพสูง
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4. ความเหมาะสมทางการตลาด  
ความถูกตองตามกฎระเบียบ ระบบและการคํานึงถึงสภาพแวดลอม เกณฑการ

พิจารณาเหลานี้มาจากปจจัยภาพนอกงานออกแบบ ลักษณะงานออกแบบที่ดีควรมีความสอดคลอง
กับความตองการของตลาด มีราคาที่เหมาะสมสามารถแขงขันไดเปนอยางดี  มีการออกแบบอยาง
รอบคอบไมขัดกับกฎระเบียบขอบังคับตลอดจนระบบที่ใชกันเปนมาตรฐานสากลในขณะนั้น 
นอกจากน้ียังเปนงานออกแบบท่ีแสดงสํานึกความมีสวนรับผิดชอบตอปญหาสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 
ปจจัยจากภาพนอกเหลานี้แมจะไมใชเกณฑสําคัญเปนอันดับแรกของการพิจารณางานออกแบบ แต
ก็อาจเปนเกณฑท่ีใชตัดสินชีขาดเม่ือเปรียบเทียบกันในดานตางๆ แลว

5. ความกาวหนาทางการประดิษฐคิดคน
นอกเหนือจากเกณฑพื้นฐานแลว ในปจจุบันจะพบวางานออกแบบสวนใหญไดรับ

การออกแบบใหถูกตองตามมาตรฐานและมีลักษณะสอดคลอมตามเกณฑเบื้องตนครบถวน จึงทําให
การพิจารณาผลิตภัณฑที่ดีของสมัยใหมนี้มุงเนนไปในประเด็นเกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนหรือการ
สรางใหเกิดสิ่งใหม นวัตกรรม (Innovation) น้ันอาจทําได 2 ลักษณะคือ การนํางานออกแบบเกามา
ปรับปรุงทั้งการใชสอยใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น อยูในลักษณะหนาตาใหม และการสรางใหเกิดการใช
งานอยางใหมสอดคลองตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยอาศัยความกาวหนาในทางเทคโนโลยีที่เกิด
ขึ้นมาประยุกตใชอยางเหมาะสม

ข้ันตอนการประเมินผล
1. ผูประเมิน

ผูประเมินเปนองคประกอบที่มีความสําคัญสูงสุด ผูประเมินทําการตัดสินโดยอาศัย
พื้นฐานจากความรูและประสบการณที่ไดสะสมมาเพื่อใชเปรียบเทียบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
ความแนนอนเที่ยงตรงและความสม่ําเสมอในการพิจารณามักเปนปญหาสําคัญของผูประเมิน 
นอกเหนือจากปญหาดานความแมนยํา นอกจากนี้ผลการประเมินยังไดรับอิทธิพลที่มาจากลักษณะ
ทางดานบุคลิกภาพ ความเชื่อการใชความคิดและวิจารณญาณในการตัดสินของผูประเมิน จาก
บทบาทที่สําคัญดังกลางจึงไดมีการศึกษาและจําแนกประเภทของผูประเมินตามหลักเกณฑแตกตาง
กันเปน 2 ลักษณะ

1.1 จําแนกตามความรูเฉพาะของผูประเมิน
หัวใจของงานออกแบบประกอบดวยข้ึนตอนการทํางานซ่ึงเก่ียวขอกับบุคคล

หลายฝาย และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตไดเปนสินคาแลว ผลผลิตนั้นก็จะถูกเผยแพรตอไปยัง
ผูใชหรือ กลุมเปาหมายจํานวนมาก ดังนั้นการประเมินผลงานออกแบบจะเปนไปไดอยางสมบูรณ ผู
ประเมินจึงควรประกอบไปดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะท่ีแตกตางกันเปน 2 กลุม ไดแก

1.1.1 ผูเช่ียวชาญ (Expert) ผูเชียวชาญคือผูท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะซ่ึง
ไดรับมาจากการปฏิบัติงานเปนเวลานาน การพิจารณาตัดสินของผูเชี่ยวชาญจึงมีพื้นฐานจากความรู
เฉพาะตามสาขาวิชาชีพ ผูประเมินกลุมนี้ไดแกนักออกแบบ ผูผลิต ผูจําหนายและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
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สาขาที่เกี่ยวของกับงานออกแบบประเภทนั้นๆ ผูเชี่ยวชาญจะมีบทบาทสําคัญในการนําความรู
เฉพาะมาใชพิจารณาแยกแยะใหเห็นความแตกตางของปจจัยที่มีผลตองานออกแบบ โดยเฉพาะเมื่อ
ตองเผชิญกับปญหาทางเทคนิคผูเชี่ยวชาญจะสามารถนําความรูเฉพาะมาใชประโยชนในการตัดสิน
ไดเปนอยางดี

1.1.2 คนทั่วไป (Layman) สําหรับการประเมินผลงานออกแบบ จําเปนตอง
ประกอบดวยคนท่ัวไปซ่ึงเก่ียวของในฐานะเปนผูใชงาน ผูประเมินกลุมน้ีจะพิจารณาตามความรูสึก
นึกคิดและประสบการณที่ไดรับจากการใชสอยงานออกแบบ จึงเปนการประเมินจากมุมมองที่อยูตรง
ขามกับผูออกแบบหรือผูผลิตซึ่งชวยใหเกิดความสมบูรณแกงานไดทางหนึ่ง แมวิธีการพิจารณา
บางครั้งจะมาจากความรูสึกและรสนิยมสวนตัวที่ขาดหลักเกณฑและเหตุผล แตก็เปนสิ่งที่ชวยบงชี้
ความตองการจากฝายผูใชงานไดเชนกัน

1.2 จําแนกตามจํานวนของผูประเมิน แบงออกเปน 2 กลุมไดแก
1.2.1 ผูประเมินคนเดียว (A Single Person) เปนวิธีการประเมินผลอยาง

เด็ดขาดโดยผูประเมินเพียงคนเดียวทําการพิจารณาและตัดสินช้ีขาด ดังนั้นผูประเมินนอกจากจะตอง
มีความรูความชํานาญเฉพาะแลวยังมักเปนผูที่มีอํานาจในการจัดการพิจารณา  การประเมินผลโดย
คนเดียวนี้ชวยใหสามารถทําการตัดสินไดตรงตามความมุงหมายหรือเงื่อนไขที่กําหนดขึ้น และเปน
วีธีการที่สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วแตผลการตัดสินซึ่งมีลักษณะเปนเผด็จการนี้ อาจขาด
ความรอบคอบครบถวนไปบางเหมือนกัน

1.2.2  ผูประเมินเปนกลุม (A Group) โดยทั่วไปการประเมินผลงานออกแบบ
มักมีผูประเมินเปนกลุมหรืออยูในรูปคณะกรรมการตรวจและตัดสินโดยรวบรวมบุคคลหลายๆ ฝายที่
เกี่ยวของเขาดวยกัน การพิจารณาตัดสินจึงเกิดจากการที่ผูประเมินแตละคนไดตรวจสอบในดาน
ตางๆ ตามความถนัดของตน และมีความเห็นพองรวมกันเปนเอกฉันท การประเมินโดยกลุมเปนงาน
ท่ีมีข้ึนตอนมากกวาใชเวลาและบางคร้ังมีความยุงยากในการจัดการมากกวา แตมักไดผลการประเมิน
ท่ีมีคุณภาพความถูกตองและความรอบคอบดีกวา (นวลนอย บุญวงษ.  2542: 192-191)

2. หลักเกณฑการประเมิน
การประเมินผลงานทางศิลปะและการออกแบบเปนส่ิงท่ียังไมมีเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณสําหรับการวัด และเนื่องจากโดยธรรมชาติแลว เปนงานที่เกี่ยวของกับการใชความรูสึกนึก
คิดในการสรางสรรคการที่จะทําใหการประเมินผลมีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับไดจึงจําเปนตอง
มีหลักเกณฑซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการพิจารณาตัดสินหลักเกณฑจึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากมีผูประเมินเรียบรอยแลว โดยผูประเมินจะทําหนาที่
กลั่นกรองเงื่อนไขตางๆ และวางเปนเกณฑสําหรับใชเปนแนวทางการเปรียบเทียบ ความยากงาย
ของหลักเกณฑ มักจะขึ้นกับระดับความสมบูรณหรือความสัมฤทธิ์ผลของงาน ถายิ่งตองการให
ผลงานคุณภาพดีมาก ผูประเมินยอมตองหาวิธีการวางหลักเกณฑที่รัดกุมและครอบคลุมปจจัยตางๆ
อยางครบถวน อีกทั้งยังตองทําการพิจารณาตามหลักเกณฑอยางเครงครัด การสรางหลักเกณฑการ
ประเมินผลเปนงานท่ีมีความละเอียดและประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญดังน้ี
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ขึ้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบของงานออกแบบ
เมื่อรวบรวมผลงานการออกแบบที่ตองการจะประเมินผลไดเรียบรอยแลว กอนที่

จะกําหนดเปนหัวขอหลักเกณฑไดนั้น ผูประเมินตองทําการศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจใน
องคประกอบหลักของงานนั้นๆจึงจะสามารถวางหลักเกณฑไดอยางถูกตอง มีประเด็นสําคัญที่ควร
ศกึษา 3 ดาน ไดแก 

1. การศึกษาลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ เนื ่องจากงานออกแบบแตละ
ประเภทจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน ดังนั้นคุณคาของงานจึงอยูในเรื่องราว หรือตําแหนงที่
ตางกันไปดวยดังตัวอยางงานออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งมีลักษณะตามธรรมชาติเปนของใชเพื่อการ
ตกแตง มีการเนนรูปทรง สีสัน และรายละเอียดที่แสดงออกถึงความงามและความมีคาสูง ในขณะที่
งานออกแบบอุปกรณ เครื่องมือเปนงานที่เกี่ยวของกับงานใชงานตามหนาที่เฉพาะที่แตกตางกัน 
ยอมเปนผลใหเกิดการพิจารณาสรางหลักเกณฑการประเมินผลที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน

2. การศึกษาจุดมุงหมายของงานออกแบบ นอกเหนือจากลักษณะเฉพาะตาม
ประเภทของงานออกแบบซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลว ในการทํางานออกแบบแตละโครงการจะมี
การกําหนดจุดมุงหมายตามความตองการของฝายตางๆ ดังนั้นผูประเมินจําเปนตองมีความเขาใจ
โจทย และความมุงหมายท่ีตองการใหบรรลุเพ่ือนํามาใชกําหนดระดับความสําเร็จของงานออกแบบ

3. การศึกษาขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เน่ืองจากในปจจุบันมีหนวยงานของรัฐและเอก
ชน ที่เกี่ยวของกับงานออกแบบไดออกกฎขอบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขกําหนดลักษณะทางดานการ
ผลิตและความปลอดภัยใจการใชงานไวอยางชัดเจน ผูประเมินจําเปนตองศึกษาและพิจารณาตีความ
เกี่ยวกับผลกระทบที่มีตองานออกแบบ ทั้งโดยทางตรงและทางออม และนํามาใชเปนขอกําหนดใน
การวางหลักเกณฑเพื่อใหผลงานที่ผานการประเมินแลวมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณพอสําหรับการ
นําไปดําเนินการผลิตและจําหนายไดจริง

ขึ้นตอนที่ 2 การกําหนดหัวขอหลักเกณฑ
ภายหลังจากการศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของผลงานท่ีออกแบบ

แลว จึงมาถึงขึ้นตอนการกําหนดหัวขอหลักเกณฑ โดยทั่วไปในงานออกแบบจะประกอบขึ้นจาก
ปจจัยภายใน ไดแก รูปทรง ประโยชนใชสอยและวัสดุ-กรรมวิธีการผลิต และจากปจจัยภายนอก ซึ่ง
ประกอบดวยเงื่อนไขตางๆ แตโดยรวมแลวที่มีผลกระทบโดยตรงมักมาจากลักษณะความตองการ
ของตลาด ดังนั้นในการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลจึงมักมาจากหัวขอหลักๆ ดังกลาว โดยมี
รายละเอียดประกอบที่เนนความสําคัญแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของงานออกแบบแตละ
ประเภท ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางการพิจารณาสรางหลักเกณฑการประเมินผลสําหรับงานออกแบบ 
ในที่นี้จึงไดรวบรวมหลักเกณฑที่ใชทั่วไปซึ่งประกอบดวยหัวขอหลักๆ ดังตอไปนี้

1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect)
1.1 ประโยชนใชสอยทางกายภาพ (Practical Function)

1.1.1 ความสะดวกงายดายใจการใชงาน
1.1.2 ความเหมาะสมถูกตองตามสรีระของผูใช
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1.1.3 ความปลอดภัย
1.1.4 การบํารุงรักษา
1.1.5 ความแข็งแรงทนทาน

1.2 ความงาม (Aesthetic Function)
1.2.1 ความงามจากการจัดองคประกอบ
1.2.2 ความเมาะสมกับประเภทของงานออกแบบ
1.2.3 ความมีคุณคา มีราคา
1.2.4 ความมีเอกลักษณที่นาสนใจ

2. หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect)
2.1 วัสดุ  (Material)

2.1.1 การเลือกใชวัสดุท่ีมีราคาเหมาะสม
2.1.2 การเลือกใชวัสดุท่ีมีอยูในทองตลาด
2.1.3 เหมาะสมกับการใชงานและการผลิต

2.2 กรรมวิธีการผลิต  (Process)
2.2.1  จํานวนและข้ึนตอนความซับซอนของการผลิต
2.2.2 ระดับของเทคโนโลยีทางการผลิต
2.2.3 ชนิดอุปกรณและเคร่ืองจักรพิเศษเพ่ือการผลิต

3.  หลักเกณฑทางดานการตลาด (Marketing Aspect)
3.1 ราคาและลักษณะตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย
3.2 การสื่อใหเกิดความมั่นใจในตัวสิงคา
3.3 การแสดงภาพพจนและความนาเช่ือถือของผูผลิต
3.3 การคํานึงถึงปญหาตอสภาพแวดลอม

ขั้นตอนที่ 3 การจัดลําดับความสําคัญของหลักเกณฑ
เน่ืองจากหลักเกณฑการประเมินผลท่ีกําหนดข้ันมีความสําคัญหรือมีผลกระทบตอ

งานออกแบบไมเทาเทียมกัน  บางหัวขอเปนหัวใจสําคัญของงานมากกวาหัวขออื่นๆ  ดังนั้นเพื่อให
สามารถประเมินผลไดอยางถูกตอง แมนยํา จึงจําเปนตองเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญโดย
การแบงน้ําหนักของเกณฑแตละหัวขอตามปกติจะเทียบเปนรอยละคือกําหนดใหเกณฑทั้งหมด มี
นํ้าหนักรวมกันเทากับ 100 และแบงกระจายออกเปนหัวขอตางๆเหมาะสมสอดคลองกับความสําคัญ 
เชนหลักเกณฑทางดานการออกแบบรอยละ 50 หลักเกณฑทางดานการผลิตรอยละ 30 และ
หลักเกณฑทางดานการตลาดรอยละ 20 น้ําหนักที่กําหนดขึ้นนี้จะใชเปนตัวคูณเพื่อหาคารวมของผล
การประเมิน (นวลนอย บุญวงษ.  2542: 191-194)
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3. ระบบวิธีการวัดผล
องคประกอบในการประเมินผลนอกเหนือจากผูประเมินและหลักเกณฑแลว ยัง

จําเปนตองมีการจัดระบบวิธีการเพื่อใชกําหนดระดับคุณคาของงาน ระบบวิธีการวัดผลจึงเปนเสมือน
เครื่องมือที่ผู ประเมินใชสําหรับระบุคุณภาพของงานเมื่อเปรียบเทียบตามหลักเกณฑเดียวกัน 
โดยทั่วไประบบหรือมาตราที่มีใชในการวัดผลนั้นมีตั้งแตวิธีการวัดที่หยาบจนถึงละเอียด คือตั้งแต
เปนเพียงการบอกลักษณะคราวๆ ในดานความดี – เลว ความประหยัด ความปลอดภัย เปนตน แต
วิธีการวัดผลในลักษณะนี้ยังขาดความถูกตองแมนยําและความชัดเจนในการเปรียบเทียบ จังไม
เหมาะสมในการใชกับงานออกแบบสวนระบบการวัดผลอยางละเอียดน้ัน มักใชในการวัดคาตางๆท่ีมี
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร และมีหนวยวัดยางแนนอน เชน การวัดคาอุณหภูมิซึ่งมีเทอรโมนิเตอร
เปนเครื่องมือวัด และมีหนวยวัดเปนองศาเซลเซียส เปนตน ในงานออกแบบไมสามาถวัดอยาง
ละเอียดดังกลาว เนื่องจากไมมีอุปกรณเครื่องมือใดจะใชวัดคุณภาพได จึงมักใชวิธีการเปรียบเทียบ
ตามมาตราซึ่งจัดเปนลําดับตั้งแตนอยไปมาก การกําหนดเปน มาตราสําหรับการเปรียบเทียบนี้ แม
จะยังคงใชความรูสึกนึกคิดของผูประเมินในการตัดสินแตดวยการแบงอยางละเอียดออกเปนคุณภาพ
ในระดับตางๆกัน ก็ชวยใหกรอบของการพิจารณาท่ีมีการชัดเจนจนสามารถ แยกแยะระดับผลงานได
เปนอยางดี

การประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกําหนดคาคะแนน 
(Weight) ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของ คิเคอร (อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ.  2549:  อางอิงจากพวงรัตน 
ทวีรัตน.  2540) ดังนี้

5   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับดีมาก
4   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับดี
3   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับพอใช
2   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
1   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับใชไมได

การประเมินหาคาความเท่ียงเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC)
การประเมินโดยใชเครื่องมือประเมินประเภทแบบสอบถาม ตามมาตรฐานตองมี

การหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ซึ่ง สุรพงษ คงสัตย และ ธีรชาติ ธรรมวงค (2554: 
ออนไลน)  ไดเรียบเรียง ขอมูลเก่ียวกับการหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม( IOC) ไว วา การ
หาคา IOC  ของผูเชียวชาญจากการใหผูเชียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย  IOC คือคา 
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา ( 
IOC: Index of item objectiv congruence) ปกติแลวจะใหผูเชียวชาญตรวจสอบตั้งแต 3 คนขึ้นไป
ในการตรวจสอบโดยใหเกณฑในการตรวจพิจารณาขอคําถาม ดังนี้ 

ใหคะแนน +1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน 0  ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
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ใหคะแนน -1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค

แลวนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเชียวชาญ มาคํานวณ หาคา IOC ตามสูตร
เกณฑ

1.  ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00  มีคาคําความเที่ยงตรงใชได
2.  ขอคําถามท่ีมีคา IOC  ตํ่ากวา 0.50  ตองปรับปรุงยัง ใชไมได 

วิธีหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC)
การหาคา IOC คือ หาผลรวมของคะแนนทั้งหมดในแตละขอคําถามมาบวกกัน 

แลวนํามาหารดวยจํานวนผูเชียวชาญ คือ ผลรวมคะแนน/จํานวนผูเชียวชาญ  จากนั้นนําผลไปเทียบ
กับเกณฑที่ต้ังไว  ซ่ึงในขอคําถามทุกขอในแบบสอบถาม ตองทําหลักการเดียวกันท้ังหมด 

4. การนําผลการประเมินไปใชงาน
เมื่อทําการเปรียบเทียบผลงานออกแบบทั้งหมดอยางละเอียด  ถูกตองและ

ยุติธรรมตามหลักเกณฑแลว ปญหาที่ตามมาคือการพิจารณาเพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปใช
ประโยชนตอไป เน่ืองจากในการประเมินแตละคร้ังน้ันผลท่ีไดมักแตกตางแปรผันไปตามองคประกอบ
ในการประเมินซึ่งมี  ตั้งแตจุดมุงหมายของการประเมิน จํานวนและลักษณะของผลงาน หลักเกณฑผู
ประเมินและวิธีการ วัดผลผลงานที่ผานการประเมินดวยจุดมุงหมายเพียงการคัดเลือกตาม
มาตราฐานบังคับในระดับหนึ่ง มักมีผลงานไดเปนจํานวนมากขณะที่การประเมินผลในลักษณะของ
การประกวดแบบเพื่อคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมจะมีไดเพียงชิ้นเดียว นอกจากนั้นหลักเกณฑและผู
ประเมินก็มีสวนสําคัญในการแบงแยกระดับของคุณภาพหากผูประเมินประกอบขึ้นจากผูที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะเปนสวนใหญมีการกําหนดหลักเกณฑอยางรอบคอบรัดกุมและมีความจริงจังในการ
พิจารณา ก็มักจะชวยใหไดผลงานที่มีคุณภาพนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อาจกลาวไดวาผลงานที่ผานการ
ประเมินแตละครั้งจะมีความแตกตางกันทั้งทางดานปริมาณและระดับคุณภาพ (นวลนอย บุญวงษ.  
2542: 196)

จากการศึกษาทฤษฎีในตอนตนพอสรุปไดวา การประเมินผลจะมีข้ึนเพ่ือตรวจสอบ
และคนหาขอบกพรองที่ยังอาจหลงเหลืออยูในงานนั้นๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขในกระบวนการ
ออกแบบตั้งแตระยะตนของการทํางานจะมีการกําหนดจุดมุงหมาย เมื่อมาถึงขั้นการวิเคราะหเพื่อหา
วิธีการแกปญหา จึงจําเปนตองมีการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ  ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณจึง
จําเปนตองมีกระบวนการเพื่อเลือกเฟน แยกแยะผลงานที่มีคุณภาพและความเหมาะสมมากกวา 
สําหรับการนําไปดําเนินการพัฒนาใหเกิดความสมบูรณครบถวนดีย่ิงข้ึน การประเมินผลจะเกิดข้ึนอีก
ครั้งกอนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาแบบจนสมบูรณแลวกอนการผลิต ซึ่งเปน
ขึ้นตอนที่ตองลงทุนและมีคาใชจายสูง ผลงานการออกแบบจึงควรผานการประเมินผลเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบอยางละเอียดจนเกิดความเชื่อมั่นวาปญหาและอุปสรรคทั้งหลายไดรับการแกไขอยาง
เรียบรอย โดยผูวิจัยไดใชผูประเมินที่จําแนกตามความรูเฉพาะของผูประเมินคือ ผูเชี ่ยวชาญ 
(Expert) ผูเชี่ยวชาญคือผูที ่มีความรู ความชํานาญเฉพาะ ซึ่งไดรับมาจากการปฏิบัติงานเปน
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เวลานาน การพิจารณาตัดสินของผูเชี่ยวชาญ จึงมีพื้นฐานจากความรูเฉพาะตามสาขาวิชาชีพ ผู
ประเมินกลุมนี้ไดแกนักออกแบบ ผูผลิต ผูจําหนายและผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับงาน
ออกแบบประเภทนั้นๆ ผูเชี่ยวชาญจะมีบทบาทสําคัญในการนําความรูเฉพาะมาใชพิจารณาแยกแยะ
ใหเห็นความแตกตางของปจจัยที่มีผลตองานออกแบบ โดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญกับปญหาทาง
เทคนิคผูเชี่ยวชาญจะสามารถนําความรูเฉพาะมาใชประโยชนในการตัดสินไดเปนอยางดี (อโนทัย 
เพ็ชรสุวรรณ.  2547: 52) โดยในงานวิจัยการออกแบบผาบุโคมไฟประดับครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการ
ประเมินผลการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด 
โดยใชลายผาทอไทยมาวบานใหมหมอกจามจังหวัดเชียงใหม โดยแบงการประเมินออกเปน 5 ดาน
เพื่อใหเหมาะสมกับงานวิจัยในครั้งนี้คือ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
งานวิจัยภายในประเทศ

ประทิว  ทองเหลือ (2552: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอ
พื้นเมืองไทยทรงดํา จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา : ชุดผาบนโตะอาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ
ลัฒนาชุดผาบนโตะอาหารจากผาทอพื้นเมืองไทยทรงดํา จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมตอชุดผาบนโตะอาหารจากผาทอพื้นเมืองไทยทรงจังหวัดเพชรบุรี  การศึกษาลักษณะ
เฉพาะถิ่นของสิ่งทอไทยทรงดําและศึกษาสีและลวดลายจากการศึกษาลายที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น และเปนลายที่สื่อถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อตางๆ ของชายไทยทรงดํา  
ลายโดยทั้งหมดมี 5 ประเภท ไดแก ลายพันธุพฤกษา  ลายสัตว  ลายสถานที่และสิ่งของ ลาย
เคร่ืองมือเคร่ืองใช และลายเบ็ดเตล็ด โดยจะรวมลายท้ัง 5 ประเภทมีทั้งหมด 33 ลายโดยมีชื่อเรียก
แตกตางกันและผูวิจัยไดทําการศึกษาและเลือกลายที่จะนํามาใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดทั้งหมด 3 
ประเภท ไดแก ลายพันธพฤกษา  ลายสัตว  ลายสถานที่และสิ่งของ รวมลายทั้งหมด 9 ลาย ไดแก 
ลายพันธุพฤกษา  ลายสัตว  ลายสถานที่และสิ่งของ  รวมลายทั้งหมด 9 ลาย ไดแก  ดอกแกว  ดอก
มะลิ  ดอกพิกุล  ผีเสื้อ  ปู  กบ  โบสถ  เสมา  และหอปราสาท  รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาสิ่ง
ทอพื้นเมืองไทยทรงดํา  ชุดผาบนโตะอาหารและเลือกแบบและปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญ ไดให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขจากลายท่ีผูวิจัยเลือกและนํามาออกแบบจะไดรูปแบบดังน้ี คือรูปแบบ 
A ลายพันธุพฤกษา  รูปแบบ B  ลายสัตว  รูปแบบ C  ลายสถานท่ีและส่ิงของ  รูปแบบ D  ลายรวม  
ซึ่งความเหมาะสมของผลิตภัณฑจะทําการประเมินหาความเหมาะสมทั้ง 4 รูปแบบ โดยแบงได 
รูปแบบของผลิตภัณฑ สี และลวดลาย ความสวยงาม ประโยชนใชสอย
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อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ (2549: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ
สําหรับขาวแตน ในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ
ขาวแตน ในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ใหประโยชนสูงสุดตอชุมชน สามารถนําไปใชจริงได 
สรางเอกลักษณใหกับสินคา  และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑสําหรับขาวแตนในโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ ไดแบงเปน 5 ดาน คือ ดานการปกปอง
ผลิตภัณฑ  ดานการบรรจุ  ดานการอํานวยความสะดวก  ดานการสงเสริมการจําหนาย ดานความ
สะอาดและปลอดภัย

นรพล  รามฤทธิ์ (2550: บทคัดยอ)  ไดทํางานวิจัยเรื่องการออกแบบโคมไฟ : ความ
บันดาลใจจากรังผึ้ง โดยมีวัตถุประสงคในการออกแบบเพ่ือนําเสนอโคมไฟ โดยมีแนวความคิดจาก
การนําเอาลักษณะหกเหลี่ยมและรังผึ้งมาออกแบบเปนรูปทรงของโคมไฟตั้งพื้น  โคมไฟตั้งโตะ และ
โคมไฟหอย  นําไปใชในการตกแตงอาคารบานพักที่อยูอาศัย เพื่อสรางบรรยากาศ และสามรถใช
สอยในชีวิตประจําวันเปนการตอบสนองตอความตองการของคนในปจจุบัน โดยการออกแบบได
คํานึงถึงการออกแบบที่มีลักษณะรวมสมัย ซึ่งเปนรูปแบบของการออกแบบและตกแตงที่เนนความ
เรียบงายแตมีรสนิยมท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในการตกแตงอาคารบานเรือนในปจจุบัน และในการออกแบบ
ยังคํานึงถึงประโยชน ใชสอยความสวยงามเพื่อใหไดผลงานที่สามารถ ใชประโยชนไดอยางสวยงาม

แกนจันทร  มะลิซอ  (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ
จากผาทอไทใหญ บานใหมหมอกจาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของผาทอไทใหญ บานใหมหมอกจาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
และเพื่อออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอไทใหญ โดยเอกลักษณผาทอของชาวไทใหญบานใหมหมอก
จามเปนผาทอที่มีลวดลายขวาง ตัดกับเสนดายยืน สีพื้นเปนสีออน ลวดลายเปนสีเขม ตอมามีการ
ประดิษฐและดัดแปลงจากผาทอยกดอก และผาทอตีนจกโดยปรับใหเหมาะสมกับรูปแบบผาทอไท
ใหญ  ผลิตภัณฑที่นักออกแบบนําเสนอและเปนที่ตองการของผูบริโภคมากที่สุด คือ โคมไฟ กระเปา
สะพาย กระเปาถือ  และกลองนามบัตร สวนผลิตภัณฑในรูปแบบของเสื้อผา ที่เปนที่ตองการมาก
ท่ีสุด คือ แบบเส้ือชุดโอกาสพิเศษ ชุดลําลอง และชุดทํางาน ตามลําดับ

มานะ  เอ่ียมบัว และ ยุทธพงษ  งามมาก  (2550: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยการศึกษา
และพัฒนาชุดโคมไฟตกแตงบานจากไมมะมวง มีจุดประสงคเพื่อเอาศิลปะและวัฒนธรรมของภาค
อีสานมาถายทอดเปนแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑชุดโคมไฟตกแตงบานจากไมมะมวง เพื่อให
เกิดเปนเอกลักษณที่แตกตางจากภาคอื่นๆ และสามารถสรางบรรยากาศในการตกแตงบานเปนที่
ตองการของผูบริโภค โดยชุดโคมไฟตกแตงบานมีจํานวน ทั้งหมด 4 ชิ้น ประกอบไปดวย โคมไฟตั้ง
พื้น โคมไฟตั้งโตะ โคมไฟติดผนัง และโคมไฟติดเพดาน โดยมีขึ้นตอนในการวิจัย 6 ขึ้นตอน คือ (1) 
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ และศึกษาที่มีของแนวคิดในการออกแบบ (2) สอบถามความคิดเห็นของ
ผูบริโภคที่สนใจผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมมะมวง จํานวน 80 คน (3) ออกแบบรางชุดโคมไฟ
ตกแตงบานจากไมมะมวงโดยใชแนวคิดจากเอกลักษณความเปนอีสานเชนเครื่องดนตรีเปนรูปราง
รูปทรง งานศิลปะบานเชียงเปนลวดลาย และงานหัตถกรรมผาทอขิด ไหมแพรวา เปนสีสัน (4) 
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ประเมินแบบรางการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน คือ ดานการออกแบบ  และ ดานการผลิต  
สรุปและประเมินผล (5)  สรางชุดตนแบบ  (6) ประเมินตนแบบ โดยผูเช่ียวชาญ 2 ดาน คือ ดานการ
ออกแบบ และดานการตลาด และประเมินความพอใจของผูบริโภค สรุปและ ประเมินผล

งานวิจัยตางประเทศ
เท๊ียบและคนอ่ืนๆ(Taieb  et al.  2009: Abstract) ไดทําการวิจัยเร่ือง การออกแบบผา

หุมโคมไฟ ที่ใชกับพลังงานพลังงานแสงอาทิตย ใชโดยงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญในเรื่องของ
การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ โดยการออกแบบโคมไฟที่ทําจากสิ่งทอนั้น สามารถดัดแปลง ใช
รวมกันระหวางกระแสไฟฟาตรง และพลังงานจากแสงอาทิตยได ซึ ่งในระยะยาวการออกแบบ
ลักษณะนี้จะมีประโยชน ทั้งในปจจุบัน และอนาคต  ซึ่งในเรื่องของการใชวัตถุดิบกระบวนการผลิต , 
การยอมสีจากธรรมชาติ   อุปกรณไฟฟา  และ ขนาดของพลังงานจากแสงอาทิตย  สวนประกอบ
เหลานี้ จะตองมีการวิเคราะห เพื่อใหไดสวนสัดที ่เหมาะสมในการผลิต  โดยโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย จะเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกตอการใชสอยในชีวิตประจําวัน ในการเพิ่มแสงสวาง ใน
การมองเห็น และเปนตัวอยาง ในการใชพลังงานใหเกิดประโยชน และยังสามารถใชรวมกับ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ

จากขอมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่ไดศึกษาทั้งหมดในตอนตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา 
การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใช
ลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม  เปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริมและการ
แกปญหา ภาวะซบเซาของสินคาผลิตภัณฑตกแตงบาน โดยเนนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ  วัสดุ
เหลือใช  เชน เสนดายฝาย และกระดาษใยสับปะรด  ซ่ึงหาไดงายตามทองถ่ิน ราคาถูก ทนทานและ 
เปนวัสดุที่เหมาะสมในการทํางานวิจัย  และในงานออกแบบครั้งนี้ จะสามารถไดผลิตภัณฑตกแตง
บานประเภทโคมไฟที่มีรูปแบบ เอกลักษณ  ที่นาสนใจ แปลกใหม สรางความหลากหลายและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ  อีกทั้งยังอนุรักษงานศิลปหัตถกรรมทองถิ่นในเรื่องของการใชลวดลาย
การทอผาของชุมชนไทยมาว และสวนสําคัญคือการสงเสริมการสรางอาชีพแนวทางหน่ึง  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอชุมชนบานใหมหมอกจามจังหวัดเชียงใหม    

ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได ประเมินการออกแบบและผลิต โดยยึดหลักเกณฑการ
ประเมินจากทฤษฎีการประเมิน ในขางตน โดยการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับจากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาวบานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม แบงการประเมินเปน 5 ดาน คือ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน



บทท่ี  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย
สับปะรดโดยใชลายผาทอไทมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม มีการดําเนินการวิจัยตาม
หัวขอตอไปน้ี

1. ช้ินงานท่ีทําการวิจัย
2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย

2.1 ศึกษาขอมูล และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
2.2 ประเมินคัดเลือกลายที่เหมาะสมสําหรับใชในงานวิจัย
2.3 ออกแบบรางผาบุโคมไฟประดับจากผาที่ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย

สับปะรด
2.4 สรางชิ้นงานผาบุโคมไฟประดับจํานวน 9 ชิ้น เพื่อประเมินผลการออกแบบ

และการผลิต
3. ขั้นตอนการประเมินผล
4. สถิติทีใชในการวิเคราะหขอมูล

1. ช้ินงานท่ีใชในการวิจัย
ชิ้นงานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก รูปแบบผาบุโคมไฟประดับ ที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบ

และผลิต จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหม
หมอกจาม จังหวัดเชียงใหม
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2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย

ภาพประกอบ 77  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย

ผาบุโคมไฟตั้งพื้น 9 แบบ
1. ลายผา A จํานวน 3 แบบ
2. ลายผา B จํานวน 3 แบบ
3. ลายผา C จํานวน 3 แบบ

ผาบุโคมไฟตั้งโตะ  9 แบบ
1. ลายผา A จํานวน 3 แบบ
2. ลายผา B จํานวน 3 แบบ
3. ลายผา C จํานวน 3 แบบ

ผาบุโคมไฟแขวน 9 แบบ
1. ลายผา A จํานวน 3 แบบ
2. ลายผา B จํานวน 3 แบบ
3. ลายผา C จํานวน 3 แบบ

วิเคราะหขอมูล  กําหนดขอบเขตของปญหา

ศึกษาลายทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม

สรางผาบุโคมไฟประดับจํานวน 9 แบบ 

ออกแบบผาบุโคมไฟประดับจากจากผาที่ทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายทอที่ถูกคัดเลือก 3 ลาย

ผูเชียวชาญประเมิน เลือกแบบผาบุโคมไฟประดับ จากทั้งหมด 27
แบบ ใหเหลือ 9 แบบ โดยคัดเลือกแบบที่มีคะแนนดีที่สุดแบงเปน

โคมไฟ 3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 รูปแบบ

ประเมินลายทอโดยผูเชียวชาญ จากทั้งหมด 42 ลายใหเหลือ 3 ลาย

ผูเช่ียวชาญประเมิน 

ศึกษาขอมูล  เอกสาร 

นําเสนอตอกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ

ข้ันตอนท่ี 1

ข้ันตอนท่ี 2

ข้ันตอนท่ี 3

ข้ันตอนท่ี 4
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2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะห และกําหนด
ขอบเขตของปญหาในการทํางานวิจัย 

2.1.1 ศึกษาแนวโนมความตองการของตลาดเฟอรนิเจอรตกแตงบาน
2.1.2 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับโคมไฟ และการใชหลอดไฟรูปแบบตางๆ
2.1.3 ศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสม (ฝาย และ กระดาษใยสัปปะรด)
2.1.4 ศึกษาชุมชนบานใหมหมอกจาม และผาทอเฉพาะของกลุมไทยมาว

2.2 ขั้นตอนที่ 2  ประเมินคัดเลือกลายท่ีเหมาะสมสําหรับใชในงานวิจัย 
2.2.1 วิธีการคัดเลือกลาย ใชวิธีคัดเลือก จากท้ังหมด 42 ลาย โดยใหผูเชี่ยวชาญแตละ

คนเลือกลาย ออกมา คนละ 2 ลาย  ซึ่งจะไดลายทั้งหมดจํานวน 10 ลาย แลวนําลายทอทั้ง 10 ลาย 
มาประเมินโดยใชแบบประเมินการใหคะแนน โดยคัดเลือกลายที่มีคะแนนดีที่สุด มาจํานวน 3 ลาย 
เพ่ือออกแบบชิ้นงาน โดยขั้นตอนกอนการคัดเลือกลายผูวิจัยไดทําการอธิบายแนวคิดในการ
ออกแบบชิ้นงานผาบุโคมไฟประดับ ใหผูเชี่ยวชาญไดเขาใจกอนการคัดเลือกลาย เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ
มีเกณฑในการคัดเลือกลายใหเหมาะสมสอดคลองกับการออกแบบช้ินงานผาบุโคมไฟประดับตอไป 

2.2.2 แบบประเมินในการเลือกลายทอ ท่ีใชในงานวิจัย (ภาคผนวก ข )
ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะเฉพาะของลายทอของชุมชนไทยมาว บานใหมหมอกจาม 

จังหวัดเชียงใหมทั้งหมด จํานวน 42 ลาย เพื่อคัดเลือกลายที่เหมาะสมกับงานวิจัย ทั้งหมดจํานวน 3 
ลาย  โดยวิธีการคัดเลือกลาย ใชวิธีคัดเลือกลายผาทอจากทั้งหมด 42 ลาย โดยสรางแบบประเมิน
คัดเลือกเบื้องตน สําหรับใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน คัดเลือกลาย ออกมา คนละ 2 ลาย  ซึ่งจะได
ลายท้ังหมดจํานวน 10 ลาย แลวนําลายทอท้ัง 10 ลาย มาประเมินโดยใชแบบประเมินการใหคะแนน
ลายทั้งหมด และเลือกลายท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด มาจํานวน 3 ลาย

การคัดเลือกลายทอ จํานวน  3 ลาย จาก ท้ังหมด 42 ลาย เปนการคัดเลือกโดยใช
ผูเชี่ยวชาญประเมินคัดเลือกโดยการใหคะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึงผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึงผลการประเมินในระดับพอใช

     2 หมายถึงผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1 หมายถึงผลการประเมินในระดับใชไมได

ผูเช่ียวชาญในการคัดเลือกลาย มีจํานวน 5 คนดังนี้ 
1. นายนิพนธ  การพิสิฐยั่งยืน  ตําแหนง  Designer ออกแบบลายผา 

บริษัทยัสปาล จํากัด  
2. นายกฤษณ  บุฒพิมพ  ตําแหนง  Designer  ออกแบบเฟอรนิเจอร  และ

อาจารยพิเศษสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
3. นางเพียงใจ  ติยานุพันธุ  ผูทอผากลุมไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
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4. นายวีรชัย  คงสิมา  ผูประกอบการรานคาประเภทโคมไฟ  ช่ือราน Oriental 
Square  สวนลุมไนทบาซาร

5. นางสาว สุดาทิพย  ปุนนิน  ตําแหนงหัวหนางานฝายผลิตสินคาแฟชั่น 
บริษัท ยัสปาล จํากัด  ลูกคาและผูสนใจสินคาประเภทโคมไฟ

2.2.3 ลายที่มีคะแนนดีที่สุดและเหมาะสมกับงานวิจัย มีท้ังหมด 3 ลาย ดังน้ี 

ภาพประกอบ 78  ลายท่ี 1  ลายหมอกผักแวน (ลาย A)

ที่มา:  แกนจันทร มะลิซอ. (2546).  การออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอไทใหญ บานใหม
หมอกจาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม.  หนา 56

ภาพประกอบ 79 ลายท่ี 2  ลายหมอกกีมปู (ลาย B)

ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 56.

ภาพประกอบ 80  ลายท่ี 3  ลายหมอกขัด (ลาย C)

       ที่มา: แหลงเดิม.  หนา 58.

2.3 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบรางผาบุโคมไฟประดับจากผาที่ทอผสมระหวางฝายและกระดาษ
ใยสับปะรด 
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2.3.1 แนวคิดในการออกแบบผาบุโคมไฟประดับจากผาที่ทอผสมระหวางฝายและ
กระดาษใยสับปะรด โดยใชลายทอที่ถูกคัดเลือก 3 ลาย แนวคิดในการออกแบบเปนการนําเอา
แนวคิดของงานออกแบบของ ยุค 1960 มาประยุกตใชกับงานออกแบบ  เชน การวางลายซึ่งเลือก 
รูปแบบการวางลายแบบลายร้ิว (Stripes Pattern ) ที่นิยมในยุค 1960 สวนสีที่เลือกใช ก็เปนสีที่จัด
จานสดใสเปนสีตัดกันที่นิยมใชในยุค 1960 เชนกัน (Think Tank S/S 11 : Early Colour-Colour 
Analysis. 2554: Online) โดยผูวิจัยไดเลือกสีใหสอดคลองกับแนวโนมการใชสีของป 2554 เพื่อ
ความสอดคลองของแนวโนมความนิยม ซึ่งแนวคิดในการออกแบบทั้งหมดไดสอดคลองกับผาทอ
พื้นเมืองของกลุมไทยมาว ที่นิยมทอลวดลายขวางเสนดายยืน และใชสีสด สลับกันตลอดตามความ
ยาวของการทอ เพ่ือใหยังคงอนุรักษ ความเปนด่ังเดิมของงานผาทอพ้ืนเมือง 

แรงบันดาลใจเรื่องการวางลาย  เลือกใชการวางลายที่นิยมในยุค 1960 ซึ่งงานวิจัย
เลือกเปนลายริ้ว (Stripes Pattern )เชนลายริ้วแบบขวาง หรือลายริ้วแบบตั้ง เพื่อใหสอดคลองกับ
การทอลายของผาทอพ้ืนเมืองกลุมไทยมาว บานใหมหมอกจาม 

ลักษณะรูปแบบลายร้ิวแบบขวาง

ภาพประกอบ 81  รูปแบบลายร้ิวแบบแนวขวาง

       ที่มา: Think Tank S/S 11 : Early Colour-Colour Analysis.  (2011).  (Online)

ภาพประกอบ 82  รูปแบบลายร้ิวแบบแนวขวาง

      ที่มา: Ibid
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ภาพประกอบท่ี 83  รูปแบบลายร้ิวแบบแนวขวาง

       ที่มา: Ibid

ลักษณะรูปแบบลายร้ิวแบบต้ัง

ภาพประกอบ  84  รูปแบบลายร้ิวแบบแนวต้ัง

       ทีม่า: Ibid

สีที่ใชในงานออกแบบ ไดแรงบันดาลใจจากกลุมสีที่เลือกใช เปนสีที่ใชในยุค 1960 เปน
ยุคที่ใชสีสดใส โดยงานวิจัยเลือกใชสีในกลุมสีโทนรอนและสีโทนเย็น ผสมกัน  เชน แดง  สม ชมพู 
มวง เหลือง เขียวออน เขียวเขม  ฟา ขาว และสีธรรมชาติ
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ลักษณะกลุมสีท่ีใชในการออกแบบ

ภาพประกอบ 85 กลุมสีท่ีใชในการออกแบบ

       ที่มา: Ibid

ภาพประกอบ 86  กลุมสีท่ีใชในการออกแบบ

       ที่มา: Ibid

ภาพประกอบ 87  กลุมสีท่ีใชในการออกแบบ

       ที่มา: Ibid
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สีท่ีดึงมาใชในงานออกแบบ

2.3.2 ออกแบบเปนผาบุโคมไฟประดับ 3 ประเภท คือ ประเภทโคมไฟตั้งโตะ  โคมไฟ
ตั้งพื้น และโคมไฟแขวน ซึ่งออกแบบประเภทละ 3 ลาย ลายละ 3 แบบ รวมจํานวน ทั้งหมด 27 
แบบ (ภาคผนวก ฉ)

การออกแบบผาบุโคมไฟประดับ แบบโคมไฟต้ังโตะ เปนการออกแบบท่ี เนนใชสีท่ี
สดใส และวางลายเปนการวางใหเหมาะกับตัวโคมท่ีมีขนาดเล็กเน้ือท่ีผาบุนอย โดยจะเนนใหลายที่ใช
อยูชวงบริเวณกลางโคม ซึ่งเปนจุดสนใจเวลาเกิดแสง โดยแสงจะขับใหเห็นมิติของลายเดนชัดขึ้น

การออกแบบผาบุโคมไฟประดับ แบบโคมไฟตั้งพื้น  เนื่องจากลักษณะของตัวโคม
ไฟที่มีฐานเปนไมสีเขมและมีความสูงของฐานเทากับตัวโคม  ดังนั้นการออกแบบผาบุจึงพยายามไม
ใชสีสดมากเกินไป ซึ่งจะทําใหรูสึกขัดแยงกัน สีที่ใชจึงเปนสีที่ใหความรูสึกกลมกลืนกับตัวฐานของ
โคมไฟ  และการวางลายจะเนนวางใหเหมาะสมกับชวงของโคมไฟที่มีลักษณะสูง 

การออกแบบผาบุโคมประดับ แบบโคมไฟแขวน  เน่ืองจากลักษณะของโคมแขวน
ท่ีมีความยาวรอบโคมถึง 190 ซม จึงมีขอจํากัดเร่ืองการวางลาย เพราะเคร่ืองทอผามีความกวางไม
พอสําหรับการทอเพ่ือวางลายปกติ ดังน้ัน โคมไฟแขวนจึงวางแพทเทรินแบบลายร้ิวแนวต้ัง  สวนสีท่ี
เลือกใชในการออกแบบ เนนสีท่ีสดใส แตสีพื้นเนนใชสีที่คอนขางสวางเพราะโคมแขวนถึงแมจะเปน
โคมไฟประดับ แตก็ตองการแสงสวางมากกวาโคมไฟอื่นๆ เนื่องจากเปนโคมไฟที่มีขนาดคอนขาง
ใหญ ฉะนั้นการตกแตงโคมไฟประเภทนี้ สวนใหญจะใชเพียงชิ้นเดียวในหอง 

ข้ันตอนกอนการคัดเลือกใหคะแนนแบบผาบุโคมไฟ  ผูวิจัยไดทําการอธิบายแนว
คิดในการออกแบบช้ินงานผาบุโคมไฟประดับ อธิบายความมุงหมายของการวิจัย  ความสําคัญของ
การวิจัย ตลอดจนขอบเขตของงานวิจัย และตัวแปร ตางๆ  ใหผูเช่ียวชาญไดเขาใจกอนการคัดเลือก
แบบ เพ่ือใหผูเช่ียวชาญมีเกณฑในการคัดเลือกแบบใหเหมาะสม เพื่อ นําไปผลิตเปนชิ้นงานจริง
สําหรับประเมินขั้นตอนสุดทายตอไป

2.3.3 แบบประเมินในการเลือกแบบผาบุโคมไฟประดับ  (ภาคผนวก ค)
ออกแบบและผลิตผาบุผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษ

ใยสับปะรด โดยใชลายจากผาทอไทยมาวบานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 27 แบบ โดย
แบงเปนผาบุโคมไฟ 3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 3 แบบ  และสรางแบบประเมินคัดเลือก
รูปแบบการออกแบบ โดยเปนการประเมินโดยการใหคะแนนทุกแบบ และคัดเลือกแบบที่มีคะแนนดี
ที่สุด โดยแบงเปน โคมไฟ 3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 แบบ รวมทั้งหมด 9 แบบ  โดยมี
เกณฑการใหคะแนนแบบดังนี้ 
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เกณฑการใหคะแนน 
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึงผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึงผลการประเมินในระดับพอใช

     2 หมายถึงผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1 หมายถึงผลการประเมินในระดับใชไมได

ผูเช่ียวชาญในการคัดเลือกแบบผาบุโคมไฟประดับ มีจํานวน 10 คนดังนี้ 
1. คุณปาณสาร  สุขสงวน  ตําแหนง หัวหนาฝาย Textile Designer ออกแบบ

ลายผา บริษัท ยัสปาล จํากัด  
2. นายนิพนธ  การพิสิฐยั่งยืน  ตําแหนง Textile Designer ออกแบบลายผา 

บริษัทยัสปาล จํากัด  
3. นายกฤษณ  บุฒพิมพ   ตําแหนง  Designer  ออกแบบเฟอรนิเจอร  และ

อาจารยพิเศษสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
4. นายบริบูรณ  เหลืองประกาย  ตําแหนง Designer ออกแบบผลิตภัณฑ แบ

รนด CPS CHAPS  บริษัท ยัสปาล จํากัด
5. นางเพียงใจ  ติยานุพันธุ   ผูทอผากลุมไทยมาว บานใหมหมอกจาม
6. นางโอ  คําหยาด   ผูทอผากลุมไทยมาว บานใหมหมอกจาม    
7. นายณรงค  เงินยางแดง ผูประกอบการรานคาประเภทโคมไฟ  ชื่อราน 

NATAYA  Lamp Shop  ตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 8 ซอย 15/3 
8. นางสาวชุติมา  สกุลรุจา  ผูประกอบการรานคาประเภทโคมไฟ   ชื่อราน  

Ann’s living  ตลาดนัดสวนจตุจักร  โครงการ 8  ซอย 14/5
9. นางสาว สุดาทิพย  ปุนนิน  ตําแหนง หัวหนางานฝายผลิตสินคาแฟชั่น

แบรนด CPS CHAPS  บริษัท ยัสปาล จํากัด  ลูกคาและผูสนใจสินคาประเภทโคมไฟ
10. นางสาว ศิรรินทร  ศุภโกศลนิธิกรณตําแหนงหัวหนางานฝายขายสินคา

แฟช่ัน แบรนด  CPS CHAPS  บริษัท ยัสปาล จํากัด  ลูกคาและผูสนใจสินคาประเภทโคมไฟ
2.4 ข้ันตอนที่ 4  สรางชิ้นงานผาบุโคมไฟประดับจํานวน 9 ชิ้น เพื่อประเมินผลการ

ออกแบบและการผลิต
2.4.1 ผูเชี่ยวชาญประเมินเลือกแบบผาบุโคมไฟทั้ง 27 แบบ ใหเหลือ 9 แบบ โดยคัด

จากแบบประเมินการใหคะแนนและเลือกแบบท่ีมีคะแนนท่ีดีท่ีสุดโดยแบงเปน โคมไฟ 3 ประเภท คือ 
โคมไฟตั้งโตะ  โคมไฟตั้งพื้น  และโคมไฟแขวน  และเลือกประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 แบบ  รวม 9 
แบบ เพื่อนําไปผลิตชิ้นงานจริง (ภาคผนวก ช)
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2.4.2 สรางชิ้นงานผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย
สับปะรด โดยใชลายจากผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหมโดยแบงเปน แบบโคม
ไฟ 3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 รูปแบบ รวมจํานวนท้ังหมด 9 ชิ้นงาน (ภาคผนวก ซ )

2.4.3 แบบประเมินผลความเหมาะสมในการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จาก
ผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายจากผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม (ภาคผนวก ง)

สรางแบบประเมินความเหมาะสมในการออกแบบเพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินใน
ข้ันตอนสุดทาย โดยประเมินจากช้ินงานจริงท่ีไดถูกคัดเลือก จํานวน 9 ชิ้นงาน โดยแบงเปน โคมไฟ 
3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 แบบ  โดยมีเกณฑการประเมิน และเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 

เกณฑการประเมินเปน 5 ดาน
1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

กําหนดเกณฑการใหคะแนน 
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึงผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึงผลการประเมินในระดับพอใช

     2 หมายถึงผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1 หมายถึงผลการประเมินในระดับใชไมได

ผูเช่ียวชาญในการประเมินผลการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จํานวน 10 
คนดังนี้ 

1. คุณปาณสาร  สุขสงวน  ตําแหนง หัวหนาฝาย Textile Designer ออกแบบ
ลายผา บริษัท ยัสปาล จํากัด  

2. นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง   อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3. นางสาวกฤษณา  คงเลิศยศ  อาจารยประจําภาควิชาสาขาการออกแบบ
แฟชั่น  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4. นางโสภา  หนูแดง  อาจารยประจําภาควิชาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ  
คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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5. นางเพียงใจ  ติยานุพันธุ   ผูทอผากลุมไทยมาว บานใหมหมอกจาม
6. นางโอ  คําหยาด   ผูทอผากลุมไทยมาว บานใหมหมอกจาม    
7. นายณรงค  เงินยางแดง ผูประกอบการรานคาประเภทโคมไฟ  ชื่อราน 

NATAYA  Lamp Shop  ตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 8 ซอย 15/3 
8. นางสาวชุติมา  สกุลรุจา  ผูประกอบการรานคาประเภทโคมไฟ   ชื่อราน  

Ann’s living  ตลาดนัดสวนจตุจักร  โครงการ 8  ซอย 14/5
9. นางสาว ภาริดา  เอื้ออารี  ตําแหนง พนักงานฝายผลิตสินคาแฟชั่น แบ

รนด  
CPS CHAPS  บริษัท ยัสปาล จํากัด  ลูกคาและผูสนใจสินคาประเภทโคมไฟ

10. นางสาว ศิรรินทร  ศุภโกศลนิธิกรณ    ตําแหนงหัวหนางานฝายขายสิน
คาแฟช่ัน แบรนด  CPS CHAPS  บริษัท ยัสปาล จํากัด  ลูกคาและผูสนใจสินคาประเภทโคมไฟ

2.4.4 การตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  (ภาคผนวก จ)
แบบประเมินผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอการออกแบบและผลิตผา

บุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายจากผาทอไทยมาว 
บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม ไดมีการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมี
ผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัย ตรวจความถูกตองของเนื้อหา ความนาเชื ่อถือและความแมนยําของ
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลงาน  โดยใชเกณฑการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 
ซึ่งมีเกณฑในการตรวจพิจารณาขอคําถามดังน้ี

ใหคะแนน +1   ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน  0    ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน  -1   ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค
โดยคะแนนทุกขอคําถามในแบบสอบถามหลังจากตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(IOC) จากการใหคะแนนของผูเชียวชาญ แลวพบวา อยูในเกณฑ 0.5-1.00 ทุกขอดังนั้นจึงมีความ
เที่ยงตรงใชไดทุกขอคําถาม 

ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบ มีจํานวน 3 คนดังนี้
1.  ผูชวยศาสตราจารย  จิราพร  จิตตภูภักดี  อาจารยประจําภาควิชา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.  ผูชวยศาสตราจารย  วินิทร  สอนพรินทร   อาจารยฝายวิชาการสาขาวิชา
การออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3.  ผูชวยศาสตราจารย มลวิภา  ภูลสนอง  อาจารยประจําภาควิชาสาขาการ
ออกแบบแฟชั่น  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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3 . ข้ันตอนการประเมินผล 
3.1 การสรางแบบประเมินผล

3.1.1 ศึกษาวิธีการ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
3.2.2 สรางแบบประเมิน โดยทําการประเมินดานการออกแบบ โดยมีเกณฑการ

ประเมินแบงออกเปน 5  ดาน คือ
1) ประโยชนใชสอย
2) ความงาม
3) วัสดุ
4) การผลิต
5) ตนทุน

3.1.3 สรางแบบประเมินผล ประกอบดวย คําชี้แจงและขอแนะนํา ซึ่งมีรายละเอียด 2 
ตอนคือ

ตอนที่ 1 เปนแบบประเมินผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  โดยเปนการประเมิน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงกําหนดคาคะแนน (welght)  ออกเปน 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคอร (อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ.  2549: 62; อางอิงจาก พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 114) ดังนี้ 

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึงผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึงผลการประเมินในระดับพอใช
2 หมายถึงผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1 หมายถึงผลการประเมินในระดับใชไมได

กําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูลท่ีเปนคาเฉล่ียตางๆ ดังน้ี
คาเฉล่ียระหวาง ความหมาย
4.51 - 5.00 ผลการประเมินในระดับดีมาก
3.51 - 4.50 ผลการประเมินในระดับดี
2.51 - 3.50 ผลการประเมินในระดับพอใช
1.51 - 2.50 ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1.00 –1.50 ผลการประเมินในระดับใชไมได

ตอนที่ 2 เปนแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
และใหขอเสนอแนะตางๆ

3.2 การประเมินผล 
การวิจัยน้ีทําการประเมินการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสม
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ระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายจากผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ตามขั้นตอนการประเมินผลโดยผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวตรวจ
ใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว และนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะห ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการหา 
คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบคา t (test)

ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเชียวชาญท่ีมีตอรูปแบบผาบุโคมไฟ
ประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายจากผาทอไทยมาว บานใหม
หมอกจาม จังหวัดเชียงใหม

4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
4.1  สถิติพื้นฐานไดแก (อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ.  2549: 64; อางอิงจาก บุญเชิด ภิญโญ

อนันตพงษ.  2521: 36)
4.1.1  คาคะแนนเฉล่ียใชสูตร

X   = 

เม่ือ      X แทน คาเฉล่ีย
               Σx        แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

       แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด

      4.1.2  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตร

   SD     =         Σ ( X -  X )2                       

เมื่อ
    S.D   แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

แทน จํานวนคะแนนในกลุม
    Σ แทน ผลรวม
     X แทน คะแนนแตละตัว
    X แทน คาเฉล่ีย

N

N

N

N

Σx
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4.1.3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยโดยใชการทดสอบคา t (test) จากสูตร 

(อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ.  2549: 65; อางอิงจาก Mccall.  1970: 209)
  

t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t – distribution
     X แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง
     S แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง

   µ แทน เกณฑที่ตั้งไว 4.00
            แทน ขนาดของกลุมตัวอยางN



บทท่ี  4
ผลการวิเคราะหขอมูล

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเร่ือง การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟ
ประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอก
จาม จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดสรางและประเมินชิ้นงานผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวาง
ฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม โดย
แบงเปนแบบโคมไฟ 3 ประเภท คือ โคมไฟตั้งโตะ  โคมไฟตั้งพื้น  และโคมไฟแขวน  โคมไฟแตละ
ประเภทมีช้ินงานแบงเปน 3 ลาย ลายละ 1 ชิ้นงาน รวมจํานวนทั้งหมด 9 ชิ้นงาน  ดังนี้
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ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟต้ังโตะ

ขณะปดไฟ ขณะเปดไฟ

                         

ภาพประกอบ 88  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟต้ังโตะ A1 ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ

ขณะปดไฟ ขณะเปดไฟ

    

ภาพประกอบ 89  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งโตะ B2 ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ

       ขณะปดไฟ               ขณะเปดไฟ

  

       ภาพประกอบ 90  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งโตะ C2 ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ     
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ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟต้ังพ้ืน
ขณะปดไฟ   ขณะเปดไฟ

  

ภาพประกอบ 91  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งพื้น  A1 ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ

ขณะปดไฟ ขณะเปดไฟ

     

ภาพประกอบ 92  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งพื้น  B2 ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ

ขณะปดไฟ ขณะเปดไฟ

        

ภาพประกอบ 93  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งพื้น  C3 ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ
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ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟแขวน

ขณะปดไฟ     ขณะเปดไฟ                  

ภาพประกอบ 94  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟแขวน A2 ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ

ขณะปดไฟ       ขณะเปดไฟ

  

ภาพประกอบ 95  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟแขวน B1  ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ

ขณะปดไฟ     ขณะเปดไฟ

ภาพประกอบ 96  ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟแขวน C3  ขณะปดไฟ และ ขณะเปดไฟ
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ในงานวิจับครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูลเพื่อสื่อ
ความหมายใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันดังนี้ 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

    X แทน คาเฉล่ีย
   Σx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
  แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด
  S.D   แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

แทน จํานวนคะแนนในกลุม
       Σ แทน ผลรวม

   X แทน คะแนนแตละตัว
   t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t – distribution

  S แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง

      µ แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเร่ือง การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟ
ประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอก
จาม จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการนําเสนอผลการวิเคราะหแบบประเมินความเหมาะสมในรูปของ
ตารางประกอบคําอธิบาย ดังน้ี

การประเมินแบงเปนผาบุโคมไฟ 3 ประเภท คือประเภทที่1 โคมไฟตั้งโตะ  ประเภทที่ 2 
โคมไฟตั้งพื้น  ประเภทที่ 3 โคมไฟแขวน โดยแบงเปนประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 แบบ มีเกณฑ
การประเมินความเหมาะสม ออกเปน 5 ดานดังน้ี

1.  ประโยชนใชสอย
2.  ความงาม
3.  วัสดุ
4.  การผลิต
5.  ตนทุน

N

N
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ประเภทที่ 1  โคมไฟตั้งโตะ  
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ

ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย A1   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟตั้งโตะ ลาย A1  
ปรากฏผลดังตาราง 3 

ตาราง 3 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย A1  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟต้ังโตะ  ลาย A1

_
X

S.D t-test ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

3.95
4.12
4.07
4.13
3.77

0.39
0.46
0.35
0.40
0.51

-0.40
0.82
0.60
0.99
-1.45

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 = 4.00
t 0.05   =  1.833

จากตาราง 3 พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย A1   ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 3.95 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ –0.40 อยูในเกณฑ ดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มี
คาเฉลี่ย4.12  คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.82 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.07 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 0.60 อยูในเกณฑ ดี สอดคลอง
กับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉล่ีย 4.13 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.99 
อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน  มีคาเฉลี่ย 3.77 คะแนน t  
ท่ีคํานวณเทากับ –1.45 อยูในเกณฑ  ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ตาราง 4 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ  หัวขอยอย  ลาย A1  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟตั้งโตะ   ลาย A1

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
1.1 ความสะดวกสบายในการใชงาน
1.2 การดูแลรักษา
1.3 ความปลอดภัยในการใชงาน
1.4 ความปลอดภัยในการใชงานความทนทานตอการใชงาน

4.30
3.30
4.40
3.80

0.67
0.48
0.52
0.63

ดี
พอใช

ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3  ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก
ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ 
2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ

4.00
4.00
4.20

4.40
4.00

0.67
0.82
0.63

0.70
0.67

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.00
4.00
4.20

0.67
0.82
0.79

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพื่อจําหนายในตลาด

4.40
3.50
4.10
4.50

0.70
0.53
0.74
0.53

ดี
พอใช

ดี
ดี
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ตาราง 4 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟต้ังโตะ  ลาย A1

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1 ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2 ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันใน

ตลาดโคมไฟประดับ

4.10
3.50
3.70

0.57
0.53
0.48

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 4 พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย A1 ดานการดูแลรักษา มีคาเฉล่ีย 3.30 คะแนน อยูในเกณฑ
พอใช เพราะมีความแตกตางของคาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ   เนื่องจากชิ้นงานเลือกใชพื้นสีขาวมีพื้นที่
มากเสี่ยงตอการสกปรกสูง ประกอบกับไมสามารถซักทําความสะอาดไดจึงมีคาเฉลี่ยในการดูแล
รักษาต่ํากวาเกณฑ   ดานความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิตมีคาเฉลี่ย 3.50 คะแนน อยูใน
เกณฑพอใช เพราะมีความแตกตางของคาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ   เนื่องจากชิ้นงานเปนงานที่ทอแทรก
กระดาษ และรายละเอียดลงไปนอย แตระยะเวลาเฉล่ียในการผลิตยังสูงอยู จึงมีคาเฉล่ียในดานความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการผลิตผลิตต่ํากวาเกณฑ  สวนดานอื่นๆอยูในเกณฑดี 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะ ของผาบุโคมไฟประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย A1ดังนี้ 

1. การวางลวดลายอยูตรงกลางทําใหเห็นแสงสวางไมชัด
2. การใชพ้ืนท่ีของผาท่ีมีสีพ้ืนขาวมาก ทําใหเวลาเปดไฟมีแสงสวางมากเกินไป
3. การเลือกใชสีขาวในการทําผาบุโคมไฟมีขอเสียคือเปอนงาย และถาเปนโคมที่ซัก

ไมไดจะไมสามารถทําความสะอาดได
4. ควรมีการปรับในเรื่องของการไลเฉดสีของกระดาษใยสับปะรดใหมากกวา 1 สี เพื่อ

ความ สวยงามและมีมิติของดวงไฟเม่ือมีการเปดใชงานจริง
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ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย B2   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟตั้งโตะ ลาย B2  
ปรากฏผลดังตาราง  5 

ตาราง 5 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย B2  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟตั้งโตะ  ลาย B2

_
X

S.D t-test
ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

4.10
4.38
4.23
4.18
3.97

0.42
0.52
0.43
0.48
0.46

0.74
2.31*
1.71
1.16
-0.23

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0  = 4.00
t 0.05  =  1.833

จากตาราง 5 พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย B2   ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.10 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 0.74 อยูในเกณฑ ดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มี
คาเฉลี่ย 4.38  คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 2.31 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉลี่ย 
4.23 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 1.71 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.18 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.16 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ –0.23อยู
ในเกณฑ  ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ตาราง 6 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ  หัวขอยอย  ลาย B2  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ
ประเภท โคมไฟต้ังโตะ   ลาย B2

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
1.1 ความสะดวกสบายในการใชงาน
1.2 การดูแลรักษา
1.3 ความปลอดภัยในการใชงาน
1.4 ความทนทานตอการใชงาน

4.50
3.40
4.30
4.20

0.53
0.52
0.48
0.79

ดี
พอใช

ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3  ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก
ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ 
2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ

4.80*
4.10
4.70*

4.40
3.90

0.42
0.57
0.67

0.70
0.88

ดีมาก
ดี

ดีมาก

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปด
ไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.40
4.10
4.20

0.52
0.57
0.42

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพ่ือจําหนายในตลาด

4.30
3.90
4.10
4.40

0.67
0.74
0.74
0.52

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 6 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ
ประเภท โคมไฟต้ังโตะ  ลาย B2

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1  ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2 ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันใน

ตลาดโคมไฟประดับ
  

4.00
3.90
4.00

0.67
0.57
0.47

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 6  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ 
จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย B2  ดานการดูแลรักษา มีคาเฉลี่ย 3.40 คะแนน อยู
ในเกณฑพอใช เพราะมีความแตกตางของคาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ   เนื่องจากชิ้นงานเลือกใชพื้นที่ใช
กระดาษมากเกินไป หากเกิดการสกปรก จะไมสามารถซักทําความสะอาดไดจึงมีคาเฉลี่ยในการดูแล
รักษาต่ํากวาเกณฑ ดานความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ   มีคาเฉลี่ย 4.80 คะแนน 
อยูในเกณฑดีมาก เพราะมีความแตกตางของคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ   เนื่องจากชิ้นงานเปนงานที่ทอ
แทรกกระดาษสีธรรมชาติในสัดสวนที่มาก ดังนั้นงานจึงออกมามีสีกลางๆ สีธรรมชาติซึ่งสามารถเขา
กับเฟอรนิเจอรอ่ีนๆ ไดงาย จึงมีคาเฉล่ีย สูงกวาเกณฑ  ดานความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัว
แตกตางจากทองตลาด มีคาเฉลี่ย 4.70 คะแนน อยูในเกณฑดีมาก เพราะมีความแตกตางของ
คาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ  เนื่องจากชิ้นงานมีสัดสวนของการทอกระดาษมากจึงเห็นชัดเจนในเรื่องของ
เอกลักษณที่โดนเดนจากการสรางวัสดุใหมๆในการทอกระดาษ จึงมีคาเฉลี่ย สูงกวาเกณฑ สวนดาน
อื่นๆอยูในเกณฑดี  

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะของผาบุโคมไฟประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย B2 ดังนี้ 

1. ควรจะมีวัสดุเคลือบตัวผาอีกที เพ่ือปองกันฝุน
2. เวลาเปดไฟ เห็นลายละเอียดในการถักทอลาย ดานในมากเกินไป
3. ควรมีการเพ่ิมเติมการทอเสนกระดาษขนาดตางๆ กัน เพื่อทําใหเกิด texture 

แปลกๆ
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ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย C3   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟตั้งโตะ ลาย C3  
ปรากฏผลดังตาราง  7 

ตาราง 7 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย C3 N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟต้ังโตะ  ลาย C3

_
X

S.D t-test
ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

4.00
4.06
4.20
4.18
3.77

0.47
0.52
0.59
0.36
0.46

0.00
0.36
1.08
1.52
-1.61

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 =  4.00
t 0.05  =  1.833

จากตาราง 7 พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย C3  ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.00 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 0.00 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มี
คาเฉลี่ย 4.06  คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.36 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.20 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 1.08 อยูในเกณฑ ดี สอดคลอง
กับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉล่ีย 4.18 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.52 
อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 3.77 คะแนน t  
ท่ีคํานวณเทากับ –1.65 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ตาราง 8 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งโตะ  หัวขอยอย  ลาย C3  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟต้ังโตะ   ลาย C3

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
1.1 ความสะดวกสบายในการใชงาน
1.2 การดูแลรักษา
1.3 ความปลอดภัยในการใชงาน
1.4 ความทนทานตอการใชงาน

    

4.30
3.40
4.20
4.10

0.67
0.52
0.63
0.57

ดี
พอใช

ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1 ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2 ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3 ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก

ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ
2.5 ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ
       

4.00
3.70
4.30

4.30
4.00

0.82
0.67
0.48

0.82
0.82

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.10
4.10
4.40

0.74
0.57
0.52

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพ่ือจําหนายในตลาด

4.40
3.90
4.40
4.00

0.52
0.57
0.52
0.67

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 8 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ
ประเภท โคมไฟต้ังโตะ  ลาย C3

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1 ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2 ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันใน

ตลาดโคมไฟประดับ

4.00
3.60
3.70

0.47
0.52
0.48

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 8  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย C3  ดานการดูแลรักษา มีคาเฉลี่ย 3.40 คะแนน อยูใน
เกณฑพอใช เพราะมีความแตกตางของคาเฉล่ียตํ่ากวาเกณฑ เน่ืองจากช้ินงานเลือกใชพ้ืนสีขาว และ
กระดาษสีเหลือง มีพื้นที่มากเสี่ยงตอการสกปรกสูง ประกอบกับไมสามารถซักทําความสะอาดไดจึงมี
คาเฉล่ียในการดูแลรักษาตํ่ากวาเกณฑสวนดานอ่ืนๆอยูในเกณฑดี สอดคลองกับ  

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะของผาบุโคมไฟประเภท โคมไฟตั้งโตะ  ลาย C3 ดังนี้ 

1. เวลาเปดไฟดูไมสบายตา เพราะดวยลายผาและสีที่ใช เปนสีสดมากเกินไปทําใหแสง
ไฟท่ีออกมาไมสบายตา

2. เวลาปดไฟดูลายโดดเดนสวยงาม แตเปดไฟแลวดูไมสบายตา การออกแบบควรให
กลางๆ จะทําใหแสงเวลาเปดไฟนุมนวล  และ เวลาที่ปดไฟ การใชสีกลางๆ ก็สามารถเขากับ
เฟอรนิเจอรช้ินอ่ืนไดงาย

3. หากตองการการใชสีและลายเปนสีเขม  ควรใชสีออน อยูดานบน สีเขมอยูดานลาง
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ประเภทที่ 2  โคมไฟตั้งพื้น  
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ

ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย A1   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟตั้งพื้น ลาย A1  
ปรากฏผลดังตาราง 9 
ตาราง 9 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ

ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย A1  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟต้ังพ้ืน  ลาย A1

_
X

S.D t-test
ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

4.15
4.44
4.23
4.40
4.07

0.50
0.71
0.60
0.65
0.77

0.95
1.97*
1.23
1.96*
0.27

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0  =   4.00

t 0.05   =  1.833

จากตาราง 9 พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย A1   ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 0.95 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มี
คาเฉลี่ย 4.44คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.97 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉลี่ย 
4.23 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 1.23 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.40 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.92 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดาน
ตนทุน มีคาเฉลี่ย4.07 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.27 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05
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ตาราง 10 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น  หัวขอยอย  ลาย A1  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟต้ังพ้ืน  ลาย A1

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
1.1 ความสะดวกสบายในการใชงาน
1.2 การดูแลรักษา
1.3 ความปลอดภัยในการใชงาน
1.4 ความทนทานตอการใชงาน

4.40
3.70
4.50
4.00

0.52
0.48
0.53
0.82

ดี
ดี
ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3  ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก
ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ
2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ

4.50
4.20
4.60*

4.40
4.50

0.71
0.42
0.52

0.70
0.71

ดี
ดี

ดีมาก

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.40
3.90
4.40

0.52
0.74
0.70

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพ่ือจําหนายในตลาด

4.60*
4.10
4.30
4.60

0.52
0.57
0.67
0.52

ดีมาก
ดี
ดี

ดีมาก
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ตาราง 10 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ
ประเภท โคมไฟต้ังพ้ืน  ลาย A1

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1 ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2 ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันในตลาด

โคมไฟประดับ

4.10
4.00
4.10

0.88
0.82
0.74

ดี
ดี
ดี

จากตาราง10  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ 
จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย A1  ดานความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัว
แตกตางจากทองตลาด มีคาเฉลี่ย 4.60 คะแนน อยูในเกณฑดีมาก เพราะมีความแตกตางของ
คาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ   เนื่องจากชิ้นงานมีสัดสวนของการทอกระดาษมากจึงเห็นชัดเจนในเรื่องของ
เอกลักษณที่โดนเดนจากการสรางวัสดุใหมๆในการทอกระดาษ จึงมีคาเฉลี่ย สูงกวาเกณฑ  ดาน
ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับมีคาเฉลี่ย 4.60 คะแนน อยูในเกณฑดีมาก เพราะมี
ความแตกตางของคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ   ดานความเปนไปไดในการผลิตเพื่อจําหนายในตลาด มี
คาเฉลี่ย 4.60 คะแนน อยูในเกณฑดีมาก เพราะมีความแตกตางของคาเฉลี ่ยสูงกวาเกณฑ  
เนื่องจากชิ้นงานใชสีธรรมชาติเปนสวนใหญ ซึ่งเปนกระดาษทําใหสินคาดู มีคุณคา มีราคา ประกอบ
กับตนทุนที่สามารถแขงขันกับตลาดได จึงมีคาเฉลี่ยของความเปนไปไดในการผลิตเพื่อจําหนายสูง
กวาเกณฑ  สวนดานอ่ืนๆอยูในเกณฑดี 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะของผาบุโคมไฟประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย A1 ดังนี้

1. สวยงามสีสวางมองแลวสบายตาท้ังเวลาเปดไฟ และปดไฟ
2. การผลิตหากจํานวนมากอาจจะถูกลงเพราะหากราคาถูกลงจะลงแขงขันในตลาดได

ดีข้ึน เพราะราคาเปนสวนประกอบสําคัญในการแขงขัน
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ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย B2   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟตั้งพื้น ลาย B2  
ปรากฏผลดังตาราง 11 

ตาราง 11 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย B2  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟต้ังพ้ืน  ลาย B2

_
X

S.D t-test ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

4.18
4.00
4.17
4.30
4.03

0.57
0.70
0.66
0.51
0.60

0.97
0.00
0.80
1.85
0.18

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 =  4.00
t 0.05 =  1.833

จากตาราง 11  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย B2   ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.18 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 0.97 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มี
คาเฉลี่ย 4.00  คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.00 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.17 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 0.80 อยูในเกณฑ ดี สอดคลอง
กับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉล่ีย 4.30 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.85 
อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 4.03 คะแนน t  
ท่ีคํานวณเทากับ 0.18 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ตาราง 12 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น  หัวขอยอย  ลาย B2  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ
ประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย B2

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
   1.1  ความสะดวกสบายในการใชงาน
    1.2  การดูแลรักษา
    1.3  ความปลอดภัยในการใชงาน
    1.4  ความทนทานตอการใชงาน
    

4.30
3.90
4.40
4.10

0.48
0.57
0.70
0.88

ดี
ดี
ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3  ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก
ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ
2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ
       

4.30
3.80
4.50

4.20
3.20

0.82
0.63
0.71

1.03
1.03

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.20
3.80
4.50

0.92
0.79
0.53

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพ่ือจําหนายในตลาด

4.60*
4.20
4.30
4.10

0.52
0.42
0.48
0.57

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 12 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟต้ังพ้ืน  ลาย B2

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1 ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2 ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันในตลาด

โคมไฟประดับ

4.10
4.00
4.00

0.57
0.67
0.67

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 12  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ 
จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย B2 ดานความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟ
ประดับมีคาเฉล่ีย 4.60 คะแนน อยูในเกณฑดีมาก เพราะมีความแตกตางของคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ   
สวนดานอ่ืนๆอยูในเกณฑดี   

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะของผาบุโคมไฟประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย B2 ดังนี้

1. สีทึบไมสบายตา
2. ควรใชสีโทนเย็น และใชกระดาษมากขึ้นเพื่อใหดูสบายตายิ่งขึ้น
3. ควรปรับปรุงเร่ืองของการใชสี สีท่ีใชมีความทึบแสงมากเกินไปเม่ือเปดไฟจึงทําให

แสงสวางนอยและมองไมเห็นลวดลายของการทอท่ีชัดเจน
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ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย C3   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟตั้งพื้น ลาย C3  
ปรากฏผลดังตาราง  13 

ตาราง13 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย C3  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟต้ังพ้ืน  ลาย C3

_
X

S.D t-test ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

4.10
4.20
4.40
4.33
4.20

0.51
0.68
0.72
0.65
0.68

0.62
0.93
1.76
1.58
0.92

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 =  4.00
t 0.05  =  1.833

จากตารางที่ 13  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จาก
ผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งพื้น ลาย C3   ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.10 คะแนน t  
ท่ีคํานวณเทากับ 0.62 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม 
มีคาเฉล่ีย 4.20  คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.96 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.40 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 1.76 อยูในเกณฑ ดี สอดคลอง
กับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉล่ีย 4.33 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.58 
อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 4.20 คะแนน t  
ท่ีคํานวณเทากับ  0.92 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ตาราง 14 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟตั้งพื้น  หัวขอยอย  ลาย C3  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟต้ังพ้ืน  ลาย C3

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
   1.1  ความสะดวกสบายในการใชงาน
    1.2  การดูแลรักษา
    1.3  ความปลอดภัยในการใชงาน
   1.4  ความทนทานตอการใชงาน
    

4.30
3.70
4.20
4.20

0.67
0.48
0.79
0.63

ดี
ดี
ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3  ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก
ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ
2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ
       

4.30
4.30
4.30

4.10
4.00

0.67
0.67
0.67

0.99
0.94

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.50
4.20
4.50

0.53
0.79
0.53

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพ่ือจําหนายในตลาด

4.30
4.10
4.40
4.50

0.67
0.74
0.70
0.53

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 14 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย C3

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1 ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุที่เลือกใช
5.2 ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันในตลาด

โคมไฟประดับ

4.30
4.20
4.10

0.67
0.63
0.74

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 14  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ 
จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย C3   ทุกดานอยูในเกณฑดี   

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะของผาบุโคมไฟประดับประเภท โคมไฟตั้งพื้น  ลาย C3 ดังนี้

1. เวลาเปดไฟ ลายทอไมเห็นเดนชัดเน่ืองจากทอบนพ้ืนสีเขม
2. หากลดตนทุนได จะดีสําหรับการแขงขันในทองตลาดปจจุบัน
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ประะเภทที่ 3  โคมไฟแขวน
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ

ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน ลาย A2   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟแขวน ลาย A2  
ปรากฏผลดังตาราง  15 

ตาราง 15 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน ลาย A2  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟแขวน  ลาย A2

_
X

S.D t-test ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

4.05
4.04
4.33
4.10
3.93

0.50
0.51
0.47
0.41
0.59

0.32
0.25
2.24*
0.77
-0.36

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 =  4.00
t 0.05 =  1.833

จากตาราง 15 พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภท โคมไฟแขวน ลาย A2   ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 0.32 อยูในเกณฑ ดี  ดานความงาม มีคาเฉลี่ย 4.04  คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 
0.25 อยูในเกณฑ ดี   ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.33 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 2.24 อยูในเกณฑ ดี แต
ดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ   ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.10 คะแนน t  
ท่ีคํานวณ เทากับ 0.77 อยูในเกณฑ ดี   ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 3.93 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ –
0.36 อยูในเกณฑ ดี 
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ตาราง16 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน หัวขอยอย  ลาย A2  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย A2

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
     1.1  ความสะดวกสบายในการใชงาน
    1.2  การดูแลรักษา
    1.3  ความปลอดภัยในการใชงาน
    1.4  ความทนทานตอการใชงาน
    

4.20
3.80
4.20
4.00

0.63
0.42
0.63
0.67

ดี
ดี
ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3  ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก
ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ
2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ
       

4.00
4.00
4.30

3.80
4.10

0.67
0.67
0.67

0.79
0.74

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.30
4.30
4.40

0.48
0.48
0.52

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพ่ือจําหนายในตลาด

4.10
4.00
4.30
4.00

0.88
0.67
0.48
0.00

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 16 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย A2

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1   ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2   ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันใน

ตลาดโคมไฟประดับ

4.20
3.80
3.80

0.63
0.63
0.63

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 16  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ 
จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย A2 ทุกดานอยูในเกณฑดี 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะของผาบุโคมไฟประดับ ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย A2 ดังนี้

1. ควรมีการปรับปรุงวิธีการเย็บเขารูป เพ่ือความสวยงามของรูปทรงโคมแบบแขวน
2. ควรเปล่ียนหลอดไฟท่ีมีกําลังไฟมากกวาน้ี เพราะตัวโคมเปนโคมขนาดใหญ

จึงไมสามารถสองสวาง และเห็นเทคนิคการทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดไดเต็มที่ 
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ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน ลาย B1   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟแขวน ลาย B1  
ปรากฏผลดังตาราง 17

ตาราง 17 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน ลาย B1  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟแขวน  ลาย B1

_
X

S.D t-test ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

4.15
4.04
4.20
4.00
3.90

0.49
0.55
0.54
0.53
0.43

0.98
0.23
1.16
0.00
-0.73

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 =  4.00
t 0.05  =  1.833

จากตาราง17 พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายจากผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟแขวน ลาย B1 ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 0.98 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มี
คาเฉลี่ย 4.04  คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.23 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.20 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 1.16 อยูในเกณฑ ดี สอดคลอง
กับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉล่ีย 4.00 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.00 
อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 3.90 คะแนน t  
ท่ีคํานวณเทากับ –0.73 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ตาราง 18 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน หัวขอยอย  ลาย B1  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย B1

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
   1.1  ความสะดวกสบายในการใชงาน
    1.2  การดูแลรักษา
    1.3  ความปลอดภัยในการใชงาน
    1.4  ความทนทานตอการใชงาน
    

4.30
3.80
4.40
4.10

0.67
0.42
0.52
0.74

ดี
ดี
ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3  ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก
ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ
2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ
       

4.10
3.80
4.10

3.80
4.10

0.88
0.63
0.74

0.79
0.74

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.30
4.30
4.40

0.48
0.48
0.52

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพ่ือจําหนายในตลาด

4.10
4.00
4.30
4.00

0.88
0.67
0.48
0.00

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 18 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย B1

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1  ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2  ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3  ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันในตลาด
โคมไฟประดับ

4.20
3.80
3.80

0.63
0.63
0.63

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 18  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ 
จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย B1   ทุกดานอยูในเกณฑดี 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะของผาบุโคมไฟประดับประเภท โคมไฟแขวน  ลาย B1 ดังนี้

1. กระดาษที่ใช ควรเปนสีที่ออนๆ เพื่อใหแสงที่สบายตา สีที่ใชควรเปนสีโทนเย็น
2. ไมควรใชลายสี สมใหซ้ําซอนกัน กับกระดาษสีสม ที่ใชอยู
3. ควรมีการปรับปรุงวิธีการเย็บเขารูป เพ่ือความสวยงามของรูปทรงโคมแบบแขวน
4. ควรเปล่ียนหลอดไฟท่ีมีกําลังไฟมากกวาน้ี เพราะตัวโคมเปนโคมขนาดใหญจึงไม

สามารถสองสวางและเห็นเทคนิคการทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดไดเต็มที่
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ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน ลาย C3   แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินผล ประเภท โคมไฟแขวน ลาย C3  
ปรากฏผลดังตาราง  19 
ตาราง 19 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ

ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน ลาย C3  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ ประเภทโคมไฟแขวน  ลาย C3

_
X

S.D t-test
ระดับ
เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน

4.18
4.40
4.13
4.28
4.00

0.46
0.61
0.54
0.45
0.31

1.19
2.07*
0.77
1.94*
0.00

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

H0 =  4.00
t 0.05   =  1.833

จากตาราง 19 พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จาก
ผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟแขวน ลาย C3   ดานประโยชนใชสอยมีคาเฉล่ีย 4.18 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 1.19 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มี
คาเฉลี่ย 4.40  คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 2.07 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉลี่ย 
4.13 คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 0.77 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.28 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.94 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑ
เพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดาน
ตนทุน มีคาเฉลี่ย 4.00 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.00 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05
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ตาราง 20 การวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอ
ผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหม ประเภทโคมไฟแขวน หัวขอยอย  ลาย C3  N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ 
ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย C3

_
X

S.D เกณฑ

1. ประโยชนใชสอย
   1.1  ความสะดวกสบายในการใชงาน
    1.2  การดูแลรักษา
    1.3  ความปลอดภัยในการใชงาน
   1.4  ความทนทานตอการใชงาน
    

4.30
3.80
4.40
4.20

0.48
0.42
0.52
0.63

ดี
ดี
ดี
ดี

2.  ความงาม
2.1  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ
2.2  ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะเปดไฟ
2.3  ความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจาก
ทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับขณะปด ไฟ
2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟประดับ ขณะเปดไฟ
       

4.30
4.40
4.60*

3.80
4.10

0.67
0.52
0.52

0.79
0.74

ดี
ดี

ดีมาก

ดี
ดี

3.  วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2  ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3  วัสดุที่ใชสามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น

4.30
4.30
4.40

0.48
0.48
0.52

ดี
ดี
ดี

4.  การผลิต
4.1  ความละเอียดประณีตของผาบุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิตตอแรงงานในพื้นที่
4.4  ความเปนไปไดในการผลิตเพื่อจําหนายในตลาด

4.10
4.00
4.30
4.00

0.88
0.67
0.48
0.00

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 20 (ตอ)

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคมไฟประดับ
ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย C3

_
X

S.D เกณฑ

5.  ตนทุน
5.1 ความเหมาะสมของราคาตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2 ความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุนรวม ตอการแขงขันใน

ตลาดโคมไฟประดับ

4.20
3.80
3.80

0.63
0.63
0.63

ดี
ดี
ดี

จากตาราง20  พบวา  ความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ 
จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย C3  ดานความเปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัว
แตกตางจากทองตลาด มีคาเฉลี่ย 4.60 คะแนน อยูในเกณฑดีมาก เพราะมีความแตกตางของ
คาเฉล่ียสูงกวาเกณฑ  เน่ืองจากช้ินงานมีการทอกระดาษแบบสลับสีเพ่ือสรางสีท่ีมีความแตตางจากสี
ของฝาย จึงมีเอกลักษณท่ีโดนเดนในเร่ืองของการใหสีจากการทอทอกระดาษ จึงมีคาเฉล่ียของความ
เปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางจากทองตลาด สูงกวาเกณฑ  

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะของผาบุโคมไฟประดับ ประเภท โคมไฟแขวน  ลาย C3 ดังนี้

1. สีท่ีเลือกใชดูสบายตา เพราะเปนสีออน
2. ควรมีการปรับปรุงวิธีการเย็บเขารูป เพ่ือความสวยงามของรูปทรงโคมแบบแขวน
3. ควรเปล่ียนหลอดไฟท่ีมีกําลังไฟมากกวาน้ี เพราะตัวโคมเปนโคมขนาดใหญจึงไม

สามารถสองสวางและเห็นเทคนิคการทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดไดเต็มที่
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สรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผา
ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัด
เชียงใหมจากคะแนนคาเฉลี่ยของโคมไฟทุกประเภททั้งหมดจํานวน 9 ชิ้นงาน ปรากฏผลดัง 
ตาราง 21

ตาราง 21 สรุปผลการวิเคราะหผลความเหมาะสมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จาก
ผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม ของโคมไฟทุกประเภท ทั้งหมดจํานวน 9 ชิ้นงาน N=10

การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบผาบุโคม
ไฟประดับ 

_
X

S.D t-test
ระดับ
เกณฑ

1. ผาบุโคมไฟประเภทโคมไฟตั้งโตะ
      ลาย A1
      ลาย B2
      ลาย C3
2. ผาบุโคมไฟประเภทโคมไฟตั้งพื้น
      ลาย A1
      ลาย B2
      ลาย C3
3. ผาบุโคมไฟประเภทโคมไฟแขวน
      ลาย A2
      ลาย B1
      ลาย C3

4.01
4.17
4.04

4.26
4.14
4.25

4.09
4.06
4.20

0.30
0.39
0.38

0.55
0.49
0.56

0.37
0.42
0.39

0.06
1.37
0.34

1.49
0.87
1.39

0.78
0.48
1.58

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี

H0 =  4.00
t 0.05  =  1.833

ผลการวิเคราะหการออกแบบและการผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝาย
และกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม ทั้งหมด
จํานวน 9 ช้ินงาน ท่ีผูวิจัยไดออกแบบและผลิต สรุปไดวามีผลการประเมิน ดานการออกแบบและการ
ผลิต ทั้ง 5 ดานอยูในเกณฑ ดี



บทท่ี  5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

งานวิจัยการออกแบบและการผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและ
กระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม สรุปผลดังนี้ 

สรุปผล
การวิเคราะหขอมูลการออกแบบและการผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวาง

ฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม  โดย
แบงเปนแบบโคมไฟ 3 ประเภท คือ โคมไฟตั้งโตะ  โคมไฟตั้งพื้น  และโคมไฟแขวน  โคมไฟแตละ
ประเภทมีชิ้นงานแบงเปน 3 ลาย ลายละ 1 ชิ้นงาน รวมจํานวนทั้งหมด 9 ชิ้นงาน  โดยทําการ
ประเมินการออกแบบและการผลิต ทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานประโยชนใชสอย  ดานความงาม  ดาน
วัสดุ  ดานการผลิต  ดานตนทุน  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตัวเอง พรอมอธิบายขอมูล
ประกอบแบบประเมิน เมื่อมีคําถามจากผูเชี่ยวชาญ  โดยไดรับแบบประเมินทั้งหมดคืนครบสมบูรณ
คิดเปนรอยละ 100 จํานวน 10 ชุด  เพื่อเก็บขอมูลนํามาพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญ 

ผลการ วิเคราะหขอมูลการประเมินผลของการออกแบบและการผลิตผาบุโคม
ไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหม
หมอกจาม จังหวัดเชียงใหม  ดังนี้

1. ประเภทโคมไฟตั้งโตะ
ลายA1 

พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉล่ีย 3.95 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ –0.40 อยู
ในเกณฑ ดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉลี่ย 4.12  คะแนน t  
ที่คํานวณ เทากับ 0.82 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมี
คาเฉลี่ย 4.07 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.60 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.13 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.99 อยูในเกณฑ ดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน  มีคาเฉลี่ย 3.77 คะแนน t  ที่คํานวณ
เทากับ –1.45 อยูในเกณฑ  ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 

ลาย B2
พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.10 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.74 อยู

ในเกณฑ ดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉลี่ย 4.38  คะแนน t  
ท่ีคํานวณ เทากับ 2.31 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ  
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.23 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 
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1.71 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.18 
คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.16 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  
ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 3.97 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ –0.23อยูในเกณฑ  ดี สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05

ลายC3
พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.00 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.00 อยู

ในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉล่ีย 4.06  คะแนน t  
ที่คํานวณ เทากับ 0.36 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมี
คาเฉลี่ย 4.20 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.08 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.18 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.52 อยูในเกณฑ ดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 3.77 คะแนน t  ที่คํานวณ
เทากับ –1.65 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05

2. ประเภทโคมไฟตั้งพื้น
ลาย A1

พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.95 อยู
ในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉลี่ย4.44  คะแนน t  
ท่ีคํานวณ เทากับ 1.97 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ  
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.23 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 
1.23 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.40 
คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 1.92 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูง
กวาเกณฑ  สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 4.07 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 0.27 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05

ลาย B2
พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.18 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.97 อยู

ในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉล่ีย 4.00  คะแนน t  
ที่คํานวณ เทากับ 0.00 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมี
คาเฉลี่ย 4.17 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.80 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.30 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.85 อยูในเกณฑ ดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 4.03 คะแนน t  ที่คํานวณ
เทากับ 0.18 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05

ลาย C3  
พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.10 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.62 อยู

ในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉล่ีย 4.20  คะแนน t  
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ที่คํานวณ เทากับ 0.96 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมี
คาเฉลี่ย 4.40 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.76 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.33 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.58 อยูในเกณฑ ดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 4.20 คะแนน t  ที่คํานวณ
เทากับ  0.92 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05

3. ประเภทโคมไฟแขวน
ลาย A2

พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.05 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.32 อยู
ในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉล่ีย 4.04  คะแนน t  
ที่คํานวณ เทากับ 0.25 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมี
คาเฉลี่ย 4.33 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 2.24 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความ
แตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มี
คาเฉลี่ย 4.10 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.77 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 3.93 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ –0.36 อยูในเกณฑ ดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05

ลาย B1
พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.15 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 0.98 อยู

ในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉล่ีย 4.04  คะแนน t  
ที่คํานวณ เทากับ 0.23 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมี
คาเฉลี่ย 4.20 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 1.16 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.00 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 0.00 อยูในเกณฑ ดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 3.90 คะแนน t  ที่คํานวณ
เทากับ –0.73 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05

ลาย C3
พบวาดานประโยชนใชสอยมีคาเฉลี่ย 4.18 คะแนน t  ที่คํานวณเทากับ 1.19 อยู

ในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานความงาม มีคาเฉล่ีย 4.40  คะแนน t  
ท่ีคํานวณ เทากับ 2.07 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูงกวาเกณฑ  
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานวัสดุมีคาเฉล่ีย 4.13 คะแนน t  ที่คํานวณ เทากับ 
0.77 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 4.28 
คะแนน t  ท่ีคํานวณ เทากับ 1.94 อยูในเกณฑ ดี แตดีกวาเกณฑเพราะมีความแตกตางของคา t สูง
กวาเกณฑ  สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ .05  ดานตนทุน มีคาเฉลี่ย 4.00 คะแนน t  ที่
คํานวณเทากับ 0.00 อยูในเกณฑ ดี สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ผลการประเมินโดยรวมของการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสม
ระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม 
โดยอธิบายผล แบงเปนประเภทผาบุโคมไฟดังนี้ คือ  1.  ประเภทโคมไฟตั้งโตะ  โดยมีระดับ
คะแนนคือ ผาบุโคมไฟตั้งโตะ ลาย B2 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.17 คะแนน t เทากับ 1.37 อยูในเกณฑดี  
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   ผาบุโคมไฟตั้งโตะ ลาย C3 มีคาเฉลี่ยรองลงมา 4.04 
คะแนน t เทากับ 0.34 อยูในเกณฑดี  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   ผาบุโคมไฟตั้ง
โตะ ลาย A1 มีคานอยที่สุด 4.01 คะแนน t เทากับ .05 อยูในเกณฑดี  สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ .05   2. ประเภทโคมไฟตั้งพื้น โดยมีระดับคะแนนคือ ผาบุโคมไฟต้ังพ้ืน ลาย A1 มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 4.26 คะแนน t เทากับ 1.49 อยูในเกณฑดี  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 
.05   ผาบุโคมไฟตั้งพื้น ลาย C3 มีคาเฉลี่ยรองลงมา 4.25 คะแนน t เทากับ 1.39  อยูในเกณฑดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  ผาบุโคมไฟตั้งโตะ ลาย B2 มีคานอยที่สุด 4.14 
คะแนน t เทากับ 0.87 อยูในเกณฑดี  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   3. ประเภท
โคมไฟแขวน โดยมีระดับคะแนนคือ ผาบุโคมไฟแขวน ลาย C3 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.20 คะแนน t 
เทากับ 1.58 อยูในเกณฑดี  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05   ผาบุโคมไฟแขวน ลาย 
A2 มีคาเฉล่ียรองลงมา 4.09 คะแนน t เทากับ 0.78  อยูในเกณฑดี  สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ .05   ผาบุโคมไฟแขวน ลาย B1 มีคานอยท่ีสุด 4.06 คะแนน t เทากับ 0.43 อยูในเกณฑดี 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  

อภิปรายผล
จากขอมูลสรุปผลและการวิเคราะหขอมูลโดยรวมของการออกแบบและการผลิตผาบุโคม

ไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหม
หมอกจาม จังหวัดเชียงใหม  ทั้ง 5 ดาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี

1. ดานประโยชนใชสอย  โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้ง 9  ชิ้นงาน ทั้งนี้เพราะมีความ
สะดวกสบายในการใชงาน ในการถอดและการใสผาบุโคมไฟประดับที่สะดวกสบาย อีกทั้งยังมีความ
ปลอดภัยในการใชงาน เนื่องจากมีการบุผาซับดานในเพื่อปองกันความรอนของหลอดไฟ และยังมี
การเลือกโครงของโคมไฟที่มีระยะหางจากผาบุกับหลอดไฟที่เหมาะสม มีการเลือกใชหลอดไฟที่มี
กําลังไฟตํ่าเพ่ือปองกันความรอน  ซ่ึงสอดคลองกับ นวลนอย บุญวงษ   (2542: 191) วาประโยชนใช
สอยเปนศูนยกลางของการออกแบบที่นักออกแบบจําเปนตองคํานึงถึงเปนประการแรกเพราะถางาน
ออกแบบที่นํามาพิจารณาขาดความเหมาะสมทางการใชสอย ตลอดจนไมใหความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัย ก็นับวาเปนความสิ้นเปลืองและความสูญเปลา ประโยชนในสอยมีผลตอการเลือกใช 
งานออกแบบที่ดีอยางแทจริง จึงควรเปนงานที่มีประโยชนครอบคลุมตั้งแตกอนการใชงาน ขณะใช
งานและภายหลังเสร็จสิ้นการใชงานแลว มีลักษณะถูกตองสอดคลองกับสรีระสวนที่ใชงาน จึงไม
กอใหเกิดความขัดของ เมื่อยลา อันเปนการบั่นทอนประสิทธิภาพในการทํางาน   สวนในดานของ
การดูแลรักษา และความทนทานตอการใชงาน เนื่องจากเปนผาบุโคมไฟที่มีสวนผสมของการทอ
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กระดาษ จึงมีขอจํากัดในเรื่องของการซักทําความสะอาด  แตในงานออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟ
ประดับในงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดคํานึงถึงเร่ืองน้ีเปนอันดับแรกจึงออกแบบใหเปนผาบุโคมไฟที่ถอด
ไดสําหรับเปล่ียนหากเกิดปญหาการสกปรก  เพราะจากการท่ีผูวิจัยไดสํารวจตลาดพบวาโคมไฟสวน
ใหญถูกออกแบบใหเย็บติดตรึงกับตัวโคมไมสามารถถอดออกไดและหากเกิดปญหาการสกปรกจะไม
สามารถเปล่ียนผาบุโคมได

2. ดานความงาม  โดยรวมอยูในเกณฑดี  โดยอภิปรายแตละช้ินงานไดดังน้ี
ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย A1  โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้

เพราะ การใชสีสันและลวดลายของชิ้นงานไดเลือกใชสีที ่สวาง สดใส เปนสี โทนเย็น ทั้งสีของ
กระดาษและสีของลายทอ   จึงทําใหรูสึกสบายตา สดใส มีเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ 
และในขณะเปดไฟก็ทําใหเกิดสีสันและเงาสะทอนของลวดลายสวยงาม ซึ่งผลสอดคลองกับหลักการ
ของ ออยทิพย พลศรี (2546: 76) ท่ีกลาววา  การใชสีวรรณะเย็น (Cool tone) ประกอบดวยสีเหลือง  
สีเขียวเหลือง  สีเขียว  สีเขียวน้ําเงิน  สีน้ําเงิน  สีมวงนํ้าเงินและสีมวง  สวนสีอ่ืน ๆ   ถาหนักไปทาง
สีน้ําเงินและสีเขียวก็เปนสีวรรณะเย็น  เชน  สีเทา  สีเขียวแก  สําดํา  สีวรรณะเย็นใหความรูสึก
สบายตา  บรรยากาศรมเย็น  ชุมชื่น  สงบ   

ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย B2  โดยรวมอยูในเกณฑดี 
โดยเฉพาะความเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปดไฟ   มีคาเฉลี่ย 4.80 คะแนน อยูในเกณฑดี
มาก สอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05 เนื่องจากชิ้นงานเปนงานที่ทอแทรกกระดาษสี
ธรรมชาติในสัดสวนที่มาก  ดังนั้น งานจึงออกมามีสีสันที่กลางๆ เปนสีธรรมชาติซึ่งสามารถเขากับ
เฟอรนิเจอรอี่นๆ ไดงาย อีกทั้งยังเขากับเทรนสีที่เปนสีกลางของฤดูรอน ป 2554 ที่อธิบายไวใน 
Think Tank S/S 11 : Early Colour-Colour Analysis (2554: Online) ที่กลาววาสีธรรมชาติหรือ 
น้ําตาล จะยังคงเปนสีกลางที่เปนหัวใจหลักในการ คุมเฉดสีทั้งหมด

ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งโตะ ลาย C3  โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้
เพราะ การเลือกใชสีสันและลวดลายของชิ้นงานที่มีสีสวาง สดใส  ซึ่งเปนสีโทนรอน ทั้งสีของ
กระดาษและสีของลายทอ   ดังน้ัน ในขณะปดไฟ ช้ินงานจึงมีความโดดเดน  ความสวยงามสุดตาเม่ือ
วางในท่ีพักอาศัย  และในขณะเปดไฟก็มีสีสันและเงาสะทอนของลวดลายสวยงาม  ซึ่งผลสอดคลอง
กับ แกนจันทร มะลิซอ (2546: 79) ที่อธิบายวา จุดสนใจของผลิตภัณฑผาทอไทยมาวเปนผาทอที่มี
ลวดลายสวยงาม สีสวางโทนรอนเพราะฉะนั้นถาหากนํามาเปนผลิตภัณฑหรือเปนเสื้อผาจะมีความ
สวยงามเปนเอกลักษณเฉพาะของผา   

ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย A1  โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้
เพราะ เนื่องจากเปนโคมสูงที่มีสัดสวนของการทอกระดาษที่เปนสีธรรมชาติมากจึงเห็นชัดเจนใน
เรื่องของเอกลักษณที่โดนเดน อีกทั้ง การใชสียังเปนสีโทนเย็นสบายตา เวลาที่ปดไฟจึงมีความ
สวยงามแปลกตา  และ เนื่องจากชิ้นงานมีวางลายการทอกระดาษ และลายทอดอกไมของกลุมไทย
มาววางตําแหนงไวตรงกลางโคม ดังนั้นในขณะที่เปดไฟ สีของแสงไฟที่ลอดออกมา จึงเปนสีที่นวล
ตา และ เห็นเงาสะทอนของลายดอกไม ไดอยางชัดเจนสวยงาม
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ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย B2  โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้
เพราะ ลักษณะของตัวโคมไฟที่มีฐานเปนไมสีเขมและมีความสูงของฐานเทากับตัวผาบุโคม  ดังนั้น
การออกแบบผาบุที่ไมใชสีสดมากเกินไป และสีที่ใชเปนสีแดงเขม น้ําตาล และสีธรรมชาติที่ให
ความรูสึกกลมกลืนกับตัวฐานของโคมไฟ ไมทําใหรูสึกขัดแยงกัน  ในขณะที่ปดไฟจึงมีความสวยงาม
กลมกลืนกับฐานไมเปนอยางมาก ซึ่งขอสรุปสอดคลองกับขอสรุปเรื่องสีของ กมลรัตน  หนองรั้ง ได 
(254: 34) ไดกลาวสรุปถึงการใชสีกลมกลืนไววา ความกลมกลืนดวยสีของตัวมันเองจะเปนความ
กลมกลืนที่สมบูรณที่สุดรองลงมาเปนสีใกลเคียงกันหรือสีในกลุมเดียวกัน   การสรางความแตกตาง
เล็กนอยโดยการผสมขาวเปนสีนวลหรือผสมดําเปนสีคลํ้า  จะทําใหเกิดความกลมกลืนคลายกับความ
กลมกลืนดวยสี สีเดียว   แตอยางไรก็ดี การใหสีเขมเฉดแดง น้ําตาล และสีธรรมชาติ ที่กลมกลืนนี้ 
ในเวลาเปดไฟ แสงที่ออกมาจะไมสวางเทาที่ควร ไมเห็นลวดลายที่ชัดเจน ซึ่งเปนขอจํากัดอยางหนึ่ง 
ของการใหสี โดยวิธีแกไขอาจจะตองเพิ่มกําลังไฟของหลอดไฟใหมากขึ้นเพื่อให แสงลอดออกมา
มากกวาน้ี 

ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตั้งพื้น ลาย C3  โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งนี้
เพราะชิ้นงานเนนการใหสีธรรมชาติ สีโทนเย็น เชน สีเขียว เหลืองออน ชมพู น้ําเงิน และสีของ
กระดาษธรรมชาติ ที่ใหความรูสึกสบายตา นุมนวล ชุมชื่น รมเย็น สวยงาม  เวลาปดไฟ  ซึ่งชิ้นงาน 
ไดสอดคลองกับหลักการใชสีของ ออยทิพย พลศรี (2546: 76) ท่ีกลาววา  การใชสีวรรณะเย็น (Cool 
tone) ประกอบดวยสีเหลือง  สีเขียวเหลือง  สีเขียว  สีเขียวน้ําเงิน  สีน้ําเงิน  สีมวงน้ําเงินและสีมวง  
สวนสีอื่น ๆ   ถาหนักไปทางสีน้ําเงินและสีเขียวก็เปนสีวรรณะเย็น  เชน  สีเทา  สีเขียวแก  สําดํา  สี
วรรณะเย็นใหความรูสึกสบายตา  บรรยากาศรมเย็น  ชุมชื่น  สงบ   และในขณะที่เปดไฟดวยการ
วางลาย ที่วางต่ําแหนงใหอยูดานบน และ ดานลาง  ตรงกลางเปนการทอกระดาษสีธรรมชาติ จึงทํา
ใหตรงกลางของโคมไฟเกิดความโปรงแสงมาก อีกทั้งแสงที่ออกมายังเปนแสงที่ใหสีนุมนวล เปนสี
เหลืองนวล สวยงาม 

ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟแขวน ลาย A2  โดยรวมอยูในเกณฑดี 
ท้ังน้ีเพราะสีท่ีเลือกใชในการออกแบบ เนนสีท่ีสดใส สวนใหญเปนสีโทนเย็น สดใส แตสีพื้นเนนใชสีที่
คอนขางสวางเพราะโคมแขวน ถึงแมจะเปนโคมไฟประดับ แตก็ตองการแสงสวางมากกวาโคมไฟ
อ่ืนๆ เน่ืองจากเปนโคมไฟที่มีขนาดคอนขางใหญ ฉะนั้นการตกแตงโคมไฟประเภทนี้ สวนใหญจะใช
เพียงชิ้นเดียวในหอง   การวางลายเปนการวางที่เปนแบบ มีจังหวะ เปนแถว ของลาย สมดุลกัน ซึ่ง
ทําใหเห็นลายทอไทยมาวเดนชัด  ท้ังเวลาปดไฟ  และเวลาปดไฟ  สอดคลองกับ มนตรี ยอดบางเตย 
(2538 : 8-10) ที่อธิบายถึงหลักการออกแบบในเรื่องของ เกณฑความสมดุล ( Balancing) วาความ
สมดุลในงานออกแบบนั้น ๆ ซึ่งเปนหลักทั่วไปของงานศิลปะ ความสมดุลที่เกิดขึ้นอาจมาจาก
องคประกอบตางๆ กัน เชน รูปทรง ขนาด ความหนาแนน สี ลักษณะความสมดุล  ความสมดุลใน
ลักษณะเทากัน ( Symmetry Balancing) คือมีลักษณะที่มีความเทากัน ทั้งซาย – ขวา  บน – ลาง 
ความสมดุลในลักษณะเชนนี้ ดูงาย และเขาใจงาย ใหความรูสึกนิ่งเฉยคงที่

ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟแขวน ลาย B1  โดยรวมอยูในเกณฑดี 
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ทั้งนี้เพราะชิ้นงานมีการเลือกใฃกระดาษทีเปนสีสม และลายทอเปนสีสม เขียว มวง ซึ่งสวนใหญเปน
สีโทนรอน จึงดูเดนสะดุดตากับพ้ืนท่ีเปนสีขาว และในขณะท่ีปดไฟ ความชัดเจนในเร่ืองของสี จะเดน
ชัดมาก  แตในขณะที่ปดไฟ สีของกระดาษจะเปลี่ยนไปเปนสีน้ําตาล ซึ่งทําให เกิดความแปลกแตก
ตาง ทําใหไดอารมณที่หลากหลาย สอดคลองกับ งานวิจัยของ มานะ  เอ่ียมบัว และ ยุทธพงษ งาม
มาก.  (2550: 81) ท่ีกลาววา แสงท่ีเกิดข้ึนจากโคมไฟสามารถเปล่ียนโคมใหสวยงามข้ึน และ
สามารถสรางบรรยากาศในการตกแตงบานไดตรงตามความตองการของผูบริโภค

ผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟแขวน ลาย C3  โดยรวมอยูในเกณฑดี 
ทั้งนี้เพราะการเลือกใชสี ในการออกแบบซึ่งเปนสีที่เนนความสดใน ทั้งกระดาษ และลายทอ ซึ่งใชสี
ตัดกัน ผสมท้ังสีในกลุมของสีโทนรอน และ สีโทนเย็น  ซ่ึงงานเนนความสวยงามของกระดาษท่ีเปนสี 
ทําใหแสงท่ีลอดออกมา มีสีท่ีสวยงามมากย่ิงข้ึน โดดเดนกับพ้ืนท่ีเปนพ้ืนสีขาว  การวางตํ่าแหนง
ลายเนนความเรียบงาย ท้ังรูปทรงและลวดลาย แตเนนถึงสีสันท่ีใชและแนวคิดเปนหลัก  จึงทําให ช้ิน
งานมีความเดน  ทั้งในขณะที่ปดไฟ และ ใหสีสวยงาม ขณะที่เปดไฟ 

อีกทั้งชิ้นงานทั้งหมดทั้ง 9 ชิ้นงานยังมีความปนเอกลักษณ โดดเดนเฉพาะตัว
แตกตางจากทองตลาด เพราะเปนการสรางวัสดุที่เปนผาบุโคมไฟที่แปลกใหม คือการนําเอา ฝาย
และกระดาษใยสับปะรดมาทอผสมผสานกัน จึงใหผิวสัมผัสของผาที่ตางกัน  เวลาเปดไฟเกิดความ
โปรงแสงของวัสดุที่มีพื้นผิวตางกัน ทําใหแสงที่ลอดออกมาสวยงาม นุมนวล สามารถตั้งโชวเปนของ
ตกแตงบานได ทั้งเวลาปดไฟ  และเปดไฟ  ซึ่ง สอดคลองกับ นรพล  รามฤทธิ์ (2550: 7-8) ที่กลาว
ไววา  คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ดีตองมีความแปลกใหม (Innovative) เปนผลิตภัณฑที่ไมซ้ําซากมี
การ นําเสนอความแปลกใหมในดานตาง ๆ เชน ประโยชนใชสอยที่ตางจากเดิม รูปแบบใหม วัสดุ
ใหม หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความตองการของผูบริโภคในตลาด   

3. ดานวัสดุ  โดยรวมอยูในเกณฑดี ท้ัง 9  ชิ้นงาน ทั้งนี้เพราะชิ้นงานมีความสวยงาม
เหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ  ซึ่งมีความแตกตางของพื้นผิวที่ตางกัน และมีความ
สวยงามเหมาะสมของวัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ ซึ่งมีความโปรงแสงของพื้นผิวของกระดาษและ
ความทึบของพื้นผิวชวงที่เปนฝาย ทําใหเกิดแสงที่ลอดออกมาแตกตางกัน  อีกทั้งวัสดุที่ใชในชิ้นงาน
ก็สามารถหาไดงายตามทองตลาดหรือทองถิ่น เชนฝายทอมือที่สามารถซื้อไดงายตามทองตลาด มี
ความทนทานตอการใชงานสูง  กระดาษสับปะรดที่สามารถนําใบสับปะรดที่ถูกตัดทิ้งจากการเกษตร
มาทํากระดาษ และสิ่งสําคัญคือใยสับปะรดยังเปนใยกระดาษที่มีความยืดหยุนสูงมีความเหนียวและ
นํามาผลิตเปนชิ้นงานไดงายเหมาะสําหรับนํามาใชในงานทอเปนผาบุโคมไฟประดับ   ซึ่งสอดคลอง
กับ นวลนอย บุญวงษ (2542: 191) ที่กลาวไววา  ในปจจุบันนักออกแบบมีทางเลือกอยางกวางขวาง
สําหรับการนําวัสดุชนิด ตางๆ  ลักษณะงานออกแบบที่ดีควรมีการเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับหนาที่
ใชสอยในดานความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน ผลิตไดงายไมกอใหเกิดการสูญเสียระหวางการ
ผลิตและเปนกรรมวิธีที่ชวยใหงานออกแบบมีความประณีตเรียบรอยปราศจากตําหนิแมในสวน
รายละเอียดใหสังเกตเห็นได ลักษณะโดยรวมท่ีเกิดข้ึนจากการรูจักเลือกใชวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต
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อยางถูกตองชวยใหงานออกแบบมีคุณภาพดี อันเปนคุณคาที่สําคัญสําหรับงานออกแบบในปจจุบัน
ซ่ึงผูบริโภคมีมาตรฐานการกํารงชีวิตท่ีดีข้ึนและตองการงานออกแบบท่ีมีคุณภาพสูง

4. ดานการผลิต โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้ง 9  ชิ้นงาน ทั้งนี้เพราะชิ้นงานมีความ
ละเอียดประณีตในการทอผาบุโคมไฟประดับมาก เพราะเปนการทอจากกลุมชุมชนไทยมาว ซึ่งเปน
ชางทอทองถิ่นที่ชํานาญงานในการทอผา และชํานาญในการทอลวดลายที่ใชในชิ้นงาน จึงมีความมี
สามารถในการทอ ชิ้นงานไดอยางประณีตสวยงาม  และหากมีการผลิตชิ้นงานที่มีจํานวนมากก็จะ
สามารถลดระยะเวลาการผลิตลงไดอีกมากเพราะมีความชํานาญมากย่ิงข้ึน  โดยมีความเปนไปไดสูง
ในการผลิตเพื่อจําหนายในตลาด  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมานะ  เอี่ยมบัว และ ยุทธพงษ งาม
มาก (2550: 82)  ท่ีใหขอเสนอแนะในการวิจัยวา การศึกษาขีดความสามารถของกลุมผูผลิตเปนสวน
สําคัญในการออกแบบเพราะเนื่องจาก จะทําใหงานออกมาใกลเคียงและตรงกับความตองการตาม
แบบที่ออกแบบไว  ชิ้นงานก็จะมีความสวยงามประณีต เพราะความชํานาญ อีกทั้งยังสามารถดึง
ความชํานาญงานของกลุมผูผลิตอกมาใหเกิดเปนจุดเดนได และสามารถพัฒนาภายใตขีด
ความสามารถ เพื่อหาแนวทางในการผลิตตอยอดเปนสินคาอุตสาหกรรม ในชุมชนไดในอนาคต

5. ดานตนทุน โดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้ง 9  ชิ้นงาน ทั้งนี้เพราะ ราคาตนทุนวัสดุที่
เลือกใช  มีตนทุนท่ีคอนขางตํ่ามาก เน่ืองจากการเลือกใชวัสดุธรรมชาติเชน ฝาย ท่ีหาไดงายราคาไม
แพง และกระดาษใยสับปะรดที่ราคาถูกและสามารถผลิตเอกไดในชุมชนจากใบสับปะรดที่เหลือใช
จากการเกษตร ซึ่งนอกจากราคาถูกแลว ยังมีสวนชวยในการนําสิ่งเหลือใชมาแปรรูปเพื่อสรางมูลคา 
แกปญหาสภาพแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย สอดคลองกับ นวลนอย  บุญวงษ (2542: 191)  ที่กลาว
วา ลักษณะงานออกแบบที่ดีควรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด มีราคาที่เหมาะสม
สามารถแขงขันไดเปนอยางดี  มีการออกแบบอยางรอบคอบไมขัดกับกฎระเบียบขอบังคับตลอดจน
ระบบที่ใชกันเปนมาตรฐานสากลในขณะนั้น นอกจากน้ียังเปนงานออกแบบท่ีแสดงสํานึกความมีสวน
รับผิดชอบตอปญหาสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ปจจัยจากภาพนอกเหลานี้แมจะไมใชเกณฑสําคัญเปน
อันดับแรกของการพิจารณางานออกแบบ แตก็อาจเปนเกณฑที่ใชตัดสินชี้ขาดเมื่อเปรียบเทียบกันใน
ดานตางๆ   สวนในดานความเหมาะสมของราคาตนทุนในการผลิต อาจจะสูงไปสําหรับการทอผา 
แตเนื่องจากเปนชิ้นงานตนแบบที่ผลิตเพียงชิ้นเดียวผูผลิตจึงมีความชํานาญงานนอย และมีการ
สูญเสียคอนขางมาก  แตหากเปนการผลิตเพื่อจําหนายในตลาดซึ่งเปนการผลิตทีละมากๆ เปนสินคา
อุตสาหกรรมในชุมชน ราคาในการผลิตก็จะถูกลงตามสัดสวน  ดังน้ันความเปนไปไดของราคาตนทุน
ตอการแขงขันในตลาดโคมไฟประดับจึงมีความเปนไปไดสูงมาก

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย

สับปะรด โดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม  ควรออกแบบเปนชุด เชน 
ใน1 ชุด ควรมีทั้ง ผาบุโคมไฟตั้งโตะ  ผาบุโคมไฟตั้งพื้น ผาบุโคมไฟแขวน โดยออกแบบใหเขาชุด
กัน เพราะปจจุบันสวนใหญลูกคาตองการสินคาท่ีเขาชุดกัน เพ่ือสะดวกตอการตกแตงท่ีอยูอาศัย
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2. การใชสีของฝายและกระดาษ ในการออกแบบผาบุโคมไฟประดับ ควรใชสีที่เปนสีกลาง 
ไมขาว หรือ เขมจนเกินไป เชน การใชสีธรรมชาติ  หรือสีโทนเย็น   เพื่อใหเขากับเฟอรนิเจอรอื่นๆ 
ไดงาย อีกท้ังยังชวยในเร่ืองของแสงไฟท่ีลอดออกมาเพ่ือใหดูนุมนวล ไมสวางหรือมืดเกินไป

3. การเลือกใชหลอดไฟเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผาบุโคมไฟประดับสวยงามและโชว
เทคนิคการทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายทอกลุมไทยมาว ระหวางเปดไฟ
ได สีของหลอดไฟที่เหมาะสมควรเปนสีเหลืองและเปนหลอดฟลูออเรสเซนต กําลังไฟควรขึ้นอยูกับ
ขนาดของตัวโคม โดยพิจารณาจากระยะหางระหวางตัวโคมกับหลอดไฟ 

4. ศึกษาวิธีการดูแลรักษาใหงายขึ้น เนื่องจากตัวผาบุโคมไฟประดับเปนผาที่มีการทอผสม
กระดาษลงไป จึงไมสามารถทําความสะอาดโดยการซักได ดังนั้นควรศึกษาในเรื่องของการปกปอง
ตัวผลิตภัณฑ ดวยวิธีอ่ืนๆ

5. ศึกษาการผลิตในระบบอุตสาหกรรมในชุมชน ขีดความสามารถของกลุมผูผลิต ทั้งใน
เรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑและการผลิต  การออกแบบควรออกแบบใหตรงกับความสามารถและดึง
เอาจุดเดนและความถนัดของกลุมผูผลิตออกมา เพื่อทําใหงานที่ผลิตมาตรงกับแบบที่ไดออกแบบไว
มากที่สุด  วัสดุที่ใชควรเนนในเรื่องของราคา และคุณภาพใหดีกอนผลิต  ศึกษาการผลิตหากผลิต
จํานวนมาก  เพื่อใหตนทุนผลิตภัณฑต่ําลง  เกิดความชํานาญงาน และยนระยะเวลาในการผลิตให
ลดลง

6. หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหคําแนะนําและอบรมในเรื่องการ
ออกแบบและการผลิตในชุมชนใหมากข้ึน เพื่อพัฒนาใหผลิตภัณฑ มีความทันสมัย สวยงาม
สอดคลองกับความตองการของตลาด ทําใหเกิดการขยายตัวของตลาดเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภค 
อีกทั้งยังสงเสริมรายไดใหกับชุมชน สรางอาชีพที่ยั่งยืน พรอมทั้งยังอนุรักษงานศิลปหัตถกรรม
ทองถ่ินลวดลายการทอผาพ้ืนเมืองใหคงอยูสืบไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
1. ศึกษาการออกแบบตัวผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายทอไทย

มาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม ไปใชกับผลิตภัณฑอ่ีน เชน ผามาน  ผาปูโตะ ปลอก
หมอน  ผาบุเฟอรนิเจอร  ฯลฯ  เพื่อขยายฐานของผลิตภัณฑ ใหมากขึ้น และเพิ่มทางเลือก ใหกับ
ผูบริโภค 

2. ศึกษาทดสอบคุณสมบัติตางๆของตัวผาที่ทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด
เพื่อนําไปผลิตเปนงานศิลปะ หรือสรางผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ศึกษาพบในตัว
ของวัสดุ

3. ศึกษาในเรื่องของวัสดุ เพื่อสรางผิวสัมผัสอื่นๆ เพิ่มเติม เชนการเปลี่ยนกระดาษใย
สับปะรดเปนกระดาษอื่น  การเปลี่ยนขนาดของฝาย หรือ การเพิ่มเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมลงไปในตัว
วัสดุ เพื่อใหเกิดผิวสัมผัสและการโปรงแสงที่แตกตาง
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ภาคผนวก ก

หนังสือเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ
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ภาคผนวก ข

แบบประเมินการเลือกลายทอไทยมาว
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แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ในการ เลือกลายทอ ของชาวไทยมาว บานใหมหมอกจาม

เพ่ือใชในงาน วิจัย เร่ืองการออกแบบและผลิต ผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวาง
ฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทใหญบานใหมหมอกจาม 

จังหวัดเชียงใหม

การออกแบบและผลิตผาบุโคมประดับ มีแนวคิดในการออกแบบโดยการนํา

เอาลวดลายผาทอไทใหญบานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังหมด 42 ลาย มาคัดเลือก
ใหเหลือจํานวน 3 ลาย เพ่ือทอตกแตงในช้ินงานผาบุโคไฟประดับ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

                                                                 

1.  วิธีการคัดเลือกลาย
วิธีการคัดเลือกลาย ใชวิธีคัดเลือก ซ่ึงใหผูเช่ียวชาญแตละคนเลือกลาย ออกมา คนละ 2 

ลาย  จากท้ังหมด 42 ลาย โดยจะไดลายท้ังหมดจํานวน 10 ลาย แลวนําลายทอท้ัง 10 ลาย มา
ประเมินโดยใชแบบประเมิน และคัดเลือกลายท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด มาจํานวน 3 ลาย เพ่ือ
ออกแบบตอไป

2.  เกณฑในการใหคะแนน มีเกณฑในการเลือก 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดคาระดับคะแนน
ดังน้ี

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได
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ภาคผนวก ค

แบบประเมินการเลือกแบบผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย
สับปะรดโดยใชลายทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม
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แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ในการ เลือกแบบผาบุโคมไฟประดับจากภาพกราฟฟค

เพ่ือใชในงาน วิจัย เร่ืองการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝาย
และกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม

จังหวัดเชียงใหม

1. วิธีการประเมิน
วิธีการคัดเลือกแบบ ใชวิธีคัดเลือกโดยการใหผูเช่ียวชาญแตละคนประเมินโดยการให

คะแนนแตละแบบตามความเหมาะสม โดยแบงเปนโคมไฟ 3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 3 
แบบ รวมจํานวน ท้ังหมด 27 แบบ และคัดเลือกแบบท่ีมีคะแนนดีท่ีสุดสําหรับ สําหรับผลิตช้ินงาน
จริง โดยคัดเลือกใหไดแบบโคมไฟ 3 ประเภท ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 แบบ รวมจํานวน 9 แบบ 

2. เกณฑในการประเมิณ มีเกณฑในการเลือก 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดคาระดับคะแนน
ดังน้ี

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได
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ภาคผนวก ง

แบบประเมินผลความเหมาะสมในการออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสม
ระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลายทอไทยมาว

บานใหมหมอกจามจังหวัดเชียงใหม
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ประเมินผล
เร่ือง

การออกแบบและผลิต ผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษ
ใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม

จังหวัดเชียงใหม

คําช้ีแจง
จุดประสงคของแบบประเมินน้ี เพ่ือประเมินผลการออกแบบและผลิต ผาบุโคมไฟประดับ

จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม   เพ่ือความสมบูรณของงานวิจัย  ขอใหทานตอตามความเปนจริง

วิธีการประเมิน
วิธีการประเมินแบบ ประเมินโดยผูเช่ียวชาญแตละทานใหคะแนนช้ินงานทุกช้ินตาม

ความเหมาะสม โดยแบงช้ินงาน เปน 3 ประเภท คือโคมไฟต้ังโตะ  โคมไฟต้ังพ้ืน และโคมไฟแขวน 
และแบงเปนประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 แบบ รวมจํานวนท้ังหมด 9 แบบ  โดยแบบประเมินชุดน้ีจะ
แบงออกเปน 2 ตอนประกอบดวย

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นของผูประเมิน
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบประเมิน

นางสาว รุงอรุณ  ยารังฝน
ผูวิจัย
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เร่ือง : การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย
สับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม

ความมุงหมายในการวิจัย
1.  เพ่ือออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย

สับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม  
2.  เพ่ือประเมินผลดานการออกแบบและผลิตของผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสม

ระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม 
ท่ีผูวิจัยไดทําการออกแบบ

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยในคร้ังน้ี เปนแนวทางในการพัฒนารูปผาบุโคมไฟประดับโดยสามารถสราง

ความหลากหลาย สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ และเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแกผูบริโภค  ซ่ึงเปน
แนวทางหน่ึงในการสงเสริมการแกไขปญหาของกลุมสินคาผลิตภัณฑตกแตงบาน โดยเนนการใช
วัตถุดิบภายในประเทศ วัสดุเหลือใช  อีกท้ังยังอนุรักษงานศิลปหัตถกรรมทองถ่ิน และสงเสริมการ
สรางอาชีพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

ตัวแปรท่ีศึกษา
ผูวิจัยจะทําการประเมินผลงานวิจัยในดานการออกแบบและผลิตของผาบุโคมไฟประดับ

จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 9  ช้ินงานโดยมีเกณฑการประเมินเปน 5 ดานคือ

1. ประโยชนใชสอย
2. ความงาม
3. วัสดุ
4. การผลิต
5. ตนทุน
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แบบประเมินผล
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอ

การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษ
ใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม

จังหวัดเชียงใหม

1.  แรงบันดาลใจในการออกแบบ
แรงบันดาลใจเรื่องการวางลาย  เลือกใชการวางลายที่นิยมในยุค 1960 ซึ่งงานวิจัยเลือกเปนแบบลาย

ร้ิว (Stripes Pattern )เชนลายริ้วแบบขวาง หรือลายริ้วแบบตั้ง เพื่อใหสอดคลองกับการทอลายของผาทอพื้นเมือง
กลุมไทยมาว บานใหมหมอกจาม

สีท่ีเลือกใช   กลุมสีท่ีเลือกใช เปนสีท่ีใชในยุค 1960 เปนยุคท่ีใชสีสดใส จัดจาน และสี
ตัดกัน โดยงานวิจัยเลือกใชสีในกลุมสีโทนรอนและสีโทนเย็น ผสมกัน  เชน แดง  สม ชมพู มวง 
เหลือง เขียวออน เขียวเขม  ฟา ขาว และสีธรรมชาติ

2.  วัสดุที่ใช
1. เสนดายฝายเบอร 10  ตีเกลียว 1 เสน (เสนเล็ก)ใชสําหรับเปนเสนยืน   เสนดาย

ฝายเบอร 10  ตีเกลียว 3 เสน (เสนใหญ) เพ่ือเปนเสนพุงสําหรับทอลาย
2. กระดาษใยสับปะรดตัดเปนเสนตรงกวางประมาณ 2 มิลิเมตร เพ่ือใชเปนเสนพุง

สําหรับทอลาย
3. โคมไฟท่ีเลือกใชกําหนดใชหลอดไฟแบบหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต สีเหลือง 

แบบวอรมไวท ( Warm white) ไมมีไฟหร่ีกําลังไฟฟา 8 วัตต  โดยใชโครงโคมไฟประดับ 3 ประเภท
ดังนี้ 
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1. โคมไฟต้ังโตะ   มีขนาดเสนรอบวง 57 ซ.ม. ความสูงผาบุ 42  ซ.ม.

2. โคมไฟต้ังพ้ืน   มีขนาดเสนรอบวง 60 ซ.ม. ความสูงผาบุ 60  ซ.ม.

3. โคมไฟแขวนเพดาน  มีขนาดเสนรอบวง 190 ซ.ม. ความสูงผาบุ 20  ซ.ม.

3.  ตนทุน และระยะเวลาท่ีผลิต

รายการ
ตนทุน(ตนแบบ) ระยะเวลาการผลิต

(ตนแบบ)วัสดุที่ใช การผลิต รวม
ผาบุโคมไฟแบบต้ังโตะ 

1. ลาย  A1 
2. ลาย  B2 
3. ลาย  C3

45
45
45

500
500
500

545
545
545

7   ชั่วโมง
7   ชั่วโมง
7   ชั่วโมง

ผาบุโคมไฟแบบต้ังพ้ืน
1. ลาย  A1 
2. ลาย  B2 
3. ลาย  C3

60
60
60

600
600
600

660
660
660

8    ชั่วโมง
8    ชั่วโมง
8    ชั่วโมง

ผาบุโคมไฟแบบแขวน
1. ลาย  A2
2. ลาย  B1
3. ลาย  C3

80
80
80

900
900
900

980
980
980

16   ชั่วโมง
16   ชั่วโมง
16   ชั่วโมง

4.  วิธีการประเมิน
วิธีการประเมินแบบประเมินโดยผูเช่ียวชาญแตละทานใหคะแนนช้ินงานทุกช้ินตาม

ความเหมาะสม โดยแบงช้ินงาน เปน 3 ประเภท คือโคมไฟต้ังโตะ  โคมไฟต้ังพ้ืน และโคมไฟแขวน 
และแบงเปนประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 แบบ รวมจํานวนท้ังหมด 9 แบบ  โดยแบบประเมินความ
คิดเห็นจะแบงออกเปน 2 ตอนประกอบดวย

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นของผูประเมิน
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
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แบบประเมินผล ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอ
การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษ

ใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม
จังหวัดเชียงใหม

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงกําหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดคาระดับ
คะแนนดังน้ี

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณา ผลิตภัณฑ ผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย
สับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม แลวพิจารณาแบบประเมิน
และทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน

แบบประเมินผล การออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟต้ังโตะ ลาย A1

รายละเอียด
ระดับความคิดเห็น

ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับปรุง

ใชไมได

1. ประโยชนใชสอย
1.1 ความสะดวกสบายในการใชงาน
1.2 การดูแลรักษา
1.3 ความปลอดภัยในการใชงาน
1.4 ความทนทานตอการใชงาน
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รายละเอียด
ระดับความคิดเห็น

ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับปรุง

ใชไมได

2. ความงาม
2.1 ความเหมาะสมของสีสันและลวด

ลายขณะปดไฟ
2.2 ความเหมาะสมของสีสันและ

ลวดลายขณะเปดไฟ
2.3 ความเปนเอกลักษณ โดดเดน

เฉพาะตัวแตกตางจากทองตลาด
2.4 ความสวยงามของผาบุโคมไฟ

ประดับขณะปด ไฟ 
2.5 ความสวยงามของผาบุโคมไฟ

ประดับ ขณะ เปดไฟ
3. วัสดุ

3.1 ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุ
กับการใชงาน ขณะ ปดไฟ

3.2 ความสวยงามเหมาะสมของวัสดุ
กับการใชงาน ขณะ เปดไฟ

3.3 วัสดุท่ีใชสามารถหาไดงายตาม
ทองตลาดหรือทองถ่ิน

4. การผลิต
4.1 ความละเอียดประณีตของผาบุ

โคมไฟประดับ
4.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาใน

การผลิต
4.3 ความเหมาะสมในการผลิตตอ

แรงงานในพ้ืนท่ี
4.4 ความเปนไปไดในการผลิตเพ่ือ

จําหนายในตลาด
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รายละเอียด
ระดับความคิดเห็น

ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับปรุง

ใชไมได

5. ตนทุน
5.1  ความเหมาะสมของราคาตนทุน

วัสดุที่เลือกใช
5.2 ความเหมาะสมของราคาตนทุน

ในการผลิต
5.3 ความเหมาะสมของราคาตนทุน

รวม ตอการแขงขันในตลาดโคมไฟประดับ

ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก จ

แบบประเมินการตรวจสอบประสิทธิภาพของ แบบประเมินผลความเหมาะสมในการ
ออกแบบและผลิตผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดย

ใชลายทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม
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แบบประเมินผล
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอ

การออกแบบผาบุโคมไฟประดับ จากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษ
ใยสับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกําหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดคาระดับ
คะแนนดังน้ี

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก   
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได

เกณฑ การใหคะแนนเพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบประเมินผล (I O C) ประเมินโดย
ผูเช่ียวชาญ  มีเกณฑการประเมินดังน้ี 

+1หมายถึง  เห็นดวย
0 หมายถึง  ไมแนใจ
-1 หมายถึง  ไมเห็นดวย

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณา ผลิตภัณฑ ผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใย
สับปะรดโดยใชลายผาทอไทยมาวบานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม แลวพิจารณาแบบประเมิน
และทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน
แบบประเมินผล การออกแบบผาบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟต้ังโตะ ลาย A3

รายละเอียด
ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็น
ของผูประเมิน

ดี
มาก

ดี พอ
ใช

ตอง
ปรับปรุง

ใช
ไมได

+1 0 -1

. 1. ประโยชนใชสอย
1.1ความสะดวกสบายในการใช             
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รายละเอียด
ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็น
ของผูประเมิน

ดี
มาก

ดี พอ
ใช

ตอง
ปรับปรุง

ใช
ไมได

+1 0 -1

      1.2  การดูแลรักษา
      1.3  ความปลอดภัยในการใชงาน
      1.4  ความทนทานตอการใชงาน

. 2. ความงาม
2.1 ความเหมาะสมของสีสันและ

ลวดลายขณะปดไฟ
      2.2  ความเหมาะสมของสีสันและ

ลวดลายขณะเปดไฟ
2.3 ความเปนเอกลักษณ โดดเดน

เฉพาะตัวแตกตางจากทองตลาด
2.4  ความสวยงามของผาบุโคม

ไฟประดับขณะปดไฟ 
   2.5  ความสวยงามของผาบุโคมไฟ 
ประดับ ขณะ เปดไฟ

. 3. วัสดุ
3.1  ความสวยงามเหมาะสมของ

วัสดุกับการใชงานขณะปดไฟ
3.2 ความสวยงามเหมาะสมของ

วัสดุกับการใชงานขณะเปดไฟ
3.3วัสดุท่ีใชสามารถหาไดงาย

ตามทองตลาดหรือทองถ่ิน
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รายละเอียด
ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็น
ของผูประเมิน

ดี
มาก

ดี พอใ
ช

ตอง
ปรับปรุง

ใช
ไมได

+1 0 -1

. 4. การผลิต
4.1 ความละเอียดประณีตของผา

บุโคมไฟประดับ
4.2  ความเหมาะสมของระยะเวลา

ในการผลิต
4.3  ความเหมาะสมในการผลิต

ตอแรงงานในพ้ืนท่ี
4.4  ความเปนไปไดในการผลิต

เพ่ือ จําหนายในตลาด

. 5. ตนทุน
5.1 ความเหมาะสมของราคา

ตนทุนวัสดุท่ีเลือกใช
5.2  ความเหมาะสมของราคา

ตนทุนในการผลิต
5.3ความเหมาะสมของราคา

ตนทุนรวม ตอการแขงขันในตลาดโคมไฟ
ประดับ

ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีสละเวลาตอบแบบประเมินมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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ภาคผนวก ฉ

รูปแบบผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด
โดยใชลายทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม โดยแบงเปน

โคมไฟ 3 ประเภท คือ โคมไฟต้ังโตะ  โคมไฟต้ังพ้ืน  และโคมไฟแขวน
ซ่ึงออกแบบประเภทละ 3 ลาย ลายละ 3 แบบ  รวม 27 แบบ
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ภาคผนวก ช

รูปแบบผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรดโดยใชลายผา
ทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม ท่ีประเมินและมีคะแนนดีท่ีสุดโดยแบงเปน 
โคมไฟ 3 ประเภท คือ โคมไฟต้ังโตะ  โคมไฟต้ังพ้ืน  และโคมไฟแขวน  แบงเปนประเภทละ 3 

ลาย ลายละ 1 แบบ  รวม 9 แบบ
เพ่ือนําไปผลิตช้ินงานจริง
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โคมไฟต้ังโตะ

A1        B2 C3

โคมไฟตั้งพื้น

                   A1                                  B2           C3

โคมไฟแขวน

A2 B1

                
C3
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ภาคผนวก ซ

ช้ินงานผาบุโคมไฟประดับจากผาทอผสมระหวางฝายและกระดาษใยสับปะรด โดยใชลาย
จากผาทอไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม โดยแบงเปน แบบโคมไฟ 3 ประเภท 

ประเภทละ 3 ลาย ลายละ 1 รูปแบบ
รวมจํานวนท้ังหมด 9 ช้ินงาน
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โคมไฟต้ังโตะ

                      
A1 B2 C3

โคมไฟตั้งพื้น

               
A1 B2 C3

โคมไฟแขวน
     

A2 B1

C3
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ภาคผนวก ฌ

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการการทอช้ินงาน ท่ีใชในงานวิจัย
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วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในงานวิจัย

       

วิธีการตัดกระดาษดวยเคร่ืองทําลายเอกสาร           กระดาษท่ีตัดสําเร็จเรียบรอยพรอมทอ

             

       เสนดายฝาย เสนสําหรับใชในการทอผา   

กลุมทอผาไทยมาว บานใหมหมอกจาม จังหวัดเชียงใหม
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การต้ังดายยืนเพ่ือเตรียมทอผา ข้ันตอนการทอผา

ข้ันตอนการทอลาย ข้ันตอนการทอกระดาษ

ข้ันตอนการทอทีละช้ินงาน ข้ันตอนการทอทีละช้ินงาน
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ภาคผนวก ญ

ภาพกิจกรรม การประเมินผล

.
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ภาพกิจกรรม การประเมินผล จากผูเช่ียวชาญ
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