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บทคัดย่อภาษาไทย 

59155306 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
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นาย เฉลิมพงศ์ อ่อนยอง: แนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับ
เส้นด้ายย้อมคราม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ 

  
แนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม  เป็น

งานวิจัยท่ีมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องเรือนหวาย โดยการศึกษาเทคนิคการผ่าประกอบเข้าหวาย
เพื่อขึ้นรูปตัวโครงของเก้าอี้ให้มีความแข็งแรง ทนต่อแรงบิดและรับน้ าหนักได้ รวมไปถึงการมีรูปทรงท่ี
เรียบง่ายทันสมัย เหมาะกับการน าไปใช้ตกแต่งท่ีพักอาศัยได้ นอกจากนั้นยังศึกษาไปถึงการน าภูมิ
ปัญญาของกระบวนการมัดหมี่ผ้าย้อมคราม มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายบนท่ีนั่งและพนัก
พิง โดยการพันลงบนเส้นหวายด้วยวิธีการผลิตในระบบหัตถอุตสาหกรรม ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่อง
เรือนหวายท่ีมีเสน่ห์และรูปแบบน่าสนใจ แตกต่างจากเครื่องเรือนหวายรูปแบบเดิม อีกท้ังยังเป็นการ
เพิ่มมิติใหม่และคุณค่าให้แก่งานศิลปหัตถกรรมของไทย การด าเนินงานวิจัยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ แบบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพิจารณาความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายและความพึง
พอใจจากผู้เช่ียวชาญ 

ในการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าในจ านวน 50 คน มีความต้องการ
ให้เครื่องเรือนมีรูปแบบท่ีใช้ภูมิปัญญาด้านงานศิลปหัตถกรรม  ให้มีรูปทรงและลวดลายสวยงาม 
เหมาะสมแก่การใช้งานในพื้นท่ีพักอาศัยส่วนห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น โดยผ่านการ
คัดเลือกแบบจากผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาน าไปสู่การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และท าการ
ประเมินความพึงพอใจ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59155306 : Major (Product Design) 
Keyword : mudmee, hemp, indigo, rattan furniture 

MR. CHALERMPONG ONYONG : STUDY AND DESIGN FURNITURE MADE BY 
RATTAN WITH INDIGO YARN DYED FABRIC THESIS ADVISOR :  CHITCHAI 
KUANDACRAKUPT 

Study and Design furniture made by Rattan with indigo yarn dyed fabric 
have objective of this research to design rattan furniture inspired by the combination 
of rattan handicrafts and indigo hemp dyeing material in Sakon Nakhon including 
Mudmee process concept for pattern Design. The rattan chair represents warmth, 
exquisiteness and simplicity. Using the industrial machine for cutting and assembly 
makes the chair stronger than handmade. The combination of both materials and 
indigenous knowledge makes the chair attractive. The instruments, used in the 
research were questionnaires to collect information as well as, to consider the needs 
of the target audience and professional satisfaction. The data was analyzed using 
percentage mean and the standard deviation. 

In surveying the needs of the target group, it was found that 50 of them 
wanted to have a style that used wisdom of arts and crafts. The shape and pattern. 
Suitable for use in residential areas, dining rooms and living rooms. Through expert 
selection. Including mentors lead to product prototyping and satisfaction assessment. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จากความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาจาก ดร.ชิตชัย ควร
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ประโยชน์ในการท าวิจัยมาโดยตลอด รวมท้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค ท่ีกรุณาเสียสละเวลามาเป็นกรรมการสอบ และให้ค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย ท าให้การวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของ
อาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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ขอขอบคุณ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ คุณศรุฒม์ พงศ์ไพโรจน์ คุณ

ดุลยพล ศรีจันทร์ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 7 ICA2018 
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ท่ีให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าติชมผลงาน 
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านท่ีให้ความรู้ 

ค าแนะน าส่ังสอน และประสบการณ์อันมีค่าแก่ผู้วิจัย 
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะช่างโครงหวาย ช่างสี ช่างไม้ ช่างสาน และพนักงาน บริษัท คอร์

เนอร์43เดคคอร์ จ ากัด ทุกท่าน ท่ีให้ความเมตตาช่วยเหลือในการผลิตช้ินงานจนส าเร็จลุล่วง 
ขอขอบคุณเพื่อนและพี่ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคนท่ีให้

ค าแนะน า และให้ก าลังใจมาโดยตลอด 
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังว่าการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ท่ีสนใจ  เพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป หากมีความผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
  อุตสาหกรรมเครื่องเรือน ของประเทศไทยในอดีตนั้นโดยส่วนมากจะเป็นผู้รับจ้างผลิตแบบ
ระบบอุตสาหกรรม แต่เนื่องด้วยระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป ต้นทุน วัตถุดิบ ค่าแรง ปรับสูงขึ้นเนื่อง
ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ จึงท าให้ผู้ว่าจ้างผลิตเหล่านั้นหันไปสนใจผู้รับจ้างผลิตรายใหม่ท่ีต้นทุนถูก
กว่า เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน เม็ดเงินลงทุนหรือรายได้ต่างๆของนักลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือนจึงลดต่ าลง ส่งผลให้เศรษฐกิจมวลรวมของประเทศมีรายได้ลดน้อยลงตามไปด้วย  โดยแนวทาง
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเกิดเป็นแนวคิดรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนให้ก้าวไปข้างหน้าได้ แต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็มีหลายปัจจัย ท่ีจะน ามาใช้
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น อุตสาหกรรมเครื่องเรือนท่ีเดิมนั้นเป็นผู้รับจ้างผลิต  ควรหันมา
ออกแบบสินค้าท่ีมีลักษณะรูปแบบท่ีโดดเด่นขึ้นมา เน้นการลงทุนไปท่ีการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ของเครื่องเรือน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ผนวกกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้พัฒนาออกแบบสินค้ารูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นมาได้  แต่ท่ีส าคัญและขาดไม่ได้ก็
คือ แนวความคิดกระบวนการทางการออกแบบและรูปแบบของการตลาดท่ีสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน ท่ีจะต้องเป็นตัวขับเคล่ือนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยได้
พลิกฟื้นกลับข้ึนมาได้ 
  การใช้ภูมิปัญญาไทยผสมผสานกับแนวคิดทางด้านการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นตัว
สนับสนุน เป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้ประกอบการหรือนักอออกแบบยุคใหม่ต้องค านึงถึง ภูมิปัญญาของไทยท่ีมี
มาต้ังแต่โบราณนั้นเป็นตัวบ่งบอกถึงความมีอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยอย่างเห็นได้ชัด เป็นอีกหนึ่ง
ประเด็นท่ีถูกนักออกแบบน าแนวคิดต่างๆเหล่านี้มาใช้สร้างสรรค์ในงานออกแบบไทยมาอย่างช้า
นาน ดังจะเห็นได้จากงานออกแบบในปัจจุบันที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมาจากความเป็นไทย เครื่องเรือน
ก็รูปแบบแนวความคิดเหล่านั้นผสมผสานอยู่เช่นกัน  
  ความนิยมในการใช้งานเครื่องเรือนในประเทศไทย  เป็นท่ีนิยมมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และดูเหมือนจะยิ่งมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่าง โดยจะเห็นได้จากการเติบโต
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านท่ีพักอาศัย ท่ีมาตอบสนองการอยู่อาศัยของคนเมืองท่ีมีเพิ่มมากขึ้นท่ัวทุก
เมืองใหญ่ของประเทศไทย เครื่องเรือนในท่ีพักอาศัยของคนไทยมีหลากหลายประเภท รวมไปถึงความ
แตกต่างในด้านต่างๆของตัวเครื่องเรือนท่ีมีให้ได้เลือกใช้ตามรสนิยมและความเหมาะสมของ
ผู้บริโภค ตามยุคสมัย 
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  เครื่องเรือนหวาย เป็นเครื่องเรือนท่ีมีความนิยมมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรูปแบบต่างๆ
ได้ถูกพัฒนามาอย่างหลากหลายต้ังแต่รูปแบบด้ังเดิม ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความทันสมัยน่าสนใจ มีให้
เลือกอย่างหลากหลายตามท่ีผู้บริโภคจะน าไปจัดวางตามสถานท่ีต่างๆท่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องของ
รูปแบบสถานท่ี เครื่องเรือนหวายโดยส่วนมากจะมีการใช้หวายแท้และหวายเทียมเป็นส่วนประกอบ
หลักในการออกแบบและผลิต การใช้หวายแท้และหวายเทียมก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่ องของ
คุณสมบัติ เช่น เครื่องเรือนหวายแท้จะไม่สามารถวางกลางแจ้งได้ เครื่องเรือนหวายเทียมก็จะสามารถ
วางกลางแจ้งได้ แต่ท้ังสองจะให้ความรู้สึกและผิวสัมผัสท่ีแตกต่างกัน รูปแบบและเสน่ห์ของหวายเป็น
ท่ีสนใจของคนไทยมาอย่างช้านาน และเป็นหนึ่งในสินค้าท่ีสร้างมูลค่าให้กับวงการอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือนไทยเสมอมา 
  ด้วยคุณสมบัติของวัสดุหวายท่ีมีความโดดเด่นสูงและมีหลากหลายประเภทให้เลือกน ามาใช้
ออกแบบ และคุณสมบัติอันมีเสน่ห์ในเรื่องของความยืดหยุ่น เหนียว ทนทาน มีระยะเวลาการใช้งานท่ี
ยาวนาน ดึงดูดให้นักออกแบบน ามาสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบท่ีน่าสนใจได้อย่างหลากหลายไม่
ส้ินสุด ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้นการออกแบบเครื่องเรือนหวายสามารถใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการ
คาดการณ์แบบในกระบวนการออกแบบและวางแผนการผลิตได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่ิงส าคัญใน
การออกแบบเครื่องเรือนหวายด้วย ท าให้เครื่องเรือนหวายมีความโดดเด่น สวยงาม รูปทรงทันสมัย
ตามท่ีนักออกแบบได้ท าการออกแบบไว้ 
  จากแรงบันดาลใจของผู้ออกแบบท่ีได้เคยสัมผัสและออกแบบงานเครื่องเรือนหวาย จึงมีความ
สนใจท่ีจะน าวัสดุประเภทหวาย มาท าการออกแบบเป็นชุดเครื่องเรือนประเภทเก้าอี้นั่ง โดยการน า
หวายมาสานในบริเวณส่วนท่ีรองรับร่างกาย  
  นอกเหนือจากนั้นผู้ออกแบบยังมีแนวความคิดท่ีจะทดลองน าเส้นด้ายใยกัญชงย้อมคราม มา
ท าการสานพันเข้าร่วมการเส้นหวาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้ายจากครามมีความน่าสนใจใน
เรื่องของคุณสมบัติท่ีดีต่อร่างกายผู้ใช้งานและส่ิงแวดล้อม ปราศจากสารปนเปื้อน ผ้าท่ีได้จากการย้อม
คราม จึง เป็น ท่ีนิ ยม ในประ เทศไทยบาง ส่วน  แต่มี ความนิ ยมมากในประ เทศญี่ ปุ่ นและ
สหรัฐอเมริกา นอกเหนือ จากนั้นยังเป็นการเพิ่มมิติและความรู้สึกท่ีน่าสนใจ ในรูปแบบใหม่ขึ้น
ระหว่างวัสดุท้ังสอง รวมไปถึงการออกแบบลวดลายใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นจากการสานร่วมกันระหว่างเส้นใย
กัญชงย้อมครามและเส้นหวาย อีกท้ังคุณสมบัติของใยกัญชงท่ีมีความความเหนียว ทนทาน ยืดหยุ่นซึ่ง
คาดว่าจะให้ความรู้สึกท่ีเปล่ียนไปจากเดิมอีกด้วย  
  ศิลปะและภูมิปัญญาของท้ังสองแขนงวิชามีความแตกต่างกัน แต่มีรูปแบบการท างานด้าน
การจักสานในรูปแบบใกล้เคียงกัน จากการออกแบบครั้งนี้จะท าให้ท้ังสองสามารถก้าวเดินไปใน
ทิศทางเดียวกันได้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันของท้ังสองฝ่าย  ซึ่งท้ังหมด
สามารถเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
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สร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้งาน รวมไปถึงการคิดค้นหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการน าวัสดุท่ีแตกต่างมาใช้
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างสัมผัสใหม่ให้เครื่องเรือน และสุดท้ายท่ีส าคัญคือ
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์จากงานศิลปหัตถกรรมสมัยใหม่ได้ในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการทดลองน าวัสดุหวายมาใช้สานร่วมกันกับเส้นด้ายย้อมคราม 
 1.2.2 เพื่อออกแบบเครื่องเรือนท่ีใช้หวายสานร่วมกันกับกับเส้นด้ายย้อมคราม 

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องเรือนท่ีใช้หวายสานร่วมกันกับเส้นด้ายย้อมคราม 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษาข้อมูล 
  1.3.1.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องเรือน
หวาย ใยกัญชง และการย้อมคราม 
   1) ประวัติความเป็นมาของเครื่องเรือนหวาย ใยกัญชง และการย้อมคราม 
   2) องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเรือนหวาย ใยกัญชง และการย้อมคราม 
   3) การออกแบบเครื่องเรือน 
   4) วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
    5) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง 
   1.3.1.2 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องเรือนหวาย ใยกัญชง และการย้อม
คราม โดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน 
 1.3.2 ขอบเขตการออกแบบ 
   1.3.2.1 ออกแบบเครื่องเรือนโดยน าข้อสรุปลักษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
หวายเป็นข้อก าหนดในการออกแบบเครื่องเรือน 
 
1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
  1.4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน 
   1.4.1.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหวายและ
เครื่องเรือน 
   1.4.1.2 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของหวาย โดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านการผลิต
เครื่องเรือนหวาย 
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   1.4.1.3 วิเคราะห์ข้อมูล แจกแจงรูปแบบ และแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือน
หวาย 
 1.4.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา 
   1.4.2.1 สรุปข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ 
  1.4.2.2 ร่างแบบและพัฒนาแบบ 
  1.4.2.3 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 
  1.4.2.4 ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
 1.4.3 ประเมินผลผลิตภัณฑ์ 
  1.4.3.1 ประเมินผลโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
  1.4.3.2 ประเมินผลโดยกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 1.4.4 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
   1.4.4.1 น าผลการทดลองจากต้นแบบ ผลการทดสอบ ผลการประเมินจากผู้ใช้ท า
การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.5.1 ได้ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบแนวคิดการสร้างสรรค์เครื่องเรือนหวาย และได้ศึกษา
แนวทางการออกแบบเครื่องเรือนหวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 
  1.5.2 ได้เครื่องเรือนท่ีมีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย แต่ยังคงเสน่ห์ของงานหวาย ผสานกับการใช้
เส้นด้ายย้อมครามร่วมในการออกแบบ 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.6.1 เครื่องเรือน หมายถึง ชุดเก้าอี้หวายท่ีผสมผสานการใช้เส้นด้ายย้อมครามในการ
ออกแบบร่วม โดยประกอบไปด้วย เก้าอี้รับประทานอาหาร เก้าอี้นั่งพักผ่อน และท่ีพักเท้า 
 1.6.2 หวาย หมายถึง วัสดุท่ีนิยมน ามาท าเครื่องเรือน เครื่องจักสานหรือเครื่องมือเครื่องใช้ 
เพราะเนื้อและผิวหวายมีลักษณะสวยงาม เหนียวทนทาน 
 1.6.3 เส้นด้าย หมายถึง เส้นใยกัญชงท่ีถูกปั่นจนเป็นด้ายเส้นเล็กบาง ขนาด 0.5 มิลลิเมตร 
ด้วยกรรมวิธีแบบอุตสาหกรรม เพื่อน ามาใช้ย้อมครามธรรมชาติ 
 1.6.4 ย้อมคราม หมายถึง การย้อมสีด้วยครามธรรมชาติ มีเฉดสีฟ้าถึงสีน้ าเงินเข้ม  
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการด าเนินงานวิจัย แนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้าย

ย้อมคราม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยได้ศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร 
จากหนังสือ วารสาร นิตยสาร และสารนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลสังเกตการณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องเรือน และได้จัดท ารูปแบบการน าเสนอไว้ในท่ีนี้ ซึ่งจะน ามาประกอบ
ในการออกแบบโดยได้น าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ความหมายและความส าคัญของการออกแบบเครื่องเรือน 
  2.2 ประเภทของเครื่องเรือน 
  2.3 หลักการและองค์ประกอบในการออกแบบเครื่องเรือน 

2.4 การออกแบบเก้าอี้ 
2.5 การศึกษาข้อมูลด้านรูปแบบการจักสาน 
2.6 กระบวนการมัดหมี ่
2.7 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
2.8 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1  ความหมายของการออกแบบเคร่ืองเรือน 

 ค าว่า การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือจัดองค์ประกอบท้ังท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ 
เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ การน าองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผู้ออกแบบต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความงาม ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญยิ่งของการออกแบบ (สาคร คันธ
โชติ, 2528) 
 ค าว่า เครื่องเรือน (Furniture) ในภาษาไทยสามารถเรียกได้หลายค า เช่น เคหะภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ภายในบ้านหรือเครื่องตกแต่งบ้าน ล้วนแต่มีความหมายใกล้เคียงกัน ดังนั้นเครื่อง
เรือน หมายถึง เครื่องตกแต่งบ้านพักอาศัยหรืออาคาร มีประโยชน์ใช้สอยสะดวกสบายในการใช้ 
เครื่องเรือนเป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปโภค ซึ่งได้แก่ โต๊ะอาหาร โต๊ะท างาน ตู้ เก้าอี้ เตียงนอน ช้ันวาง
ของ ตลอดจนส่ิงของท่ีใช้ ตกแต่งอาคาร เป็นต้น 
  การออกแบบจึงหมายถึง การออกแบบเครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ความงาม ความสะดวกในการใช้งานมากท่ีสุด โดยเน้นด้านประโยชน์ใช้สอยก่อนความงาม (วรรณิภัค 
สหสมโชค, 2549r) 
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2.2 ประเภทของเคร่ืองเรือน 

เครื่องเรือนท่ีใช้กันในปัจจุบันนี้ได้มีผู้แบ่งประเภทของเครื่องเรือนหลายวิธี ดังนี้  
2.2.1 การแบ่งเครื่องเรือนตามลักษณะท่ีต้ัง  

การแบ่งเครื่องเรือนตามลักษณะท่ีต้ังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
   2.2.1.1 เครื่องเรือนภายนอกอาคาร (Out-door furniture) 
    เครื่องเรือนภายนอกอาคารเป็นเครื่องเรือนท่ีวางอยู่นอกอาคาร เช่น ตาม
สวนสาธารณะ ตามถนน ตามสนามหญ้าหรือท่ีสาธารณะท่ัวไป มีลักษณะทนต่อสภาพแวดล้อมสูง 
เช่น แดด ฝน ลม ความช้ืน มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ เช่น แมลง ปลวก มอด สัตว์เล้ียง เป็นต้น เป็น
เครื่องเรือนท่ีมีน้ าหนักมาก ใช้วัสดุและโครงสร้าง แข็งแรง เพื่อป้องกันการเคล่ือนย้าย การสูญหาย
และทนต่อสภาพแวดล้อม 

 

   
ภาพที่ 1 เครื่องเรือนภายนอกอาคาร 

ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560lสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
 

2.2.1.2 เครื่องเรือนภายในอาคาร (In-door furniture) 
    เครื่องเรือนภายในอาคารเป็นเครื่องเรือนท่ีใช้ภายในบ้านพักอา ศัย 
ส านักงาน หรืออาคารทั่วไป เป็นเครื่องเรือนท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง ซึ่งจะต้องมีรูปทรงท่ีสัมพันธ์
กับภายในอาคาร เนื้อท่ีว่าง ทางเดิน (Circulation) ขนาดของห้องเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกาย
มนุษย์ เปรียบเสมือนมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง และมีเครื่องเรือนเป็นส่ิงแวดล้อม 
 

        
ภาพที่ 2 เครื่องเรือนภายในอาคาร 

ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560mสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560)  
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2.2.2 การแบ่งเครื่องเรือนตามรูปร่างลักษณะ 
การแบ่งเครื่องเรือนตามรูปร่างลักษณะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
2.2.2.1 เครื่องเรือนประเภทตู้ (Box-type furniture) 

    เครื่องเรือนประเภทนี้ส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีเก็บภาชนะของส่ิงของต่างๆ และ
รับน้ าหนักของภาชนะและ ส่ิงของโดยตรง สนองความต้องการผู้ใช้ท้ังด้านประโยชน์ใช้สอยและเพื่อ
การตกแต่ง ได้แก่ ตู้เต้ีย ตู้สูง ตู้แขวน ช้ันวางของ เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3 เครื่องเรือนประเภทตู้ 
ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560jสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 

 
2.2.2.2 เครื่องเรือนประเภทขา (Leg-type furniture) 

    เครื่องเรือนประเภทนี้จะท าหน้าท่ีรับน้ าหนักร่างกายมนุษย์โดยตรง และรับ
น้ าหนักอุปกรณ์และส่ิงของต่างๆ เป็นส่วนรองลงมา เครื่องเรือนประเภทนี้ ได้แก่ เก้าอี้ประเภทต่างๆ 
โต๊ะประเภทต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 4 เครื่องเรือนประเภทขา 

ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560iสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
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2.2.2.3 เครื่องเรือนประเภทบุ (Upholstery-type furniture) 
    เครื่องเรือนประเภทนี้จะมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วย ฟองน้ า ฟองยาง ใย
สังเคราะห์ เส้นใยต่างๆ ซ่อนอยู่ภายใน เช่น เก้าอี้บุนวมประเภทต่างๆ 

 

 
 

ภาพที่ 5 เครื่องเรือนประเภทบุ 
ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560kสืบค้นเมื่อวันท่ี 2ธันวาคม 2560) 

 
2.2.3 การแบ่งเครื่องเรือนตามลักษณะการติดต้ัง 
การแบ่งเครื่องเรือนตามลักษณะการติดต้ังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

  2.2.3.1 เครื่องเรือนประเภทติดต้ังถาวร (Built-in furniture) 
    เป็นเครื่องเรือนท่ีสร้างติดกับอาคารมีลักษณะพิเศษเฉพาะ โดยออกแบบ
และสร้างให้เหมาะสมหรือ เข้าชุดกับอาคารนั้นๆ 
 

 
 

ภาพที่ 6 เครื่องเรือนประเภทติดต้ังถาวร 
ท่ีมา: (www.samsung.com, 2560สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
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   2.2.3.2 เครื่องเรือนแบบลอยตัว (Free standing furniture or movable 
furniture) 
    เป็นเครื่องเรือนท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วน
ใหญ่มีน้ าหนักเบาหรืออาจถอดประกอบได้สะดวกในการหาต าแหน่งท่ีวาง 

 

 
ภาพที่ 7 เครื่องเรือนแบบลอยตัว 

ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560hสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
 

2.2.4 การแบ่งเครื่องเรือนตามสถานท่ีใช้  
การแบ่งเครื่องเรือนตามสถานท่ีใช้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

   2.2.4.1 เครื่องเรือนท่ีใช้ในบ้านท่ีพักอาศัย เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ เตียง ช้ันวางของต่างๆ  
   2.2.4.2 เครื่องเรือนท่ีใช้ในส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะพิมพ์ดีด 
เก้าอี้ท างาน เป็นต้น  
   2.2.4.3 เครื่องเรือนท่ีใช้ในท่ีชุมชน เช่น เก้าอี้ในสวนสาธารณะ เก้าอี้ในรถไฟ ตู้เก็บ
ของท่ีสาธารณะ เป็นต้น  
   2.2.4.4 เครื่องเรือนท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น ตู้เก็บเครื่องมือ เก้าอี้ส าหรับท าฟัน 
โต๊ะทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น (วรรณภิัค สหสมโชค, 2549r) 
 
2.3 หลักการและองค์ประกอบในการออกแบบเคร่ืองเรือน 
 2.3.1 หลักการออกแบบเครื่องเรือน 

ในการออกแบบเครื่องเรือนมีแนวทางการออกแบบอยู่ 2 แนวทาง คือ 
   2.3.1.1 การออกแบบโดยสนองตอบบุคคลเพียงคนเดียว หรือกลุ่มเล็ก เพียงกลุ่ม
เดียว มุ่งการใช้งานเฉพาะอาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ จะออกแบบให้กับผู้จ้างเฉพาะรายโดยออกแบบให้
ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง การผลิตก็เพียงแต่ควบคุมให้ผู้ผลิตผลิตให้ได้ตรงตามท่ีนักออกแบบ
ต้องการ 
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  เน้นทางศิลปะ 70% 
เน้นทางเทคโนโลยี 30% 

 
 
 

แผนผังท่ี 1 ผังแสดงขบวนการผลิตเครื่องเรือนท่ีเน้นทางด้านศิลปะ ซึ่งผลิตในจ านวนน้อย 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549a) 

 
   2.3.1.2 การออกแบบเครื่องเรือนเพื่อสนองตอบคนกลุ่มใหญ่ มีขอบเขตกว้างขวาง 
ดังนั้นจึงต้องศึกษากลุ่มผู้ใช้ ต้นทุนการผลิต การตลาด เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ วัสดุ 
กระบวนการผลิต ฯลฯ น ามา วิเคราะห์สรุปเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบเน้นกระบวนการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม (Mass production) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังท่ี 2 ผังแสดงขบวนการผลิตเครื่องเรือนท่ีเน้นทางศิลปะและเทคโนโลยีเท่ากัน 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549b)  

 
 
 

นักออกแบบ 

เจ้าของลูกค้า ช่าง 

นักออกแบบ 

ผู้บริโภค 
โรงงาน 

ตัวแทนจ าหน่าย 

การตลาด 

เน้นทางศิลปะ 50% 
เน้นทางเทคโนโลยี 50% 
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การออกแบบเครื่องเรือนโดยท่ัวไปมักจะมีหลักในการออกแบบ ดังนี้  
- เครื่องเรือนนั้นใช้เพื่ออะไร 

ต้องสะดวกต่อการใช้ (Easy to used & convenience)  
- เครื่องเรือนนั้นจะใช้วัสดุชนิดใด 

ต้องใช้วัสดุท่ีเหมาะสม (Most suitable material)  
- เครื่องเรือนนั้นควรมีโครงสร้างอย่างไร 

ต้องมีโครงสร้างแข็งแรงและทนทาน (Strong & durable construction)  
- เครื่องเรือนนั้นควรใช้เทคนิคและกระบวนการผลิตอย่างไร 

ต้องใช้เทคนิคการผลิตท่ีสอดคล้องกับวัสดุท่ีใช้ (Processing method 
that is suitable for the material)  
- เครื่องเรือนควรมีราคาเท่าไร 

ต้องมีราคาและคุณภาพท่ีสมดุลกัน (Cost & quality should be 
matched)  
- เครื่องเรือนมีรูปร่างและสีสันอย่างไร  

ต้องมีรูปร่างและสีสันท่ีเข้ากันได้ (Form & color should be harmony 
& beautiful method) 

   เครื่องเรือนจะต้องมีหลักการออกแบบท่ีสัมพันธ์กับการออกแบบเครื่องเรือนเพื่อ
สะดวกต่อการใช้งาน ใช้วัสดุท่ีเหมาะสม โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ใช้เทคนิคการผลิตท่ีสอดคล้องกับ
ผู้ใช้ มีราคาและคุณภาพท่ีสมดุล เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้ครบถ้วนและลดต้นทุนการผลิตให้
ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้ ต้องมีรูปร่างและสีสันท่ีเข้ากันได้ มีจุดประสงค์เพื่อจูงใจผู้ซื้อและส่งเสริมการ
ขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังท่ี 3 ผังแสดงความสัมพันธ์ของการออกแบบเครื่องเรือน 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549c) 

1.ประโยชน์ใช้สอย 

2. วัสดุ 

3. โครงสร้าง 

4. เทคนิควิธีการ 

5. เศรษฐศาสตร ์

6. สุนทรียศาสตร์ 
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2.3.2 องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องเรือน 
   ส่ิงท่ีควรทราบในการออกแบบ คือ องค์ประกอบของการออกแบบ (Element of 
design) ซึ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อให้เกิดความงดงาม สมส่วน เป็น
ท่ียอมรับทางสากล ซึ่งมี ลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
   2.3.2.1 จุด (Dot) จุดเป็นพื้นฐานอันดับแรกของการออกแบบ จุดท่ีเรียงตัวกันอย่าง
ต่อเนื่องจะท าให้เกิดเส้นทิศทางและรูปร่าง  
   2.3.2.2 เส้น (Line) เส้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดของการออกแบบทุกส่ิงล้วนเกิดจากการ
น าเส้นมาประกอบกัน 

ความรู้สึกของเส้น 
 
เส้นต้ัง : ให้ความรู้สึก มั่นคงแข็งแรง สง่า สงบ ไม่เคล่ือนไหว น่าเกรงขาม 
  
เส้นนอน : ให้ความรู้สึก เงียบสงบ ราบเรียบ เฉ่ือยชา  
 
เส้นเฉียง : ให้ความรู้สึก ไม่มั่นคง ความไม่สมดุล ไม่อยู่นิ่ง ว่องไว  
 
เส้นหยัก : ให้ความรู้สึก สับสน วุ่นวาย เคล่ือนไหวมีพลัง แหลมคม  
 
เส้นโค้ง : ให้ความรู้สึก อ่อนไหว อ่อนช้อย อ่อนแอ เศร้า 

   2.3.2.3 รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) 
    รูปร่างและรูปทรงเกิดจากการน าเส้นตรงและเส้นโค้งมาประกอบด้วยกันจน
เป็นรูป รูปร่างจะมีลักษณะ เป็น 2 มิติ ส่วนรูปทรงจะมีลักษณะ 3 มิติ 

รูปร่างและรูปทรงมีลักษณะแตกต่างกันแบ่งออกได้ดังนี้ 
     1) รูปแบบตามธรรมชาติ (Organic form) คือ รูปลักษณะท่ี
ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากท่ีสุด ซึ่งได้ แรงบันดาลใจจาก พืช สัตว์ รูปร่างของมนุษย์ 
     2) รูปแบบเรขาคณิต (Geometric form) คือ รูปลักษณะท่ีมี
ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งเป็นรูป เช่น ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ห้าเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม 
วงกลม วงรี รูปทรงกระบอก เป็นต้น 
     3) รูปแบบอิสระ (Free form or abstract) เป็นรูปแบบท่ีไม่
สามารถจะบอกได้ว่าเป็นรูปแบบของ อะไร นิยมในศิลปะสมัยใหม่ เป็นรูปแบบท่ีแตกต่างจากรูปแบบ
ตามธรรมชาติและรูปแบบเรขาคณิต เช่น รูปหัวใจ กีตาร์ เป็นต้น 
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2.3.2.4 ลักษณะผิว (Texture) 
    ลักษณะผิวเป็นคุณสมบัติภายนอกของวัสดุ ซึ่งมีผลต่อความรู้สึก ความงาม 
และประโยชน์ใช้สอย ลักษณะผิวของวัสดุจะให้ความรู้สึกเรื่องน้ าหนัก ระยะ ลักษณะผิวหยาบให้
ความรู้สึกหนักและใกล้กว่าลักษณะผิวละเอียด ลักษณะของผิวมีบทบาทต่อประโยชน์ ใช้สอยและ
บังคับการออกแบบไปในตัว เช่น กระจกให้ความรู้สึก นุ่มนวล หรูหรา ผิวเรียบล่ืนมันของกระเบื้อง
เคลือบช่วยให้สะดวกต่อการท าความสะอาด ผิวนุ่มๆ ของพรม ในห้องให้ความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวล
ยามพักผ่อน 

2.3.2.5 สี (Color) 
    สีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากในการออกแบบ ซึ่งการออกแบบจะใช้สีใดนั้นขึ้นอยู่
กับสีท่ีใช้และสถานท่ี ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้เรื่องทฤษฎีสี เช่น สภาพสีส่วนรวม สีตัดกัน สีคู่ ตรง
ข้าม สีร้อน สีเย็น และมี ความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสีท่ีมีต่อความรู้สึกของมนุษย์ เช่น 

สีเขียว : ให้ความรู้สึก สดช่ืน เบิกบาน เจริญเติบโต  
สีแดง : ให้ความรู้สึก เร่งเร้า ต่ืนเต้น รุนแรง ดึงดูดความสนใจ  
สีเหลือง : ให้ความรู้สึก รื่นเริง สว่าง สดใส  
สีฟ้า : ให้ความรู้สึก สว่างสดใส สงบสุข  
สีเทา : ให้ความรู้สึก สงบนิ่งเฉย เก่าแก่ 
สีขาว : ให้ความรู้สึก ความว่างเปล่า บริสุทธิ์ สะอาด กว้างขวาง 

สีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
     1) สีท่ีเรามองเห็นตามธรรมชาติ (Naturalistic color) เช่น แสง
ของดวงอาทิตย์ท่ีใกล้ลับขอบฟ้า สีของดวงไฟ ป้ายนีออน 
     2) สีของวัสดุ (Material color or real color) คือ สีของวัสดุแท้ 
เช่น สีของหินอ่อน อิฐ เนื้อไม้ ซึ่งบางครั้งเราไม่ต้องใช้สีเคลือบผิวเนื้อแท้ของวัสดุนั้นๆ 
     3) สีท่ีเกิดจากการใช้เนื้อสีทา (Hue or Scientific color) เป็นสี
วิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อให้ได้สีตาม ความต้องการ นอกจากจะท าให้วัสดุสวยงามแล้วยังเพิ่มความคงทน
แก่วัสดุต่างๆ อีกด้วย 

2.3.2.6 ลวดลาย (Pattern) 
    ลวดลายมีท้ังลวดลายจากธรรมชาติ และลวดลายท่ีคิดประดิษฐ์ขึ้น เช่น 
ลวดลายของเนื้อไม้ ลวดลาย ของหนังสัตว์ ลวดลายของผ้า 

2.3.2.7 ช่วงระยะ (Space) 
    ช่วงระยะ หมายถึง ระยะช่องว่างระหว่าง 2 ประเภท คือ ช่องว่างของวัตถุ 
(Positive Space) และช่องว่าง รอบๆ ตัววัตถุ (Negative space) ท่ีส าคัญคือช่องว่างในตัวของวัตถุ
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และช่องว่างรอบตัว วัตถุจะต้องมีความสัมพันธ์กันและท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นเด่นชัดขึ้น หากจัดวางเนื้อท่ี
ของรูปหรือส่ิงท่ีเป็นช่องว่างได้ถูกต้อง 
    หลักในการออกแบบ (Principle of design) เป็นการน าเอาองค์ประกอบ
ของการออกแบบมาจัดโดยให้ มีความรู้สึกท่ีสัมพันธ์กัน ซึ่งได้แก่ ความกลมกลืนกัน (Harmony) 
จังหวะ (Rhythm) ความสมดุล (Balance) การเน้น (Emphasis) สัดส่วน (Proportion) เอกภาพ 
(Unity) และความต่างกัน (Contrast) 

2.3.2.8 ความกลมกลืน (Harmony) 
    ความกลมกลืน คือ ความกลมกลืนท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งอาจจะท า
ให้เกิดผล 2 ประการคือ ถ้ากลมกลืนมากเกินไปงานนั้นก็จะดูราบเรียบ ขาดจุดสนใจ ขาดเอกลักษณ์ 
ประการท่ี 2 ถ้างานไม่กลมกลืนกัน จะท าให้รู้สึกยุ่งเหยิง ซับซ้อน ขาดเอกลักษณ์เช่นกัน ฉะนั้นย่อม
เป็นหน้าท่ีโดยตรงของนักออกแบบท่ีจะต้องวาง เค้าโครงความกลมกลืนกัน หรือขัดแย้งกันเล็กน้อย 
เพื่อท าให้งานท่ีออกแบบดีขึ้น ความกลมกลืนอาจจะเกิดขึ้น หลายลักษณะ เช่น 
     1) ความกลมกลืนในลักษณะของรูปแบบในงาน คือ การสร้าง
ความกลมกลืนกันให้เด่นชัดในแต่ละยุคสมัย ซึ่งบางท่ีเราเรียกว่า “สไตล์” (Style) เช่น แบบหลุยส์ 
แบบญี่ปุ่น แบบไทย แบบจีน แบบสเปน เป็นต้น 
     2) ความกลมกลืนในลักษณะของเส้น รูปร่าง รูปทรง เช่น เส้น
ลักษณะใกล้เคียงกันจะกลมกลืนกัน เส้นลักษณะต่างกันจะขัดกัน รูปร่างและรูปทรง ลักษณะใกล้เคียง
กันจะกลมกลืนกัน รูปร่างและรูปทรง ลักษณะต่างกันจะขัดแย้งกัน 
     3) ความกลมกลืนในลักษณะผิว (ผิวเรียบ ขรุขระ มัน หยาบ ด้าน) 
ล้วนให้ความรู้สึกท้ังนั้น จะท าให้กลมกลืนกัน หรือสัมพันธ์กันหรือขัดกันเล็กน้อยเพื่อให้ผลงานงดงาม
ขึ้น 
     4) ความกลมกลืนกันของสีและน้ าหนักงาน หมายถึง การก าหนด
ลักษณะของสี จะให้มีน้ าหนักแก่อ่อน อย่างไร จึงจะท าให้กลมกลืนกัน การใช้คู่สีควรใช้จ านวน
เปอร์เซ็นต์เท่าไร อย่างไร เป็นสัดส่วนเท่าไรจึงจะดูสวย 
     5) ความกลมกลืนของความคิดในงาน หมายถึง ความกลมกลืน
ของเรื่องราว หรือลักษณะ ท้ังหมดของ ผลงาน ถึงแม้จะสามารถใช้องค์ประกอบของการออกแบบได้
กลมกลืนขนาดไหนก็ตาม ถ้าเรื่องราวท้ังหมดเข้ากัน ไม่ได้ งานช้ินนั้นอาจดูขัดตา ให้ความรู้สึกท่ี
ผิดปกติ 
 
 
 



  15 

2.3.2.9 จังหวะ (Rhythm) 
    จังหวะ คือ ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาท่ีมีท้ังความเคล่ือนไหวและหยุดนิ่ง       
มีจังหวะในตัวของมันเองกับ ส่ิงแวดล้อมอื่น หรือเนื้อท่ีว่าง จังหวะย่อมมีความส าคัญท่ีจะท าให้เกิด
ความงามได้ และรวมถึงการวางของ จังหวะสีให้เกิดการสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 

2.3.2.10 ความสมดุล (Balance) 
    ความสมดุล หมายถึง ความรู้สึกเท่ากันท้ัง 2 ด้าน เช่น รูปร่างของมนุษย์ท่ี
เท่ากันท้ังซ้ายและขวา ตามหลักการออกแบบความสมดุลแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
     1) ความสมดุลแบบเท่ากันทุกประการท้ัง 2 ข้าง (Symmetrical 
balance) เป็นแบบท่ีธรรมดา และง่ายท่ีสุด คือ มีแกนกลางแล้วส่วนท่ีถัดออกไปเท่ากันท้ัง 2 ข้างทุก
ประการ ไม่ว่าจะเป็นน้ าหนัก ปริมาตร สีสัน หรือให้ความรู้สึกประทับใจท่ีเท่ากัน 
     2) ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical balance) 
คือ การสมดุลท่ีมีแกนกลาง แล้วถัดออกไปท้ัง 2 ข้างไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน แต่ดูแล้วให้ความรู้สึกท่ี
เท่ากัน เป็นการจัดวางให้มีปริมาตร น้ าหนัก หรือสีสันท่ีท าให้เกิดการสมดุลกัน เช่น สมดุลด้วยสี ผิว 
หรือแสงเงา เป็นต้น 
     3) ความสมดุลในรูปแบบมีจุดหมุน (Radial balance or rotate 
balance) คือ ความสมดุลท่ีเริ่มจาก จุดศูนย์กลางแล้วกระจายออกไปโดยรอบ หรือกระจายออกไปให้
เกิดความสมดุลเฉพาะส่วนในลักษณะตรงกันข้าม 

2.3.2.11 การเน้น (Emphasis) 
    การเน้น คือ การแสดงจุดต่างๆ ให้เห็นเด่นชัดในเครื่องเรือนแต่ละชนิด 
อาจจะเน้นโดยใช้สี รูปทรง การใช้เส้นท่ีผิดแปลกไปจากเดิม หรือการใช้วัสดุท่ีต่างชนิดกันเพื่อสร้าง
จุดเด่น 

2.3.2.12 สัดส่วน (Proportion) 
    สัดส่วน คือ ความสัมพันธ์ของขนาดกว้าง ยาว สูง หรือมีปริมาตรท่ีสัมพันธ์
กัน เช่น เก้าอี้ท างานต้อง สัมพันธ์กับโต๊ะท างาน การท่ีจะให้สัดส่วนของส่ิงต่างๆ เปล่ียนไปได้จะต้องมี
ความรู้เรื่อง สี เส้น ช่วงระยะ เช่น เก้าอี้สีเข้มจะดูเล็กกว่าเก้าอี้ท่ีมีสีอ่อน เก้าอี้ท่ีใช้เส้นนอนมากๆ จะ
ท าให้ดูเต้ียกว่าปกติ การวางจังหวะของส่ิงต่างๆ เปล่ียนไปท าให้เกิดความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
กับรูปแบบนั้นๆ เป็นต้น 

2.3.2.13 เอกภาพ (Unity) 
    เอกภาพ คือ ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ คล้องจองกันได้เป็น
อย่างดี มีลักษณะท่ีสัมพันธ์กันในทุกๆ ด้าน 
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2.3.2.14 ความแตกต่างกัน (Contrast) 
    ความแตกต่างกันเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้มีการเคล่ือนไหวซ้ าซาก
เกินไป หรือเกิดความ เบื่อหน่ายจ าเจในการตกแต่ง เช่น การจัดห้องอาจมีเครื่องเรือนท่ีไม่เข้ากันอยู่  
1 ตัว ท่ีแตกต่างจากตัวอื่นๆ ท าให้เกิดความรู้สึกไม่จ าเจซ้ าซากจนเกินไป เป็นต้น 

2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ใช้สอยและรูปทรง 
   ความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ใช้สอยและรูปทรง (Relation between function 
and form) ก็เป็น ปัญหาอยู่เสมอว่าในการออกแบบนั้นจะยึดหลักอะไรก่อนหลัง หรือควรจะไปพร้อม 
กันจึงจะท าให้การออกแบบได้ผลดี ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของนักออกแบบจะตัดสินว่างานแต่ละชนิด
ต้องการอะไรเป็นส าคัญดังนี้ 
   2.3.3.1 งานท่ีต้องการประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ได้แก่ งานทุกชนิดท่ีมีรูปแบบมุ่งไป
ยังประโยชน์ใช้สอยมากกว่า ความสวยงามของรูปร่าง เช่น ต้องการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนให้มีความ
นุ่มสบาย ฉะนั้นการออกแบบจะยึดจุดนี้เป็นหลัก ส่วนความงามนั้นจะบังเกิดขึ้นมากหรือน้อยนั้นไม่ได้
ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ แต่จะพยายามท าให้เกิดความงามและสอดคล้องกับลักษณะใช้สอยมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได้ 
   2.3.3.2 งานท่ีต้องการรูปร่างเป็นหลัก เพื่อออกแบบให้ได้สวยแล้วประโยชน์จะได้
มากหรือน้อยหรือไม่ได้ เลยไม่นับว่าเป็นส่ิงส าคัญ งานประเภทนี้มักจะเป็นงานศิลปะและงานฝีมือ 
(Art and craft) เสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ของตกแต่งบ้าน รูปป้ันประติมากรรม เป็นต้น 
   2.3.3.3 งานท่ีต้องการประโยชน์ใช้สอยและรูปทรงพร้อมกัน ในวงการออกแบบทุก
สาขา มักจะมีการโต้แย้งกันเสมอว่า รูปทรงต้องมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function follow form) 
หรือประโยชน์ใช้สอยต้อง มาก่อน (Form follow function) นั้นต้องแล้วแต่ชนิดและความต้องการท่ี
จะแสดงออก และในงานออกแบบ บางชนิดก็ต้องการท้ังประโยชน์ใช้สอยและรูปทรงไปพร้อม กัน 
เพื่อสร้างความกลมกลืนกันให้ได้มากท่ีสุด ดังค ากล่าวว่า “รูปทรงและประโยชน์ใช้สอยเสมือนหนึ่ง
เป็นส่ิงเดียวกัน” (Form and function are one) 

2.3.4 หลักการออกแบบเครื่องเรือนให้ทันสมัย 
   งานออกแบบท่ีดูแล้วให้ความรู้สึกว่าทันสมัย (Modern design) เข้ากับสมัยนิยม    
มีหลักในการ พิจารณาดังนี้ 
   2.3.4.1 สามารถใช้ได้จริงตรงกับความจ าเป็น (Need) ในชีวิตประจ าวันของปัจจุบัน  

2.3.4.2 การออกแบบตรงกับความต้องการอย่างชัดแจ้งในช่วงเวลานั้น  
   2.3.4.3 เกิดประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าท้ังทางศิลปะและประโยชน์ใช้สอยไป
พร้อมกัน 
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   2.3.4.4 มีการใช้วัสดุใหม่หรือวัสดุรีไซเคิล เทคนิคใหม่ มีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าท่ีเคย
เห็นอยู่ตามปกติ สามารถเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม 
   2.3.4.5 มีการพัฒนาด้านรูปทรง พื้นผิว และสี ซึ่งเกิดมาจากความต้องการโดยตรงท่ี
สอดคล้องท่ีเหมาะสม วัสดุท่ีใช้และเทคนิคการผลิต 
   2.3.4.6 มีความชัดเจนในด้านคุณภาพ (Qualities) และความงามของวัสดุท่ีใช้ อย่า
ท าให้วัสดุดูเหมือนว่าเป็น อย่างอื่นท่ีท าให้เกิดการเข้าใจผิดต่อวัสดุท่ีแท้จริงนั้น ไม่พยายามบดบัง
พื้นผิว ท่ีแท้จริงของวัสดุ 
   2.3.4.7 ลักษณะงานสามารถบ่งบอกวิธีการใช้อย่างชัดเจน เช่น ไม่ท าให้งานท่ีผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม (Mass-production) มีลักษณะเหมือนกับงานหัตถกรรม (Handicraft) 
   2.3.4.8 มีการใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตอย่างกลมกลืนกันและเป็นท่ีน่าพอใจ 
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้พบเห็น 
   2.3.4.9 สามารถใช้เครื่องจักรในการผลิตอย่างเหมาะสมและสะดวกส าหรับควบคุม
การผลิต   
   2.3.4.10 สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง  
   2.3.4.11 มีความแข็งแรงทนทาน โดยเลือกใช้โครงสร้างให้เหมาะสม ค านึงถึงความ
ปลอดภัยขณะใช้งาน 
   2.3.4.12 มีความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomics) ค านึงถึงสัดส่วนท่ีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน ขนาด และขีดจ ากัดของผู้ใช้ เช่น เก้าอี้ ต้องมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับการ
ใช้งาน 
   2.3.4.13 มีความสวยงามน่าใช้ คือ ต้องออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่าง ขนาด สีสัน 
สวยงามน่าใช้ นอกจากนั้นนักออกแบบจะต้องช่วยยกระดับเกี่ยวกับรสนิยมในด้านรูปร่าง ขนาด สีสัน 
แก่ผู้ใช้ให้ดีขึ้น 
   2.3.4.14 มีราคาพอสมควร นักออกแบบท่ีดีต้องรู้วิธีการใช้วัสดุให้ถูกต้อง รวมท้ัง
กรรมวิธีการผลิต ท่ีเหมาะสม ผลิตได้ง่าย สะดวก ท้ังยังรวมไปถึงราคาของงานนั้นให้มีราคาเหมาะสม
กับวัสดุ และสมควรตามความต้องการของมนุษย์ 
   2.3.4.15 การขนส่ง เป็นการออกแบบจะต้องค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ขนส่ง
สะดวก กินเนื้อที่ในการขนส่ง หรือไม่ การขนส่งทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศต้องท าการบรรจุหีบห่อ
อย่างไรโดยไม่ท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย ขนาดของรถตู้บรรทุกสินค้า หรือเนื้อท่ีท่ีใช้ในการขนส่งมี
ขนาดกว้าง ยาวเท่าไร 
    2.3.4.16 การซ่อมแซมง่าย เป็นส่ิงท่ีต้องออกแบบให้สามารถแก้ไขได้และการสึก
หรอต่ านอกจากนี้แล้วนักออกแบบจะต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักออกแบบไม่ว่าจะ
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เป็นรูปแบบ สีสัน หรือเทคนิคท่ีนักออกแบบแต่ละคนจะพึงมี ซึ่งส่ิงนี้นับได้ว่าเป็นเครื่องแสดงถึง
ความสามารถของนักออกแบบได้ว่ามีฝีมือหรือมีความสามารถระดับใด (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549r) 
 
2.4 การออกแบบเก้าอี ้

เครื่องเรือนท่ีให้ความรู้สึกสบายและเรียบง่ายในจ านวนเครื่องเรือนท้ังหมดคงจะเป็นเก้าอี้ 
เพราะการนั่ง เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งท่ีรองลงมาจากการนอน ท าให้ผู้นั่งคลายความเหนื่อยล้าและ
อ่อนเพลีย สามารถให้ มนุษย์เราท างานหรือท ากิจกรรมอื่นได้นานกว่าการยืน การนั่งจึงเป็นอิริยาบถท่ี
สะดวกสบายในการท างานมากท่ีสุด โดยปกติคนเราไม่สามารถนั่งในท่าใดท่าหนึ่งได้เป็นเวลานาน 
หรือนั่งในลักษณะเดิมตลอดเวลา ดังนั้นเก้าอี้จึงจ าเป็นต้องออกแบบให้มีลักษณะการนั่งท่ีแตกต่างกัน
ตามการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1) เก้าอี้ส าหรับท างาน (Working chair)  
2) เก้าอี้ส าหรับการพักผ่อนระยะส้ัน (Relaxing chair)  
3) เก้าอี้ส าหรับการพักผ่อนระยะยาว (Resting chair) 

นอกจากนี้อาจแบ่งเก้าอี้ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของเก้าอี้ได้ เช่น  
1) เก้าอี้ไม่มีพนักพิง (Stool)  
2) เก้าอี้มีท่ีเท้าแขนและไม่มีท่ีเท้าแขน (Chair and Am chair)  
3) เก้าอี้พักผ่อน (Easy chair) 
4) เก้าอี้บุนวม (Upholstered chair)  
5) เก้าอี้นอน (Day Bed) 

2.4.1 รูปลักษณะของเก้าอี้แต่ละแบบ 
   ลักษณะเก้าอี้นอกจากจะแบ่งตามการใช้งานแล้ว ยังสามารถแบ่งได้ตามรูปลักษณะ
ของเก้าอี้ได้ดังนี้ 
   2.4.1.1 ลักษณะเก้าอี้แบบส าเร็จรูป (Prefabricated style) เป็นเก้าอี้ท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปจากโรงงาน มีโครงสร้างต่อกันระหว่างท่ีนั่ง ขา และพนักพิง 

 
ภาพที่ 8 เก้าอี้แบบส าเร็จรูป 

ท่ีมา: (http://en.thonet.de, 2560สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
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    2.4.1.2 ลักษณะเก้าอี้แบบพับ (Folding style) เป็นเก้าอี้ท่ีออกแบบให้สามารถพับ
เก็บได้เพื่อประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บ 

 

 
 

ภาพที่ 9 เก้าอี้แบบพับ 
ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560fสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 

 
   2.4.1.3 ลักษณะเก้าอี้แบบซ้อน (Stacking style) เป็นเก้าอี้ท่ีออกแบบให้สามารถ
เก็บซ้อนกันได้ในแนวต้ัง บางลักษณะออกแบบให้ซ้อนกันได้ถึง 30 ตัว ท าให้ประหยัดเนื้อท่ีในการ
จัดเก็บ 

 

 
 

ภาพที่ 10 เก้าอี้แบบซ้อน 
ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560dสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
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   2.4.1.4 ลักษณะเก้าอี้แบบต่อยื่นออก (Extension style) เป็นเก้าอี้ท่ีออกแบบให้
เก้าอี้ต่อเนื่องกับ เครื่องเรือนชนิดอื่น เช่น เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้คู่ เป็นต้น 

 

  
 

ภาพที่ 11 เก้าอี้แบบต่อยื่นออก 
ท่ีมา: (www.officemate, 2560สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 

    
 

2.4.1.5 ลักษณะเก้าอี้แบบปรับระดับ (Adjustable style) สามารถปรับลักษณะ
การใช้งานได้หลายลักษณะ เช่น นั่ง หรือกึ่งนั่งกึ่งนอน 

 

  
ภาพที่ 12 เก้าอี้แบบปรับระดับ 

ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560eสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
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   2.4.1.6 ลักษณะเก้าอี้แบบถอดประกอบ (Knock-down style) เป็นเก้าอี้ท่ีถอด
ออกได้เป็นช้ินส่วนเพื่อ สะดวกในการขนย้าย แต่ความแข็งแรงจะลดลง 

 

 
 

ภาพที่ 13 เก้าอี้แบบถอดประกอบ 
ท่ีมา: (www.diy.stackexchange.com, 2560สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 

 
   2.4.1.7 ลักษณะเก้าอี้แบบใช้ประกอบกัน (Combined style) เป็นเก้าอี้ท่ีใช้
ประกอบกันกับเครื่องเรือนอื่น เช่น เก้าอี้พักผ่อนพร้อมท่ีวางเท้า เก้าอี้และโต๊ะสนาม เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 14 เก้าอี้แบบใช้ประกอบกับท่ีวางเท้าและเก้าอี้สนาม 
ท่ีมา: (www.ikea.com, 2560cสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
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   2.4.1.8 ลักษณะเก้าอี้แบบโยก (Rocking style) ใช้ส าหรับนั่งพักผ่อนระยะส้ัน 
 

 
 

ภาพที่ 15 เก้าอี้แบบโยก 
ท่ีมา: (www.ikea.com, 2560gสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 

 
   2.4.1.9 ลักษณะเก้าอี้แบบรูปทรงอิสระ (Free form style) เป็นเก้าอี้ท่ีออกแบบ
รูปทรงให้มีลักษณะแปลกแตกต่างไปจากรูปทรงเก้าอี้เดิม จะมีอิสระในการออกแบบมากขึ้น ส่วนใหญ่
จะขึ้นรูปด้วยโฟม ผ้า หรือพลาสติก ชนิดต่างๆ 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 16 เก้าอี้แบบรูปทรงอิสระ 
ท่ีมา: (http://chairblog.eu, 2560สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 
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2.4.2 หลักการออกแบบเก้าอี้ 
   ลักษณะเก้าอี้ในกลุ่มหรือประเภทต่างๆ จะมีลักษณะและรายละเอียดเฉพาะแตกต่าง
กันไป เช่น การประกอบ วัสดุ จุดเช่ือมต่อท่ีต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้ และความสามารถของ
นักออกแบบ แต่หลักการส าคัญของการออกแบบเก้าอี้โดยท่ัวไปนั้นจะประกอบด้วยหลักใหญ่ๆ ดังนี้ 
   2.4.2.1 ความสะดวกสบาย (Comfort) 
    ความสะดวกสบายเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดของการออกแบบท่ีจะต้องใช้ความรู้
ทางกลศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีระร่างกายมนุษย์และกายวิภาคศาสตร์ มาวิเคราะห์ท่านั่งในอิริยาบถ
ต่างๆ เพื่อค้นหาวิธีการท่ีจะออกแบบให้นั่งได้ สบายท่ีสุด การกระจายน้ าหนักของตัวคนบนเก้าอี้
จะต้องกระจายเกือบท่ัวบริเวณร่างกายท่ีสัมผัสกับท่ีนั่งและ มีจุดกดทับท่ีรับน้ าหนักเฉพาะจุดให้น้อย
ท่ีสุด 
 

 
 

ภาพที่ 17 ระดับการนั่งและแสดงจุดรับน้ าหนักของกล้ามเนื้อสะโพกท่ีมีการกระจายน้ าหนักการนัง่ท่ี
เหมาะสมท่ีสุด คือเก้าอี้ท่ีมีความสูง 40 เซนติเมตร 

ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549p) 
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ลักษณะการนั่ง 
การนั่งมีท่าทางหลายท่า ลักษณะการนั่งท่ีน ามาพิจารณาเพื่อน ามา

ออกแบบเก้าอี้มี 3 ลักษณะ คือ นั่งท างาน นั่งพักผ่อนระยะส้ัน และระยะยาว 
 

 
ภาพที่ 18 ภาพแสดงลักษณะการนั่ง 3 อิริยาบถ คือ นั่งท างาน นั่งพักผ่อนระยะส้ันและระยะยาว 

ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549l) 
 

 
ภาพที่ 19 ภาพแสดงลักษณะการนั่งกับการใช้งาน 3 อิริยาบถ 

ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549m) 
 

 
ภาพที่ 20 ภาพแสดงลักษณะการนั่งท่ีสัมพันธ์กับโต๊ะ 

ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549n) 
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ภาพที่ 21 ภาพแสดงลักษณะการนั่งพักผ่อน 

ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549o) 
 

2.4.2.2 การออกแบบ (Design) 
    ในการออกแบบเครื่องเรือนต้องค านึงถึงรูปทรงโดยรวมท้ังหมดของเก้าอี้ 
และจะต้องพอเหมาะกับร่างกายมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกส่วนต้ังแต่แนวคิด 
(Concept) ท่ีเป็นนามธรรม น าเสนอเป็นภาพเขียนท่ีแสดงออกถึงกระบวนการและความคิดท่ีก้าวล้ า 
ซึ่งสามารถหาค าตอบได้ในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างเก้าอี้ ความสวยงาม และการผสมผสานระหว่าง
โครงสร้างวัสดุ ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 

2.4.2.3 โครงสร้างเก้าอี้ (Construction) 
    โครงสร้างเก้าอี้เป็นตัวก าหนดรูปทรงของเก้าอี้ ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกาย
ของคนเรา โครงสร้างเก้าอี้ เปรียบเสมือนกระดูกของร่างกายนั่นเอง โครงสร้างท่ีดีย่อมท าให้เกิด
สัดส่วนท่ีเหมาะสม สัดส่วนโครงสร้าง เก้าอี้ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้ 
     1) กรอบโครงสร้าง (Frame) โครงสร้างเก้าอี้ ส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยท่ีนั่ง พนักพิง อาจมีท่ีเท้าแขน หรือไม่มีท่ีเท้าแขนก็ได้ โครงสร้างท่ีง่ายและท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดมาแต่โบราณ คือ ไม้ธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันนี้ วิทยาการก้าวหน้ามีวัสดุใหม่ ออกมามากมาย ท า
ให้มีโครงสร้างเก้าอี้หลากหลาย เช่น ไม้ธรรมชาติ ไม้ วิทยาศาสตร์ประเภท ไม้อัด เอ็มดีเอฟ โลหะ
ชนิดต่างๆ พลาสติก โฟม เป็นต้น 
     2) สปริง (Spring) คือ วัสดุท่ีช่วยยืดหยุ่นของท่ีนั่ง และพนักพิงให้
สามารถเปล่ียนอิริยาบถในการนั่ง ดีขึ้น นั่งสบายขึ้น และลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ส่ิงท่ีใช้ใน
การยืดหยุ่นนี้ ได้แก่ สปริงซิกแซก (No-sag spring) สปริงขด (Coil spring) ยางรัด (Rubber straps) 
ผ้าอิลาสติก (Elastic) รวมไปถึงวัสดุอื่นๆ ท่ีช่วยในการยืดหยุ่นขณะนั่ง เช่น ฟองยาง ฟองน้ า ใย
สังเคราะห์ เชือก ผ้าใบ เป็นต้น 
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     3) เบาะหรือนวม (Padding) คือ วัสดุท่ีใช้รองให้เกิดความอ่อนนุ่ม 
ในสมัยก่อนจะใช้หางม้า ฟางข้าว เส้นใยจากต้นไม้ ต่อมาพัฒนาเป็นนุ่น ผ้าฝ้าย เชือก ผ้าใบ และใน
ปัจจุบันจะใช้วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic product) เป็นส่วนใหญ่ เช่น ฟองยาง (Foam rubber) 
ฟองน้ า ใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ไฟเบอร์ (Polyester fibers) โพลียูรีเทน โฟม (Polyurethane 
foam) หรือของเหลว เช่น โฟมเหลว (Liquid foam) น้ า ลม วัสดุ เหล่านี้จะมีความยืดหยุ่น ราคา 
และอายุการใช้งานท่ีแตกต่างกัน ผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้ตามความต้องการ ให้มีความอ่อนนุ่มและ
สบายท่ีสุด และเหมาะกับลักษณะการนั่งแบบต่างๆ 
     4) ส่วนหุ้มเบาะ (Covering) โดยท่ัวไปนิยมใช้ผ้าประเภทต่างๆ 
เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าซาติน ผ้าใบ ผ้าใยสังเคราะห์ ฯลฯ เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีนั่งสบายไม่ติดตัวเมื่อ
เวลาเหงื่อออก นอกจากนี้ยังมีหนังแท้จากสัตว์ หนังเทียม (Vinyl) จะเย็บเข้ากันด้วยเชือก ด้าย เอ็น 
หรือการใช้วัสดุหวาย เชือก ร้อยหรือสานให้ติดกับ กรอบไม้ กรอบโลหะ หรือติดกับโครงสร้างด้วย
ตะปู กาว หรือลวดเย็บตัวยู 

2.4.2.4 พื้นผิววัสดุท่ีมองเหน็ภายนอก (Finish) 
    ผิวภายนอกท่ีสามารถมองเห็นได้ในโครงสร้างเก้าอี้ท่ัวไป มักจะเป็นไม้ 
โลหะ พลาสติก ซึ่งจะต้องแสดง ให้เห็นผิวท่ีแท้จริงของวัสดุเพื่อแสดงคุณค่าเนื้อแท้ของวัสดุนั้นได้
อย่างเหมาะสมกับวัสดุท่ีเลือกสรรมา ถ้ามีการ เสริมเติมแต่งวัสดุนั้น จะต้องท าให้วัสดุนั้นมีคุณค่ามาก
ขึ้นกว่าเดิม เช่น การทาสี การชุบ หรือพ่น เพื่อรักษา คุณภาพของวัสดุให้คงทนและสวยงามข้ึน 
    ผิววัสดุท่ีนิยมใช้กับไม้ ได้แก่ การขัดผิวให้เนียนเรียบด้วยกระดาษทราย 
โดยเครื่องจักรหรือแรงคน ผิวภายนอกแสดงให้เห็นความงามตามรูปทรงท่ีออกแบบ อาจจะเคลือบผิว
ไม้ด้วยแล็กเกอร์ เชลแล็ก ยูรีเทน ท่ีคอยล์ หรือสีน้ ามัน 
    โลหะท่ีใช้ท าเก้าอี้มีหลายประเภท เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลือง     
อัลลอย ฯลฯ นิยมท า ผิวให้เป็น มันวาว หรือเกิดเทกเจอร์ (Texture) เช่น ผิวมีรอยขูดขีด ผิวขรุขระ 
และอาจใช้สีหรือสารต่างๆ เคลือบเนื้อโลหะ เดิม เช่น การชุบโครเมียม ชุบด า ชุบสีเคลือบผิว ชุบ
พลาสติก การพ่นด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายเทคนิควิธีการ 
    พลาสติกมีหลายชนิดและหลากสีสัน สามารถน ามาออกแบบได้ดี เนื่องจาก
สามารถขึ้นรูปได้อย่าง อิสระ ตลอดจนการใช้สีผสมลงไปในเนื้อพลาสติกหรือพ่นสีทับเนื้อพลาสติก มี
ท้ังผิวล่ืนมันและผิวที่มีเทกเจอร์ได้ 

2.4.2.5 กระบวนการผลิต (Production method) 
    ในยุคก่อน ๆ การท าเครื่องเรือนจะท าในลักษณะช่างไม้ ช่างฝีมือ ท่ีจะต้อง
ใช้เครื่องมือ (Hand tool) เช่น การเล่ือยไม้ ไสไม้ ตอกตะปูด้วยแรงคน เย็บหนังหรือผ้าด้วยเข็มและ
ด้าย จากช่างฝีมือท่ีได้รับการฝึกฝน ทักษะ แต่ในปัจจุบันมีเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตมากมาย 
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ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงมี 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ กระบวนการผลิตตามลูกค้าส่ัง ซึ่งมีเป็นจ านวน
น้อย และกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม กระบวนการ จึงแตกต่างกันท้ังวัสดุและขั้นตอนการ
ผลิต ผู้ออกแบบจึงควรศึกษาหาข้อมูลจากสมรรถนะทางกายวิภาคของมนุษย์ การเลือกแบบในการ
ผลิต การเลือกใช้วัสดุให้สอดคล้องกัน เช่น ถ้าต้องการออกแบบเก้าอี้รูปทรงอิ สระอาจเลือกใช้ 
พลาสติก โฟมเหลวหรือโพลียูรีเทน ขั้นอยู่กับผู้ออกแบบจะเลือกใช้กระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับ
รูปทรงท่ีออกแบบ ไว้ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีวัสดุใหม่ๆ เครื่องจักรใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายท าให้กระบวนการ
ผลิตพัฒนาเปล่ียนแปลง ไปอย่างต่อเนื่องท้ังการผลิตเพื่อลูกค้าเฉพาะกลุ่มและในระบบอุตสาหกรรม 

2.4.3 การออกแบบเก้าอี้รับประทานอาหาร 
   การนั่งรับประทานอาหารเป็นท่าทางท่ีมนุษย์เราอยู่ในอิริยาบถนี้มากท่ีสุดท่าหนึ่ง 
เพราะเป็นกิจวัตรประจ าวันของมนุษย์เกือบทุกคน การนั่งจะเพิ่มความสะดวกสบายและสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการรับประทานอาหาร เก้าอี้รับประทานอาหารที่นิยมกันในปัจจุบันมี 3 ลักษณะ คือ 
   1) เก้าอี้แบบไม่มีพนักพิง (Stool)  

2) เก้าอี้แบบมีพนักพิงและมีท่ีเท้าแขน (Arm chair) 
3) เก้าอี้แบบมีพนักพิง (Dining chair or Working chair)  

 

                                           
(1) เก้าอี้ไม่มีพนักพิง         (2) เก้าอี้แบบมีพนักพิงและมีท่ีเท้าแขน             (3) เก้าอี้แบบมีพนักพิง 
  

ภาพที่ 22 ภาพแสดงเก้าอี้รับประทานอาหาร 3 ลักษณะ 
ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560oสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 

 
   ขนาดและสัดส่วนของเก้าอี้รับประทานอาหารท่ีใช้กับโต๊ะท่ีมีความสูงประมาณ    
720 - 750 มิลลิเมตร โดยประมาณมีดังนี้ 
    1) ความสูงของท่ีนั่ง จะมีความสูงประมาณ 430 - 450 มิลลิเมตร และควร
ให้ด้านในของข้อพับขา สัมผัสกับท่ีนั่งอย่างนุ่มนวล 
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    2) ความกว้างของท่ีนั่ง ควรมีความกว้างประมาณ 400 - 450 มิลลิเมตร 
เพื่อสะดวกในการนั่งและเก็บเก้าอี้เข้าไปด้านในโต๊ะรับประทานอาหาร 
    3) ความลึกของท่ีนั่ง ควรลึกประมาณ 350 - 450 มิลลิเมตร  
    4) มุมเอียงของท่ีนั่ง ควรท ามุมเอียงประมาณ 5 - 8 องศาไปทางพนักพิง 
    5) เพื่อให้ทางเดินอาหารสะดวกเหมาะกับร่างกาย ลักษณะการนั่ ง
รับประทานอาหารจึงต้องอยู่ในท่านั่งตรง ดังนั้นพนักพิงควรท ามุมเอียง 105 - 110 องศากับแนวราบ 
และในขณะรับประทานอาหารจะต้องตักอาหารท่ีอยู่ข้างหน้า จึงท าให้ต้องชะโงกตัวไปข้างหน้าอยู่
เสมอพนักพิงจึงท าหน้าท่ีเพียงช่วยให้สะดวกสบายในบางขณะเท่านั้น 
    6) ความสูงของพนักพิงควรมีความสูงอยู่ระหว่างบ่าหลังคือ ประมาณ 450 
มิลลิเมตร หรืออาจออกแบบให้มีความสูงมากกว่าก็ได้ ซึ่งแล้วแต่รูปแบบของเก้าอี้นั้นๆ 
    7) การรับน้ าหนักของร่างกายในขณะท่ีนั่งรับประทานอาหาร น้ าหนักของ
ร่างกายจะอยู่ท่ีสะโพกมากท่ีสุด ดังนั้น การออกแบบเก้าอี้รับประทานอาหารจึงต้องเน้นการรับ
น้ าหนักไปท่ีสะโพกมากท่ีสุด 
    8) ถ้ามีท่ีเท้าแขน ท่ีเท้าแขนควรมีความสูงจากท่ีนั่งประมาณ 220-245 
มิลลิเมตร และออกแบบให้สามารถกุมมือท่ีปลายสุดของท่ีเท้าแขนได้พอดี 
    9) ระหว่างท่ีนั่ง พื้นโต๊ะด้านล่างจะต้องมีระยะห่างพอท่ีจะขยับขาไปมาหรือ
นั่งไขว้ห้างได้ระยะห่างระหว่างท่ีนั่งกับโต๊ะประมาณ 250-300 มิลลิเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพแสดงขนาดและสัดส่วนของเก้าอี้รับประทานอาหารและเก้าอี้ท่ัวไป 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549g) 
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2.4.4 การออกแบบเก้าอี้นั่งพักผ่อน 
   เก้าอี้พักผ่อนเป็นเก้าอี้ท่ีนั่งสบายท่ีสุดในบรรดาเก้าอี้ท้ังหมด ดังนั้นสัดส่วนของการ
นั่งจึงส าคัญท่ีสุด และเรามักใช้งานเก้าอี้นี้เป็นเวลานานหลายช่ัวโมง ส่วนใหญ่จะเป็นเก้าอี้ท่ีบุนวม 
(Upholstered chair) เก้าอี้รับแขก รวมไปถึงเก้าอี้กึ่งนั่งกึ่งนอน (Chaise lounge chair) และเก้าอี้
นอน (Day bed) การออกแบบเก้าอี้พักผ่อนจะต้องค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดังนี้ 
    1) ความสูงของท่ีนั่ง ต้องมีความสัมพันธ์กับมุมเอียงของพนักพิงเสมอ ถ้าท่ี
นั่งสูงจากระดับพื้นน้อย พนักพิงจะต้องท ามุมเอียงลงระนาบกับพื้นมากขึ้น ถ้าพนักพิงเอียงลงมาก
เท่าไรความสูงของพนักพิงจะต้องสูงขึ้น เพื่อรับแผ่นหลังและคอ ซึ่งน้ าหนักของร่างกายส่วนใหญ่จะตก
ลงท่ีด้านหลังของเก้าอี้เกือบท้ังหมด ดังนั้นความสูง ของเก้าอี้จะเริ่มต้ังแต่ 160 - 320 มิลลิเมตร ส่วน
มุมเอียงของท่ีนั่งจะท ามุมเอียงเท่าไรขึ้นอยู่กับความสูงของท่ีนั่ง 
    2) พนักพิง ควรท ามุมเอียงต้ังแต่ 110 - 180 องศากับแนวราบ เช่น ความ
สูงของเก้าอี้จากพื้นถึง ท่ีนั่งประมาณ 210 มิลลิเมตร มุมเอียงของพนักพิงคือ 127 องศา พนักพิงจะ
สูงจากท่ีนั่งไม่ต่ ากว่า 400 มิลลิเมตร เป็นต้น (ตัวเลขนี้อาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมตาม
ลักษณะของเก้าอี้) ถ้าเป็นเก้าอี้ท่ีต้องการความเอียง ของพนักพิงค่อนข้างมาก เช่น เก้าอี้โยกจะอยู่
ระหว่าง 115 - 125 องศา โดยปกติความเอียงท่ีนิยมใช้คือระหว่าง 104 และ 110 องศา 
    3) ความสูงของพนักพิง ควรมีความสูงไม่ต่ ากว่าบ่าหลังหรือช่วงไหล่หลังคือ 
ประมาณ 400 - 600 มิลลิเมตร หรืออาจออกแบบให้มีความสูงมากขึ้นเพื่อรับน้ าหนักของศีรษะ ช่วย
ให้ผู้นั่งไม่ต้องออกก าลังเกร็งคอ พยุงศีรษะไว้ ความสูงของพนักพิงจะสูงเท่าไรก็ได้แล้วแต่รูปแบบของ
เก้าอี้ 
    4) ความกว้างของท่ีนั่ง ส่ิงส าคัญควรมีความกว้างประมาณ 480 - 600 
มิลลิเมตร ต่อคนหนึ่งคน เพื่อให้ร่างกายเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระ ขนาดท่ีนิยมใช้ในแถบเอเชียคือ 480 
- 550 มิลลิเมตร (ตัวเลขนี้อาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม) ท่ีนั่งกว้างเกินไปอาจท าให้เท้าแขน
ไม่สะดวก 
    5) ความลึกของท่ีนั่ง ส่ิงส าคัญควรมีความยาวต้ังแต่ด้านหลังของหัวเข่าถึง
ด้านหลังสุดของกระดูกเชิงกราน เมื่อวัดจากร่างกายขณะนั่งตัวตรง คือ ประมาณ 430 -550 
มิลลิเมตร (ตัวเลขนี้อาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม) 
    6) ท่ีเท้าแขน ควรมีความสูงจากท่ีนั่งประมาณ 200-250 มิลลิเมตร เพื่อให้
แขนทอดยาวไปตามล าตัว ได้พอดีและสามารถหมุนแขนได้อย่างธรรมชาติ นอกจากนี้ต้องออกแบบให้
สามารถกุมมือท่ีปลายสุดของท่ีเท้าแขนได้พอดี เพื่อสามารถยันตัวให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้สะดวกขึ้น ถ้า
ออกแบบให้ท่ีเท้าแขนสูงเกินไปจะท าให้ผู้ใช้เก้าอี้ เมื่อยแขนและไหล่ได้ 
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    7) การรับน้ าหนักของร่างกายขณะนั่งเก้าอี้พักผ่อน น้ าหนักของร่างกายจะ
อยู่ท่ีสะโพกและแผ่นหลัง ดังนั้นการออกแบบเก้าอี้จึงต้องเน้นการรับน้ าหนักไปท่ีสะโพกและแผ่นหลัง
มากท่ีสุด 

 
 

ภาพที่ 24 ภาพเก้าอี้พักผ่อน 
ท่ีมา: (www.ikea.com, 2560nสืบค้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560) 

 

 
ภาพที่ 25 ภาพขนาดและสัดส่วนของเก้าอี้พักผ่อน 

ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549d) 
 

2.4.5 ข้อควรค านึงในการออกแบบเก้าอี้ 
   การออกแบบเก้าอี้โดยท่ัวไปควรค านึงถึงลักษณะท่าทางการนั่งและการรับน้ าหนัก
ตัวคนให้สอดคล้อง กับเก้าอี้ ซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 
   2.4.5.1 จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ขณะท่ีนั่งบนเก้าอี้จะมีน้ าหนักกดลงท่ีกระดูกเชิง
กราน บนต าแหน่งอิสชิลม์ ( Ischium) ดังภาพท่ี 29 และ 30 ควรออกแบบเก้าอี้ให้มีแรงเค้นกดท่ี
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หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว ช่วงลัมบาร์ (Lumber) ให้มีปริมาณน้อย และรับน้ าหนักคนได้
เหมาะสม 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพแสดงการรับน้ าหนักร่างกายท่ีกระดูกเชิงกราน 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549e) 

 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพแสดงการรับน้ าหนักร่างกายท่ีกระดูกเชิงกรานและจุดศูนย์ถ่วงในการนั่ง 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549f) 

 
   2.4.5.2 วัสดุท่ีใช้รองนั่งมีหลายชนิด เช่น ไม้ โฟม ผ้า สปริง โลหะ แต่ละชนิดมีความ
หนาแน่น (Density) ความหนา Thickness) ความพรุน (Porosity) ความเสียดทาน (Friction) และ
ความแข็งแรง (Strength) แตกต่างกัน ท าให้ผลของการนั่งแตกต่างกันไป วัสดุบางชนิดเมื่อนั่งนานจะ 
รู้สึกอึดอัด เกิดความร้อนอุณหภูมิสูง ขึ้นท่ีผิวหนังส่วนท่ีสัมผัสกับเก้าอี้ อาจท าให้โลหิตไหลเวียนไม่
ปกติท่ีบริเวณขา การออกแบบท่ีนั่งควรหลีกเล่ียง การนั่งในท่ีจ ากัด แคบเกินไป หรือไม่ควรเลือกใช้
วัสดุท่ีนุ่มหรือห่อตัวมากเกินไป ดังนั้นควรหลีกเล่ียงการออกแบบแผ่นรองนั่ง (ท่ีนั่ง) ท่ีโค้งงอห่อต้นขา
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จนเกินไป จะมีผลต่อต้นขาของผู้นั่งเมื่อนั่งในระยะเวลานาน จะมีผลท าให้นั่งไม่สบาย และลุกออกจาก
ท่ีนั่งล าบาก 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงท่ีนั่งท่ีห่อขาต้นขามากเกินไป 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549k) 

 
   2.4.5.3 ความโค้งและความลาดของพนักพิงจะเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละชนิดของ
เก้าอี้ ขณะเดียวกันความสูงของพนักพิงส่วนท่ีหนุนกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar) ท่ีจะช่วยลด
อาการปวดหลังได้ ดังนั้นการออกแบบ พนักพิงไม่ควรโค้งงอมากเกินไป เวลานั่งจะไม่สบาย ท าให้ไหล่
ห่อ ปวดเมื่อยท่ีหัวไหล่และบ่าหลัง และถ้ามอง จากด้านข้างของเก้าอี้พนักพิงควรรับหลังให้สัมผัสกับ
เก้าอี้โดยให้ท่าทางของคนเป็นไปตามธรรมชาติ 
 

 
ภาพที่ 29 ภาพแสดงต าแหน่งพนักพิงบริเวณท่ีรับกระดูกสันหลังส่วนเอว และพนักพงิท่ีแคบเกินไป 

จะท าให้ไหล่ห่อและปวดเมื่อยท่ีหัวไหล่และบ่าหลัง 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549i) 
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   2.4.5.4 ความลึกของท่ีนั่ง ควรออกแบบให้รับท่ีท้องขาด้านล่างได้พอดี ถ้าเป็นเก้าอี้
ท างานจะต้องเว้นช่อง ว่างระหว่างข้อพับขากับขอบนอกของเก้าอี้ประมาณ 40 - 50 มิลลิเมตร เพื่อ
ช่วยลดแรงเค้นกดท่ีต้นขา ถ้าออกแบบ ความลึกของท่ีนั่งส้ันเกินไปผู้นั่งเกิดแรงเค้นกดท่ีข้อพับขา
ด้านล่าง ท่ีนั่งยาวและใหญ่เกินไปความยาวจะดันท่ี ข้อพับด้านล่างท าให้นั่งไม่สะดวกและเลือด
ไหลเวียนผิดปกติ มุมเอียงของท่ีนั่งต้องสัมพันธ์กับพนักพิงเสมอ 

 

 
 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงท่ีนั่งท่ีเกินไปหรือยาวเกินไปจะท าให้เมื่อยต้นขาด้านล่าง 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549j) 

 
   2.4.5.5 ความกว้างของท่ีนั่ง ควรออกแบบโดยใช้แผ่นหลังของคนท่ีมีรูปร่างใหญ่เป็น
หลัก ความกว้างจึงต้องไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ถ้าเป็นเก้าอี้ท่ีเรียงเป็นแถวเดียวกัน (Row Seat) 
เช่น อัฒจันทร์สนามกีฬา เก้าอี้ในโรงภาพยนตร์ จะต้องออกแบบบวกค่าเผ่ือส าหรับระยะความกว้าง
ของข้อศอก (Elbow-to elbow breadth) ข้างละประมาณ 60 มิลลิเมตร ส่วนท่ีเท้าแขนต้องไม่กว้าง
จนเกินไปจนต้องยกแขนกางข้อศอกออก เพราะท่ีเท้า แขนท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเหนื่อยล้าของ
กล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อหัวไหล่ 

 

 
ภาพที่ 31 ภาพแสดงความกว้างของท่ีนั่งควรออกแบบให้กว้างพอเหมาะกับรูปร่างคน และท่ีเท้าแขน

ควรออกแบบให้เหมาะสมกับผู้นั่งไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป 
ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549h) 
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   2.4.5.6 ความสูงของท่ีนั่ง ถ้าความสูงของท่ีนั่งสูงเกินไป จะท าให้เกิดแรงกดทับท่ี
ท่อนขาด้านล่าง ท าให้เลือดไหลเวียนไม่ปกติ และปลายเท้าจะวางไม่ถึงระดับพื้น ถ้าความสูงของท่ีนั่ง
เต้ียเกินไปจะท าให้เขาต้ังชันขึ้น และล าตัวจะโน้มไปข้างหน้า จะท าให้ปวดบริเวณหลังและเมื่อยตัว
เมื่อนั่งเป็นเวลานาน 
 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงต าแหน่งแรงกดทับของการนั่งบนเก้าอี้ท่ีสูงและต่ าเกินไป ความสูงของท่ีนั่งควร
ออกแบบให้สูงพอเหมาะกับสรีระร่างกายมนุษย ์

ท่ีมา: (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549q) 
 
   2.4.5.7 ส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆ ควรถือว่าเป็นส่วนท่ีท าให้เก้าอี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
เช่น ระบบปรับความสูง ต่ าของพนักพิงหรือปรับความอ่อนนุ่มของท่ีนั่ง ควรอยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถ
ใช้มือเพียงข้างเดียวก็ใช้อุปกรณ์เสริมได้ เก้าอี้ท างานควรมีล้อจะช่วยให้ผู้นั่งขยับร่างกายได้สะดวกขึ้น 
เป็นต้น (วรรณิภัค สหสมโชค, 2549r) 
 
2.5 การศึกษาข้อมูลด้านรูปแบบการจักสาน 
 2.5.1 การท าเครื่องจักสานในประเทศไทย  
   มีการท าสืบต่อกันมาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได้พบหลักฐาน
ส าคัญเกี่ยวกับการท าเครื่องจักสานในยุคหินใหม่ท่ีบริเวณถ้ าแห่งหนึ่งในเขตอ าเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งท าด้วยไม้ไผ่เป็นลายขัดสองเส้นประมาณว่ามีอายุราว 4,000 ปีมาแล้ว 
  2.5.2 การท าเครื่องจักสานยุคแรก 

   มนุษย์จะน าวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าท่ีจะหาได้ใกล้ตัวมาท าให้เกิดประโยชน์  เช่น 
การน าใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ประเภทเถาน ามาสานมาขัดเป็นรูปทรงง่ายๆ เพื่อใช้เป็นภาชนะหรือมาสาน
ขัดกันเป็นแผ่นเพื่อใช้ส าหรับปูรองนั่ง รองนอน ก่อนท่ีจะพัฒนามาเป็นเครื่องจักสานท่ีมีความประณีต
ในยุคต่อมา เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมท่ีมนุษย์คิดวิธีการต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้สร้างเครื่องมือ
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เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยวิธีการสอดขัดและสานกันของวัสดุท่ีเป็นเส้นเป็นริ้ว  โดยสร้างรูปทรง
ของส่ิงท่ีประดิษฐ์ขึ้นนั้นตามความประสงค์ ในการใช้สอยตามสภาพภูมิศาสตร์  ประสานกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือศาสนาและวัสดุในท้องถิ่นนั้น 
 
 2.5.3 กระบวนการด้านการจักสาน 
   การเรียกเครื่องจักสานว่า “จักสาน” นั้น เป็นค าท่ีเรียกขึ้นตามวิธีการท่ีท าให้เกิด
เครื่องจักสาน เพราะเครื่องจักสานต่างๆ จะส าเร็จเป็นรูปร่างท่ีสมบูรณ์ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการ 
ดังนี้ 
   2.5.3.1 การจัก คือการน าวัสดุมาท าให้เป็นเส้น เป็นแฉก หรือเป็นริ้วเพื่อความ
สะดวกในการสาน ลักษณะของการจักโดยท่ัวไปนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดซึ่งจะมีวิธีการ
เฉพาะท่ีแตกต่างกันไป หรือบางครั้งการจักไม้ไผ่หรือหวายมักจะเรียกว่า “ตอก” ซึ่งการจักถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนของการเตรียมวัสดุในการท าเครื่องจักสานขั้นแรก 
   2.5.3.2 การสาน เป็นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีน าวัสดุ
ธรรมชาติมาท าประโยชน์โดยใช้ความคิดและฝีมือมนุษย์เป็นหลัก การสานลวดลายจะสานลายใดนั้น
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้สอย ซึ่งมีด้วยกัน 3 วิธี คือ  
    1) การสานด้วยวิธีสอดขัด  
    2) การสานด้วยวิธีการสอดขัดด้วยเส้นทแยง  
    3) การสานด้วยวิธีขดเป็นวง 
   2.5.3.3 การถัก เป็นกระบวนการประกอบท่ีช่วยให้การท าเครื่องจักสานสมบูรณ์ การ
ถักเครื่องจักสาน เช่น การถักขอบของภาชนะจักสานไม้ไผ่ การถักหูภาชนะ เป็นต้น การถักส่วนมาก
จะเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างภายนอก เช่น ขอบ ขา ปาก ก้น ของเครื่องจักสาน และ
เป็นการเพิ่มความสวยงามไปด้วย 
  2.5.4 ความส าคัญของเครื่องจักสาน 

   ความส าคัญของการมีซึ่งกระบวนการจักสาน หรือเครื่องจักสานนั้น มีอยู่ 3 ส่วน
ส าคัญดังนี้ 
   2.5.4.1 ความจ าเป็นในการด ารงชีวิต การด ารงชีวิตในชนบทจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
อาศัยเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ท่ีสามารถผลิตได้เองมาช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย โดยเฉพาะผู้มี
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ตามหน้าท่ีใช้สอยดังนี้ 
    1) เครื่องจักสานท่ีใช้ในการบริโภค ได้แก่ ซ้าหวด กระต๊ิบ แอบข้าว หวดนึ่ง
ข้าวเหนียว ก่องข้าว กระชอน กระด้ง ฯลฯ 
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    2) เครื่องจักสานท่ีใช้เป็นภาชนะต่างๆ ได้แก่ กระบุง กระจาด ซ้ากระทาย 
กระบาย กะโล่ กระด้ง ชะลอม ฯลฯ 
    3) เครื่องจักสานท่ีใช้เป็นเครื่องตวง ได้แก่ กระออม กระชุ กระบุง สัด ฯลฯ 
   4) เครื่องจักสานท่ีใช้เป็นเครื่องเรือนและเครื่องปูลาด ได้แก่ เส่ือต่างๆ  
    5) เครื่องจักสานท่ีใช้ป้องกันแดดฝน ได้แก่ หมวก กุ๊บ งอบ ฯลฯ 

6) เครื่องจักสานท่ีใช้ในการดักจับสัตว์ ได้แก่ ลอบ ไซ อีจู้ ชะนาง จ่ัน ฯลฯ 
    7) เครื่องจักสานท่ีใช้เกี่ยวกับความเช่ือ ประเพณีและศาสนา ได้แก่ ก่องข้าว
ขวัญ ซ้าส าหรับใส่พาน สลาก ฯลฯ 
   2.5.4.2 ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์ เพราะชาวไทยส่วนใหญ่มี
อาชีพทางเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องท ามาหากินกันตามสภาพส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นการท าเครื่องจักสานท่ีเห็นได้ชัด คือ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับปลาและสัตว์น้ า
จืด ได้แก่ ลอบ ไซ ชะนาง โดยท าด้วยไม้ไผ่และหวาย ซึ่งรูปแบบและโครงสร้างจะสร้างขึ้นให้
เหมาะสมกับการใช้สอย และครุ ใช้ส าหรับตีข้าวของทางภาคเหนือ เป็นต้น 
   2.5.4.3 ความเช่ือ ขบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา เครื่องจักสานจ านวนไม่น้อย
เกิดขึ้นจากผลของความเช่ือของท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้จากการสานเส่ือปาหนันเพื่อใช้ในการแต่งงาน
ของภาคใต้ เป็นต้น นอกจากข้อมูลอันส าคัญท้ัง 3 ประการแล้ว ปัจจุบันพบว่าในหลายท้องถิ่น เครื่อง
จักสานได้กลายมาเป็นอาชีพรองจากการท าไร่ ท านา เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้พิเศษในช่วงต่อไป 
  2.5.5 วัสดุท่ีใช้ท าเครื่องจักสาน 
   2.5.5.1 ไม้ไผ่ เป็นไม้ท่ีใช้ท าเครื่องจักสานมากมายหลายชนิด มีลักษณะเป็นไม้ปล้อง 
เป็นข้อ มีหนาม และแขนงมาก เมื่อแก่จะมีสีเหลือง โดยจะน าส่วนล าต้นมาใช้จักเป็นตอกส าหรับสาน
เป็นภาชนะต่างๆ 
   2.5.5.2 กก เป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งท่ีชอบขึ้นในท่ีช้ืนและมีขึ้นท่ัวไป เช่น ในนา ริม
หนอง บึง และท่ีน้ าท่วมแฉะ ล าต้นกลมหรือสามเหล่ียม มีท้ังชนิดล าต้นใหญ่ยาว และล าต้นเล็กและ
ส้ัน ส่วนมากน ามาทอเส่ือมากกว่าน ามาสานโดยตรง 
   2.5.5.3 แหย่ง มีลักษณะคล้ายไม้ไผ่แต่อ่อนนุ่มกว่า ไม่มีข้อ แข็งกว่าหวายใช้ได้ทน
กว่ากก ชอบข้ึนตามท่ีแฉะ มีผิวเหลืองสวย ใช้สานเส่ือ ท าฝาบ้าน เป็นต้น 
   2.5.5.4 หวาย จะขึ้นในป่าเป็นกอ ส่วนมากจะใช้ประกอบเครื่องจักสานอื่นๆ แต่ก็มี
การน าหวายมาท าเครื่องจักสานโดยตรงหลายอย่าง เช่น ตะกร้าหิ้ว ถาดผลไม้ เป็นต้น 
   2.5.5.5 ใบตาลและใบลาน ล าต้นสูงคล้ายมะพร้าว ใบเป็นแผงใหญ่คล้ายพัด จะ
น ามาท าเครื่องจักสานโดยจักในออกเป็นเส้นคล้ายเส้นตอก แต่ต้องใช้ใบอ่อน ส่วนใหญ่จะใช้สาน
หมวกและงอบ 



  37 

   2.5.5.6 ก้านมะพร้าว ใช้ก้านกลางใบของมะพร้าว เหลาใบออกให้เหลือแต่ก้าน แล้ว
น ามาสานเช่นเดียวกับตอก ส่วนมากสานเป็นตะกร้า กระจาดผลไม้ขนาดเล็ก 
   2.5.5.7 ย่านลิเภา มีลักษณะเป็นเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง มีขนาดเท่าหลอดกาแฟ ขึ้นตาม
ภูเขา เทือกเขา และป่าละเมาะ ในการใช้ต้องน าล าต้นมาลอกเอาแต่เปลือกแล้วจักเป็นเส้น ย่านลิเภา
ส่วนใหญ่จะน ามาสานเป็นลาย เช่ียนหมาก พาน เป็นต้น 
   2.5.5.8 กระจูด เป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับกก ชอบขึ้นในท่ีช้ืนแฉะ ลักษณะล าต้น
เป็นต้นกลมๆ ขนาดนิ้วก้อย ก่อนน ามาสานจะต้องน าล าต้นมาผ่ึงแดดแล้วทุบให้แบนคล้ายเส้นตอก
ก่อน แล้วจึงสาน 
   2.5.5.9 เตยทะเล เป็นต้นไม้จ าพวกหนึ่งใบยาวคล้ายใบสับปะรดหรือใบล าเจียก ขึ้น
ตามชายทะเล ใบมีหนาม ก่อนน ามาสานต้องจักเอาหนามริมใบออกแล้วย่างไฟ แช่น้ า แล้วจึงจักเป็น
เส้นตอก 
   2.5.5.10 ล าเจียก หรือปาหนัน เป็นต้นไม้จ าพวกเดียวกับเตย 
   2.5.5.11 คล้า เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นข่า หรือกก มีผิวเหนียว ใช้สานภาชนะ
เช่นเดียวกับหวายและไม้ไผ่ (วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ, 2532) 
 
2.6 กระบวนการมัดหม่ี 

2.6.1 การมัดหมี่ 
   เมื่อท าการค้นหมี่เรียบร้อยแล้ว ให้น าเส้นไหมท่ีท าการค้นเตรียมไว้ไปใส่ในอุปกรณ์ท่ี
เรียกว่า โฮงหมี่ เพื่อท่ีจะท าการมัดหมี่ให้เป็นไปตามลวดลายท่ีได้ออกแบบไว้ 
 

 
 

ภาพที่ 33 ภาพแสดงโฮงหมี่ 
ท่ีมา: (www.isan.clubs.chala.ac.th, 2560) 
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เมื่อท าการค้นหมี่เรียบร้อยแล้ว ให้น าเส้นไหมท่ีท าการค้นเตรียมไว้ไปใส่ในอุปกรณ์ท่ี
เรียกว่า โฮงหมี่ เพื่อท่ีจะท าการมัดหมี่ให้เป็นไปตามลวดลายท่ีได้ออกแบบไว้ 

 

 
 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการมัดหมี่ และลายมัดหมี่ 
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย นายเฉลิมพงศ์   อ่อนยอง วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

 
 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการมัดหมี่ คือ มีดบางเล็ก หรือใบมีดโกนชนิดมีด้าม การมัดลายจะใช้เชือก
ฟาง (สมัยก่อนใช้เชือกกล้วย) การมัดลายจะมัดลายให้เต็มตัวโฮงหมี่ ผู้มัดจะต้องตามลายหมี่ให้เต็ม
ปอยหมี่ ในการมัดหมี่ผู้มัดหมี่ท่ีช านาญจะสามารถมัดหมี่ได้ 

2.6.2 วิธีการมัดหมี่ 
1) เอาปอยหมี่ท่ีค้นเสร็จแล้วใส่ "โฮงหมี่" 

   2) การเริ่มต้นมัดลายหมี่ อาจมัดจากด้านบนไล่เรียงลงข้างล่าง หรือมัดข้างล่างก่อน
จึงไล่เรียงขึ้นข้างบน บางคนอาจจะเริ่มมัดจากตรงกลางก่อนจึงขยายออกไปเต็มหลักหมี่ 
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงวิธีการมัดหมี่ พันเชือกให้แน่นตามลวดลาย ไม่ให้น้ าย้อมสีซึมเข้าได้ 
ท่ีมา: (บุญชู & นันทวรรณ รักพงษ,์ 2555) 

 
   3) เริ่มมัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับล าหมี่ก่อน จึงพันอีกปลายหนึ่งซ้อนทับให้แน่นเพื่อ
ไม่ให้สีย้อมซึมเข้าข้อหมี่ เมื่อพันทับกันไปจนได้ความยามตามแนวลายหมี่แล้ว มัดปลายเชือกกับลูก
หมี่ให้แน่นเช่นกันโดยเหลือปลายเชือกไว้ เมื่อเวลาแก้มัดเชือกจะท าได้ง่าย ส่วนของไหมท่ีถูกเชือกฟาง
มัดนี้เวลาน าไปย้อมสี สีอื่นจะไม่สามารถซึมเข้าไปในส่วนนั้นได้ จะคงสีไว้ตามเดิม และส่วนท่ีไม่ถูกมัด
จะย้อมติดสีตามท่ีย้อม ถ้ามัดหมี่และย้อมสีสลับกันหลายครั้งจะท าให้ผ้าไหมมีหลายสี 
   4) เอาเชือกเส้นหนึ่งสอดเข้าไปในช่องหลักหมี่ข้างใดข้างหนึ่ง ผูกกลุ่มเส้นไหมไว้เป็น
วงไม่ให้หมี่ท่ีมัดลวดลายแล้วหลุดออกจากกัน และใช้เป็นหูห้ิวส าหรับจับเวลาย้อม จากนั้นจึงถอดเส้น
ไหมมัดหมี่ออกจากหลักหมี่ (บุญชู & นันทวรรณ รักพงษ์, 2555) 
 
2.7 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

2.7.1 หวาย  
 2.7.1.1 หวาย (Rattan) เป็นไม้ป่าในพืชตระกูลปาล์มนิยมน ามาใช้ประโยชน์ใน

หลายด้านโดยเฉพาะในการ จักสานเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงการน าหน่อหวายมาปรุงอาหารซึ่งให้รสชาติ
อร่อยเหมือนหน่อไม้ท่ัวไป 
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ภาพที่ 36 ต้นหวาย 
ท่ีมา: (http://puechkaset.com, 2560) 

 
   ในทางการค้ามีการใช้ค าเรียกหวาย 2 ค า คือ Cane หมายถึง หวายท่ีมีล าต้นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2 เซนติเมตร และ Rattan หมายถึง หวายท่ีมีล าต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เล็กกว่า 2 เซนติเมตร 
   หวาย จัดเป็นไม้ท่ีมีความส าคัญทางงานหัตถกรรมต่างๆ เนื่องจากหวายมีเนื้อเหนียว 
แข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่หรือไม้จักสานชนิดอื่นๆ สามารถจักเป็นเส้นหรือแผ่นบางได้ง่าย 
โค้งงอได้ดี นอกจากนั้น ยอดอ่อน และหน่อหวายยังนิยมน ามารับประทาน และปรุงเป็นอาหารได้
หลายอย่าง 
   หวาย เป็นพืชตระกูลปาล์ม ท่ัวโลกมีมากว่า 14 สกุล และมากกว่า  600 ชนิด พบ
แพร่กระจายบริเวณท่ีมีความช้ืนสูง มีฝนตกชุก พบได้ในหลายประเทศในแถบเอเชีย และพื้นท่ีใกล้เส้น
ศูนย์สูตรต้ังแต่ประเทศไทย พม่า ลาว มาเลเชีย เวียดนาม มาเลเชีย อินโดนีเชีย อินเดีย ทางตอน
เหนือของออสเตรเลีย และตามหมู่เกาะบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้พบประมาณ 9 สกุล มีมากกว่า 310 ชนิด และพบในประทศไทยประมาณ 6 สกุล ประมาณ 50 
ชนิด 
   2.7.1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
    พืชในสกุลหวายทุกชนิดมีลักษณะล าต้นปีนป่าย มีท้ังล าต้นเด่ียวหรือเป็นกอ 
ซึ่งหวายต้นเด่ียวเมื่อตัดล าต้นแล้งจะไม่แตกต้นใหม่ ส่วนหวายกอสามารถทยอยตัดได้ และมีการแตก
ต้นใหม่ท่ีตาใกล้ซอกใบบริเวณโคนต้น ข้อท่ี 2-3 หวายบางชนิด เช่น Calamus trachycoleus หน่อท่ี
แตกใหม่จะพัฒนาเป็นไหลยาวได้มากกว่า 3 เมตร 
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    1) รากหวายมีระบบรากแขนง และรากฝอย ท่ีแตกรากแขนงออกใน
แนวราบ และแนวดิ่ง แต่มักเจริญเป็นรากแขนงในแนวราบใกล้ผิวดิน และสานกันแน่น อาจแพร่ไกล
ได้ถึง 5-8 เมตร รอบล าต้น 
    2) ล าต้นหวายมีลักษณะกลม แต่บางชนิดมีรูปทรงสามเหล่ียม ขนาดล าต้น
เล็กจนถึงใหญ่ ขนาดต้ังแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 10 เซนติเมตร ถูกห่อหุ้มด้วยกาบใบหรือกาบหุ้มล า 
ล าต้นสูงได้มากกว่า 2 เมตร บริเวณโคนต้นใหญ่ และเรียวเล็กลงเรื่อยๆจนถึงปลาย ล าต้นเป็นปล้อง มี
ข้อ ต้นอ่อนมีสีขาวครีม ใช้น าประกอบอาหาร มีรสฝาด และขมเล็กน้อย เมื่อแก่จะเปล่ียนเป็นสีเขียว 
และมีเส้นใยเหนียวแข็ง บางชนิดมีมือเกาะ แทงออกบริเวณส่วนข้อของล าต้น ส่วนยอดอ่อนนิยม
น ามาปรุงเป็นอาหารได้เช่นกัน 
    3) ใบหวายประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กาบใบ (leaf sheath) ก้านใบ 
(rachis) และใบ (leaflet) แทงออกบริเวณกาบใบหรือกาบหุ้มล า จะแทงออกบริเวณข้อ หุ้มสลับทับ
เหล่ียมกันตลอดล าต้นตอนบน เมื่อแก่จะหลุดร่วงท้ิงรอยแผลตามข้อ กาบหุ้มล านี้จะเป็นส่วนโคนของ
ใบ และเป็นส่วนท่ีมีหนามเกิดในลักษณะแตกต่างกันตามพันธุ์ ท้ังขนาด สี และการเรียงตัว ซึ่งช่วยใน
การจ าแนกชนิดหวายได้ แต่หวายบางชนิดอาจไม่มีหนามบริเวณกาบใบ ส่วนบริเวณด้านในบริเวณ
ตอนบนของโคนกาบใบจะมีเยื่อบางๆท่ีเรียกว่า ocrea ซึ่งจะผุกร่อนเมื่อใบแก่ และร่วง บางชนิดจะมี 
ocrea ท่ีเด่นชัดจากการพองโตออกมาให้เห็น 
    ก้านใบ ลักษณะก้านใบ และหนามท่ีเกิดจะแตกต่างกันตามพันธุ์แต่ละชนิด 
บางชนิดบริเวณกาบหุ้มล าบริเวณด้านล่างของโคนกาบใบท่ีเป็น ocrea จะพองโตเป็นสันนูน  เรียกว่า 
เข่า (knee) ท่ีเช่ือว่าท าหน้าท่ีจัดเรียงตัวใบหวายจากแนวดิ่งมาสู่แนวราบ 
    ทางใบ หรือก้านใบย่อย ท่ีเริ่มมีใบย่อยแทงออกด้านซ้าย-ขวา มีลักษณะโค้ง
ลงด้านล่างบริเวณส่วนปลาย ทางใบด้านบนมีสีเขียวเข้มกว่ าทางใบด้านล่าง และเกิดหนามรูป
เล็บเหยี่ยวตลอดแนว มักพบหนามในด้านล่าง ส่วนด้านบนพบหนามในบางสายพันธุ์ และบางพันธุ์
อาจพบหนามบริเวณด้านข้างของทางใบด้วย 
    ใบย่อย มีลักษณะแตกต่างกันตามสายพันธุ์ อาจเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน หรือรูปยาวรี หรือรูปรี มีลักษณะโค้งลงด้านล่างบริเวณปลายใบ ขอบใบหยัก เรียงตัวหลายแบบใน
แต่ละพันธุ์ เช่น แบบตรงข้ามกัน แบบเยื้อง และแบบสลับ 
    มือเกาะ หรืออวัยวะปีนป่าย เป็นส่วนท่ีใช้ส าหรับปีนป่ายเพื่ออิงล าต้นให้
เล้ือย และเติบโตส าหรับรับแสง พบเจริญออกในหวายท่ีโตเต็มท่ี ไม่พบในระยะกล้า มี 2 รูปแบบ คือ 
    มือเกาะท่ีเกิดบริเวณส่วนปลายของทางใบ เรียกว่า cirrus มีความยาว
ประมาณ 2-3 เมตร บริเวณด้านล่างมีหนามรูปเล็บเหยี่ยว 
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    มือเกาะท่ีเกิดบนล าต้นบริเวณบริเวณเดียวกับช่อดอก เรียกว่า flagellum 
มีความยาวประมาณ 1-5 เมตร มีหนามรูปเล็บเหยี่ยวกระจายตลอดความยาว 
   4) ดอก และช่อดอก หวายออกดอกเป็นช่อเหมือนพืชในตระกูลปาล์มทุก
ชนิด ช่อดอกมีลักษณะเป็นพวงสีขาว ช่อดอกท่ีแทงออกใหม่จะมีปลีหุ้ม เมื่อดอกแก่ปลีจะคล่ีออก 
มองเห็นลูกหวายเป็นตุ่มสีขาวนวลภายใน ภายในช่อดอกอาจมีท้ังดอกเพศผู้ และดอกเพศเมีย แต่
หวายส่วนมากจะมีดอกเพศผู้ และเพศเมียอยู่คนละต้นกัน ลักษณะดอกของหวายมี 2 แบบ คือ 
Hapaxanthic ออกดอกเป็นช่อบริเวณยอดล าหวาย และ Pleonanthic ออกดอกเป็นช่อบริเวณข้อ
ของล าต้น ท้ังนี้ ดอกในช่อจะสุกไม่พร้อมกัน 
    5) ผล และเมล็ด ผลหวายมีลักษณะเป็นเกล็ดเรียงซ้อนกันในทิศปลายผล
มาฐานผล แต่ผลหวายบางชนิดจะมีลักษณะเกร็ดแบบหนามคล้ายผลระก า สีของเปลือกผลมีหลายสี
ตามชนิดหวาย ผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน และเขียวเข้มเม่ือแก่ และเมื่อสุกจะเปล่ียนเป็นได้หลายสี เช่น 
สีเหลือง สีแดง และสีขาว แตกต่างกันตามสายพันธุ์ เมื่อสุกจัดจะมีสีคล้ าด า ขนาดผลมีต้ังแต่เท่าเมล็ด
ข้าวโพดจนถึงเท่าลูกพุทราหรือเท่าหัวแม่มือ และเปลือกผลเมื่อสุกสามารถรับประทานได้ เนื้อมีรส
หวาน ส่วนด้านในเป็นเมล็ด อาจมีเมล็ดเดียวหรือบางพันธุ์มีได้ 2-3 เมล็ด/ผล ลักษณะเมล็ดค่อนข้าง
กลม  และแบนรี 
   2.7.1.3 ชนิดหวายในไทย 
    1) หวายลิง เป็นหวายเล้ือย ยาวได้มากกว่า 3 เมตร ท่ีชอบขึ้นตาม
ชายทะเล ล าห้วย หนองบึง เป็นชนิดท่ีไม่มีหนาม ใบคล้ายใบผักปราบ นิยมน ามาจักตอก 
   2) หวายโปร่ง เป็นหวายท่ีมีขนาดพอๆกับไผ่รวก นิยมน ามาจักสานเครื่อง
หัตถกรรม ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ผลมีขนาดประมาณลูกพุทราหรือเมล็ดบัวหลวง เปลือกเมล็ดแข็ง
เป็นเกร็ด เมื่อสุกผลมีสีเหลือง ดอกใช้รับประทานได้ 
   3) หวายพรวน เป็นหวายท่ีมีขนาดล าต้นใหญ่ท่ีสุด ขนาดประมาณเท่า
ข้อมือ พบมากในจังหวัดตรัง พังงา และภูเก็ต เนื้อหวายมีความเหนียว และทนทาน นิยมน ามาท า
เชือก ล่ามช้าง ล่ามวัว รวมถึงนิยมใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน และฝ้าผนังบ้าน 
เนื่องจากสามารถจักเป็นแผ่นขนาดใหญ่ได้ดี 
   4) หวายขม เป็นหวายท่ีมีขนาดประมาณหัวแม่มือ ใบเล็กยาวคล้ายใบระก า 
เนื้อเปราะง่าย ไม่ทนทาน ไม่นิยมน ามาจักสาน แต่หน่อ และยอดใช้รับประทานได้ มีรสขมเล็กน้อย 
เมล็ดหวายมีขนาดเล็กประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด เปลือกเมล็ดเป็นเกล็ดสีขาว นิยมใช้ท ายา 
   5) หวายน้ า เป็นหวายท่ีมีขนาดล าต้นประมาณนิ้วก้อย ชอบขึ้นบริเวณท่ีชุ่ม 
น้ าท่วมขัง เนื้อหวายมีความเหนียวทน นิยมน ามาจักสานข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตะกร้า ถาดใส่
อาหาร หมวก เป็นต้น 
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   6) หวายตะค้าทอง เป็นหวายเล้ือย ยาวได้มากกว่า 6 เมตร ล าต้นขนาดเท่า
หัวแม่มือ ท่ีชอบขึ้นบริเวณท่ีชุ่ม และน้ าท่วมขัง เนื้อหวายเหนียว ทนทาน นิยมใช้จักสานงาน
หัตถกรรมทุกชนิด เมล็ดใช้ท ายา พบมากในจังหวัดภาคใต้ 
   7) หวายชุมพร เป็นหวายขนาดเล็กกว่านิ้วก้อย เนื้อหวายหยาบเหนียวมาก 
นิยมใช้จักตอก ท าเชือก และจักสานงานหัตถกรรม 
   8) หวายชะอัง เป็นหวายขนาดเล็ก เนื้อหวายเหนียว ทนทาน นิยมใช้ท า
เชือก ท าตอก และเครื่องจักสาน พบมากในภาคใต้ โดยเฉพาะต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จั งหวัด
ชุมพร 
   9) หวายสะเดา และหวายสมิง เป็นหวายท่ีพบในภาคตะวันออก 
   10) ชนิดหวายท่ีเรียกในช่ืออื่นๆ เช่น หวายขี้เส้ียน หวายงวย หวายเดา
ใหญ่ หวายข้อด า หวายข้ีผ้ึง หวายแดง หวายกาหลง หวายขี้ไก่ หวายช้าง หวายพังกา หวายผิวเบาะ 
หวายแดง หวายเจียน หวายหัวตัด หวายพุน หวายข้ีบาง หวายนางนวล หวายหางหนู หวายนั่ง หวาย
โคก และหวายดง เป็นต้น 
   2.7.1.4 ประโยชน์ของหวาย 
    1) ล าต้นน ามาจักสานเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ ม้านั่ง เตียงนอน เป็นต้น 
มักใช้หวายขนาดใหญ่ เช่น หวายโป่ง  หวายก าพวน หวายข้อด า หวายตะค้าทอง เป็นต้น  
    2) ใช้จักสานเป็นเครื่องเรือน เครื่องใช้ เช่น ถาด ตะกร้า หมวก เป็นต้น มัก
ใช้หวายขนาดเล็กท่ีเหนียว และโค้งงอได้ดี เช่น หวายกาหลง หวายหอม หวายดง หวายขี้บาง หวาย
พุน เป็นต้น 
    3) ใช้จักสานเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ฝ้า ผนัง หน้าต่าง เป็นต้น มักใช้หวาย
ขนาดใหญ่ 
    4) ล าต้นแก่จักหรือกรีดเป็นเส้น แล้วตากแห้ง น ามาใช้ท าเป็นเชือกคล้อง
ช้าง คล้องโค หรือท าเป็นเชือกรัดของ 
    5) ยอดอ่อน ดอกอ่อน หน่ออ่อน น ามาปรุงอาหารได้หลายเมนู อาทิ แกง
อ่อม แกงหวาย แกงจืด รวมถึงลวกเป็นผักจ้ิมน้ าพริก เช่น หวายโคก หวายดง หวายหางหนู หวายนั่ง  
หวายขม เป็นต้น 
    6) ราก ใบ แก่น/เนื้อไม้ ดอก และผล น ามาใช้เป็นยาสมุนไพร ใช้ได้ใน
หวายทุกชนิด ได้แก่ รักษาไข้ ลดพิษจากสัตว์ต่อย ใช้ขับพยาธิ แก้อาการชัก แก้เป็นลม แก้หอบหืด 
ช่วยขับปัสสาวะ รักษาโรคท้องร่วง ท้องเสีย และช่วยเจริญอาหาร 
    7) ใช้ปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ โดยปลูกแซมเป็นไม้ระดับกลางในสวน 
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   2.7.1.5 การปลูกหวาย 
    การปลูกหวาย สามารถปลูกได้ 4 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ด การปลูกด้วย
เหง้า การปลูกด้วยต้นกล้าจากป่า และการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
    1) การปลูกด้วยเมล็ด เป็นวิธีการปลูกท่ีนิยมมากท่ีสุด เนื่องจากหวายจะ
ออกผลขนาดจ านวนมาก สามารถเพาะติดง่าย ได้กล้าจ านวนมาก สะดวก และประหยัดต้นทุน แต่
เมล็ดหวายบางสายพันธุ์อาจมีอัตราการงอกต่ า 
     การเก็บเมล็ดหวายควรเก็บเมล็ดแก่ท่ีติดกับต้น ส่วนเมล็ดท่ีล่นลง
ดินมักเกิดเช้ือราท าให้เพาะติดยาก ผลท่ีแก่จะสังเกตจากรอยกัดแทะของสัตว์  หรือผลมีสีขาวหรือสี
เหลืองหรือสีแดง แต่ผลหวายในทะลายจะสุกไม่พร้อมกัน ดังนั้น จึงควรเก็บทะลายท่ีมีผลแก่แล้ว
มากกว่า 90% ผลจะเริ่มแก่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม แตกต่างกันตามสายพันธุ์ 
     เมล็ด หวายท่ีเก็บได้จะน ามาแกะเปลือกออก และตากแดด 3-5 
วัน ให้แห้ง ก่อนน าลงเพาะในถุงเพาะช าหรือถาดเพาะช า แต่ก่อนลงเพาะควรแช่น้ ายาฆ่าเช้ือรา 20-
30 นาที ก่อน 
     วัสดุเพาะจะใช้ดินผสมกับวัสดุอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก แกลบ ขุย
มะพร้าว เป็นต้น อัตราส่วนดินกับวัสดุอินทรีย์ที่ 2:1 
    2) การย้ายกล้า ต้นกล้าหวายท่ีพร้อมลงปลูกในแปลงจะมีอายุต้ังแต่ 1-2 
เดือนขึ้นไป หรือควรให้ต้นกล้าสูงประมาณ 5-10 ซม. 
   3) การดูแล หวายท่ีปลูกในแปลงควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเพื่อให้ต้นติด 
และต้ังตัวได้เร็ว การปลูกในช่วงนี้จะไม่ค่อยให้น้ ามากนัก แต่เน้นท่ีการก าจัดวัชพืชเป็นพิเศษ ส่วนการ
ใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ก า/ต้น ทุกๆ 2-3 เดือน ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15ประมาณ 1 หยิบ
มือ/ต้น (http://puechkaset.com, 2560) 

 

 
 

ภาพที่ 37 วัสดุหวาย 
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย นายเฉลิมพงศ์   อ่อนยอง วันท่ี 6 ธันวาคม 2560  



  45 

  2.7.1.6 อุปกรณ์ในการท างานหวาย 
    ในการผลิตงานหวาย มีเตรียมเครื่องมือต่างๆ ในการท างาน เช่น มีดเหลา 
กรรไกร เหล็กแหลม เล่ือย ไม้ดัด ค้อน เครื่องเป่าลมร้อน คีมหนีบ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 38 ภาพแสดงอุปกรณ์ในการท างานหวาย 
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย นายเฉลิมพงศ์   อ่อนยอง วันท่ี 6 ธันวาคม 2560  

 
2.7.1.7 การเตรียมหวาย 

  1) คัดหวาย เลือกล าต้นท่ีสวย วัดขนาดให้พอเหมาะ 
  2) เหลาผิวหวายให้เรียบเนียน 
  3) วัดขนาดก่อนดัด ก่อนตัดไว้ 

    4) น าไปอบด้วยไอน้ า 30-40 นาที หรือเป่าด้วยลมร้อน ส่วนหวายเส้นเล็ก
สามารถแช่น้ าได้ 20-30 นาที 
    5) น ามาดัดตามขนาดท่ีวัดไว้ ใช้เชือกรัดหวายไว้ ไม่ให้ดีดออก ท้ิงไว้ 1 คืน 
    6) เปิดหวายแล้วดัดให้ได้ตามรูปทรงท่ีต้องการ      

2.7.1.8 หวายสังเคราะห์ หรือ หวายเทียม (Synthetic Rattan) 
    หวายสังเคราะห์ หรือหวายเทียม สามารถออกแบบให้มีลักษณะใกล้เคียง
กับวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น หวาย ไม้ไผ่ และ ผักตบชวา แต่มีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่า รวมถึง
การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก และใช้ต้นทุนท่ีต่ ากว่า 
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2.7.2 ใยกัญชง 
   กัญชง (Hemp) จัดเป็นพืชล้มลุกและมีต้นก าเนิดเช่นเดียวกับกัญชา เนื่องจากมี
คุณลักษณะบาง ประการคล้ายคลึงกันเมื่อพิจารณาในองค์รวม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีความ
แตกต่างระหว่างพืชท้ัง สองชนิดนี้ ท้ังในด้านคุณลักษณะขององค์ประกอบทางเคมี วัตถุประสงค์ของ
การปลูกและการใช้ ประโยชน์ โดยเฉพาะการท่ีเป็นพืชส าหรับผลิตเส้นใย และจากความสับสน
ทางด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์ดังกล่าว จึงมีความส าคัญและจ าเป็นเช่นกันท่ี
จักต้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อ เป็นแนวทางควบคุมการเพาะปลูกพืชและการพัฒนาพืชกัญชง ใน
ฐานะท่ีจะสามารถใช้เป็นพืชส าคัญ ส าหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
ต่อไปในอนาคต 
   2.7.2.1 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    ประวัติค าว่ากัญชา - กัญชง ค าว่ากัญชา เป็นค าเรียกเดิมท่ีมาจากภาษา
อินเดีย ซึ่งชาวพื้นบ้านของอินเดียได้น าพืชชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายท่ีสุด ท้ังการเสพติด 
และเป็นเส้นใยมาต้ังแต่ดึกด าบรรพ์ แล้วจากนั้นจึงมีผู้น ามากระจายพันธุ์ยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จนถึงอินโดนีเซีย หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และประเทศในย่านเขตร้อนและเขตอบอุ่นของ
โลกท่ัวไปอย่างแพร่หลายในปี 960 - 1279 ก่อนคริสตศักราช ได้มีบันทึกว่าในประเทศจีน มีการปลูก
กัญชงเพื่อเป็นพืชใช้ท าเส้นใย และในสมัยโรมันได้มีการน าพืชชนิดนี้จากทวีปเอเชีย เข้าไปปลูกใน
ประเทศอิตาลี แล้วจากนั้นจึงแพร่หลายท่ัวไปในทวีปยุโรปและท่ัวโลก (องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 
2560) 
   2.7.2.2 การปลูกกัญชงในประเทศไทย 
    จากการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกกัญชงนั้น พบว่ากัญชงสามารถปลูกได้ดีใน
ดินทุกชนิดและยังพบว่า ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 14-27 องศาเซลเซียสเป็นช่วงท่ีเหมาะสมในการปลูก
กัญชง โดยท่ัวไปจะเริ่มปลูกครั้ง แรกในช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม และช่วงท่ี 2 คือ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ท้ัง นี้ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีและสภาพปริมาณน้ าฝนในแต่ละภูมิภาค ส่วน
วงจรช่วงระยะต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว นั้นใช้เวลาท้ังส้ินประมาณ 3-4 เดือน และในบางพื้นท่ี
หากมีการชลประทานท่ี อุณหภูมิไม่หนาวจัดหรือร้อน จัด อาจสามารถปลูกครั้งท่ี 3 ได้ในช่วงระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อีกประการหนึ่งคือ กัญชง ยังเป็นพืชท่ีต้องการแสงแดดมาก หาก
ปลูกในฤดูหนาวหรือช่วงกลางวันส้ันจะท าให้ต้นกัญชงเจริญเติบโต ได้ไม่ดีและออกดอกติดผลไวกว่า
ปกติ ดังนั้นในช่วงนี้จึงเหมาะส าหรับการปลูกเพื่อเร่งเก็บเมล็ดท าพันธุ์ (วีระชัย ณ นคร ,อ้างแล้ว) 
ส าหรับบนพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้น กลุ่มชาวไทยภูเขาหลายเผ่า เช่น ม้ง ปลูกกัญชง
เพื่อผลิตเป็นเส้นใย ส าหรับทอเป็นเส้ือผ้า เรียกว่า ผ้าใยกัญชง ซึ่งเคยเห็นมีวางจ าหน่าย ในหมู่บ้าน
ของชาวเขาและในตลาดก็จะพบเห็นบ้างแต่ไม่มากนัก 
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    สมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาม้งในประเทศไทย (สมท.) (2543) มีข้อมูล
เกี่ยวกับการปลูกกัญชง บนท่ีสูงในประเทศไทย กล่าวคือ ชาวเขาเผ่าม้ง ลีซอ และอาข่าในอดีตเป็น
กลุ่มชาวเขาท่ีมีการปลูกฝ่ินและข้าว โพดโดยประเพณี นอกเหนือจากการปลูกข้าวเพื่อบริโภค ชาวเขา
กลุ่มนี้มีความคุ้นเคยกับการปลูกและการ ใช้ประโยชน์จากต้นกัญชงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ได้มี
การใช้เส้นใยของพืชชนิดนี้น ามาทอเป็นผ้า ใช้ ตัดเย็บเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม ท าเป็นถุงย่ามส าหรับบรรจุ
เมล็ดพันธุ์ข้าว ท าเป็นถุงย่ามใช้แบบอเนกประสงค์ และฟั้นเป็นเชือกส าหรับใช้แบบอเนกประสงค์
เช่นกัน และยังน ามาถักเป็นแผ่นบางแบนๆ ใช้เป็นสายสะพายไหล่หรือห้อยยึดติดกับตะกร้าหรือ
ภาชนะแบบอื่นท่ีใช้บรรจุส่ิงของท่ีจ าเป็น เช่น กระบอกไม้ไผ่ใส่ น้ าบริโภคและใช้สอยจากแหล่งน้ า 
เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวโพดผักและผลผลิตอื่นๆ ฟั้นเป็นเชือกท าสายหน้าไม้ ดังนั้น จึงสามารถ
กล่าวได้ว่ากัญชงเป็นพืชส าคัญพืชหนึ่งในการด ารงชีวิตแบบชุมชนจารีตประเพณีด้ังเดิมของชาวเขา
บางเผ่ามาแต่อดีต (วีระชัย ณ นคร, 2542) 

2.7.2.3 ข้อสังเกตในการจ าแนกเฮมพ์ (Sativa) และกัญชา (Indica) 
    เนื่องจากเฮมพ์เป็นพืชท่ีมีความใกล้ชิดกับกัญชามากเนื่องจากอยู่ในวงศ์ 
เดียวกัน จึงท าให้มีความคล้ายกันในหลายลักษณะ จนท าให้เกิดความสับสนและยากต่อการจ าแนก 
โดยเฉพาะเมื่อต้นยังมีขนาดเล็ก แต่เมื่อโตเต็มท่ีจะมีหลายลักษณะท่ีมีความแตกต่างกัน อย่างเห็นได้
ชัด อาทิเช่น 
    ต้นเฮมพ์ โดยท่ัวไปสูงใหญ่กว่าต้นกัญชาและจะสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วน
กัญชามักสูงไม่ เกิน 2 เมตร 
    ใบเฮมพ์ จะมีขนาดใหญ่กว่า มีการเรียงสลับของใบค่อนข้างห่างชัดเจนและ
ไม่มียางเหนียว ติดมือ ส่วนกัญชาใบจะเล็กกว่าเฮมพ์เล็กน้อย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียง
เวียนใกล้ โดยเฉพาะใบประดับช่อดอกจะเป็นกลุ่มแน่น ชัดเจนและมักมียางเหนียวติดมือ  ท้ังนี้ความ
แตกต่างระหว่างกัญชงและกัญชา สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 39 ความแตกต่างกัญชง กับ กัญชา กัญชงจะใบใหญ่ กัญชาจะใบเล็กเรียว 
ท่ีมา: (องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2560) 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างทางกายภาพระหว่างกญัชงและกัญชา 
กัญชง (เฮมพ์) กัญชา 

1. ล าต้นสูงมากกว่า 2 เมตร 1. ล าต้นสูงน้อยกว่า บางชนิดออกเป็นพุ่มเต้ีย 
2. แตกกิ่งก้านน้อย 2. แตกกิ่งก้านมาก 
3. ใบใหญ่ การเรียงตัวของใบค่อนข้างห่าง 3. ใบเล็ก แคบ ยาว การเรียงตัวของใบจะชิดกัน 
4. ปล้องหรือข้อยาว 4. ปล้องหรือข้อไม่ยาว 
5. เปลือกเหนียว ลอกง่าย 5. เปลือกไม่เหนียว ลอกยาก 
6. ใบมีสีเขียวอมเหลือง 6. ใบสีเขียว เขียวจัด 
7. ให้เส้นยาว คุณภาพสูง 7. ให้เส้นยาว คุณภาพต่ า 
8. เมื่อออกดอก มียางท่ีช่อไม่มาก 8. เมื่อออกดอก มียางท่ีช่อมาก 
9. ออกดอกเมื่ออายุมากกว่า 4 เดือน 9. ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน 
10. ใบและกะหรี่น ามาสูบจะมีกล่ินหอมน้อย 
และท าให้ผู้เสพมีอาการปวดศีรษะ 

10. ใบและกะหรี่น ามาสูบมีกล่ินหอมคล้ายหญ้า
แห้ง 

11. ระยะห่างระหว่างต้นแคบ และระหว่างแถว
แคบเพราะปลูกเพื่อต้องการเส้นใย 

11. ระยะห่างระหว่างต้นกว้าง และระหว่างแถว
กว้างเพราะปลูกเพื่อต้องการใบและกะหรี่ 

 
2.7.2.4 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี 

    ลักษณะทางเคมีเป็นลักษณะเสริมส าคัญ (Supporting characters) 
สามารถใช้ก าหนดความเป็นพืชเสพติด จากปริมาณสารในกัญชงและกัญชาได้ โดยการวิเคราะห์
ประเภทของสารออกฤทธิ์ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) และการวิเคราะห์
ปริมาณสารออกฤทธิ์ด้วย Gas Chromatography (GC) ในทาง กฎหมายสากล พืชท่ีให้ปริมาณ THC 
น้อยกว่า 0.3 % ไม่ถือว่าเป็นพืชเสพติด และกัญชงท่ีปลูกเป็นอุตสาหกรรม จะต้องมีปริมาณ THC ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบัติทางเคมีระหว่างกัญชาและกัญชง 

ลักษณะ กัญชา กัญชง (Hemp) 
THC 

 -9-tetrahydrocannabinol (%) 

1 - 20     

CBD (Cannabidiol): THC        
% fiber สูงสุด 15% 35% 
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2.7.2.5 กรรมวิธีผลิตเส้นใยจากกัญชง 
    กัญชงเป็นพืชเส้นใยประเภท Long Bast Fiber ท่ีเหนียวที่สุดในโลก ข้อมูล
จากรายงาน วิจัยจาก Washington States University ได้ระบุว่าเส้นใยเฮมพ์ (Hemp fiber) มี
ความยาวเฉล่ีย 36 มิลลิเมตร มีความยืดหยุ่น (Tensility) สูงถึง 18,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว การเก็บ
เกี่ยวไม่ยุ่งยากมากนัก เมื่อ กัญชงต้นแก่อายุครบการเก็บเกี่ยว จะตัดเอามาท้ังต้น น าเอาต้นกัญชงมา
ลอกเอาแต่เปลือก น ามาตากแดดให้แห้ง แล้วมัดรวมกัน จากนั้นจึงน าเอาเปลือกกัญชงท่ีตากแห้งไว้
มาแช่น้ าา ให้เปลือกยุ่ย แล้วดึงเอาเส้นใยไปย้อมสี น ามาทอเป็นผ้าต่อไป 
 

 

 
 

ภาพที่ 40 ภาพใยกัญชงท่ีผ่านกรรมวิธีการผลิตเส้นใย 
ท่ีมา: (www.thaipbs.or.th, 2560) 

 
    จากข้อมูลของ สมท. กล่าวว่า ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ต้นกัญชง
จะมีความสูง ประมาณ 3 เมตร ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีเส้นรอบวงท่ีโคนต้นประมาณ 
3.5 - 4 เซนติเมตร วัดจากล าต้นท่ีสูงจากพื้นดินประมาณ 12 ซม. วิธีเก็บเกี่ยวจะใช้มีดคมตัดท่ีโคนต้น
กัญชง (ในบริเวณท่ีวัดเส้นรอบวงซึ่งสูงประมาณ 12 ซม. จากพื้นดิน ริดกิ่ง (หากมีกิ่ง) ออกให้หมด 
ยอดของล าต้นท่ีค่อนและมีสีเขียวจัดออกไป จากนั้นจึงรวบรวมมักเป็นฟ้อนแล้วน ากลับบ้าน การตัด
ต้นกัญชงไม่จ าเป็นจะต้องตัดหมดท้ังกอหรือหมดท้ังแปลง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม (ความแก่
อ่อน) ของข้อท่ีจะท าการตัด  
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    ต้นกัญชงท่ีถูกตัดจะถูกน าเอามาตากแดดจนแห้งสนิท หากว่าในช่วงนั้นมี
ฝนตกหนัก ก็จะน าต้นกัญชงท่ีคัดมาไปย่างไฟให้แห้ง ซึ่งจะใช้เวลาในการย่างประมาณ 6-7 วัน เมื่อ
ต้นกัญชงแห้งแล้ว ก็จะน าไปวางกองท าแนวตั้งกับพื้นภายในบริเวณบ้านท่ีไม่มีความช้ืนสูง เพราะหาก
มีความช้ืนสูงจะท าให้ต้นกัญชงเกิดเช้ือราท่ีเปลือกนอก จะลอกเปลือกออกจากล าต้นยาก และเส้นใยท่ี
ได้ยังมีคุณภาพต่ า เป่ือยง่ายไม่เหมาะกับการทอเป็นผ้าจากนั้น จึงน าต้นกัญชงมาปอกเปลือกเพื่อลอก
เอาเส้นใยกัญชงออกจากล าต้น วิธีท าให้ปอกเปลือกง่าย ก็คือ ต้องน าต้นกัญชงมาหักตอนกลางล าต้น
หลายๆ แห่งให้ขาดจากกัน แล้วจึงใช้มือลอกเปลือกล าต้นออก เพื่อให้ได้เส้นใยท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 
โดย ชาวเขาจะแบ่งเปลือกล าต้นออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน แล้วจึงลอกเปลือกออกจากล าต้น เส้นใยท่ี
ลอกในช่วงนี้จะเป็นแผ่นยาวๆ สีเขียว เมื่อลอกเปลือกได้จ านวนหนึ่งก็จะน ามามัดรวมกันและเก็บไว้ใน
ท่ีแห้งโดยไม่ให้สัมผัสความช้ืนอย่างเด็ดขาด ท้ังนี้เพราะการย่างเปลือกท่ีลอกออกจาก ล าต้นอีกครั้งจะ
ท าให้เสียคุณภาพ และไม่สามารถน าเอาไปผ่านวิธีกรรมให้เป็นด้ายทอผ้าได้ เพราะเส้นใยจะกรอบ 
เป่ือย แต่ก็ยังสามารถเอาเปลือกท่ีผ่านการย่างนี้มาฟันเป็นเชือกใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ เปลือกของล า
ต้นกัญชงท่ีแห้งสนิทจะถูกน ามานึกออกเป็นเส้นเล็กๆ เพื่อท่ีจะให้ได้เส้นด้ายท่ีมี ขนาดเล็กเหมาะกับ
การทอผ้า โดยท่ัวไป เส้นใยท่ีถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนนั้น จะสามารถฉีกออกเป็นเส้นใยขนาดเล็ก
ประมาณ 16-20 เส้น หลังจากนั้นน าเส้นใยไปต าในครกกระเด่ืองเพื่อให้เปลือกนอกท่ีหุ้มติดกับ เส้นใย
หลุดออกไป เหลือแต่เส้นใยแท้ๆ ซึ่งจะอ่อน สะดวกแก่การปั้นและกรอในขบวนการต่อไป เส้นใยท่ี
ผ่านการต าเอาเปลือกออกจะถูกน าเอามาพันม้วนเป็นก้อนโดยใช้เครื่องมือเฉพาะท่ีมีลักษณะเป็นไม้
ขนาดนิ้ว ก้อยเป็นแกน และมีท่ีถือท าด้วยหวายถัก ขณะท่ีถูกน ามาม้วนพันแกนไม้จะมีการต่อเส้นใย
แต่ละเส้น โดย ใช้นิ้วขยี้ส่วนปลายให้ต่อติดเป็นเนื้อและเส้นเดียวกันเมื่อเส้นเต็มแกนแล้วก็จะถอดม้วน
เส้นใยเก็บไว้ ท าเช่นนี้จนเส้นใยท่ีมีอยู่ถูกน ามาม้วนเป็นก้อนหมด จากนั้นจึงน าก้อนเส้นใยไปจุ่มน้ า
ร้อนให้เส้นใยอ่อนตัว แล้วจึงน าเอาเส้นใยไปเข้าเครื่องกรอแบบของชาวม้งท่ีมีแกนด้ายอยู่ 4 แกน เมื่อ
กรอเส้นใยเจ้าจนเต็มแกน แล้วจะน าเส้นใยเข้าในเครื่องปั้นเส้นใยแบบชาวม้ง เส้นใยท่ีผ่านการปั้นจาก
เครื่องจะถูกกองวางอย่างเป็น ระเบียนเป็นรูปวงกลมกันพื้นดิน ซึ่งเมื่อได้ขนาดตามท่ีต้องการท่ีจะใช้
หวายมัดเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นใยพันกันยุ่งเหยิงในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ หากเกิดมีเส้นใยขาดจากกัน
จะมีการต่อเส้นใยให้เป็นเส้นเดียวกัน ตลอดเวลา เส้นใยแต่ละมัดท่ีได้แล้ว จะถูกน าไปต้มเค่ียวในน้ า
ด่าง(น้ าข้ีเถ้า) ในกระทะใบบัวเป็นเวลา ประมาณ 5-6 ช่ัวโมง แล้วจึงน าเอาเข้าไปหมักในขี้เถ้าเปียกอีก
ประมาณ 2-3 วัน เมื่อผ่านการหมักแล้ว เส้นด้ายละมัดจะถูกน ามาซักล้างด้วยน้ าจนดูว่ามีสีขาว
สะอาด (สีของเส้นใยธรรมดาจะไม่เป็นสีขาวบริสุทธิ์) หากยังเห็นว่าเส้นใยยังมีสีไม่สะอาดก็จะน าเข้า
ไปหมักในขี้เถ้าเปียกและน ามาซักอีกครั้งหนึ่ง เส้นใยท่ีชักจนสะอาดแล้วจะถูกน าเข้าเครื่องรีดท่ีซึ่ง
ประกอบด้วยท่อนไม้กลมและก้อนหินแบน โดยน าเอามัดเส้นใยไปวางบนขอนไม้ท่ีนอนอยู่บนพื้นดิน 
แล้วเอาก้อนหินขึ้นทับ ซึ่งผู้รีดจะต้องขึ้นไปยืนบนก้อนหิน ถ่างขา เหยียบส่วนปลายของก้อนหินท้ัง
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สองข้างแล้วท้ิงน้ าหนักตัวลงบนเท้าแต่ละข้างในเวลาท่ีสม่ าเสมอคล้ายกับ การเล่นไม้กระดก 
(seesaw) เส้นด้ายจะถูกบตอยู่ระหว่างท่อนไม้และแผ่นหินคล้ายๆ กับการบดด้วยลูกกล้ิง (roller) ใน
ระหว่างการรีดต้องระวังอย่าให้เส้นใยแห้ง ต้องหมั่นใส่น้ าให้เปียกช้ืนอยู่เสมอเพราะถ้าแห้งไป เส้นใย
จะถูกบดจนขาดจากกันเสียหายได้ หลังจากรีดจนแน่ใจว่าเส้นใยท่ีได้อ่อนนุ่มตามท่ีต้องการ แล้วก็จะ
น าเอาไปซักน้ าล้างท าความสะอาดอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วน าไปตากให้แห้งสนิท น้ าเอาไปเข้า เครื่อง
ปั่นให้เป็นเส้นด้าย เส้นด้ายท่ีออกจากเครื่องปั่นจะถูกวางเรียงอย่างเป็นระเบียบในกระบุงแล้วมัดเพื่อ 
ให้ได้ขนาดท่ีต้องการ แล้วจึงน าไปเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการทอผ้าต่อไป  (สมาคมสร้างสรรค์และ
พัฒนาม้งในประเทศไทย, 2543) 

2.7.2.6 ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชง 
    ใยกัญชงเป็นเส้นใยท่ีมีคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานสูง 
สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยได้กว่า 5,000 ชนิด ต้ังแต่เชือกจนถึงเส้นใย
ละเอียด  
    เส้นใยจากกัญชงมีความส าคัญและมีประโยชน์โดยตรงกับอุตสาหกรรมส่ิง
ทอ ดังเช่นการทอเส้นใยของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งจะน าเส้นใยกัญชงมาทอผ้าท่ีมีขนาดมาตรฐานประมาณ 
10-12 นิ้ว ไม่กว้างกว่านี้ (ทอใช้เอง) ผ้าท่ีทอได้นี้จะมีสีขาว ส าหรับม้งขาวสามารถน าไปตัดเย็บเป็น
กระโปรงผู้หญิงได้ทันที แต่ม้งด าจะต้องน าเอาผ้าท่ีทอไปย้อมให้เป็นสีน้ าเงิน เพราะกระโปรงของม้งด า
จะมีสีน้ าเงิน และมีลายบาติค (batik) เป็นวัสดุท่ีสามารถใช้ย้อมผ้าให้เป็นสีน้ าเงินประกอบด้วยต้น
ฮ่อม (Baphicacanthus cusian Brem.) ซึ่งปลูก ท่ัวไปในหมู่บ้านชาวม้งเพื่อใช้ย้อมสีผ้าให้เป็นสีน้ า
เงินและสามารถใช้เป็นสมุนไพรอีกด้วย และยังใช้ปูนขาวที่ท าเองจากการเผาหินปูน ข้ีเถ้า เหล้า และมี
พันธุ์ไม้ในป่าใส่ผสมลงไปอีก 2-3 ชนิด การย้อมสี นับว่าเป็นขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อน ไม่ผิดกับขั้นตอน
ของการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง ต้องใช้ความช านาญสูง การย้อมสีนั้นนอกจากจะมีการย้อมสีผ้าทอ
แล้ว ชาวม้งยังมีการย้อมสีเส้นด้ายท่ีผ่านเครื่องปั่นครั้งสุดท้าย เพื่อใช้เป็นเส้นด้ายส าหรับปักเย็บ
เส้ือผ้าอีกด้วย 
    อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักของเส้นใยกัญชงในปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 ตลาด คือ ใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผ้า และกระดาษ ในการใช้ท าเส้ือผ้า ถึงแม้ว่าเส้นใยกัญชงจะให้ผ้าท่ีเกิดรอย
ยับได้ง่าย แต่ลักษณะของเส้นใยท่ีสามารถลอกออกเป็นช้ันๆ คล้ายหัวหอม สามารถน ามาผลิตเป็นผ้า
ท่ีบางได้เท่าท่ีต้องการ และยังสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้า ได้ โครงสร้างของเส้นใยท าให้ผ้าท่ีได้สวมใส่
เย็นสบายในฤดูร้อน อบอุ่นในฤดูหนาว คุณสมบัติของเส้นใยท่ีแข็งแรงกว่าฝ่าย ดูดซับความช้ืนได้ดีกว่า
ไนล่อน อบอุ่นกว่าลินินท้ังยังเบา สวมใส่สบาย จึงเป็นจุดเด่นหรือข้อดีท่ีท าให้เส้นใยกัญชงเริ่มเข้ามา
เป็นคู่แข่งท่ีส าคัญในตลาดเส้นใยธรรมชาติ (สมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาม้งในประเทศไทย, 2543) 
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2.7.2.7 ประโยชน์ทางด้านส่ิงแวดล้อม 
    ในการเปรียบเทียบปริมาณเส้นไยจากการปลูกกัญชง และการปลูกฝ้าย ใน
ระยะเวลา ปีเท่าๆกัน พบว่าการปลูกกัญชง 10 ไร่จะให้ผลิตผลเส้นไยเท่ากับการปลูกฝ้าย 20-30 ไร่ 
เส้นใยจากกัญชงนี้จะมีคุณภาพดีกว่าเส้นใยจากฝ้าย โดยเส้นใยกัญชงจะยาวเป็น 2 เท่าของเส้นใยฝ้าย 
มีความแข็งแรงและความเหนียว ของเส้นใยมากกว่าฝ้าย ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้น
ใยกัญชงบริสุทธิ์ เช่น เส้ือเช้ิต กางเกง กระเป๋า 
    ในด้านการเพาะปลูกนั้นเมื่อเทียบกับฝ้ายแล้ว พบว่า ฝ้ายต้องการอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสม และน้ าใน ปริมาณท่ีมากกว่าการเพาะปลูกกัญชง นอกจากนี้ ฝ่ายยังต้องการสารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ซึ่งนักวิชาการเกษตรพบว่า ประมาณร้อยละ 20 ของสารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชท่ีใช้อยู่ในโลกถูกใช้ในการ เพาะปลูกฝ้ายซึ่งเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีการปลูกต้น
กัญชง ไม่จ าเป็นต้องใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จะใช้เพียง ปุ๋ย และ น้ า ในปริมาณท่ีเหมาะสม
เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า การปลูกกัญชงยังเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินท่ีใช้เพาะปลูกอีก
ด้วย 

2.7.2.8 แนวโน้มท่ีจะเป็นประโยชน์ด้านอื่นแก่ประเทศไทยในอนาคต 
    ในอนาคตทรัพยากรพืชของประเทศจะขาดแคลนมากขึ้น พืชเส้นใยและ
เย่ือกระดาษ จะเป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งท่ีประเทศไทย จะมีการใช้เพิ่มข้ึนอย่างมาก และจะขาดแคลน โดย
ในขณะนี้ก็มี การส่ังซื้อเยื่อกระดาษจากต่างประเทศคือ ประเทศจีน และ ประเทศแคนนาดา เป็นเงิน
ประมาณหลายพันล้านบาทต่อปี 
    กัญชงจะเป็นพืชหลักอีกชนิดหนึ่งท่ีจะสามารถแก้ไข ปัญหานี้ได้ และจะ
สามารถท ารายได้ให้กับประเทศ อย่างมหาศาล เพราะเป็นพืชท่ีมีอายุส้ัน ปลูกได้หลายครั้งต่อปี ใช้ทุน
น้อยและไม่ ต้องมีการดูแลรักษามาก ไม่ต้องการดินดีและพื้นท่ีกว้างมาก อีกท้ัง ยังเป็นพืชท่ีสามารถ
ปลูกได้ซ้ าในพื้นท่ีเดิม จึงจะช่วยลดการตัดไม้ ท าลายป่าและรักษาส่ิงแวดล้อมไว้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย  
(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2560) 

2.7.3 การย้อมคราม 
  2.7.3.1 ต้นคราม Indigofera tinctoria 
    ต้นครามเป็นไม้พุ่มตระกูลถั่ว ชอบน้ าน้อย แดดจัด บริเวณท่ีเหมาะแก่การ
ปลูกจึงมักเป็นท่ีดอนโล่ง เช่น หัวไร่ปลายนา คันหู ของบ่อปลาและต้องดายหญ้าเสมอ เพื่อให้ต้น
ครามได้รับแดดจัด เต็มท่ี ใบครามสดให้สีครามประมาณร้อยละ 0.4 หรือท้ังกิ่งท้ังใบ แก่และใบอ่อน
ประมาณ 4 กิโลกรัม จึงได้เนื้อครามบนปูนขาว 1 กิโลกรัม ย้อมฝ่ายได้ประมาณ 200 -300 กรัม จึง
ต้องปลูก ต้นครามค่อนข้างมาก ยิ่งถ้าท าผ้าย้อมครามตลอดปีเพื่อการค้า ยิ่งต้องปลูกประมาณปีละ 5-
6 ไร่ พอต้นครามอายุ 3 เดือน ให้สีครามมากท่ีสุด ต้นครามสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบประกอบแบบ
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ขนนกเรียงสลับ ปลายใบเดียว ใบย่อยรูปรี ตอกช่อ ออกตามซอกใบ ดอกย่อยรูปดอกถั่ว กลีบดอกสี
ชมพู ผลเป็นฝัก มีท้ังฝักตรงและฝึกโค้ง ภายในฝักมี 7-12 เมล็ด (นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช 
โชคชัยเจริญพร 2539 : 635) ระบบรากเป็นระบบรากแก้ว ล าต้นประกอบด้วยข้อและปล้อง มีตา 
และตาดอกเกิดขึ้นบริเวณข้อ แล้วเกิดเป็นช่อดอกในภายหลังแต่ละดอกประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ 
เกสรตัวผู้ 60 อัน เกสรตัวเมีย 6 อัน เมล็ดของครามมีลักษณะส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ค่อนข้างกลม ขนาด
เล็ก มีน้ าหนักเฉล่ีย 3.35 - 16, 14 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด จากการทดลองใช้ใบและก้านใบของคราม
อายุ 2, 3, 4 และ 5 เดือน สกัดสีคราม พบว่าครามอายุ 3 เดือนให้ปริมาณสีครามมากท่ีสุด คือ 2.45 
ppm, ต่อช้ินส่วนสกัด 25 กรัม ขณะท่ีครามอายุ 2, 4 และ 5 เดือน ให้ปริมาณสี 1.5, 1,26 และ 
1.21 ppm. ตามล าดับ (บุญญา อนุสรณ์รัชดา: Incido) (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน., 2550) 

2.7.3.2 การย้อมคราม 
    สีครามในน้ าย้อม (indigo white) แทรกเข้าไปอยู่ภายใน โครงสร้างของ
เส้นใยฝ้ายได้ดี เมื่อยกเส้นใยพ้นน้ าย้อม สัมผัสกับ ออกซิเจนในอากาศ สีครามจะถูกออกซิไดส์เป็นสี
น้ าเงิน (indigo blue) ขังอยู่ภายในเส้นใย เส้นใยท่ีย้อมติดสีครามได้ดีจึงเป็น เส้นใยเซลลูโลสท่ีมีหมู่    
-OH ในโครงสร้าง โดยเฉพาะใยฝ้าย ดังนั้นก่อนยอมต้องท าความสะอาดฝ่ายและท าให้ฝ้ายเปียกด้วย 
น้ าสะอาด หากล้างฝ่ายไม่สะอาด เมื่อน าไปย้อมจะท าให้สีคราม ในน้ าย้อมเปล่ียนไป ย้อมไม่ติด หรือ
หม้อหนี หากท าฝ้ายเปียกน้ าไม่ท่ัว เมื่อน าไปย้อม สีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สม่ าเสมอท าให้ เกิดรอย
ด่าง เส้นใยเรยอนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมน าเศษฝ้ายและ เศษไม้มาปรับแต่งเป็นเส้นใยขนาดเล็ก 
สม่ าเสมอ นุ่ม มันวาว ย้อมติดสีครามได้ดี ให้สีน้ าเงินเข้ม สวยงาม แต่ทนต่อการนุ่งห่ม น้อยกว่าใย
ฝ้าย  
    นอกจากสีครามในน้ าย้อมและเส้นใยแล้ว น้ าย้อมท่ีเย็นจะย้อมติดสีครามได้ 
ดีกว่า ดังนั้นจึงควรใช้โอ่งดินท าหม้อคราม เพราะน้ าท่ีซึมจากโอ่งดินจะช่วยระบาย ความร้อน ท าให้
อุณหภูมิของน้ าย้อมเย็นกว่าปกติ หรือตอนเช้าและตอนเย็นเป็นเวลา ท่ีเหมาะสมในการย้อมคราม 
เมื่อจะย้อมคราม ให้ตักน้ าย้อมประมาณ 6 ลิตร ออกไว้ ก่อน จึงน าฝ่ายหมาดน้ าลงย้อม ขณะย้อม
ต้องระวังให้อากาศสัมผัสน้ าย้อมน้อยท่ีสุด นั่นคือค่อยๆ ก าเส้นฝ่ายใต้น้ าย้อมให้แน่นแล้วคลายมือให้สี
ครามแทรกเข้าไปในทุก อณูของเส้นฝ้าย ก าและคลายไล่เรียงไปตามวงเส้นฝ้าย สังเกตน้ าย้อมสีเหลือง
จางไป สีน้ าเงินเข้มมาแทน ความข้นหนืดลดลง จึงหยุดย้อม บิดเส้นฝ้ายให้หมาด กระตุกให้ ฝ่ายเรียง
เส้นและสัมผัสอากาศ แล้วเก็บฝ่ายช้ินนั้นในภาชนะปิด ถ้าตากฝ่ายท่ียอม ทันท่ีจะเกิดรอยด่างในเส้น
ฝ้าย หากต้องการสีเข้มต้องย้อมซ้ าในหม้อครามอื่นอีก ต่อไป พักไว้ 3-5 นาที จึงล้างให้สะอาดจนน้ า
ล้างใสไม่มีสี ฝ่ังลมให้แห้ง น าไปใช้งานต่อไป ส่วนน้ าย้อมท่ีตักไว้ใช้เป็นเช้ือ เทกลับคืนหม้อครามเดิม
และเติม เนื้อครามอีก (อนุรัตน์ สายทอง, 2550) 
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงการน าใยกัญชงย้อมครามลงในน้ าย้อม 
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย นายเฉลิมพงศ์   อ่อนยอง วันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 

 

 
 

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการน าใยกัญชงย้อมคราม 
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย นายเฉลิมพงศ์   อ่อนยอง วันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 

 
2.7.4 การเคลือบผิววัสดุในงานเครื่องเรือน 

   การเคลือบผิววัสดุในงานเครื่องเรือนโดยมากเพื่อเป็นการตกแต่งและรักษาเนื้อของ
วัตถุนั้นๆ ไม่ให้เกิดสนิมหรือส่ิงอื่นรบกวน ในการเคลือบผิววัสดุโดยท่ัวไป มีจุดประสงค์ คือ 

1) เพื่อป้องกันไม่ให้งานเครื่องเรือนต่างเสียหาย ผุพังไปเร็วกว่าธรรมดา  
2) เพื่อช่วยเพิ่มความสว่าง สดใส ให้แก่สภาพแวดล้อมนั้น 
3) เพื่อความสวยงามเพิ่มความน่าดูยิ่งขึ้น  
4) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด อนามัย 
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   2.7.4.1 สี 
    การเคลือบผิววัสดุในงานเครื่องเรือนท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ การตกแต่งด้วย
สี เพื่อไม่ให้วัตถุนั้นๆ เส่ือมสลายได้ง่ายหรือรวดเร็วกว่าธรรมชาติ เช่น ไม้เมื่อถูกความช้ืนและ
ออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีข้ึน หรือ เมื่อถูกความแห้งช้ินสลับกันอยู่นาน ท าให้เกิดเช้ือรากัดกิน
เนื้อไม้ให้ผุกร่อนได้ หรือเหล็กเมื่อถูกความช้ืนท า ปฏิกิริยากับเหล็กท าให้เกิดสนิม หรือออกไซด์ของ
เหล็ก (Iron Oxide) ท าให้เนื้อเหล็กกร่อนหายไป เป็นต้น ดังนั้น การทาสีหรือการตกแต่งสีจึงท าขึ้น
เพื่อกันความช้ืนหรือภัยต่างๆ ท่ีเข้ามารบกวนวัสดุนั้น สีแบ่งตามกรรมวิธีได้เป็น 2 ชนิด คือ สีท่ีเกิด
จากการทาและสีท่ีเกิดจากการพ่น 

วัสดุท่ีนิยมใช้เคลือบผิวเครื่องเรือน มีดังนี้ 
    1) สีน้ ามัน (Oil paint) หรืออีกช่ือหนึ่งเรียกว่า “สีแห้งช้า” เป็นสีท่ี
ประกอบด้วยน้ ามันชักแห้ง ผงสี ตัวท าละลายและสารท าให้แห้ง โดยท่ัวไปมีอยู่ 3 ชนิดคือ 
     - สีเคลือบอินาเมล (Enamel) เป็นสีแห้งช้า ประกอบด้วยเนื้อสี 
น้ ามันชักแห้ง น้ ามันชักเงา สารช่วย แห้ง เป็นสีผสมเสร็จท่ีบรรจุกระป๋องขนาดต่างๆ พร้อมท่ีจะใช้ได้
ทันที เมื่อน ามาทาหรือพ่นผิววัสดุจะเคลือบหน้า ผิววัสดุได้ดี มีลักษณะเงา (Gloss) และด้าน (Flat) 
ถ้าต้องการให้สีแห้งท าได้ด้วยการอบด้วยความร้อน จะท าให้สีผิวเรียบและผิวแข็งมากขึ้นตามขนาด
และความจ าเป็นของงาน การผสมสีเคลือบนั้นจะต้องเลือกสารท่ีไม่ ท าปฏิกิริยาต่อสีเคลือบหรือ
ส่วนผสมของสีเคลือบ การเลือกน้ ามันผสมสีต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุและเนื้อท่ี ท่ีต้องการจะทา
หรือพ่น 
     - สีผสมเสร็จ จะประกอบด้วย เนื้อสี น้ ามันชักแห้ง สารช่วยแห้ง 
ไม่มีส่วนผสมของน้ ามันชักเงา เป็นสีท่ีผลิตออกมาเป็นกระป๋องน ามาใช้งานได้เลย เพียงแต่เติมน้ ามัน
ผสม (Solvent) ท าให้เหลวเพื่อสะดวกต่อ การใช้งาน 
     - สีผสมเอง หมายถึง การน าเนื้อสีท่ีทางบริษัทผู้ผลิตมาผสมเอง 
แต่ยังไม่มีส่วนผสมของน้ ามันลงไป เมื่อน าไปใช้จึงต้องผสมน้ ามันด้วยตนเอง ปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะ
ไม่สะดวก และสีผสมเสร็จมีวิธีการใช้ท่ีสะดวกสบายกว่า คุณสมบัติของสีน้ ามันมีความหนื ด เหนียว 
เงางาม มีผิวแข็ง เมื่อแห้งสนิทสามารถปิดร่องรอย เส้ียน และเนื้อวัสดุได้ดี 
    2) แล็กเกอร์ (Lacquers) เป็นสีแห้งเร็ว ลักษณะเป็นวานิชใส ใช้กับโลหะ
และไม้ แล็กเกอร์มีอยู่ 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 
     - แล็กเกอร์ชนิดมัน (Gloss lacquer) ลักษณะเป็นของเหลวใส 
เมือ่น าไปพ่นหรือทาบนผิววัสดุ เมื่อแห้งจะเป็นเงางาม 
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     - แล็กเกอร์ด้าน (Flat lacquer) เป็นลักษณะของเหลวไม่ใสนัก 
เมื่อทาหรือพ่นบนผิววัสดุ จะมองดูผิวเนียนเรียบไม่เป็นเงาสะท้อน ท าให้วัสดุนั้นดูเรียบเนียน ลดการ
เห็นคล่ืนของผิวที่ไม่เรียบร้อยและ ลดเงาสะท้อนของวัสดุ 
     คุณสมบัติของแล็กเกอร์โดยท่ัวไปจะแห้งเร็ว เมื่อเคลือบผิวแล้วมี
ความแข็งพอสมควรสามารถทนต่อ การขีดขูดได้พอควร ง่ายต่อการท าความสะอาดเช็ดถู 
    3) เชลแล็ก (Shellac) เป็นวัสดุท่ีได้มาจากธรรมชาติ มีลักษณะเป็นแผ่น ใช้ 
แอลกอฮอล์เป็นตัวท าละลาย แชลแล็กท่ีนิยมใช้ในท้องตลาดปัจจุบัน มี 3 ชนิด คือ 
     - เชลแล็กสีตามธรรมชาติ เชลแล็กชนิดนี้จะมีสีตามธรรมชาติ คือ 
มีสีน้ าตาลแดง หรือสีน้ าตาลเหลือง ลักษณะเป็นเกร็ด ขายเป็นกิโล การใช้ต้องน ามาผสมกับตัวท า
ละลาย คือ แอลกอฮอล์ โดยปกติจะใช้เชลแล็ก 1 กิโลกรัมต่อแอลกอฮอล์ 2.5 ลิตร 
     - เชลแล็กสี บางทีเรียกว่า สปีริตสเตน (Spirit stain) เชลแล็กแบบ
นี้จะมีสีต่างๆ หลายสีด้วยกัน โดยปกติจะขายในลักษณะส าเร็จรูปบรรจุขวดหรือกระป๋อง เช่น 
เชลแล็กสีแดง สีโอ๊ก สีเหลือง สีประดู่ เป็นต้น 
     - เชลแล็กขาว เป็นเชลแล็กท่ีได้มาจากธรรมชาติเช่นกันแต่ผ่าน
การฟอกสีมาแล้ว จนกระท่ังไม่มีสี มักจะขายเป็นผงสีเหลืองอ่อน เมื่อน ามาใช้จะต้องผสมกับ
แอลกอฮอล์ ในอัตราส่วนเชลแล็กขาว 1 ส่วนต่อ แอลกอฮอล์ 2 ส่วน แช่ท้ิงไว้อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง 
โดยปกติเชลแล็กขาวนี้นิยมน าไปเคลือบสีต่างๆ 
    4) โพลียูรีเทน (Polyurethane) เป็นวัสดุท่ีมีลักษณะใส เป็นมัน แห้งเร็ว 
สามารถทนทานต่อการขูด ขีด และสารเคมี น้ ามัน แอลกอฮอล์ ตลอดจนน ามันหล่อล่ืนทุกชนิด วิธีใช้
ต้องผสมทินเนอร์ ใช้พ่นหรือทาบนผิววัสดุ 
    5) อีพอกซีเรซิน (Epoxy resin) เป็นวัสดุเคลือบผิวท่ีใช้กับผิวงานได้ทุก
ชนิด สามารถป้องกัน ความช้ืนสูง น้ า กรด และการขูดขีดต่างๆ มีคุณสมบัติแห้งเร็วมาก แข็งแรง 
    6) โพลีเอสเตอร์เรซิน (Polyester resin) เป็นวัสดุสังเคราะห์อีกชนิดหนึ่ง 
การใช้โพลีเอสเตอร์ เรซิน ใช้พ่นหรือทาให้มีความหนาประมาณ 4-10 มิลลิเมตร จะจับบนผิวช้ินงาน
ได้ดีมาก มีลักษณะแข็งและ ทนทานต่อแรงกระแทกดีมาก ราคาแพง มักนิยมใช้ทาหรือพ่นพื้นโต๊ะ
ท างานหรือโต๊ะอาหารเท่านั้น 

2.7.4.2 วัสดุเคลือบประสานผิววัสดุ 
    เป็นวัสดุชนิดแผ่นเรียบท่ีท าจากวัสดุสังเคราะห์ โดยปกติเรียกว่า พลาสติก
ลามิเนต (Plastic laminate) หรือเมลามีน (Melamine) ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัสดุปิดทับหน้าไม้อัด
หรือเอ็มดีเอฟ เพื่อให้เกิดสี ลวดลาย และความ สวยงาม สามารถทนการขีดข่วนได้ดี มีผิวหน้าหลาย
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ชนิด เช่น ชนิดด้าน ชนิดมันวาว ฯลฯ มีกรรมวิธีผลิตแบบ พลาสติกแผ่นบางซ้อน ( Laminated 
plastics) 

วัสดุแผ่นเคลือบประสานโดยท่ัวไปจะประกอบด้วย 
    1) ส่วนท่ีเป็นแผ่นท่ีมีไว้ส าหรับปิดกับผิววัสดุ จะท าด้วยพลาสติกชนิดอัด
แข็ง ประเภทฟีโนลิก (Phenolic), ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (Phenol formldehyde) และฟีนอลเฟอร์
ฟูรัล (Phenol furfural) มีคุณสมบัติทนต่อน้ าได้ดี ทนด่าง สารเคมี และทนต่อการขัดถู ส่วนนี้มักจะ
เป็นสีน้ าตาล น้ าตาลเข้มจนกระท่ังสีด า 
    2) ส่วนท่ีเป็นสีสัน หรือลวดลาย เป็นส่วนท่ีท าให้เกิดความสวยงามกับตัว
วัสดุ แผ่นเคลือบประสาน จะออกแบบให้มีสีสัน ลวดลาย พื้นผิวท่ีแตกต่างกัน เช่น ลายไม้ ลายผ้า 
สีสันหรือ ลวดลายต่างๆ 
    3) ส่วนท่ีเคลือบผิวด้านบน ซึ่งจะเคลือบผิวช้ันท่ี 2 คือ ส่วนสีสันหรือ
ลวดลายไว้ มีคุณสมบัติป้องกันน้ า สารเคมี กรด ด่างต่าง ๆ วัสดุท่ีเคลือบมีหลายชนิด เช่น เมลามีนเร
ซิน (Melamine resin) อีพอกซี (Epoxy) ฟีโนลิก (Phenolic) เป็นต้น การเคลือบผิวจะมีหลาย
ลักษณะ มีชนิดมันวาว ชนิดมัน ชนิดด้าน ชนิดมันกึ่งด้าน การเคลือบจะเคลือบหนาประมาณ 1 นิ้ว 
    วัสดุแผ่นเคลือบประสานจะผลิตออกมาตามขนาดของการใช้งาน เช่น ใช้
ปิดหน้าเอ็มดีเอฟ หรือปาร์ติเกิล จะมีขนาดเท่ากับ 4 X 8 ฟุต คือ เท่ากับแผ่นเอ็มดีเอฟหรือปาร์ติเกิล
นั่นเอง ขนาดแถบยาวเป็นม้วนใช้ส าหรับ ปิดสันขอบของวัสดุ  เช่น สันขอบของแผ่นเอ็มดีเอฟ ใช้
ตกแต่งค้ิวของเครื่องเรือน เป็นต้น 
    วัสดุแผ่นเคลือบประสานจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ดังนั้นเวลาใช้งาน
จะต้องน ามายึดติดกับวัสดุอื่นๆ ท่ีมีความเรียบ เช่น ไม้อัด เอ็มดีเอฟ ปาร์ติเกิล เป็นต้น โดยใช้กาวยึด
วัสดุ แผ่นเคลือบประสานด้วยความร้อน หรือแรงอัด กาวท่ีใช้ได้แก่ ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (Urea 
formaldehyde resin) กาวเมลามินฟอร์มัลดีไฮด์ (Melamine formaldehyde) เป็นต้น 
    นอกจากนี้วัสดุแผ่นเคลือบประสานยังสามารถน ามาใช้กับงานอื่นๆ เช่น ใช้
กรุผนังห้อง ใช้ตกแต่ง ส่วนของอาคาร ใช้กับงานเครื่องเรือน เป็นต้น 

2.7.5 วัสดุตอกและจับยึดช้ินงาน 
   โครงสร้างของงานไม้ทุกชนิด จะมีความแข็งแรงดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับตะปูท่ีใช้ตอกยึด 
และวัสดุประกอบ อีกตามความเหมาะสม ในท่ีนี้จะกล่าวถึงวัสดุท่ีจ าเป็นและใช้กันอยู่ท่ัวไป 

2.7.5.1 ตะปู (Nail) ตะปูท่ีใช้มีหลายชนิด ดังนี้ 
    1) ตะปูธรรมดา (Common nail) เป็นตะปูตอกไม้ท่ัวไป หัวแบน ปลาย
แหลมตัดเป็นเหล่ียม ใช้ตอกไม้ในงานก่อสร้างท่ัวไป ซึ่งหาซื้อได้ในท้องตลาดบ้านเรา ขนาดของตะปู
วัดกันเป็นนิ้ว ใช้ตามมาตรฐาน การวัดของอังกฤษ โดยใช้ตัวอักษร d เป็นเครื่องหมายแทนขนาด
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ความยาวของตะปู โดยก าหนดให้ 2d ยาวเท่ากับ 1 นิ้ว และความยาวจะเพิ่มครั้งละ 1 นิ้ว จนถึง 4 
นิ้ว และจะเพิ่มข้ึนครั้งละ 1 นิ้ว ไปจนถึง 6 นิ้ว 
    2) ตะปูหัวกลม ลักษณะหัวเล็กกลม ตัวตะปูผอม เหมาะท่ีจะใช้กับงาน
ประณีต สามารถส่งหัวตะปู ให้จมลงไปในเนื้อไม้ได้ง่าย ส่วนใหญ่ใช้ในงานไม้เครื่องเรือนมีขนาดต่างๆ  
    3) ตะปูหัวกรวย ลักษณะหัวเป็นรูปทรงกรวยขนาดเล็ก สามารถส่งให้หัว
ตะปูจมลงไปในเนื้อไม้ได้ดี เช่นกัน เหมาะท่ีจะใช้กับงานประณีตและงานเครื่องเรือนทุกชนิด 
    4) ตะปูแบบตัวมีสันเกลียว ตะปูชนิดนี้ตัวผอมกว่าตะปูธรรมดาเล็กน้อย 
ตอกง่าย ไม่ค่อยท าให้ไม้ ท่ีตอกแตกร้าว เนื่องจากขณะตอกตะปูจะหมุนลงไป สามารถยึดเกาะงานได้
ดีมาก ยังหาซื้อใช้ยาก ไม่ค่อยมี ขายในท้องตลาดบ้านเรา 
    5) ตะปูเกลียวใช้กับงานไม้ (Wood screw) ตะปูเกลียวใช้ขันยึดโครงสร้าง
งานไม้ท่ีต้องการความ แข็งแรง ท าจากเหล็กเหนียวมีขนาดต่าง ๆ กัน ต้ังแต่ความยาว 3 นิ้ว จนถึง
ความยาว 3 นิ้ว สามารถเลือกใช้ ให้พอเหมาะกับลักษณะของงานได้เป็นอย่างดี 
    การใช้งานท่ีได้ผลดี จะต้องเจาะรูน าและขันเข้าไปด้วยไขควง ให้เกลียวของ
ตะปูฝังเข้าไปในเนื้อไม้ จึงจะท าให้การยึดตรึงแน่นตามท่ีต้องการ อย่าใช้วิธีตอกตะปูเกลียวเข้าไปใน
เนื้อไม้เช่นเดียวกับตะปูตอกธรรมดา เพราะจะท าให้เกลียวของตะปูช ารุดหรือไม้แตก ท าให้เกลียวไม่
สามารถยึดตรึงไม้ไว้ได้ 
   2.7.5.2 กาว  
    กาวท่ีใช้ในงานเครื่องเรือน มีหลายชนิดแบ่งเป็นประเภท ได้ 2 ประเภท คือ 
    1) กาวธรรมชาติ ได้มาจากการสกัดสารท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น กาวท่ีมา
จากหนังสัตว์ กาวนม กาวเลือด กาวแป้ง กาวถั่วเหลือง เป็นต้น กาวพวกนี้จะต้องใช้เวลาเตรียมการ
ก่อนน ามาใช้งาน จึงมักไม่นิยม ใช้ในปัจจุบัน 
    2) กาวสังเคราะห์ เป็นกาวท่ีผลิตได้จากวัตถุดิบสังเคราะห์ เพื่อท าให้
เหมาะสมในการใช้งาน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
     - เทอร์โมพลาสติก เป็นกาวที่มีการอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและ
จะแข็งตัวอีกเมื่ออุณหภูมิ ลดลง ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ (PVA) กาวคอนแท็ก (Contact) และกาวฮอต
เมลต์ (Hot melt)  
     - เทอร์โมเซตติง เป็นกาวท่ีเมื่อแข็งตัวแล้วจะไม่หลอมเหลวหรือ
ละลายอีกไม่ว่าจะด้วย ความร้อนหรือตัวท าละลาย เช่น ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์รีสอร์ชินอล เป็นต้น 
      การตอกยึดไม้หรืออัดไม้เข้าด้วยกัน นอกจากจะใช้ตะปู
หรือตะปูเกลียวแล้ว ยังใช้กาวเข้าช่วยเพื่อให้ การยึดเหนี่ยวระหว่างกันดียิ่งขึ้น การเลือกใช้กาวให้ถูก
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กับชนิดของงานก็เป็นส่ิงจ าเป็น เพราะมีผลท าให้ความ คงทนในการยึดเหนี่ยวมากหรือน้อยลงไป กาว
ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันเป็นกาวสังเคราะห์ (Synthetic resin adhesive) แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ 
     - กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (Urea formaldehyde adhesive)  เป็น
กาวท่ีทนต่อความช้ืน และทนต่อ สภาพอากาศดีพอประมาณ นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อแมลง
และเช้ือรา กาวชนิดนี้แยกส่วนผสมออกเป็น สองส่วน เมื่อยังไม่ได้ผสมกันจะเหลว แต่ถ้าผสมกันแล้ว
จะแข็งภายในเวลาอันสมควร ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของตัว ท าให้แข็งและส่วนผสมท่ีใช้ กาวชนิดนี้สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้โดยผสมกับกาวเมลามีนและกาวรีซอร์ ชินอลในปริมาณท่ีเท่ากัน หรือ
มากกว่าก็จะท าให้กาวมีคุณสมบัติดีขึ้น ใกล้เคียงกับกาวฟีนอล กาวท่ีปรับปรุง คุณภาพแล้วถูกเรียกว่า 
กาวฟอร์ติไฟด์ยูเรีย (Fortified urea) กาวชนิดนี้ใช้กับการผลิตไม้อัดชนิดใช้ภายในและ ยังใช้ในการ
ประกอบเครื่องเรือนชนิดต่างๆ 
     - กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (Phenol formaldehyde adhesive) 
เป็นกาวท่ีใช้กับงานภายนอก ทุกชนิด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งใช้กับการผลิตไม้อัดชนิดใช้ภายนอก 
เนื่องจากมีความต้านทานต่อน้ า สภาพอากาศ และการท าลายของแมลง เห็ดราได้ดี นอกจากนั้นยังมี
คุณสมบัติในการอุดรอยห่างและช่องว่างได้ดีมากอีกด้วย 
     - กาวรีซอร์ชินอลฟอร์มัลดีไฮด์ (Resorcinol formaldehyde 
adhesive) เป็นกาวท่ีใช้กับงาน ภายนอกท่ีดีท่ีสุด แต่นิยมใช้น้อยเพราะมีราคาแพง เมื่อผสมแล้วมี
ช่วงเวลาใช้งานจ ากัด เก็บไว้นาน ๆ ไม่ได้ กาวชนิดนี้มีสีน้ าตาลปนแดง เหมาะกับงานท่ีต้องอยู่กลาง
แดด ตามสภาพของธรรมชาติตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีความต้านทานอย่างสูงต่อการท าลายของ
แมลงและเห็ดรา กาวชนิดนี้ยังไม่ได้ผลิตในประเทศ ต้องส่ังซื้อ จากต่างประเทศ เช่น กาวเวลวูด เป็น
ต้น 
     - กาวโพลีวีนิลอะซิเตตอิมัลชัน (Polyvinyl-acetate emulsions) 
กาวชนิดนี้มีลักษณะเป็นสีขาวข้น มีความ ต้านทานต่อความช้ืนค่อนข้างต่ า แต่ก็สามารถจะป้องกัน
การท าลายของแมลงและเห็ดราได้ นิยมใช้กับงานภายใน เกือบทุกชนิด เช่น การติดผ้า การติด
กระดาษ และการประกอบเครื่องเรือน กาวชนิดนี้มีแพร่หลายในประเทศ ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ ราคอล 
และโมวิลิต ในปัจจุบันนี้สามารถผลิตได้ในประเทศ 

2.7.5.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของกาว 
    อย่างไรก็ตาม ความแข็งแรงของกาวเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ 
ลักษณะผิวหน้าของไม้ แรงอัดท่ีใช้อัด ความช้ืนของไม้ เวลาหลังจากการติดกาว และอายุของกาวท่ี
เก็บไว้ ฉะนั้นก่อนจะทากาวและประกอบช้ินงาน จึงควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดังนี้ 
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    1) ความช้ืนของไม้ 
     ความช้ืนของไม้ ท่ี เหมาะสมในการติดกาวอยู่ระหว่าง 6-15 
เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ ความช้ืนของอากาศขณะนั้นด้วย ไม้ ท่ีมีความช้ืน 10 
เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสมท่ีสุด การน าไม้มาใช้ในการประสาน หรือการประกอบด้วยกาวจึงควรผ่านการ
อบหรือฝ่ังมาอย่างดี ไม้แต่ละช้ินควรมีความช้ืนใกล้เคียงกัน วิธีตรวจ สอบท่ีง่ายท่ีสุดคือการใช้
เครื่องวัดความช้ืนไม้ 
    2) ผิวหน้าของช้ินงาน 
     เครื่องจักรงานไม้ท่ีเตรียมช้ินงานจะต้องติดต้ังให้ถูกต้อง เพื่อจะให้
ได้ผิวหน้าช้ินงานท่ีเรียบสม่ าเสมอ และได้ขนาดตามท่ีก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการทดลอง
น าช้ินงาน 2 ช้ินประกบเข้าด้วยกัน แล้วดูรอยประกบ ซึ่งจะต้องเป็นเส้นขนานสนิทกัน นอกจากนี้
ใบมีดจะต้องคม ท่ีจะท าให้กาวซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้สม่ าเสมอ “และอย่างท่ัวถึง 
    3) ช่วงเวลาท่ีใช้เตรียมผิวชิ้นงาน 
     ไม้ท่ีจะน ามาใช้ประสานกันด้วยกาว ไม่ควรใสหรือเตรียมไม้แล้วท้ิง
ไว้นานเกินไป เนื่องจากจะท าให้ไม่มี คุณสมบัติในการดูดซึมกาวลดลง โดยเฉพาะไม้บางประเภท เช่น 
ไม้สัก ไม้ประดู่ ควรจะเตรียมผิวและติดกาว ภายในวันเดียวกัน การดูดซึมของไม้สามารถทดลองได้
โดยการหยดน้ าลงบนผิวของไม้ แล้วดูการซึมของน้ าเข้าไป ในเนื้อไม้ ถ้าน้ ายังคงค้างอยู่บนผิวไม้แสดง
ว่าการดูดซึมไม่ดี 
    4) การเก็บรักษาและการผสมกาว 
     กาวควรเก็บรักษาไว้ในท่ีเย็น ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นาน
ขึ้น ในการผสมกาวสัดส่วนของกาวและ ตัวเร่งแข็งจะต้องท าตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด มีการช่ัง
น้ าหนักในการผสมทุกครั้ง ต้องคนกาวให้เข้ากันก่อนน าไปใช้ กาวท่ีแข็งตัวหรือหมดอายุแล้ว ไม่ควร
น ามาผสมน้ าแล้วน ากลับมาใช้อีก 
     5) การใช้กาว 
     การทากาวต้องทาให้สม่ าเสมอ ปริมาณการใช้กาวขึ้นอยู่กับความ
เรียบของผิวหน้าช้ินงานและการดูดซึม กาวของไม้ โดยท่ัวไปจะอยู่ระหว่าง 100-200 กรัม/ตาราง
เมตร การทากาวส าหรับไม้ท่ีดูดซึมกาวได้ดีสามารถทา กาวให้เพียงพอด้านเดียวก็พอ แต่ส าหรับไม้
เนื้อแข็งควรจะมีการทากาวท้ังสองหน้าก่อนประกบและอัดประกอบเข้าด้วยกัน การสังเกตปริมาณ
กาวท่ีว่าเพียงพอหรือไม่ก็ให้ดูจากการเล็ดลอดออกมาเล็กน้อยของกาวท่ีรอยต่อหลัง การอัดประกอบ 
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    6) เวลาของการทากาว 
     เวลาเปิดประกบ คือ เวลาท่ีนับหลังจากการทากาวลงบนช้ินงาน 
จนถึงช่วงการประกบไม้เข้าด้วยกัน ไม้ เนื้อแข็งต้องการเวลามากกว่าไม้เนื้ออ่อน เพื่อให้กาวได้ดูดซึม
ลงไปในเนื้อไม้เพียงพอก่อนการประกบ แต่ต้องไม่ นานเกินไปจนกาวแห้งจนไม่สามารถรวมตัวกันได้ 
    7) การอัดประกอบ 
     แรงดันท่ีใช้ในการอัดประกอบจะต้องมากเพียงพอท่ีจะท าให้แนว
กาวแนบสนิทและนานพอท่ี จะท าให้กาวเริ่มแข็งตัวยึดติดกัน โดยท่ัวไปจะใช้ความดัน 1-3 กิโลกรัม 
ต่อ ตารางเซนติเมตร แต่ส าหรับการอัดด้วย เครื่องอัดประสานไม้จะใช้ความดัน 5-8 กิโลกรัม ต่อ 
ตารางเซนติเมตร 
    8) อุณหภูม ิ
     การอัดประกอบด้วยกาวโดยท่ัวไปจะท าท่ีอุณหภูมิห้องปกติ 
อุณหภูมิยิ่งสูงระยะเวลาในการอัดประกอบ ก็จะยิ่งน้อยลง กาวชนิดเทอร์โมเซตติงต้องการอุณหภูมิสูง
ในการประกอบเพื่อให้กาวแห้งแข็งในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนกาวชนิดเทอร์โมพลาสติกไม่ต้องการ
อุณหภูมิสูงเพราะจะท าให้กาวอ่อนตัว 
    9) การตรวจสอบการติดกาว 
     วิธีการง่าย ๆ ในการตรวจสอบการติดกาว ท าได้โดยการใช้ส่ิวตอก 
ตามแนวกาว แล้วดูว่ามีการเสียหาย ของเนื้อไม้มากน้อยเท่าไร การติดกาวท่ีดีจะต้องมีการเสียหาย
ของไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นศึกษารอยแตก ของไม้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกาวต่อไป 

 
2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ในการจัดท าสารนิพนธ์แนวทางศึกษาและออกแบบชุดเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับ
เส้นด้ายย้อมครามในการออกแบบและผลิตนั้น ทางผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า 

มยุรี   เรืองสมบัติ และยุวดี   พรธาราพงศ์ ได้เสนอแนะไวว้่า 
   บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มักเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีต่างๆ 
ตลอดเวลา ต้องเข้าใจถึงปัจจัยท่ีจะผลิตสินค้าออกมาอย่างเสมอ ท่ีส าคัญคือการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถโน้มน้าวใจผู้คน โดยไม่ลังเล และท่ีส าคัญคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อการปรับตัวธุรกิจในท้องถิ่นต่อไปในอนาคต (มยุรี เรือง
สมบัติ, ยุวดี พรธาราพงศ์, นพพร สกุลยืนยงสุข, & ดรุณรัตน์ พิกุลทอง, 2555) 
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  นวนพ   สุวรรณภูมิ และวรากร   หน่อค า ได้เสนอแนะไวว้่า 
   โครงการวิจัยออกแบบและพัฒนาเก้าอี้พักผ่อนรูปแบบล้านนาร่วมสมัย ได้
ตอบสนองความ ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นเก้าอี้พักผ่อน กึ่งนั่ง กึ่งนอนส าหรับใช้พักผ่อนและ
ยังสามารถปรับเปล่ียน การใช้งานให้เป็นโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เหมาะกับการใช้งานในพื้นท่ีจ ากัด มีความ
หลากหลายด้านประโยชน์ใช้สอย สามารถปรับเปล่ียนการใช้งานกระบวนการออกแบบและผลิตได้
ผสมผสานของวัสดุและการน าอัตลักษณ์ของลวดลายผ้าชนเผ่าลีซอมาใช้ในงานได้อย่างลงตัว ได้
ออกแบบให้ได้เน้นน าเสนออัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัย (นวนพ สุวรรณภูมิ & วรากร หน่อค า, 2557) 

ทีราทรน์   ธีรกุลชัยกิจ ได้เสนอแนะไว้ว่า 
   ในการทดลองการย้อมผ้าฝ้ายย้อมครามพบว่าเทคนิคท่ีใช้เวลาในการท า
รวดเร็วที่สุดคือ เทคนิคการมัดย้อม ผู้วิจัยได้ทดลองการมัดย้อมด้วยเทคนิคสร้างลวดลายด้วยรอยยับ
ของผ้าเป็นเทคนิคท่ีสร้างลายได้รวดเร็วท่ีสุด ในขณะเดียวกันความสม่ าเสมอของลายก็น้อยท่ีสุดด้วย 
การมัดย้อมด้วยวิธีหนีบแล้วค่อยเอาไปย้อม เทคนิคท่ีสามารถสร้างลายได้สม่ าเสมอท่ีสุด สามารถใช้
แรงงานไม่มี ฝีมือในการผลิตได้ ถึงแม้การมัดย้อมจะไม่ ต้องใช้แรงงานมีฝีมือ แต่ต้องอาศัย
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ และความชัดเจนของลายมัดย้อมมีน้อย แต่ถือเป็นเสน่ห์ของงานมัด
ย้อมปัจจุบัน (ทีราทรน์ ธีรกุลชัยกิจ, 2557) 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินงานการวิจัย 

 
 แนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม เป็นการศึกษา
เอกสารและแนวความคิดทางวิชาการ พฤติกรรมการใช้งานและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้การ
วิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการออกแบบ ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย
ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
  3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย      
  3.3 การเก็บรวมรวบข้อมูล      
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล       
  3.5 แนวทางการน าเสนอข้อมูล      
  3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย    
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม ให้
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยน าข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาน าไปสู่การหาแนวทางเพื่อ
พัฒนาเครื่องเรือนหวาย โดยมีวิธีด าเนินงานวิจัยดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งท่ีจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและ 
หลักสรีรศาสตร์ด้านการสัมผัสผิวเครื่องเรือน ด้านลวดลาย ด้านการนั่งและการใช้งานอื่นๆ ของเครื่อง
เรือนประเภทเก้าอี้ ท่ีใช้หวายสานร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม น ามาวิเคราะห์โดยน าข้อมูลเบื้องต้นมา
รวบรวมสรุป เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ และสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
น าไปสอบถามประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
   3.1.1.1 ประชากร คือ ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในงานออกแบบเครื่องเรือนประเภท
หวายหรือใกล้เคียง ในบริเวณงาน Thailand Furniture International Fair 2018 ณ อิมแพ็คอารี
น่า เมืองทองธานี จ านวน 100 คน 
   3.1.1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ คือ ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในงานออกแบบชุดเครื่องเรือน
ประเภทหวายหรือใกล้เคียง ท่ีมาติดต่อซื้อสินค้าท่ีบูธบริษัท Corner43Decor จ านวน 50 คน โดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
  ในขั้นตอนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 
   3.2.1.1 ด้านแนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับกับเส้นด้าย
ย้อมคราม ใช้วิธีการสัมภาษณ์ท่ีจะท าการถามถึงสภาพการใช้งาน วัสดุท่ีจะน ามาใช้ร่วม ลวดลาย และ
ความต้องการเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้งานเครื่องเรือน แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์  
   3.2.1.2 เครื่องมือในการประเมินผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการใช้ค าถามแบบปลายปิด
เพราะเป็นวิธีการท่ีสะดวกรวดเร็วในการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.2.2 ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม โดย
ก าหนดดังนี้ 
  3.2.2.1 ก่อนการออกแบบ 
    สร้างแบบสอบถามความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการออกแบบ โดย
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเบื้องต้นส าหรับแนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้
หวายกับเส้นด้ายย้อมคราม 

3.2.2.2 ระหว่างการออกแบบ 
    สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในรูปแบบเครื่องเรือนโดยใช้
หวายกับเส้นด้ายย้อมคราม จากผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องเรือนประเภทหวาย 
   3.2.2.3 หลังการออกแบบ  
    สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อชุดเครื่องเรือนโดยใช้หวาย
ร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม จ านวน 2 ชุด (อนึ่ง ผลงานการออกแบบเครื่องเรือน ได้รับคัดเลือกให้จัด
แสดงในการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปี 2561 และได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดเพิ่มเติม ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ) 
 3.2.3 การสร้างเครื่องมือ  
  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   3.2.3.1 การสร้างเครื่องมือก่อนการออกแบบ 
    ในการสร้างเครื่องมือก่อนการออกแบบ ผู้วิจัยได้ท าการด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามความต้องการ โดยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาทฤษฏีต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม 
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    2) ร่างรูปแบบสอบถาม ตามข้อมูลเพื่อท่ีจะน าไปสอบถามในส่วนของ
รูปแบบการใช้งานเครื่องเรือนประเภทหวายหรือใกล้เคียง 
    3) น าร่างแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
    4) น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วหลังจากตรวจสอบโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ไป
ใช้ในการสอบถามจริง 
    5) สรุปผลจากแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลมาตรวจสอบว่าเอกสารและ
งานวิจัย ถูกต้องหรือไม่ 
   3.2.3.2 การสร้างเครื่องมือระหว่างการออกแบบ 
    ในการสร้างเครื่องมือก่อนการออกแบบ ผู้วิจัยได้ท าการด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อปรึกษาผู้เช่ียวชาญ โดยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
    1) ศึกษาทฤษฏีต่างๆท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเพื่อการออกแบบ  
    2) ร่างรูปแบบสอบถามตามข้อมูลเพื่อท่ีจะน าไปสอบถามผู้เช่ียวชาญ
ระหว่างการออกแบบ       
    3) น าร่างแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
    4) น าแบบร่างผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการออกแบบ น าไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
โครงสร้างและการออกแบบเครื่องเรือนตรวจสอบแบบ 
    5) น าข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบเพื่อใช้ไป
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป 
   3.2.3.3 การสร้างเครื่องมือหลังการออกแบบ 
    หลังจากท่ีผู้วิจัยได้สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน โดยมีข้ันตอนดังนี้    
    1) ศึกษาวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
    2) ร่างรูปแบบสอบถาม ตามหลักการออกแบบเพื่อท่ีจะน าไปประเมินความ
พึงพอใจต่อผู้ใช้งาน 
    3) น าร่างแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
    4) น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วหลังจากตรวจสอบโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ไป
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน และคณะกรรมการในการตัดสินการ
ประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปี 2561 และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับดังนี้      
 3.3.1 ก าหนดแนวทางท่ีจะด าเนินการวิจัย      
  ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้ท าการก าหนดแนวทางศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการวิจัยส าหรับการออกแบบ และเป็นการสรุปแนวความคิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรง
จุดมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
   3.3.1.1 แนวทางศึกษาเกี่ยวกับด้านสภาพด้านผิวสัมผัสท่ีมีต่อเครื่องเรือนประเภท
หวายพื้นผิวของการสานหวายบริเวณท่ีสัมผัสกับร่างกายนั้น บางครั้งอาจจะแข็ง ล่ืน แต่การน า
เส้นด้ายย้อมครามมาร่วมใช้ในการออกแบบ อาจช่วยเพิ่มความน่าสนใจในมิติด้านลวดลายท่ีแปลก
ใหม่ ผิวสัมผัส และความรู้สึกท่ีดีต่อเครื่องเรือนหวายมากขึ้น 
   3.3.1.2 แนวทางศึกษาด้านโครงสร้างและตัวผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม จากการศึกษา
สภาพเบื้องต้นพบว่า เครื่องเรือนหวายนั้นมีการใช้วัสดุในโครงสร้างค่อนข้างมาก เพราะหวายสามารถ
บิดตัวและยืดหยุ่นได้ ท าให้ต้องเสริมคาน เสริมรัดขา เสริมกากบาท เพื่อท าให้โครงสร้างเดิมแข็งแรง 
ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเพื่อหาแนวทางลดในส่วนดังกล่าวนี้ เพื่อท าให้รูปทรงของเครื่องเรือนหวาย
ดูเรียบง่าย ทันสมัยมากขึ้น จึงทดลองใช้วิธีการผ่าเข้าหวายในส่วนเช่ือมต่อในโครงสร้างทุกช้ิน 

3.3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
   ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมา เพื่อให้การวิจัยนั้นด าเนินการ
วิจัยไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้นั้นเป็นตัวต้ังในการท าให้การวิจัย ซึ่งจะท าให้งานวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงตามท่ีได้ต้ังเป้าไว้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดขึ้น โดยมีดังนี้ 
   3.3.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการทดลองน าวัสดุหวายน ามาใช้สานร่วมกันกับเส้นด้าย
ย้อมคราม 
   3.3.2.2 เพื่อออกแบบเครื่องเรือนท่ีใช้หวายสานร่วมกันกับกับเส้นด้ายย้อมคราม 
   3.3.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องเรือนท่ีใช้หวายสานร่วมกันกับเส้นด้าย
ย้อมคราม 
 3.3.3 ก าหนดกรอบแนวคิดการตั้งสมมุติฐานและนิยามศัพท์เฉพาะ 
   ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด การต้ังสมมุติฐานและนิยาม
ศัพท์เฉพาะผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงหลักการที่จะใช้ในการศึกษาและท าการออกแบบเครื่อง
เรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ ซึ่งเป็นการ
น าเอาองค์ประกอบต่างๆ มาท าการวิเคราะห์ โดยใช้หลักทฤษฏี ต ารา และงานวิจัยต่างๆ เป็นการจัด
ให้ท้ังหมดอยู่ในระบบท่ีจัดวางไว้ เพื่อให้สามารถท างานออกมาบรรลุตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 
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 3.3.4 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการวิจัย 
   ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาต ารา เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการประมวลผลทางการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต าราทาง
วิชาการ บทความทางวิชาการ งานวิจัยและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ มาท าการวิเคราะห์และ
ประมวลผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนการออกแบบเครื่องเรือนต่อไป   
 3.3.5 ขอหนังสือความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากงานบัณฑิตวิทยาลัย  
  โดยยื่นค าขอร่างหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บข้อมูลในการด าเนินการดังนี้ 
    3.3.5.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พัฒนาแบบ โดยได้จัดท ารูปแบบหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็น 2 ส่วนดังนี้ 
    1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท คอร์เนอร์
43 เดคคอร์ จ ากัด พร้อมท้ังขอความอนุเคราะห์ถ่ายภาพโดยและสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งานและ
สภาพพื้นท่ีใช้งานในสภาพต่างๆ  ท้ังภายใน ภายนอกโรงงาน และสถานท่ีจัดจ าหน่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริษัท 
     2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษา ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านโครงสร้างส าหรับเครื่องเรือน ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต และการประเมินผล
ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ 

3.3.6 การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล  
    3.3.6.1 น าแบบสอบถามไปสอบถาม ผู้ท่ีใช้งานหรือผู้ท่ีสนใจอยู่ในอาณาบริเวณงาน 
Thailand Furniture International Fair 2018 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยเป็นผู้ท่ีมา
ติดต่อซื้อสินค้าท่ีบูธบริษัท Corner43Decor จ านวน 50 คน รวมไปถึงการจดบันทึก การถ่ายภาพ
และสังเกตแบบมีส่วนร่วม แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปเป็นแนวทางในการศึกษาและออกแบบ เครื่อง
เรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 
   3.3.6.2 น าแบบสอบถามไปสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้างส าหรับเครื่องเรือน
หวาย ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และด้านการผลิต โดยจัดท าเป็นภาพร่างผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการค้นคว้า
ข้อมูลและภาพระดมความคิด น าไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพื่อขอค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้     
 3.4.1 ข้อมูลก่อนการออกแบบ 
   3.4.1.1 การวิเคราะหข้์อมูลจากภาคเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาวิเคราะห ์
สังเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในการออกแบบ 
   3.4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ท่ีใช้งานหรือผู้ท่ีสนใจอยู่ใน
อาณาบริเวณงาน Thailand Furniture International Fair 2018 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี 
โดยเป็นผู้ท่ีมาติดต่อซื้อสินค้าท่ีบูธบริษัท Corner43Decor จ านวน 50 คน น าไปสรุปเพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   3.4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานและการเลือกซื้อ
ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบเป็นเครื่องเรือนโดยใช้หวายสานร่วมกับเส้นด้ายย้อม
คราม   
  3.4.2 การออกแบบและการพัฒนาแบบร่าง 
   จากการท่ีได้ทบทวนงานวรรณกรรม ต ารา บทความทางวิชาการ ทฤษฏีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้เครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีต้องการใช้ใน
งานวิจัยมาแล้วนั้น ต่อไปก็คือ การออกแบบและการพัฒนาแบบร่าง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการ
หลังจากท่ีได้ข้อมูลเบ้ืองต้นมาแล้ว มาท าการออกแบบภาพร่างแสดงผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น ดังนี้ 
   3.4.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้น าไปสู่ภาพร่างเพื่อใช้น าเสนอข้อมูล 
   3.4.2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์เดิมน าเสนอออกแบบเป็นภาพร่างเพื่อใช้
ในการออกแบบ 
   3.4.2.4 ค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ น าเสนอเป็น
ภาพถ่ายและภาพร่าง 
   3.4.2.5 ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ น าเสนอออกมาเป็นภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์  
   3.4.2.6 ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ น าไปสู่การเสนอออกมาเป็นภาพร่าง ท่ีพร้อม
น าไปตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หลังจากท่ีได้ภาพร่างท่ีออกแบบและพัฒนาแล้ว น าภาพร่างท่ีได้น าไป
วิเคราะห์และตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญในขั้นตอนต่อไป  
 3.4.3 ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินผล      
   หลังจากท่ีได้ภาพร่างมาแล้วก็น าภาพร่างท่ีได้น าไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพ
ร่างผลิตภัณฑ์ก่อนการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ 
   3.4.3.1 ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ด้านหลักการ
ออกแบบ สัดส่วนทางการออกแบบ สรีระของผู้ใช้งาน และรูปแบบการใช้งาน 
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   3.4.3.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตและวัสดุเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ด้านการผลิต
และวัสดุ ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุในตัวผลิตภัณฑ์ คุณภาพของวัสดุท่ีควรน ามาใช้การผลิต 
วัสดุทางเลือกท่ีควรน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกระบวนการผลิต  
   3.4.3.3  ผู้เ ช่ียวชาญด้านโครงสร้าง เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ด้านโครงสร้าง 
รูปแบบโครงสร้างท่ีควรน ามาใช้ โครงสร้างใดเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด   
 3.4.4 ปรับปรุงและพัฒนาแบบร่าง       
   หลังจากกระบวนการตรวจสอบแบบภาพร่างโดยผู้เช่ียวชาญแล้วน าข้อเสนอแนะ 
ข้อผิดพลาดท่ีน่าจะเกิดขึ้นโดยผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เช่ียวชาญ น ามาพัฒนาแบบร่างสามมิติใหม่
ต่อไป ก่อนน าไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ      
 3.4.5 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ       
  การด าเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจะด าเนินการได้หลังจากท่ีผู้วิจัยนั้นได้
น าเสนอภาพร่างต่อผู้เช่ียวชาญผ่านแล้ว โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
   3.4.5.1 ด าเนินการสร้างต้นแบบจากการเขียนแบบเพื่อการผลิตพร้อมท้ังภาพร่าง
ประกอบการผลิต  
   3.4.5.2 ตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการผลิต พร้อมท้ังแก้ไขในส่วนท่ีผิดพลาด 
   3.4.5.3 ตกแต่งและเก็บรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมท้ังตรวจสอบ
ความแข็งแรง 

3.4.6 ประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญ 
   หลังจากการที่ได้ตัวผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนโดยใช้หวายสานร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม
ต้นแบบมาแล้ว น าไปประเมินความพึงพอใจต่อผู้เช่ียวชาญ ท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ โดยมีแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจท่ีจัดท าขึ้นโดยการอ้างอิงจากหลักการออกแบบ น าข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์
และสรุปผล 
  3.4.7 ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 
   3.4.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนโดยใช้หวาย
ร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย 
    1)  ข้อมูลการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน โดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้าย
ย้อมคราม ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉล่ีย 
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยายโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นนี้ ผู้วิจัยได้แปลความด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉล่ียระดับความเหมาะสมตามเกณฑ์
ของ Best ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
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    4.50 - 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    3.50 - 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    2.50 - 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    1.50 - 2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    1.00 - 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   3.4.7.2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอ่านสรุป 

 3.4.7.3 น าข้อมูลท้ังหมดมาสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.4.8 การวิเคราะห์และการอภิปรายผล      

  การวิเคราะห์และอภิปรายผล น าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการวิจัยท้ังหมด มาท า
การวิเคราะห์และสรุปเป็นบรรยายความเรียง ภาพถ่ายและแสดงความคิดเห็นของผู้วิจัยท่ีได้พบ ได้แก่ 
ข้อดี ข้อเสีย ระหว่างด าเนินการวิจัย สู่การน าเสนอต่อไป 

 
3.5 แนวทางการน าเสนอข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการน าเสนอข้อมูลไว้ ดังนี้ 
  3.5.1 ข้อมูลจากภาคเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปเป็นการบรรยายแบบความเรียง 
  3.5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส าหรับผู้ท่ีใช้งานหรือผู้ท่ีสนใจอยู่ในอาณาบริเวณท่ีจัดงาน 
Thailand Furniture International Fair 2018 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยเป็นผู้ท่ีมา
ติดต่อซื้อสินค้าท่ีบูธ บริษัท Corner 43 Decor จ ากัด 
  3.5.3 ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม 
   ในการเลือกซื้อและการใช้งาน บริเวณงาน Thailand Furniture International 
Fair 2018 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยเป็นผู้ท่ีมาติดต่อซื้อสินค้าท่ีบูธ บริษั Corner 43 
Decor จ ากัด 
  3.5.4 ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจเครื่องเรือน 
   ส าหรับเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม ได้มีการประเมินความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    3.5.4.1 ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ ในการออกแบบเครื่องเรือนโดย
ใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม น าเสนอเป็นค าบรรยาย 

    3.5.4.2 ข้อมูลท่ีเป็นข้อเสนอแนะ สรุปเป็นการบรรยายแบบความเรียง 
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังต่อไปนี้  

3.6.1 สถิติพื้นฐาน  
ได้แก่ ค่าความความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 

เมื่อ    P แทน ค่าร้อยละ 
f แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 

    N แทน จ านวนความถ่ีท้ังหมด 
3.6.2 ค่าเฉล่ีย ( ) 

X   =   x  
 
   เมื่อ       แทน   ค่าเฉล่ีย 

    X      แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดของกลุ่ม 
    N แทน จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

3.6.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 

 S.D. = nX2  -  (X)2 

     n(n – 1)   

เมื่อ    S.D.  แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X แทน   ค่าคะแนน 
    N แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

     แทน   ผลรวม 
 
 
 
 
 
 

n 

100
N

f
p
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การด าเนินการวิจัย แนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อม
คราม มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการทดลองน าวัสดุหวายมาใช้ร่วมกันเส้นด้ายย้อมคราม โดย
วิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุและรูปแบบของเครื่องเรือน รวมถึงความสอดคล้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การออกแบบเครื่องเรือน ให้มีความทันสมัยเหมาะแก่รูปแบบการใช้งานในปัจจุบัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับแนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่ วมกับ
เส้นด้ายย้อมครามมีการด าเนินงานและแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบเดิมของเครื่องเรือนประเภทหวาย 
  4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุท่ีจะน ามาใช้ร่วม 
  4.4 แนวทางการออกแบบเครื่องเรือน 
  4.5 การออกแบบเครื่องเรือนและประเมินความเหมาะสมรูปแบบเครื่องเรือน 
  4.6 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 
  4.7 ประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญ 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 จากแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบตามหัวข้อท่ีก าหนด ผู้วิจัยได้
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าความถี่เป็นร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบความเรียงตามหัวข้อดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 3 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (50) ร้อยละ 
ชาย 21 42 
หญิง 29 58 
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สรุปตารางท่ี 3 แสดงจ านวนมากท่ีสุดคือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 และน้อยท่ีสุด คือ เพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 42 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (50) ร้อยละ 
20 – 30 ปี 11 22 
31 – 40 ปี 22 44 
41– 50 ปี 14 28 
51 ปีข้ึนไป 3 6 

สรุปตารางท่ี 4 ผลแสดงจ านวนมากท่ีสุดคือ อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา คือ 
อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 อายุ 28 20–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 และน้อยท่ีสุดคือ อายุ 51 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6 

 
ตารางท่ี 5 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา จ านวน (50) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 12 

ปริญญาตร ี 35 70 
ปริญญาโท 9 18 
ปริญญาเอก 0 0 

สรุปตาราง 5 ผลแสดงจ านวนระดับการศึกษามากท่ีสุด คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
70 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 18 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12 
และน้อยท่ีสุด คือ ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0 

 
ตารางท่ี 6 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน (50) ร้อยละ 
นิสิต นักศึกษา 4 8 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 10 
พนักงานบริษัทเอกชน 11 22 

ธุรกิจส่วนตัว 28 56 
อื่น ๆ 2 4 
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สรุปตารางท่ี 6 ผลแสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุด คือ ธุรกิจส่วนตัวคิด
เป็นร้อยละ 56 รองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 22 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิด
เป็นร้อยละ 10 นิสิต นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยท่ีสุด คือ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4 

 
ตารางท่ี 7 แสดงรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้/เดือน จ านวน (50) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 3 6 

10,000 – 20,000 บาท 8 16 
20,000 – 30,000 บาท 11 22 
30,000 – 40,000 บาท 18 36 

40,000บาทขึ้นไป 10 20 

สรุปตารางท่ี 7 ผลแสดงจ านวนรายได้มากท่ีสุด คือ รายได้ 30,000–40,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมาคือ รายได้ 20,000–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 รายได้ 40,000 บาท ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 22 รายได้ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ16 และน้อยท่ีสุด คือ รายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 

 
ตารางท่ี 8 แสดงประเภทท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ีพักอาศัย จ านวน (50) ร้อยละ 
บ้านเด่ียว 17 34 

ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม 13 26 
อาคารพาณิชย์ 4 8 

ห้องชุด/คอนโดมิเนียม 16 32 
อื่น ๆ 0 0 

สรุปตารางท่ี 8 ผลแสดงประเภทท่ีพักอาศัย จ านวนมากท่ีสุด คือ บ้านเด่ียว คิดเป็นร้อยละ
34 รองลงมา คือ ห้องชุด/คอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 32 ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม คิดเป็นร้อยละ 26 
อาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยท่ีสุด คือ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนคนภายในท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนคนภายในท่ีพัก จ านวน (50) ร้อยละ 
1 คน 5 10 

2-4 คน 33 66 
5 คนขึ้นไป 12 24 

สรุปตารางท่ี 9 ผลแสดงจ านวนคนภายในท่ีพักอาศัย มากท่ีสุด คือ 2-4 คน คิดเป็นร้อยละ 
66 รองลงมา คือ 5 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24 และน้อยท่ีสุด คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน 
ตารางท่ี 10 แสดงการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องเรือน 

ประเภทวัสดุ จ านวน (50) ร้อยละ 
ขนาด 4 8 

ประโยชน์ใช้สอย 8 16 
ลวดลายและสีสัน 14 28 

รูปแบบ 19 38 
ราคา 3 6 

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 2 4 

สรุปตารางท่ี 10 ผลแสดงการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องเรือนมากท่ีสุด คือ รูปแบบ คิด
เป็นร้อยละ 38 รองลงมา คือ ลวดลายและสีสัน คิดเป็นร้อยละ 28 ประโยชน์ใช้สอย คิดเป็นร้อยละ
16 ขนาด คิดเป็นร้อยละ 8 ราคา คิดเป็นร้อยละ 6 และน้อยท่ีสุด คือ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม คิดเป็น
ร้อยละ 4 

 
ตารางท่ี 11 แสดงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อจากรูปแบบเครื่องเรือนเป็นล าดับแรก 

ประเภทวัสดุ จ านวน (50) ร้อยละ 
ชุดรับแขก 9 18 
ชุดนั่งเล่น 15 30 

ชุดโต๊ะอาหาร 18 36 
ชุดท างาน 5 10 

เตียงนอนเล่น 2 4 
กระเช้าชิงช้า 1 2 
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สรุปตารางท่ี 11 ผลแสดงจ านวนมากท่ีสุด คือ ชุดโต๊ะอาหาร คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ 
ชุดนั่งเล่น คิดเป็นร้อยละ 30 ชุดรับแขก คิดเป็นร้อยละ 18 ชุดท างาน คิดเป็นร้อยละ 10 เตียงนอน
เล่น คิดเป็นร้อยละ 4 และน้อยท่ีสุด คือ กระเช้าชิงช้า คิดเป็นร้อยละ 2 

 
ตารางท่ี 12 แสดงประโยชน์ใช้สอยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทวัสดุ จ านวน (50) ร้อยละ 
แข็งแรงทนทาน 45 90 

เคล่ือนย้ายสะดวกน้ าหนักเบา 33 66 
ใช้งานได้หลากหลาย 23 46 

รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา 38 76 
อื่น ๆ 2 4 

สรุปตารางท่ี 12 ผลแสดงจ านวนมากท่ีสุด คือ แข็งแรงทนทาน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมา 
คือ รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา คิดเป็นร้อยละ 76 เคล่ือนย้ายสะดวก น้ าหนักเบา คิดเป็นร้อยละ 66 
ใช้งานได้หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 46 และน้อยท่ีสุด คือ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบเดิมของเคร่ืองเรือนประเภทหวาย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบเดิมของเครื่องเรือนประเภทหวาย ผู้วิจัยได้ด าเนินการพิจารณา
จากข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ประกอบกับรูปแบบของเครื่องเรือนหวายท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามประเภทการใช้งาน จากข้อท่ี 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ใน
ตารางท่ี 10 ผู้บริโภคพิจารณาเลือกรูปแบบเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจซื้อ ในตารางท่ี 11 ผู้บริโภค
เลือกประเภทชุดโต๊ะอาหาร และชุดนั่งเล่นตามล าดับ ในตารางท่ี 12 ในส่วนของประโยชน์ใช้สอย
ผู้บริโภคเลือกความแข็งแรงทนทาน และรูปแบบแปลกใหม่ตามล าดับ จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น 
น าไปสู่การศึกษารูปแบบเครื่องเรือนหวายก่อนการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเลือกออกแบบเครื่อง
เรือนประเภทเก้าอี้หวายส าหรับนั่งรับประทานอาหารและนั่งพักผ่อนโดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบเดิมของเก้าอี้หวาย ดังต่อไปนี้จากตัวอย่างภาพที่ค้นคว้ามา 
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 4.2.1 เก้าอี้หวายท่ีใช้โลหะหรือไม้เนื้อแข็งเป็นโครงสร้างหลัก 
 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพแสดงโครงสร้างเครื่องเรือนหวายท่ีใช้โลหะเป็นโครงสร้างหลัก 
ท่ีมา: (www.corner43.com, 2559a) 

 
 

 
 

ภาพที่ 44 ภาพแสดงโครงสร้างเครื่องเรือนหวายท่ีใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นโครงสร้างหลัก 
ท่ีมา: (www.corner43.com, 2559b) 

 
วิเคราะห์ข้อมูลข้อท่ี 4.2.1 เก้าอี้หวายท่ีใช้โครงสร้างเป็นโลหะจากการศึกษาพบว่า เครื่อง

เรือนท่ีใช้หวายในการขึ้นรูปเป็นโครงสร้างหลัก จะมีความยืดหยุ่นตามคุณสมบัติของหวาย ท าให้
โครงสร้างหลักเก้าอี้ไม่แข็งแรง เก้าอี้ท่ีต้องการออกแบบให้มีรูปทรง ท่ีเรียบง่าย ทันสมัย จึงนิยม
ออกแบบและใช้โครงสร้างหลักเป็นโลหะหรือไม้ดังภาพที่ 43 และ 44 



  78 

4.2.2 เก้าอี้หวายท่ีใช้หวายเป็นโครงสร้างหลัก 
 

 
 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงโครงสร้างเครื่องเรือนหวายท่ีใช้หวายเป็นโครงสร้างหลัก 
ท่ีมา: (www.Ikea.com, 2560b) 

 

 
ภาพที่ 46 ภาพแสดงโครงสร้างเครื่องเรือนหวายท่ีใช้หวายเป็นโครงสร้างหลัก 

ท่ีมา: (www.ikea.com, 2560a) 
 
  วิเคราะห์ข้อมูลข้อท่ี 4.2.2 เก้าอี้หวายท่ีใช้หวายเป็นโครงสร้างหลักจากการศึกษา 
พบว่า เครื่องเรือนท่ีใช้หวายในการขึ้นรูปเป็นโครงสร้างหลัก จะมีความยืดหยุ่นตามคุณสมบัติของ
หวาย ท าให้เก้าอี้สามารถบิดไปมาได้เพียงเล็กน้อยแต่ยังคงมีความแข็งแรง หากใช้หวายเป็นโครงสร้าง
หลักยังจ าเป็นต้องมีกากบาทรัดขา หรือคานรับเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ลักษณะเช่นนี้ จะท าให้งาน
ออกแบบเครื่องหวายมีรูปแบบด้ังเดิมและดูไม่ทันสมัย ตามภาพที่ 45 และ 46 
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จากการศึกษาลักษณะการออกแบบเก้าอี้หวายท้ังสองประเภทท่ีผู้วิจัยได้เลือกออกแบบตาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภคนั้น พบว่า เก้าอี้หวายจะใช้โครงท่ีเป็นส่วนรับน้ าหนักเป็นวัสดุท่ี
แข็งกว่าหวาย เช่น โครงโลหะ โครงเป็นไม้เนื้อแข็ง หรือโครงท่ีท าจากหวายเดิมแต่เพิ่มความแข็งแรง
ด้วยกากบาทหรือคานรัดขา ซึ่งวิธีการดังท่ีกล่าวมานี้ ท าให้ผู้วิจัยมีความต้องการท่ีจะออกแบบเครื่อง
เรือนหวายให้มีความทันสมัย รูปแบบแปลกตา แต่ยังคงเอกลักษณ์ของงานหวายไว้ได้อย่างครบถ้วน 
กล่าวคือ จะใช้วัสดุประเภทหวายในการออกแบบเก้าอี้ ท้ังหมดแต่ออกแบบให้มีรูปทรงเรียบง่าย
ทันสมัย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่ือมโยงงานออกแบบ 

 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุที่จะน ามาใช้ร่วม 
 จากการลงพื้นศึกษาด้านการย้อมครามท่ีบ้านดอนกลอย อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามชุมชน โดยคุณแม่ถวิล อุปรี ท าให้ผู้วิจัย
เกิดความสนใจท่ีจะน าการย้อมครามมาใช้ร่วมกับการออกแบบเครื่องเรือนหวาย ให้มีความน่าสนใจ 
เนื่องจากท้ังสองส่วนต่างก็เป็นงานหัตถกรรมท่ีต้องใช้ทักษะในการออกแบบและการน ามาใช้ใกล้เคียง
กัน ซึ่งคาดว่าสามารถจะด าเนินงานไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี จากการน ากระบวนการย้อมครามมาใช้
ในการออกแบบ น าไปสู่การศึกษาค้นคว้าวัสดุและศึกษาข้อมูลท่ีจะน าไปย้อมครามและน ามาใช้
ประกอบในงานออกแบบ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลในบทท่ี 2 ก็พบว่ามีเ ส้นด้ายของใยกัญชงท่ีมีความ
เป็นไปได้ในน ามาการใช้ กล่าวคือ ใยกัญชงมีความเหนียวของเส้นใยมากกว่าฝ้าย ทนความร้อน มี
ความมันวาวทนแมลง ทนกรดและด่างอ่อน ทนรังสียูวี สีติดทนนานกว่า ไม่เป็นขุยง่าย เป็นต้นซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบถึงคุณสมบัติและได้ทดลองสัมผัสวัสดุท้ังสองแล้ว ใยกัญชงมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ท่ี
จะน ามาใช้ร่วมกับหวายในการออกแบบเครื่องเรือนต่อไป 
 
4.4 แนวทางการออกแบบเคร่ืองเรือน 

4.4.1 แผนผังแสดงแนวทางการออกแบบเครื่องเรือน 
  ก่อนท าการออกแบบ ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดแนวทางการออกแบบเครื่องเรือน โดย
อาศัยหลักการและทฤษฏี รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการออกแบบท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 
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แผนผังท่ี 4 แผนผังแสดงแนวทางการออกแบบเครื่องเรือน 
ท่ีมา: เฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 

 
4.4.2 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หลัก 5W1H 

   4.4.2.1 What? เก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร เก้าอี้นั่งพักผ่อนและท่ีพักเท้า 
4.4.2.2 Who? กลุ่มเป้าหมาย อายุ31–40 ปี ผู้ท่ีสนใจเครื่องเรือนหวาย 
4.4.2.3 When? ใช้ส าหรับนั่งรับประทานอาหารและนั่งพักผ่อน 
4.4.2.4 Where? ใช้ส าหรับห้องอาหารและห้องนั่งเล่น 

   4.4.2.5 Why? เพื่อใช้นั่งรับประทานอาหาร นั่งเล่นพักผ่อน และเป็นการสร้างสรรค์
เครื่องเรือนหวายท่ีผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์และภูมิปัญญางานหวายและงานย้อมคราม 

4.4.2.6 How? แนวทางการออกแบบ 
1) ออกแบบเครื่องเรือนหวายท่ีมีรูปแบบเรียบง่าย ทันสมัย 

   2) ใช้เส้นด้ายใยกัญชงย้อมครามร่วมออกแบบ 
   3) น้ าหนักเบา เคล่ือนย้ายสะดวกและแข็งแรงทนทาน 

4) ไม่มีกากบาทรัดขาและคานเสริม 
   5) ใช้วิธีการผ่าประกอบข้ึนรูปโครงสร้างให้เป็นชิ้นเดียว 
   6) ใช้กระบวนการมัดหมี่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลาย 

เครื่องเรือนหวาย เส้นด้ายย้อมคราม 

ใยกัญชง 

การย้อมคราม รูปแบบทีเ่รียบง่าย ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์
งานหวาย 

-เก้าอีน้ั่งพกัผ่อนและที่พกัเท้า 
-เก้าอีร้ับประทานอาหาร 

 

มีน้้าหนักเบา แข็งแรง
ทนทาน 

แนวคิดกระบวนการมัดหม่ี เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลวดลาย 

ใช้วิธีการผ่าประกอบขึ้นโครงสร้างเก้าอี้
หวาย 
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4.5 การออกแบบเคร่ืองเรือนและประเมินความเหมาะสมรูปแบบเคร่ืองเรือน 
 4.5.1 การออกแบบ  
   จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นและวางแนวทางการออกแบบ น าไปสู่การออกแบบเครื่อง
เรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม โดยการร่างแบบ (Idea Sketch) การเขียนแบบด้วย
โปรแกรมสามมิติ และน าลงพื้นท่ีสอบถามช่างผู้เช่ียวชาญดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 47 ภาพแสดงการร่างภาพและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมสามมิติ 1 

ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย เฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 
 

 
 

ภาพที่ 48 ภาพแสดงการร่างภาพและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมสามมิติ 2 
ท่ีมา: ภาพโดย เฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงภาพร่างพร้อมกับการลงพื้นท่ีสอบถามช่างผู้ผลิต 1 
ท่ีมา: ภาพโดย เฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 

 

 
 

ภาพที่ 50 ภาพแสดงภาพร่างพร้อมกับการลงพื้นท่ีสอบถามช่างผู้ผลิต 2 
ท่ีมา: ภาพโดย เฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 
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4.5.2 ประเมินความเหมาะสมรูปแบบเครื่องเรือน โดยผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม ออกมา

เป็น 2 รูปแบบ และให้ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบท่านท าการประเมิน  
ผู้เช่ียวชาญท่ีท าการประเมิน คุณศรุฒม์   พงศ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

Corner43Decor จ ากัด โดยได้รับข้อเสนอแนะท่ีส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 51 รูปแบบเครื่องเรือนท่ีได้รับการออกแบบรูปแบบท่ี 1 
ท่ีมา: เฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 

ลักษณะของ
โครงสร้าง ใช้
วิธีการผ่าเข้าหวาย 

ส่วนของท่ีนั่งใช้
หวายขนาด 8 
mm. ตีเป็น
ระแนงเฉียงแบบ
ห่าง 

น าเส้นด้ายใยกัญชง
มาพันสลับจนเกิด
ลายตารางขึ้น 

ทดลองน าหวาย
มาตีระแนงเรียง
เฉียง ชิดติดกัน 
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ภาพที่ 52 รูปแบบเครื่องเรือนท่ีได้รับการออกแบบรูปแบบท่ี 2 
ท่ีมา: เฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 

 
 

ส่วนของท่ีนั่งใช้
หวายพันด้วย
เส้นด้ายใยกัญชง
ย้อมคราม ตี
ระแนงวางเฉียง 
ตามแนวความคิด
กระบวนการ
มัดหมี ่

ทดลองออกแบบ
ลายให้มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบท่ี 1 

รายการ 
ระดับความ

คิดเห็น 
S.D. ความหมาย 

1. เครื่องเรือนมีรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการนั่ง
รับประทานอาหารและนั่งพักผ่อน 

4.00 0.00 มาก 

2. เครื่องเรือนยังคงรูปแบบและเอกลักษณ์ของงานหวาย 4.50 0.70 มากท่ีสุด 
3. เครื่องเรือนมีรูปแบบแนวคิดท่ีส่ือกระบวนการมัดหมี่ 3.50 0.70 มาก 
4. เครื่องเรือนมีลักษณะรูปแบบการใช้งานสะดวก 
เคล่ือนย้ายง่าย 

4.00 0.00 มาก 

5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะสมกับท่ีพัก
อาศัย 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการนั่ง
รับประทานอาหารและนั่งพักผ่อน 

3.50 0.70 มาก 

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งท่ีสะดวกสบาย 3.50 0.70 มาก 
8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามท่ีเหมาะสม 1.50 0.70 น้อย 
9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ 3.00 0.00 ปานกลาง 
10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบ
อุตสาหกรรมหรือหัตถอุตสาหกรรม 

4.50 0.70 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 0.36 มาก 
สรุปตารางท่ี 13 พบว่าผลจากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบท่ี 1 มีค่าเฉล่ียท่ี 3.50 ซึ่งมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 14 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบท่ี 2 
รายการ ระดับความ

คิดเห็น 
S.D. ความหมาย 

1. เครื่องเรือนมีรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการนั่ง
รับประทานอาหารและนั่งพักผ่อน 

4.50 0.70 มากท่ีสุด 

2. เครื่องเรือนยังคงรูปแบบและเอกลักษณ์ของงานหวาย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. เครื่องเรือนมีรูปแบบแนวคิดท่ีส่ือกระบวนการมัดหมี่ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4. เครื่องเรือนมีลักษณะรูปแบบการใช้งานสะดวก 
เคล่ือนย้ายง่าย 

4.50 0.70 มากท่ีสุด 

5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะสมกับท่ีพัก
อาศัย 

4.50 0.70 มากท่ีสุด 

6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการนั่ง
รับประทานอาหารและนั่งพักผ่อน 

4.50 0.70 มากท่ีสุด 

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งท่ีสะดวกสบาย 4.00 0.00 มาก 
8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามท่ีเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบ
อุตสาหกรรมหรือหัตถอุตสาหกรรม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.70 0.36 มากท่ีสุด 
สรุปตารางท่ี 14 พบว่าผลจากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบท่ี 2 มีค่าเฉล่ียท่ี 4.70 ซึ่งมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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4.6 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเคร่ืองเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 

 จากการที่ได้ศึกษา รวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลสู่แนวทางการออกแบบและขั้นตอนการ
ออกแบบ น าไปสู่การผลิตผลงานจริง ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 53 เครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 1 
ท่ีมา: ภาพโดย ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 

 

 
 

ภาพที่ 54 เครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 2 
ท่ีมา: ภาพโดย ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ(SACICT) วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 
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ภาพที่ 55 เครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 3 
ท่ีมา: ภาพโดย ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 

 

 
 

ภาพที่ 56 เครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 4 
ท่ีมา: ภาพโดย ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 
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4.7 ประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางศึกษาและออกแบบ
เครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านความสวยงาม 
2) ด้านโครงสร้างและวัสดุ 
3) ด้านการใช้งาน 

ตารางท่ี 15 แบบประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบ 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. เครื่องเรือนแสดงถึงเอกลักษณ์ของงานหวาย ในรูปแบบท่ีมี
ความเรียบง่ายทันสมัย ตามหลักการออกแบบ 

4.60 0.57 มากท่ีสุด 

2. รูปแบบลวดลายบนเครื่องเรือนส่ือถึงแนวความคิดในในการน า
กระบวนการมัดหมี่มาใช้ออกแบบได้อย่างชัดเจน 

4.60 0.57 มากท่ีสุด 

3. รูปแบบของเครื่องเรือนมีความสวยงามเหมาะสมตามหลัก
สรีระผู้ใช้งานในการนั่งรับประทานอาหารและนั่งพักผ่อน 

3.60 0.57 มาก 

4. รูปแบบของเครื่องเรือนมีความเหมาะสมกับการตกแต่งท่ีพัก
อาศัยในปัจจุบัน 

4.60 0.57 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบของเครื่องเรือนมีโอกาสทางการตลาด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
รวม 4.53 0.25 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับ
เส้นด้ายย้อมครามด้านการออกแบบของผู้เช่ียวชาญ 3ท่าน พบว่า 
  ข้อท่ี 1 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อท่ี 2 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ข้อท่ี 3 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมาก  
ข้อท่ี 4 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ข้อท่ี 5 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 ค่า S.D. เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   สรุปผลความพึงพอใจค่าเฉล่ียท้ังหมด 5 ข้อ อยู่ท่ี 4.53 ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.25 อยู่ใน
ระดับความพอใจมากท่ีสุด 

สรุปข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ 
   1) เครื่องเรือนมีความแปลกใหม่แต่ใช้วัสดุด้ังเดิม คงเอกลักษณ์และถ่ายทอดจุดเด่น
ของหวายออกมาได้อย่างชัดเจน 
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   2) มีการน าภูมิปัญญาของกระบวนการท าผ้ามัดหมี่มาใช้ในการออกแบบลวดลาย 
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัววัสดุและเป็นการบอกเล่าเรื่องราวท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น 
   3) มุมท่ีเกิดจากการเข้าหวายด้านหน้าของเก้าอี้ ท่ีเกิดจากหวาย 3 เส้นมาชนกัน จึง
เกิดมุมมองท่ีดูน่าสนใจและเป็นเสน่ห์ของตัวเครื่องเรือน 
 

ตารางท่ี 16 แบบประเมินความพึงพอใจด้านโครงสร้างและวัสดุ 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการนั่ง
รับประทานอาหารและนั่งพักผ่อน 

3.60 0.57 มาก 

2. โครงสร้างเครื่องเรือนมีความแข็งแรงปลอดภัยส าหรับการนั่ง  4.30 0.57 มาก 
3. วัสดุท่ีใช้ท าโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน 4.00 0.00 มาก 
4. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเลือกใช้มีความเหมาะสมในการใช้งาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5. เครื่องเรือนสามารถผลิตในรูปแบบหัตถกรรมหรือ
อุตสาหกรรมได้ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.31 มาก 

จากตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับ
เส้นด้ายย้อมครามด้านโครงสร้างและวัสดุของผู้เช่ียวชาญ 3ท่าน พบว่า 
  ข้อท่ี 1 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมาก 

ข้อท่ี 2 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมาก  
ข้อท่ี 3 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00ค่า S.D. เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมาก  
ข้อท่ี 4 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 ค่า S.D. เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ข้อท่ี 5 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 ค่า S.D. เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   สรุปผลความพึงพอใจค่าเฉล่ียท้ังหมด 5 ข้อ อยู่ท่ี 4.40 ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.31 อยู่ใน
ระดับความพอใจมาก 

สรุปข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างและวัสดุ 
   1) เครื่องเรือนมีความแข็งแรงดีเนื่องจากใช้วิธีการผ่าประกอบเข้าหวาย แต่ยังมีการ
บิดเล็กน้อย หากโดนความช้ืนหวายอาจจะดีดตัวได้ ต้องช้ีแจงลักษณะการใช้งานต่อผู้บริโภค 
   2) วัสดุใยกัญชงเมื่อสกปรกแล้วอาจท าความสะอาดยาก ควรทดลองใช้เทคโนโลยีนา
โนเคลือบเส้นด้ายด้วย 

3) ควรเพิ่มความสูงของเก้าอี้นั่งพักผ่อนขึ้นอีกเล็กน้อย 
   4) ควรพัฒนาต่อไปให้เก้าอี้สามารถถอดประกอบได้ 
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ตารางท่ี 17 แบบประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. พนักพิงและระยะการนั่งมีความเหมาะสมในการใช้งาน 4.00 1.00 มาก 
2. น้ าหนักเบา เคล่ือนย้ายสะดวก 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. ท่ีนั่งมีความสะดวกสบายในการนั่งรับประทานอาหารและนั่ง
พักผ่อน 

4.30 0.57 มาก 

4. การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาการใช้งาน 4.60 0.57 มากท่ีสุด 
5. เครื่องเรือนมีความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.42 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับ
เส้นด้ายย้อมครามด้านการใช้งาน ของผู้เช่ียวชาญ 3ท่าน พบว่า 
  ข้อท่ี 1 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 ค่า S.D. เท่ากับ 1.00 อยู่ในระดับมาก 

ข้อท่ี 2 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 ค่า S.D. เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ข้อท่ี3 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมาก  
ข้อท่ี4 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ข้อท่ี5 ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 ค่า S.D. เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   สรุปผลความพึงพอใจค่าเฉล่ียท้ังหมด 5 ข้อ อยู่ท่ี 4.60 ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.42 อยู่ใน
ระดับความพอใจ มากท่ีสุด 

สรุปข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน 
   1) ควรเพิ่มขนาดของพนักพิงให้สูงขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการนั่งพิง 
   2) ควรเพิ่มระยะนั่งของเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารเพิ่ม เนื่องจากมีระยะแคบ
จนเกินไป 
 
ตารางท่ี 18 แบบประเมินความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้างและวัสดุ
และด้านการใช้งาน 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ด้านความสวยงาม 4.53 0.25 มากท่ีสุด 
2. ด้านโครงสร้างและวัสดุ 4.40 0.31 มาก 
3. ด้านการใช้งาน 4.60 0.42 มากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.08 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับ
เส้นด้ายย้อมคราม ของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่า 

ด้านการออกแบบได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 ค่า S.D. เท่ากับ 0.25 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ด้านโครงสร้างและวัสดุ ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ค่า S.D. เท่ากับ 0.31 อยู่ในระดับมาก  
ด้านการใช้งาน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60ค่า S.D. เท่ากับ 0.42 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   สรุปผลความพึงพอใจค่าเฉล่ียท้ังหมด 3 ด้าน อยู่ท่ี 4.51 ค่า S.D. อยู่ท่ี 0.08 อยู่ใน
ระดับความพอใจ มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  93 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

  
 แนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม มีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการทดลองน าวัสดุหวายมาใช้สานร่วมกันกับเส้นด้ายย้อมคราม เพื่อ
ออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายสานร่วมกันกับกับเส้นด้ายย้อมครามเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อ
เครื่องเรือนซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาด้านสถานภาพ พบว่าแนวทางศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวาย
ร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม มีความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 
31 – 40 ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 30,000–40,000 บาท มีท่ีพักอาศัยเป็นบ้านเด่ียวท่ี
มีจ านวนผู้พักอาศัยภายในจ านวน2-4 คนในการศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน
ของกลุ่มเป้าหมายพบว่า มีการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องเรือนจากรูปแบบของเครื่องเรือนเป็น
หลัก และโดยส่วนมากเลือกซื้อชุดโต๊ะอาหารและชุดนั่งพักผ่อนตามล าดับ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นว่า เครื่องเรือนท่ีออกแบบนั้นต้องการให้เป็นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ทันสมัย เข้ากันกับ
รูปแบบการตกแต่งภายในได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการมีลวดลายท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีประโยชน์ใช้
สอยท่ีสะดวกสบายตามหลักการยศาสตร์ ท าความสะอาดง่าย และมีความแข็งแรงทนทาน 

ผลจากการสรุปแนวทางท่ีน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ คือผู้วิจัยได้น าแนวคิดและลักษณะส่วนต่างๆ 
ขององค์ความรู้ด้านงานหวาย งานใยกัญชงและการย้อมครามท่ีได้ศึกษามาเป็นแนวทางศึกษาและ
ออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม โดยเช่ือมโยงกับลักษณะของเครื่องเรือนท่ี
ผู้วิจัยได้ออกแบบ ดังนี้ 

ส่วนของโครงสร้างหลักของเก้าอี้ เป็นการใช้กระบวนการออกแบบและการผลิตรูปแบบใหม่ 
ท่ีใช้วิธีการผ่าประกอบเข้าหวายให้แนบชิดติดกันทุกช้ินงาน โดยเมื่อเช่ือมติดกันทุกช้ินงานจนเกิดเป็น
โครงสร้างเดียวของเก้าอี้แล้ว จะมีความแข็งแรงมาก ทนต่อการบิดตัว รับน้ าหนักได้ดี อีกท้ังยังคงไว้
และผสมผสานซึ่งเอกลักษณ์ของงานหวายในรูปแบบยุคสมัยใหม่ได้อย่างครบถ้วนโดยจะเห็นได้ว่า
เก้าอี้หวายท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบจะไม่มีคานและกากบาทรัดขาเพื่อป้องกันขาถ่าง ดังเช่น งานออกแบบ
เก้าอี้หวายท่ีผ่านมา เก้าอี้หวายจึงมีลักษณะรูปแบบท่ีเรียบง่าย ทันสมัย เหมาะกับงานตกแต่งยุค
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ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้น ในส่วนของมุมด้านหน้าของเก้าอี้ ได้มีลักษณะท่ีเส้นหวายมาบรรจบ
กันสามทาง เป็นรูปทรงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดาสนใจของเก้าอี้ในแต่ละตัวอีกด้วย 

เบาะนั่งและช่วงพนักพิง เป็นจุดเด่นส าคัญ เช่นเดียวกับโครงสร้างหลัก ถูกออกแบบด้วยการ
น าหวายเส้นเล็กขนาด 7 มิลลิเมตร มาพันด้วยใยกัญชงย้อมคราม ตามจังหวะการออกแบบลวดลาย
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระบวนการมัดหมี่ ถูกน ามาวางเรียงเฉียง 45 องศาต่อกันจนเกิดเป็น
ลวดลายมัดหมี่ตามท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ เป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับเก้าอี้หวายปัจจุบัน รวมไปถึงการ
เพิ่มมูลค่าของวัสดุท้ังสองได้เป็นอย่างดี  

ในส่วนของการน าเส้นหวายขนาด 7 มิลลิเมตร มาพันด้วยใยกัญชง เดิมนั้นใช้มือพันท่ีละเส้น
จนเต็ม ท้ังนี้ เพื่อให้ประหยัดเวลาได้มีการคิดคนวิธีการพันเส้นใยกัญชงลงบนหวายให้เร็วมากขึ้น 
วิธีการ คือ น าสว่านมาสวมด้วยเส้นหวาย หลังจากนั้นจึงค่อยๆกดสว่านให้เส้นใยกัญชงค่อยๆม้วนไป
จนเต็ม ในอนาคตอาจจะใช้วิธีการท าเครื่องหรือการท าส่วนท่ีสามารถม้วนพันได้โดยใช้เวลาท่ีรวดเร็ว
กว่านี้ หากมีจ านวนส่ังผลิตเพื่อจ าหน่าย 

นอกจากนี้ความมุ่งหมายของผู้วิจัยคาดหวังให้เครื่องเรือนนี้ เป็นส่ิงท่ีส่ือสารเอกลักษณ์ของ
ภูมิปัญญาท่ีผสมผสานกันอย่างลงตัวของงานหวาย การย้อมเส้นด้ายใยกัญชงด้วยครามธรรมชาติ รวม
ไปถึงการหยิบเอาลักษณะวิธีของกระบวนการมัดหมี่มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลาย จนเกิด
เป็นเก้าอี้ท่ีมีเสน่ห์น่าสนใจ ต่างจากงานหวายในรูปแบบเดิม อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่
ผู้บริโภคท่ีมีความต้องการท่ีจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไทย ท่ีมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เหมาะ
แก่การใช้งานในปัจจุบันอีกด้วย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

  งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นคุณค่าของงานหวายและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นไทยท่ีมี
ศักยภาพสูง โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเครื่องเรือนได้เป็นอย่างดีพบว่ามีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีได้จากการท าวิจัยดังนี้ 
  5.2.1 ด้านการออกแบบ 
    5.2.1.1 เครื่องเรือนมีความแปลกใหม่และใช้วัสดุด้ังเดิม คงเอกลักษณ์และ
ถ่ายทอดจุดเด่นของหวายออกมาได้อย่างชัดเจน 
    5.2.1.2 มีการน าภูมิปัญญาของกระบวนการท าผ้ามัดหม่ีมาใช้ในการ
ออกแบบลวดลาย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัววัสดุและเป็นการบอกเล่าเรื่องราวท าให้ผลิตภัณฑ์มี
ความน่าสนใจมากขึ้น 
    5.2.1.3 มุมท่ีเกิดจากการเข้าหวายด้านหน้าของเก้าอี้ ท่ีเกิดจากหวาย 3 
เส้นมาชนกัน ดูน่าสนใจและเป็นเสน่ห์ของตัวเครื่องเรือน 
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   5.2.1.4 บนพื้นผิวหวายท่ีพันด้วยเส้นด้ายใยกัญชงย้อมคราม เมื่อมอง
ด้านข้างจะมีมิตินูนขึ้นอย่างน่าสนใจบนตัวงาน เป็นการสร้างมิติใหม่บนงานออกแบบ 
   5.2.1.5 การหยิบยกภูมิปัญญามาใช้ มีความน่าสนใจ ควรพัฒนาขยายสู่งาน
ออกแบบอื่นๆ ต่อไป 
  5.2.2 ด้านโครงสร้างและวัสดุ 
    5.2.2.1 เครื่องเรือนมีความแข็งแรงดีเนื่องจากใช้วิธีการผ่าประกอบเข้า
หวาย แต่ยังมีการบิดเล็กน้อย หากโดนความช้ืนหวายอาจจะดีดตัวได้ ต้องช้ีแจงลักษณะการใช้งานต่อ
ผู้บริโภคอย่างชัดเจนก่อน 
    5.2.2.2 วัสดุใยกัญชงเมื่อสกปรกแล้วอาจท าความสะอาดยาก ควรทดลอง
ใช้เทคโนโลยีนาโนเคลือบเส้นด้ายกัญชงย้อมครามด้วย 
   5.2.2.3 ควรเพิ่มความสูงของเก้าอี้นั่งพักผ่อนขึ้นอกีเล็กน้อย 
   5.2.2.4 ควรพัฒนาต่อไปให้เก้าอี้สามารถถอดประกอบได้ 
    5.2.2.5 ลักษณะของเก้าอี้เป็นตัวบอกว่าผู้ใช้ลักษณะใดควรซื้อไปใช้ เช่น
ขนาดร่างกายมีความเหมาะสมท่ีจะใช้หรือไม่ (ขนาดของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้) 
   5.2.2.6 ควรควบคุมในส่วนข้อต่อหวายระหว่างมุมเก้าอี้ ท่ีหวายมาบรรจบ
กัน 3 เส้น ให้มีขนาดท่ีเท่ากัน ซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีส าคัญของเก้าอี้ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถน าจุดเด่น
ไปสร้างเป็น Logo แบรนด์การออกแบบได้อีกด้วย  
  5.2.3 ด้านการใช้งาน 
    5.2.3.1 ควรเพิ่มขนาดของพนักพิงใหสู้งข้ึนเพื่อความสะดวกสบายในการนั่ง 
    5.2.3.2 ควรเพิ่มระยะนั่งของเก้าอี้นัง่รับประทานอาหารเพิ่ม เนื่องจากมี
ระยะแคบจนเกินไป 
  5.2.4 ด้านการผลิต 
   5.2.4.1 ควรท ารูปแบบของ Template ลวดลาย เพื่อก าหนดการพันเส้น
ใยกัญชง ให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ลาย A ใช้เวลาพัน 30 นาที ลาย B ใช้เวลาพัน 20 นาที เป็นต้น 
   5.2.4.1 ควรออกแบบเครื่องช่วยพันหวายลงบนเส้นหวายขนาดเล็ก เพื่อให้
ประหยัดเวลาในการผลิต 
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แบบสอบถาม 
แนวทางศึกษาและออกแบบเคร่ืองเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 

โดย นายเฉลิมพงศ์  อ่อนยอง นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าอธิบาย กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
 2. อายุ    20 - 30 ปี   31 - 40 ปี 
    41– 50 ปี   51 ปีข้ึนไป 
 3. การศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 4. อาชีพ  นักศึกษา    ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
    พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว 
    อื่นๆ ระบุ …………………………………………...…….. 
 5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
    ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,000 – 20,000 บาท 
    20,000 – 30,000 บาท  30,000 – 40,000 บาท 
    40,000บาทขึ้นไป 
 6. ประเภทท่ีพักอาศัย 
    บ้านเด่ียว    ทาวน์เฮาส์/ ทาวน์โฮม 
    อาคารพาณิชย์   ห้องชุด/ คอนโดมิเนียม 
    อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………………………….…. 
 7. จ านวนคนภายในท่ีพักอาศัย (รวมตัวท่าน) 
    1 คน   2-4 คน   5 คนขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือน 
ค าอธิบาย กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 1. การตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องเรือน 

  ขนาด  ประโยชน์ใช้สอย  ลวดลายและสีสัน 
  รูปแบบ  ราคา   เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 2.การตัดสินใจเลือกซื้อจากรูปแบบเครื่องเรือนเป็นล าดับแรก 
  ชุดรับแขก  ชุดนั่งเล่น   ชุดโต๊ะอาหาร 
  ชุดท างาน  เตียงนอนเล่น  กระเช้าชิงช้า 

 3. ประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   แข็งแรงทนทาน   เคล่ือนย้ายสะดวก น้ าหนักเบา 
   ใช้งานได้หลากหลาย   รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา 
   อื่นๆ 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบเคร่ืองเรือน 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (1 = น้อยท่ีสุด, 5 
= มากท่ีสุด) 

 
เครื่องเรือนรูปแบบท่ี 1 

 
คุณค่าและคุณลักษณะของเครื่องเรือนรูปแบบท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 

 1 2 3 4 5 
1. เครื่องเรือนมีรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการนั่งรับประทาน
อาหารและพักผ่อน 

     

2. เครื่องเรือนยังคงรูปแบบและเอกลักษณ์ของงานหวาย      
3 .เครื่องเรือนมีรูปแบบแนวคิดท่ีส่ือกระบวนการมัดหมี่      
4. เครื่องเรือนมีลักษณะรูปแบบการใช้งานสะดวก เคล่ือนย้ายง่าย      
5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะสมกับท่ีพักอาศัย      
6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการนั่งรับประทาน
อาหารและนั่งพักผ่อน 

     

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งท่ีสะดวกสบาย      
8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามเหมาะสม      
9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่      
10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรมหรือหัตถ
อุตสาหกรรม 
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เครื่องเรือนรูปแบบท่ี 2 

 
คุณค่าและคุณลักษณะของเครื่องเรือนรูปแบบท่ี 2 

ระดับความคิดเห็น 

 1 2 3 4 5 
1. เครื่องเรือนมีรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการนั่งรับประทาน
อาหารและพักผ่อน 

     

2. เครื่องเรือนยังคงรูปแบบและเอกลักษณ์ของงานหวาย      
3 .เครื่องเรือนมีรูปแบบแนวคิดท่ีส่ือกระบวนการมัดหมี่      
4. เครื่องเรือนมีลักษณะรูปแบบการใช้งานสะดวก เคล่ือนย้ายง่าย      
5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะสมกับท่ีพักอาศัย      
6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการนั่งรับประทาน
อาหารและนั่งพักผ่อน 

     

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งท่ีสะดวกสบาย      
8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามเหมาะสม      
9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่      
10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรมหรือหัตถ
อุตสาหกรรม 
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แบบสอบถามเพือ่ประเมินผลการออกแบบเคร่ืองเรือนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
แนวทางศึกษาและออกแบบเคร่ืองเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 

โดย นายเฉลิมพงศ์  อ่อนยอง นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกุล …………………………………..………………………………………….…………….…………………….…… 
อาชีพ/ต าแหน่ง………………………………………………………………………….……ประสบการณ์….………...…. ปี 
 
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผลงานออกแบบ 

แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางศึกษาและ
ออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม โดยพิจารณาค าตอบแต่ละข้อ แล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นท้ายค าถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยใช้เกณฑ์
พิจารณา ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

  รูปผลงานการออกแบบ 
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เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าและรูปแบบของเครื่องเรือน 

เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าและรูปแบบของเครื่องเรือน 

เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าและรูปแบบของเครื่องเรือน 

ตารางท่ี 1 แบบประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบ 
 ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. เครื่องเรือนแสดงถึงเอกลักษณ์ของงานหวาย ในรูปแบบท่ีมีความ
เรียบง่ายทันสมัย ตามหลักการออกแบบ 

     

2. รูปแบบลวดลายบนเครื่องเรือนสื่อถึงแนวความคิดในในการน า
กระบวนการมัดหมี่มาใช้ออกแบบได้อย่างชัดเจน 

     

3. รูปแบบของเครื่องเรือนมีความสวยงามเหมาะสมตามหลักสรีระ
ผู้ใช้งานในการนั่งรับประทานอาหารและนั่งพักผ่อน 

     

4. รูปแบบของเครื่องเรือนมีความเหมาะสมกับการตกแต่งท่ีพักอาศัย
ในปัจจุบัน 

     

5. รูปแบบของเครื่องเรือนมีโอกาสทางการตลาด      

 
ตารางท่ี 2 แบบประเมินความคิดเห็นด้านโครงสร้างและวัสดุ 

 ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการนั่งรับประทาน
อาหารและนั่งพักผ่อน 

     

2. โครงสร้างเครื่องเรือนมีความแข็งแรงปลอดภัยส าหรับการนั่ง       

3. วัสดุท่ีใช้ท าโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน      
4. วัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีความเหมาะสมในการใช้งาน      
5. เครื่องเรือนสามารถผลิตในรูปแบบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมได้      

 
ตารางท่ี 3 แบบประเมินความคิดเห็นด้านการใช้งาน 

 ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. พนักพิงและระยะการนั่งมีความเหมาะสมในการใช้งาน      

2. น้ าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก      
3. ท่ีนั่งมีความสะดวกสบายในการนั่งรับประทานอาหารพักผ่อน      
4. การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาการใช้งาน      

5. เครื่องเรือนมีความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน      



  108 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลงานออกแบบเคร่ืองเรือน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการด าเนินงานวิจัย 
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ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาคุณสมบัติและลักษณะของงานหวายกับการออกแบบเครื่องเรือน 
 
 
 

 
 

ภาพการออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หวายร่วมกับเส้นด้ายย้อมคราม 
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ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษากรรมวิธีการย้อมครามกับผู้เช่ียวชาญด้านการย้อมคราม ร้านครามสกล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (คุณสกุณา สาระนันท์) 

 
 

 
 

ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษากรรมวิธีการย้อมครามกับผู้เช่ียวชาญด้านการย้อมคราม ร้านครามสกล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษากรรมวิธีการย้อมครามกับผู้เช่ียวชาญด้านการย้อมและทอผ้าคราม กลุ่มทอ
ผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
 

ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษากรรมวิธีการย้อมครามกับผู้เช่ียวชาญด้านการย้อมและทอผ้าคราม กลุ่มทอ
ผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
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ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษากรรมวิธีการย้อมครามกับผู้เช่ียวชาญด้านการย้อมและทอผ้าคราม กลุ่มทอ
ผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 
 

 
 

ภาพการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษากรรมวิธีการย้อมครามกับผู้เช่ียวชาญด้านการย้อมและทอผ้าคราม กลุ่มทอ
ผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร (คุณแม่ถวิล  อุปรี) ประธานกลุ่ม 
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การขึ้นรูปตัวโครงสร้างหลักจากหวาย โดยช่างโครงหวายและไม้ 
 
 
 
 

 
 

การขึ้นรูปตัวโครงสร้างหลักจากหวาย โดยช่างโครงหวายและไม้ 
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การวางลายบริเวณช่วงท่ีนั่งและพนักพิง โดยใช้เส้นด้ายใยกัญชงย้อมครามพันหวายเส้นเล็ก      
ขนาด 7 มิลลิเมตร 

 
 
 

 
 

การวางลายบริเวณช่วงท่ีนั่งและพนักพิง โดยใช้เส้นด้ายใยกัญชงย้อมครามพันหวายเส้นเล็ก      
ขนาด 7 มิลลิเมตร 
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ภาพผลงานการออกแบบเครื่องเรือนหวายโดยใช้เส้นด้ายย้อมคราม ผ่านเข้ารอบตัดสิน 10 ทีม 
โครงการและจัดแสดงผลงาน การประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 7  

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
ระหว่างวนัท่ี 13 -18 มิถุนายน 2561 

 
 

 
 

ภาพการอธิบายงานออกแบบ โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 7  
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
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ภาพคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวเครื่องเรือน 
 
 

 
 

ภาพคณะกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ ทดลองใช้งานเครื่องเรือน 
คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อมรินทร์ พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด และ 

คุณวุฒิชัย หาญพานิช แบรนด์ Harnn 



  118 

 
 

ภาพถ่ายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ 
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ภาคผนวก ค 
การเขียนแบบเพือ่การผลิต 
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การเขียนแบบเพื่อการผลิต เก้าอี้ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   TOP VIEW            BACK VIEW  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FRONT VIEW         RIGHT VIEW 
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การเขียนแบบเพื่อการผลิต เก้าอี้นั่งส าหรับพักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TOP VIEW                     BACK VIEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRONT VIEW              RIGHT VIEW 
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การเขียนแบบเพื่อการผลิต ที่พักเท้า 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารทางราชการ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล เฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กุมภาพันธ์ 2535 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2557 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  
พ.ศ.2559 ศึกษาต่อปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

รางวัลที่ได้รับ Design Excellence Award 2016  
Good Design Award 2016  
The Finalist Innovative Craft Award 2018   
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