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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือดว้ยแนวคิด  Zero-Waste สู่การออกแบบ

เครือ่งแตง่กายแฟชั่น มีวตัถปุระสงค ์2 ประการ คือ 1. เพื่อศกึษาและพฒันาผา้ทอมือ ดว้ยแนวคิด 
Zero-Waste และ 2. เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายดว้ยการทอจากแนวคิด Zero-Waste มีขัน้ตอน
การด าเนินการวิจยั 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอ้มลู ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
สรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ ขัน้ตอนท่ี 2 ทดลองเทคนิคแพทเทิรน์ไรเ้ศษรว่มกบัการทอรูปแบบ
ต่าง ๆ ขัน้ตอนท่ี 3 สรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบเครื่องแต่งกายผา้ทอมือดว้ยแนวคิด  Zero-
Waste ขัน้ตอนท่ี 4 ออกแบบและพฒันาตน้แบบเครือ่งแตง่กายผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste 
และ ขัน้ตอนท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอและเผยแพร่ เพื่อประเมินความพึงพอใจและ
ขอ้เสนอแนะ โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากผา้ทอมือ  ดว้ยแนวคิด Zero-Waste 
จ านวน 5 ชุด จากผลการวิจัยท าใหท้ราบว่าเม่ือน าหลกัาร Subtraction Cutting มาประยุกตใ์ช้
รว่มกับการทอผา้ทอมือ โดยใชเ้ทคนิคการทอเกาะลว้งและการทอสองชัน้  จะสามารถออกแบบ
รูปแบบเครื่องแต่งกายท่ีสอดคลอ้งกับแนวคิด Zero-Waste ซึ่งช่วยลดขยะจากกระบวนการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม  อีกทั้งยังลดขั้นตอนการตัดเย็บ  และสร้างโอกาสให้ผ้าทอมือเป็นท่ีสนใจใน
กลุม่เปา้หมายท่ีตอ้งการลดขยะและมลพิษเพื่ออนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม  ผลการประเมินพบว่าความพึง
พอใจดา้นความสวยงาม ดา้นประโยชนใ์ชส้อย ดา้นการออกแบบยั่งยืน และดา้นการตลาด อยู่ใน
ระดบัพงึพอใจมาก  
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  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title RESEARCH AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 
HANDWOVEN TEXTILE 
WITH ZERO-WASTE CONCEPT FOR FASHION DESIGN 

Author SIRAKORN POOMAT 
Degree MASTER OF FINE ARTS 
Academic Year 2021 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Ravitep Musikapan  
Co Advisor Dr. Koraklod Kumsook  

  
The aims of this research and development have two primary goals. The first 

objective is to gain insight into the conception of Zero Waste and the second objective is 
to utilize the idea of advancing handcrafted textiles. The secondary aim of this study is 
to delineate and design attire by employing the Zero-Waste approach. The researcher 
sorted the process into five steps, as follows: (1) to examine the groundwork information, 
theory, and research related to the research to define the circumscription of the design; 
(2) to experiment with different techniques of weaving handcrafted textiles based on the 
Zero-Waste concept; (3) to establish the design specifications based on the Zero-Waste 
concept; (4) to design and develop a prototype of handwoven textiles with the concept 
of Zero-Waste; and (5) to summarize, present and publish to assess satisfaction and 
suggestions. The researchers designed five concept of clothing. The results of this 
study show that subtraction cutting can be applied to handwoven weaving by using slit 
weaving and double weaving techniques to design a clothing model that conforms to 
the concept of zero waste. This helps to reduce garment production and reduce the 
sewing process. The goal of the project is to reduce waste, pollution and protect the 
environment. The evaluation results revealed that aesthetic satisfaction, usefulness, 
sustainable design and marketing at a very satisfactory level. 

 
Keyword : Zero-Waste, Handwoven textile, Fashion design 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ในการศึกษาวิจัย จัดท าปริญญานิพนธใ์นครัง้นี ้ ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากบุคคลหลาย
ฝ่ายท าใหก้ารด าเนินวิทยานิพนธส์  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รวิเทพ มสุิกะปาน ท่ีปรกึษาปริญญานิพนธ์ และ 
อาจารย  ์ดร.กรกลด ค าสุข ผูช้่วยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งใหค้  าปรึกษาในดา้นต่าง ๆ และการ
ประสาทวิชาในเรื่องของการท าวิจัย การเขียนเล่ม รวมถึงใหค้  าปรกึษาในขัน้ตอนต่าง ๆ ในการท า
ปริญญานิพนธอ์นันบัว่าเป็นบุคคลท่ีมีส่วนรว่มในกระบวนการวิจยัตัง้แต่เริ่มตน้จนกระทั่งงานวิจัย
ส าเร็จลลุ่วง ขอขอบพระคุณ คุณแพรวา รุจิณรงค ์และทีมงานเติมเต็มสตูดิโอทุกท่าน ท่ีใหส้ถานท่ี
ส าหรบัท าการวิจยัและการทดลองในทุกขัน้ตอน  รวมถึงค าแนะน าในการทอผา้ตัง้แต่เริ่มตน้จนจบ
กระบวนการ 

ขอขอบพระคณุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสิ่งทอ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบแฟชั่น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจยั และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี ้ทุกท่าน  ท่ีให้ความร่วมมือ  และสละเวลาเพื่อให้ความ
อนเุคราะหใ์นการท าวิจยัตลอดมา 

งานวิจยันีไ้ดร้บัทนุอดุหนนุการท ากิจกรรมสง่เสรมิและสนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรมจาก
ส านกังานการวิจยัแห่งชาต ิ

สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัขอขอบพระคณุผูมี้ส่วนรว่มทุกท่านทัง้ครอบครวั  รุน่พี่ และเพื่อน ๆ สาขา
นวัตกรรมการออกแบบทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าจนท าให้งานวิจัย  การวิจัยและ
พัฒนานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สู่การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น นีส้  าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจัยหวงัว่างานวิจัยเล่มนีจ้ะเป็นประโยชนต์่อวงการศึกษาต่อไป  ไม่มากก็นอ้ย 
และหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยั มา ณ ท่ีนี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
เสือ้ผา้เครื่องแต่งกายเป็นหนึ่งในปัจจยัสี่ ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ในอดีต

มนษุยใ์ชเ้ครื่องแตง่กายเพื่อปกปิดและปกปอ้งรา่งกายจากอากาศหนาวเย็นหรอืแสงแดด ปอ้งกนั
การกระแทกกระทบวตัถอ่ืุน แต่ดว้ยสภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนไปท าใหปั้จจุบนัมนุษยมี์ความตอ้งการ
เครื่องแต่งกายมากขึน้ เพราะนอกจากจะช่วยปกป้องร่างกายแลว้ เครื่องแต่งกายยังสามารถ
แสดงออกถึงความคิด ค่านิยม ความสวยงาม ดว้ยจ านวนการเพิ่มขึน้ของประชากร ท าใหค้วาม
ตอ้งการเครือ่งนุ่งห่มเพิ่มตามไปดว้ย อตุสาหกรรมแฟชั่นจึงเติบโตขึน้อย่างรวดเรว็ เพื่อผลิตเสือ้ผา้
ตามกระแสสมัยนิยมและความตอ้งการเขา้สู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ตอ้งใชท้รพัยากร
จ านวนมากในกระบวนการผลิต และยงัปลอ่ยมลพิษสูส่ิ่งแวดลอ้มเป็นจ านวนมาก (รุง่ทิพย ์ลยุเลา, 
2554) เน่ืองจากอุตสาหกรรมแฟชั่น ประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรม ทั้ง
อุตสาหกรรมเส้นใย อุตสาหกรรมป่ันด้าย อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมฟอกย้อม และ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม โดยอุตสาหกรรมเหล่านีมี้ความสมัพันธ์เก่ียวเน่ืองกันเป็นระบบ 
(กรมควบคมุมลพิษ, 2560) โดยมลพิษอยา่งหนึ่งท่ีเห็นไดช้ดัจากอตุสาหกรรมแฟชั่นคือขยะจากสิ่ง
ทอ ซึ่งมีเพียง 15% เท่านัน้ท่ีจะถูกน ากลบัมาใชใ้หม่ และส่วนท่ีเหลือจะถูกน าไปฝังกลบหรือเผา
ท าลาย ซึง่ขยะสิ่งทอเหลา่นีค้ิดเป็น 5.2% ของขยะทัง้หมดในหลมุฝังกลบ 72% ของสิ่งทอเป็นเสน้
ใยสงัเคราะหซ์ึง่อาจใชเ้วลากวา่ 200 ปีในการยอ่ยสลาย (sustainyourstyle, 2017)  

ดว้ยปัญหาสิ่งแวดลอ้มในปัจจบุนั ท าใหผู้ค้นเกิดความตระหนกัและใส่ใจในสิ่งแวดลอ้ม
มากขึน้ โดยเฉพาะนกัออกแบบท่ีมีสว่นในการสรา้งมลพิษโดยตรงจากการออกแบบผลิตภณัฑต์า่ง 
ๆ จึงเกิดแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนขึน้ เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากการออกแบบซึง่สรา้ง
ปัญหาต่อโลกและสิ่งแวดลอ้ม โดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพตอ้ง
เริม่ท่ีกระบวนการออกแบบ นกัวิชาการดา้นการออกแบบผลิตภณัฑต์า่งมีความเห็นตรงกนัว่า การ
ออกแบบจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (สนัทนา อมรไชย, 
2552) การออกแบบเพื่อความยั่งยืนเป็นแนวทางท่ีมุ่งใหเ้กิดความสมบูรณข์องคณุภาพชีวิตดว้ย
การออกแบบเพื่อทดแทนการใช้สิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมีแนวทางท่ีให้
ความส าคญักบัการเลือกใชท้รพัยากรท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ใหน้อ้ยท่ีสดุ จึงท าใหเ้กิดผล
กระทบกบัสิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ และยงัเป็นการเช่ือมโยงมนุษยเ์ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสดุ
เพื่อให้มนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างยั่งยืน โดยแนวคิดการออกแบบยั่ งยืนมีหลากหลาย
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แนวคิด เช่น ระบบควบคุมแบบปิด (Closed-Loop Production) การลด (Reduce) การใช้ซ  า้ 
(Reuse) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) การซ่อมแซม (Repair) การอพัไซเคิล (Upcycle) การ
ดาวนไ์ซเคิล (Downcycle) และแนวคิดไรเ้ศษ (Zero-Waste) ก็เป็นอีกแนวคิดท่ีไดร้บัความนิยม 
เน่ืองจากช่วยลดขยะจากขัน้ตอนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตขุองปัญหามลพิษ โดยแนวคิดไรเ้ศษเป็น
แนวคิดในการจดัการของเสียหรือขยะใหเ้หลือนอ้ยท่ีสดุ หรือจนกระทั่งไม่เหลือทิง้ โดยเนน้ท่ีการ
ออกแบบ เพื่อจดัการกบัของเสียใหไ้ม่เกิดขึน้ หรอืหากเกิดขึน้แลว้ตอ้งมีการจดัการเพื่อใหข้ยะท่ีจะ
เกิดขึน้ใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้(ปรดีา ศรสีวุรรณ, 2561) 

ในการออกแบบแฟชั่นก็มีการน าแนวคิดการออกแบบยั่ งยืนมาใช้เช่นกัน เน่ืองจาก
สภาวะการณแ์ละสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผู้บรโิภคเสือ้ผา้แฟชั่นท่ีหนัมาสนใจแนวคิดเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดลอ้มเพิ่มมากขึน้ แนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษ หรือการสรา้งแพทเทิรน์เศษเป็นศูนย ์(Zero-
Waste Pattern Technique) เป็นแนวคิดของแพทเทิรน์เสือ้ผา้ท่ีถกูสรา้งมาเพื่อลดปัญหาขยะเหลือ
ทิง้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Yen, 2016) โดยปกติทั่วไปในการสรา้งแพทเทิรน์เสือ้ผา้จะมีช่องว่าง
ระหวา่งแพทเทิรน์แตล่ะชิน้ แพทเทิรน์ไรเ้ศษ จะถกูออกแบบการจดัวางตวัของชิน้เสือ้ผา้อย่างพอดี 
ไม่มีการตดัเศษผา้ทิง้ จะเห็นไดว้า่ในขัน้ตอนการออกแบบ นกัออกแบบจะตอ้งทดลองความเป็นไป
ไดข้องรูปแบบเสือ้ผา้ควบคู่ไปพรอ้มกับการสรา้งแพทเทิรน์ เพื่อก าจัดช่องว่างท่ีจะเกิดขึน้ ใหแ้พ
ทเทิรน์แตล่ะชิน้เช่ือมตอ่กนัอยา่งพอดีและไม่เหลือเศษผา้ทิง้ (ปรดีา ศรสีวุรรณ, 2561)  
 การใชเ้สน้ใยธรรมชาติในการออกแบบเครื่องแตง่กายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยลดมลพิษจาก
อตุสาหกรรมแฟชั่น ผา้ทอซึง่เป็นภมูิปัญญาเก่าแก่ของคนไทยก็เป็นผลิตภณัฑส์ิ่งทอรูปแบบหนึ่งท่ี
ใชเ้สน้ใยธรรมชาติ การทอผา้ในประเทศไทยเริ่มตน้จากการทอผา้ไวใ้ชส้อยเองภายในครอบครวั 
โดยแตล่ะครอบครวัจะลงมือท าเองในทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารปลกูหมอ่น เลีย้งไหม การสาวไหม การ
ยอ้มและการทอ ทุกครอบครวัเรยีนรูว้ิธีการทอผา้ดว้ยการสืบทอดภมูิปัญญาจากรุน่สู่รุน่ จากยาย
สอนแม่ สู่แม่สอนลกู ตามล าดบั แต่ในปัจจุบนัผา้ทอเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากขึน้ เน่ืองจากมี
การส่งเสริมการทอผ้าเพื่อสรา้งรายได้เสริมให้กับชุมชน จนอุตสาหกรรมผ้าทอขยายตัวจาก
อตุสาหกรรมขนาดครวัเรือน เป็นอตุสาหกรรมขนาดกลางและอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยผา้ทอ
มือเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลว่าเป็นหนึ่งในเอกลกัษณท่ี์ส าคญัของประเทศไทย เพราะเป็นผา้ท่ีมี
เสน่ห ์มีคณุค่า ใชฝี้มือท่ีละเอียดอ่อน และแฝงไปดว้ยความประณีตบรรจง (ดจุหทยั วงษ์กะพนัธ,์ 
2557) นอกจากนีผ้า้ทอยงัถกูพฒันาเป็นผลิตภณัฑต์า่ง ๆ มากขึน้ ทัง้เครือ่งแตง่กาย เครือ่งตกแตง่
แฟชั่น เครือ่งประดบั และเคหะสิ่งทอ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหมใ่หก้บัผูบ้รโิภค 
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ดว้ยขั้นตอนและกระบวนการท่ีซับซอ้นของทอผา้ไทย ตั้งแต่การเตรียมเสน้ไหม การ
เตรยีมฟืมทอผา้ การยอ้มสี การเตรยีมเสน้ยืน การเก็บตะกอ การเตรยีมเสน้พุ่ง ไปจนถึงการทอ ซึง่
ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ เน่ืองจากเป็นงานฝีมือท่ีใชแ้รงงานคนในทกุขัน้ตอน ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดความ
สนใจท่ีจะพฒันารูปแบบกระบวนการทอผา้ไทยโดยใชแ้นวคิด Zero-Waste เพื่อสรา้งชุดผา้ไทย
รูปแบบใหม่ท่ีลดการสรา้งขยะจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากจะสรา้งความแปลกใหม่ใหก้ับ
เครื่องแต่งกายผ้าไทยแลว้ ยังช่วยขยายตลาดผ้าไทยสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีต้องการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศกึษาและพฒันาผา้ทอมือ ดว้ยแนวคดิ Zero-Waste 
2. เพื่อออกแบบเครือ่งแตง่กายดว้ยการทอจากแนวคดิ Zero-Waste 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการศกึษาของงานวิจยัชิน้นีจ้ะเกิดเครื่องแต่งกายผา้ไทยในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากการ

ประยุกตเ์ทคนิคการทอผา้ทอมือเขา้กับแนวคิด Zero-Waste เพื่อคงมลูค่าของผา้ทอไทยและลด
การสรา้งขยะจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการลดขยะ อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 
และรกัษาภมูิปัญญาไทยในเวลาเดียวกนั 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 

รูปแบบเครือ่งแตง่กายแฟชั่นจากผา้ทอมือท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 

แบบร่างการออกแบบแพทเทิรน์และลวดลายเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากผา้ทอมือท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste ซึง่ออกแบบโดยผูว้ิจยั 

ตวัแปรทีศ่กึษา 
1. การทอผา้ทอมือรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste 
2. เครือ่งแตง่กายจากผา้ทอมือรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ในการวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคดิ Zero-Waste สูก่ารออกแบบเครือ่ง

แตง่กายแฟชั่น ครัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจดา้นความหมายท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัขอก าหนดความหมาย 
และขอบเขตของค าศพัทเ์ฉพาะตา่ง ๆ ดงันี ้

ผ้าทอมือ หมายถึง ผา้ท่ีไดจ้ากการน าเสน้ดา้ยอย่างนอ้ย 2 กลุ่มขดักนัไปมาจนเป็นผืน
ผา้ โดยขึงเสน้กลุ่มหนึ่งเป็นหลกัเรียกว่าเสน้ยืน แลว้ใชอี้กเสน้หนึ่งเรียกว่าเสน้พุ่ง สอดตามขวาง
ของเสน้ยืน เม่ือสานขดักนัจะเกิดลวดลายตา่ง ๆ ซึง่แสดงถึงเอกลกัษณ ์ศิลปะ และภมูิปัญญาของ
ชมุชน 

แนวคิด Zero-Waste หมายถึง แนวคิดการจัดการของของเสียหรือขยะใหเ้หลือนอ้ย
ท่ีสดุ หรือจนกระทั่งไม่เหลือทิง้ โดยเนน้ท่ีการออกแบบ เพื่อจดัการกับของเสียใหไ้ม่เกิดขึน้ หรือ
หากเกิดขึน้แลว้ตอ้งมีการจดัการเพื่อใหข้ยะท่ีจะเกิดขึน้ใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

ขยะอุตสาหกรรมแฟช่ัน หมายถึง ของเหลือทิง้จากกระบวนการผลิตและบรโิภคสิ่งทอ
และเครือ่งแตง่กาย ทัง้เศษผา้เหลือจากโรงงานผลติเสือ้ผา้และเสือ้ผา้ท่ีไม่ใชแ้ลว้ ซึง่มกัถกูน าไปฝัง
กลบหรอืเผาท าลาย ท าใหเ้กิดมลพิษสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน หมายถึง การสรา้งความสมดลุขององคป์ระกอบในมิติ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ มิติทางสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม และตอ้งเกิดประโยชนข์ึน้ในทุก ๆ มิติมี
แนวทางที่ใหค้วามส าคญักบัการเลือกใชท้รพัยากรท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หมใ่หน้อ้ยท่ีสดุ 

สมมตฐิานในการวิจัย 
การวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สู่การออกแบบเครื่อง

แตง่กายแฟชั่น สามารถสรา้งกระบวนการใหมใ่นการทอผา้ทอมือ และเครือ่งแตง่กายจากผา้ทอมือ
ท่ีช่วยลดขยะจากอตุสาหกรรมแฟชั่น และสรา้งโอกาสใหผ้า้ทอมือเป็นท่ีสนใจในกลุ่มเปา้หมายท่ี
ตอ้งการลดขยะและมลพิษเพื่ออนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สู่การออกแบบเครื่อง

แต่งกายแฟชั่น เป็นการวิจยัและพฒันา (Research & Development) โดยมีกรอบแนวคิดในการ
วิจยัดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือด้วยแนวคิด Zero-Waste สู่การ
ออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวคดิ Zero-Waste 
2. ขอ้มลูเก่ียวกบัผา้ทอมือ 
3. ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวโนม้แฟชั่น 
4. ขอ้มลูเก่ียวกบักลุม่เปา้หมายวยัเกษียณ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคดิ Zero-Waste 
ภาวะโลกรอ้นท าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง สาเหตุจากความเจริญก้าวหน้าทางดา้น

เทคโนโลยี การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างสิน้เปลืองและไม่คุม้ค่า แม้ว่าจะท าให้การใช้ชีวิต
สะดวกสบายยิ่งขึน้ แต่ก็ก่อให้เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อ
การใชชี้วิตของผูค้นเป็นวงกวา้ง ท าใหผู้ค้นตระหนกัตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้และเริม่ใสใ่จในสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม จึงเป็นแนวทางส าคญัในการลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตและระบบ
อตุสาหกรรมเพ่ือการใชชี้วิตอยา่งยั่งยืนในอนาคต โดยกระบวนการออกแบบสามารถลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาต้นทุนของการออกแบบผลิตภัณฑ ์
กระบวนการออกแบบจะเป็นตวัก าหนดโครงสรา้งตน้ทนุถึง 60-80% จึงท าใหน้กัวิชาการดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑต์่างมีความเห็นตรงกันว่า การออกแบบจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ (สนัทนา อมรไชย, 2552) 

1.1 การออกแบบเพือ่ความยั่งยนื 
แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) คือ การออกแบบผลิตภณัฑ์

และบรกิารท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เริม่ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบ การผลิต การน าไปใชแ้ละหลงั
การใชง้านผลิตภณัฑ ์เป็นวฏัจกัรของผลิตภณัฑ ์(Product Life Cycle) โดยค านึงถึงความคุม้ค่า
และประสิทธิผลท่ีไดใ้นแต่ละขัน้ตอนของการออกแบบ ผลิต และพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ทั้งดา้นธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มเพื่อ
พฒันาโลกอยา่งยั่งยืน (ปรชัญ ์หาญกลา้, 2556) 
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แนวคิดการออกแบบอย่างยั่ งยืน (Sustainable Design) เป็นข้อก าหนดทางการ
ออกแบบท่ีผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะ
นอกจากความสวยงามและประโยชนใ์ชส้อยแลว้ ผูบ้ริโภคยุคใหม่จะใหค้วามส าคญัในเรื่องการ
ออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย ในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่ น  
และสหภาพยุโรป ลว้นใหค้วามส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดลอ้ม จึงเกิดขอ้ก าหนดทางการคา้ดา้น
สิ่งแวดลอ้ม ชีใ้หเ้ห็นว่า แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืนสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มได ้
และยังเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเห็นความส าคญัของแนวคิดความยั่งยืน เพื่อธุรกิจ
การค้าและการส่งออกอีกด้วย (สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2554) ท าให้แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันต้องค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม อีกทั้ง
ทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีอย่างจ ากัด ดงันั้นการใชท้รพัยากรใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สงูสดุจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะท าใหส้งัคมโลกพฒันาอยา่งยั่งยืน 

ผลิตภณัฑแ์ตล่ะชนิดตา่งมีรูปแบบและกระบวนการในการออกแบบเพ่ือความยั่งยืนท่ี
แตกต่างกันออกไป เป็นท่ีทราบกันว่าผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุจากธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด นอกจากนีย้งัมีแนวคิด Closed-Loop system แนวคิด Upcycle  แนวคิด 
Downcycle และแนวคิด 4R คือ การลด (Reduce) การใช้ซ  า้ (Reuse) การรีไซเคิล (Recycle) 
และการซอ่มบ ารุง (Repair) ซึง่เป็นหลกัการส าคญัท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบใน
ทกุช่วงอายขุองผลิตภณัฑ ์โดยมีหลกัการดงันี ้

แนวคดิ Closed-Loop system 
แนวคิดระบบควบคมุแบบปิด หรือ Closed-loop system ถือเป็นแนวคิดท่ีสรา้ง

ใหเ้กิดความยั่งยืนได ้(Cunanan, 2017) เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีน าทรพัยากรมาใชแ้บบหมนุเวียน 
โดยน าทรพัยากรท่ีผ่านกระบวนการผลิตแลว้กลบัเขา้สูร่ะบบเพื่อมาใชใ้หมอี่กครัง้ ซึง่ท าใหเ้กิดการ
บริโภคทรัพยากรแบบยั่ งยืน แนวคิด Closed-loop system จึงเป็นหลักการหมุนเวียนกลับ
ทรพัยากรเพื่อการน ามาใชใ้หม ่สอดคลอ้งกบัหลกัการยั่งยืน (Sustainable) อีกทัง้ยงัสามารถท าได้
ง่ายและไม่สิน้เปลืองค่าใชจ้่าย สามารถลดค่าใชจ้่ายและสามารถน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์
อีกครัง้ 

แนวคดิ Upcyle 
การอพัไซเคิล (Upcycle) เป็นกระบวนการเปลี่ยนเศษของเสีย ของเหลือใช ้หรือ

ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใชแ้ลว้ เป็นวสัดหุรอืผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีมีศกัยภาพ คณุภาพ หรอืมลูคา่สงูขึน้ และยงั
มีคุณค่าทางสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลุมถึงการ Reuse และ Recycle โดยการอัพไซเคิลเป็นการ
เปลี่ยนเศษวสัดุดว้ยกระบวนการท่ีไม่ซบัซอ้น (สิงห ์อินทรชูโต, 2556) การอัพไซเคิลถือว่าเป็น



  8 

แนวทางหนึ่งท่ีน าเศษวสัดุกลบัมาใชอ้ย่างสรา้งสรรค ์เน่ืองจากท าใหว้สัดุท่ีไม่สามารถใชง้านได้
กลบัมามีมลูคา่และใชง้านไดด้ีกวา่เดมิ 

แนวคดิ Downcycle 
การดาวนไ์ซเคิล (Downcycle)เป็นกระบวนการเปลี่ยนเศษวัสดุ ของเสีย ของ

เหลือใช ้หรือแมก้ระทั่งผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใชแ้ลว้ เป็นวสัดหุรือผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีมีศกัยภาพ คณุภาพ 
หรือมลูค่านอ้ยลง (Braungart และ McDonough, 2002) จึงกล่าวไดว้่าเป็นกระบวนการท่ีน าของ
เหลือมาใช ้แตถ่กูท าใหด้อ้ยประสิทธิภาพและมลูคา่กวา่เดมิ 

แนวคดิ Reduce 
การลด (Reduce)  คือ การใชท้รพัยากรใหน้อ้ยลงในทกุช่วงของวงจรผลิตภณัฑ ์

รวมถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด เพื่อใหเ้กิดขยะมูลฝอยนอ้ยท่ีสดุ  (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560) การลดสามารถประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุในทกุขัน้ตอนการของ
วงจรผลติภณัฑ ์โดยสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการการลดการใชท้รพัยากร ลด
การใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิต ลดขัน้ตอนการผลิต และการออกแบบเพื่อใหเ้กิดการลดการใช้
ทรพัยากร เป็นตน้ 

แนวคดิ Reuse 
การใชซ้  า้ (Reuse) คือ การน าขยะหรอืวสัดเุหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบเดิม

โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรอืแปรสภาพ (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) แนวคิดเก่ียวกบัการน า
กลบัมาใชซ้  า้ ไม่ว่าจะเป็นการน าผลิตภณัฑ ์หรือวสัดกุลบัมาใชซ้  า้ในรูปแบบเดิมหรือในรูปแบบ
และหน้าท่ีการใชง้านท่ีต่างไปจากเดิม การใชซ้  า้เป็นการน าวัสดุนั้น ๆ กลับมาใชใ้หม่เพื่อให้มี
ประโยชนใ์นรูปแบบเดิมหรือรูปแบบอ่ืน และการใชซ้  า้สามารถสรา้งผลก าไรใหก้บัผูป้ระกอบการ 
นอกจากนี ้การใชซ้  า้ยงัเป็นการออกแบบเพื่อการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Design for Reuse) หมายถึง
การจดัการตัง้แต่ในขัน้ตอนการวางแผนการออกแบบเพื่อใหผ้ลิตภณัฑน์ัน้สามารถน ากลบัมาใช้
ใหมไ่ด ้

แนวคดิ Recycle 
การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) คือ การน าขยะ ของเสีย หรือวสัดุเหลือใชม้า

แปรรูปเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม ่
(กรมควบคมุมลพิษ, 2560) การน าผลิตภณัฑ ์หรอื โดยน าวสัดกุลบัมาใชม้าผ่านกระบวนการแปร
รูปเพื่อใหเ้ป็นวสัดใุหม่ดว้ยวิธีการต่าง ๆ กล่าวคือ เป็นการน าของท่ีไม่ใชแ้ลว้มาผ่านกระบวนการ
แปรสภาพ เช่น การอดั การหลวม เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดว้สัด ุการรีไซเคิล จึงเป็นการเปลี่ยนวสัดหุรือ
ผลิตภณัฑท่ี์กลายเป็นของเหลือใชใ้หก้ลายเป็นทรพัยากรท่ีมีมลูคา่ โดยวสัดไุม่ว่าจะเป็นแกว้ โลหะ 
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พลาสตกิ กระดาษ หรอืผา้ จะถกูเก็บเพื่อท าการคดัแยกและผา่นกระบวนการใหก้ลายเป็นวสัดใุหม ่
โดยแนวคิดรไีซเคิล ถกูน ามาใชใ้นอตุสาหกรรมแฟชั่นในดา้นวสัด ุคือการเลือกใชว้สัดรุีไซเคิลจาก
วสัดเุหลือทิง้ประเภทตา่ง ๆ 

แนวคดิ Repair 
การซ่อมบ ารุง (Repair) ในส่วนของผูใ้ชง้าน คือ การซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ เพื่อยืด

อายุการใชง้าน แต่ในส่วนของการออกแบบ คือ การออกแบบเพื่อใหง้่ายต่อการซ่อมบ ารุง เม่ือ
ผลิตภัณฑ์สามารถซ่อมแซมไดง้่ายก็ถือเป็นการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  (กรม
ควบคมุมลพิษ, 2560) โดยการซ่อมบ ารุงจะตอ้งเกิดภายในช่วงชีวิตของการใชง้านเท่านัน้ ซึ่งจะ
ช่วยลดปรมิาณขยะท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม เน่ืองจากเมื่อผลิตภณัฑส์ามารถใชง้านไดน้านขึน้ 
ก็จะช่วยลดการผลติ และลดการใชพ้ลงังานในการผลติ 

จะเห็นไดว้่าแนวทางการออกแบบอย่างยั่งยืน มีหลกัการท่ีคลา้ยกนั ในบางแนวคิด
อาจมีวิธีการท่ีแตกต่างกัน หรือบางแนวคิดอาจมีวิธีการท่ีคลา้ยคลึงกัน แต่ทุกแนวคิดต่างก็มี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และ
สิ่งแวดลอ้ม สรา้งผลก าไรใหก้บัองคก์รโดยการน ากระแสความตอ้งการสินคา้ และบรกิารท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดลอ้มมาใชเ้ป็นจดุเด่นในการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูบ้ริโภค อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้ับองคก์รและผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงมีนักออกแบบหลายท่านท่ีน าแนวคิดการ
ออกแบบยั่งยืนไปปรบัใชก้บัผลงาน ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

Stella McCartney 
สเตล่า แมคคารท์น่ีย ์เป็นตราสินคา้แฟชั่นองักฤษ ก่อตัง้โดย สเตล่า แมคคารท์

น่ีย ์ในปี ค.ศ.2001 โดยมีสินคา้แฟชั่นครอบคลมุการใชง้านตัง้แต่เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เครื่องหนงั 
รองเทา้ ชดุชัน้ใน น า้หอม และเสือ้ผา้เดก็ ตราสนิคา้ สเตลา่ แมคคารท์น่ีย ์ถกูออกแบบโดยยดึหลกั
แนวคิดการออกแบบยั่งยืน เน่ืองจากผูก้่อตัง้และผูอ้  านวยการฝ่ายสรา้งสรรคข์องตราสินคา้ นัน้คือ 
สเตล่า แมคคารท์น่ีย ์เอง เป็นมงัสวิรตัิ จึงไม่ใชข้นสตัวจ์รงิ หนงัสตัวจ์รงิ หรือวสัดท่ีุมาจากสตัวท่ี์
ตายแลว้ และกว่า 53% ของเสือ้ผา้ในคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ส าเร็จรูปผูห้ญิง มีการเลือกใชผ้า้ท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ทัง้ผา้ไนลอนแบบรไีซเคิล และผา้ออรแ์กนิคคอตตอน ซึง่ทัง้หมดเป็นวสัดท่ีุเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Cosgrave, 2012) ทัง้นีต้ราสินคา้ยงัไดน้  าแนวคิดการออกแบบยงัยืนมาใชใ้น
การสรา้งสรรคเ์สือ้ผา้ โดยในปี ค.ศ.2014 สเตล่า แมคคารท์น่ีย ์ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานแฟชั่นยั่งยืน
ในรูปแบบแคปซูลคอลเลคชั่น เพื่อผลกัดนัแนวคิดยั่งยืนสู่การออกแบบแฟชั่น ซึ่งในคอลเลคชั่นนี ้
เลือกใชแ้นวคิด Reduce, Reuse และ Upcycle โดยการใชว้สัดุเป็นผา้ฝ้ายออรแ์กนิค และผา้รี
ไซเคิลท่ีไดร้บัมาตรฐานการรบัรอง และยงัผา่นกระบวนการออกแบบตดัเย็บดว้ยมืออีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 2 Stella McCartney: Green Carpet Collection 2014 

ท่ีมา: preserving modernity (2014) 

Viktor & Rolf 
วิคเตอร ์แอนด์ รอล์ฟ  ก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ท่ีประเทศฝรั่งเศส โดยนัก

ออกแบบชาวดทัชท์ัง้ 2 ท่าน ไดแ้ก่ Viktor Horsting และ Rolf Snoeren โดยมีจดุประสงคเ์พื่อการ
สรา้งสรรคผ์ลงานท่ีผสมผสานการตดัเย็บเขา้กับงานศิลปะ ผลงานการออกแบบของตราสินคา้มี
จดุเดน่ท่ีแนวคิดในการออกแบบท่ีแสดงถึงงานศิลปะท่ีถกูตีความออกมาอย่างสวยงาม นอกจากนี ้
นกัออกแบบทัง้ 2 ท่านยงัเห็นความส าคญัดา้นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม และไดน้ าแนวคิดการออกแบบ
ยั่งยืนมาปรบัใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานอีกดว้ย โดยในการสรา้งสรรคผ์ลงานการออกแบบแฟชั่น
ชัน้สงูในคอลเลคชั่นฤดใูบไมผ้ลิและฤดรูอ้น ปี ค.ศ.2017 ในคอลเลคชั่นนี ้วิคเตอร ์แอนด ์รอลฟ์ ใช้
แนวคิดการออกแบบยั่งยืนในการเลือกใชว้สัดมุาสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยน าชดุค็อกเทลเดรสและชดุ
ยาวส าหรบัออกงานกลางคืนจากคอลเลคชั่นเก่า มาเป็นวสัดหุลกัท่ีใชอ้อกแบบในคอลเลคชั่นนี ้ไม่
ว่าจะเป็นการน ามาใชท้ั้งชิน้ หรือการแยกส่วนประกอบแลว้น ามาใช้ โดยการน าชิน้ส่วนเสือ้ผา้
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เหล่านั้นกลับมาปะติดกัน ลักษณะคลา้ยเทคนิคการคอลลาจ (collages) หรือการน าชิน้ส่วน
เหล่านัน้มาต่อรวมกับชิน้อ่ืนใหเ้ป็นชิน้งานท่ีน่าสนใจ (Socha, 2016) ซึ่งคอลเลคชั่นฤดใูบไมผ้ลิ
และฤดรูอ้น ปี ค.ศ.2017 นี ้ใชแ้นวคดิ Reduce, Reuse, Repair และ Upcycle ในการออกแบบ 

 

ภาพประกอบ 3 Boulevard of Broken Dream, Viktor & Rolf  
Haute Couture Spring/Summer 2017 

ท่ีมา: Sienna De L'orpaz (2017) 

Korakot 
ตราสินคา้ กรกต ก่อตัง้โดย คุณกรกต อารมยดี์ ซึ่งเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์

ชาวไทย โดยคุณกรกตมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานออกแบบ เพื่อตอ้งการใหก้ลุ่มคนงานมีรายไดท่ี้
มั่นคง และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยการน าทกัษะการผลิตว่าว และการสานเครื่องมือ
จบัปลาในทอ้งถ่ินของชาวประมงในจงัหวดัเพชรบรุี อนัไดแ้ก่ การดดัหวาย การทอลาย และการผกู
เง่ือน มาตอ่ยอดเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบแปลกใหม่ ทนัสมยั และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ซึ่งผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้กรกตนี ้มกัเป็นงานประติมากรรม โคมไฟตัง้พืน้ โคมไฟ
แขวน และงานประดบัฝาผนงั เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑท์ัง้หมดท าจากวสัดธุรรมชาติ เช่น ไมไ้ผ่ และ
เชือกปอ เป็นตน้ ซึ่งเป็นการน าเอาศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มาผนวกกบัทกัษะและการสรา้งสรรค์
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อสรา้งมูลราคาเพิ่มดา้นคุณค่าใหก้ับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังสรา้งรายได ้
สรา้งอาชีพให้คนในชุมชน และต่อยอดงานพืน้ถ่ินให้ยังคงสืบทอดต่อไปอีกดว้ย ซึ่งนับว่าเป็น
ตวัอยา่งหนึ่งของแนวทางการออกแบบงานพืน้ถ่ินตามแนวทางการออกแบบอยา่งยั่งยืน  
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ภาพประกอบ 4 โคมไฟแขวน ตราสนิคา้ กรกต 

ท่ีมา: KOOPER (2020) 

1.2 แนวคดิ Zero-Waste 
แนวคิดขยะเหลือศนูย ์หรือ Zero-Waste เป็นแนวคิดในการจดัการของของเสียหรือ

ขยะใหเ้หลือนอ้ยท่ีสดุ หรือจนกระทั่งไม่เหลือทิง้ โดยเนน้ท่ีการออกแบบ เพื่อจดัการกบัของเสียให้
ไม่เกิดขึน้ หรอืหากเกิดขึน้แลว้ ตอ้งมีการจดัการเพื่อใหข้ยะนัน้ท่ีจะเกิดขึน้ใหส้ามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้(ปิยรตัน ์วงศจ์มุมะล ิและ รดัเกลา้ เปรมประสทิธ์ิ, 2560) อีกทัง้เพื่อลดปัญหามลพิษตา่ง ๆ 
จากการก าจดัของเสียโดยวธีิการฝังกลบและเตาเผาอีกดว้ย โดยแนวคดิ Zero Waste ใชห้ลกัการท่ี
เรียกว่า 1A3R ซึ่งประกอบดว้ย (1) Avoid คือ หลีกเลี่ยงการใชว้สัดุท่ีก่อใหเ้กิดขยะท่ียากต่อการ
ก าจดั (2) Reduce คือ ลดการใชท้รพัยากร ลดการซือ้และการใชว้สัดท่ีุก่อใหเ้กิดขยะ (3) Reuse 
คือ การน าวสัดท่ีุผ่านการใชง้านแลว้กลบัมาใชง้านใหม่ การใชซ้  า้  น ากลบัมาใชอี้ก เพื่อลดการใช้
ทรพัยากรใหม่ (4) Recycle คือ การน าวสัดเุหลือใชม้าแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (นวทัตกร อุ
มาศลิป์, 2561) ซึง่ในอตุสาหกรรมแฟชั่นก็ไดน้  าแนวคดิ Zero-Waste มาปรบัใชด้ว้ยเช่นกนั 

โดยปกติทั่วไปในการสรา้งแพทเทิรน์เสือ้ผา้จะมีช่องว่างระหว่างแพทเทิรน์แต่ละชิน้ 
จงึเกิดแนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษขึน้ เพื่อออกแบบการจดัวางแตล่ะชิน้สว่นของเครือ่งแตง่กายใหพ้อดี
กับขนาดผ้า โดยไม่มีการตัดเศษผ้าทิง้ จึงกล่าวไดว้่า แนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษ  (Zero- Waste 
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Pattern Technique) เป็นแนวคิดของแพทเทิรน์เสือ้ผา้ท่ีถกูสรา้งมาเพื่อลดปัญหาขยะเหลือทิง้ใน
อตุสาหกรรมแฟชั่น (Yen, 2016) จะเห็นไดว้่า ในขัน้ตอนการออกแบบ นกัออกแบบจะตอ้งท างาน
ทดลองความเป็นไปไดข้องรูปแบบเสือ้ผา้ควบคู่ไปกับการสรา้งแพทเทิรน์ เพื่อก าจดัช่องว่างท่ีจะ
เกิดขึน้ เพื่อใหแ้พทเทิรน์แตล่ะชิน้เช่ือมตอ่กนัอยา่งพอดี 

ในปัจจุบันแนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษ หรือ Zero-Waste Pattern Technique ได้ถูก
พฒันาโดยนกัออกแบบหลายท่าน ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

Julian Robert 
จเูลี่ยน โรเบิรต์ นกัออกแบบชาวองักฤษ ผลงานเด่นของเขาคือการพฒันาวิธีการ

ตดัเย็บท่ีมีช่ือวา่ Subtraction Cutting คือ วิธีการพฒันาโครงสรา้งแพทเทิรน์ดว้ยช่องรูปวงกลม ซึง่
สามารถปรบัใชเ้พื่อการสวมใส่ไดท้ัง้เสือ้ผา้สตรี เสือ้ผา้บุรุษ รวมไปถึงสามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้ับ
การออกแบบเครื่องประดบั และการออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยเช่นกัน โดยรูปแบบโครงชุดจากแพ
ทเทิรน์ของจเูลี่ยนนัน้มีความแปลกใหม ่น่าสนใจ แตแ่พทเทิรน์ลษัณะนีมี้ขอ้เสียคือควบคมุปรมิาณ
ผา้ไดล้  าบาก 

 

ภาพประกอบ 5 ตวัอยา่งเครือ่งแตง่กายจากแนวคดิแพทเทิรน์ไรเ้ศษ โดย Julian Robert 

ท่ีมา: bzarquicostura. (2016) 
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Timo Rissanen 
ทิโม่ รสิซานเนน เป็นนกัออกแบบชาวฟินแลนด ์จบการศกึษาจาก University of 

Technology ประเทศออสเตรเลีย และจบการศึกษาระดบัปริญาเอกดา้น Zero Waste Fashion 
Design ท่ีมหาวิทยาลยัเดียวกนั เขามีความสนใจในดา้นศิลปะ แฟชั่น และความยั่งยืน แพทเทิรน์
เสือ้ผา้แต่ละชดุของเขาเป็นอิสระแยกออกจากกนั ท าใหส้ามารถเลือกผลิตเฉพาะชิน้ท่ีตอ้งการได ้
และยังสามารถปรบัขนาดของเสือ้ผา้ไดอี้กดว้ย แต่ขอ้เสียในแพทเทิรน์ของทิโม่คือมีรูปแบบไม่
หลากหลาย โดยมีแคแ่พทเทิรน์เสือ้แจ็คเกตและกางเกงเท่านัน้ 

 

ภาพประกอบ 6 ตวัอยา่งเครือ่งแตง่กายจากแนวคดิแพทเทิรน์ไรเ้ศษ โดย Timo Rissanen 

ท่ีมา: blogs.newschool. (2016) 

Holly McQuillan 
ฮอลลี่ แมคควิลาน เป็นอาจารยแ์ละนักวิชาการดา้นการออกแบบแพทเทิรน์ไร ้

เศษ ฮอลลี่มีความสนใจและมุ่งศกึษาดา้นการออกแบบเพื่อความยั่งยืนในขอบเขตการใชว้สัดรุว่ม
สมยั โดยผลงานของฮอลลี่จะเห็นไดว้่า ในผา้ 1 ผืน มีแพทเทิรน์เสือ้ผา้หลายรูปแบบรวมกัน ทัง้ 
เสือ้ กางเกง และชดุเดรส ซึ่งเป็นจดุเด่นในแพทเทิรน์ของฮอลลี่ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นขอ้จ ากดั
ของการผลิด ซึ่งไม่สามารถเลือกผลิตแค่ชิน้ใดชิน้หนึ่งได ้แต่จะตอ้งสั่งผลิตพรอ้มกันทุกรูปแบบ 
นอกจากนีย้งัไมส่ามารถก าหนดขนาดของเสือ้ผา้ไดอี้กดว้ย 
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ภาพประกอบ 7 ตวัอยา่งเครือ่งแตง่กายจากแนวคดิแพทเทิรน์ไรเ้ศษ โดย Holly McQuillan 

ท่ีมา: designforlongevity. 

จากตัวอย่างแพทเทิรน์เครื่องแต่งกายของนักออกแบบทั้ง 3 ท่าน จะเห็นไดช้ัดว่า
แนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษ หรือ Zero-Waste Pattern เป็นแนวคิดท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะ
อตุสาหกรรมท่ีตน้เหต ุดว้ยการไม่สรา้งขยะเพิ่มในกระบวนการผลิตเสือ้ผา้ นอกจากนีย้งัช่วยสรา้ง
ความแปลกใหมใ่หเ้สือ้ผา้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจมากขึน้อีกดว้ย 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอมือ 
ผา้เป็นประดิษฐกรรมท่ีมนษุยส์รา้งขึน้เพื่อใชป้อ้งกนัรา่งกายจากสภาพภมูิอากาศและสิ่ง

ท่ีจะท าอันตรายต่อผิวหนัง ทั้งยังเป็นสิ่งท่ีใช้ประดับร่างกายให้สวยงาม ซึ่งเกิดจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติน ามาแปรรูปเป็นเสน้ใยและพฒันาคณุภาพของเสน้ใยใหเ้หมาะสมกับกรรมวิธีการทอ
และการสรา้งลวดลายและสีสนับนผืนผา้ดว้ยวสัดุต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น เช่น เสน้
ไหมตอ้งผ่านการตม้แยกกาวไหม การยอ้มสีในลกัษณะตา่ง ๆ จนกระทั่งการถกัทอท่ีใชเ้วลาในการ
เรียนรู ้สั่งสมประสบการณ์ ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใด เพื่อให้ไดผื้นผา้ท่ีใช้ประโยชน์ไดต้ามความ
ตอ้งการและเหมาะสม  

ในอดีต สงัคมไทยเป็นสงัคมกสิกรรม ท่ีมีระบบการผลิตแบบเลีย้งตนเอง ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนคา้ขายกันในระดบัหมู่บา้น และการติดต่อกับชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลดว้ย โดยการทอผา้
เป็นหนา้ท่ีหลกัของผูห้ญิงในยคุนัน้ ดงัค าพงัเพยโบราณท่ีว่า “เม่ือหมดหนา้นา ผูห้ญิงทอผา้ ผูช้าย
ตีเหล็ก” เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน การปลกูขา้วเพื่อท ากินและปลกูฝา้ยเพื่อน ามาป่ัน
และทอเป็นเครื่องนุ่งห่มจึงเป็นระบบการผลิตท่ีควบคู่กันมาตัง้แต่อดีต ถา้ชุมชนไหนไม่สามารถ
ปลูกฝ้ายหรือทอผา้เองได ้ก็จะตอ้งท าการแลกเปลี่ยนคา้ขายกับชุมชนอ่ืน  โดยผา้ทอไม่ไดมี้แค่
ประโยชนใ์นการใชเ้ป็นเครื่องนุ่งห่ม เพื่อป้องกันความมหนาว หรือปกปิดรา่งกายเท่านัน้ แต่ยงัมี
คณุคา่ในดา้นศิลปะ จากการพฒันารูปแบบการผลิต การยอ้มสี และเทคนิคการทอลวดลายตา่ง ๆ 
ท่ีท าใหผื้นผา้มีความวิจิตรงดงาม เป็นสิ่งท่ีสะทอ้นค่านิยมวฒันธรรมและสงัคมของผู้ทอไดเ้ป็น
อยา่งดี (ทรงศกัดิ ์ปรางศว์ฒันากลุ, 2549) 

การทอผา้คือการขดัผสานกนัของเสน้พุ่งและเสน้ยืน ท าใหเ้กิดโครงสรา้งของลวดลายผา้ 
อปุกรณห์ลกัท่ีใชใ้นการทอผา้คือก่ีทอผา้ ก่ีทอผา้มีหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นก่ีกระตกุ ก่ีเขมร 
ก่ีหวัมว้นแบบเปีย โดยก่ีแต่ละรูปแบบก็มีวิธีการใชง้านท่ีแตกต่างกนัไป ทัง้วิธีการขึน้เสน้ยืน และ
ความเหมาะสมในการทอผา้ชนิดต่าง ๆ โดยขัน้ตอนแรกของการทอผา้ จะตอ้งเริ่มตน้จากการ
ปรบัแต่งก่ีทอผา้ โดยปรบัแต่งเสน้ยืนใหต้ึงเสมอกันทุกเสน้ นอกจากนีย้งัตอ้งตรวจสอบคณุภาพ
เสน้ยืน หากมีเสน้ยืนขาด จะตอ้งต่อเสน้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน เพื่อใหห้นา้ผา้เรยีบเสมอกนั เทา้เหยียบ
และตะกอจะผกูโยงเขา้หากนั เม่ือเทา้เหยียบถกูเหยียบลง ตะกอจะถกูยกขึน้หรอืถกูขม่ลงดว้ยตาม
ลกัษณะของการผกูเทา้เหยียบ เพื่อท างานสอดประสานกนัในการยกเสน้ยืน หลงัจากเตรียมเสน้
ยืนแลว้ ขัน้ตอนต่อไปคือการเตรียมเสน้พุ่ง ซึ่งผา้แต่ละชนิดก็มีวิธีการเตรียมเสน้ยืนท่ีแตกต่างกนั
ไปตามเทคนิคของแตล่ะพืน้ท่ี 
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2.1 การแบง่ประเภทของผ้าทอ 
ผา้ไทยเป็นหัตถกรรมสิ่งทอท่ีมีวิวัฒนาการสืบทอดมายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตครอบครวัและสงัคมไทยในแต่ละภมูิภาค การทอผา้ในแต่ละทอ้งถ่ินของ
ประเทศไทยจะมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง ทัง้ในดา้นเทคนิคการทอ วตัถดุิบท่ีใช ้สีสนั ลวดลาย 
และรูปแบบของการใชผ้า้ทอ แตโ่ดยภาพรวมผา้ทอไทยมีจดุรว่มคือวิธีการทอผา้ท่ีคลา้ยคลงึกนั ซึง่
สามารถจ าแนกผา้ไทยออกเป็นประเภทตา่ง ๆ ตามเทคนิคการผลิตได ้ดงันี ้

การทอขัด 
การทอขดั เป็นวิธีการเบือ้งตน้ของการทอผา้ทุกชนิด คือการขดัสานกนัของเสน้

พุง่และเสน้ยืน ท าใหเ้กิดโครงสรา้งของผา้ การทอขดัอาจใชเ้สน้พุง่และเสน้ยืน 1 เสน้หรอืหลายเสน้
ก็ได ้ขึน้กบัความตอ้งการของผูท้อวา่ตอ้งการผา้เนือ้ละเอียดบางเบา หรอืเนือ้หนา โดยผา้ท่ีทอดว้ย
เทคนิคการทอขดัมกัทอดว้ยการสลบัสีเสน้พุ่งและเสน้ยืน เพื่อใหเ้กิดลวดลายท่ีแตกต่างและเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น ผา้ขาวมา้ ผา้ซิ่นลายแตงโม ผา้ลายเกล็ดเต่า และผา้ลายตา
เมล็ดงา ผา้สะมอร ์เป็นตน้ นอกจากนีย้งัสามารถสรา้งผิวสมัผสัของผา้ไดด้ว้ยการสลบัขนาดของ
เสน้พุง่และเสน้ยืนไดอี้กดว้ย 

 

ภาพประกอบ 8 ผา้ขาวมา้ 

ท่ีมา: SANOOK (2556) 
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การขิด 
การขิด เป็นกรรมวิธีในการทอผา้ท่ีสรา้งลวดลายขณะทอผา้บนก่ีทอผา้ โดยการ

ใชไ้มเ้ก็บขิดสะกิดเสน้ยืนขึน้ แลว้สอดเสน้พุง่พิเศษในระหว่างการทอ เพื่อใหเ้กิดลวดลายท่ีโดดเดน่
กว่าสีพืน้ แต่เดิมจะใชไ้มแ้ผ่นแบนบางปาดโคง้ใหป้ลายแหลมดา้นหนึ่ง เป็นเครื่องส าหรบัสะกิด
เสน้เครือหรอืเสน้ยืนเพื่อเก็บยกขึน้ตามรูปลกัษณะลวดลายท่ีตอ้งการในแต่ละแถวแต่ละลาย เม่ือ
เก็บยกไดต้ลอดเสน้เครอืแลว้ก็จะยกไมเ้ก็บตัง้ขึน้เพื่อพุง่กระสวยเสน้พุง่เสน้หนึ่ง ท าเช่นนีไ้ปเรือ่ย ๆ 
จนกวา่จะไดล้ายแตล่ะแถวจนหมดเสน้เครอื  

ลกัษณะเฉพาะของผา้ทอลายขิด สามารถสงัเกตไดจ้ากลายซ า้ของเสน้พุ่งท่ีขึน้
เป็นแนวสีเดียวกนัตลอด อาจเหมือนกนัทั้งผืนหรือไม่ก็ได ้แต่จะตอ้งมีลายซ า้ท่ีมีจดุจบแต่ละช่วง
ของลายอย่างเห็นไดช้ัด โดยการเก็บขิดเพื่อสรา้งลวดลายในประเทศไทยมี 3 วิธี ไดแ้ก่ การคดั
ไมข้ิดโดยไม่มีการเก็บตะกอ การเก็บขิดเป็นตะกอลอย และการเก็บตะกอแนวตัง้ ซึ่งแต่ละวิธีก็จะ
เหมาะกบัลวดลายขิดท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

ผา้ขิดในแต่ละพืน้ท่ีก็มีลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ตกตา่งกนัไป ในภาคอีสานมกั
เป็นลวดลายท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และความเช่ือ เช่น ลายชา้ง ลายมา้ 
ลายพญานาค ลายดอกแกว้ ลายขอ ลายแมงมมุ เป็นตน้ โดยในอดีตนิยมทอลวดลายขิดดว้ยเสน้
ใยฝา้ยยอ้มสีคราม แตใ่นปัจจบุนันิยมใชส้ีสนัสดใส 

 

ภาพประกอบ 9 ผา้ขิด 

ท่ีมา: ศาสตรศ์ิลป์ อีสาน (2556) 
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การจก 
การจก เป็นวิธีการการทอผา้เพื่อใหเ้กิดลวดลายโดยการควกั ลว้ง ดงึ เสน้ดา้ยพุ่ง

พิเศษสอดขึน้ลงเพื่อสรา้งลวดลาย วิธีการคือ ใช้ขนเม่น ไม้ หรือนิว้ ช้อนเสน้ยืนขึน้ แลว้สอด
เสน้ดา้ยพุ่งพิเศษเขา้ไป ซึ่งจะท าใหเ้กิดเป็นลวดลายเป็นช่วง ๆ ผา้จกสามารถออกแบบลวดลาย
และสีสนัไดซ้บัซอ้น เพิ่มสีสนัในลวดลายไดห้ลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างจากการขิดตรงท่ีขิดท่ีเป็น
การใชเ้สน้ดา้ยพุง่พิเศษเพียงสีเดียว 

ในอดีตผูค้นนิยมนุ่งผา้ซิ่นตีนจกเฉพาะในโอกาสส าคญั เช่น งานแต่งงาน และ
งานบญุประเพณี หญิงสาวจึงนิยมทอผา้ท่ีมีลวดลายสวยงามและซบัซอ้น เพื่ออวดฝีมือใหผู้อ่ื้นได้
ช่ืนชม นอกจากนีย้งัแสดงใหเ้ห็นว่าหญิงสาวคนนัน้มีคณุสมบตัิของกลุสตร ีพรอ้มท่ีจะเป็นแม่บา้น
แม่เรือนท่ีดีอีกดว้ย เน่ืองจากการทอจกเป็นเทคนิคท่ียุ่งยากและซับซอ้นกว่าเทคนิคการทอผา้
รูปแบบอ่ืน ๆ  

การทอผา้จกสามารถแบ่งตามลกัษณะการผูกเก็บปมเสน้พุ่งพิเศษได ้2 วิธี คือ 
วิธีผูกเก็บปมเสน้ดา้ยพุ่งพิเศษดา้นบน และ วิธีผูกเก็บปมเสน้ดา้ยพิเศษดา้นล่าง โดยวิธีแรก
ลวดลายท่ีทอเสร็จแลว้จะอยู่ด้านล่าง ผู้ทออาจใช้กระจกส่องดูลวดลายเพื่อตรวจสอบความ
เรยีบรอ้ยของผืนผา้ เป็นวิธีท่ีนิยมท่ีสดุ แพราะสามารถมดัปมไดแ้น่น สว่นอีกวิธีลวดลายท่ีทอเสรจ็
แลว้จะอยูด่า้นบนของผืนผา้ แตใ่นการมดัจะตอ้งอาศยัความช านาญเพื่อไม่ใหเ้สน้ดา้ยพนักนั 

 

ภาพประกอบ 10 ผา้จก 

ท่ีมา: มิวเซียมไทยแลนด ์(2562) 
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การมัดหม่ี  
การมดัหม่ี เป็นกรรมวิธีการทอผา้ท่ีสรา้งลวดลายดว้ยการมดัและการยอ้ม เริ่ม

จากน าเสน้ดา้ยหรือไหมมายอ้มสีแลว้มดับรเิวณท่ีตอ้งการเก็บไว ้เม่ือน าไปยอ้มสีอ่ืน ส่วนท่ีมดัจะ
ไม่ติดสี เพียงซึมเขา้มาบางส่วน โดยยอ้มเรียงล าดบัจากสีอ่อนไปหาสีเขม้จนครบ ตามลวดลายท่ี
ก าหนด หลงัจากนัน้จึงน าดา้ยกรอเขา้หลอดตามล าดบั แลว้น าไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผา้ท่ีมี
ลกัษณะคลาดเคลื่อนเหลื่อมล า้ อนัเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของมดัหมี่  

การออกแบบลวดลายผา้มดัหม่ี เป็นการสรา้งสรรคล์วดลายจากช่วงจงัหวะการ
มัดเส้นไหมหรือเสน้ฝ้ายเป็นปลอ้งดว้ยเสน้เชือก แต่เดิมจะใช้เชือกกลว้ยซึ่งหาไดง้่าย เพราะ
สามารถท าเองไดจ้ากกาบกลว้ย แต่ในปัจจุบนันิยมใชเ้ชือกฟางพลาสติกแทน การมัดดว้ยเสน้
เชือกนีจ้ะท าใหส้ีซึมผ่านเขา้บริเวณท่ีถูกมดัไม่ได้ เม่ือน าเสน้ใยไปยอ้มแลว้แกะเชือกออกจึงเกิด
เป็นจงัหวะลวดลายตามช่วงของการมดัเสน้เชือก ลวดลายมดัหม่ีจะคมชดัสวยงามหากมดัใหแ้น่น
ในแตล่ะจดุ 

ลวดลายมดัหม่ีท่ีมีการสืบตอ่กนัมาแตง่ตัง้แต่โบราณนัน้ ส่วนใหญ่ไดแ้รงบนัดาล
ใจจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม วิถีชีวิต ความเช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ลายดอกแกว้
ลายตน้สน ลายบายศรี ลายกวาง และลายนกยูง เป็นตน้ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการมดัหม่ีตาม
วิธีการมดัได ้3 ประเภท คือ มดัหมี่เสน้พุง่ มดัหมี่เสน้ยืน และ มดัหมี่ซอ้นหรอืมดัหมี่สองทาง 

 

ภาพประกอบ 11 ผา้มดัหมี่ 

ท่ีมา: ศนูยส์ง่เสรมิศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (2563) 



  21 

การทอผ้ายก 
การทอผา้ยก เป็นกรรมวิธีการทอใหเ้กิดลวดลายโดยการยกตะกอแยกดา้ยเสน้

ยืน และในบางครัง้การยกดอกจะมีการเพิ่มดา้ยเสน้พุ่งจ านวนสองเสน้ หรือมากกว่านัน้เขา้ไปใน
ผืนผา้ เม่ือทอพุ่งกระสวยไปมาจะเกิดเป็นลวดลายนูนขึน้บนพืน้ผิวของผา้  ลวดลายท่ีทอจะเป็น
ลายท่ีเก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิต สิ่งแวดลอ้ม และความเช่ือทางศาสนา ซึ่งไดแ้ก่ ลายปราสาท ลาน
ธรรมาสน ์ลายสตัว ์ลายพืช ลายจากสิ่งของเครือ่งใช ้และลายเรขาคณิต 

การทอผา้ยกคือการเพิ่มลวดลายในเนือ้ผา้ใหพ้ิเศษขึน้ มีเทคนิคการทอคลา้ยกบั
ผา้ขิดมาก มีเสน้ดา้ยท่ีเชิดขึน้ เรยีกวา่ เสน้ยก และเสน้ดา้ยท่ีจมลง เรยีกว่า เสน้ข่ม อาจใชเ้สน้ไหม 
เสน้ทอง หรือเสน้เงิน ในการทอยก โดยจะเรยีกผา้นัน้ว่า ผา้ยกไหม ผา้ยกทอง หรือผา้ยกเงิน ตาม
เสน้ท่ีใช ้ตอ้งใชค้วามละเอียดออ่น วิจิตร ประณีตเป็นอยา่งมากในการทอ ผา้ยกมีราคาคอ่นขา้งสงู 
จงึมกัถกูน ามาใชใ้นโอกาสพิเศษเท่านัน้ 

การทอผา้ยกตอ้งใชว้ิธีการคัดเก็บลายดว้ยไมป้ลายแหลมเรียวตามลวดลายท่ี
ก าหนดจนครบลาย คดัยกเสน้ยืนขึน้เป็นจังหวะลวดลายเฉพาะ แลว้สอดเสน้พุ่งไปในแนวทอ
กระทบตามลายท่ีคดัไว ้ทอจนเต็มลาย ส่วนตวัผืนผา้ตอ้งใชว้ิธีการเก็บตะกอลอย เพื่อใหส้ามารถ
ทอไดส้ะดวก ไม่ตอ้งเก็บลายใหมท่กุครัง้ช่วยใหส้ามารถทอไดส้ะดวกขึน้ 

 

ภาพประกอบ 12 ผา้ยกดอก 

ท่ีมา: VIPthaisilk (2560) 
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การทอลายน า้ไหล หรือ การทอแบบเกาะล้วง  
การทอลายน า้ไหล หรอื การทอแบบเกาะลว้ง เป็นกรรมวิธีการทอโดยใชเ้สน้ดา้ย

พุ่งหลายสีทอสอดยอ้นกลบัไปมาเป็นช่วง ๆ ทอดว้ยวิธีการทอขดัธรรมดา แตจ่ะมีการเก่ียวและผกู
เป็นห่วงรอบเสน้ยืน ไม่ไดใ้ชเ้สน้พุ่งสอดจากริมผา้ดา้นหนึ่งไปถึงริมผา้อีกดา้น โดยลายผา้จะมี
ลกัษณะหยกั ๆ เหมือนคลื่นของสายน า้ท่ีก าลงัไหลเป็นทางยาว จงึเรยีกวา่ลายน า้ไหล 

ลายน า้ไหล นับเป็นลายแบบดัง้เดิมของการทอเกาะลว้ง นอกจากนีย้ังมี ลาย
จรวด ซึ่งมีท่ีมาจากหยกัของลายน า้ไหลเป็นลายคลา้ยจรวดก าลงัพุ่ง และลายเล็บมือ ซึ่งเกิดจาก
การน าลายน า้ไหลมาหักมุมใหทู้่แลว้สอดสีดา้ยเหลื่อมกันเป็นชัน้ ๆ แต่เดิมชาวไทยลือ้นิยมทอ
ผา้ลายน า้ไหลโดยใชฝ้้ายสีสนัสดใส ทอยอ้นสลบัไปมาตามจงัหวะลวดลาย และใชฝ้า้ยสีขาวทอ
เกาะเป็นขอบ คลา้ยฟองคลื่นของสายน า้ แทรกสลับระหว่างช่องลวดลาย ในปัจจุบันไดมี้การ
พฒันาสีนสนัใหห้ลากหลาย และมีการใชด้ิน้เงินและดิน้ทองเพื่อเพิ่มความหรูหราแวววาวใหผื้นผา้ 

การทอผา้ดว้ยเทคนิคเกาะลว้งนิยมทออย่างแพร่หลายในกลุ่มไทยลือ้ อ าเภอ
เชียงค า และอ าเภอเชียงมว่น จงัหวดัพะเยา และอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และยงัมีกลุม่คน
ไทยเชือ้สายไทลาว ท่ีอยู่ในอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนิยมทอวิธีเกาะลว้งเป็นตัวซิ่น 
เช่นเดียวกับกลุ่มไทลือ้ แต่ส่วนตีนซิ่นจะนิยมต่อดว้ยตีนจก ส่วนตีนซิ่นของกลุ่มไทลือ้จะนิยมใช้
ผา้พืน้สีด  า 

 

ภาพประกอบ 13 ผา้ลายน า้ไหล 

ท่ีมา: ผา้ทอลายน า้ไหลไทลือ้ บา้นหนองบวั (2561) 
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การทอสองชั้น  
การทอสองชัน้ เป็นกรรมวิธีการทอเพื่อใหไ้ดผ้า้ทอท่ีมีหนา้กวา้งมากกว่าขนาดก่ี

ทอผา้ 2 เท่า นิยมใชก้บัก่ีทอผา้ท่ีหนา้ก่ีแคบ โดยผา้แต่ละชัน้ตอ้งใชอ้ย่างนอ้ย 2 ตะกอเพื่อขดัเสน้
พุง่ ดงันัน้การทอสองชัน้จงึตอ้งใชต้ะกออยา่งนอ้ย 4 ตะกอ นอกจากนีย้งัสามารถก าหนดขอบผา้ได้
วา่ตอ้งการใหผ้า้ทอแตล่ะชัน้เช่ือมติดกนัหรอืแยกออกจากกนั 

 

ภาพประกอบ 14 ผา้ทอสองชัน้ 

ท่ีมา: Peggy Osterkamp's Weaving Blog. (2019) 

2.2 ประเภทของเส้นใย 
เสน้ใย หมายถึง วัสดุหรือสารใด ๆ ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษยส์รา้งขึน้ ท่ีมี

อตัราส่วนระหว่างความยาวต่อเสน้ผ่านศนูยก์ลางเท่ากบัหรอืมากกว่า 100 สามารถขึน้รูปเป็นผา้
ได ้และตอ้งเป็นองคป์ระกอบท่ีเลก็ท่ีสดุของผา้ไมส่ามารถแยกย่อยในเชิงกลไดอี้ก (ศนูยเ์ทคโนโลยี
โลหะและวสัดแุห่งชาติ, 2561) โดยสามารถแบง่ประเภทของเสน้ใยไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้

เส้นใยธรรมชาต ิ(Natural Fibers) 
เสน้ใยไหม (Silk) คือโปรตีนของรงัไหม ท่ีน ามาป่ันจนไดเ้ป็นเสน้ดา้ย จากนัน้จึง

น ามาทอหรือถักใหเ้ป็นผืนผา้ เสน้ใยไหมมีคุณสมบตัินุ่มมือ เงางาม ไม่ยบัง่าย ผา้คงสภาพไดด้ี 
สารมารถดดูความชืน้ และปรบัตวัตามการเปลี่ยนอณุหภมูิ ใส่สบาย สามารถติดไฟได ้เม่ือไหมไ้ฟ
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ผา้จะหดและเป็นขีเ้ถา้ ผงซกัฟอกท่ีมีกรดแรงจะท าลายเนือ้ผา้ ดงันัน้จงึตอ้งซกัดว้ยสบูท่ี่มีฤทธ์ิออ่น
เท่านัน้ นอกจากนี ้การรดีผา้ไหมยงัควรรองดว้ยผา้ฝา้ยก่อน 

เสน้ใยขนสตัว ์(Wool) คือเสน้ดา้ยท่ีเกิดจากการน าขนสตัว ์เช่น ขนแกะ มาป่ัน 
แลว้จงึมาทอหรอืถกัเป็นผืน คณุสมบตัิของขนสตัว ์ขนสตัวน์ัน้ดดูความรอ้น และถ่ายเทความชืน้ได้
ดี เวลาสวมใส่จึงท าให้อบอุ่น และไม่เหนอะหนะร่างกาย การดูแลรกัษาควรซักแห้งเท่านั้น 
เน่ืองจากผา้ขนสตัวเ์ม่ือเปียกจะหดตวั หลงัจากซกัแหง้ควรเก็บใส่ถงุพลาสติก เพื่อปอ้งกนัมอดกิน
เนือ้ผา้  

เสน้ใยฝ้าย (Cotton) ไดม้าจากการน าเสน้ใยของปุยฝ้ายน ามาป่ันจนเกิดเป็น
เสน้ดา้ย แลว้จึงน ามาทอหรือถกัใหไ้ดเ้ป็นผืนผา้ คณุสมบตัิของผา้ฝา้ยจะยบัง่าย รดียาก หด ยว้ย 
แตบ่างเบา จงึนิยมน ามาผลิตเป็นเครือ่งนุง่หม่ เพราะสวมใสส่บาย ในปัจจบุนัมีกระบวนการในการ
ผลิตเสน้ดา้ยท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหค้ณุภาพของฝา้ยดีขึน้ จงึเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพรห่ลายมากขึน้ 
สามารถซักไดด้ว้ยเครื่องหรือมือ สามารถขึน้ราไดง้่าย เน่ืองจากเป็นใยฝ้าย ติดไฟได ้ไม่มียาง
เหนียว เวลาไหมล้กัษณะจะเหมือนกระดาษไหม ้เป็นขีเ้ถา้ 

เส้นใยสังเคราะหจ์ากสารเคมี (Chemical Synthetic fiber) 
สแปนเด็กซ ์(Spandex) เป็นเสน้ใยยางสงัเคราะหท่ี์มีความยืดหยุ่น โดยสามารถ

ยืดและหดกลบัไดเ้ท่ากบัขนาดเดมิ จึงนิยมน ามาผลติเสือ้ผา้ท่ีตอ้งการความยืดหยุน่ เช่น ชดุชัน้ใน 
เลน้ใยในกลุ่มนีมี้คณุสมบตัิดีกว่ายางธรรมชาติทั่วไป เน่ืองจากสามารถดดูความชืน้ได ้รีดไดด้ว้ย
อณุหภมูิต  ่า ทนตอ่สารเคมีไดด้ี ทนตอ่เหง่ือไคล และไขมนัจากรา่งกายไดด้ีกวา่ยางธรรมชาติ  

ไนลอน (Nylon) คือเสน้ใยท่ีน ามาผ่านกรรมวิธีทางเคมี และผลิตเป็นเสน้ดา้ย
ดว้ยการถกัหรอืทอ นิยมน ามาผลิตเป็นเสือ้ผา้ท่ีมีราคาไม่สงู เน่ืองจากคณุลกัษณะของผา้ไนลอนมี
ความทนทานมาก ทนตอ่เชือ้ราและแมลง ทนตอ่การขดัสี แตเ่วลาสวมใสจ่ะไมค่อ่ยสบายตวันกั  

โพลีเอสเตอร ์(Polyester) คือเสน้ใยท่ีถูกผลิตมาจากพลาสติก ท าให้เสน้ใยมี
ความเหนียว ทนทาน น าไปผลิตเป็นสิ่งทอไดอ้ยา่งหลากหลาย ดว้ยคณุสมบตัิของผา้โพลีเอสเตอร์
ท่ีดแูลง่าย ยบัยาก บางเบา มีความคงทน ผา้โพลีเอสเตอรจ์ึงเป็นท่ีนิยมมาก ส าหรบัการน ามาท า
เสือ้ผา้ เช่น เสือ้ผา้กีฬา สทู เป็นตน้  

เส้นใยสังเคราะหจ์ากวัสดุธรรมชาต ิ(Natural Synthetic fiber) 
เรยอน (Rayon) ได้มาจากการน าเปลือกไม้ในธรรมชาติ คือเส้นใยเซลลูโลส

สงัเคราะหห์รือเซลลโูลสท่ีน ามาผลิตขึน้ใหม่ มาผ่านกรรมวิธีทางเคมี ไดเ้ป็นเสน้ดา้ยแลว้จึงน ามา
ถกัหรอืทอเป็นผืน ผลติขึน้มาเพื่อใหมี้คณุสมบตัิเหมือนกบัฝา้ย โดยสามารถระบายความรอ้น และ
ดดูความชืน้ได ้ผิวสมัผสันุ่ม มนัเงา ราคาคอ่นขา้งถกู จงึนิยมน ามาใชท้ดแทนผา้ฝา้ย 
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2.3 ปัญหาในการอนุรักษแ์ละสืบทอดศิลปะผ้าทอของไทย 
นบัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ชุมชนอีสานส่วนใหญ่มีรูปแบบการผลิตท่ีรกัษาสภาพ

เดิมไวไ้ดอ้ย่างดี แต่ในอีกดา้นหนึ่งก็มองไดว้่าเป็นการผลิตท่ีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงปรบัปรุง
มากนกั โดยมกัท าสืบต่อกันแบบภูมิปัญญาชาวบา้น เพราะเป็นการทอผา้ไวใ้ชใ้นครวัเรือน หรือ
เป็นเครื่องสมมา และด าเนินชีวิตในลกัษณะเกือ้กูลกัน การทอผา้จึงเป็นเพียงกิจกรรมเสริมเม่ือ
วา่งเวน้จากกิจกรรมหลกั คือการท าไรไ่ถนา ประกอบกบัความอดุมสมบรูณข์องชมุชนอีสาน ท าให้
มีชีวิตอยู่อย่างเรยีบง่ายไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา นอกจากปลอ่ยวิถีชีวิตใหด้  าเนินไปอย่าง
สมดลุกบัสภาพแวดลอ้มของชมุชน 

จนกระทั่งมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2500 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชมุชนอีสาน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
ค่าครองชีพ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท าให้เกิดผลกระทบทางวัฒนธรรมชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง ชาวบา้นในชุมชนมีค่าใชจ้่ายทางสังคมและเศรษฐกิจรอบดา้น เกิดภาวะขาดสมดุล 
ทรพัยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง แตจ่ านวนประชากรเพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็ รายจ่ายมากกวา่รายรบั 
การผลิตเพียงเพื่อการยงัชีพจึงตอ้งเปลี่ยนเป็นการผลติเพื่อการตลาด ดว้ยเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท า
ใหบ้างชมุชนท่ีเคยทอผา้ ตอ้งเปลี่ยนเป็นแรงงานในอตุสาหกรรม (มนตร ีบญุเสนอ, 2548) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นสาเหตุท่ีท าใหว้ิถีชีวิตของ
ชุมชนตอ้งเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดช้ัดคือ การเปลี่ยนแปลงจากระบบครวัเรือนเป็น
ระบบอุตสาหกรรม เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เกษตรกรจึงยา้ยเขา้มาท างานในเมือง 
นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงขยายสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมือง ท าใหค้นในสงัคมตอ้งการเปลี่ยน
คา่นิยม หรอืยกฐานะของตนเองขึน้ (กาญจนา รตันธรรมเมธี, 2538) 

การเปลี่ยนแปลงระบบอตุสาหกรรมสง่ผลกระทบตอ่แรงงานในทกุ ๆ ดา้น โดยเฉพาะ
ดา้นเกษตรกรรม และหตัถกรรม แรงงานรุน่ใหมน่ิยมไปท างานในนิคมอตุสาหกรรมมากกวา่การทอ
ผา้ นอกจากนีป้ระชาชนส่วนมากยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ และยงัมองว่าการประกอบ
อาชีพทอผา้เป็นอาชีพท่ีล าบาก เน่ืองจากการทอผา้ตอ้งอาศยัฝีมือ ความประณีต และใชเ้วลามาก
ในการทอ จึงถูกมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน นอกจากนี้การทอผ้ายังเป็นอุตสาหกรรมใน
ครวัเรอืนท่ีไดร้บัการถ่ายทอดจากรุน่สู่รุน่ และจะสอนเฉพาะบตุรหลานหรอืผูท่ี้สนใจเท่านัน้ สง่ผล
ใหก้ารทอผา้ไม่เป็นท่ีน่าสนใจ ประชาชนจงึหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน นอกจากนีป้ระชาชนยงัประสบ
ปัญหาความยากจน ขาดเงินทุนในการผลิตหรือการทอผา้ ประกอบกับราคาเสน้ไหมแพง ส่วน
ปัญหาดา้นทศันคติต่อการประกอบอาชีพทอผา้นัน้ ผูท้อจ านวนมากมองว่าการทอผา้เป็นอาชีพท่ี
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น่าเบื่อ ใชฝี้มือมาก ไม่คุม้คา่ และไม่กา้วหนา้ในอาชีพเท่าท่ีควร ท าใหผู้ท้อมีจ านวนนอ้ยลง หนัไป
เลือกอาชีพใหม ่การทอผา้จงึไมถ่กูอนรุกัษแ์ละสืบทอด (ทองสขุ วนัแสน, 2537)  
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มแฟช่ัน 
ในการออกแบบเครื่องแตง่กาย นกัออกแบบมกัศกึษาแนวโนม้ในการออกแบบจากแหลง่

ท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อก าหนดแนวทางการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความนิยมของผูค้นในปัจจบุนัและใน
อนาคต ซึ่งบริษัท WGSN ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งท่ีเป็นท่ียอมรบัในการก าหนดแนวโน้มแฟชั่นใน
อนาคต โดย บรษัิท WGSN ไดก้ าหนดรูปแบบเครื่องแตง่กายท่ีมีแนวโนม้จะเป็นท่ีนิยมในฤดใูบไม้
รว่งและฤดหูนาว ปี ค.ศ.2021 และ ค.ศ.2022 ไวด้งันี ้

3.1 ชุดกระโปรงส าหรับผู้หญิง 
ชดุกระโปรงในฤดกูาลนีโ้ดดเดน่ดว้ยรูปลกัษณแ์บบ fullvolume หรอืรายละเอียดการ

ผูกและการมัด ท่ีช่วยใหลู้กคา้สามารถพัฒนาจากชุดพักผ่อนไปเป็นชุดในโอกาสต่าง ๆ ความ
สะดวกสบายไม่จ าเป็นตอ้งหมายถึงความเกียจครา้นสไตลล์  าลอง เพิ่มมลูค่าดว้ยชุดท่ีสวมใส่ได้
หลากหลายรูปแบบในชดุเดียว รอบเอวท่ีสามารถปรบัได ้สไตลท่ี์ปรบัเปลี่ยนไดแ้ละสว่นประกอบท่ี
ถอดแยกออกไดท้ัง้หมด โดยสิ่งท่ีแตกตา่งออกไปจากฤดกูาลท่ีผ่านมา คือการประดบัชดุดว้ยเลื่อม 
ลกูไม ้และกลิตเตอร ์เป็นท่ีนิยมนอ้ยลง โครงรา่งของชุดและวสัดท่ีุยั่งยื่นจึงควรเป็นจุดเริ่มตน้ใน
การออกแบบ นอกจากนี ้เม่ือผูค้นใชก้ารประชุมทางออนไลนจ์ากท่ีบา้นมากขึน้ แนวคิด above 
the keyboard dressing ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง รายละเอียดของชุด เช่น คอสงู แขนเสือ้แบบ
พอง และคอเสือ้ท่ีสรา้งความน่าสนใจ ยงัสามารถน าไปปรบัใชก้บัลคุทางการในชีวิตจรงิไดอี้กดว้ย 

The Party Trapeze  
ในแคทวอลค์ของฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว ปี ค.ศ.2021 และ ค.ศ.2022 เทรนด์

ของโครงสรา้งแบบ #fullvolume ไดร้บัความนิยมมากขึน้ เน่ืองจากความสบายในการสวมใส่ และ
รูปทรงท่ีสามารถปรบัเปลี่ยนได ้ซึ่งชดุรูปแบบนีย้งัสามารถสวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย โดย
รูปแบบเสือ้ท่อนบนจีบรูดเป็นระบายท าให้เกิดวอลลุ่มบนแขนเสือ้และรอบเอว ดีเทลผูกโบว์
ดา้นหลงั และคอเหลี่ยมแบบโมเดิรน์ ผา้ฝา้ยออรแ์กนิกเป็นกญุแจส าคญั ท่ีจะท าใหช้ดุไดร้บัความ
สนใจทัง้กลางวนัและกลางคืน 

The Reversible Dress 
ผูบ้รโิภคมีความตอ้งการสงูขึน้จากสินคา้ท่ีพวกเขาเลือกท่ีจะลงทนุ และเสือ้ผา้ท่ี

สวมใส่ไดห้ลากหลายโอกาสถือเป็นจดุส าคญัในการออกแบบส าหรบัฤดกูาลนี ้แบรนดต์่าง ๆ เช่น 
Envelope 1976, Marfa Stance และ Deitas ก าลังบุกเบิกการกลับมาของเทรนด์นี ้ในตลาด
แฟชั่นโดยออกแบบชดุท่ีสามารถสวมใสไ่ดห้ลายแบบและสามารถเลือกไดว้่าจะแตง่ตวัแบบสบาย 
ๆ หรือจัดเต็ม โดยดีเทลการผูกแบบรดัเข็มขัดครึ่งบนแบบพันรอบทั้งด้านหน้าตรงกลางหรือ
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ดา้นหลงัสรา้งคอวีลกึหรือคอเรือ ใชเ้ข็มขดัเสน้ยาวท่ีสามารถสานเขา้และออกจากตะเข็บดา้นขา้ง
โดยติดสว่นบนเขา้กบักระโปรง 

 

ภาพประกอบ 15 The Party Trapeze, The Reversible Dress 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

The Draped Dress 
การเดรปเป็นกญุแจส าคญัในการส ารวจเทรนด ์softvolume ยอดนิยมซึ่งคาดว่า

จะด าเนินต่อไปไดด้ีในฤดูใบไม้ร่วงหน้า ชุดเดรปท าให้เกิดแพทเทิรน์ท่ีแปลกใหม่ โดยมีพืน้ท่ี
เหลือเฟือส าหรบัการตีความเชิงสรา้งสรรค ์โดยสรา้งสรรคด์ว้ยผา้เดรปท่ีมีโครงรา่งพลิว้ไหว เผยให้
เห็นไหลห่รอืรอบเอว ซึง่ผา้ Fluid jersey เหมาะท่ีสดุส าหรบัการเดรป แมว้า่ผา้ไหมวิสโคสและไลโอ
เซลลจ์ะสรา้งรูปแบบท่ีชัดเจนกว่า ออกแบบโครงร่างชุดเป็นทรงยาวครึ่งแขง้ท่ีดูพลิว้ไหวจะช่วย
เสรมิการแตง่ตวัไดด้ีท่ีสดุ 

The Fluid Dress 
โครงรา่งชดุในรูปแบบนีใ้หค้วามรูส้กึสบาย สง่างาม และยงัสามารถปรบัรูปแบบ

ได้อย่างเต็มท่ี Fluid Dress มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น คอสูง (หรือคอเสื ้อแบบพันหรือผูก) 
รายละเอียดแขนเสือ้แบบเคปและสายผูกเอว ท าใหส้ามารถตดัเสือ้ผา้ใหเ้พียงมีขนาดเดียวแต่
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สามารถปรบัใหเ้ขา้กบัผูส้วมใส่ได ้จุดเด่นนีจ้ะดึงดดูผูบ้รโิภคท่ีตอ้งการใหเ้สือ้ผา้หนึ่งชุดสามารถ
ปรบัไดห้ลายลคุ โดยครอบคลมุตัง้แตช่ดุกลางวนัไปจนถึงชดุกลางคืน 

 

ภาพประกอบ 16 The Draped Dress, The Fluid Dress 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

3.2 เสือ้แจค็เก็ตและเสือ้ตวันอกส าหรับผู้หญิง 
ชดุท่ีสวยงามน่าพึงพอใจนัน้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคอีกต่อไป การ

ออกแบบใหใ้ชง้านไดใ้นทกุโอกาสตัง้แตโ่ครงรา่งท่ีปรบัเปลี่ยนไดไ้ปจนถึงเครื่องประดบัท่ีถอดออก
ได้ สรา้งเสือ้โค้ทท่ีจะรองรบัไลฟ์สไตล์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เสือ้โค้ทตัวยาว เสือ้คลุม 
และแจ็คเก็ตตัวหนา มีโอกาสมากมายในการพัฒนาการออกแบบต่อไป ใช้ข้อมูลเชิงลึกและ
ค าแนะน าของเราเพื่อพฒันาไอเท็มหลกัเหล่านีเ้พื่อดงึดดูใจแฟชั่น โดยตอ้งไม่ลืมท่ีจะออกแบบชดุ
ใหมี้อายกุารใชง้านยาวนาน โดยใชว้สัดท่ีุยั่งยืนและแนวทางการตดัเย็บท่ีดี 

The Wrap-Waist Coat 
การออกแบบรูปทรงเสือ้ผา้ท่ีสวมใส่สบายไม่จ าเป็นตอ้งเป็นชุดท่ีมีขนาดใหญ่

เท่านัน้ เสือ้โคท้ทรงยาวแบบคลาสสกิก็สามารถท าใหรู้ส้กึสบายเม่ือสวมใสแ่ละปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
ได ้โดยการใชแ้นวความคิดการปรบัเข็มขดัดว้ยตนเอง เพื่อใหค้รอบคลมุเสือ้ผา้ทกุรูปแบบ ซึง่ผา้วลู
เป็นผา้ท่ีเขา้กนัไดด้ีส  าหรบัชดุท่ีมีรูปแบบสง่างามนี ้
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The Cape Coat 
เสือ้คลมุโคต้สบาย ๆ ใหค้วามรูส้กึคลา้ยผา้หม่ เหมาะกบัช่วงท่ีเราใชเ้วลาอยูบ่า้น

มากขึน้ ทั้งการท างานและการพักผ่อน และเน้นความน่าสนใจของเสือ้คลุมโดยใช้ผา้ขนสัตว์
ระดบัพรเีมียมจากแหลง่ผลติท่ียั่งยืน โดยโครงรา่งชดุรูปแบบนีช้่วยสรา้งความรว่มสมยัใหก้บัไอเท็ม
คลาสสิกไดด้ว้ยการเพิ่มเครื่องประดับบนคอหรือผา้พันคอท่ีสามารถถอดออกได ้จะช่วยท าให้
เสือ้ผา้ชิน้นีก้ลายเป็นตวัโปรดใสไ่ดห้ลากหลายรูปแบบมากขึน้ 

The Double Tailor Trench 
เสือ้โคท้ตวัยาวสไตลย์นูิเซ็กซ ์ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากชุดเครื่องแบบของทหาร 

ยงัคงไดร้บัความนิยมมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ฤดูกาลท่ีแลว้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงพืน้ท่ีในการพฒันา
ปรบัปรุงดา้นการออกแบบ โครงรา่งชดุท่ีไดจ้ากคอนเสปใหม่ในการออกแบบนี ้สามารถท าไดห้ลา
รูปแบบ ตัง้แตก่ารเพิ่มปกดา้นในเพื่อความสวยงาม ไปจนถึงการออกแบบเพื่อเพิ่มประโยชนใ์ชส้อย
ท่ีใชง้านไดอ้ย่างสมบรูณ ์โดยปกเสือ้ ซบัใน และเข็มขดัควรเป็นแบบท่ีสามารถถอดแยกชิน้ส่วนได้
เพื่อใหเ้ขา้กบัเทรนด ์อาจเลือกใชผ้า้สองสีท่ีสามารถสลบัใชไ้ดท้ัง้สองดา้นเพื่อใหผู้ส้วมใส่เลือกใช้
ไดต้ามความเหมาะสม 

 

ภาพประกอบ 17 The Wrap-Waist Coat, The Cape Coat, The Double Tailor Trench 

ท่ีมา: WGSN (2021) 
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3.3 กระโปรงส าหรับผู้หญิง 
ความยาวกระโปรงในระดับครึ่งแขง้เป็นรูปแบบท่ีดึงดูดใจในดา้นธุรกิจมากกว่า

กระโปรงทรงอ่ืน ๆ เน่ืองจากไดร้บัความสนใจจากผูซ้ือ้ท่ีหลากหลาย การออกแบบชดุท่ีประสานกนั
โดยมีกระโปรงสวมทบักางเกงในสไตลข์องชุด longoverlong กระโปรงฟูลวอลลุ่มยงัคงเป็นโครง
รา่งชดุท่ีส  าคญัในการเปลี่ยนแปลงส าหรบัหมวดหมู่นี ้โดยเนน้รายละเอียดท่ีสอดคลอ้งกบั แนวคิด 
Newfemininity ส าหรบัผูบ้รโิภคท่ีเบื่อหน่ายจากการสวมใส่ชดุล าลองแบบสบาย ๆ มาหลายเดือน 
เพิ่มตน้ทุนราคาเสือ้ผา้ต่อชิน้ เพื่อเพิ่มดีเทลใหส้วมใส่ไดห้ลากหลายยิ่งขึน้ ดีเทลระบายสามารถ
สวมใส่ไดท้ัง้เวลาท างานและงานกลางคืน ในขณะท่ีเสือ้ผา้แบบสวมใส่สบายสามารถเปลี่ยนจาก
ชดุเลานจไ์ปเป็นชดุนอนไดอ้ย่างง่ายดาย และใหค้วามส าคญักบัการออกแบบขา้มฤดกูาล รูปแบบ
เสือ้ผา้ท่ีเป็นท่ีนิยมในแตล่ะเดือนเปลี่ยนไปอยา่งรวดเรว็ เช่น กระโปรงแบบปา้ย และกระโปรงโบโฮ
แบบมินิมอล ดงันัน้การออกแบบกระโปรงท่ีไม่อิงตามฤดกูาลจะช่วยใหส้ามารถใชง้านไดน้านขึน้ 

The Two-Mile Column 
กระโปรงผ่าสงูของ Miu Miu บนแคทวอลก์ในฤดกูาลนี ้ซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบของใคร

หลายคน ไดน้ าเสนอกระโปรงทรงดินสอแบบคลาสสิกท่ีมีรูปแบบคลอ่งตวั ซึ่งเนน้ท่ีความสบายใน
การสวมใส่ การยกระดบักระดมุและวสัดยุึดติดต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนชุดกลางวนัเป็นชุดราตรีได ้
ควรเลือกระหว่างผา้เจอรซ์ี่ท่ีมีน า้หนักและผา้ฝ้ายทอลายทแยง โดยขึน้อยู่กับความพลิว้ไหวของ
โครงสรา้งชดุ ความคลอ่งตวัของชดุเป็นปัจจยัหลกัในการก าหนดรายละเอียดในการออกแบบ 

The Winter Wrap Skirt 
ปัจจัยการสวมใส่สบายของเครื่องแต่งกาย ยังคงพิสูจนว์่ามีความส าคญัอย่าง

ต่อเน่ืองในตลาดหลงัการแพร่ระบาด กระโปรงแบบผูกในช่วงฤดูรอ้นถูกน ามาใส่ไวใ้นแฟชั่นฤดู
ใบไมร้ว่งและฤดูหนาว กระโปรงแบบป้ายเนน้การออกแบบท่ีท าใหส้วมใส่สบายดว้ยการผูกเอว 
นอกจากนีก้ระโปรงรูปแบบนีม้ักจะถกูจบัคู่ใส่พรอ้มกบักางเกงขายาว ตามเทรนด ์ longoverlong 

อีกดว้ย โดยการออกแบบตอ้งทดลองกบัขนาด รูปทรง และต าแหน่งของปมท่ีจะผกู ปมขนาดใหญ่
จะท าใหเ้กิดแถบกวา้งคลา้ยคอรเ์ซท็ 

The Drape-Front Skirt 
การท างานอยู่บา้นกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของผูบ้ริโภคในการ

แต่งตวัอยู่บา้นและท างาน การตดัเย็บจึงเปลี่ยนเป็นแบบล าลอง สบาย ๆ มากขึน้ กระโปรงเดร
ปดา้นหนา้รูปแบบนีจ้งึไดร้บัความนิยมอย่างตอ่เน่ืองจากฤดกูาลท่ีผา่นมา โดยใชผ้า้จ านวนมากใน
การจับเดรปกระโปรงทรงเอ การออกแบบโครงสรา้งกระโปรงให้น่าสนใจแต่ยังสวมใส่ไดง้่าย 
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เหมาะส าหรบัชดุงานกลางคืน นอกจากนีผ้า้ดา้นหนา้ท่ีเกิดจากการเดรปยงัช่วยใหช้ดุดพูลิว้ไหวอีก
ดว้ย 

 

ภาพประกอบ 18 The Two-Mile Column, The Winter Wrap Skirt, The Drape-Front Skirt 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

3.4 กราฟิกและภาพพมิพส์ าหรับสุภาพสตรี S/S 23 
การคาดการณ์แนวทางงานกราฟิกและภาพพิมพ์ส  าหรบัสุภาพสตรี S/S 23: Full 

Spectrum เปรยีบดั่งการปลดเปลือ้งตนจากขอ้จ ากดัท่ีเคยถกูบีบรดัไวใ้หต้อ้งเป็นไปตามเทรนดอ์นั
เป็นเอกลกัษณข์องยคุสมยัตา่ง ๆ ในโลก ดว้ยความแทบจะไรซ้ึง่แบบแผนและไม่คลอ้ยตามนีเ้องท่ี
ไดส้่งมนัใหไ้ปสู่ความเป็นหนึ่งดา้นความหลากหลาย มอบมมุมองใหม่ท่ีแตกต่าง โดยยงัคงความ
เป็นตวัของตวัเองไดอ้ย่างลึกซึง้ องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกันคือจุดเด่นของเทรนดนี์ ้จะถูกน ามา
ผนวกเขา้หากนัอย่างเป็นธรรมชาตแิละเต็มไปดว้ยความสนกุสนาน กลุม่คนขา้มเพศและรูปลกัษณ์
ท่ีไดร้บัการปรบัแต่งในโลกดิจิตลัก็จะไดร้บัการนบัถือว่าเป็นความงามแบบใหม่ในโลกท่ีจบัตอ้งได ้
กลุม่สงัคมก็เป็นกญุแจส าคญัหนึ่งท่ีจะช่วยใหแ้บรนดแ์ละผลิตภณัฑส์ามารถเช่ือมต่อกบัผูค้นดว้ย
เนือ้แทข้องตวังาน บวกกบัการใหค้วามเคารพแก่เรื่องราวทัง้ในระดบัพืน้ถ่ินไปจนถึงระดบัโลก และ
เม่ือรวมสิ่งเหลา่นีเ้ขา้ดว้ยกนัจะก่อใหเ้กิดสนุทรยีะรว่มและคณุคา่ท่ีสง่ผลกระทบรุนแรงชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ 
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สีสันไดถู้กน ามาใชอ้ย่างชัดเจน จัดจา้น และเหนือความคาดคิด ไม่ว่าจะเป็นตน้
ปาลม์สีชมพสูด ลิปกลอสสีม่วง หรือลายพระอาทิตยต์กสีฉดูฉาด ลว้นถกูหยิบน ามาใชไ้ดท้ัง้หมด 
รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายมาก ทัง้จากของเหลวไรรู้ปรา่งไปจนถึงการออกแบบ
อนัซบัซอ้นสดุตระการตา ผิวสมัผสัก็สามารถเป็นไดท้ัง้แบบนุ่มลื่นสดุสบายผิว หรอืหนึบหนบัสูมื้อ 
ในขณะท่ีลายพิมพแ์ละกราฟิกก็มีความจดัเตม็ ซึง่ทัง้หมดจะถกูหอ้มลอ้มดว้ยลวดลายและจดุแตม้
สีอนัขดัแยง้กนัสมกบัแนวคิด โดยในปี 2023 ผูบ้รโิภคจะโหยหาผลิตภณัฑแ์ละประสบการณท่ี์จดั
จา้นในทุก ๆ วนั และจะคาดหวงัใหผ้ลิตภณัฑเ์หล่านัน้เต็มไปดว้ยความฉูดฉาดและสดุขีดในทุก
เฉดสีและรูปรา่ง 

Digital Cosy 
สนุทรยีะทางดิจิทลัเริม่เขา้มามีอิทธิพลตอ่การออกแบบในโลกแห่งความจรงิ และ

ในทางกลบักนั โลกแห่งความจรงิก็สง่ผลตอ่การออกแบบในโลกดิจิทลัดว้ยเช่นกนั เสน้แบง่ระหวา่ง
สองโลกก าลงัพรา่มวัมากขึน้เรื่อย ๆ หวัหอกผูน้  าการเปลี่ยนแปลงนีไ้ดแ้ก่เหล่า digital designer 
เป็นการผสานความล า้สมยัเขา้กับความสบาย ภาพพิมพท์ิวทศัน,์ งานไล่เฉดสีพาสเทลนุ่มอ่อน, 

ขอบโคง้นุ่มนวลและภาพโครงรา่งสบายตา ลว้นถกูน ามาใชใ้นแนวคิดการออกแบบนี ้รวมไปถึงการ
ใชเ้ทคนิคภาพถ่ายแบบฟุ้ง กับสิ่งต่าง ๆ เช่นภาพดอกไมแ้ละลายจุด โดยผลงานท่ีน่าจบัตามอง 
เป็นผลงานท่ีสรา้งพืน้ท่ีเสมือนจากการเรนเดอรแ์บบดิจิทลั แทนการถ่ายสถานท่ีจรงิซึง่สามารถท า
ไดย้ากในช่วงการระบาดของโรค  

 

ภาพประกอบ 19 ตวัอยา่งผลงาน Digital Cosy 

ท่ีมา: WGSN (2021) 
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Exploded Skin 
เทรนดห์นงัสตัวเ์ป็นประเด็นรอ้นท่ีก่อใหเ้กิดการโตแ้ยง้มานานแลว้ แต่เราคาดว่า

มนัก าลงัจะกลบัมาอีกครัง้ในฤดกูาลนี ้ในรูปแบบท่ีต่างออกไป สเกลใหญ่และเป็นนามธรรมมาก
กว่าเดิม วัสดุจากเปลือกแมลงอย่างมอธและผีเสือ้จะสรา้งความแปลกใหม่และเหนือความ
คาดหมาย Jil Sander, Altuzarra และ Brandon Maxwell ตา่งมีน าการออกแบบผลงานภาพลาน
ตาลายผีเสือ้มาใชใ้นผลงาน summer collection ล่าสดุของพวกเขา ลายผีเสือ้ก าลงัเขา้มาเป็นท่ี
นิยมอยา่งรวดเรว็และเป็นไปไดว้า่จะมาแทนท่ีลายเห็ดซึง่เป็นลวดลายยอดนิยมในขณะนี ้

 

ภาพประกอบ 20 ตวัอยา่งผลงาน Exploded Skin 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

Kidult kitsch 
สืบเน่ืองจากเทรนดก์ารออกแบบท่ีตอ้งการสื่อถึงความรา่เรงิสดใสในฤดกูาล A/W 

22/23's #joyfulexpression Seriously Silly ท าให้นักออกแบบหันมาหยิบใช้ธีมท่ีดึงดูดให้เกิด
ความหวนระลึกถึงความเป็นเด็กอย่าง kitsch kidult ดว้ยลวดลายเสน้สเกตชอ์ันไรเ้ดียงสาและ
องค์ประกอบสบายตาเบาสมอง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแนวการออกแบบนี้จะสามารถดึงดูด
กลุม่เปา้หมายวยัท างาน (Gen Z) ผูน้ิยมแฟชั่นยอ้นยคุจากกลางปี 2000 ไดอ้ย่างแน่นอน ดงัท่ีพบ
เห็นไดท้ั่วไปในแอพลิเคชั่น TikTok ซึ่งหัวใจส าคัญในการออกแบบของแนวคิดนีค้ือสีในโทนสี
โปรง่ใสสบายตา อย่างสี Celery Juice และ Digital Lavender จดุขายส าคญัจะเป็นการเลือกใชส้ี
จดัจา้นแบบสีโทนเยลลี่น่ารกัสดใส เพื่อเรียกความสดช่ืนเสริมกับลายเพนทด์อกไมแ้ละลวดลาย
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โดยรวม โดยผลงานท่ีน่าจบัตามองคือผลงานท่ีใหค้วามรูส้กึราวกบัไดก้ลบัไปเป็นเด็กอีกครัง้ เพื่อ
เหลา่ผูใ้หญ่ท่ีหวัใจยงัคงมีความเป็นเด็กนอ้ยอยู่เสมอ นอกจากนีย้งัหยิบยื่นความซุกซนชวนคิดถึง
วยัเดก็ใหอ้ยา่งน่าสนใจ 

 

ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งผลงาน Kidult kitsch 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

Future Regency 
แนวคดินีเ้กิดจากการท่ีผูบ้รโิภคเริม่เบื่อหน่ายกบัเสือ้ผา้ท่ีจืดชืด เบสคิ และจะโหย

หาการออกแบบท่ีฉดูฉาด โกห้รู พรอ้มอา้แขนรบัการออกแบบท่ีรบัแรงบนัดาลใจจากยคุ Regency
ทิศทางการออกแบบนีเ้หมาะสมเป็นอย่างยิ่งกบัเครื่องแตง่กายท่ีผูบ้รโิภคจะเลือกสวมไปงานปารต์ี ้
หรอืโอกาสส าคญัตา่ง ๆ การออกแบบจะประกอบดว้ย #furnishingflorals ประดบัดว้ยภาพดอกไม้
และลวดลายพาสเทลสีสด พรอ้มจัดวางรูปร่าง #nuhistoric ขายให้โดดเด่นเสริมความดึงดูด
สายตา จุดขายส าหรบัแนวคิดนีค้ือการเลือกลายภาพพิมพท่ี์เป็นสีท่ีบาดตาและกระจดักระจายไม่
เป็นระเบียบ ซึ่งควรเลือกใชก้ารพิมพผ์า้ดิจิทัล ท่ีมีวิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสงู ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มต ่า และยงัสามารถพิมพล์วดลายท่ีมีสีสดมาก ๆ ไดช้ดัอีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 22 ตวัอยา่งผลงาน Future Regency 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

Print Mix 
'ยิ่งเยอะ ยิ่งดี' คือหัวใจของการออกแบบในแนวคิดนี ้เทรนดก์ าลังเหวี่ยงจาก 

minimalism กลบัมาสู่ maximalism และลวดลายพิมพก็์ตอ้งจดัเต็มตามไป เราเคยเห็นมาแลว้ว่า
ลายศิลปะลวงตา และลายตารางหมากรุก เป็นท่ีนิยมมากขนาดไหน แตเ่ทรนดนี์จ้ะพาเราล า้ไปอีก
ขัน้ดว้ยการหยิบเอาลวดลายต่าง ๆ มาปะทะกันในทุก ๆ จุดตัง้แต่หัวจรดเทา้ โดยแนวคิดการ
ออกแบบนีจ้ะไปไดด้ีกับเครื่องแต่งกายสตรีท่ีจะมอบความสนุกในการแต่งกายแบบผสมผสาน
หลายชิน้ ไม่ว่าจะเป็นชดุว่ายน า้ ชดุชัน้ใน เครื่องประดบัตา่ง ๆ นอกจากนีย้งัเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะ
มาก ๆ กับการสวมใส่ไปงานเทศกาลและโอกาสส าคญัต่าง ๆ แต่ในการออกแบบก็ควรค านึงถึง
ความยั่งยืนดว้ย โดยการใชล้ายภาพพิมพเ์ดียวกนัในรายการผลิตภณัฑท์กุชนิดเพื่อลดตน้ทนุและ
ขยะเหลือทิง้ 
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ภาพประกอบ 23 ตวัอยา่งผลงาน Print Mix 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

Unnatural nature 
ในช่วงการระบาดนี้ศิลปินหันไปพึ่ งพาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและ

ปรบัเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งเหนือจริง จึงน ามาสู่การแปลงภาพพืชพรรณให้
กลายเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติดว้ยแกนหลกัในการออกแบบเดียวกันนีเ้อง ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใชส้ี 
การดดัรูปรา่ง หรอื การท าซ า้แบบภาพลานตา (kaleidoscopic) ผลงานท่ีน่าจบัตามองในแนวคิด
นีเ้ป็นของ Refik Anadol's Quantum Memories ซึ่งเป็นผลงานท่ีเกิดจากการใชชุ้ดขอ้มูลภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติมากกวา่ 200 ลา้นภาพ และเปลี่ยนใหก้ลายเป็นภาพเสมือน 3 มิติ 
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ภาพประกอบ 24 ตวัอยา่งผลงาน  Unnatural nature 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

Liquid fluidity 
ผิวสมัผสัประณีต เสน้สายอ่อนชอ้ย และเทคนิคท่ีไดร้บัความนิยมในช่วงนีอ้ย่าง

เทคนิคการใชส้ีน า้ท าให้ลวดลายดูโรแมนติก ชวนฝัน ลวดลายเหล่านีเ้หมาะกับการท าในเชิง
พาณิชยม์ากกว่าแนวคิดอ่ืน ๆ ในเทรนด ์Full Spectrum ทัง้การยอ้มลายดอกไม ้และปรบัการจุ่ม
ยอ้มอย่างนุ่มนวล ส าหรบัการออกแบบเพื่อความยั่งยืน สามารถเลือกใชว้สัดท่ีุเป็นมิตรต่อสตัวว ์
เช่น พิมพล์ายลงบนผา้ไหมท่ีไม่จ าเป็นตอ้งฆ่าหนอนเพื่อเอาเสน้ใย หรอืเลือกใชเ้สย้ใยทางเลือกท่ี
ไดร้บัการการนัตีจากองคก์รนานาชาติท่ีช่วยผลกัดนัและสนับสนุนการดูแลป่าไมท้ั่วโลกอย่างมี
ความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 

ภาพประกอบ 25 ตวัอยา่งผลงาน Liquid fluidity 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

Photo Album 
Gen Z มกับนัทึกเรื่องราวชีวิตของตวัเองแบบออนไลน ์เกิดเป็นไดอารี่แบบดิจิทลั 

ซึ่งน ามาสู่แรงบนัดาลใจในการออกแบบของแนวคิดนี ้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายกบัเพื่อน ๆ ภาพวาด
เขียนขยกุขยิก หรือขอ้ความเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีพดูคยุกนัในโซเชียลมีเดีย ลว้นแลว้แต่สามารถน ามา
แปลงเป็นลายกราฟิกแนวใหม่ท่ีน่าสนใจส าหรบัฤดูกาลนีไ้ด ้เพราะเรามักจะถูกดึงดูดใหส้นใจ
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เรื่องราวท่ีเก่ียวกบัชีวิตของตวัเอง การออกแบบนีจ้ะดงึดดูความสนใจคนไดด้ีมาก โดยผลงานท่ีน่า
จบัตามอง เป็นคอลเลคชั่นท่ีเกิดจากการรวบรวมเรือ่งราวสว่นตวัของศิลปินและเพื่อนสนิทมาใชใ้น
การสรา้งผลงาน เน่ืองจากการพิมพล์ายในแต่ละรูปแบบไม่ไดท้  าเป็นจ านวนมาก การพิมพผ์า้
ดิจิทลัจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพราะจะสามารถลดการใชน้  า้และพลงังานลงได ้นอกจากนีย้งั
สามารถเลือกใชผ้า้ท่ีมีกรรมวิธีการผลิตอย่างยั่งยืนอย่างผา้ท่ีไดร้บั GOTS-certified หรือโพลีเอ
สเตอรร์ไีซเคิลไดอี้กดว้ย 

 

ภาพประกอบ 26 ตวัอยา่งผลงาน Photo Album 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

Local Tourist 
ขบัเคลื่อนโดยเทรนด ์hyper-local-day-tripping ท่ีผูบ้รโิภค Gen Z เลี่ยงการเดิน

ทางไกลแลว้หันมาเท่ียวแบบชุมชนแทน เม่ือชาวนิวยอรค์เริ่มเลือกสวมใส่ผลิตภัณฑท่ี์แสดงถึง
ความเป็นนิวยอรค์แท้ ๆ อย่างเทรนด ์Zizmorcore ก็เป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีแสดงใหเ้ห็นทิศทางของ
แนวคิดนี ้สืบเน่ืองจากการคาดการณเ์ทรนด ์A/W 22/23 คาดวา่กราฟิกเก่ียวกบัอาหารจะเขา้มามี
ส่วนร่วมมากขึน้ อย่าง #foodfashion ท่ีก าลังอยู่ในช่วงขาขึน้ สามารถใชก้ราฟิกเหล่านีใ้นการ
กระจายช่ือเสียงของรา้นอาหาร คาเฟ่ และเมนูท่ีน่าสนใจในชุมชน  แต่เน่ืองจากเทรนด์การ
ออกแบบนีค้่อนขา้งจะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง จึงเหมาะกบัการท าขึน้ครัง้ละไม่มากเพื่อ
ลดการผลิตเกินความตอ้งการและการสรา้งขยะท่ีไม่จ  าเป็น ทัง้ยงัสามารถมอบรายไดส้ว่นหนึ่งเพื่อ
สนบัสนนุกิจการทอ้งถ่ินและชมุชนอีกทางหนึ่ง 
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ภาพประกอบ 27 ตวัอยา่งผลงาน Local Tourist 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

Beautifully Strange 
นกัออกแบบจ านวนมากขึน้เรือ่ย ๆ ก าลงัมองหาแรงบนัดาลใจอนัหลดุโลกในการ

สรา้งรูปรา่ง สีสนั และลวดลายพิมพท่ี์มีลกัษณะไม่สมบรูณแ์บบ ดว้ยการน าของแบรนดท่ี์ก าลงัมา
แรงอย่าง AVAVAV และรองเทา้ cloud shoes ของ Yeezy ท าใหค้าดกันว่าเทรนดนี์อ้าจจะเป็น  
เทรนดท่ี์เล็กแต่มีอิทธิพลสูงต่อตลาดผูบ้ริโภครุ่นเยาว์ ส  าหรบัลวดลายพิมพ ์จะมีผิวสมัผสัท่ีนุ่ม
หยุ่นเป็นแรงบนัดาลใจ การเลือกใชส้ิ่งท่ีสื่อถึงสตัวป์ระหลาด นางเงือก สิ่งมีชีวิตในทอ้งทะเลจะถกู
หยิบยกมาเป็นแนวทางใหม่ในการออกแบบแทนการใชห้นงัสตัว ์ซึง่นบัเป็นจดุขายส าหรบัเทรนดนี์ ้
ลายพิมพอ์นัโดดเด่นเหล่านีจ้ะใชส้ีแบบ high-octane ท่ีใหค้วามสดเขม้ คมชดัขึน้กลอ้ง มีความ 
ดึงดูดใจท่ีควรค่าแก่การถ่ายอวดลงโซเชียลมีเดียสูง โดยผลงานท่ีน่าจับตามองเป็นผลงานท่ี
น่าสนใจอย่างมากจาก 3D digital make-up artist อย่าง Ines Alpha ผูซ้ึ่งไดร้บัเลือกจากแบรนด ์
H&M เพื่อเสรมิใหแ้คมเปญสินคา้ตวัใหม่ของ Billie Eilish มีความเหนือจรงิหลดุโลกขึน้ไปอีกดว้ย
ฝีมือการสรา้งสรรคข์องเธอ ถึงแมว้่าเทรนดก์ารออกแบบนีจ้ะอยู่ในรูปแบบท่ีมีความเทียมและ
สงัเคราะหส์งู วสัดท่ีุเลือกน ามาใชส้ามารถออกแบบใหมี้ความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มได้ อยา่งเช่น
การรไีซเคิลโพลีเอสเตอรแ์ละการพิมพด์ิจิทลั 
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ภาพประกอบ 28 ตวัอยา่งผลงาน Beautifully Strange 

ท่ีมา: WGSN (2021) 

จากการศึกษาแนวโนมแฟชั่น ในฤดูกาล S/S 23: Full Spectrum จะเห็นไดว้่าใน
อนาคตผูค้นมีความเป็นตวัของตวัเองสงู มีความชอบท่ีเฉพาะเจาะจง และไมค่ลอ้ยตามความนิยม 
ท าใหแ้นวโนม้แฟชั่นมีความหลากหลาย โดยมกัน าแรงบนัดาลใจจากหลาย ๆ สิ่งมารวมกนั เพื่อให้
เกิดความแปลกใหมแ่ละน่าสนใจ โดยสามารถสรุปประเด็นท่ีน่าสนใจได ้ดงันี ้

1. ใช้การพมิพด์จิทิลั 
ด้วยเนื ้อแท้ของการออกแบบท่ีเป็นแนวสังเคราะห์ เทรนด์การออกแบบนี้

เหมาะสมมากกบัโอกาสท่ีจะลงทนุในการพิมพด์ิจิทลัเพื่อรงัสรรคว์ิธีใหม่ในการสรา้งสนุทรยีะอย่าง
มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และคุม้ตน้ทนุ เลือกใชเ้ครื่องพิมพท่ี์ไดร้บัการรบัรอง Eco Passport และใช้
หมกึ water-based ท่ี ไมมี่สียอ้ม azo และมี OEKO-TEX-certified 

2. ลงทุนกับสีและลายพมิพท์ีส่ดใส 
งานเทศกาล วันหยุด และโอกาสต่าง ๆ ท่ีจะกลับมาจัดกันไดอ้ย่างเต็มท่ีในปี 

2023 ท าใหง้านออกแบบท่ีสง่เสรมิอารมณแ์ละพลงังานดา้นบวกมีบทบาทท่ีโดดเดน่มากในวงการ
แฟชั่น รูปดอกไมท่ี้จดัวางสะเปะสะปะกบัแตม้สีอนัไรแ้บบแผน หนงัสตัวก์บัแนวเกล็ดท่ีเหนือจริง 
การจดัวางใหต้ดักนัชวนสบัสนของลวดลายตา่ง ๆ จะเป็นองคป์ระกอบชัน้เลศิท่ีน าไปสูล่คุท่ีดสูดุขัว้
อยา่ง maximalist 
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3. ร่วมมือกับ digital artists 
ความตอ้งการเสพประสบการณ์แบบ metaverse จะเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับ

สนุทรยีะทางโลกดจิิทลัมากขึน้เรือ่ย ๆ ดงันัน้แฟชั่นจะไม่เป็นเพียงแคแ่ฟชั่นอีกตอ่ไป แตจ่ะเป็นการ
รว่มมือกันสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น e-make-up artists ใช ้CGI เพื่อสรา้งลุคใหม่ ๆ 
หรือ 3D interior designers ท่ีจะเนรมิตภาพสุดตระการตา ต่างก็ท าให้ digital artists เป็นท่ี
ตอ้งการตวัอยา่งมาก 

4. คพีลุคใหด้เูดก็ 
ทั้งลายกราฟิกแบบ kidult และลายพิมพ์แบบสัตวป์ระหลาดท าให้เทรนดนี์มี้

ความติดเล่นและไม่จรงิจงั จึงเหมาะท่ีจะคงแนวทางการออกแบบใหส้บายตาและเบาสมองเขา้ไว้
ดว้ยลายเสน้ไรเ้ดียงสาเหมือนงานสเกตชด์ว้ยมือเอาไว ้หรอือีกแนวทางหนึ่งคือการมองหาลิขสิทธ์ิ
ส  าหรบัเสือ้พิมพล์ายกราฟิกท่ีเป็นตวัละครชวนหวนระลกึถึงวยัเดก็และขนมขบเคีย้วน่ารกั ๆ 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายวัยเกษียณ 
การแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามหลักประชากรศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อให้เห็นความ

ชดัเจนทางดา้นพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้รโิภค เน่ืองจาก พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนษุย ์เกิดจากการ
กระตุน้ของแรงบงัคบัภายนอก โดยคนท่ีมีคณุสมบตัิทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ี
แตกตา่งกนัไปดว้ย (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2542) นอกจากนี ้ตวัแปรทางประชากรศาสตรย์งัสามารถ
วัดผลได้ง่ายกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ โดยสามารถแบ่งได้ตาม อายุ เพศ รายได้ การศึกษา อาชีพ 
ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิโดยงานวจิยันีเ้ลือกศกึษาการแบง่ตามช่วงอายขุองผูบ้รโิภค  

4.1 การแบ่งกลุ่มประชากรตามอายุ 
อายุเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 

เน่ืองมาจากผ่านประสบการณชี์วิตท่ีแตกต่างกัน ลกัษณะการใชส้ื่อมวลชนก็ต่างกนั อายเุป็นอีก
คุณลกัษณะหนึ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวยัของบุคคล 
เป็นลกัษณะประจ าตวับคุคลท่ีส าคญัมากในการศกึษาและวิเคราะหท์างประชากรศาสตร ์โดยอายุ
จะแสดงถึงวยัวฒุิของบุคคล และเป็นเครื่องบ่งชีถ้ึงความสามารถในการท าความเขา้ใจในเนือ้หา
และข่าวสาร รวมถึงการรบัรูต้า่ง ๆ ไดม้ากนอ้ยตา่งกนั การมีประสบการณใ์นชีวิตท่ีผา่นมาแตกตา่ง
กัน หรืออีกประการหนึ่ง คือ อายุจะเป็นเครื่องบ่งชีถ้ึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น เรื่อง
การเมือง ความสนุกสนาน การเตรียมตวัสรา้งอนาคต เป็นตน้ นอกจากนีก็้จะชีใ้หเ้ห็นอารมณ์ท่ี
แตกต่างกันออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวยัต่างกัน อันเน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจผ่านการ
กลั่นกรองจากประสบการณข์องช่วงวยั ท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคมุอารมณข์อง
แตล่ะช่วงอายขุองบคุคล โดยการแบง่กลุม่ประชากรตามอาย ุสามารถแบง่กลุม่ผูบ้รโิภคออกเป็น 4 
กลุม่ ดงันี ้

1) Generation B (Gen B) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2489-2507 หรือมีอายุ
ระหว่าง 56-74 ปี คนกลุ่มนีเ้กิดในยคุสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บา้นเมืองสงบหลงัจากสงคราม 
ตอ้งเรง่กลบัมาฟ้ืนฟใูหป้ระเทศกลบัมาแข็งแกรง่อีกครัง้  

2) Generation X (Gen X) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2508-2522 หรือมีอายุ
ระหว่าง 41-55 ปี คนกลุ่มนีเ้กิดมาในยุคมั่งคั่ง ใชชี้วิตอย่างสขุสบาย เป็นคนชอบอะไรง่าย ๆ ไม่
เป็นทางการ เป็นตวัของตวัเองสงู เปิดกวา้ง มีความคดิสรา้งสรรค ์

3) Generation Y (Gen Y) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2523-2540 หรือมีอายุ
ระหว่าง 23-40 ปี คนกลุ่มนีเ้กิดมาในยคุท่ีเศรษฐกิจก าลงัเติบโต และเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก เติบโต
มาพรอ้มกบัเทคโนโลยีดิจิตลั เปิดรบัวฒันธรรมสากล เป็นกลุม่คนท่ีมองโลกในแง่ดี มีใจเอือ้เฟ้ือตอ่
สงัคม มีใจรกัตอ่สิ่งแวดลอ้ม ถนดังานท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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4) Generation Z (Gen Z) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ.2541-2555 หรือมีอายุ
ระหว่าง 8-22 ปี คนกลุ่มนีเ้ป็นเด็กรุน่ใหม่ท่ีเกิดมาพรอ้มกับสิ่งอ านวยความสะดวกรอบดา้น รกั
สบาย และไม่ยึดติดกับสิ่งใด ด าเนินชีวิตในสงัคมแบบดิจิตลั มีการติดต่อสื่อสารไรส้าย และสื่อ
บนัเทิงตา่ง ๆ จงึท าใหชี้วิตขาดอินเทอรเ์น็ตไมไ่ด ้

โดยในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสนใจศกึษากลุ่มเป้าหมาย Generation B หรือ เบบีบ้มูเมอร ์
(Baby Boomer) เน่ืองจากประเทศไทยและทั่วโลกก าลงัจะเขา้สู่สงัคมสงูวัย ประชากรกลุ่มนีจ้ึงมี
ความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจในอนาคต 

4.2 พฤตกิรรมผู้บริโภควัยเกษียณ 
การกา้วเขา้สู่สงัคมสงูวยั หรือการมีประชากรท่ีอายมุากกว่า 60 ปีขึน้ไป ไม่ต  ่ากว่า 1 

ใน 5 ของจ านวนประชากรทัง้หมด เป็นสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศ
ไทย เม่ือเทียบอตัราประชากรสงูวยัท่ีเพิ่มขึน้ปีละประมาณ 5 แสนคน กบัจ านวนผูส้งูวยัท่ีมีสดัสว่น 
14.5% หรือเกือบ 10 ลา้นคน จากจ านวนประชากร 64.5 ลา้นคน ท าใหภ้ายในปี 2568 ประเทศ
ไทยจะมีผูสู้งอายุเกือบ 15 ลา้นคน หรือมากกว่า 20% เม่ือเทียบกับจ านวนคนทั้งประเทศ โดย
แนวโน้มในอนาคต การขยายจ านวนของประชากรสูงวัยจะยิ่งเพิ่มมากขึน้ จนท าให้คนกลุ่มนี ้
กลายเป็นประชากรกลุม่ใหญ่ของประเทศในท่ีสดุ 

สงัคมสงูวยัท าใหเ้กิดความตื่นตวัในเชิงการตลาด โดยนกัการตลาดต่างพยายามท า
ความเขา้ใจความตอ้งการ พฤติกรรม ความรูส้กึนึกคดิ มมุมองตา่ง ๆ และการใชชี้วิตของคนกลุม่นี ้
เพิ่มมากขึน้ เพื่อใหส้ามารถน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ท่ีตรงกบัการใชชี้วิตของคนกลุม่นี ้
ให้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่ 55-70 ปี ท่ีเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณไปจนถึง
ผูส้งูอายใุนช่วงเริม่ตน้ ท่ีรา่งกายยงัมีความแข็งแรง ยงัมีความสามารถและช่ืนชอบท่ีจะท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ อยู่ ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียวหรอืเขา้สงัคม พบปะเพื่อนฝงู และเริม่มีลกัษณะทางกายภาพ
เปลี่ยนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะสีผมท่ีเปลี่ยนเป็นสีขาวหรอืสีเงิน  

ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมากขึน้ นวตักรรมต่าง ๆ ท าใหอ้ายุขยั
เฉลี่ยของผูค้นเพิ่มมากขึน้ พฤติกรรมของกลุม่สงูวยัในปัจจบุนัเริม่เปลี่ยนไป ตา่งจากพฤติกรรมใน
อดีต เห็นไดช้ัดจากกลุ่มวัยเกษียณ ซึ่งอยู่ใน  Gen B (Baby Boomer) ส่งผลให้การตลาดในปี 
2563 เปลี่ยนไป ด้วยข้อมูลสัดส่วนของประชากรกลุ่มวัยเกษียณท่ีเพิ่มขึน้  (marketingoops, 
2563) ทัง้นี ้ภาคธุรกิจควรมุง่ความส าคญัไปท่ีกลุม่ผูบ้รโิภควยัเกษียณ เพราะนอกจากจะเป็นกลุม่
ท่ีมีเวลามาก ยงัมีก าลงัซือ้สงูและพรอ้มจ่าย สนใจเรื่องการเปรียบเทียบราคาก่อนซือ้นอ้ย ซึ่งต่าง
จากกลุ่มผูบ้รโิภคท่ีมีอายตุ  ่ากว่า แต่กลบัเป็นตลาดท่ีมีผูเ้ล่นในธุรกิจจ านวนมาก นอกจากนีค้นใน
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วยัเกษียณยงัมีอตัราการหย่ารา้งสงูถึง 15% ขณะท่ีผลวิจยักลา่วว่า 20% ของคนวยัเกษียณอยาก
ดดูีในสายตาของเพศตรงขา้ม เน่ืองดว้ยหลาย ๆ เหตผุล เช่น คนวยัเกษียณบางคนยงัท าตวัเป็น
โสด หรอืวา่โสดจรงิ ๆ แตอ่ยากท าใหต้วัเองดดูีขึน้ 

สงัคมผูส้งูวยัตามนิยามของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ถือเป็น
กลุ่มผูบ้รโิภคท่ีมีศกัยภาพสงูสดุ (The Most Potential Consumer) ท่ีนกัการตลาดตอ้งจบัตามอง 
เน่ืองจากจ านวนประชากรของคนกลุม่นี ้มีอตัราสว่นท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง จากการศกึษารูปแบบ
การใชชี้วิตของกลุ่มตวัอย่าง ทั้งชายและหญิง วยั 50 ปีขึน้ไป โดยบริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ในรูปแบบการวิจยัออนไลนเ์ชิงปรมิาณ จ านวน 300 ตวัอย่าง ควบคู่ไปกบัการใชเ้ครื่องมือ
วิจยัลา่สดุจากญ่ีปุ่ นท่ีเรยีกว่า MyReco Solutions ซึง่เปรยีบเสมือน Digital Diary ท่ีผูร้ว่มงานวิจยั
สามารถถ่ายภาพ บนัทกึความรูส้กึ แบง่ปันกิจกรรมประจ าวนั รวมถึงสิ่งท่ีสนใจและสถานท่ีท่ีไปใน
แตล่ะช่วงเวลาไดท้นัที โดยสามารถสรุปพฤตกิรรมผูบ้รโิภควยัเกษียณไดด้งันี ้

1) คนวยั 50 ปีขึน้ไปยงัคงใหค้วามสนใจ ในการดแูลภาพลกัษณข์องตวัเองใหด้ดูีอยู่
เสมอ สะทอ้นออกมาจากการแบง่ปันภาพของตนเองในกิจกรรมต่าง ๆ การแต่งกายแบบรว่มสมยั 
การลงภาพสินคา้แฟชั่น เครื่องประดบั เครื่องส าอางและผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว อาหารเสรมิประเภท
คอลลาเจน หรอื กาแฟลดน า้หนกั เป็นตน้ นอกจากนี ้วยั 50 ปีขึน้ไปยงัใหค้วามส าคญักบัสขุภาพ
กายและจิตใจ (Body and Mind) เป็นอย่างมาก เช่น การออกก าลังกาย การทานอาหารเพื่อ
สขุภาพ การปลกูผกัออรแ์กนิคไวท้านเอง การนั่งสมาธิปฏิบตัิธรรม หรือการส่ง LINE Sticker ให้
เพื่อน ๆ ในวยัเดียวกนัใหร้บีเขา้นอนเพื่อสขุภาพท่ีดี 

2) กลุ่มคนวัย 50 ปีขึน้ไปใช้สื่อในโลกออนไลน์เพื่อการอัพเดทข้อมูลและการ
ติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกบัคนในวยัอ่ืน ๆ เพียงแต่คนกลุ่มนี ้มีวตัถปุระสงคช์ดัเจนในการออนไลน ์
ในแตล่ะช่วงเวลา นอกจากนี ้คนวยั 50 ปีขึน้ไปเช่ือว่าสมารท์โฟนเป็นอปุกรณส์ื่อสารท่ีมีประโยชน์
ส  าหรบัชีวิตประจ าวนั ท าใหพ้วกเขาสามารถติดต่อกับคนในครอบครวัและคนอ่ืน ๆ ได ้และเป็น
อปุกรณส์ื่อสารท่ีมีประโยชนใ์นยามฉกุเฉิน สามารถช่วยใหท้ าอะไรหลาย ๆ อย่างพรอ้มกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และยงัสามารถช่วยแกเ้บื่อไดด้ว้ย ดงันัน้ สมารท์โฟนท่ีถกูใจคนวยันีน้อกจาก
ตอ้งใชง้านง่าย มีหน่วยความจ าท่ีมาก หนา้จอใหญ่คมชดั วสัดมีุน า้หนกัเบา แบตเตอรี่ไม่หมดเรว็ 
และแสงถนอมสายตาแลว้ ยงัตอ้งสามารถรองรบั Application หลกัได ้คือ LINE, Facebook และ
สามารถถ่ายภาพนิ่งไดส้วยอีกดว้ย 

3) จากภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีมีมายาวนาน ส่งผลใหก้ลุ่มคนวยั 50 ปีขึน้ไป
ตอ้งการใชชี้วิตท่ีผ่อนคลายมากขึน้ ถึงแมก้ารออมเป็นเรื่องส าคญั แต่พวกเขาก็ยอมจ่ายถา้หาก
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สินคา้และบริการนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้จากภาพท่ีผูร้่วมงานวิจัยแบ่งปันใน 
MyReco Solutions แสดงให้เห็นว่าการเดินทางท่องเท่ียว ดูหนัง หารา้นอาหารอร่อย ๆ เพื่อ
สงัสรรคก์ับครอบครวัและเพื่อนฝงู และการตัง้กลุ่มออกก าลงักาย เป็นสิ่งท่ีผูบ้รโิภควยันีแ้สวงหา 
ซึง่หมายถึง โอกาสทางการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีจะท าการตลาดอย่างจรงิจงักบัคนกลุม่  50 
ปีขึน้ไป แพ็กเกจการท่องเท่ียวท่ีจดัสรรใหอ้ย่างเสรจ็สรรพ อาทิ การเดินทางพรอ้มท่ีพกัและอาหาร 
บริการรถเช่าเพื่อพาไปสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ หรือการจัดแพ็กเกจท่องเท่ียวตามฤดูกาลหรือ
เทศกาลตา่ง ๆ ลว้นเป็นสิ่งท่ีกลุม่ผูบ้รโิภควยัเกษียณตอ้งการ และยงัมีก าลงัในการซือ้อีกดว้ย 

4) จากขอ้มูลทั้งจากการส ารวจเชิงปริมาณ และผ่านทางออนไลน์จาก MyReco 
ยืนยนัว่า กลุ่มคนวยันี ้พรอ้มรบัขอ้มลูข่าวสารจากทุกแหล่ง ทัง้สื่อแบบเดิมเช่น ทีวี หนงัสือพิมพ ์
และวิทยุ แต่ขณะเดียวกันก็มีการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารจากสื่อใหม่ (New Media) ค่อนขา้งสูง 
นอกจากนี ้สิ่งท่ีน่าสนใจที่พบจาก MyReco คือ ช่วงเวลาของการเห็นโฆษณา ซึง่จากกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่า ใน 1 วัน ตั้งแต่ 9 โมงเชา้ไปจนถึง 3 ทุ่ม จะเป็นเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ดูและเห็น
โฆษณาสินคา้ผ่าน Social Media และเว็บไซต ์ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ (Devices) เช่น สมารท์โฟน 
คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ แท็บเลต็ ไปพรอ้ม ๆ กบัการเห็นโฆษณาสนิคา้ทางทีวี 

5) คนกลุ่มวัย 50 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มท่ีมีเหตุมีผลในการจับจ่าย จะเลือกสินคา้และ
บรกิารท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของตนเอง โดยไม่ไดย้ดึติดอยูก่บัแบรนดใ์ดแบรนดห์นึ่ง การเลือก
สนิคา้และบรกิารใด ๆ จะดรูายละเอียด คณุสมบตัิ และความคุม้คา่เงิน โฆษณาท่ีแสดงถึงผลลพัธ์
ของผลติภณัฑช์ดัเจนจะไดร้บัความสนใจมากกวา่โฆษณาท่ีเนน้แตต่วัพรเีซนเตอร ์

การศกึษาครัง้นี ้ชีป้ระเด็นใหเ้ห็นว่าการพฒันากลยทุธก์ารตลาดเพื่อกลุ่มวยัเกษียณ
นัน้ไม่ยาก เพียงแตต่อ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุม่ส  าคญันี ้ซึง่นบัวนัจะมีขนาดใหญ่ขึน้ 
และเป็นกลุม่ท่ีมีก าลงัซือ้ท่ีสงูดว้ย 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

ในการวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคดิ Zero-Waste สูก่ารออกแบบเครือ่ง
แตง่กายแฟชั่น ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

รูปแบบเครือ่งแตง่กายแฟชั่นจากผา้ทอมือท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

แบบร่างการออกแบบแพทเทิรน์และลวดลายเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากผา้ทอมือท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิด Zero-Waste ซึง่ออกแบบโดยผูว้ิจยั แลว้น ามาใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ท าการเลือกสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สูก่ารออกแบบเครือ่ง

แตง่กายแฟชั่น ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
ส่วนที ่1 แบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม (Questionaire) จ านวน 2 ชดุ ดงันี ้
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญต่อ

รูปแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าทอมือด้วยแนวคิด  Zero-Waste โดยให้ผู้เ ช่ียวชาญตอบ
แบบสอบถามใหค้ะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ ์5 ระดบั ของ
ลเิคอรท์ (Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
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ชดุท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่รูปแบบ
เครือ่งแตง่กายจากผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นผูบ้รโิภคต่อรูปแบบเครื่องแต่งกายจากผา้ทอ
มือด้วยแนวคิด Zero-Waste โดยตอบแบบสอบถามให้คะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ ์5 ระดบั ของลเิคอรท์ (Likert Scale) ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานวิจยัเรือ่ง การวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-

Waste สูก่ารออกแบบเครือ่งแตง่กายแฟชั่น ลลุว่งไปดว้ยดี และมีความเป็นระบบ ผูว้ิจยัจึงก าหนด
กระบวนการปฏิบตัิงานเชิงระบบไว ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอ้มลู ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสรา้งขอ้ก าหนดในการ
ออกแบบ โดยมีประเด็นศกึษา ดงันี ้

1.1 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัแนวคดิ Zero-Waste 

1.2 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัผา้ทอมือ 

1.3 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัแนวโนม้แฟชั่น 
1.4 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบักลุม่เปา้หมาย วยัเกษียณ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ทดลองเทคนิคแพทเทิรน์ไรเ้ศษรว่มกบัการทอรูปแบบตา่ง ๆ 
ขัน้ตอนท่ี 3 สรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบเครื่องแต่งกายผา้ทอมือดว้ยแนวคิด 

Zero-Waste 
ขัน้ตอนท่ี 4 ออกแบบและพฒันาตน้แบบเครื่องแต่งกายผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-

Waste 
ขัน้ตอนท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอและเผยแพร ่เพื่อประเมินความพึงพอใจ

และขอ้เสนอแนะ เครือ่งแตง่กายผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัเรื่อง การวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สู่การ
ออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัโดยการศึกษาตามขบวนการและขัน้ตอน
ต่าง ๆ จนกระทั่งประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีสรา้งขึน้และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
ก าหนดไว ้ดงันี ้

1. ผลการศกึษาขอ้มลู ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ผลการทดลองเทคนิคแพทเทิรน์ไรเ้ศษรว่มกบัการทอรูปแบบตา่ง ๆ 
3. ผลการสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบเครื่องแตง่กายผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-

Waste 
4. ผลการออกแบบและพัฒนาตน้แบบเครื่องแต่งกายผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-

Waste 

ผลการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การวิเคราะหข้์อมูลแนวคดิ Zero-Waste 

จากการศึกษาขอ้มูลแนวคิด Zero-Waste ท าใหท้ราบว่า หลกัการออกแบบเครื่อง
แต่งกายโดยใชแ้นวคิด Zero-Waste Pattern Design คือการออกแบบการจัดวางแต่ละชิน้ส่วน
เสือ้ผา้อย่างพอดีกบัผา้ผืน โดยไม่มีการตดัเศษผา้ทิง้ เพื่อลดปัญหาขยะเหลือทิง้ในอตุสาหกรรม
แฟชั่น ซึง่นกัออกแบบจะตอ้งท างานทดลองความเป็นไปไดข้องรูปแบบเสือ้ผา้ควบคูไ่ปกบัการสรา้ง
แพทเทิรน์ เพื่อก าจดัช่องว่างท่ีจะเกิดขึน้ ใหแ้พทเทิรน์แต่ละชิน้เช่ือมต่อกนัอย่างพอดี นอกจากนี้
ผูว้ิจยัยงัไดศ้ึกษารูปแบบแพทเทิรน์เสือ้ผา้ของนักออกแบบ 3 ท่าน ท่ีใชแ้นวคิด Zero-Waste ใน
การออกแบบเครือ่งแตง่กาย คือ ฮอลลี่ แมคคิวเลี่ยน ทิโม ่รสิซานเนน และ จเูลี่ยน โรเบิรต์  
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ตาราง 1 การสรุปวิเคราะหแ์นวคดิการสรา้งแพทเทิรน์ไรเ้ศษ 

นักออกแบบ จุดเด่น จุดด้อย 
Holly McQuillan มีรูปแบบชิน้เสือ้ผา้หลากหลาย 

ไดแ้ก่ เสือ้แจ็คเกต กางเกง ชดุเดรส 
เสือ้ยืด 

ไม่สามารถเลอืกผลิตแคชิ่น้ใดชิน้
หนึง่ได ้แตจ่ะตอ้งสั่งผลติพรอ้มกนั
ทกุรูปแบบ 

Timo Rissanen แพทเทิรน์แตล่ะชดุแยกเป็นอิสระ
ซึง่กนัและกนั ท าใหส้ามารถเลือก
ผลิตเฉพาะชิน้ท่ีตอ้งการได ้

รูปแบบเสือ้ผา้ไมห่ลากหลาย โดยมี
เฉพาะเสือ้แจ็คเกต และกางเกง 

Julian Robert ใชเ้ทคนิค Subtraction Cutting ใน
การสรา้งโครงชดุ ท าใหไ้ดโ้ครงชดุ
รูปแบบใหมท่ี่น่าสนใจ 

ใชผ้า้ในปรมิาณมาก และยากตอ่
การควบคมุการใชผ้า้ 

 
จากการสรุปวิเคราะหแ์นวคดิการสรา้งแพทเทิรน์ไรเ้ศษของนกัออกแบบขา้งตน้ ท าให้

ทราบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการออกแบบเครื่องแตง่กายดว้ยแพทเทิรน์ไรเ้ศษในแตล่ะรูปแบบ เพื่อ
น าไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัเทคนิคท่ีเลือกใชต้อ่ไป 

 
การวิเคราะหข้์อมูลผ้าทอมือ 

จากการศกึษาภมูิปัญญาผา้ทอมือเพื่อพฒันาผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste ผา้
ทอมือของไทยเป็นภมูิปัญญาท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาตัง้แต่อดีต ผา้ทอเกิดจากการน าเสน้ดา้ยอย่าง
นอ้ย 2 กลุ่มขดักนัไปมาจนเป็นผืนผา้ โดยขึงเสน้กลุ่มหนึ่งเป็นหลกัเรียกว่าเสน้ยืน แลว้ใชอี้กเสน้
หนึ่งเรียกว่าเสน้พุ่ง สอดตามขวางของเสน้ยืน เม่ือสานขดักันจะเกิดลวดลายต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละ
พืน้ท่ีจะมีรูปแบบ วิธีการทอ และลวดลายท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามความรูท่ี้ไดส้ืบทอดตอ่กนัมา ทัง้
การขิด การจก การมดัหม่ี การยกดอก การเกาะลว้ง และการทอสองชัน้ โดยการทอผา้ทอมือของ
ไทยในทุกรูปแบบสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัแนวคิด Zero-Waste ไดท้ัง้หมด ขึน้อยู่กบัรูปแบบ
ของลวดลายและรูปแบบของเครือ่งแตง่กายตามแนวคดิ Zero-Waste 

จากการสรุปวิเคราะหภ์ูมิปัญญาผา้ทอมือรูปแบบต่าง ๆ ท าใหท้ราบถึงหลกัการทอ
ผา้ท่ีแตกตา่งกนั ซึง่แตล่ะรูปแบบจะไดผ้า้ท่ีมีเอกลกัษณไ์ม่ซ  า้กนั ซึง่ผูว้ิจยัจะเลือกน าการทอผา้บาง
รูปแบบมาประยกุตใ์ชเ้พื่อออกแบบเครื่องแตง่กายตามหลกัแนวคิด Zero-Waste โดยวิธีการทอผา้
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ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาเครื่องแต่งกาย คือ 1. การทอเกาะลว้ง และ 2. การทอสองชัน้ ท่ี
สามารถปรบัใชร้ว่มกบัการออกแบบแพทเทิรน์เครือ่งแตง่กายได ้

การวิเคราะหแ์นวโน้มแฟช่ัน 
จากการศึกษาแนวโนมแฟชั่น ในฤดูกาล S/S 23: Full Spectrum จะเห็นไดว้่าใน

อนาคตผูค้นมีความเป็นตวัของตวัเองสงู มีความชอบท่ีเฉพาะเจาะจง และไมค่ลอ้ยตามความนิยม 
ท าใหแ้นวโนม้แฟชั่นมีความหลากหลาย โดยมกัน าแรงบนัดาลใจจากหลาย ๆ สิ่งมารวมกนั เพื่อให้
เกิดความแปลกใหมแ่ละน่าสนใจ 

การวิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมายวัยเกษียณ 
จากการศกึษาและวิเคราะหก์ลุม่เปา้หมาย ท าใหท้ราบว่าวยัเกษียณในปัจจบุนันิยม

ใชโ้ซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสาร และรบัข่าวสารต่าง ๆ โดยความชอบของวยัเกษียณไม่ต่าง
จากวยัอ่ืน ๆ ท่ีสนใจในดา้นรูปลกัษณภ์ายนอก เพียงแตต่อ้งออกแบบใหเ้ขา้กบัสดัสว่นของผูใ้ชง้าน 
ซึง่นบัวนัจะมีขนาดใหญ่ขึน้ และเป็นกลุม่ท่ีมีก าลงัซือ้ท่ีสงูดว้ย 

ผลการทดลองเทคนิคแพทเทริน์ไร้เศษร่วมกับการทอรูปแบบตา่ง ๆ 
จากการศกึษาขอ้มลูเทคนิคการทอผา้ทอมือรูปแบบต่าง ๆ ท าใหท้ราบถึงหลกัการทอผา้

ท่ีแตกต่างกนั ซึ่งแต่ละรูปแบบจะไดผ้า้ท่ีมีเอกลกัษณไ์ม่ซ  า้กนั ซึ่งผูว้ิจยัจะเลือกน าการทอผา้บาง
รูปแบบมาประยกุตใ์ชเ้พื่อออกแบบเครื่องแตง่กายตามหลกัแนวคิด Zero-Waste โดยวิธีการทอผา้
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาเครื่องแต่งกาย คือ 1. การทอเกาะลว้ง และ 2. การทอสองชัน้ ท่ี
สามารถปรบัใชร้ว่มกบัการออกแบบแพทเทิรน์เครื่องแต่งกายได้ ผูว้ิจยัจึงไดท้ดทอผา้ดว้ยเทคนิค
ดงักล่าวเพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการทอและสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบเครื่องแต่งกาย
แฟชั่นจากแนวคิด Zero-Waste โดยในการทอสองชัน้สามารถก าหนดไดว้่าตอ้งการใหข้อบของผา้
ชัน้บนกับชัน้ล่างติดกันหรือแยกออกจากกัน หากตอ้งการใหเ้กิดช่องก็สามารถทอใหข้อบติดกัน
สลบักบัขอบไม่ติดกันตามความยาวของช่องท่ีตอ้งการได ้แต่หากตอ้งการใหเ้กิดช่องบรเิวณหนา้
ผา้จะตอ้งใชเ้ทคนิคการเกาะลว้ง โดยพุง่เสน้พุง่ไปจนถึงจดุท่ีตอ้งการใหเ้กิดช่องจากทัง้สองฝ่ัง โดย
ไม่ใหเ้สน้เกาะเก่ียวกนัแลว้จึงเปลี่ยนตะกอแลว้พุ่งเสน้กลบั เพื่อใหเ้สน้พุ่งเก่ียวกบัเสน้ยืน ก็จะได้
ช่องเปิดซึง่สามารถก าหนดความยาวของช่องไดเ้ช่นกนั ซึง่เทคนิคการเกาะลว้งนีส้ามารถสรา้งช่อง
ก่ีช่องก็ไดบ้นหนา้ผา้ แตก่ารสรา้งช่องเกาะลว้งบนผา้ชัน้ลา่ง จะยากกว่าการเกาะลว้งบนผา้ชัน้บน 
โดยขอ้จ ากดัของทัง้สองเทคนิคคือสามารถสรา้งไดเ้ฉพาะช่องในแนวตัง้ คือทิศทางขนานกับเสน้
ยืนเท่านัน้ ไม่สามารถสรา้งช่องท่ีตัง้ฉากกบัเสน้ยืนได ้
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ภาพประกอบ 29 การทดลองเทคเนิคการทอเกาะลว้งและการทองสองชัน้ 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

นอกจากนีผู้ว้ิจัยยังไดท้ดลองการสรา้งลวดลายบนผืนผา้ดว้ยการระบายสีบนเสน้ยืน 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสรา้งลวดลายไดอ้ย่างหลากหลาย โดยไม่ตอ้งยอ้ม ตม้ และลา้ง ท าใหส้ะดวก
แลว้รวดเรว็ จากการทดลองท าใหท้ราบว่า เม่ือระบายสีบนเสน้ยืนแลว้ ลวดลายของผา้ชัน้บนและ
ชัน้ล่างจะมีลวดลายเดียวกัน และลวดลายท่ีเหมาะกับการระบายสีบนเสน้ยืนควรเป็นลวดลาย
อิสระ เพราะเม่ือทอไปแลว้ลวดลายท่ีวาดอาจะบิดเบีย้วจากการดงึรัง้ท่ีไม่เท่ากนัของเสน้พุ่งได ้จึง
ไม่เหมาะจะระบายสีเสน้ยืนดว้ยลวดลายท่ีเป็นเสน้ตรง หรอืรูปรา่งเรขาคณิต 
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ภาพประกอบ 30 การทดลองเทคนิคการระบายสีเสน้ยืน 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

ผลการสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ 
จากการศึกษาขอ้มูลแนวคิด Zero-Waste ท าใหท้ราบว่า หลกัการออกแบบเครื่องแต่ง

กายโดยใชแ้นวคิด Zero-Waste Pattern Design คือการออกแบบการจดัวางแต่ละชิน้ส่วนเสือ้ผา้
อยา่งพอดีกบัผา้ผืน โดยไม่มีการตดัเศษผา้ทิง้ เพื่อลดปัญหาขยะเหลือทิง้ในอตุสาหกรรมแฟชั่น ซึง่
นักออกแบบจะตอ้งท างานทดลองความเป็นไปไดข้องรูปแบบเสือ้ผา้ควบคู่ไปกับการสรา้งแพ
ทเทิรน์ เพื่อก าจดัช่องวา่งที่จะเกิดขึน้ ใหแ้พทเทิรน์แตล่ะชิน้เช่ือมตอ่กนัอยา่งพอดี นอกจากนีผู้ว้ิจยั
ยังไดศ้ึกษารูปแบบแพทเทิรน์เสือ้ผา้ของนักออกแบบ 3 ท่าน ท่ีใชแ้นวคิด Zero-Waste ในการ
ออกแบบเครือ่งแตง่กาย คือ ฮอลลี่ แมคคิวเลี่ยน ทิโม ่รสิซานเนน และ จเูลี่ยน โรเบิรต์  

จากการสรุปวิเคราะหแ์นวคิดการสรา้งแพทเทิรน์ไรเ้ศษของนักออกแบบขา้งตน้ ท าให้
ทราบถึงขอ้ดีและขอ้เสีย ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการน ามาตอ่ยอด พฒันา และสรา้งสรรคผ์ลงาน โดย
ผูว้ิจยัไดส้รุปเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการสรา้งสรรคผ์ลงานในล าดบัตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รูปแบบชิน้เสือ้ผา้ท่ีใชแ้นวคิดการสรา้งแพทเทิรน์ไรเ้ศษควรมีความหลากหลาย เพื่อให้
เหมาะกับรูปแบบการใชง้านของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ีหลากหลายในดา้น
โอกาสการใชส้อย 

2. การออกแบบแพทเทิรน์ของเสือ้ผา้แต่ละชดุ ควรแยกเป็นอิสระกบัชุดอ่ืน กล่าวคือ ใน
ชดุแพทเทิรน์ของชิน้เสือ้ผา้ชดุนัน้ ไม่ควรมีชิน้แพทเทิรน์ของเสือ้ผา้ชดุอ่ืนอยู่รว่มดว้ย ท าใหไ้ม่เกิด
ขอ้จ ากดัในการผลติ และประโยชนใ์สส่อยในการสวมใส่ 

3. การออกแบบควรมีการค านึงถึงการวางชิน้แพทเทิรน์เสือ้ผา้ เพื่อใหส้ามารถปรบัเพิ่ม 
ลด ขนาด เพื่อใหเ้หมาะกบัผูส้วมใสต่ามขนาดมาตรฐาน 
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4. ในการออกแบบแต่ละชุดเสือ้ผา้ ควรค านึงเรื่องปรมิาณเฉลี่ยของผา้ต่อชิน้เสือ้ผา้ท่ีใช ้
เพื่อสรา้งความเป็นไปในการผลติในระบบอตุสาหกรรม 

จากการศกึษาภมูิปัญญาผา้ทอมือเพื่อพฒันาผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste ผา้ทอ
มือของไทยเป็นภมูิปัญญาท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมาตัง้แต่อดีต ผา้ทอเกิดจากการน าเสน้ดา้ยอย่างนอ้ย 
2 กลุ่มขดักันไปมาจนเป็นผืนผา้ โดยขึงเสน้กลุ่มหนึ่งเป็นหลกัเรียกว่าเสน้ยืน แลว้ใชอี้กเสน้หนึ่ง
เรยีกว่าเสน้พุ่ง สอดตามขวางของเสน้ยืน เม่ือสานขดักนัจะเกิดลวดลายตา่ง ๆ ซึง่ในแตล่ะพืน้ท่ีจะ
มีรูปแบบ วิธีการทอ และลวดลายท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามความรูท่ี้ไดส้ืบทอดตอ่กนัมา ทัง้การขิด 
การจก การมดัหมี่ การยกดอก การเกาะลว้ง และการทอสองชัน้ โดยการทอผา้ทอมือของไทยในทกุ
รูปแบบสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับแนวคิด Zero-Waste ได้ทั้งหมด ขึน้อยู่กับรูปแบบของ
ลวดลายและรูปแบบของเครื่องแตง่กายตามแนวคดิ Zero-Waste 

จากการสรุปวิเคราะหภ์มูิปัญญาผา้ทอมือรูปแบบต่าง ๆ ท าใหท้ราบถึงหลกัการทอผา้ท่ี
แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะไดผ้า้ท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่ซ  า้กัน ซึ่งผูว้ิจัยจะเลือกน าการทอผา้บาง
รูปแบบมาประยกุตใ์ชเ้พื่อออกแบบเครื่องแตง่กายตามหลกัแนวคิด Zero-Waste โดยวิธีการทอผา้
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาเครื่องแต่งกาย คือ 1. การทอเกาะลว้ง และ 2. การทอสองชั้น ท่ี
สามารถปรบัใชร้ว่มกบัการออกแบบแพทเทิรน์เครือ่งแตง่กายได ้

หลังจากศึกษาข้อมูลแนวคิด Zero-Waste และการทอผ้าทอมือ ผู้วิจัยได้ทดลอง
กระบวนการทอผา้ท่ีสอดกบัแนวคิด Zero-Waste โดยออกแบบแพทเทิรน์เครื่องแต่งกายบนก่ีทอ
ผา้ ซึง่วิธีการทอผา้ท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบเครือ่งแตง่กายภายใตแ้นวคดิ Zero-Waste คือ การ
ทอเกาะลว้ง ซึ่งสามารถสรา้งช่องว่างระหว่างผืนผา้ เพื่อเวน้พืน้ท่ีส  าหรบัคอเสือ้และวงแขนได ้
นอกจากนีย้งัใชว้ิธีการทอสองชัน้ เพื่อเช่ือมแพทเทิรน์ส่วนหนา้และส่วนหลงัเขา้ดว้ยกนัโดยไรก้าร
ตดัเย็บ 

ผลการออกแบบและพัฒนาตน้แบบเคร่ืองแตง่กายผ้าทอมือดว้ยแนวคดิ Zero-Waste 
จากการศึกษา วิเคราะหข์อ้มลู และก าหนดแนวทางในการออกแบบขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงได้

ออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากแนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษ ดว้ยเทคนิคการทอผา้ทอมือ โดยใช้
แนวคิดของ จูเลี่ยน โรเบิรต์ ซึ่งเป็นการสรา้งแพทเทิรน์เสือ้ผา้ดว้ยเทคนิค Subtraction Cutting 
โดยการสรา้งช่องว่างระหว่างชุดเพื่อสอดตวัเขา้ไป สอดคลอ้งกบัเทคนิคการทอผา้แบบเกาะลว้ง
และการทอสองชัน้ รูปแบบของชดุไดผ้่านการคดัเลือกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสิ่งทอ ดา้นแฟชั่น และ
ดา้นการตลาด โดยมีทัง้หมด 5 ชดุ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 31 เครือ่งแตง่กายแฟชั่นจากแนวคดิ Zero-Waste ชดุท่ี 1 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 32 เครือ่งแตง่กายแฟชั่นจากแนวคดิ Zero-Waste ชดุท่ี 2 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 33 เครือ่งแตง่กายแฟชั่นจากแนวคดิ Zero-Waste ชดุท่ี 3 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 34 เครือ่งแตง่กายแฟชั่นจากแนวคดิ Zero-Waste ชดุท่ี 4 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 35 เครือ่งแตง่กายแฟชั่นจากแนวคดิ Zero-Waste ชดุท่ี 5 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดอ้อกแบบวิธีการสื่อสารกบัช่างทอผา้ ในการทอผา้ทอมือเพื่อผลิต
เครื่องแต่งกายแฟชั่นจากแนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษ เน่ืองจากเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากแนวคิดแพ
ทเทิรน์ไรเ้ศษของผู้วิจัย ใช้เทคนิคการทอ Slit Weaving และ Double Weaving ท่ีมีวิธีการทอ
แปลกใหม่และซบัซอ้น อาจท าใหผู้ท้อเกิดความสบัสนและทอผิดพลาดได ้ผูว้ิจยัจึงน ารูปแบบการ
เขียน Weaving Draft มาประยกุตใ์ช ้เพื่อใหผู้ท้อผา้เขา้ใจรูปแบบการทอ และสามารถทอไดอ้ย่าง
ถูกต้องตามแพทเทิรน์ท่ีออกแบบไว้ โดยเครื่องแต่งกายแต่ละชุดท่ีออกแบบจะมีวิธีการทอท่ี
แตกต่างกนั ดงันัน้จึงตอ้งออกแบบแพทเทิรน์การทอใหส้อดคลอ้งกบัแพทเทิรน์เครื่องแต่งกายแต่
ละชดุ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 36 แพทเทิรน์วิธีการทอ ชดุท่ี 1 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 37 แพทเทิรน์วิธีการทอ ชดุท่ี 2 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 38 แพทเทิรน์วิธีการทอ ชดุท่ี 3 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 39 แพทเทิรน์วิธีการทอ ชดุท่ี 4 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 40 แพทเทิรน์วิธีการทอ ชดุท่ี 5 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

นอกจากนีผู้ว้ิจัยยังออกแบบลวดลายของชุด ซึ่งอา้งอิงจากแนวโนม้แฟชั่นในฤดูกาล 
Spring/Summer 23 โดยก าหนดแนวคิด “MELTING GLACIERS” ซึ่งตอ้งการสะทอ้นถึงปัญหา
ภาวะโลกรอ้นท่ีท าใหน้ า้แข็งขัว้โลกละลาย ส่งผลใหน้ า้ทะเลสงูขึน้อย่างรวดเรว็ กระทบต่อระบบ
นิเวศน์ ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหานีเ้กิดจากขยะมากมายท่ีถูกท าลายโดยการเผาและการฝังกลบ 
ดงันัน้การลดขยะจงึเป็นเหมือนการช่วยชะลอการละลายของน า้แข็งขัว้โลก 
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ภาพประกอบ 41 MOODBOARD 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการออกแบบลวดลายท่ีสื่อถึงน า้แข็งและการละลายของน า้แข็งขัว้โลก
เป็น 3 แนวทาง ดงันี ้

แนวทางท่ี 1 ธารน า้แข็ง ซึ่งออกแบบลวดลายโดยใชเ้สน้อิสระคลา้ยการไหลของธารน า้ 
สื่อความหมายถึงภูเขาน า้แข็งท่ีละลายกลายเป็นน า้ ท าใหร้ะดบัน า้ทะเลเพิ่มสูงขึน้ และส่งผล
กระทบตอ่สตัวน์  า้ 
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ภาพประกอบ 42 ลวดลายชุดในแนวทางธารน ้าแข็ง 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

แนวทางท่ี 2 ภเูขาน า้แข็ง ซึ่งออกแบบโดยใชรู้ปทรงการแตกแยกของกอ้นน า้แข็ง ส่วนท่ี
เป็นสีอ่อนเปรียบกับน า้แข็งแผ่นใหญ่ และแผ่นน า้แข็งท่ีค่อย ๆ แตกออก และลอยออกไป สื่อถึง
การละลายอยา่งรวดเรว็ของแผ่นน า้แข็งซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงกบัสตัวท่ี์อาศยัอยูท่ี่ขัว้โลก 

 

ภาพประกอบ 43 ลวดลายชดุในแนวทางภเูขาน า้แข็ง 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

แนวทางท่ี 3 ชัน้น า้แข็ง ซึ่งออกแบบโดยใชส้ีสนัและลกัษณะของชัน้น า้แข็งท่ีซอ้นทบักนั
หลายชัน้ ท าใหเ้กิดสีสนัและลวดลายท่ีสวยงามน่าสนใจ 
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ภาพประกอบ 44 ลวดลายชดุในแนวทางชัน้น า้แข็ง 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

จากการปรึกษากับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ได้รับค้าแนะน้าว่าควรเลือกใช้ทั ง 3 แนวทาง 
เพื่อให้ลวดลายของชุดหลากหลายและน่าสนใจ จึงได้ผลสรุปของลวดลาย ดังนี  

 

ภาพประกอบ 45 สรุปแบบรา่งคอลเลคชั่น MELTING GLACIERS 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ชดุท่ี 1 

 

ภาพประกอบ 46 แบบรา่งชดุท่ี 1 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

ชดุท่ี 2  

 

ภาพประกอบ 47 แบบรา่งชดุท่ี 2 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ชดุท่ี 3 

 

ภาพประกอบ 48 แบบรา่งชดุท่ี 3 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

ชดุท่ี 4  

 

ภาพประกอบ 49 แบบรา่งชดุท่ี 4 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ชดุท่ี 5 

 

ภาพประกอบ 50 แบบรา่งชดุท่ี 5 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

โดยเครือ่งแตง่กายแตล่ะชดุ มีวิธีการสวมใสท่ี่แตกตา่งกนัไปตามแพทเทิรน์ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 51 วิธีการใสช่ดุ ชดุท่ี 1 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 52 วิธีการใสช่ดุ ชดุท่ี 2 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 53 วิธีการใสช่ดุ ชดุท่ี 3 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 54 วิธีการใสช่ดุ ชดุท่ี 4 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 55 วิธีการใสช่ดุ ชดุท่ี 5 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 



  69 

หลงัจากการสรุปผลการออกแบบทั้งรูปทรงชุด วิธีการทอ และลวดลายเรียบรอ้ยแลว้ 
ผูว้ิจยัก็ไดท้  าการทอตน้แบบผลงานทัง้ 5 ชดุ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 56 ผลงานชดุท่ี 1 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 57 ผลงานชดุท่ี 2 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 58 ผลงานชดุท่ี 3 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 59 ผลงานชดุท่ี 4 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 60 ผลงานชดุท่ี 5 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

จากผลงานเครื่องแตง่กายแฟชั่นจากผา้ทอมือ ดว้ยแนวคิด Zero-Waste ทัง้ 5 ชดุ ผูว้ิจยั
ไดท้  าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพงึพอใจผูบ้รโิภค ไดผ้ลประเมิน ดงันี ้

ตาราง 2 ลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 

เพศ ชาย 45 36 
 หญิง 77 61.6 
 อ่ืน ๆ 3 2.4 
อาย ุ ต ่ากวา่ 22 ปี 27 21.6 
 22-40 ปี 33 26.4 
 41-55 ปี 55 44 
 56 ปีขึน้ไป 10 8 
ระดบัการศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 35 28 
 ปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า 59 47.2 
 ปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า 24 19.2 
 ปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า 7 5.6 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 

อาชีพ รบัราชการ 37 29.6 
 พนกังานรฐัวิสาหกิจ 6 4.8 
 พนกังานเอกชน 18 14.4 
 เจา้ของธุรกิจ 16 12.8 
 นกัเรยีน นกัศกึษา 34 27.2 
 รบัจา้งทั่วไป 3 2.4 
 อ่ืน ๆ 11 8.8 
รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท 43 34.4 
 15,001-30,000 บาท 29 23.2 
 30,001-60,000 บาท 30 24 
 60,001-100,000 บาท 15 12 
 100,001 บาท ขึน้ไป 8 6.4 

 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ไดท้  าการเก็บขอ้มลูผูบ้รโิภค (ตาราง 2) ซึ่งมีลกัษณะทั่วไป ดงันี ้

ผูบ้รโิภคมีทัง้เพศชาย (รอ้ยละ 36) เพศหญิง (รอ้ยละ 61.6) และเพศอ่ืน ๆ (รอ้ยละ 2.4) โดยส่วน
ใหญ่เป็นประชากรกลุ่มเจนเอ็กซ ์(อายุ 41-55 ปี) รอ้ยละ 44 ล าดบัถัดมาคือประชากรเจนวาย 
(อาย ุ22-40 ปี) รอ้ยละ 24.6 ประชากรเจนแซด (อายตุ  ่ากว่า 22 ปี) รอ้ยละ 21.6 และประชากรเบ
บีบู้มเมอร ์(อายุ 56 ปีขึน้ไป) รอ้ยละ 8 ระดับการศึกษาสูงสุดประกอบดว้ย ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า (รอ้ยละ 47.2) ต ่ากว่าปรญิญาตรี (รอ้ยละ 28) ปรญิญาโท หรอืเทียบเท่า (รอ้ยละ 19.2) 
และปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า (รอ้ยละ 5.6) อาชีพ รบัราชการ (รอ้ยละ 29.6) นกัเรยีน นกัศกึษา 
(รอ้ยละ 27.2) พนกังานเอกชน (รอ้ยละ 14.4) เจา้ของธุรกิจ (รอ้ยละ 12.8) รบัจา้งทั่วไปและอ่ืน ๆ 
(รอ้ยละ 11.2) และพนกังานรฐัวิสาหกิจ (รอ้ยละ 4.8) ในดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยสว่นมากมี
รายไดเ้ฉลี่ยอยู่ท่ี ต  ่ากว่า 15,000 บาท (รอ้ยละ 34.4) ล าดบัถัดมาคือ ระหว่าง 30,001-60,000 
บาท (รอ้ยละ 24) ระหว่าง 15,001-30,000 บาท (รอ้ยละ 23.2) ระหว่าง 60,001-100,000 บาท 
(รอ้ยละ 12) และ 100,001 บาท ขึน้ไป (รอ้ยละ 6.4) 
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ตาราง 3 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่ผลงานชดุท่ี 1 

เกณฑใ์นการประเมิน 

(ชุดที ่1) 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

มีความสวยงามน่าสวมใส ่ 4.31 0.756 

รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และน่าสนใจ 4.29 0.696 

สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั 4.32 0.781 

สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ 4.54 0.643 

รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั 4.29 0.696 

มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์ 4.34 0.677 

รวม 4.36 0.708 

 
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อชุดท่ี 1 ความ

สวยงามน่าสวมใส่ ในระดบัความพพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม ่
และน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 สวมใส่ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั ระดบั
ความพพึงพอใจมาก คา่เฉลี่ย 4.32 สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผา้ทอมือในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 
4.54 รูปแบบสอดคล้องกับความนิยมในปัจจุบันในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 มีความ
เหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชยใ์นระดบัมาก คา่เฉลี่ย 4.34 

ตาราง 4 คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่ผลงานชดุท่ี 2 

เกณฑใ์นการประเมิน 

(ชุดที ่2) 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

มีความสวยงามน่าสวมใส ่ 4.32 0.739 

รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และน่าสนใจ 4.37 0.692 

สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั 4.28 0.739 

สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ 4.57 0.573 

รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั 4.40 0.752 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

เกณฑใ์นการประเมิน 

(ชุดที ่2) 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์ 4.48 0.680 

รวม 4.40 0.696 

 
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อชุดท่ี 2 ความ

สวยงามน่าสวมใส่ ในระดบัความพพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม ่
และน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 สวมใส่ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั ระดบั
ความพพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผา้ทอมือในระดบัมาก คา่เฉลี่ย 
4.57 รูปแบบสอดคล้องกับความนิยมในปัจจุบันในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 มีความ
เหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชยใ์นระดบัมาก คา่เฉลี่ย 4.48 

ตาราง 5 คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่ผลงานชดุท่ี 3 

เกณฑใ์นการประเมิน 

(ชุดที ่3) 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

มีความสวยงามน่าสวมใส ่ 4.40 0.696 

รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และน่าสนใจ 4.49 0.618 

สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั 4.34 0.753 

สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ 4.52 0.618 

รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั 4.32 0.716 

มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์ 4.51 0.605 

รวม 4.43 0.668 

 
จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อชุดท่ี 3 ความ

สวยงามน่าสวมใส่ ในระดบัความพพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม ่
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และน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 สวมใส่ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั ระดับ
ความพพึงพอใจมาก คา่เฉลี่ย 4.34 สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผา้ทอมือในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 
4.52 รูปแบบสอดคล้องกับความนิยมในปัจจุบันในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 มีความ
เหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชยใ์นระดบัมาก คา่เฉลี่ย 4.51 

ตาราง 6 คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่ผลงานชดุท่ี 4 

เกณฑใ์นการประเมิน 

(ชุดที ่4) 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

มีความสวยงามน่าสวมใส ่ 4.33 0.740 

รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และน่าสนใจ 4.48 0.680 

สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั 4.15 0.762 

สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ 4.58 0.599 

รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั 4.39 0.695 

มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์ 4.52 0.644 

รวม 4.41 0.687 

 
จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อชุดท่ี 4 ความ

สวยงามน่าสวมใส่ ในระดบัความพพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม ่
และน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 สวมใส่ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั ระดบั
ความพพึงพอใจมาก คา่เฉลี่ย 4.15 สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผา้ทอมือในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 
4.58 รูปแบบสอดคล้องกับความนิยมในปัจจุบันในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 มีความ
เหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชยใ์นระดบัมาก คา่เฉลี่ย 4.52 
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ตาราง 7 คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตอ่ผลงานชดุท่ี 5 

เกณฑใ์นการประเมิน 

(ชุดที ่5) 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

มีความสวยงามน่าสวมใส ่ 4.22 0.716 

รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และน่าสนใจ 4.33 0.718 

สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั 4.25 0.782 

สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ 4.45 0.629 

รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั 4.28 0.760 

มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์ 4.40 0.649 

รวม 4.32 0.709 

 
จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อชุดท่ี 5 ความ

สวยงามน่าสวมใส่ ในระดบัความพพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม ่
และน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 สวมใส่ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั ระดบั
ความพพึงพอใจมาก คา่เฉลี่ย 4.25 สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผา้ทอมือในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 
4.45 รูปแบบสอดคล้องกับความนิยมในปัจจุบันในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 มีความ
เหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชยใ์นระดบัมาก คา่เฉลี่ย 4.40 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัเรื่อง การวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สู่การ
ออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัโดยการศึกษาตามขบวนการและขัน้ตอน
ต่าง ๆ จนกระทั่งประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีสรา้งขึน้และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
ก าหนดไว ้หลงัจากไดผ้ลการด าเนินงานแลว้ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน โดยแบง่หวัขอ้ในการ
สรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั  
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย 
อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีสรา้งขยะ และปล่อยมลพิษเป็น

จ านวนมาก เน่ืองจากอุตสาหกรรมแฟชั่น ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมย่อยหลายอตุสาหกรรม ทัง้
อตุสาหกรรมเสน้ใย อตุสาหกรรมป่ันดา้ย อุตสาหกรรมทอผา้ ดว้ยปัญหาสิ่งแวดลอ้มในปัจจุบนั 
ท าใหผู้ค้นเกิดความตระหนกัและใส่ใจในสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ โดยเฉพาะนกัออกแบบท่ีมีส่วนใน
การสรา้งมลพิษโดยตรงจากการออกแบบผลิตภณัฑต์่าง ๆ จึงเกิดแนวคิดการออกแบบเพื่อความ
ยั่งยืนขึน้ เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากการออกแบบซึ่งสรา้งปัญหาต่อโลกและสิ่งแวดลอ้ม โดยการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพตอ้งเริ่มท่ีกระบวนการออกแบบ นกัวิชาการ
ดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างมีความเห็นตรงกันว่า การออกแบบจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ในการออกแบบแฟชั่นก็มีการน าแนวคิดการออกแบบ
ยั่งยืนมาใชเ้ช่นกัน เน่ืองจากสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ริโภคเสือ้ผา้แฟชั่นท่ีหันมาสนใจแนวคิด
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มเพิ่มมากขึน้ แนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษ หรอืการสรา้งแพทเทิรน์เศษเป็นศนูย ์
(Zero-Waste Pattern Technique) เป็นแนวคิดของแพทเทิรน์เสือ้ผา้ท่ีถูกสรา้งมาเพื่อลดปัญหา
ขยะเหลือทิง้ในอตุสาหกรรมแฟชั่น เน่ืองจากในการออกแบบแพทเทิรน์เครือ่งแตง่กาย นกัออกแบบ
จะตอ้งออกแบบแพทเทิรน์เพื่อใหเ้หลือเศษผา้จากการตดัเย็บนอ้ยท่ีสดุ 

ผูว้ิจยัจึงออกแบบและพฒันาเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากแนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษ โดยจาก
การศกึษาหลกัการออกแบบของนกัออกแบบทัง้ 3 ท่านท่ีใชแ้นวคิด Zero-Waste ในการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย คือ Holly McQuillan, Timo Rissanen และ Julian Robert โดยผูว้ิจัยไดเ้ลือกใช้
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วิธีการ Subtraction Cutting ของ Julian Robert ซึง่เป็นการสรา้งช่องวา่งระหวา่งชดุ เพื่อใหมี้พืน้ท่ี
ส  าหรบัสวมใส่ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี ้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทอผ้าทอมือ ซึ่งมีเทคนิคท่ี
หลากหลายและสามารถสรา้งโครงสรา้งผา้ไดห้ลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยลดขยะในอตุสาหกรรม
สิ่งทอและสืบสานภูมิปัญญาไปพรอ้ม ๆ กนั นอกจากนีย้งัช่วยเพิ่มทางเลือกในการทอผา้รูปแบบ
ใหม่ ๆ ใหก้บัทัง้ช่างทอผา้ท่ีไม่มีฝีมือในการเย็บชดุแตต่อ้งการตอ่ยอดผา้ทอใหเ้ป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอไทย  

โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคการทอเกาะลว้งและการทอสองชัน้ เน่ืองจากสามารถปรบั
โครงสรา้งผา้ ก าหนดส่วนท่ีตอ้งการสรา้งช่องและส่วนท่ีตอ้งการให้เช่ือมติดกันได ้ซึ่งผูว้ิจัยใช้
เทคนิคการทอสองชั้นเป็นหลัก เพื่อให้ชิน้ส่วนด้านหน้าและด้านหลังของชุดเช่ือมติดเป็นชิน้
เดียวกัน และใชเ้ทคนิคการทอเกาะลว้งเพื่อสรา้งช่องว่างบนหนา้ผา้ นอกจากนีย้งัสรา้งลวดลาย
ของชุดด้วยเทคนิคการมัดหม่ี และการระบายสีเสน้ยืน เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีสามารถสรา้ง
ลวดลายไดห้ลากหลาย โดยลวดลายของชุดไดแ้รงบันดาลใจจากปัญหาภาวะโลกรอ้นท่ีท าให้
น า้แข็งขัว้โลกละลายอย่างรวดเรว็ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการก าจดัขยะ ทัง้ฝังกลบลงดิน และ
การเผาท าลาย ดงันัน้การออกแบบเครื่องแต่งกายท่ีช่วยลดขยะจากสิ่งทอของผูว้ิจยัจึงเป็นเหมือน
การช่วยชะลอการเกิดภาวะโลกรอ้นนั่นเอง 

จากการทดลองเทคนิคและการสรา้งขอ้ก าหนดในการออกแบบ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและ
พฒันาเครือ่งแตง่กายแฟชั่นดว้ยแนวคิด Zero-Waste จากผา้ทอมือ จ านวน 5 ชดุ ท่ีแตกตา่งกนัทัง้
รูปแบบชุดและลวดลาย เพื่อใหเ้หมาะสมกับกลุ่มผูบ้ริโภควัยเกษียณ โดยอา้งอิงจากแนวโน้ม
แฟชั่นฤดูกาล S/S 23 จากเว็บไซต์ WGSN ซึ่งเป็นท่ียอมรบัในวงการแฟชั่น  นอกจากนีย้ังได้
ออกแบบการขียนแพทเทิรน์วิธีการทอเพื่อใชเ้ป็นสื่อในการสื่อสารกับช่างทอผา้ เน่ืองจากเครื่อง
แตง่กายแฟชั่นจากแนวคิดแพทเทิรน์ไรเ้ศษของผูว้ิจยั ใชเ้ทคนิคการทอเกาะลว้งและการทอสองชัน้ 
ท่ีมีวิธีการทอแปลกใหมแ่ละซบัซอ้น อาจท าใหผู้ท้อเกิดความสบัสนและทอผิดพลาดได ้ผูว้ิจยัจงึน า
รูปแบบการเขียน Weaving Draft มาประยกุตใ์ช ้เพื่อใหผู้ท้อผา้เขา้ใจรูปแบบการทอ และสามารถ
ทอไดอ้ย่างถกูตอ้งตามแพทเทิรน์ท่ีออกแบบไว ้โดยเครื่องแต่งกายแต่ละชดุท่ีออกแบบจะมีวิธีการ
ทอท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้จึงตอ้งออกแบบแพทเทิรน์การทอใหส้อดคลอ้งกบัแพทเทิรน์เครื่องแตง่กาย
แตล่ะชดุ 

จากการท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจผูบ้รโิภค พบว่าเครื่องแต่งกายชดุท่ี 
1 ไดร้บัความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวม 4.36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของชุดท่ี 2 คือ 4.40 
คา่เฉลี่ยความพงึพอใจโดยรวมของชดุท่ี 3 คือ 4.43 คา่เฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของชดุท่ี 4 คือ 
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4.41 และ คา่เฉลี่ยความพงึพอใจโดยรวมของชดุท่ี 5 คือ 4.32 โดยจากการวิเคราะหพ์บวา่ผุบ้รโิภค
มีความเห็นว่าเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากผา้ทอมือชุดนี ้สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับผา้ทอมือได ้
และผูบ้ริโภคในกลุ่มผูใ้หญ่มีความพึงพอใจต่อเครื่องแต่งกายผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste 
มากกวา่ผูบ้รโิภคในกลุม่เดก็ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนกในการออกแบบ 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจัยและพัฒนาผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สู่การออกแบบเครื่องแต่งกาย

แฟชั่น สามารถอภิปรายผลองคค์วามรูท้างการออกแบบสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 4 องคค์วามรู ้
ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบเครื่องแต่งกาย ดา้นการออกแบบลวดลาย ดา้นเทคนิคและวสัดุ และดา้น
กลุม่เปา้หมาย โดยสามารถอธิบายไดด้งันี ้

ดา้นการออกแบบเครื่องแต่งกาย งานวิจยันีไ้ดศ้กึษาและวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัแนวคิด 
Zero-Waste และ Zero-Waste Pattern Design เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ปรีดา ศรีสุวรรณ์ (2561) ท่ีไดศ้ึกษาแนวคิด Zero-Waste Pattern Design เพื่อ 
สรา้งสรรคเ์สือ้ผา้โดยไม่เหลือเศษ เป็นอตัลกัษณ์ตราสินคา้ ตอบสนองความตอ้งการทางแฟชั่น
ของกลุม่ผูบ้รโิภคเจเนอเรชั่นวาย โอกาสการสวมใส่งานเลีย้งสงัสรรครู์ปแบบสไตลด์ีคอนสตรคัชั่น
(Deconstruction) จากแนวคิดและแนวทางในการออกแบบแฟชั่นยั่งยืน สามารถประยกุตใ์ชเ้พื่อ
ตอบสนองกับความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ช่องว่างทางการตลาด สู่การสรา้งสรรคต์ราสินคา้
แฟชั่นยั่งยืนไดใ้นอนาคต ต่างจากงานวิจยันีซ้ึ่งใชเ้ทคนิคการทอผา้ทอมือ ทัง้การทอสองชัน้และ
การทอเกาะลว้งมาปรบัใช ้ท าใหไ้ดเ้ครื่องแต่งกายท่ีไม่ตอ้งตดัและเย็บในการผลิตเครื่องแต่งกาย 
และไม่เกิดเศษผา้ส่วนเกิน ซึ่งจะถกูก าจดัโดยการฝังกลบหรือเผาท าลาย นอกจากนีย้งัใชเ้ทคนิค
การระบายสีเสน้ยืนเพื่อสรา้งลวดลายใหก้บัชดุ ซึง่เป็นเทคนิคท่ีช่วยลดการใชน้  า้ในการยอ้มเสน้ใย
และปลอ่ยน า้ผสมสารเคมีทิง้ลงสูร่ะบบนิเวศน ์

ด้านการออกแบบลวดลาย สอดคล้องกับ สรญัญา ภักดีสุวรรณ (2552)  ซึ่งพัฒนา
กระบวนการออกแบบลวดลายผา้มดัหม่ีใหมี้ความรว่มสมยั ซึ่งน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยั่งยืน โดย
ท าความเขา้ใจกับบริบทวฒันธรรมรว่มสมยัในมิติท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบลวดลายผา้มดัหม่ี 
เพื่อใหล้วดลายมีความทันสมยัมากยิ่งขึน้ เช่นเดียวกับงานวิจยันีท่ี้ไดน้  าการคาดการณแ์นวทาง
งานกราฟิกและภาพพิมพส์  าหรบัสภุาพสตร ีS/S 23: Full Spectrum จากเว็บไซต ์WGSN มาปรบั
ใชใ้นการออกแบบลวดลายเครื่องแต่งกายจากผา้ทอมือ เพื่อสรา้งความแตกต่างและน่าสนใจ
ใหก้ับผา้ไทยดว้ยเทคนิคการระบายสีเสน้ยืน ท าใหส้รา้งลวดลายไดอ้ย่างอิสระและหลากหลาย 
แตกตา่งจากลวดลายผา้ทอทั่วไปในทอ้งตลาด 



  80 

ดา้นเทคนิคและวสัด ุสอดคลอ้งกบั อภิชา พรเจรญิกิจกลุ (2559) ซึง่ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสรา้งสรรค์ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การสรา้งมูลค่าเพิ่มผา้ไหมทอมือของชุมชนบา้น
ประทนุ ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการสานต่อการด าเนินการจดัท าผา้ไหมทอมือ และผลิตภณัฑข์องบา้น
ประทุนท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่หลากหลายเท่าท่ีควร สมาชิกในชุมชนบา้นประทุนจึงมีความ
ตอ้งการแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ไหมทอมือเพิ่มเติม เพื่อน าเอาองคค์วามรูท่ี้ไดร้บัมาตอ่
ยอดสรา้งสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มชุมชนผา้
ไหมทอมือบา้นประทุนยงัมีความตอ้งการสืบทอดวิถีชีวิตวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีกดว้ย เช่นเดียวกับ
งานวิจยันีท่ี้ตอ้งการสืบสานและพฒันาภมูิปัญญาผา้ทอมือ ต่อยอดผา้ทอใหเ้ป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
และสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผา้ทอไทย โดยน ามาปรบัใชก้บัแนวคิด Zero-Waste เพื่อออกแบบและ
ผลิตเครื่องแตง่กายรูปแบบใหม่ ใหน้กัออกแบบและช่างทอผา้สามารถผลิตชดุผา้ทอท่ีเม่ือทอเสรจ็
แลว้สามารถสวมใสไ่ดเ้ลยโดยไมต่อ้งตดัเย็บ 

ดา้นกลุ่มเป้าหมาย งานวิจยันีเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายวยัเกษียณ เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภควยั
เกษียณเป็นกลุม่ท่ีมีจ านวนมากขึน้ในทกุ ๆ ปี และยงัเป็นกลุม่ท่ีมีก าลงัซือ้สงู แตมี่ผลิตภณัฑท่ี์ตอบ
โจทย์คนกลุ่มนีน้้อย สอดคลอ้งกับ หัฐณัฐ นาคไพจิตร (2560) ซึ่งศึกษาถึงปัญหาและความ
ตอ้งการของวยัเกษียณ และศกึษาหลกัการและขอ้แนะน าพืน้ฐานเพื่อการออกแบบเรขศลิป์ส าหรบั
วัยเกษียณ เพื่อก าหนดองค์ประกอบและหลักการออกแบบเรขศิลป์ส าหรบัวัยเกษียณ ด้วย
แนวความคิดเพลงสนุทราภรณ ์ตา่งจากงานวจิยันีซ้ึง่ตอ้งการออกแบบเครือ่งแตง่กายแฟชั่นจากผา้
ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste  

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากงานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผ้าทอมือด้วยแนวคิด Zero-Waste สู่การ

ออกแบบเครือ่งแตง่กายแฟชั่น มีขอ้เสนอแนะดงันี ้
1. ในการออกแบบเครือ่งแตง่กายโดยใชเ้ทคนิคการทอสองชัน้ ควรค านงึถึงขนาดของ

ชุดท่ีจะตอ้งสมัพนัธก์บัความกวา้งของหนา้ก่ีดว้ย เช่น หากตอ้งการชุดท่ีมีขนาดใหญ่ควรใชก่ี้ท่ีมี
หนา้กวา้ง 100 เซนตเิมตร เป็นตน้ 

2. ในการสรา้งลวดลายชดุ หากเลือกใชเ้ทคนิคการระบายสีเสน้ยืน โดยใชส้ีเพน้ทผ์า้ 
ควรระวงัความแข็งของผา้เม่ือสีแหง้แลว้ อาจท าใหท้อไดย้ากขึน้ หรอืทอไดไ้ม่สม ่าเสมอ เน่ืองจาก
เสน้ยืนตงึไมเ่ท่ากนั เป็นปัญหาตอ่การทอสองชัน้ 



  81 

3. ในการต่อยอดงานวิจยั สามารถน าเทคนิคการทอสองชัน้และการทอเกาะลว้งไป
พฒันาและปรบัใชก้บัแพทเทิรน์เครื่องแต่งกายรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อสรา้งสรรคเ์ครื่องแต่งกายแฟชั่น
รูปแบบใหม ่ๆ สูท่อ้งตลาดตอ่ไป 
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แบบสอบถามความคดิเหน็เพือ่ประเมินความพงึพอใจในการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิเร่ือง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมอืด้วยแนวคดิ Zero-

Waste สู่การออกแบบเคร่ืองแตง่กายแฟช่ัน 

แบบสอบถามความคิดเห็นนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ ์การวิจยัและพฒันานวตักรรม
ผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สู่การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น  ของนิสิตปริญญาโท 
หลกัสตูรนวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
จดัท าเพื่อรวบรวมขอ้มูลปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นจากผา้ทอมือ
ตามแนวคิด Zero-Waste ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายต่อไป จึงขอความรว่มมือจากท่านช่วยแสดงความคิดเห็นตามความเป็น
จรงิ 

ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความเหมาะสมตามความเป็นจริงโดยมี
เกณฑ ์5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
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ค าอธิบายประกอบการออกแบบ 

 

แนวคดิของการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
แนวคิดไรเ้ศษ หรือ Zero-Waste Pattern คือการออกแบบการจัดวางแต่ละชิน้ส่วน

เสือ้ผา้อย่างพอดีกบัผา้ผืน โดยไม่มีการตดัเศษผา้ทิง้ เพื่อลดปัญหาขยะเหลือทิง้ในอตุสาหกรรม
แฟชั่น 

แรงบันดาลใจของลวดลาย  
“MELTING GLACIERS” การสะทอ้นถึงปัญหาภาวะโลกรอ้นท่ีท าใหน้ า้แข็งขัว้โลก

ละลาย ส่งผลใหน้ า้ทะเลสงูขึน้อย่างรวดเรว็ กระทบต่อระบบนิเวศน ์ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหานีเ้กิด
จากขยะมากมายท่ีถกูท าลายโดยการเผาและการฝังกลบ ดงันัน้การลดขยะจึงเป็นเหมือนการช่วย
ชะลอการละลายของน า้แข็งขัว้โลก 

เทคนิค  
การทอผ้าทอมือ ทั้งการทอเกาะล้วง การทอสองชั้น การมัดหม่ี และการสรา้ง

ลวดลายบนเสน้ยืน โดยเม่ือทอเสรจ็แลว้สามารถสวมใสไ่ดเ้ลยโดยไมต่อ้งตดัเย็บ 
วัสดุ  

เสน้ไหมและเรยอน 
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รูปแบบที ่1 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. สอดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบ      

3. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

4. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ดา้นการออกแบบยั่งยนื 

5. สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste Pattern Design      

ด้านการตลาด 

6. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

7. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

8. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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รูปแบบที ่2 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. สอดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบ      

3. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

4. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ดา้นการออกแบบยั่งยนื 

5. สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste Pattern Design      

ด้านการตลาด 

6. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

7. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

8. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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รูปแบบที ่3 

 

 

 

  



  93 

ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. สอดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบ      

3. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

4. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ดา้นการออกแบบยั่งยนื 

5. สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste Pattern Design      

ด้านการตลาด 

6. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

7. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

8. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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รูปแบบที ่4 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. สอดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบ      

3. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

4. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ดา้นการออกแบบยั่งยนื 

5. สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste Pattern Design      

ด้านการตลาด 

6. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

7. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

8. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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รูปแบบที ่5 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. สอดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบ      

3. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

4. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ดา้นการออกแบบยั่งยนื 

5. สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Zero-Waste Pattern Design      

ด้านการตลาด 

6. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

7. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

8. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจในการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย ส าหรับผู้บริโภค  
เร่ือง การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือด้วยแนวคดิ Zero-Waste  

สู่การออกแบบเคร่ืองแตง่กายแฟช่ัน 

แบบสอบถามความพึงพอใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมผ้าทอมือด้วยแนวคิด Zero-Waste สู่การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น  ของนิสิต
ปรญิญาโท หลกัสตูรนวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรนีค
รนิทรวิโรฒ จดัท าเพื่อรวบรวมขอ้มลูปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การออกแบบเครื่องแตง่กายแฟชั่ นจาก
ผ้าทอมือตามแนวคิด Zero-Waste ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาการออกแบบเครื่องแต่งกายต่อไป จึงขอความรว่มมือจากท่านช่วยแสดงความคิดเห็นตาม
ความเป็นจรงิ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับตัวท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  
หนา้ขอ้ความตามความเป็นจรงิ 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. อาย ุ   ต ่ากวา่ 22 ปี   23-40 ปี        41-55 ปี       56 ปีขึน้
ไป 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี  ปรญิญาตร ี
   ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก 
4. อาชีพ 
   รบัราชการ   พนกังานรฐัวิสาหกิจ   พนักงานเอกชน
  
   เจา้ของธุรกิจ  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ................................................. 
5. รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
   ต ่ากวา่ 15,000 บาท   15,001-30,000 บาท 
 
   30,001-60,000 บาท   60,001-100,000 บาท 
 
   100,001 บาท ขึน้ไป 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามตอ่รูปแบบเครือ่งแตง่กายจากผา้ทอมือ
ดว้ยแนวคิด Zero-Waste โดยมีทัง้หมด 4 รูปแบบ 

ค าชีแ้จง เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจตามความเป็นจริงโดยมี
เกณฑ ์5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
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ค าอธิบายประกอบการออกแบบ 

 

แนวคดิของการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
แนวคิดไรเ้ศษ หรือ Zero-Waste Pattern คือการออกแบบการจัดวางแต่ละชิน้ส่วน

เสือ้ผา้อย่างพอดีกบัผา้ผืน โดยไม่มีการตดัเศษผา้ทิง้ เพื่อลดปัญหาขยะเหลือทิง้ในอตุสาหกรรม
แฟชั่น 

แรงบันดาลใจของลวดลาย  
“MELTING GLACIERS” การสะทอ้นถึงปัญหาภาวะโลกรอ้นท่ีท าใหน้ า้แข็งขัว้โลก

ละลาย ส่งผลใหน้ า้ทะเลสงูขึน้อย่างรวดเรว็ กระทบต่อระบบนิเวศน ์ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหานีเ้กิด
จากขยะมากมายท่ีถกูท าลายโดยการเผาและการฝังกลบ ดงันัน้การลดขยะจึงเป็นเหมือนการช่วย
ชะลอการละลายของน า้แข็งขัว้โลก 

เทคนิค  
การทอผ้าทอมือ ทั้งการทอเกาะล้วง การทอสองชั้น การมัดหม่ี และการสรา้ง

ลวดลายบนเสน้ยืน โดยเม่ือทอเสรจ็แลว้สามารถสวมใสไ่ดเ้ลยโดยไมต่อ้งตดัเย็บ 
วัสดุ  

เสน้ไหมและเรยอน 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้บริโภค 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

3. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ด้านการตลาด 

4. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

5. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

6. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้บริโภค 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

3. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ด้านการตลาด 

4. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

5. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

6. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้บริโภค 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

3. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ด้านการตลาด 

4. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

5. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

6. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้บริโภค 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

3. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ด้านการตลาด 

4. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

5. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

6. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ข้อค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคดิเหน็ของผู้บริโภค 

5 4 3 2 1 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส ่      

2. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม่ และนา่สนใจ      

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

3. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั      

ด้านการตลาด 

4. สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ      

5. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั      

6. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวจิัย (IOC) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒ ิ

พิจารณาประเมิน แบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบั 

เรือ่ง การวิจยัและพฒันานวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste 

สูก่ารออกแบบเครือ่งแตง่กายแฟชั่น 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย ( IOC) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาประเมินผล ให้ค  าแนะน า แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง “การวิจัยและพัฒนา
นวตักรรมผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สูก่ารออกแบบเครือ่งแตง่กายแฟชั่น” 
งานวิจยัเรือ่ง 

การวิจยัและพฒันานวตักรรมผ้าทอมือดว้ยแนวคิด Zero-Waste สู่การออกแบบเครื่อง
แตง่กายแฟชั่น 
ผูว้ิจยั 

นางสาวสริกรณ ์ภมูาศ 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาและพฒันาผา้ทอมือ ดว้ยแนวคิด Zero-Waste  
2. เพื่อออกแบบเครือ่งแตง่กายดว้ยการทอจากแนวคิด Zero-Waste 

ค าชีแ้จง 
ขอความอนุเคราะหผ์ูท้รงคณุวฒุิพิจารณาค าถาม ส าหรบัการวิจยัแต่ละขอ้ ว่ามีความ

เหมาะสม และไม่ขดัจรยิธรรม หากพิจารณาแลว้เห็นสอดคลอ้งใหเ้ขียน  ท่ีช่อง +1, ไม่แน่ใจท่ี
ช่อง 0, ไม่สอดคลอ้งท่ีช่อง -1 และกรุณาใหค้  าแนะน า 
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แบบสอบถามความคดิเหน็เพือ่ประเมนิและคัดเลอืกรูปแบบในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิเร่ือง การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมอืด้วยแนวคดิ Zero-Waste สู่การออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายแฟช่ัน 

ข้อค าถามส าหรับการวจิัย 
ระดับความสอดคล้อง 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส่     

2. สอดคลอ้งกบัแนวคิดการออกแบบ     

3. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม ่และน่าสนใจ     

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

4. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั     

ด้านการออกแบบย่ังยนื 

5. สอดคลอ้งกบัแนวคิด Zero-Waste Pattern Design     

ด้านการตลาด 

6. สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ     

7. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั     

8. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์     
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แบบสอบถามเพือ่ประเมนิความพงึพอใจในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ส าหรับผู้บริโภค เร่ือง การ
วจิัยและพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมอืด้วยแนวคดิ Zero-Waste สู่การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟช่ัน 

ตอนที ่1 ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อค าถามส าหรับการวจิัย 
ระดับความสอดคล้อง 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

1.เพศ 

1.1 ชาย     

1.2 หญิง     

2.อายุ 

2.1 ต ่ากวา่ 22 ปี     

2.2 23-40  ปี     

2.3 41-55 ปี     

2.4 มากกวา่ 55 ปี     

3. ระดับการศึกษา 

3.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตรี     

3.2 ปรญิญาตรี     

3.3 ปรญิญาโท     

3.4 ปรญิญาเอก     

4. อาชีพ 

4.1 รบัราชการ     

4.2 พนกังานรฐัวิสาหกิจ     

4.3 พนกังานเอกชน     

4.4 เจา้ของธุรกิจ     

4.5 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ     
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5. รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

5.1 ต ่ากวา่ 15,000 บาท     

5.2 15,001-30,000 บาท     

5.3 30,001-60,000 บาท     

5.4 60,001-100,000 บาท     

5.5 100,001 บาท ขึน้ไป     

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อรูปแบบเครื่องแต่งกายจากผา้ทอมือดว้ยแนวคิด Zero-

Waste 

ข้อค าถามส าหรับการวจิัย 
ความคดิเหน็ของผู้เชีย่วชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านความสวยงาม 

1. มีความสวยงามน่าสวมใส่     

2. รูปแบบทนัสมยั แปลกใหม ่และน่าสนใจ     

ด้านประโยชนใ์ช้สอย 

3. สวมใสไ่ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั     

ด้านการตลาด 

4. สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผา้ทอมือ     

5. รูปแบบสอดคลอ้งกบัความนิยมในปัจจบุนั     

6. มีความเหมาะสมกบัการตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์     
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
จริยธรรมในมนุษย ์
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ภาคผนวก ง 
เอกสารแสดงการเผยแพร่บทความวจิัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล สริกรณ ์ภมูาศ 
วัน เดอืน ปี เกิด 1 มิถนุายน 2538 
สถานทีเ่กิด ขอนแก่น 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2551 มธัยมศกึษา  

  จาก โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น (มอดินแดง)  
พ.ศ.2557 ปรญิญาตร ี(สถ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม  
  จาก มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พ.ศ.2562 ปรญิญาโท (ศป.ม.) สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ  
  จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 51 หมู ่27 ซอยพรอ้มมิตร 9 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
ผลงานตพีมิพ ์ สริกรณ ์ภมูาศ, อรญั วานิชกร, รวิเทพ มสุกิะปาน และกรกลด ค าสขุ 

(2563) การออกแบบและพฒันากลอ่งอเนกประสงคบ์นโต๊ะท างานจากอตั
ลกัษณว์ิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
โดยใชแ้นวคดิแทนแกรม, การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ“มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 
13  
สริกรณ ์ภมูาศ และอรญั วานิชกร (2563) การออกแบบและพฒันา
ลวดลายบนผลติภณัฑต์กแตง่โดยใชป้ระสบการณท์างสนุทรยีะจาก
กิจกรรมสรา้งสรรคท์างศลิปะ, มหกรรมงานวิจยัแห่งชาต ิ2563  
Sirakorn Poomat, Ravitep Musikapan, Koraklod Kumsook (2020) 
Research and Development of Innovative Handwoven Textile with 
Zero-Waste concept for Fashion Design. The Korea Association of 
Art & Design 2020 International Symposium. Ewha Womans 
University.  
Sirakorn Poomat, Ravitep Musikapan, Koraklod Kumsook (2021) 
Designing Weaving Draft for Zero-Waste Pattern for Fashionable 
Clothes with Hand-Woven Technique. The Korea Association of 
Art & Design 2021 International Symposium. Ewha Womans 
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University. 
รางวัลทีไ่ดรั้บ รางวลัชนะเลศิ การประกวดบรรจภุณัฑไ์ทย ประจ าปี 2563 ประเภทบรรจุ

ภณัฑส์  าหรบัสนิคา้ท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาด  
รางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 3 การออกแบบโครงการ Crafting Hope ประจ าปี 
2560 ประเภท Product Design  
รางวลัชมเชย การประกวดผลิตภณัฑส์รา้งสรรคเ์ชิงวฒันธรรม "เสน่หท์าง
วฒันธรรม"  ประจ าปี 2560 ประเภทของตกแตง่บา้น ระดบันิสตินกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี   
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