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บทคัดย่อ 
 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก  2)เพื่อออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับความต้องการของตลาด         
3)เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่จะเป็นบทเรียนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 100 คน สอบถามให้ได้มาซึ่งซึ่งความต้องการของผู้บริโภค  แล้วประเมินรูปแบบ 
โดย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน   จ านวน 3 ท่าน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  จ านวน 3 ท่าน  เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในการประยุกต์ เป็นผลิตภัณฑ์ จากน้ันสร้างต้นแบบแล้ว
ประเมินผลวัดระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จากใบหญ้าแฝก ที่ได้จาก
การออกแบบ   

ผลการวิจัยพบว่า 1)ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมีความต้องการ ใน
รูปแบบเก้าอ้ีโยกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกมากที่สุด  รองมาคือ  ชุดกระเป๋าสตรี 
และฉากก้ันห้องตามล าดับ 2)ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบ รูปแบบของเก้าอ้ีโยกที่ออกแบบและพัฒนานั้นมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย   
เหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มีความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์  อยู่ในระดับ
มากที่สุด 3)ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หัตถก รรมจากใบหญ้า
แฝกมีความเหมาะสมของเก้าอ้ีโยกด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสม ถูกต้อง
ตามสรีระของผู้ใช้  อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสวยงามของ รูปทรงและรายละเอียด
สามารถแสดงออกถึงความทันสมัย 

 
 

www.ssru.ac.th



Research Title  :  This research on the handicraft product made of Vetiver  
Author    :  MISS. Rosjana Chandhasa 
      MISS. Kanittha Rungwannasak 
      MR.Panu Pattanapanitipong   
Year      :  2553 
.............................................................................................................................................. 
 

Abstract 
 This research on the handicraft product made of Vetiver has the following objectives. 
1.) To study the existing handicraft product made of Vetiver .2.)To design and develop the 
handicrafts products made of Vetiver These products must be aesthetic and well served 
market demand.3.)To analyse feedback on the designed handicraft products for development 
into production which will strengthen local community.  

 The samplings of this research are 100 Bangkok residents.  They were interviewed for 
their needs of the products. Thereafter, the ideas were assessed by three local community 
product manufacturers and three product design specialists for the applicability to develop 
into a product.  The prototype was then created to obtain the opinion of the potential 
customers. 

The research reveals the followings: 1.) Rocking chair made of Vetiver received the 
highest score in terms of consumer need follow by lady handbags and partitions. 2.)The 
analysis of the rocking chair by product design specialists gave the highest score in the areas 
of design, practicality for use, suitability with the material and production process, aesthetic 
and uniqueness 2.)The analysis of opinion of the potential customers on the designed rocking 
chair gave the highest satisfaction for its benefit of use follow by its modern design. 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดินทั้ง
ในแง่ของการแก้ไขปัญหาดินที่เสื่อมโทรมขาดคุณภาพ  ทรงตระหนักถึงการพังทลายของดินและการ
สูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์  พระองค์ทรงได้พระราชทานพระราชด าริให้ศึกษา “ หญ้าแฝก ” เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิน รวมทั้งใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา   ทรงให้ทุกหน่วยงานและหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพในการ
ขยายพันธุ์  ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการผลิตกล้าหญ้าแฝก  และแจกจ่าย
กลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอ ” และทรงมีพระราชด าริ ส าหรับใบแฝกท่ีน ามาใช้เป็นวัตถุดิบนั้น   ควรมี
การศึกษาด้วยว่าหากมีการส่งเสริมและด าเนินการในระดับอุตสาหกรรมแล้วจะมีวัตถุดิบเพียงพอ
หรือไม่  โดยปกติหญ้าแฝกจะมีใบมากและมีการเจริญเติบโตได้เร็ว    ควรมีการศึกษาให้มีการน าใบ
ไปใช้อย่างเหมาะสม    ไม่ให้เกิดผลกระทบกับวัตถุประสงค์หลัก  คือการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ
ชะล้างและการพังทลายของดิน   ดังนั้น  หากจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนควรพิจารณาเตรียมพื้นที่เพื่อ
การปลูกโดยเฉพาะ  (ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก[ออนไลน์.] 2552.) 

การปลูกหญ้าแฝกนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยเฉพาะใน
บริเวณที่ลาดชันซึ่งการปลูกในพื้นที่การเกษตรในลักษณะต่างๆนั้นล้วนเป็นประโยชน์ในแง่ของการ
อนุรักษ์ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ แต่แท้จริงแล้วใบและรากหญ้าแฝกนั้น
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอ่ืนๆได้อีก  โดยเฉพาะส่วนที่เป็นใบนั้นจ าเป็นต้องตัดออก
อยู่เป็นประจ าเพื่อเป็นการดูแลแนวแฝกจะเห็นได้ว่า ส่วนที่ตัดทิ้งคือใบหญ้าแฝกนั้นสามารถน ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆได้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
การใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกส าหรับงานศิลปหัตถกรรม  ชนิดของหญ้าแฝกที่มีใบเหมาะสม  จะ
น ามาท างานหัตถกรรมเป็นกลุ่มหญ้าแฝกหอม  ได้แก่สายพันธุ์ศรีลังกา ก าแพงเพชร 2 สุราษฎร์ธานี 
และสงขลา 3 เป็นต้น  ลักษณะใบของหญ้าแฝกหอมนี้จะมีใบมันและยาวเมื่อโดนน้ าใบจะนิ่มจึง
เหมาะจะน ามาท างานหัตถกรรมได้  งานหัตถกรรมที่สามารถใช้ใบหญ้าแฝกมาประดิษฐ์ได้แก่  งาน
หัตถกรรมประเภทเคร่ืองจักรสาน เครื่องจักรสานเป็นงานหัตถกรรมที่เป็นที่นิยมและใช้ได้ทุกสถานที่  
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ทุกโอกาสสามารถน ามาเป็นของใช้ได้หลากหลาย เช่น ท าเป็นตะกร้าและภาชนะ , เครื่องตกแต่งบ้าน
,  เครื่องประดับ,  ของใช้ส านักงาน  ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ได้แก่ กระเป๋า หมวก เข็มขัด  เข็มกลัด
ติดเสื้อ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ แฟ้มเอกสาร  ปกไดอารี่   ส าหรับรากหญ้าแฝกที่มีกลิ่นหอม น ามา
ประดิษฐ์เป็นพัด  ไม้แขวนเสื้อ  หรือใช้ผสมรวมกับใบและดอกไม้อบ  (กิตติพงษ์ พุทธิมณี.2544)  
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหน่ึงที่ได้ด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกโดยกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาส ารวจ
และคิดค้นการปลูกแฝกตามแนวภูเขาที่สูงเพื่อป้องกันการเกิดการชะล้างหน้าดินและท าให้แนวที่
ปลูกแฝกเมื่อปี  พ.ศ. 2547 นั้นเกิดการเจริญเติบโตงอกงามและปี พ.ศ. 2549 เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกอย่างเป็นรูปธรรม  การปลูกเพื่อการอุตสาหกรรม 
การปลูกนี้จะเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง เช่น  การน าใบหญ้าแฝกมาท าเครื่องจักรสาน 
ศิลปหัตถกรรม ได้น าภูมิปัญญาที่มีอยู่มาจากการใช้ไม้ไผ่มาจักสานมาเปลี่ยนแปลงและประยุกต์  
เพื่อจัดต้ังกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว โดยการใช้แฝกที่ปลูกขึ้นตามแนวภูเขามาเพื่อให้
ชุมชนในหมู่บ้านที่ว่างงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้แฝกและ
รับงานมาท าที่บ้าน และพัฒนาฝีมือขึ้น จนสามารถน าผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรระดับประเทศ ได้
ระดับ 3 ดาว เพื่อเป็นการศึกษาของคนรุ่นหลังและเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา (ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพะเยา.  [ออนไลน์.] 2552.)   

กลุ่มจักสานหญ้าแฝกบ้านก้อซาว  ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา ได้รับความรู้ในการจักสาน
หญ้าแฝกของสมาชิกหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 ให้กับชาวบ้าน
ในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่มีความสนในจึงรวมตัวเป็น กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมบ้านก๊อซาว ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
เกิดจากการผลิตในเวลาว่างจากการเก็บเกี่ยว หญ้าแฝกท่ีน ามาผลิตมีปริมาณมากจากการปลูกแซม
ในสวนในไร่ ชาวบ้านจะตัดทุก 60 วัน น ามาท าปุ๋ยหมัก คลุมแปลงผัก ท าหลังคา เหลือจากนั้น ได้
น ามาทดลองท าเป็นผลิตภัณฑ์ท าให้มีรายได้เพิ่มเติมจากการท านาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนใน
หมู่บ้าน แต่เนื่องด้วยในชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านภายในจังหวัดมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
แข่งขันกันเป็นจ านวนมาก  ท าให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีการลอกเลียนแบบ หรือรูปแบบมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ท าให้เกิดความต้องการในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์
สอดคล้องความต้องการของตลาด อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ผลิตยังไม่เป็นจุดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง (ล าดวน  ธะนะ,สัมภาษณ์.2552)      ปัจจุบันรัฐบาลใช้กลยุทธ์ ในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในด้านรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย เทคนิคการผลิต ตรา
สินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นและผลิตตรงตามแนวโน้มความต้องการของ
ตลาดโลก สร้างความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการใช้วัตถุดิบ
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ภายในประเทศวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าการใช้วัสดุในชุมชนท้องถิ่นหรือพืชใน
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหรือจากวัชพืช ที่มีอยู่เป็นปริมาณมากมาพัฒนา ใช้เป็นวัสดุในการผลิต
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ในรูปแบบของสินค้า ของขวัญของช าร่วย  เครื่องใช้สอยและเครื่องประดับ
ตกแต่งบ้าน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของการแปรรูปใบหญ้าแฝก ให้มีก าไรมากขึ้นและเป็นการ
เพิ่มช่องทางของการส่งออก ให้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นวิธีการที่ช่วยกลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนที่ปลูกหญ้า
แฝก และเพิ่มยอดขายการส่งออก ถ้าพูดถึงวัชพืชที่สามารถน ามาแปรรูปแล้วสร้างรายได้นั้น ส่วน
ใหญ่ผู้คนมักจะนึกถึงผักตบชวาเป็นอันดับแรกๆแล้ว คนไทยเรายังมีการน าวัชพืชประเภทอ่ืน มาแปร
รูปมากมาย หญ้าแฝกก็เป็นวัชพืชที่มีคุณประโยชน์มหาสาร ที่ท าเงินให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนมาช้านาน 

ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องประดับ
ตกแต่งบ้านจากใบหญ้าแฝกให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และสามารถน าไปใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นการน าเสนอแนวทางการพัฒนาในแง่ของการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางประการ
หนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น มี
ความกินดีอยู่ดี โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มี
จุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยมีหลักการ พื้นฐาน
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  (Local Yet Global) การพึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-
Reliance-Creativity) และการสร้างทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development) 
(Internet) โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิด
รวมถึงการสร้างสรรค์คิดค้น การรักษาภูมิปัญญา ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น   จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไป
ทั่วประเทศและทั่วโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาศิลปะงานหัตถกรรมไว้ให้ชนรุ่นหลังได้
รู้จักในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งบ้านจากใบหญ้าแฝก เพื่อเป็นการมิ
ให้ศิลปะงานหัตถกรรมของไทยเลือนหายไปผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความจ าเป็นต้องท าการศึกษา
เรื่องนี้และได้ต้ังข้อค าถามของการวิจัยว่า : ค าถามของการวิจัย  

1.จะสามารถน าเอาใบหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกได้หรือไม่อย่างไร
และหากท าได้จะมีวิธีการที่เหมาะสมอย่างไร 

2.การทดลองปฏิบัติ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกจะท าได้หรือไม่และควรมีวิธีการ
อย่างไร 
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3.ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากใบหญ้าแฝกจะสามารถน าไปใช้เพื่อเป็น
บทเรียนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้หรือไม่อย่างไร 

จากค าถามการวิจัยข้างต้นจะก่อให้เกิดประโยชน์จากผลของการวิจัย ในด้านการเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อให้สามารถพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
และของตกแต่งบ้านได้และสามารถแข่งขันทางด้านการค้าได้ และท าให้ชุมชนกลุ่มจักสานหญ้าแฝก
มีทางเลือกที่จะท าการแปรรูปหญ้าแฝก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถน าไปผลิตได้จริงใน
งานหัตถกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับ 3 – 4 ดาว ซึ่งเป็นการสร้างฐานข้อมูลส าหรับชุมชนหรือหน่วยงานที่ต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อน าไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ ถ้าผู้วิจัยไม่ได้ท าการวิจัยนี้จะเกิด
ผลเสียกับกลุ่มชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เพราะ การ
แข่งขันทางด้านการตลาดสูงจึงท าให้แต่ละชุมชนก าลังประสบปัญหาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยครั้งนี้จะส่งผลให้ชุมชนในเขตจังหวัดพะเยามีการยกระดับ ด้านการ
ผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันกับ
ตลาดโลกได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
        เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามนโยบายของรัฐบาลผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยดังนี้  

1. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก  
2.  เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับ

ความต้องการของตลาด 
3.  เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ออกแบบและพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นบทเรียนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมบ้านก๊อซาว อ.ภูซาง  จ.พะเยา  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
โครงการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นดังนี้ 
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1.3.1  เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า
แฝก  

1.3.1.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรม แผนงานและวิธีด าเนินการ
ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต 

1.3.1.2 ศึกษาวิเคราะห์ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ  โดยมุ่งเน้นสภาพการออกแบบในพื้นที่เป้าหมาย  ด้านการตลาด  การผลิต  ของผลิตภัณฑ์
จากใบหญ้าแฝก  ให้สามารถมีคุณค่าที่สูงขึ้น  ตรงกับแนวโน้มของตลาด โดยการลงภาคสนามเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตเป้าหมายด้วยแบบการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  แบบมีโครงสร้าง การ
สังเกต เพื่อศึกษาสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวทางพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research) และศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต 

1.3.1.3 สรุปผลจากการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านผลิตภัณฑ์เดิม ด้านปัญหาความ
ต้องการของชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการน าไปออกแบบและพัฒนาในขั้นต่อไป 

1.3.2   เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้มีความสวยงาม
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด 

 1.3.2.1 ปฏิบัติการทางด้านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบ
หญ้าแฝกของกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้มีทักษะ  ได้แนวทาง กรรมวิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบใน
การผลิต  และรูปแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่มีความเหมาะสมสวยงามสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

1.3.2.2 เพื่อทดลองกระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้
ได้มาซึ่งต้นแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม มีความประณีต สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

1.3.3 เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  ที่ได้จาก
ออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  

 1.3.3.1 ทดลองตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก กับร้านค้าร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ตกแต่งบ้านในจังหวัดพะเยา และกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ในด้านความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ใบหญ้าแฝกด้านการใช้งาน ความสวยงาม ความมีคุณค่ามี
เอกลักษณ์ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ก่อนที่จะผลิตและน าไป
จ าหน่ายต่อไป 
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1.3.3.2 สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการทดลองตลาดวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากการกระบวนการพัฒนาในด้าน การใช้งาน  ความสวยงาม คุณค่าราคา
และมีเอกลักษณ์น่าสนใจ  เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปผลิตจัดจ าหน่ายต่อไป 
 
1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

ทฤษฏีในโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อ
ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมบ้านก๊อซาว อ.
ภูซาง จ.พะเยา   
มีแนวทางในการศึกษาโดยใช้ ทฤษฏีและกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้ของ
โครงการวิจัยดังนี้ 

1.4.1 เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า
แฝก  

การศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก โดย ธีระชัย สุขสด ( 2544: 
88) ได้กล่าวถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมเกิดมาจากการออกแบบที่ดีในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เสนอแนวคิด ให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบ โดยหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ควรค านึงดังนี้ 
   1.  หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้  (Function and  
Ergonomics) 
  2.  ความปลอดภัยและความแข็งแรง   (Safety and Contraction) 
  3.  ความสวยงาม   (Aesthetics) 

1.4 .2 เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้มีความสวยงาม
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด 
 การพัฒนาแนวความคิดให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ เทคนิคการวิเคราะห์
SCEMPER   นิรัช สุดสังข์ (2548 : 53) การพัฒนาชิ้นงานจะท าให้ทราบถึงรายละเอียดในแง่มุม
ต่างๆ ของชิ้นงานนั้น โดยผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบ   
ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ศึกษาการทดแทน (Substitute) 
2. ศึกษาการผสมผสาน (Combine) 
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3. ศึกษาการดัดแปลง (Adapt) 
4. ศึกษาการจัดใหม่ (Rearrange) 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี้มาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า
แฝกให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

1.4.3   เพื่อประเมิน ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ออกแบบและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  
 การประเมินผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก โดยใช้แนวคิดในเรื่องของการออกแบบงานหัต
กรรม ใน 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้  
 1.ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ออกแบบของ นวลน้อย บุญวงษ์ (2545:  191-193) พิจารณาจาก 
  1.1 ความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน  
  1.2 ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้  
  1.3 ความปลอดภัย  
  1.4 การบ ารุงรักษา  
  1.5 ความแข็งแรงทนทาน  
 2.ความงาม  (Aesthetic Function) หลักเกณฑ์การประเมินผลการออกแบบของ นันทา โร
จนอุดมศาสตร์ (2534.142-182) พิจารณาจาก 
  2.1 ความงามในการจัดองค์ประกอบ 
  2. 2 ความมีคุณค่า-ราคา 
  2. 3 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1   ได้ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ท่ีสอดความต้องการ ความสนใจของนักท่องเที่ยว
และบุคคลทั่วไป   

1.5.2   ได้แนวทางกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชนน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

1.5.3   ได้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ชาวบ้าน และนักวิจัยในการแปรรูป กรรมวิธี
การผลิตผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  

1.5.4   ช่วยสร้างมูลค่าสินค้าให้เพิ่มขึ้นส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ดาว 
1.5.5    เป็นฐานข้อมูลส าหรับหน่วยงาน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.5.6 การบริการความรู้แก่ประชาชน 
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คณะผู้วิจัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มสตรีสหกรณ์นิคม
บ้านก๊อซาว อ.ภูซาง จ.พะเยา  ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานจากใบหญ้าแฝก  เพื่อการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมจักรสานจากใบหญ้าแฝก  
1. ผู้ผลิต :  คุณล าดวน ธะนะ   254 หมู่ 11 บ้านก๊อซาว ต าบลทุ่งกล้วย  กิ่ง

อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 โทร : 08-7183-1102, 0-5445-5153 
2.   ผู้ผลิต :  คุณหา ศิริพร 121 หมู่ 11 บ้านก๊อซาว ต าบลทุ่งกล้วย  กิ่งอ าเภอภู

ซาง จังหวัด พะเยา 56110  
3.   ผู้ผลิต :   คุณอ าโพธิ์  ค าทะ  135 หมู่ 11 บ้านก๊อซาว ต าบลทุ่งกล้วย  กิ่ง

อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110  
1.5.7 น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

  เมื่อได้รูปแบบจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกแล้วนั้นคณะผู้วิจัยได้น า
ผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาดระดับจังหวัดและระดับประเทศ  โดยท าการจ าหน่ายร้านที่จังหวัดพะเยา 
และทางกลุ่มสามารถน าผลิตภัณฑ์มาทดสอบตลาดได้ในงาน BIG & BIH, งาน OTOP, งานแมคอิน
ไทยแลน ณ อิมแพค เมืองทองธานี   

กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
1.5.8 เป็นประโยชน์ต่อประชาการ 
คณะผู้วิจัยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และ

ความส าคัญของหญ้าแฝกทั้งทางตรงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินและทางอ้อมในการใช้ประโยชน์จากใบ
หญ้าแฝก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกและผู้ผลิตงานหัตถกรรมหญ้า

แฝกรวมถึงเกษตรกร 
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บทที่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบ
หญ้าแฝก ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

2.1  ความเป็นมาของหญ้าแฝก 
2.2  ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 
2.3  หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์การออกแบบเก้าอ้ี 
2.4  สัดส่วนร่างกายมนุษย์ที่มีการออกแบบ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก  มีแนวทางใน

การศึกษาโดยใช้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
2.1 ความเป็นมาของหญ้าแฝก 
 

หญ้าแฝกมีถิ่นก้าเนิดตามพื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง ทางน้้าธรรมชาติริมหนองบึง ในป่าเขา
แต่เมื่อน้าพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วน้าไปปลูกในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก ปรากฏว่าขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่กล่าวคือ
สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบใกล้เคียงกับระดับน้้าทะเล ถึงพื้นที่ภูเขาสูง
ถึง 2,000 เมตร จากระดับน้้าทะเล พื้นที่ดินเปรี้ยว ( PH 4.5 ) ดินต่าง ( PH 10.5 ) ดินเค็ม 20  
( มิลลิไบท์ ) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า พื้นที่มีปริมาณน้้าน้อย 200 มิลลิเมตร ถึงพื้นที่ฝนตกชุก 
3,000 มิลลิเมตร – 5,000 มิลลิเมตร พื้นที่สภาพภูมิอากาศหนาวเย็น 9 องศาเซลเซียส ถึง อากาศ
ร้อนจัด 45 องศาเซลเซียส 

ชาวไมซอร์ ( Mysore) ประเทศอินเดียปลูกมานานแล้วประมาณ 200 ปี แนวความคิดใน
การน้าหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า ได้เริ่มขึ้นเมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมานี้เองที่หมู่เกาะ
อินเดียตะวันตก 

ส้าหรับเกาะพีจิ บริษัทน้้าตาลปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้้าในไร่อ้อยมาแล้ว
มากกว่า 30 ปี ซึ่งประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดี 

นายกรีนฟิลด์ ( John C. Greenfiold) นักอนุรักษ์ดินและน้้า ฝ่ายวิชาการ ภูมิภาคเอเชีย 
ธนาคารโลก สังเกตเห็นว่า แนวหญ้าแฝกที่ปลูกเป็นแถวทางตามลาดชันของพื้นที่ในไร่อ้อยนั้น 
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เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี สามารถท้าให้พื้นที่ปรับสภาพลดความลาดชันลง เป็นพื้นที่ขั้นบันไดดิน 
(beach terrance) สูง 3-4 เมตร 

จึงสรุปว่าหญ้าแฝกเป็นแนวน้า (guide line) ให้เกิดการสร้างขั้นบันไดดินได้โดยธรรมชาติ
ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปผสมผสานกับเทคนิคการเตรียมดินและเพาะปลูกพืชหมุนเวียน 
(Cultural practises) จึงต้องอาศัยเวลา การท่ีหญ้าแฝกท้าให้เกิดขั้นบันไดนั้น เนื่องจากหญ้าแฝก
มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถแตกกอ โดยการแตกหน่อที่ข้อของล้าต้นหรือเหง้าเหนือดิน( rhizomes) 
ได้ตลอดเวลา เมื่อตะกอนดินมาทับถมแถวหญ้าแฝก ลดการสูญเสียดินจากการชะล้าง 3-5 เท่า 
จากที่ไม่มีหญ้าแฝก จึงท้าให้หญ้าแฝกต้ังกอใหม่อยู่ที่ระดับผิวดินตลอดไป ขณะเดียวกันมีระบบ
รากฝอยที่หย่ังลึกลงไปตามความลึกของดิน เกาะยึดดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ( deep ground 
anchor ) ประกอบกับหญ้าแฝกเป็นปล้องออกดอกได้ทุกปี ท้าให้แนวหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต
ในลักษณะยกตัวสูงขึ้นอยู่เหนือระดับผิวดินที่สูงขึ้นตลอดเวลา ดูประหนึ่งว่าขั้นบันไดดินมีชีวิต
สามารถงอกเงยสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าความลาดชันของพื้นที่จะถูกปรับให้อยู่ในระดับ แล้ว
ขบวนการปรับโครงสร้างขั้นบันไดดินโดยแนวหญ้าแฝกจึงสิ้นสุดลง ต่อจากนั้นจะเป็นการเพิ่มเติม
ความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดินมีความชุ่มชื่นมากขึ้น ( แนวหญ้าแฝก
ลดการสูญเสียน้้าได้ถึง 25 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ) พืชพรรณต่างๆขึ้นรวมทั้งพืชคลุมดินและบ้ารุงที่
ปลูกใบหญ้าแฝกที่ได้จากการตัด ดูแลแถวหญ้าแฝกและใช้คลุมดินเหล่านี้ จะเป็นการช่วยให้เกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศน์ดิน ( Soil ecosystem )  เช่นเพิ่มอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืช ( plant 
nutrients ) แก่ดิน เพิ่มปริมาณจุลินทรีดิน พืชและสัตว์ในดินท้าให้ดินมีชีวิต หน้าดินเกิดความอุดม
สมบูรณ์ ( ปริมาณธาตุอาหาร เมื่อตัดใบหญ้าแฝกอายุ 4 เดือน  คลุมดินจะสลายตัวให้ธาตุอาหาร
พืชแก่หน้าดินเฉลี่ย N 1.29%, S 0.15%,P 0.20%, K 1.3 % โดยน้้าหนักหญ้าแห้ง ) 

นอกจากน้ีหญ้าแฝกมีระบบรากแพร่กระจายไปในแนวลึกมากกว่าออกด้านข้าง ท้าให้แถว
หญ้าแฝกต้องการพื้นที่เพื่อการเจริญเติบโตไม่กว้างนัก เช่น แถวหญ้าแฝกที่มีอายุต้ังแต่หนึ่งปีขึ้น
ไป ทรงพุ่มทั้งสองข้างรวมกันแล้วจะกินพื้นที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอนุรักษ์น้้าและดิน
อ่ืนๆ เช่น คันดิน จึงสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ใกล้ชิดแถวแนวหญ้าแฝก โดยที่ไม่มีการแข่งขัน
หรือรบกวนจากหญ้าแฝก  

ธนาคารโลกกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา จึงได้ตีพิมพ์หนังสือคู่มือเรื่องหญ้าแฝก แนว
ป้องกันการพังทลายของดินมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2530 ครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2533 
ตีพิมพ์เพื่อแจกเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วโลกถึง 45,000 เล่ม แม้กระนั้นก็ยังไม่สามารถกระตุ้นความ
สนใจให้มีผู้น้าหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร โดนเฉพาะในประเทศไทย มีผู้ที่รู้เรื่องหญ้า
แฝกนับตัวคนได้ และเมื่อรู้แล้วก็นิ่งไว้เก็บเป็นความรู้เฉพาะตัว 
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เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว เคยมีการน้าหญ้าแฝกหอมจากประเทศมาเลเซียเข้ามาทดลองปลูก
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยปลูกแซมระหว่างแถวยางพารา ในขณะที่ต้นยางพารายังมี
อายุไม่มากพอที่จะท้าการกรีดน้้ายาได้ เพื่อให้ชาวสวนยางสามารถขุดรากน้ามาขายก่อนที่จะมี
รายได้จากการกรีดยาง แต่ไม่ประสบผลส้าเร็จ เนื่องจากรากหญ้าแฝกหย่ังลึกลงดิน ท้าให้ขุดได้
รากไม่มากนักไม่คุ้มค่าใช้จ่ายหญ้าแฝกจึงถูกลืมไป 

จนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตระหนักถึงสภาพ
ปัญหาความเสื่อมโทรมของผิวหน้าดิน ท้าให้ดินขาดความสมบูรณ์ และบางครั้งยังเกิดปัญหาดิน
พังทลาย ก่อให้เกิดพื้นที่เสียหายต่อพื้นที่ท้าการเกษตร และต่อทรัพยากรดินและน้้า จึงมีพระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานพระราชด้าริ ให้ทดลองใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้้า เนื่องจาก
เป็นวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ เกษตรกรสามารถด้าเนินการได้เอง ทั้งยังไม่ต้องดูแลรักษา
หลังการปลูกมากนัก และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอ่ืนๆ และในเดือนพฤษภาคม  2535 ทรงด้าริ
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด้าเนินการปลูกหญ้าแฝกครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 2 ปี 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้เริ่มทดลองปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด้าริของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ต้ังแต่ปลายเดือนมกราคม 2535 จนบัดนี้ได้รวบรวมข้อมูลของหญ้าแฝก
จากแหล่งต่างๆ ที่น้ามาทดลองปลูกในพื้นที่ดอยตุง การศึกษาพฤกษศาสตร์ของหญ้าแฝกชนิด
ต่างๆ การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ การศึกษาความสามารถในการกระจายของรากลงในดิน 
ประโยชน์ในการป้องกันดินพังทลายและการอนุรักษ์ดินและน้้า การน้าใบหญ้าแฝกมาท้าหญ้าแฝก
มุงหลังคา การใช้ใบหญ้าแฝกในการท้าหัตถกรรม ฯลฯ 

พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่ในโครงการการศึกษาพัฒนาหญ้าแฝกปฏิบัติการอย่างเต็ม
ก้าลังสติปัญญา จนโครงการพัฒนาดอยตุงฯเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องหญ้าแฝกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน 
2.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้าแฝก 

หญ้าแฝก ( Vetiver grass) เป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหน่ึง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
อ้อย และตะไคร้ ในสมัยก่อนมีการเรียกชื่อสกุลของหญ้าแฝกแตกต่างกันถึง 4 อย่าง เรียกชื่อหญ้า
แฝกแตกต่างกันไม่ต้่ากว่า 11 ชื่อ ซึ่งต่อมา Nash ได้ท้าการตรวจสอบและตั้งชื่อพฤกษศาสตร์เป็น 
Vetiveria Zizanioides (Linn.)  Nash  ชื่อสกุล Vetiver  มาจากภาษาทมิฬ หมายถึง รากที่ขุด
ขึ้นมา ชื่อ Zizanioides นั้นครั้งแรกตั้งโดย Carolus Linnaeus นักพฤกษศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาว
สวีเดน ในปี พ.ศ. 2314 ซึ่งหมายถึงริมแม่น้้า หญ้าชนิดน้ีจะพบขึ้นท่ัวไปตามทางน้้าธรรมชาติใน
ประเทศอินเดีย 
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เนื่องจากหญ้าแฝกที่น้ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและน้้า รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอยู่ 
ขณะนี้สามารถขึ้นได้ดีบนภูเขา ทั้งๆที่แหล่งก้าเนิดตามธรรมชาติ อยู่ตามที่ราบลุ่มหนองบึง จึงเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาด หรือยังสงสัยอยู่ว่าถิ่นก้าเนิดที่แท้จริงและถูกต้องนั้นอยู่ ณ แห่ง
ใด แต่นักพฤกษศาสตร์เชื่อว่า มีถิ่นก้าเนิดทางภาคเหนือของอินเดียถึง บังคลาเทศ พม่า หญ้า
แฝกหอมในอินเดียจะมี 2 พันธุ์ คือทางเหนือเป็นพันธุ์ป่า เมล็ดงอกได้ อาจกลายเป็นวัชพืช ส่วน
ทางได้เป็นพันธุ์ปลูกเลี้ยงเป็นเวลานับศตวรรษแล้ว และมีการน้าไปปลูกอย่างแพร่หลาย ใน
ภูมิภาคแถบร้อน ซึ่งเข้าใจว่าได้รับการคัดเลือกมาจากพันธุ์ป่ามาเป็นเวลานานแล้วเป็นพันธุ์ที่ไม่
ออกดอกหรือติดเมล็ดหรืออย่างน้อยที่สุดไม่มีการแพร่กระจายโดยเมล็ด อย่างไรก็ตามเป็นการ
ยากมากที่จะแยกให้ออกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์จากอินเดียเหนือหรือใต้ หากไม่มีดอกหรือเมล็ดเป็น
ที่สังเกต นอกจากน้ีการออกดอกและติดเมล็ดนั้นยังขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ปลูก และลักษณะการใช้
งานหญ้าแฝกบางกอจะไม่มีการออกดอกเลยเป็นเวลาหลายปี หากมีการตัดอยู่ตลอดหรืออยู่ในที่
ได้รับแสงแดดน้อยก็จะไม่มีการออกดอก ได้มีการน้าหญ้าแฝกหอมจากอินเดียมาปลูกในสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ในที่ไม่มีแสงแดด เวลาผ่านไปหลายปีไม่ปรากฏมีหญ้าแฝกต้นเล็กๆ
งอกขึ้นมา ภายใต้ทรงพุ่มและบริเวณใกล้เคียงเลย จึงเข้าใจว่าเมล็ดน่าจะลีบ หรือดอกเป็นหมัน 

หญ้าแฝกเป็นพืชซึ่งจัดว่าเป็นพืชที่มีการสังเคราะห์แสงประเภทที่เรียกว่า C4 pathway ซึ่ง
มีประสิทธิภาพในการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าพืชปกติซึ่งจัดไว้ประเภท C (Calvin cycle) 
กล่าวคือสามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้้าตาลโดยใช้น้้าน้อยกว่า จะเห็นได้หญ้าแฝก
สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพที่แห้งแล้ง แม้ว่าปากใบ ( stomata) แทบจะปิดแต่ก็ตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอัตราสูง อย่างไรก็ตามหญ้าแฝกจะไม่ทนร่มเงาจะไม่เจริญเติบโตหาก
ได้รับแสงน้อยและเป็นพืชที่ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถเจริญเติบโตและออกดอกตลอดปีหาก
อุณหภูมิเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ลักษณะทรงพุ่มของหญ้าแฝก 
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2.1.1 กอหญ้าแฝก 
        หญา้แฝก ตามธรรมชาติจะเจริญเติบโตแตกหน่อข้ึนเป็นกอๆ รปูทรงคล้ายกอหญา้ทั่วๆไป 
เช่น กอตะไคร้ ทรงพุ่มใบปรกดินหรือทรงสูง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ล้าต้นต้ังตรง และย่างปล้อง
ชูช่อดอกบางครั้งอาจสูงถึง 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกอที่โตเต็มที่ซึ่งมีอายุหลายปีอาจกว้างถึง 75 
เซนติเมตร กอประกอบด้วยต้นหญ้าแฝกซึ่งมีลักษณะแบบเนื่องจากเป็นส่วนของกาบใบหุ้มห่อโคน
ต้น จะขึ้นเบียดเสียดกันแน่น ส่วนล้าต้นจะอยู่เหนือผิวดินเพียงเล็กน้อย และจะสอดประสานกัน
อย่างแน่นหนา ส่วนกลางของกอจะมีลักษณะโหย่งเป็นรูปโดม เนื่องจากเป็นส่วนท่ีต้นหญ้าแฝกมี
อายุมากที่สุดย่างปล้องและยกตัวสูงขึ้น หญ้าแฝกจะขยายกอโดยการแตกหน่อออกรอบๆต้นเดิม
ทับซ้อนกันและขยายเป็นกอใหญ่ไม่มีไหล ( stolon) การท่ีต้นหญ้าแฝกขึ้นเบียดเสียดกันแน่นและ
แข็งแรงนี้จึงมีลักษณะที่ดีเมื่อปลูกต่อกันเป็นแนวรั้วจะสามารถดักตะกอนดินได้ เมื่อระดับตะกอน
ดินที่ตกทับถมด้านหน้าแถวหญ้าแฝกสูงขึ้น หญ้าแฝกจะเริ่มแตกกอที่ข้อที่ถูกดินทับถม ต้ังกอใหม่
ให้มีระดับสูงขึ้นอยู่เหนือผิวดินเสมอ จึงท้าให้แถวหญ้าแฝก หรือแนวรั้วหญ้าแฝกมีการยกตัวเองให้
สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนรากก็จะงอกออกจากข้อของล้าต้นเช่นเดียวกัน และยึดดินที่ทับถมขึ้นมารอบๆ
โคนต้นเดิมให้แข็งแรงมั่นคง 

2.1.2 ต้นและใบ 
หญ้าแฝก จะมีล้าต้นเหนือผิวดินซึ่งมีข้อที่เมื่อแตกหน่อแก่จะเริ่มย่างปล้องสูงขึ้น ข้อจะเริ่ม

ห่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นล้าต้นที่ชูช่อดอกขึ้นไปที่โคนของล้าต้นจะหุ้มห่อด้วยกาบของใบแต่ละ
กาบของใบจะติดอยู่ที่ข้อของล้าต้นเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆและแผ่ออกเป็นรูปแบน แต่ละโคนกาบใบ
ตรงข้อจะมีตาหรือหน่ออ่อนและพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นหน่ออ่อนหรือต้นหญ้าแฝกกาบใบจะ
เหนียวหุ้มห่อล้าต้นและป้องกันหน่ออ่อนไม่ให้เป็นอันตรายจากการถูกแดดเผา ความแห้งแล้ง ดิน
เค็มหรือสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ใบหญ้าแฝกหอมจะอ่อน ขอบใบจะมีหนามละเอียดคล้าย
ฟันเลื่อยโดยเฉพาะที่โคนใบ  ใบหญ้าแฝกหอมแฝกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับอายุ 
ความแห้งแล้ง และการตัดใบ หน่อซึ่งก้าลังเจริญเติบโตใบจะใหญ่กว้างเป็นร่องรูปตัวยู ใบแก่ตีบ
แคบรูปตัววี หรือใบที่ตัดบ่อยๆจะงอกออกมาเป็นใบแคบรูปตัววี ในสภาพธรรมชาติแฝกหอม
พื้นเมืองประเทศไทยใบกว้างใหญ่รูปตัวยู หานเป็นชนิดท่ีใบแบนจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าชนิดนั้น
เมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมาก ซึ่งจะแตกต่างจากแฝกหอมที่เอามาจากอินเดียและศรีลังกา 
ใบจะแคบกว่าและตีบเป็นรูปตัววี สีเขียวเข้ม หากอยู่ในสภาพที่แห้งแล้ง จัดลักษณะของใบหญ้า
แฝกหอมจะแข็งดูคล้ายหญ้าแฝกดอน ในสภาพที่ดินดีหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอนจะมีล้าต้น
และหน่อโต กาบใบที่หุ้มห่อล้าต้นคล้ายคลึงกัน เช่น หญ้าแฝกหอมจากอินเดียและสายพันธุ์
ประจวบคิรีขันธ์ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งขนาดของหน่อและสีของกาบใบซึ่งออกสีม่วงเรื่อๆ 
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2.1.3 ช่อดอก 
ช่อดอกใหญ่ อยู่บนก้านช่อดอกซึ่งสูงประมาณ 1.50 เมตร หรืออาจจะสูงถึง 2 เมตร แม้ว่า

จะอยู่ในสภาพแห้งแล้งหญ้าแฝกจะพยายามชูช่อดอกให้ยาวและสูงที่สุด ขณะที่ทรงพุ่มเต้ียขณะ
ดอกบานช่อดอกจะบานเป็นรูปฉัตร ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ฐานกว้างประมาณ 15 
เซนติเมตร ช่อดอกจะมีสีน้้าตาลถึงน้้าตาลแดง สีเทา หรือสีขาวนวล ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสีของ
ส่วนประกอบที่เป็นก้านช่อดอก แขนงช่อดอก กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ซึ่งจะมีสีต้ังแต่
ม่วงแดง (  red ) ถึงขาว ( alba ) หากส่วนประกอบทั้งหมดมีสีเดียวกัน เช่น สีม่วงแดง ก็จะเห็นช่อ
ดอกเป็นสีม่วงแดง หากเป็นสีขาว ช่อจะเห็นเป็นสีขาวนวล หากมีสีคละกัน เช่น ก้านช่อดอกสีม่วง 
เกสรตัวผู้สีขาว เกสรตัวเมียสีม่วงเข้ม กลีบดอกสีม่วงอ่อน ช่อดอกจะมีสีเทา หรือสีกะปิ เป็นต้น 

ดอกหญ้าแฝกจะอยู่บนแขนงช่อดอกโดยอยู่เป็นคู่ ดอกบนมีก้านดอก  ดอกล่างจะไม่มี
ก้านดอก  ดอกบนเป็นดอกตัวผู้คือมีเกสรตัวผู้  ดอกล่างเป็นดอกกระเทยคือมีทั้งเกสรตัวผู้และ
เกสรตัวเมีย เป็นดอกที่จะมีการผสมติดเมล็ด ดอกบนค่อนข้างจะเล็กเรียว บางครั้งจะเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเป็นรูปกลมคล้ายหัวเข็มหมุดที่มีส่วนบนแหลมเข้าใจว่าเป็นดอกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร 
ดอกหญ้าแฝกจะบานเพื่อผสมเกสรยาวประมาณ 4 ถึง 5 วัน ส่วนที่ผสมเกสรก่อนจะอยู่ส่วนย่อ
ของช่อ หลังผสมเกสรแขนงช่อดอกจะเริ่มหุบต้ังแต่ปลายช่อลงมาจนถึงโคนช่อและเมล็ดเริ่มแตก
เป็นรวง ซึ่งใช้เวลา 8 ถึง 10 วัน เมล็ดจะเริ่มแก่และร่วง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 12 วัน เมื่อร่วง
หมดจะเหลืออยู่เฉพาะก้านช่อดอก 

2.1.4 เมล็ดและต้นกล้า 
เมล็ดมีลักษณะกลมยาวคล้ายเมล็ดข้าวเปลือกจะมีหนามเล็กๆ เรียงเป็นแถว คล้ายหนาม

เล็กๆที่เรียงตามขอบใบ สีของเมล็ดจะมีสีเดียวกับกลีบดอกสีน้้าตาลปนเทา เมล็ดหญ้าแฝก
สามารถงอกได้แต่ไม่มากนัก และมีการพักตัว หากเก็บเมล็ดไว้ต้ังแต่หนึ่งเดือนถึงหกเดือน เมล็ด
จะมีความงอกเฉลี่ย 1 ถึง 34 เปอร์เซ็นต์ ต้นกล้าที่งอกจากเมล็ดจะงอกได้น้อย มีบางสายพันธุ์ไม่
ปรากฏว่ามีต้นกล้าเล็กของหญ้าแฝกงอกขึ้นมาบริเวณกอหญ้าแฝกเช่นแฝกหอมพันธุ์อินเดีย 

2.1.5 ราก 
รากหญ้าแฝกเป็นระบบรากฝอย มีสองขนาด คือ เส้นโตและฝอยขนาดเล็ก เส้นโตจะ

เหนียวและแข็งเจาะลงไปในดินได้ลึก เส้นเล็กจะแตกแขนงออกมาจากเส้นใหญ่ และสานกันคล้าย
ร่างแห หรือใยขัดหม้อ รากจะหยั่งลึกลงไปในดินอย่างรวดเร็วภายในสามอาทิตย์อาจยาวถึง 60 
เซนติเมตร  ในสภาพพื้นที่บางแห่งซึ่งมีหน้าดินลึก รากหญ้าแฝกอาจจะยาวถึง 3 เมตรเศษ ราก
หญ้าแฝกจะแตกแขนงเป็นรากฝอยจ้านวนมากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ บางพันธุ์จะมีรากฝอยละเอียด
มากและสีของรากจะแตกต่างกันไป เช่นแฝกหอมจากอินเดียจะมีปริมาณรากมาก ละเอียด และสี
ซีดกว่าพันธุ์ศรีลังกา เป็นต้น รากหญ้าแฝกจะมีน้้ามันหอมระเหย หรือมีกลิ่นเฉพาะตัว หากเก็บ
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รากหญ้าแฝกสดหรือแห้งไว้ในที่ปิดมิดชิดจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจาย  สามารถขับไล่แมลงได้ ชาว
อินเดียเอารากใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อไล่ผีเสื้อกลางคืน เรือดและไร น้้ามันหอมระเหยจากรากหญ้า
แฝก ใช้ท้ายาป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช พวกพืชผักได้ เช่น คะน้า ผักกาดหัว เป็นต้น 

2.1.4 สายพันธุ์หญ้าแฝกและการศึกษาเปรียบเทียบ 
ได้มีการรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกจากแหล่งพันธุ์ต่างๆทั้งในประเทศและในประเทศ  เพื่อท้า

การจ้าแนกพันธุ์ของหญ้าแฝกตามสภาพทางนิเวศวิทยาที่พบในธรรมชาติ( Ecological& 
Coodition) โดยส่วนใหญ่จะอนุโลมให้ใช้ชื่อจังหวัดที่พบเป็นชื่อของพันธุ์ เพื่อความสะดวกในการ
เรียกชื่อ  และคัดเลือกไว้ใช้เปรียบเทียบจากการด้าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน  ได้คัดเลือกพันธุ์
หญ้าแฝกไว้เป็นพันธุ์ในประเทศจ้านวน 7 พันธุ์  และต่างประเทศประเทศ 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ศรีลังกา 

ทั่วโลกมีหญ้าแฝก ( Veliveria spp ) อยู่ประมาณ 12 ชนิด ในประเทศไทยพบว่ามี 2 ชนิด 
ได้แก่ 

1.หญ้าแฝกหอม ( แฝกกลุ่ม ) หรือแฝกท้องขาว ( Vetiveria Zizanioides nash )  
2.หญ้าแฝกดอน ( Vetiveria Nemoralish A. Camus )    
 

1. หญ้าแฝกหอม ( แฝกกลุ่ม ) หรือแฝกท้องขาว ตามธรรมชาติพบขึ้นในที่รายลุ่ม
น้้าท่วมขัง เช่นที่ราบลุ่มภาคกลางขึ้นปะปนกับข้าวขึ้นน้้าจังหวัดอยุธยา อ่างทอง ในท้องร่างข้าง
ถนนริมหนองบึงจังหวัดราชบุรี ภาคเหนือพบตามแอ่งน้้าหนองบึง เช่นริมกว้านพะเยา กระทั่งอยู่ใน
ที่ระดับสูง เช่น อ้าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสองข้างถนน ภาคเหนือตอนกลาง เช่น
อ้าเภอพรานกระต่าง จังหวัดก้าแพงเพชร สุโขทัย สองข้างทางรถไฟริมบึงบรเพชร อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ภาคอีสานพบตามแหล่งน้้า ภาคใต้พบตามชายทุ่งและคันนา แหล่งน้้าเช่น
เกาะพงัน พระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี สงขลาถึงนราธิวาส ดังนั้นหญ้าแฝกชนิดนี้จึงพบมาก
ตลอดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งท้องถิ่นภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนล่างเรียกว่า “ขนาด ” ซึ่งรู้จักกันดีต้ังแต่พิษณุโลก สุโขทัยถึงอ่างทอง อยุธยา เป็นประเภท
เดียวกับที่น้ามาจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ซึ่งใช้หญ้าท้า
สมุนไพรและเครื่องหอมใช้ในพิธีทางศาสนา เช่นท้าดอกไม้จันทน์เป็นต้น 

แฝกหอมเป็นชื่อพ้องกับพืชชนิดหน่ึงซึ่งไม่ใช้พืชตระกูลหญ้าแต่เรียกแฝกหอมเช่นเดียวกัน 
ใช้รากท้าสมุนไพรแก้ปวดท้อง แถบอ้าเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ต้นคล้ายคุคไช่ รากเล็กคล้าย
กระชาย 

ใบหญ้าแฝกหอมจะกว้างกว่าใบหญ้าแฝกดอน ท้องใบหรือด้านหน้าใบจะมีสีขาว ผิวใบ
จะมีลักษณะคล้ายฟองน้้า ด้านหลังใบจะเป็นสีเขียวตลอดใบหญ้าแฝกหอมจะอ่อนขอบใบจะมี
หนามละเอียดคล้ายฟันเลื่อย โดยเฉพาะที่โคนใบหญ้าแฝกหอม( แฝกกลุ่ม ) จะมีการเปลี่ยนแปลง
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อยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับอายุ ความแห้งแล้งและการตัดใบ หน่อซึ่งก้าลังเจริญเติบโต ใบจะใหญ่กว้าง
เป็นร่องรูปตัวยู ใบแก่จะตีบแคบรูปตัววี หรือใบที่ตัดบ่อยๆ จะงอกออกมาจะเป็นใบแคบรูปตัววี ใน
สภาพธรรมชาติ แฝกหอมพื้นเมืองประเทศไทยใบจะกว้างใหญ่โค้งเป็นรูปตัวยู หากเป็นชนิดใบ
แบนจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าชนิดนั้นเมล็ดจะมีเปอร์เซนต์ความงอกสูงมาก ซึ่งจะแตกต่างจาก
แฝกหอมที่เอามาจากอินเดียและศรีลังกา ใบจะแคบกว่าและตีบเป็นรูปตัววี สีเขียวเข้ม หากอยู่ใน
สภาพที่แห้งแล้งจัด ลักษณะของใบหญ้าแฝกหอมจะแข็งดูคล้ายหญ้าแฝกดอน ในสภาพที่ดินดี
หญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอนจะมีล้าต้นและหน่อโต กาบใบที่หุ้มห่อล้าต้นคล้ายคลึงกัน เช่น 
หญ้าแฝกหอมจากอินเดีย และสายพันธุ์ประจวบคีรีขันธุ์ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งขนาดของ
หน่อและสีของกาบใบซึ่งออกสีม่วงเรื่อๆ 

2.หญ้าแฝกดอน ( Veliveria Nemoralish A. Camus ) 
พบทั่วไปตามที่ดอนเต็ง  พื้นที่ดินลูกรัง ปะปนกับต้นปรงและเป้ง จังหวัดพิษณุโลก 

ก้าแพงเพชร อุทัยธานี ตามทางน้้าธรรมชาติบนท่ีดอนและภูเขา เช่น จังหวัดหนองบัวล้าภู ราชบุรี 
ชายทุ่ง คันนา และบริเวณพื้นที่สองข้างล้าน้้า หรือที่ราบที่น้้าท่วมถึงฤดูฝน ต้ังแต่จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ พบขึ้นในป่าละเมาะ ซึ่งเป็นป่าไผ่หนามต้นไม้หนาม
ต้นเป้ง และโด่ไม่รู้ล้ม เช่นพื้นที่อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หนองโสน อ้าเภอชะอ้า จังหวัด
เพชรบุรี ทุ่งพลายงาม อ้าเภอปราณบุรี ริมทะเลดินเค็ม ทุ่งโกอ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ 
หญ้าแฝกชนิดนี้จะมีชื่อพ้องกับหญ้าชนิดหน่ึงทางภาคเหนือเรียกว่า “โขมง” จึงท้าให้เกิดความ
สับสน หญ้าดังกล่าวเรียกว่าแฝกเถื่อน ( Themeda spp ) ซึ่งอยู่กับคนละสกุลกับหญ้าแฝกที่ก้าลัง
กล่าวถึงมีลักษณะกอ ล้าต้น ใบ ช่อดอก และดอกแตกต่างกันมาก โดยทั่ง ๆ ไปหญ้าแฝกดอนหรือ
แฝก น้าใบมากรองเป็นต้นแฝกใช้มุมหลังคาบ้านเรือนหรือท้าเป็นอาชีพขายตับแฝก แถบต้าบน
นครสวรรค์ตก ต้าบนหนองกรด อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งท้าเป็นอาชีพมาเป็นเวลากว่า 
50 ปีแล้ว 

แฝกดอน ถ้าคลี่ออกด้านในจะสีขนสีเขียวและมีมาถึงโคนใบ เหนือกาบใบจะเป็นโคนใบ
และเส้นกลางใบจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม คือขอบใบทั้งสองข้างและเส้นของเส้นกลางใบมี
หนามที่ละเอียดคล้ายฟันเลื่อย ซึ่งคดจัด เหนือส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมจะเป็นใบซึ่งเริ่มแผ่แบนออก
หรือมีลักษณะตีบแคบ ถ้าตัดใบจะเห็นหน้าตัดใบเป็นรูปตัววีหรือตัวยู ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและอายุ
ของหญ้าแฝก และจะเริ่มเป็นส่วนที่อ่อนขึ้นจนกระทั่งแบนและปลายใบเรียวเล็กและโค้ง โดยใบ
ของหญ้าแฝกดอนจะเป็นสามเหลี่ยมเด่นชัดและคม ซึ่งเรียกว่าสามเหลี่ยมคมแฝก เส้นกลางใบ
ของน้้าเล็กๆ ซึ้งน้้าฝนหรือน้้าข้างจะไหลลงไปตามร่องเล็กๆนี้ลงไปยังกาบใบและโคนต้นได้ เส้น
กลางใบของหญ้าแฝกดอนจะสามารถหักได้ และเมื่อรูดจะพุ่งออกมามีลักษณะคล้ายเส้นกลางใบ
ของใบมะพร้าว ความกว้างของใบส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 7 มิลลิเมตร ถึง 1 เซนติเมตร 
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กรมพัฒนาที่ดินได้รวบรวมหญ้าแฝกที่เหมาะสมส้าหรับการน้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ต่างๆ  ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า มีหญ้าแฝกที่เหมาะส้าหรับการขยายพันธุ์และใช้การอนุรักษ์
ดินและน้้าจ้านวน 10 พันธุ์ ซึ่งมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่เป็นดินทราย คือ 
หญ้าแฝกดอน 4 สายพันธุ์ คือนครสวรรค์ ก้าแพงเพชร1 ร้อยเอ็ด และราชบุรี และหญ้าแฝกหอม 2 
แหล่งพันธุ์ คือก้าแพงเพชร2 และสงขลา3 และเจริญเติบโตในพื้นที่ดินร่วนเหนียว คือหญ้าแฝก
ดอน 5 สายพันธุ์ คือ เลย นครสวรรค์ ก้าแพงเพชร ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และหญ้าแฝกหอม 
สายพันธุ์ คือ สุราษฏร์ธานี และสงขลา3 ส้าหรับหญ้าแฝกที่เจริญเติบโตในพื้นที่ดินลูกรังคือ หญ้า
แฝกดอน 2 สายพันธุ์ คือ เลย และประจวบคีรีขันธ์ และหญ้าแฝกหอม 4 สายพันธุ์ ศรีลังกา และ
สงขลา3 

หญ้าแฝกทั้ง 10 สายพันธุ์สามารถอนุรักษ์ดินและน้้าตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ดี ซึ่งเป็นหญ้าแฝกดอน 6 สายพันธุ์ หญ้าแฝกหอม 4 สาพันธุ์ และพบว่าหญ้าแฝก
ดอนแตกกอดีกว่า แต่ความสูงของหญ้าหอมจะสูงกว่าเล็กน้อย 
ตารางท่ี  2.1  เปรียบเทียบความแตกต่างของหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน  

หญ้าแฝกหอม หญ้าแฝกดอน 
ถิ่นก าเนิด 

- ดอนกลางของทวีปเอเชีย สันนิฐานว่าอยู่ในประเทศ
อินเดีย 

- มีการน้าไปปลูกขยายพันธุ์ทั่วไป 
 

ลักษณะกอ 
- มีพุ่ม ใบยาวตั้งตรงขึ้นสูง 
- สูงประมาณ 150-200 ซม. 
- มีความแตกตะเถียงและแตกแขนงล้าต้นได ้

 
ใบ 

- ยาว 45-100 ซม. กว้าง 0.6-1.2 ซม.  
- ใบสีเขียวเข้ม หลังใบโค้งเป็นสีเขียวตลอด ท้องใบออก

สีขาวมีรอยกั้นขวางในเนื้อใบ ส่องกับแดดเห็นชัดเจน 
- เนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบมาก ท้าให้ดูนุ่มมัน 

ผิวใบมีลักษณะคล้ายฟองน้้า 
 
ช่อดอกและดอก 

- ช่อดอก สูง 150-250 ซม. 
- ส่วนใหญ่มีสีอมม่วง 
- ดอกย่อยไม่มีรยางค์แข็ง 

เมล็ด 
- ขนาดโตกว่าหญ้าแฝกดอนเล็กน้อยสีไม่แตกต่างดัน 

ถิ่นก าเนิด 
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย ลาว เขมร และ

เวียดนาม 
- กระจายพันธุ์อยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ไม่มี

การน้้าไปปลูกขยายพันธุ ์
ลักษณะกอ 

- เป็นพุ่ม ใบยาวปลายจะแผ่โค้งลงคล้ายกอตะไค้ไม่ตั้ง
มากเหมือนหญ้าแฝกหอม 

- สูง 100 – 150 ซม. 
- ปกติไม่มีการแตกตะเกียง และแขนงล้าต้น 

ใบ 
- ยาว 35 – 80 ซม. กว้าง 0.4-0.8 ซม.  
- ใบสีเขียวซีดหลังใบพับเป็นสันแข็งสามเหลี่ยมท้องใบสี

เดียวกับด้านหลังใบแต่ชิดกว่า แผ่นใบเม่ือส่องกับแดด 
ไม่เห็นรอยก้นในเนื้อใบ 

- เนื้อใบหยาบ สากคาย มีไขเคลือบน้อย ท้าให้ดูกร้านไม่
เหลือบมัน 

ช่อดอกและดอก 
- สูง 100-150 ซม. 
- มีได้หลายสีตั้งแต่มีขาวครีม สีม่วง 
- ดอกมีรยางค์แข็ง 

เมล็ด 
- ขนาดเล็กกว่าหญ้าแฝกหอม 
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หญ้าแฝก ( Vetiver spp. ) แฝกหรือแฝกเถื่อน ( Themeda spp ) และหญ้าคา (  

Imperata eylindrica) 
        เนื่องจากมผีู้รู้จกัหญา้แฝกกันน้อยมากจงึพยายามท่ีจะหาขอ้เปรยีบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างหญ้าแฝกกับหญ้าชนิดอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญ้าคา จะขอกล่าวเพียงสังเขป 
ดังนี้ 
        1.ชื่อ หญ้าแฝกมีชื่อพ้องกับหญ้าอ่ืนหลายชนิด โดยเฉพาะแฝกหรือแฝกเถื่อน ซึ่งจัดอยู่ใน
สกุล Themeda แฝกหรือแฝกเถื่อนกอจะใหญ่สูงโปร่ง หน่อหรือต้นซึ่งมีกาบใบหุ้มจะแบนและโต
มาก โตกว่าหน่อหญ้าแฝกหลายเท่า ยอกและใบดูคล้ายใบอ้อย มีขนาดเล็กกว่าใบอ้อยแต่ใหญ่
กว่าใบหญ้าแฝก 2 ถึง 3 เท่า เส้นทางใบเป็นเป็นสีขาวอย่างเด่นชัด คล้ายใบอ้อย ขอบใบคม โคน
ใบไม่มีลักษณะสามเหลี่ยมคมแฝก การแทงหน่อมีลักษณะคล้ายไผ่ ต้นท่ีมีช่อดอกจะสูง 3 – 4 
เมตร ช่อดอกโค้งปลายห้อยลง กลีบดอกหรือเปลือกเมล็ดมีขนสีน้้าตาลถึงน้้าตาลเข้มปุกปุย เมล็ด
ยาวมากกว่า 1 เซนติเมตร มีทางสีด้า ยาวมากว่าความยาวเมล็ดถึง 10 เท่า เมื่อร่วงหล่นจะงอก
เป็นต้นอ่อนได้ดี จึงเป็นการกระจายพันธุ์ด้วยเมล็ดอย่างรวดเร็ว พบทั่วไปทุกภาคต้ังแต่เหนือจรด
ใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภูเขาหรือฝกตกชุกทั่วๆไป เป็นวัชพืชน้ามาใช้ประโยชน์น้อย 
นอกจากชาวนาภาคเหนือน้้ามาฟั่นเป็นเชือกส้าหรับมัดฟ้อนข้าวในฤดูเก็บเก่ียว 
        2. การใช้ประโยชน์ หญ้าแฝกที่ขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเกี่ยวมาตากแดดไว้ประมาณ 2 วัน 
แล้วมัดรวมกันให้ได้จ้านวนมากเพื่อกรองเป็นต้น หลังจากกรองเป็นต้นแล้วเรียกว่า “ตับแฝก” .ใช้
ในกรมุมหลังคา ในบางท้องที่ยังใช้หญ้าคามากรองเป็นต้นได้เช่นเดียวกัน หลังจากกรองแล้วก็
เรียกว่า “ตับแฝก” เช่นเดียวกัน จึงเห็นว่ามีชื่อพ้องกันในการใช้ประโยชน์ จึงท้าให้สับสนว่าหญ้า
แฝกกับหญ้าคาเป็นพืชชนิดเดียวกัน ความจริงเป็นพืชคนละชนิดกล่าวคือ 
        หญา้คาเป็นวัชพชืท่ีร้ายแรงมกีารกระจายพนัธุ์ด้วยเมล็ด เมล็ดจะมปุียคล้ายกับปุยนุ่น น้า
เมล็ดปลิวไปตามลม ตกตามที่ต่างๆแล้วงอกและเจริญเป็นหญ้าคา ขณะเดียวกันหญ้าคาจะขยาย
เป็นกอ โดยการแตกไหล ( stolon ) ไปใต้ผิวดินเป็นล้าต้นไต้ดินและแทงหน่อขึ้นมาบนดินเป็นต้น
ใหม่ ซึ่งไหลของหญ้าคาจะประสานกันอยู่ใต้ผิวดินอย่าหนาแน่นและขยายกออย่ารวดเร็ว จึงเห็น
หญ้าคาขึ้นติดต่อกันเป็นผืน ซึ้งต่างจากหญ้าแฝกที่เป็นกอๆ หญ้าคาจะมีล้าต้นเล็กกลมเมื่อเทียบ
กับหญ้าแฝก ล้าต้นจะย่างปล้องสูงชะลูดหุ้มห่อด้วยกาบใบ ใบมีลักษณะแบนและกว้างค่อนไป
ทางปลายใบช่อดอกจะกลมเป็นหลอด มีดอกอัดกันแน่นและมีปุยคล้ายปุยนุ่น เมื่อเมล็ดแก่จะ
หลุดกระจายไปตามลม การใช้ประโยชน์จากหญ้าคานอกจากจะน้ามากรองเป็นต้นแฝกแล้ว บาง
ท้องที่ยังเอามาฟั่นเป็นเชือกเพื่อมัดฟ่อนข้าว เช่นชาวไร่จังหวัดกาญจนบุรีมีอาชีพเสริมท้าเชือก
จากหญ้าคา และส่งมาขายยังจังหวัดอยุธยา อ่างทองในช่วงฤดูเก็บเก่ียวข้าวนาปี 
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ตารางท่ี 2.2  เปรียบเทียบคามแตกต่างของแฝกเถื่อนและหญ้าคา  

หญ้าแฝกเถื่อน หญ้าคา 
ลักษณะกอ 

- กอจะใหญ่สูงโปร่ง 
 
- การแทงหน่อมีลักษณะคล้ายไผ่ 

ล าต้น 
- หน่อหรือล้าต้นมีกาบใบหุ้มและแบนและ

โตมากโตกว่าหน่อหญ้าแฝกหลายเท่า 
- สูง 3-4 เท่า 

ใบ 
- ยอดและใบดูคล้ายใบอ้อยมีขนาดเล็ก

กว่าใบอ้อย แต่หญ้าและกว้างกว่าใบ
หญ้าแฝก 

- เส้นกลางใบเป็นสีขาวอย่างเด่นชัด 
- ขอบใบคม 
- โคนใบไม่มีลักษณะสามเหลี่ยมคมแฝก 

ช่อดอกและดอก 
- ช่อดอกโค้งปลายห้อยลง 
- กลีบดอกหรือเปลือกเมล็ดมีขนสีน้้าตาล

ถึงน้้าตาลเข้ม ปุกปุย 
เมล็ด 

- เมล็ดยาวมากกว่า 1 เซนติเมตร มีทางสี
ด้ายาวมากกว่า ความยาวเมล็ดถึง 10 
เท่า 

- กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ดอย่ารวดเร็ว เมื่อ
ร่วงหล่นจะงอกเป็นต้นอ่อนได้ดี 

การใช้ประโยชน์ 
- น้ามากรองเป็นตับ เรียกว่าตับแฝกใช้มุม

หลังคา 
- น้ามาฟั้นเป็นเชือกส้าหรับมัดฟ่อนข้าว 

ลักษณะกอ 
- ขยายกอโดยการแตกไหล อย่างรวดเร็ว

ไปใต้ผิวดินเป็นล้าต้นใต้ดิน 
- แทงหน่อขึ้นมาบนดินเป็นล้าต้นใหญ่ 

ล าต้น 
- ล้าต้นเล็ก กลม เมื่อเทียบกับหญ้าแฝก 
- ล้าต้นจะย่างปล้องสูงชะลูดหุ้มห่อด้วย

กาบใบ 
ใบ 

- มีลักษณะแบนและกว้าง ค่อนใบไปทาง
ปลายใบ 
 
 

 
 
ช่อดอกและดอก 

- ช่อดอกเจาะกลมเป็นหลอด 
- มีดอกกันแน่นและมีปุยคล้ายปุยนุ่น 

 
เมล็ด 

- เมื่อเมล็ดแก่จะหลุดกระจายไปตามลม
ไปตามลมตกตามที่ต่างๆแล้วงอก
เจริญเติบโตเป็นต้นหญ้าคา 

 
 
การใช้ประโยชน์ 

- น้ามากรองเป็นต้นแฝก 
- ฟั่นเป็นเชือกเพ่อมัดฟ่อนข้าว 
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2.2  การผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
 

หญ้าแฝกเป็นพืชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้าริ ให้ใช้เป็นพืชป้องกัน
การพังทลายของดิน หลังจากที่ปรากฏผลจากการทรงงานในแปลงทดลองหลายพื้นที่ พบว่าราก
ของหญ้าแฝกช่วยชะลอกระแสน้้าป้องกันดินพังทลายและเก็บความชุ่มชื้นได้ดี เพราะหญ้าแฝกมี
กอหนาแน่น มีรากที่ช่อนไชลงไปในดินลึกหลายเมตร 
        หญา้แฝกสามารถขึ้นอยู่ตามธรรมชาติท่ัวทุกภาคของประเทศ ดินทกุชนิดทุกสภาพดินฟา้
อากาศมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vetieria Zizanioides เป็นพืชที่มีความสามรถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี เส้นผ่านศูนย์กลางกอประมาณ 30 ซ.ม. ความสูงดอกยอดประมาณ 50 – 150 
ซ.ม. กว้างประมาณ 8 ม.ม. แนวรั้วหญ้าแฝกเปรียบเสมือนแผ่นกรองที่หนาแน่น รากของหญ้าแฝก
เหมือนด้ายท่ีเย็บร้อยกันเป็นยวงกว้างในดิน โดยทั่วไปหญ้าแฝกมีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งกับ
ชีวิตในสังคมไทยมานาน มีการน้าเอาหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันมากมาย  เช่น น้า
รากท่ีมีความหอม มาแขวนในตู้เสื้อผ้าท้าให้มีกลิ่นหอมและช่วยไล่แมลงที่จะมาท้าลายเสื้อผ้า เป็น
สมุนไพรทางการแพทย์ สรรพคุณช่วยขับลมในล้าใส้ แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ใช้ใบและต้น ท้า
วัสดุหลังคาบ้าน ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน เชื้อเพลิง อาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก ท้ากระดาษ ท้าเชือก และท้า
ผลิตภัณฑ์ใช้สอยเป็นต้น 

เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมโดยกองอุตสาหกรรมในครอบครัวได้ทดลองการน้าเอาหญ้าแฝกมาพัฒนาท้า
ผลิตภัณฑ์หัตกรรม เพื่อน้าไปถ่ายทอดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ราษฎรในพื้นที่โครงการปลูกหญ้าแฝก เช่นโครงการพัฒนาคอยตุงจังหวัดเชียงราย 

การผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกจะศึกษารายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้  
1.ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 

1.1 การคัดเลือกชนิดสายพันธุ์ 
              1.2 การคัดหญ้าแฝก  
              1.3 การตากหญ้าแฝก  
              1.4 การเตรียมเส้นส้าหรับท้าผลิตภัณฑ์  
                      1.4.1 การน้าใบหญ้าแฝกที่ตากแห้งไปท้าผลิตภัณฑ์เลย  
                      1.4.2 ใช้วิธีน้าไปรีด  
                      1.4.3 ใช้วิธีน้าไปเลียด  
                      1.4.4 ใช้วิธีน้าไปต้ม  

www.ssru.ac.th



 21 

              1.5 การฟอกขาวหญ้าแฝก  
                      1.5.1 การน้าไปฟอกขาวการท้าผลิตภัณฑ์  
                      1.5.2 กาน้าผลิตภัณฑ์ที่ท้าเสร็จแล้วมาอบก้ามะถัน  
           2.เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าผลิตภัณฑ์จาหญ้าแฝก  
           3.กรรมวิธีการผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  
           4.ประเภทผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  
           5.ลักษณะการผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  
           6.แหล่งผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  
           7.วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  
           8.ก้าลังการผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
           9.การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  

1 ขั้นการเตรียมวัตถุดิบ 
        1.1 การคัดเลือกชนิดและสายพันธุ์  
             หญา้แฝกในประเทศไทยมอียู่ 2 ชนิด คือ หญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน กรมพัฒนา
ที่ดินได้รวบรวมไว้ทั่วประเทศคัดเลือกได้ 27 สายพันธุ์ แต่มีหญ้าแฝกที่เหมาะส้าหรับการ
ขยายพันธุ์และการอนุรักษ์ดินและน้้าจ้านวน 10 สายพันธุ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
            ก.หญ้าแฝกหอม ( Vetiveria Zizanioides Nash ) 
                เป็นหญา้แฝกที่สามารถรบัตัวเข้ากับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ดี เจริญเติบโตได้
ค่อนข้างรวดเร็ว จะให้ช่อดอกหลายช่อและเกิดการผสมข้ามต้นทุกปี หญ้าแฝกหอมมีความยาว 
40 – 90 ซ.ม. กว้าง 0.6 – 0.9 ซ.ม. ท้องใบออกสีขาวซีดกว่าด้านหลังใบเวลาตากแห้งจะมีสีเขียว
นวล เหมาะส้าหรับมาท้าผลิตภัณฑ์มาก แฝกหอมมี 4 สายพันธุ์ คือ ศรีลังกา ก้าแพงเพชร 2 สุ
ราษฎรธานี และ สงขลา 3 
            ข.หญ้าแฝกดอน (Vetiveria Nernoralis A. Camus) 
        หญา้แฝกดอนหรือท่ีเรียกวา่แฝกหรือแฝกพื้นบ้านน้ัน มกีารกระจายพนัธุ์ในวงศ์แคบๆตาม
ธรรมชาติเฉพาะบริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยอดกอตรงปลายจะแผ่โค้งคล้ายกอตะไคร้  
ไม่ตั้งมากเหมือนหญ้าแฝกหอม ในบางพื้นที่พบว่าขึ้นอยู่หนาแน่น ในลักษณะเป็นพืชพื้นล่างคุม
ดินเป็นบริเวณกว้าง หญ้าแฝกดอนมีใบยาว 35-60 เซนติเมตร กว้าง 0.4-0.6 เซนติเมตร ใบมีสี
เขียวซีด หลังใบพับสามเหลี่ยมของใบมีหนาม เนื้อใบหยาบสากคายมีไขเคลือบน้อย ท้าให้ดูกร้าน
ไม่เคลือบมัน ท้องใบมีสีเดียวกับด้านหลังใบ แต่จะมีสีซีดกว่า แผ่นใบเมื่อส่องแสงแดดไม่เห็นรอย
เส้นในเนื้อใบ เส้นกลางใบสังเกตได้ชัดเจน มีลักษณะแข็งเป็นแกนนูนทางด้านหลัง จึงไม่เหมาะ
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ส้าหรับมาท้าผลิตภัณฑ์ แฝกดอนมี 6 สายพันธุ์ คือ พันธุ์นครสวรรค์ เลย ประจวบคิริขันธ์ 
ก้าแพงเพชร ราชบุรี ร้อยเอ็ด 
         จากคุณสมบัติของหญา้แฝกทั้ง 2 ชนิดและ 10 สายพันธุ์ดังกล่าวข้างต้นหญ้าแฝกที่
เหมาะสมน้ามาผลิตภัณฑ์คือ หญ้าแฝกหอม ซึ่งหญ้าแฝกหอมที่น้ามาท้าผลิตภัณฑ์มีหลายสาย
พันธุ์ แต่ที่นิยมใช้อยู่ปัจจุบันมี 3 สายพันธุ์ ซึ่งมีความเหนียวใบใหญ่ยาว เหมาะสมส้าหรับท้า
ผลิตภัณฑ์คือ  

1) พันธุ์สุราษฎร์ธานี มีคุณสมบัติ เหนียว ใบหญ้า และยาว 70-100 เซนติเมตร  
2) พันธุ์ศรีลังกา หรือ อินเดีย มีคุณสมบัติเหนียว เล็กกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานีความยาว ไล่เลี่ย

กัน 
3) พันธุ์สงขลา ใบใหญ่ ยาว แต่เปราะกว่า พันธุ์สุราษฎร์ธานีและศรีลังกา 

        1.2 การตัดหญ้าแฝก  
หญ้าแฝกแต่ละพันธ์ การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน แต่พอประมาณอายุที่จะน้ามาใช้งานได้ 

คือ แฝกที่ปลูกใหม่หากได้มีการบ้ารุงดี อายุประมาณ 5 – 6 เดือนก็ตัดมาใช้งานได้ หลังจากนั้นก็
จะตัดได้ทุกเดือน แฝกอ่อนจะใช้งานได้ดี หากแฝกเริ่มมีดอกจะแข็งหักง่ายไม่เหมาะสมส้าหรับท้า
ผลิตภัณฑ์ เมื่อเราเลือกแฝกในแปลงได้เหมาะสมส้าหรับการใช้งานแล้ว ก็ลงมือจากหญ้าแฝก 

การตัดต้องตักทั้งร่องคือตัดหมดเลย ตัดเป็นบางส่วนไม่ได้เพราะเป็นหญ้าแฝกจะแตกใบ
ใหม่ไม่พร้อมกัน ท้าให้ใบอ่อนแก่ไม่เท่ากัน วิธีตัดใช้เคียวเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข้าวจะสะดวก เมื่อตัด
ได้ให้วางให้เรียบร้อย หญ้าหักตอนสดเมื่อแห้งเส้นก็จะขาด 
        1.3 การตากหญ้าแฝก  
       วันแรกควรนา้แฝกมากระจายเรียงให้เป็นแนว พอแฝกเร่ิมเหี่ยว ก็คัดส่วนท่ีใชก้ารไมไ่ด้ออกไป 
เอาส่วนที่ใช้ได้มามัดปลายเป็นก้าๆ เพื่อให้สะดวกในการขนย้ายและเก็บ เมื่อคัดเสร็จก็น้ามาตาก
โดย แผ่ด้านโคนของแฝกออกให้บาง เป็นรูปพัด และวางเรียงกันให้เป็นระเบียบจะดูเรียบไม่ยุ่ง
เหยิง ท้าให้แฝกแห้งเร็ว ตากประมาณ 3 – 5 วัน หากฝนไม่ตกก็ไม่ต้องเก็บระหว่างตากเมื่อแห้ง
แล้วก็น้าไปใช้งานได้เลย 
        1.4การเตรียมเส้นหญ้าแฝกส้าหรับท้าผลิตภัณฑ์  
        น้าหญา้แฝกที่แห้งแลว้มาเตรียมเสน้ให้เหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ที่จะท้าโดยการแยกเส้น
สั้นและยาว ความอ่อนและแข็งออกตามความเหมาะสมที่จะใช้แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
หลายวิธี เช่น 
            1.4.1ใช้ใบหญ้าแฝกตากแห้งมาท้าผลิตภัณฑ์หัตกรรมโดยไม่จ้าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการอ่ืน แต่ผู้สานควรจะต้องระวัง และดูลักษณะทิศทางของหนามเล็กๆ ที่ปลายใบ ตัด

www.ssru.ac.th



 23 

ปลายใบออกประมาณ 20 ซ.ม. เพราะปลายใบจะคม และรูดใบไปตามทิศทางของหนาม วิธีนี้
เหมาะสมกับการท้าผลิตภัณฑ์สานหยาบๆ ไม่ต้องมีการประณีต  
            1.4.2   การรีด เพื่อให้เรียบแยกเส้นส้าหรับสานลาย หรือดีเกลียว  
            1.4.3 การเลียด ให้น้าใบหญ้าแฝกที่ตากแห้งแล้วมาเลียดเป็นเส้นเล็กๆ ขนาด
เท่ากันเพื่อสานเป็นผลิตภัณฑ์ วิธีนี้เหมาะกับการท้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความละเอียด ประณีต  
            1.4.4   ใช้วิธีน้ามาต้ม หากต้องการให้เส้นหญ้าแฝกเหนียวขึ้น ก็ให้น้าใบหญ้า
แฝกไปต้มในน้้าสะอาดผสมเกลือแกง โดยใช้อัตราส่วน น้้า 10 ลิตรต่อเกลือแกง 1 ช้อนโต๊ะ ต้มให้
เดือดประมาณ 10 – 15 นาที แล้วน้ามาล้างให้สะอาด 1 ครั้ง แล้วตากให้แห้ง จะได้เส้นหญ้าแฝก
ที่เหนียวและขาวขึ้น ท้าให้ไม่ค่อยมีเชื้อรา แต่ความมันเงาของเส้นหญ้าจะลดน้อยลง 
        การท่ีจะเลอืกใชวิ้ธไีหนก็ข้ึนอยู่กับประเภทของผลติภณัฑ์วา่ต้องการความประณีตมาก
น้อยแค่ไหน และต้องค้านึงถึงเวลาที่จะใช้ในการผลิตด้วย 
        คัดเลือกเฉพาะใบหญา้แฝกอ่อน โดยก่อนน้ามาสานใหพ้รมน้้า เพื่อให้ใบไมแ่ข็งกระด้าง
ในการสาน หรือจะใช้ผ้าชุบน้้าหมดมาดๆ รูดขนที่ใบก่อนสานก็ได้  
        1.5 การฟอกขาวหญ้าแฝกมี 2 วิธี  
            1.5.1 น้าหญ้าแฝกฟอกขาวก่อนท้าผลิตภัณฑ์  
ล้าดับที่ 1 ก่อนต้มต้องต้มแยกหญ้าแฝกก่อน เพราะถือว่าหญ้าแฝกนั้นมีสิ่งสกปรกอยู่  

1. ใช้หญ้าแฝก ครึ่งกิโลกรัมต่อน้้า 40 ลิตร 
- โซดาแอส SODA ASH NO2CO3 3% 
- โซดาไฟ คอสติคโซดา CAUSTIC SODA หรือโซดาเดียมไฮด๊อกไซด์  

SODIUM HYDROXIDE NaOH 3%  
- สบู่เทียมเวตต้ิงเอเย่น WETTING AGBNT 3% 

2. ต้มในน้้าเดือดที่มีสารประกอบตามข้อที่ 1 นาน 40 – 50 นาที  
3. แล้วน้าไปล้างน้้าให้สะอาด และผึ่งลมให้แห้ง เก็บไว้น้าไปฟอกขาวอีกครั้ง  

ล้าดับที่ 2 วิธีฟอกขาวด้วยปูนคลอรีน CHLOREIN BLBACHING 
1. ให้หญ้าแฝกที่ต้มแยกเอาไขมันและสิ่งสกปรกออกแล้ว ½ กิโลกรัม 
2. น้้าสะอาด 40 ลิตร 
3. คลอรีน CHLOREIN NaOcl ประมาณ 4 – 5 กรัม 
4. ละลายคลอรีนลงในน้้าสต๊อกคลอรีน STOCK CHLOREIN ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที เพื่อให้

ผงปูนคลอรีนนอนตกตะกอน 
5. เอาน้้าออกจากผงที่ตกตะกอนแล้วน้าเอาเส้นหญ้าแฝกตามที่ได้ต้มแยกเอาสิ่งสกปรกออก

ในข้อแรก ข้อที่ 1 ลงผสมเย็นกับน้้าคลอรีน แช่ทิ้งไว้ประมาณ 50 นาที  
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6. แล้วน้าเอาหญ้าแฝกออกผึ่งให้แห้ง แล้วจะน้าเอาหญ้าแฝกที่ขาวกว่าเติมไปย้อมก็จะได้สี
ตามต้องการ หรือจะใช้น้้ายากรีสเซอรีนทาผิวก็จะสวยงามดีและอ่อนนุ่ม  

ล้าดับที่ 3 วิธีฟอกขาวยิ่งขึ้น หรือฟอกนวล ด้วยการฟอกไฮโดรเยนบรีสซึ่ง HYDROGEN 
BLEACHING  

1. -หญ้าแฝกที่ฟอกขาวแล้ว ½ กิโลกรัม ผสมกับน้้าประมาณ 30 ลิตร 
-ไฮโดรเยนเปอร์ออกไซด์ HYDROGEN PEROXIDE ( H2O2 ) 60% ต่อน้้า ประมาณ 8 – 
9 ลิตร 
-โซเดียมซิลิเกต SODIUM SILICATE ( Na2SLO3  ) 40% ต่อน้้า 8 – 9 ลิตร  
-สบู่เทียมเวตต้ิงเอเย่น WETTING AGENT 1 – 1.5 กรัม 

        2.   –ต้นหญ้าแฝกที่มีสารละลายตามข้อที่ 1 ให้เกือบเดือด ประมาณ 80 องศาเซลเซียส  
              นานประมาณ             50 นาที  
        3.-เอาออกล้างให้สะอาด  แล้วน้าออกตากให้แห้ง  แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีได้ตามต้องการด้วย
การย้อม 

1.5.2  การน้าผลิตภัณฑ์ที่ท้าเสร็จแล้วมาอบก้ามะถัน 
การน้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกมาอบก้ามะถัน  เพื่อให้ขาวขึ้น  เพราะหญ้าแฝกจะโดน

ความชื้นอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลือง  เมื่ออบก้ามะถันแล้ว  สีจะขาวขึ้น  ส่วนมากนิยมอบก้ามะถัน  
เมื่อท้าผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว  หากอบก้ามะถันก่อน  เมื่อหญ้าแฝกโดนน้้าเพราะขณะท้าผลิตภัณฑ์
จะต้องพรมน้้าช่วยให้นิ่มสีของหญ้าแฝกจะเหลืองอีก 

วิธีการอบก้ามะถัน  ท้าได้ดังนี้ 
-เตรียมตู้อบ ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาวเมตรครึ่งเมตร  
-เตรียมถ่านหุงข้าว พร้อมภาชนะถ้วยกระเบื้องหรือกระป๋องนม  
-เตรียมก้ามะถันป่น 1 ช้อนโต๊ะ 
-น้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเรียงไว้ข้างบนให้เรียบร้อย 
-น้าถ่านหุงข้าวที่ติดไฟแล้วใส่ในภาชนะกระเบื้องหรือกระป๋องนม  
-น้าก้ามะถันผงโรยลงไปในถ่านที่ติดไฟแล้วก็เกิดไปลุกแล้วเป็นควันน้าไปวางในตู้ที่เตรียม

ไว้ชั้นล่าง 
สรุป 
1.การต้มเป็นการแยกเอาสิ่งสกปรกออกและท้าให้หญ้าแฝกมีลักษณะเหนียวขึ้น  
2.ท้าการฟอกด้วยปูนคลอรีนให้ขาวแบบเปลี่ยนสี  
3.ท้าการฟอกให้ขาวย่ิงขึ้น หรือฟอกนวลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แล้วไปทาด้วยกรีส

เซอรีน เพื่อให้อ่อนนิ่มเมื่อต้องการ 
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2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
         1.เครื่องรีดหญ้าแฝกท้าด้วยโลหะลูกกลิ้งชุปโครเมียมชนิดแข็ง( HARD 
CHROMB) เพื่อกันไม่ให้เกิดสนิมมีสกรูอยู่ด้วยบน 2 ตัวส้าหรับคลายให้กว้างและให้แคบเพื่อ
สะดวกในการรีด 
         2.เข็มสอดน้า ใช้ในแคบๆ เช่น สอดลงในช่องที่ติดกันมากๆ เข็มจะน้าเส้นใยของ
หญ้าแฝกผ่านไปได้สะดวก 
         3.เหล็กเจาะน้า ( AWL) ใช้ปลายแหลมของเครื่องมือเจาะให้ทะลุ เมื่อขยายด้วย
เหล็กเจาะจนเป็นรูแล้วจึงใช้เข็มสอดน้าตาม จะท้าให้ง่ายเข้า 
        4.คีมปลายแบน ( FLAT NOSE PLIERS) ใช้ดึงเส้นใยหรือใช้คีมแทนมือได้หรือใช้
กับของเล็กๆ ที่มือไม่สามารถจับได้ถนัด 
         5.กรรไกร ( SHEARS) มีไว้ส้าหรับตัดหญ้าแฝกเป็นสิ่งส้าคัญเพราะจะต้องใช้ใน
การตัดหรือเล็มส่วนต่างๆในกิจกรรมของการท้างาน  
         6.ไม้บรรทัด ( RULER) มีเตรียมไว้ในการวัดขนาดให้เส้นตรงในการออกแบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหญ้าแฝก 
         7.ดินสอควรใช้ 2 บี  เป็นอย่างต้่า ไม่อ่อนไม่แข็งเพื่อใช้บันทึกข้อความเกี่ยวกับ
งานหญ้าแฝกหรืองานเขียนแบบต่างๆ 
         8.ยางลบ  (ERASER) ต้องจัดหาไว้ประจ้าเมื่อมีความจ้าเป็นผิดพลาดก็จะได้ลบ
และท้างานสะดวก  งานก็จะสะอาดเรียบร้อยดี 
         9.มีดใช้ตัด ถาก เหลา ตามแต่ความจ้าเป็นมีดต้องคมอยู่เสมอ  เป็นของคู่กันกับ
งานหญ้าแฝก  และอาจผลิตขึ้นโดยผสมกับงานอ่ืนๆ 
         10.ค้อนหัวเหล็กส่วนด้ามเป็นไม้เวลาท้างานต้องดูความเหมาะสมใช้ทุบหรือตอก
ตามแต่จะเห็นสมควร 
         11.เครื่องตีเกลียว (SPINNING) เป็นโลหะใช้มือหมุน มีกระสวย (SPOOL) ท้า
ด้วยไม้สวมใส่ขณะที่พันเกลียวไปแล้วครั้งหนึ่งก็หยุดเอาเกลียวที่พันแล้วนั้นเก็บเข้าในกระสวยโดย
ไม่ต้องถอดออกจากเครื่องปั่นเกลียวเป็นแต่เพียงยกเส้นเชือกให้ต้ังฉากกักกระสวยแล้วปั่นเก็บเข้า
ไว้  ท้าเช่นนี้ต่อไปจนเต็มกระสวย 
         12.ไม้ปาด (SLICE WOOD) ปลายบางมีด้านถือเรียวเล็กใช้จุ่มกาวยางทาหญ้า
แฝกเมื่อต้องการต่อให้มีความยาว 
         13.กาวยาง (RUBBER CEMENT) เป็นน้้ายางที่ผสมส้าหรับขายตามตลาดแผนก
ช่างหนังชอบใช้ แต่ไม่ใช้ชังกาวเพราะไม่เหนียว 
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         14.หุ่นไม้ ( MODEL OF WOOD) ส้าหรับเป็นแบบสานหรือเย็บหมวก มีหลาย
ขนาด ที่นิยมใช้คือเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม. 
         15.แลคเกอร์เป็นน้้ามันข้นใช้ผสมกับน้้ามันทินเนอร์ท้าให้เจือจางและสดใส 
ส้าหรับท้าผลิตภัณฑ์ ท้าให้ดูเป็นมันสะอาดตา 
         16.จักร เป็นเคร่ืองมือที่จ้าเป็นชนิดหนึ่งในการออกแบบกระเป๋า หมวก แผ่นรอง
ของร้อน โคมไฟ ฯลฯ ล้วนแต่เป็นงานที่ต้องใช้จักรเย็บประกอบเป็นรูปส้าเร็จทั้งสิ้น ชนิดของจักร
ต้องเป็นจักรที่เย็บได้ทั้งธรรมดาและซิกแซก เช่นการเย็บหมวกด้วยการน้าเอาเปียเส้นเล็กๆมาเย็บ
ซิกแซกต่อเข้าด้วยกัน เป็นต้น หรือการเย็บเส้นเปียต่อปันเป็นผืน ก็เย็บด้วยจักรซิกแซกเช่น
เดียวกัน 
         17.เข็มน้าในการเย็บ ( LOCKER NEBDLE ) เป็นเข็มที่ใช้มือเย็บตลอด จังหวะที่
เย็บจะดีอยู่ที่ผู้เย็บจะต้ังใจมากน้อยแค่ไหนเพียงไร หรือ เกิดจากความช้านาญโดยแท้ประโยชน์
ของการใช้เข็มน้านี้ก็เพราะจักรไม่สามารถเย็บได้ เพราะแผ่นที่เย็บหนาเกินไป 
         18.เข็มมีหลักใหญ่เรียกได้ 2 ชนิด ชนิดที่ 1 เรียกเข็มปลายทู่ ( BLUNT HEEDLE) 
เข็มนี้ใช้กับวัสดุที่หยาบไม่ต้องดูผลที่แทงลงไม่ว่ามีผลอย่างไร ส่วนชนิดที่ 2 เรียกเข็มปลายแหลม 
 ( POINTED NEEDLE ) เข็มนี้ใช้กับวัสดุที่อ่อนนุ่มเป็นงานประณีตละเอียด 
        เขม็ปลายแหลม เป็นเข็มท่ีใชกั้บงานท่ีเน้นความประณีต เป็นงานท่ีมคุีณค่าในด้านศิลปะ
เช่น งานปัก งานสอย งานลักพัน ฯลฯ ล้วนแต่เป็นงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้งดงามและปราณีต
ด้วยเข็มปลายแหลมทั้งสิ้น 
        3.กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  
        การผลิตผลติภณัฑ์จากหญา้แฝกมหีลายวิธ ีแล้วแต่จะเลอืกว่าวิธไีหนเหมาะสมกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต ซึ่งมีวิธีการผลิตดังนี้ 

3.1. วิธีการถัก 
3.2. วิธีการพัน 
3.3. วิธีการสาน 
3.4. วิธีการตีเกลียว 
3.5. วิธีการผูก 
3.6. วิธีการทอ 

        3.1วิธีการถัก  
        วิธกีารถักจะใชวั้สดุที่เป็นเส้นอ่อนและมคีวามยาวพอสมควร ใชถั้กยึดโครงสรา้งภายนอก
ให้ติดกับผนังของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เช่นการถักขอบภาชนะการถักหูภาชนะ หรือการถักโครงต่างๆ 
ของภาชนะเป็นต้น 
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        การถักน้ีบางคร้ังจะเรยีกว่าการผกูก็ได้ ลักษณะถักหรอืการผกูภาชนะโดยท่ัวไป จะมี
ระเบียบที่เป็นลักษณะเฉพาะของการถักแต่ละแบบ เช่นเดียวกับแบบของลานสาน เช่นลายถักหัว
แมลงวัน ลายถักปลาช่อน 
        อย่างไรก็ตามแมว่้าการถักจะเป็นการเสรมิเพื่อให้เคร่ืองจกัรสานมคีวามสมบูรณย่ิ์งข้ึนก็
ตามแต่การถักก็เป็นขบวนการที่จ้าเป็นอย่างขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือเครื่องใช้อ่ืนๆ ถ้า
สังเกตดูแล้วจะเห็นว่ามีขบวนการถักเข้าไปเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอ เช่น ขอบ ขา ปาก ก้นของ
ภาชนะ 
       ล้าดับท่ี 1 ถักเปียสิ่งใช้ท้าแถบ 

1. ใช้ปิดบางส่วนที่ไม่พึงปรารถนาจะให้เห็น 
2. เป็นการเพิ่มเสริมแต่งท้าให้วัสดุท่ีท้าดูเรียบร้อย 
3. ท้าให้การออกแบบนั้นดูสมบูรณ์ขึ้น 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.2 การเตรียมเส้น
ทั้งหมดมี 4 เส้น จะเริ่มพันหรือ
ถักทางใดก็ได้แต่ในภาพท้าจาก
ซ้ายไปทางขวา 

ภาพที่ 2.3 การเริ่มถักขวามือ
ก่อนและขอได้โปรดสังเกตดูด้วย
ว่าจ้านวนเลขก้ากับเส้นนั้นสลับ
ที่กันอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการถัก  
จงสังเกตดูเลขประจ้าเส้นนั้น
จะต้องสลับกัน เท่าที่เห็นอยู่นี้ 
ก็จะนับได้เป็นเลข 3.4.2.1 

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการถัก    การ
ย้ายเส้นนั้นต้องย้ายขัดกันเสมอโดย
ไม่ท้าซ้้ากันไปจนรบจ้านวน 3 ครั้ง 
ก่อนและต่อมาเส้นที่ 4 ก็จะไปขัดกับ
เส้นไหนไม่ได้จึงจ้าจะต้องยกเส้นที่ 1 
ลงขัด  
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ล้าดับที่ 2 ถักเป็นลาย 3 ไว้เย็บหมวก 
        หรือใช้ประกอบท้าวัสดุอ่ืนได้หลายชนิด  
        ถักเปีย 3 ก็คงเช่นเดียวกันกับเปีย 4 ผิดกันอยู่ที่สามารถท้าให้เป็นเส้นเล็กได้ ถักได้ง่าย
กว่าเปียอ่ืนๆ และมีที่ใช้มากเพราะเป็นการถักได้หลายขนาด ถักขนาดเส้นใหญ่ก็จะใช้ท้าของ
หยาบโดยมากใช้ขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเอามาต่อกันเป็นผืนใช้ปูพื้นห้อง  
        สานตะกร้าก็มกัชอบใช้เปีย 3 ถักเส้นโตน้าไปขัดกับเส้นหวาย ที่ท้าเป็นโครงเส้นยืนก็จะได้
ตะกร้าใส่ผ้าหรือใส่เศษผง เศษกระดาษ หรือจะใช้ประกอบกันเป็นกระเช้าใส่ผลไม้ ใส่ของขวัญก็ดู
งามไปอีกแบบหน่ึง การท้าเปีย 3 เส้นใหญ่จะผลิตได้เป็นจ้านวนมากและรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์
จ้าพวกน้ีต้องอาศัยการประกอบด้วยการเย็บประดิษฐ์ติดต่อ จะด้วยมือหรือด้วยจักรเป็นส่วนใหญ่
นอกจากจะใช้ขดท้าพรหมปูพื้นห้องแล้ว ยังสามารถจัดขดเป็นที่วางของร้อนได้ดีอีกด้วย คุณภาพ
ของวัสดุจ้าพวกนี้ต้องหนาและมีความหยุ่นตัวได้เพื่อจะรับน้้าหนัก ในจองนั้นๆ เช่นใช้วางหม้อข้าว 
หรือวางกระทะเกี่ยวกับการใช้ของภายในครัว เช่น รองครกกันกระเทือนได้เป็นอย่างดีเพราะมี
ความหนารองรับไม่ให้เกิดเสียดังขณะที่ท้างานนอกจากจะท้าผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เปีย 3 ชนิด
เล็กสามารถท้าได้อีกแบบหน่ึง เช่นเย็บต่อกันด้วยจักรเย็บผ้าหรือเย็บด้วยมือก็อาจท้าได้โดยมาก
เป็นผลิตภัณฑ์จ้าพวกหมวกชายและหญิงและสิ่งของอีกหลายลนิดเช่นท้าที่หุ้มแก้วน้้าด่ืม ที่ใส่ไข่
รวกหรือสามเป็นผืนส้าหรับโต๊ะอาหารเป็นต้น 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 แสดงถึงขัดเส้นต่างๆ       
ได้จนครบครั้ง ต่อไปผู้ปฏิบัติการก็จะ
มองเห็นแล้วว่าจะต้องจัดอย่างไรจึงจะ
ได้ท้าจากทางซ้ายไปทางขวาครั้งหนึ่ง
และจะท้าขวามือไปทางซ้ายสลับกันไป 
 

ภาพที่ 2.7 การขัดต่อเนื่องกันตลอดไป
จนกว่าจะได้เว้นยาวตามต้องการขนาด
ของเส้นนั้นขึ้นอยู่กับเส้นหญ้าแฝก
ต้องการให้เส้นกว้างหรือแคบก็ต้อง
ขึ้นอยู่ที่จัดเส้นหญ้าแฝกที่ใช้สานเป็น
ข้อแรก 
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ภาพท่ี 2.8 การถักแบบ 3 เส้น 
 
 
ล้าดับที่ 3 ถักสี่เหลี่ยมใช้ท้าลาย  

        เริ่มต้นใชห้ญา้แฝก 2 เส้นไขว้กันตรงกลางเส้น แล้วจะได้ส่วนปลายเป็น 4 เส้น  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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ภาพท่ี 2.9 ขั้นตอนการถักแบบสี่เหลี่ยม 

 
ถักสี่เหลี่ยมรอบด้านใช้เส้นหญ้าแฝกชนิดแบน หรือ ต้องการให้เป็นเส้นกลมรอบด้านก็ใช้

เส้นหญ้าแฝกตีเกลียว ให้กลม แต่ใช้วิธีสานแบบเดียวกันตาม รูปภาพที่ให้ไว้   ที่ใช้ส่วนใหญ่นั้นท้า
หูหิ้วกระเป๋าหรือตะกร้าและสายกุญแจ และนอกจากนั้น  ก็คงออกแบบต่างๆแล้วใช้ประกอบลาย
ให้เกิดความสวยงาม ถ้าต้องการให้ยาวออกไปก็ต่อเส้นหญ้าแฝกได้  
         สรปุแลว้ลว้นมปีระโยชนด้์วยกันท้ังส้ินและอาจพลิกแพลงรูปแบบได้อีกมาก 
ล้าดับที่ 4 ถักตะกร้อท้าปุ่มกระเป๋า 
         
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.10 ขั้นตอนการเตรียมเส้นการถักตะกร้อ 
 
ถักตะกร้อเช่นเดียวกับถักเปีย 4 ต่างกันอยู่ที่พับเส้นนั้นไม่ต้องกดให้เส้นแบนคงปล่อยเส้นไว้

แล้วปุ่มจะม้วนไปเอง จนเป็นรูปตะกร้อ  
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ภาพท่ี 2.11 ขั้นตอนการถักตะกร้อ 

ถ้าต้องการให้โตก็ให้ปุ่มงอ กด หรือม้วนหลายๆครั้งก็จะได้ลูกตะกร้อโตขึ้น เมื่อได้ตะกร้อโต
ตามต้องการ จึงสอดขัดเส้นปลายก็จะได้รับผลส้าเร็จ ตามที่เห็นนี้ไม่ได้ดึงแน่น เพื่อให้เห็นชัด  

 
3.2  วิธีการพัน    

       วิธกีารพนั หญ้าแฝกท่ีใชท้้าผลติภณัฑ์นั้นเป็นเส้นอ่อนและมคีวามเหนียวพอสมควร ถ้าได้
รวมกันเป็นจ้านวนมาก ด้วยวิธีการพันให้ถูกต้อง ก็อาจขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆได้ วิธีการใหญ่ๆในการ
รวมผูกพันกันขึ้นน้ันมีหลัก ดังนี้ 

3.2.1 พันข้าม คือ เริ่มพันที่หัวเส้น เมื่อพันได้มากแล้วก็พันรวมหักหมวด พันให้ติดกัน
เป็นก้นหอย ใช้ 
เข็มรูโตหรือลวดน้า 

3.2.2 พันไขว้ เริ่มพันหัวเส้น หักหัวงอขมวดพันติดกันกับก้นหอย ด้วยวิธีพันไขว้  
วิธีพันไขว้ 

ล้าดับขั้นตอนการพันไขว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.12 ขั้นตอนการพันไขว้ 
 

1. เริ่มพันหัวเส้น 
2. หักหัวงอขมวดพันติดกัน 
3. พันขมวดให้ติดกันเป็นก้นหอยด้วยวิธีพันไขว้  

      เมื่อขดเป็นวงกลมโตตามต้องการแล้วก็ท้าห่วงส้าหรับแขวนเพื่อสะดวกต่อการเก็บ  
      
วิธีพันลูกแก้ว 
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ล้าดับขั้นตอนการพันลูกแก้ว 
ขั้นตอนที1่ เริ่มพันหัว 

       ข้ันตอนท่ี 2 พันแล้วงอพับ  
       ข้ันตอนท่ี 3 พับรวบเข้าด้วยกัน  
       ข้ันตอนท่ี 4 เริ่มขมวดพันลูกแก้ว  

ขั้นตอนที่ 5 ขมวดเป็นรูปวงกลมเป็นที่รองของภาชนะ 
 

    
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.13 ขั้นตอนการพันลูกแก้ว 
  
      
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.14 ขมวดเป็นรูปวงกลมเป็นที่รองของภาชนะ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.15 ขมวดเป็นรูปทรงของภาชนะต่างๆ 
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ภาพท่ี 2.16 รูปแบบทรงแจกันและทรงถาด ประดิษฐ์ลวดลายในตัว  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.17 รูปแบบกระเป๋าหิ้วทรงต่างๆ 
 
กระเป๋ามีฝาปิดเปิด แต่ไม่เป็นเอกเทศและยกดอกในตัวใช้วิธีพันข้าม  
กระเป๋ามีฝาปิดและเปิดได้โดยเอกเทศและตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยวิธีพันข้าม  
กระเป๋าเอกสาร ใช้วิธีแบบผสมผสานกับวัสดุอ่ืน 

 รูปแบบตะกร้าทรงรีและทรงเหลี่ยม 
ตะกร้าทรงน่ารัก ตกแต่งด้วยวิธีการพันบิดไขว้เป็นวง ซ้อนกันโดยรอบ เพื่อความสวยงาม  
ตะกร้า วิธีพันลูกแก้วทั้งใบ ทรงรีขนาดใหญ่ ใช้วิธีพันลูกแก้วทั้งใบไม่ได้ใช้หุ่นแบบ  
ตะกร้าใช้วิธีข้ามและพันลูกแก้วผลิตตามรูปแบบที่ออกแบบไว้โดยไม่ได้ใช้หุ่นแบบ  
 
  
 
 
  
 

ภาพท่ี 2.18 รูปแบบตะกร้าทรงรีและทรงเหลี่ยม 
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3.3 วิธีการสาน 
        วิธกีารสาน คือ ใช้หลกัการโดยน้าหญา้แฝกมาไขว้สลบักันไปมา อาจจะใชหุ่้นหรือไมใ่ช้
หุ่นก็ได้ การสานของไทยนั้นมีรูปแบบต่างกันไปมากมาย ทั้งที่แตกต่างด้วยลักษณะของแบบลาย
และวัสดุที่ใช้ในการสาน ในด้านลวดลายที่สานน้ัน ส่วนมากจะสานลายใดก็ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม เช่น อาจจะใช้ลายธรรมดา เพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานและความสะดวกในการ
สาน 
        การสานแบบต่างๆเท่าท่ีปรากฏอยู่ลว้นเกิดข้ึนจากการสานด้วยลายท่ีต่างกันไป แต่โดย
หลักใหญ่ๆและจะเห็นว่าการสานลวดลายทั้งหลายนั้นจะต้องให้การขัดกันเพื่อให้วัสดุที่สานนั้นยึด
ตัวขัดกันคงรูปอยู่ได้เป็นหลัก ซึ่งมีรูปทรงต่างๆหลายลาย ไม่ว่าจะเป็นลายขัดธรรมดาหรือลายสอง 
ลายสามหรือลายอ่ืนๆก็ตาม 
       การสานโดยท่ัวไปแลว้อาจจะจา้แนกออกเป็นลกัษณะใหญ่ๆ ได้ดังน้ี  

3.3.1 การสานด้วยวิธีการสอดขัดกัน 
3.3.2 การสานด้วยการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง  
3.3.3 การสานด้วยวิธีขดเป็นวง 
3.3.1 การสานด้วนวิธีการสอดขัดกัน 

        ลายขัดหรือการสอดขัดกันน้ีเป็นลายพื้นฐานของการสาน ลายขัดกันน้ีเป็นวิวัฒนาการ
จากการสานขัดกันระหว่างเส้นแนวต้ังและเส้นแนวนอนอย่างละเส้น มาเป็นการใช้เส้นวัสดุหลายๆ
เส้นขัดสลับกันท้าให้เกิดลายใหม่ๆขึ้น  หรืออาจจะสอดทแยงเข้าไประหว่างเส้นตั้งและเส้นนอนก็
ได้  จะได้รายใหม่ขึ้นเช่นกันหรือจะให้ลายขัดกันในลักษณะแนวทะแยงมีช่องว่างเป็นรูปข้าวหลาม
ตัดก็ได้  หรือจะเพิ่มเสริมด้วยการยกและข่มสลับกันไป  เช่น  พวกลายสอง  และลายสาม  ซึ่งจะ
ท้าให้ได้ลายขัดที่ละเอียดยิ่งขึ้น  เช่น  กระเป๋าตะกร้าหิ้ว 

3.3.2 การสานด้วยการสอดขัดกันด้วยเส้นทแยง  
ลายทแยงนี้ลักษณะการสานคล้ายการถัก  ส่วนมากจะใช้วัสดุเส้นแบนบางๆ  เพราะการ

สานลายชนิดนี้ต้องการแผ่นทึบ  สามารถต่อเชี่ยมกันโค้งหัวไปตามความโค้งของภาชนะที่ต้องการ
ได้  ลายชนิดนี้บางทีก็สานเป็นแผ่นแล้วน้าไปประกอบกับโครงสร้างอื่นตามรูปทรงที่ต้องการ  
นอกจากน้ีลายทแยง เป็ยลายที่เก็บริมได้เรียบร้อยสวยงาม 

3.3.3 การสานด้วยวิธีขดเป็นวง 
ลายสานแบบขดนี้ส่วนมากจะใช้สานภาชนะ  ซึ่งเป็นการสร้างรูปทรงขึ้นด้วยการขดตัว

ของวัสดุซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วใช้ตัวกลางเชื่อมถักเข้าด้วยกันด้วยการเย็บหรือถัก  แต่โดยทั่วไปแล้ว
การเริ่มต้นจะเริ่มจากการขดออกมาจากวงใน  ในลักษณะก้นหอยเสมอ  ลายสานแบบนี้จะรับ
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น้้าหนักและแรงดันได้ดี  เพราะโครงสร้างทุกส่วนจะรับน้้าหนักเฉลี่ยได้ทั่งถึงกัน  เช่นตะกร้าหิ้ว  
กระเป๋าถือ  หรือเส้นบางๆน้ามาเย็บติดกันเป็นชิ้นๆ  เช่น  การท้าหมวก ท้ากระเป๋า 
        หมวก  
       การท้าหมวกจากหญา้แฝกเป็นการท้าท่ีงา่ย  โดยใชแ้บบหรือหุ่นประกอบการสาน  

1. ขึ้นต้นลายขัดธรรมดาตรงกลาง 
2. เสริมเส้นยืนได้ทุกเวลาให้เป็นเส้นค่ี 
- ขึ้นต้นด้วยการใช้หุ่นด้วยการสานตรงกลางเป็นอันดับแรกสานจนได้พื้นด้านบนหมวก  

วิธีสานใช้ลายธรรมดาส้าคัญที่เส้นยืนต้องเป็นเส้นค่ีเสมอ  ถ้าเป็นเส้นคู่จะสานขัดไม่ได้และมี 
 
 

- โอกาสเสริมเส้นยืนทุกเวลา 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.19  ขั้นตอนการสานหมวก 
 

- สานขัดต่อลงมาตามหุ่นที่ใช้ขึ้นต้นให้รอบหมวกทั้งใบ 
- ท้าตามหุ่นตลอดจนถึงปีก  มีความกว้าง  11.5 ซ.ม. เมื่อเสร็จแล้วพ่นด้วยแลคเคอร์  
 
3.4 วิธีการผูก 
ขั้นตอนการผูกมัดลายตะขาบใช้กับหูตะกร้า  

       วิธผีกูเบ้ืองต้นดังภาพแสดงวิธใีนการผกูน้ันใชเ้ส้น 2 เส้นหรือจะใช้ 3-4 เส้นก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดความกว้างของหูตะกร้า 
        
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.20  วิธีการผูกมัดลายตะขาบ 
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วิธีผูก  เอาปลายเส้นที่อยู่ด้านบนสอดผ่านใต้เส้นแกนกลางไปขัดทับเส้นล่าง  
        ส่วนปลายเส้นท่ีอยู่ด้านลา่งสอดทับเส้นแกนกลางและไปสอดขัดเสน้บน  แล้วดึงปลายทั้ง
สองเส้นมัดแกนกลางให้แน่น 
        เมื่อผูกรดัแลว้จะต้องดึงให้กระชบัแนน่ตลอดความยาวท่ีใช ้ และควรรูดใหช้ดิกันอย่าง
สม่้าเสมอ  จะได้ลายผูกที่สวยงามลายกระชับแน่นแข็งแรงดีขึ้น 
ขั้นตอนการผูกมัดหูตะกร้าลายตะขาบ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.21   แสดงหูหิ้วตะกร้าใส่ของ 
      

3.5 วิธีการตีเกลียว 
        การตีเกลียวคือการน้าหญา้มาตีเกลยีว  เพื่อใชถั้กส่ิงของต่างๆ  เชน่  เก้าอ้ี หรือการตี
เกลียวด้วยมือใช้งานถัก  ทอ  เช่นท้าแผ่นวางของร้อนหรือวางจาน  ตีเกลียวติดกระดุม  พันเกลียว
ติดหูกระเป๋า 
        
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.22  การตีเกลียว 
 

3.6  วิธีการทอ 
        การทอใชห้ลกัการทอแบบทอเสื่อ  โดยมเีส้นยืนเป็นวัสดุอ่ืนๆ  เชน่ ด้าย  ฝา้ย  เชอืก ไน
ล่อน  และใช้หญ้าแฝกเป็นเส้นพุ่ง  เส้นหญ้าแฝกบิดเป็นเกลียวเล็ก  
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ภาพท่ี 2.23  วิธีการทอ 

 
        4.ประเภทผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  
        ผลติภณัฑ์จากหญา้แฝกที่ผลติ จะมลีกัษณะท่ีคล้ายคลงึกันสามารถแบ่งได้ประเภทดังน้ี  
        1.ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องประดับ  ได้แก่  หมวก  ที่คาดผม  เข็มขัด  รองเท้า  
กระเป๋าถือสตรี 
        2.ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอยทั่วไป  ได้แก่  ตะกร้า  กระเช้าใส่ต้นไม้  ถังขยะ  กระเป๋า
เดินทาง  แผ่นรองจาน+รองแก้ว  เสื่อปูโต๊ะยกดอก  แฟ้มใส่เอกสาร  
       

5.ลักษณะการผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
        ลักษณะการผลิตในแต่ละพื้นท่ีจะคล้ายคลงึกันมกีารท้าการผลิต  ซ่ึงพอสรุปได้ดังน้ี  
        1.มีอาชีพหลักท้านา  ท้าสวนยาง  ท้าการผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเมื่อมีเวลาว่าง  
        2.ท้าการผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเป็นอาชีพหลักตลอดทั้งปีเพื่อเป็นการค้า  เช่น  โครงการ
พัฒนาดอยตุง 
        3.ท้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเป็นอาชีพเสรี  เมื่อมีเวลาว่างตามค้าสั่งซื้อของพ่อค้าเป็น
ประจ้า  เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนราธิวาส 
        4.ท้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกบ้างเป็นบางครั้งตามค้าสั่งซื้อหรือน้าไปขายในงานต่างๆ 
เช่น จังหวัดพิจิตร หมู่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งเมือง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร และหมู่ 5 บ้านสันป่าม่วง 
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส  
        5. เรียนรู้การผลิตและกรรมวิธีการผลิตรูปแบบต่างๆจากวิทยากร กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
        6.การผลิตยังไม่มีการรวมกลุ่ม ต่างคนต่างผลิต แต่จะมีประธานกลุ่มเกษตรเป็นผู้
ประสานงานหรือคนกลางติดต่อรับการสั่งซื้อ 
        

6. แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
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ตารางท่ี 2.3 แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
แหล่งผลิต ประเภทผลิตภัณฑ์ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล ช่ือบ้าน หมู่ 
เชียงราย 

“ 
 

พะเยา 
 
 
 
 

พิจิตร 
 
“ 

ชัยนาท 
อ่างทอง 

สุพรรณบุรี 
“ 

สิงห์บุร ี
ปทุมธาน ี

 
นครปฐม 

 
“ 
 

ฉะเชิงเทรา 
ชลบุร ี

“ 
“ 

กระบี่ 
“ 

สุราษฎร์ธาน ี
“ 
 

นราธิวาส 
 
“ 
 
“ 

สงขลา 

แม่สาย 
แม่จัน 

 
เมือง 
เมือง 

 
เมือง 

 
ตะพานหิน 

 
ตะพานหิน 
สรรพยา 

วิเศษชัยชาญ 
ดอนเจดีย์ 

เมือง 
ค่ายบางระจัน 

เมือง 
 

บางเลน 
 

บางเลน 
 

พนมสารคาม 
พนัสนิคม 
พนัสนิคม 
พนัสนิคม 

ปลายพระยา 
คลองท่อม 

พุนพิน 
พุนพิน 
พุนพิน 

บ้านนาเดิม 
บ้านนาเดิม 

ตากใบ 
ตากใบ 
เมือง 
เมือง 

หาดใหญ ่

เวียงบางค้า 
โครงการพัฒนาดอยตุง 

 
ท่าจ้าป ี
บ้านต้้า 

 
บ้านต๋อม 

 
ทุ่งโพธิ์ 

 
วังหลุม 
สรรพยา 

ตลาดใหม ่
ดอนเจดีย์ 
บ้านโพธิ์ 
โพทะเล 
บางพูน 

 
คลองนกกระทุง 

 
นิลเพชร 

 
ท่าถ่าน 

ไร่หลักทอง 
หนองปรือ 

นาริก 
ปลายพระยา 
คลองท่อมใต้ 
ท่าสะท้อน 
ท่าสะท้อน 
ท่าสะท้อน 

เขาพูล 
ท่าเรือ 
ไพวัน 
ไพรวัน 

โคกเคียน 
กะลุวอเหนือ 

คูเต่า 

ผาหมี 
 
 

ต้้าเหล่า 
ห้วยเคียนเหนือ 

 
สันป่าม่วง 

 
ทุ่งโพธิ์ 

 
วังหลุม 

บ้านอ้อย 
ตลาดใหม ่
ดอนส้าโรง 

โพธิ์ตะวันตก 
คลองระนาม 
ชวาบางพูน 

 
คลองภาษ ี

 
ดอนแฟบ 

 
โคกหัวข้าว 
ไร่หลักทอง 

- 
- 

ศรีพระยา 
คลองขนาม 

ห้วยลึก 
บ่อกรัง 

ท่าสะท้อน 
เขาพูล 
ท่าเรือ 

เกาะสวาท 
คลองไหล 

โคกพะยอม 
- 

หัวควาย 

ศูนย์
ฝึกอบรม 

 
2 
1 
 

15 
 
4 
 
3 
7 
2 
2 
3 
2 
 

11 
 
2 
 

 
3 
1 
8 
2 

12 
3 
2 
1 
5 
5 
3 
 
4 
2 
1 
9 

หมวก กระเป๋า กระเช้า 
ตะกร้า ของช้าร่วย 

ดอกไม้ 
ที่รองแก้ว กระเป๋า รองเท้า 

กระเป๋า กล่องใส่กระดาษทิชชู 
หมวก กระจาดผลไม้  

กระเป๋า 
กระเป๋า  ถาดใส่ผลไม้ 

เข็มขัด   
ตะกร้า ถังขยะ กระเป๋า 

หมวก รองเท้า 
ตะกร้า กระจาดใส่ผลไม้ 

รองเท้า กระเป๋า ตะกร้า 
หมวก กระเป๋า 

เครื่องตกแต่งบ้าน 
ตะกร้า เข็มขัด 

กระเป๋า รองเท้าแตะ 
หมวก 

กระจาดใส่ผลไม้ ที่รองจาน 
กระเป๋า ตะกร้า  

ตะกร้า  กระเป๋าหิ้ว 
กระจาด ดอกไม้ 
ตะกร้า  กระเป๋า 
  กระเป๋า ตะกร้า   
ที่รองจาน ถังขยะ 

 กระเป๋า  ที่คาดผม 
แฟ้มใส่เอกสาร หมวก 

แผ่นรองจาน+รองแก้วเสื่อปู 
กระเป๋าเดินทาง หมวก  

กระเป๋า เสื่อปูโต๊ะ 
หมวก กระเป๋า 

กระจาด ถังขยะ 
หมวก กระเช้ากระจาด 

กระเป๋า  ตะกร้า 
กระเป๋า 

กระเป๋า  ตะกร้า 
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        จากตาราง ผู้ผลิตผลติภณัฑ์จากหญา้แฝกแยกตามจงัหวัดได้ ดังน้ี  
        ผู้ผลิตจังหวัดเชยีงราย เป็นผู้รับจา้งผลติให้กับโครงการพฒันาดอยตุงซึ่งเป็นชาวเขาที่เคย
เป็นผู้เสพยาเสพติดที่ศูนย์บ้าบัด ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกอบรม บ้านฝาหมี ต้าบลเวียงพาค้า อ้าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี ซึ่งเหมาะสมน้ามาท้า
ผลิตภัณฑ์ 
        ผู้ผลิตจังหวัดพะเยาม ี3 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอ้าเภอเมือง ผู้ผลิตไม่ได้ผลิตเป็นอาชีพเนื่องจาก
อยู่ไกลแหล่งวัตถุดิบ ผลิตบ้างบางครั้งที่มีการประกวดหรือมีงานเทศกาลเพื่อจ้าหน่าย ปกติจะ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาจ้าหน่ายเพราะใกล้แหล่งวัตถุดิบ  
        ผู้ผลิตจังหวัดพิจติรม ี2 หมู่บ้าน 1 อ้าเภอ คือ อ้าเภอตะพานหิน ผลิตบ้างไม่มากตามแต่
จะมีผู้มาสั่งผลิต หรือผลิตจ้าหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ ปกติจะผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเป็น
อาชีพหลัก 
       ผู้ผลิตจังหวัดชัยนาทมอียู่ 1 หมู่บ้านที่ท้าการผลิต แต่ผลิตไม่มาก เพราะไม่มีวัตถุดิบจะ
ผลิตเมื่อมีคนมาสั่งท้าเท่านั้น 
         ผู้ผลิตจังหวัดอ่างทองมอียู่ 1 หมู่บ้านที่ท้าการผลิต  ไม่มีวัตถุดิบหายาก จึงผลิตเฉพาะมีผู้
สั่งผลิตและน้าวัตถุดิบมาให้ผลิต ปกติจะผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  
         ผู้ผลิตจังหวัดสิงห์บุรีมอียู่ 1 หมู่บ้านที่ท้าการผลิต  ไม่มีวัตถุดิบจึงผลิตเฉพาะมีผู้สั่งผลิต
และน้าวัตถุดิบมาให้ผลิต และจ้าหน่ายในงานเทศกาล 
        ผู้ผลิตจังหวัดสุพรรณบุรีมอียู่ 1 หมู่บ้านไม่มีแหล่งวัตถุดิบ จะผลิตจ้าหน่ายในงานเทศกาล
และมีผู้ผลิตและน้าวัตถุดิบมาให้ผลิต 
        ผู้ผลิตจังหวัดปทุมธานีมีอยู่ 1 หมู่บ้าน ผลิตจ้าหน่ายและรับสั่งผลิตประเภทเคร่ืองตกแต่ง
บ้าน เช่น โต๊ะ โคมไฟ 
        ผู้ผลิตจังหวัดนครปฐมมอียู่ 2 หมู่บ้านที่ผลิต แต่ผลิตไม่มากนักเพราะอาชีพเสริมท้า
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
        ผู้ผลิตจังหวัดฉะเชงิเทรามอียู่ 1 หมู่บ้าน ผลิตไม่มากนัก ผลิตเฉพาะเมื่อมีผู้สั่ง อยู่ใกล้
แหล่งวัตถุดิบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
       ผู้ผลิตจังหวัดชลบุรีมอียู่ 2 หมู่บ้าน อ้าเภอพนัสนิคม ซึ่งมีฝีมือดีในการท้าเครื่องจักสาน 
ผลิตจ้าหน่ายตามสั่งซื้อบ้าง แต่ไม่มากเพราะท้าละเอียดฝีมือดีจึงท้าได้ช้าและราคาแพง  
       ผู้ผลิตจังหวัดกระบ่ีมอียู่ 1 หมู่บ้าน แต่ผลิตไม่มาก เพราะท้าอาชีพสวนยางต้องกรีดยาง
ตอนเช้า ท้าผลิตภัณฑ์จากใบเตยเป็นอาชีพเสริมก่อนอยู่แล้ว  
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        ผู้ผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอียู่ 5 หมู่บ้าน ผลิตขายเป็นอาชีพเสริมมีพ่อค้าจากกรุงเทพฯ
ไปสั่งท้าเป็นประจ้าทุกเดือน ผู้ผลิตมีฝีมือดี 
        ผู้ผลิตจังหวัดนราธวิาสมอียู่ 4 หมู่บ้าน ผลิตเป็นประจ้ามีพ่อค้ามาสั่งไปจ้าหน่ายทุกเดือน 
มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2000 บาทต่อคน  
        ผู้ผลิตจังหวัดสงขลามอียู่ 2 หมู่บ้าน ไม่ได้ผลิตมากนักเพราะไม่มีตลาด ผู้ผลิตท้า
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยเป็นอาชีพเสริมเพราะมีวัตถุดิบเชือกกล้วยมาก  

 
7. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 

1. หญ้าแฝก 
- จากโครงการดอยตุง 
- ซื้อจากสถานีพัฒนาที่ดิน 
- ขอจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
2.  วัสดุอ่ืนๆที่ใช้ในการผลิต 
- ซื้อจากร้านในอ้าเภอหรือในจังหวัด 
3.  ราคาวัตถุดิบหญ้าแฝก 
- หญ้าแฝกราคากิโลกรัมละ 25 บาท 

 
8. ก้าลังการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 

        ผลติผลติภณัฑ์จากหญา้แฝกยังไมเ่ป็นท่ีแพร่หลาย เนื่องจากหญา้แฝกเป็นวัสดุชนิดใหม ่
คนยังไม่นิยมปลูกและยังไม่รู้ประโยชน์ของหญ้าแฝกว่านอกจากรากป้องกันการพังทลายของดิน
แล้ว ยังน้าใบมาใช้ท้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้อีกด้วย ก้าลังการผลิตและปริมาณการผลิตจึงยังไม่
มากนัก การผลิตจะท้าเมื่อมีเวลาว่างหรือพ่อค้ามาสั่งซื้อ และไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูล แต่จาก
การสัมภาษณ์ผู้ผลิต สามารถทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ถ้าใช้เวลาท้าจริงๆจะใช้เวลาท้า
ชิ้นละกี่วันต่อผู้ผลิตหนึ่งคน ก็สามารถที่จะมาค้านวณได้ว่า ถ้ามีการสั่งซื้อปริมาณหนึ่งแล้วจะท้า
เสร็จภายในก่ีวัน  
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ตารางท่ี 2.4 ก้าลังการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกประเภทเคร่ืองประดับ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 

จ านวนที่ผลิต เวลาที่ใช้ผลิต จ านวนคนท่ี
ผลิต 

กระเป๋าถือสุภาพสตรีขนาดเล็ก 
“           “                    กลาง 
“           “                    ใหญ่  

หมวกถักเปียเย็บ 
หมวกสานละเอียด 

ที่คาดผม 
เข็มขัด 
รองเท้า 

1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
2 อัน 
1เส้น 
1 คู่ 

2 วัน 
2  ½ วัน 
2 วัน 

2 วัน 
3 วัน 
1 วัน 
1 วัน 
2 วัน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

 
 
ตารางท่ี 2.5 ก้าลังการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกประเภทเคร่ืองใช้สอยทั่วไป 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 

จ านวนที่ผลิต เวลาที่ใช้ผลิต จ านวนคนท่ีผลิต 
ตะกร้าขนาดเล็ก 

ตะกร้าขนาดกลาง 
ตะกร้าขนาดใหญ่ 

กระจาดเล็ก 
กระจาดกลาง 
กระจาดใหญ ่
กระเช้าเล็ก 

กระเช้ากลาง 
กระเช้าใหญ่ 
ถังขยะเล็ก 

ถังขยะกลาง 
ถังขยะใหญ ่

กระเป๋าเดินทาง 
แผ่นรองจาน+รองแก้ว 

เสื้อปูโต๊ะยกดอก 
แฟ้มเอกสาร 

กล่องใส่กระดาษทิชชู 
ตุ๊กตารูปคนและสัตว ์

ดอกไม้ประดิษฐ์ 

1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
2 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 ใบ 
1 คู่ 

1 ผืน 
1 อัน 
1 อัน 
1 ตัว 
5 ช่อ 

1 วัน 
1 ½ วัน 

2 วัน 
1 วัน 
1 วัน 
2 วัน 
1 วัน 
1 วัน 

1 ½ วัน 
1 วัน 

1 ½ วัน 
2 วัน 
3 วัน 
1 วัน 
2 วัน 
2 วัน 
1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 

1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

1 คน 

1 คน 
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9. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
        นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้ทรงมพีระราชด้าริให้ทดลองปลูกหญา้แฝกเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2534 เพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เนื่องจากในการใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆเกษตรกร
สามารถด้าเนินการได้เองทั้งยังไม่ต้องดูแลรักษาหลังการปลูกมากนักและประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่าวิธีอ่ืนๆ และในเดือนพฤษภาคม 2535 ทรงด้าริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ง
ด้าเนินการปลูกหญ้าแฝกครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 2 ปี  
        ในสว่นของโครงการพฒันาดอยตุง จงัหวัดเชยีงรายได้มกีารส่งเสริมให้ชาวเขาในพื้นท่ี
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามไหล่เขา และตามไหล่ทางถนนขึ้นสู่โครงการและพระต้าหนักดอยตุง 
เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและยังช่วยเป็นแนวป้องกันการลุกลามของไฟป่า  
        แต่ในชว่งฤดูร้อนใบหญ้าแฝกจะแห้ง มโีอกาสติดไฟได้งา่ยจงึต้องมกีารตัดท้ิงให้เหลือแต่
โคนต้นและรากในดิน ซึ่งแต่เดิมทางโครงการฯจะตัดทิ้งหรือเอาไปมุงหลังคาเท่านั้น ทางโครงการ
พัฒนาดอยตุง จึงได้ติดต่อประสานงานมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 เพื่อให้ศึกษาด้าน
ค้นคว้าทดลองน้าใบหญ้าแฝกที่ไม่ใช้ประโยชน์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยประเภทต่างๆ ทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ  
        จากแนวความคิดดังกล่าวเป็นที่มาของจุดเริ่มต้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้ทดลองท้าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบขึ้นเป็นรูปทรงตะกร้า กระเช้าแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นภาชนะบรรจุขวดผลิตภัณฑ์อาหารท่ี
ผลิตในโครงการดอยตุง อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหญ้าแฝก ส้าหรับจ้าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว นอกจากน้ีทางศูนย์ยังได้ส่งวิทยากรไปฝึกอาชีพการท้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกให้แก่
ราษฎรชาวเขา ที่เคยติดยาเสพติดและเข้ามาบ้าบัดที่ศูนย์บ้าบัดยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ท้าให้
ราษฎรมีรายได้เสริมจากการรับจ้างท้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ให้แก่โครงการพัฒนาดอยตุง  
       หญา้แฝกเป็นพชืท่ีมเีส้นใยยาวสามารถน้ามาถักสานขึ้นรูปได้แต่หญา้แฝกที่ข้ึนอยู่ตาม
ธรรมชาติ และหญ้าแฝกที่ได้รับการทดลองค้นคว้าพัฒนาเพาะปลูก โดยส่วนราชการที่ร่วมสนอง
พระราชด้าริมีมากมายหลายพันธุ์ ลักษณะของรากและใบย่อมแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ความ
เหมาะสมในการท้าผลิตภัณฑ์ต่างกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการปลูกหญ้าแฝกให้แพร่หลายยิ่งขึ้น กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมโดยกองอุตสาหกรรมในครอบครัว จึงได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองเพื่อหาพันธุ์ที่
เหมาะสม ขั้นตอนและกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานการสร้างรูปแบบ การ
ทดลองท้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และหาวิธีใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ
ผลพลอยได้จากโครงการดังกล่าว  ซึ่งได้เริ่มด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่มาต้ังแต่ปี 
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2536 โดยให้การส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ รวมจ้านวน 275 คนเพื่อให้รู้จักการท้าผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  เสริม
รายได้แก่ครอบครัว  อันเป็นการสนับสนุนการขยายผลต่อเนื่องจากโครงการพระราชด้าริ  ในเรื่อง
การปลูกหญ้าแฝก  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้้า  ดังรายละเอียดการด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
        -ด้าเนินการทดลองท้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆ น้าไปสาธิตและแสดงใน
งานผลิตภัณฑ์กระจูดในเดือนกันยายน  2536  ที่จังหวัดนราธิวาส  และได้ทูลเกล้าถวายหมวก
หญ้าแฝกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในงานคราวนั้นด้วย  
        -จัดฝึกอบรมท้าดอกไม้ประดิษฐ์ขึ้นในปี 2537  ณ  โครงการพัฒนาดอยตุง  จ.เชียงราย  มี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  25 คน 
        -น้าผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือจากหญ้าแฝกทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯใน
คราวเสด็จโครงการพระราชด้าริห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีในปี  2537 
        -น้าผลิตภัณฑ์ปกสมุดบันทึกรายงานจากหญ้าแฝกทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในคราวเสด็จงานประกวดผลิตภัณฑ์กระจูดจังหวัดนราธิวาส  ปี2537  
        -จัดฝึกอบรมที่ศูนย์  บ้านฝาหมี  ต้าบลเวียงผาค้า  อ้าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เมื่อ 
27 เมษายน – 17 พฤษภาคม  2538  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  20 คน  
        -จัดฝึกอบรมที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่  19-22 พฤศจิกายน  2538 แก่ราษฎร  3 
หมู่บ้าน จ้านวน 60 คน 
        -จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 24 
- 29 พฤษภาคม 2538  โดยมีราษฎรจาก 7 จังหวัด  คือ ชลบุรี  ตราด ระยอง  จันทบุรี  ปราจีนบุรี  
สระแก้ว  และฉะเชิงเทรา  เข้ารับการฝึกอบรม 50 คน  
        -จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้  จังหวัดสงขลา  เดือนกรกฎาคม 2538  
โดยมีชาวบ้านกว่า 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี  ตรัง  กระบี่  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  สงขลา  
และพังงา เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน 
        -ปี 2539  เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสดังกล่าว  และเพื่อกระตุ้นให้เกิดประโยชน์  และมีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น  โดยการจัดประกวด
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเพื่อชิงรางวัลเงินสด  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร  ขึ้น ณ กองอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว  ถนนวิภาวดีรังสิต  พญาไท  กรุงเทพมหานคร  ในระหว่างเดือน  เมษายน – กันยายน  
2538  โดยเชิญชวนกลุ่มชาวบ้านและผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมเฉลิมฉลองโดยส่งผลิตภัณฑ์เข้า
ประกวด  การประกวดดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทกระเป๋าจากหญ้าแฝก  และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากหญ้าแฝก 

www.ssru.ac.th



 44 

        ผลปรากฏว่ามผีู้ส่งเขา้ประกวดดังน้ี  
        ประเภทกระเป๋าจากหญา้แฝก  จา้นาน  65 ชิ้น  
       ประเภทผลิตภณัฑ์อ่ืนๆจากหญา้แฝก จา้นาน  123 ชิ้น  
        หลังจากน้ัน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกในการสัมมนา
หญ้าแฝกนานาชาติระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2537 ณ โรงแรมดุสิตไอแลนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย  
กล่าวได้ว่าในบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าสัมมนา  ซึ่งประกอบด้วยประเทศต่างๆ  43 ประเทศ  
ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพของการจัดงาน  ได้กล่าวถึงความสัมฤทธิ์ผลในการศึกษาทดลองวิจัย  
ในการส่งเสริมการจัดท้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกมากที่สุด 
        การแสดงผลติภณัฑ์หญ้าแฝกในการสมัมนาหญา้แฝกนานาชาติคร้ังน้ันได้น้าผลิตภณัฑ์
จากหญ้าแฝกของกลุ่มอาชีพจักสานต่างๆที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปฝึกอบรมไว้  รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกที่ประกวดขึ้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยให้ชมและจ้าหน่ายหลายรูปแบบ ยอดจ้าหน่ายให้แก่ชาว
ต่างประเทศ 38 คน จ้านวนผลิตภัณฑ์ 60 ชิ้น และจ้าหน่ายให้แก่ชาวไทย 57 คน จ้านวน 82 ชิ้น 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น12.200 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
        การพฒันารูปแบบของหญา้แฝกได้ด้าเนนิการไปอย่างต่อเน่ือง  โดยเน้นแนวธรรมชาติ  
ผลิตง่ายราคาถูก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกวดก็ดี ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ก็ดี คงไม่ต่างไป
จาก ผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชทั่วไป หากปราศจากการบอกเล่าหรือชี้ให้เห็น ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ด้าเนินการไปแล้วปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดต่ อ
สาธารณชนจึงได้ก้าหนดจัดงานนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติขึ้นวันที่ 9-18 สิงหาคม 2539 ณ 
ศูนย์แสดงสินค้าสยามแกรนด์ฮอลล์ ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีชาวบ้านทุกภูมิภาค
ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตผลงานเข้าประกวดได้
พร้อมใจมาร่วมงานในครั้งนี้ 

  

2.3 หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มีแนวทางการออกแบบอยู่  2 แนวทาง คือ 
- การออกแบบโดยสนองตอบบุคคลเพียงคนเดียว  หรือกลุ่มเล็กๆเพียงกลุ่มเดียว มุ่งการใช้

งานเฉพาะอาคารหรือสถานที่นั้นๆ จะออกแบบให้กับผู้จ้างเฉพาะราย โดยออกแบบให้ตรงกับ
ความต้องการ ของผู้ว่าจ้าง การผลิตก็เพียงแต่ควบคุมให้ผู้ผลิตผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการที่
นักออกแบบต้องการ 

- การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อตอบสนองคนกลุ่มใหญ่  มีขอบเขตกว้างขวางดังนั้นจึงต้อง
ศึกษากลุ่มผู้ใช้  ต้นทุนผลิต การตลาด เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์  วัสดุกระบวนการ
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ผลิตฯ น้ามาวิเคราะห์สรุป  เพื่อน้ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบ  เน้นกระบวนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะต้องมีการออกแบบที่สัมพันธ์กับการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ใช้วัสดุที่เหมาะสม  โครงสร้างแข็งแรงทนทาน  ใช้เทคนิคการ
ผลิตที่สอดคล้องกับผู้ใช้ มีราคาและคุณภาพที่สมดุล  เพื่อให้เกิดประโยชน์  ใช้สอบได้ครบถ้วนและ
ลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากท่ีสุด  นอกจากน้ีต้องมีรูปร่างและสีสันที่เข้ากันได้  มีจุดประสงค์เพื่อจูง
ใจผู้ซื้อและส่งเสริมการขาย 

2.3.1 องค์ประกอบของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
สิ่งที่ควรทราบในการออกแบบ  คือ องค์ประกอบของการออกแบบ  (Element of design) 

ซึ่งเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ  เพื่อให้เกิดความงดงาม  สมส่วน เป็นที่
ยอมรับทางสากล ซึ่งมีลักษณะต่างๆดังนี้ 

2.3.1.1 จุด (Dot)  จุดเป็นพื้นฐานอันแรกของการออกแบบ  จุดเรียงตัวกันอย่าง
ต่อเนื่อง จะท้าให้เกิดเส้น ทิศทางและรูปร่าง 

2.3.1.2. เส้น (Line) เส้นเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดของการออกแบบ ทุกสิ่งล้วนเกิดจาก
การน้าเส้นมาประกอบกัน 

เส้นตั้ง ให้ความรู้สึก มั่งคงแข็งแรง สง่า สงบ ไม่เคลื่อนไหว น่าเกรงขาม 
เส้นนอน ให้ความรู้สึก เงียบสงบ ราบเรียบ เฉื่อยชา 
เส้นเฉียง ให้ความรู้สึก ไม่มั่นคง ความไม่สมดุล ไม่อยู่นิ่ง ว่องไว 
เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว อ่อนช้อย อ่อนแอ เศร้า 

2.3.1.3. รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) รูปร่างและรูปทรงเกิดจากการน้าเส้นตรง
และเส้นโค้งมาประกอบกันจนเป็นรูป  รูปร่างจะมี  ลักษณะเป็น  2 มิติ ส่วนรูปทรงจะมีลักษณะ  3 
มิต ิรูปร่างและรูปทรงมีลักษณะแตกต่างกัน แบ่งออกได้ ดังนี้ 

2.3.1.3.1 รูปแบบตามธรรมชาติ  (Organic form) คือ รูปลักษณะที่ใกล้เคียง
กับธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก พืช สัตว์ รูปร่างของมนุษย  

2.3.1.3.2 รูปแบบเรขาคณิต  (Geometric form) คือ รูปแบบที่ประกอบด้วย
เส้นตรงและเส้นโค้งเป็นรูป เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม วงกลม วงรี เป็นต้น 

2.3.1.3.3 รูปแบบอิสระ  (Free form or abstract) เป็นรูปแบบที่ไม่สามารถ
จะบอกได้ว่าเป็นรูปแบบของอะไร  นิยมในศิลปะแบบใหม่  เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบตาม
ธรรมชาติและรูปแบบเรขาคณิต เช่น รูปหัวใจ กีต้าร์ เป็นต้น 

2.3.1.4 ลักษณะผิว (Texture) ลักษณะผิวเป็นคุณสมบัติภายนอกของวัสดุ  ซึ่งมีผล
ต่อความรู้สึก  ความงาม  และประโยชน์ใช้สอย  ลักษณะผิวของวัสดุจะให้ความรู้สึกเรื่องน้้าหนัก  
ระยะ  ลักษณะผิวหยาบให้ความรู้สึกหนักและใกล้กว่าลักษณะผิวละเอียด  ลักษณะของผิวมี
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บทบาทต่อประโยชน์ใช้สอย  และบังคับการออกแบบไปในตัว  เช่น กระจกให้ความรู้สึกนุ่มนวล  
หรูหรา ผิวเรียบลื่นของกระเบื้องเคลือบช่วยให้สะดวกต่อการท้าความสะอาด  ผิวนุ่มๆของพรมใน
ห้องให้ความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลยามพักผ่อน 

2.3.1.5 สี (Color)  สีเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากในการออกแบบ  ซึ่งการออกแบบจะใช้สี
ใดนั้นขึ้นอยู่กับสีที่ใช้และสถานที่  ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้เรื่องทฤษฎีสี  เช่น สภาพสีส่วนร่วม  สี
ตัดกัน สีคู ่ตรงข้าม สีร้อน สีเย็น และมีความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย  
สีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

สีที่เรามองเห็นตามธรรมชาติ (Naturalistic color) เช่น แสงของดวงอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบ
ฟ้า สีของดวงไฟ ป้ายนีออน  

สีของวัสดุ (Material color or real color) คือ สีของวัสดุแท้ เช่น สีของหินอ่อน อิฐ เนื้อไม้ 
ซึ่งบางครั้งเราไม่ต้องใช้สีเคลือบผิวเนื้อแท้ของวัสดุนั้นๆ  

สีที่เกิดจากการใช้เนื้อสีทา  (Hue or scientific color) เป็นสีวิทยาศาสตร์  ใช้เพื่อให้ได้สี
ตามความต้องการ นอกจากจะท้าให้วัสดุสวยงามแล้ว ยังเพิ่มความคงทนแก่วัสดุต่างๆอีกด้วย 

2.3.1.6 ลวดลาย (Pattern)  ลวดลายมีทั้งลวดลายจากธรรมชาติ และลวดลายที่
คิดประดิษฐ์ขึ้น เช่น ลวดลายของเนื้อไม้ลวดลายของหนังสัตว์ ลวดลายของผ้า 

2.3.1.7 ช่วงระยะ  (Space) ช่วงระยะ  หมายถึง  ระยะช่องว่าง  2 ประเภท  คือ 
ช่องว่างของวัตถุ  (Positive space) และช่องว่างรอบๆตัววัตถุ  (Negative space) ที่ส้าคัญคือ
ช่องว่างในตัวของวัตถุและช่องว่างรอบๆตัววัตถุ จะต้องมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งได้แก่ 

2.3.1.7.1 ความกลมกลืน  (Harmony) ความกลมกลืน  คือ ความกลมกลืนที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งอาจจะท้าให้เกิดผล  2ประการ คือ ถ้ากลมกลืนมากไป  งานนั้นก็จะดู
ราบเรียบ ขาดจุดสนใจ  ขาดเอกลักษณ์  แต่ถ้างานไม่กลมกลืนกันจะท้าให้รู้สึกยุ่งเหยิง  ซับซ้อน 
ขาดเอกลักษณ์เช่นกัน  ฉะนั้นย่อมเป็นหน้าที่โดยตรงของนักออกแบบที่จะต้องวางเค้าโครงความ
กลมกลืนกัน  หรือขีดแย้งกันเล็กน้อย  เพื่อท้าให้งานที่ออกแบบดีขึ้น  ความกลมกลืนอาจจะเกิดขึ้น
หลายลักษณะ เช่น 

- ความกลมกลืนในลักษณะของรูปแบบ คือ การสร้างความกลมกลืนกันให้เด่นชัดในแต่
ละยุคสมัย ซึ่งบางทีเราเรียกว่า สไตล  

- ความกลมกลืนในลักษณะของเส้น รูปร่าง รูปทรง 
- ความกลมกลืนในลักษณะผิว เรียบ ขรุขระ มัน หยาบ ด้าน ล้วนให้ความรู้สึกทั้งนั้นจะท้า

ให้กลมกลืนกัน หรือสัมพันธ์กันหรือขัดกันเล็กน้อย เพื่อให้ผลงานงดงามขึ้น 
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- ความกลมกลืนของสีและน้้าหนัก หมายถึง การก้าหนดลักษณะของสี  จะให้มีน้้าหนักแก่
อ่อนอย่างไร จึงจะท้าให้กลมกลืนกัน การใช้คู่สีควรใช้จ้านวนเปอร์เซ็นต์เท่าไร  อย่างไรเป็นสัดส่วน
เท่าไรจึงจะดูสวย 

- ความกลมกลืนของความคิด  หมายถึง  ความกลมกลืนของเรื่องราว  หรือลักษณะ  
ทั้งหมดของผลงาน ถึงแม้จะสามารถใช้องค์ประกอบของการออกแบบได้กลมกลืนขนาดไหนก็ตาม  
ถ้าเรื่องราวทั้งหมดเข้ากันไม่ได้ งานชิ้นนั้นอาจดูขัดตา ให้ความรู้สึกที่ผิดปกติ 

2.3.1.7.2 จังหวะ  (Rhythm) จังหวะ  คือ สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาที่มีความ
เคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง มีจังหวะในตัวของมันเอง  กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  หรือเนื้อที่ว่าง  จังหวะย่อมมี
ความส้าคัญที่จะท้าให้เกิดความงามได้และรวมถึงการวางของจังหวะสี  ให้เกิดการสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน 

2.3.1.7.3 ความสมดุล (Balance) ความสมดุล หมายถึง ความรู้สึกเท่ากันทั้ง 
2 ด้าน เช่น รูปร่างของมนุษย์ที่เท่ากันท้ังซ้ายและขวา ตามหลักการออกแบบความสมดุลแบ่ง
ออกเป็น 3 แบบ คือ 

- ความสมดุลแบบเท่ากันทุกประการทั้ง 2 ข้าง (Symmetrical balance) เป็นแบบ
ธรรมดาและง่ายท่ีสุด คือ มีแกนกลางแล้วส่วนที่ถัดออกไปเท่ากันทั้ง 2 ข้างทุกประการ ไม่ว่าจะ
เป็นน้้าหนัก ปริมาตร สีสัน หรือให้ความรู้สึกประทับใจที่เท่ากัน 

- ความสมดุลแบบ  2 ข้างไม่เท่ากัน  (Asymmetrical balance) คือ การสมดุลที่มี
แกนกลางแล้วถัดออกไปทั้ง  2 ข้าง ไม่จ้าเป็นต้องเหมือนกัน  แต่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่เท่ากัน  เป็น
การจัดวางให้มีปริมาตรน้้าหนัก  หรือสีสันที่ท้าให้เกิดการสมดุลกันเช่น  สมดุลด้วยสี  ผิว หรือแสง
เงาเป็นต้น 

- ความสมดุลแบบมีจุดหมุน  (Radial balance or rotate balance) คือการสมดุลที่เริ่ม
จากจุดศูนย์กลางแล้วกระจายออกไปโดยรอบ  หรือกระจายออกไปให้เกิดความสมดุลเฉพาะส่วน
ในลักษณะตรงกันข้าม 

2.3.1.7.4 การเน้น  (Emphasis) การเน้น  คือ การแสดงจุดต่างๆ  ให้เห็น
เด่นชัดในเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด อาจเน้นโดยใช้สีรูปทรง การใช้เส้นที่ผิดแปลกไปจากเดิม  หรือการ
ใช้วัสดุที่ต่างชนิดกันเพื่อสร้างจุดเด่น 

2.3.1.7.5 สัดส่วน (Proportion) สัดส่วน  คือความสัมพันธ์ของขนาดกว้าง  
ยาว สูง หรือปริมาตรที่สัมพันธ์กัน  เช่นเก้าท้างานต้องสัมพันธ์กับโต๊ะท้างาน  การท่ีจะให้สัดส่วน
ของสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปได้จะต้องมีความรู้เรื่อง สี เส้นช่วงระยะ เช่น เก้าอ้ีสีเข้มจะดูเล็กกว่าเก้าอ้ีมีสี
อ่อน เก้าอ้ีเส้นนอนมากๆจะดูเต้ียกว่าปกติ  การวางจังหวะของสิ่งต่างเปลี่ยนไปท้าให้เกิดความ
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับรูปแบบนั้นๆ เป็นต้น 
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2.3.1.7.6 เอกภาพ(Unity)  เอกภาพ คือความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ
คล้องจองกันได้เป็นอย่างดี มัลักษณะที่สัมพันธ์กันในทุกๆด้าน 

2.3.1.7.7 ความแตกต่าง  (Contrast)  ความแตกต่าง  เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น
เพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนไหวไม่ซ้้าซากเกินไป  หรือเกินความเยื่อหน่ายจ้าเจในการตกแต่ง  เช่น การ
จัดห้องอาจมีเฟอร์นิเจอร์ที่มาเข้ากันอยู่1ตัว ที่แตกต่างจากตัวอ่ืนไป เป็นต้น 
 

2.3.2 หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ทันสมัย 
งานออกแบบที่ดูแล้วให้ความรู้สึกว่าทันสมัย(Modern design) เช้ากับสมัย มีหลักการใน 

การพิจารณาดังนี้ 
1.สามารถใช้ได้จริงๆตรงกับความจ้าเป็นใช้ชีวิตประจ้าวัน 
2.การออกแบบตรงกับความหมายความต้องการอย่างชัดแจ้งในช่วงเวลานั้น  
3.เกิดประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าทั้งทางศิลปะและประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมๆกัน  
4.มีการใช้วัสดุใหม่หรือวัสดุรีไซเคิล เทคนิคใหม่ มีการพัฒนาให้ดีกว่าที่เคยเห็นอยู่

ตามปกติสามารถเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 
5.มีการพัฒนาด้านรูปทรง พื้นผิว และสี ซึ่งเกิดมาจากความต้องการโดยตรงที่สอดคล้อง

ที่เหมาะสมวัสดุที่ใช้เทคนิคการผลิต 
6.มีความชัดเจนในด้านคุณภาพและความงามของวัสดุที่ใช้อย่าท้าให้วัสดุดูเหมือนว่าเป็น

อย่างอื่นที่ท้าให้เกิดการเข้าใจผิดต่อวัสดุที่แท้จริงนั้น  ไม่พยายามบดบังพื้นผิว 
7.ลักษณะงานสามารถบ่งบอกถึงวิธีใช้อย่างชัดเจนเช่นไม่ท้าให้งานที่ผลิตอุตสาหกรรม

เหมือนกับลักษณะของงานหัตถกรรม 
8.มีการใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตอย่างกลมกลืนกันเป็นท่ีน่าพอใจ  
9.สามารถใช้เครื่องจักรในการผลิตได้อย่างเหมาะสมและสะดวกส้าหรับการควบคุมการ  

ผลิต 
10.สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง  
11.มีความแข็งแรงทนทานโดยเลือกใช้โครงสร้างที่เหมาะสมค้านึงถึงความปลอดภัยขณะ

ใช้งาน 
12.มีความสะดวกสบายในการใช้งาน(Egonomic)นึกถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ขนาดและขีดความจ้ากัดของผู้ใช้ เช่น เก้าอ้ี ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม 
13.มีความสวยงามน่าใช้ คือ ต้องออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่าง ขนาด สีสันสวบงามน่า

ใช้นอกจากนักออกแบบจะต้องยกระดับเกี่ยวกับในด้านรูปร่าง  ขนาด สีสัน แก่ผู้ใช้ให้ดีขึ้น 
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14.มีราคาพอสมควร นักออกแบบที่ดีต้องรู้จักก้าหนดการใช้วัสดุที่ถูกต้องรวมทั้งกรรมวิธี
การผลิตที่เหมาะสม ผลิตได้ง่าย สะดวก ราคาต้องเหมาะสมกับวัตถุ 

5. การขนส่ง การออกแบบจะต้องค้านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง  ขนส่งสะดวก กินเนื้อที่
หารขนส่งหรือไม่ การขนส่งทางบก ทางน้้าหรือทางอากาศต้องท้าการบรรจุหีบห่ออย่างโดยไม่ท้า
ให้เกิดการช้ารุดเสียหาย 

16. การซ่อมแซม  ต้องท้าการออกแบบให้สามารถแก้ไขได้และการสึกหรอต้่านอกจากน้ี
นักออกแบบจะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักออกแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสีสัน  หรือ
เทคนิคที่นักออกแบบแต่ละคนพึงมี ซึ่งสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นเคร่ืองแสดงถึงความสามารถของนัก
ออกแบบได้ว่ามีฝีมือหรือมีความสามารถระดับไหน  

2.3.3 พื้นฐานการออกแบบรูปทรงเครื่องเรือน 
รูปทรง (Form) ของวัตถุประสงค์ต่างๆที่เราเห็นรอบๆตัวเรามีวามส้าคัญเพราะเป็นเนื้อแท้

ของสิ่งนั้นๆ เป็นรูปลักษณะอยู่แล้ว คุณค่าของรูปทรงเป็นไปตามนิยม สภาพสังคม 
2.3.4 รูปทรงท่ีมีความสัมพันธ์กับประโยชน์การใช้สอย 
ย่อมเป็นสิ่งหน้าสังเกตว่าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์น้ันรูปทรงกับประโยชน์สอยเป็นสิ่ง

ส้าคัญที่ผู้ออกแบบต้องค้านึงถึงคู่กันเสมอเป็นหลักซึ่งจ้าแนกได้คือ 
2.3.5 งานท่ีต้องการประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 
ได้แก่งานทุกประเภททุกชนิดทุ่งประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยงามของรูปทรงเช่น

การออกแบบเก้าอ้ีพักผ่อนที่นั่งสบายที่สุดเพราะเวลาที่ต้องสบายจริงๆการออกแบบจึงเน้นถึงจุด
หลักดังกล่าวอันดับแรกส่วนรูปร่างที่จะเกิดขึ้นมานั้นเป็นผลพลอยได้จากอิริยาบถ  

2.3.6 งานท่ีต้องการความสวยงามเป็นหลัก 
งานประเภทนี้ยึดความสวยงามเป็นหลัก  อาจใช้ประโยชน์หรือไม่มากก็น้อยยังไม่ค้านึง

ส่วนมากจะพบในงานศิลปะปละฝีมือต่างๆเพราะออกแบบต้องการแสดงถึงความสุนทรีย์มากกว่า
อย่างอื่น แต่ถ้าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เรามักพบน้อยมากที่ผู้ออกแบบจะออกแบบให้สวยงามไว้ก่อน
แล้วค่อยมาแก้ไขให้มีประโยชน์ใช้สอยตามมาภายหลังเพราะเป็นเรื่องยากการออกแบบเครื่อง
เรือนส่วนใหญ่  จะยึดหลักประโยชน์เป็นหลักและติดตามด้วยความสวยงามของรูปทรง (Follow 
Function) 
 
 
2.4 สัดส่วนร่างกายมนุษย์ที่มีการออกแบบ 

สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์นั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสัดส่วนของมนุษย์  ดังนั้นการ
ออกแบบโซฟาเพื่อให้นั่งได้สบายนั้นต้องศึกษาสัดส่วนพฤติกรรมการนั่งของมนุษย์  กล่าวคือ  
สัดส่วนทุกอย่างของโซฟา  เช่น ความสูงของที่นั่ง  ความกว้าง  ความลึกของที่นั่ง  ความลาดเอียง
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ของพนักพิงล้วนถูกก้าหนดขึ้นจากสรีระของมนุษย์ทั้งสิ้นในปัจจุบันการน้าเอาสัดส่วนของมนุษย์
มาใช้งานออกแบบต่าง ๆ น้ัน มีหลักการในการก้าหนดค่าต่าง  ๆ เป็นแบบช่วงของค่าขนาดสัดส่วน
ของร่างกายมนุษย์  (Wide Range Of Body Dimension) ที่สามารถช่วยท้าให้การออกแบบมี
ความเหมาะสมกับผู้ใช้มากท่ีสุด อาจถึง 80% หรือ 90% ของผู้ใช้ทั้งหมด  ซึ่งขึ้นอยู่กับการแจกแจง
ค่าตัวแปร  (Percentile Distribution) ของมิติที่จะน้าไปใช้  วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับใน
ปัจจุบันมากกว่าการใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย  (Average Body Size) มาใช้ประกอบการออกแบบ  
เนื่องจากการหาค่าเฉลี่ยนั้นเป็นการน้าค่าตัวแทนขนาดของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น  ดังนั้นค่า
ความแน่นอนส้าหรับการใช้กับผู้คนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางจึงยังไม่มี 

มิติส่วนต่าง  ๆ ของร่างกาย  เช่น ความสูงยืน  คือค่าที่วัดได้  จะมีทั้งค่าสูงสุด  (Maximum) 
ค่าต้่าสุด (Minimum) และค่าเฉลี่ยที่จะก้าหนดค่าใดเป็นมิติวิกฤต  ขึ้นอยู่กับการน้าไปใช้  ซึ่งแต่ละ
กรณีจะไม่เหมือนกัน  การพิจารณาเลือกค่ามิติวิกฤตถือหลักว่า  ค่ามิติวิกฤตนั้นต้องช่วยในการ 
ออกแบบที่สามารถน้าไปใช้ได้ดี สะดวกสบายกับผู้ใช้ทุกขนาด หรือใช้งานได้กว้างขวางที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.24  ขนาดช่วงระยะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ 
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ตารางท่ี 2.6  แสดงมิติส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคนไทย ชายและหญิง อายุ 17-49 ปี 
 

รหัส ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

ความสูงยืน 
ความสูงระดับสายตา 
ความสูงปลายไหล่ 
ความสูงกึ่งกลางก้าปั้น 
ความสูงข้อศอก 
ความสูงใต้เป้าหลัง 
ความสูงกลางหัวเข่า 
ความหนาอก 
ระยะห่างจุดปลายไหล่ 
ระยะข้อศอก (ขณะงอ) ถึงจุดกึ่งกลางก้าป้ัน 
ระยะห่างระหว่างไหล่ถึงจุดกึ่งกลางก้าปั้น 
ความกว้างระดับข้อศอก 
ความสูงระดับพื้นที่นั่ง – ศีรษะ 
ความสูงระดับพื้นที่นั่ง – ตา 
ความสูงระดับพื้นที่นั่ง – ปุ่มไหล่ 
ความสูงระดับพื้นที่นั่ง – ระยะข้อศอกขณะงอ 
ความสูงระดับพื้นที่นั่ง – ต้นขา 
ความสูงจากพื้น – ตอนบนหัวเข่า 
ความสูงของหน้าแข้ง 
ความสูงของพื้นที่นั่ง 
ความกว้างไหล่ (ขณะนั่ง) 
ความกว้างตะโพก (ขณะนั่ง) 
ความกว้างข้อศอก (กางออกในแนวระดับ) 
ระยะห่างเส้นสัมผัสก้น – ข้อพับที่หัวเข่า 
ระยะห่างหน้าท้อง – หัวเข่า 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงมิติส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคนไทย ชายและหญิง อายุ 17-49 ปี 

รหัส 
ชายไทย หญิงไทย 

ค่าสูงสุด 
(Max) 

ค่าต่ าสุด 
(Min) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าสูงสุด 
(Max) 

ค่าต่ าสุด 
(Min) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

185.6 
176.5 
154.3 
90.0 
119.4 
97.7 
64.3 
31.2 
44.8 
43.3 
81.7 
64.8 
99.8 
95.4 
89.6 
43.9 
14.4 
78.4 
52.4 
47.5 
57.2 
45.4 
101.5 
70.0 
56.0 

141.4 
135.6 
119.5 
57.3 
89.0 
63.2 
34.0 
12.0 
27.4 
25.2 
44.4 
28.0 
54.5 
57.3 
43.4 
16.2 
6.4 
35.2 
24.9 
24.9 
27.8 
22.0 
68.2 
39.5 
24.4 

165.9 
154.6 
135.7 
73.1 

103.6 
75.9 
46.2 
20.3 
38.8 
32.6 
62.5 
42.8 
87.0 
75.8 
57.3 
23.6 
15.2 
52.2 
41.4 
40.5 
43.1 
32.4 
88.0 
48.2 
36.9 

175.0 
165.0 
144.0 
80.4 

119.2 
82.4 
49.0 
32.5 
39.9 
38.3 
72.3 
52.5 
91.5 
80.0 
69.5 
33.5 
18.3 
58.0 
48.5 
45.1 
47.7 
42.0 
93.2 
57.4 
44.2 

136.5 
123.0 
103.9 
54.7 
68.5 
57.0 
32.4 
15.7 
26.2 
23.9 
40.7 
28.2 
61.5 
60.1 
42.0 
12.8 
10.6 
36.1 
32.3 
28.2 
29.0 
20.5 
69.0 
35.3 
22.6 

154.0 
143.1 
125.7 
69.0 
95.5 
69.0 
40.0 
21.6 
32.6 
29.6 
56.7 
40.0 
80.0 
69.6 
52.7 
21.8 
13.7 
48.5 
38.2 
36.9 
38.8 
33.5 
81.1 
46.8 
33.0 
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2.4.1 ความสัมพันธ์ของสัดส่วนทางกายภาพมนุษย์ต่อเก้าอี้ 
ในการออกแบบนั้นขนาดสัดส่วนเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่จะท้าให้เก้าอ้ีตัวนั้นนั่งสบายหรือไม่

โดยอาศัยหลักการออกแบบให้เก้าอ้ีต้องมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนโครงสร้างร่างกายของมนุษย์
และตรงตามหลักการชีวกลศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลตรงตามหลักการ ต้องค้านึงถึงสัดส่วนดังต่อไปนี้ 

2.4.1.1. ระดับความสูงของที่นั่ง (Hight Of Seat) 
2.4.1.2. ความกว้างและลึกของที่นั่ง (Width And Depth Of Seat) 
2.4.1.3. ระดับความเอียงของพนักพิง (Inclination Of Back Reat) 
2.4.1.4. ความสูงของพนักพิง (Hight Of Back Rest) 
2.4.1.5. ระดับความเอียงของที่นั่ง (Inclination Of Seat) 

 
2.4.1.1. ระดับความสูงของท่ีนั่ง (Hight Of Seat) 

ความสูงของที่นั่งควรได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงความเค้นกด  (Pressure) ที่ต้นขาด้านล่าง
ไม่ให้มีค่ามากเกินไป  ซึ่งท้าได้โดยการออกแบบเก้าอ้ีให้ขอบปลายด้านหน้าของเก้าอ้ีมีปลายกลม
มนโค้งลง  และอยู่ต้่ากว่าระยะจากพื้นถึงตนขาด้านใน  ส่วนสูงของเก้าอ้ีพักผ่อน  (Resting Chair) 
จะมีระดับต้่ากว่าเก้าอ้ีท้างานเสมอ  เนื่องจากร่างกายของคนเราเมื่อเอนหลังกับพนักพิงจะต้อง
เหยียดขาออกไปข้างหน้า ความสูงที่นิยมใช้คือ 30-40 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.25  ระดับความสูงของที่นั่ง 
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- ที่นั่งสูงเกินไป เวลานั่งนาน ๆ เลือดจะค่ังที่บริเวณจุดลูกศร เกิดแรงกดที่ต้นขาอ่อน 
ท้าให้เลือดหมุนเวียนไม่สะดวก จะเกิดอาการเหน็บชาได้ 

- ที่นั่งต่้าเกินไป เวลานั่งท้าให้น้้าหนักกดลงที่ก้นและท้าให้เข่าชัน เวลานั่งนาน ๆ ท้าให้
เจ็บก้นได้ 

- ที่นั่งอยู่ในระดับพอดี เวลานั่งถ่ายเทน้้าหนักสม่้าเสมอ 
 
2.4.1.2. ความกว้างและลึกของที่นั่ง (Width And Depth Of Seat) 
ความกว้างของที่นั่ง  ควรก้าหนดความกว้างที่ท้าให้เกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและ

ต้องมีสัดส่วน (Proportion) ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับส่วนอ่ืน  ๆ ด้วย เช่น ถ้าพื้นที่ภายในบ้านมี
จ้ากัด ความกว้างของเฟอร์นิเจอร์ประเภทเก้าอ้ีพักผ่อนก็จะถูกจ้ากัดขอบเขตลงมาบ้าง  โดยนิยม
ใช้ขนาดกว้างตั้งแต ่48-55 เซนติเมตรเท่าน้ัน ส้าหรับความลึกของที่นั่ง  ควรมีความยาวเริ่มต้นจาก
ด้านหลังของหัวเข่าถึงด้านหลังสุดของกระดูกเชิงกราน  เมื่ออยู่ในลักษณะนั่งตัวตรงความลึกและ
ความสูงของที่นั่งจะต้องมีความสัมพันธ์กัน  เมื่อความสูงของที่นั่งมีมากการที่จะเอนขาไปข้างหน้า
เพื่อจะเลื่อนให้สามารถน่ังได้ลึกเป็นไปด้วยความล้าบาก  (ดูรูปประกอบ )  ฉะนั้นต้องให้เกิด
ความสัมพันธ์กันให้ได้ ระยะของความลึกที่นิยมใช้คือ 45-53 เซนติเมตร  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.26  ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับความลึก และความสูงของที่นั่ง 
 

2.4.1.3. ระดับความเอียงของพนักพิง (Inclination Of Back Reat) 
ความเอียงของพนักพิงขึ้นอยู่กับลักษณะเอียงของที่นั่ง  (Seat) และจุดประสงค์ที่จะ

น้าไปใช้  ถ้ามุมเอียงมากจะเกิดอุปสรรคมากในการพยุงตัวลุกขึ้น  ดังนั้นเก้าอี้แบบที่มีที่พักแขน  
(Armchair) และเก้าอ้ียาว (Sofa) มักจะมีความเอียงเพียงเล็กน้อย  แต่เก้าอ้ีโยกมักจะมีความเอียง
ค่อนข้างมาก โดยปกติแล้วระดับความเอียงที่พอเหมาะที่จะน้ามาใช้คือระหว่าง 105-1250 
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ภาพท่ี 2.27 ความสัมพันธ์ระหว่างสรีระของมนุษย์ กับความเอียงของพนักพิง 
 

ตารางท่ี 2.8 แสดงต้าแหน่งจุดค้้า 
จุดค้ าหลัง มุมพิง (องศา) ความสูง (ซม.) 

A 
B 
C 
C 
E 
F 
G 
G 
I 
J 

90 
100 
105 
110 
100 
100 
100 
110 
110 
120 

25 
31 
31 
31 
40 
40 
31 
40 
40 
50 

 
การออกแบบเพื่อลดแรงกดที่กระท้าต่อหมอนรองกระดูกสันหลังให้มีค่าน้อยที่สุด  

(Minimize on Disc Pressure) 
เก้าอ้ีที่ไม่มีพนักพิงหรือแผ่นรองหลังนั้น  จะส่งผลให้เกิดแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลัง

ของผู้นั่งในท่าลอร์โดซิสเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่อยู่ในท่ายืนตรง  40% หรือสูงขึ้น 90% เมื่อผู้นั่งอยู่ใน
ท่านั่งไคโฟซิส  ดังนั้นการออกแบบพนักพิงให้เอนท้ามุมกับแนวระนาบประมาณ  100-110 องศา
การเสรอมแผ่นหลังช่วงลัมบาร์  หรือการออกแบบให้เก้าอ้ีมีที่พักวางแขน  (Arm rest) ก็จะช่วยลด
แรงดังกล่าวให้มีค่าไม่สูงมากเกินกว่าปกติ ดังรูป (ดูรูปประกอบ) เป็นรูปที่แสดงตัวอย่างผลกระทบ
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จากมุมเอนต่าง ๆ ของพนักพิงที่มีต่อแรงเค้นกดที่หมอนรองกระดูกสันหลัง  และต่อแรงสแตติกของ
กล้ามเนื้อหลัง 

จากการวิจัยพบว่าการใช้แรงของกล้ามเนื้อหลัง  ซึ่งวัดได้จากวิธีอิเล็กโตรไมโอกราฟี
(Electromyography) หรือ EMG นั้นมีค่าใกล้เคียงกันทั้งในท่านั่งและท่ายืน  แต่อย่างไรก็ตามถ้า
พนักพิงหลังถูกออกแบบให้มีมุมเอนถึง  110 องศาแล้ว กล้ามเนื้อหลังจะผ่อนคลายการท้างานหด
ตัวลงไปได้มากที่สุด 

2.4.1.4. ความสูงของพนักพิง (Hight Of Back Rest) 
ความสูงของพนักพิง  ไม่ควรอยู่ต้่ากว่าส่วนล่างสุดของช่วงไหล่  การออกแบบควร

ระมัดระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับลักษณะการนั่ง  เมื่อความเอนเอียงของพนักพิง  (Back rest) มีมากขึ้น
ควรจะท้าให้ล้าตัวสามารถเอนลงบนพนักพิงได้อย่างเต็มที่และสบาย  และเมื่อถึงจุดที่พนักพิงมี
ความเอียงมาก  ๆ พนักพิงควรจะสูง  (ยาว) พอที่จะรับน้้าหนักของศีรษะด้วย  เพื่อที่จะช่วยให้ผู้นั่ง
จะได้ไม่ต้องออกก้าลังเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อพยุงศีรษะที่เอนไปทางด้านหลัง 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.28   ความสูงต้่าของพนักพิงที่มีผลต่อการน่ัง 

 
2.4.1.5. ระดับความเอียงของท่ีนั่ง (Inclination Of Seat) 
ความเอียงของที่นั่ง  (Seat) ควรจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักพิง  (Back rest) ถ้ามุม

เอียงมากควรจะเหมาะกับการพักผ่อนจริง  ๆ เพราะไม่สามารถขยับท้ากิจกรรมใด  ๆ ได้ในขณะที่
เริ่มนั่งพักผ่อน เมื่อเริ่มเอนพิงไปทางด้านหลัง  ล้าตัวจะค่อย  ๆ ไหลมาทางด้านล่าง  ท้าให้ส่วนท่อน
ขาจะไหลลงมาริมที่นั่งและท้าให้เข่าขอขึ้น ฉะนั้นมุมเอียงของที่นั่งจึงเกิดขึ้นด้วยจึงจ้าเป็นต้องปรับ
มุมเอียงที่นั่งขึ้นรับต้นขาและหยุดการไหลของล้าตัว  มุมเอียงองศาที่นิยมใช้นั้นระหว่าง  3-5 องศา 
ท้ามุมกับแนวระนาบ  แต่ถ้าเบาะนั่งเป็นวัสดุที่นิ่ม  ก็จะช่วยยึดการไหลของล้าตัวและรองรับต้นขา
ได้ เก้าอ้ีที่ดีเวลานั่งน้้าหนักควรกระจายอย่างสม่้าเสมอทุกจุด 

ที่นั่งตรงเกินไป เวลานั่งน้้าหนักตกลงที่จุดเดียว ที่นั่งโค้งเกินไป เวลานั่งน้้าหนักตกลง 2 
จุดซ้ายและขวา 
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2.4.1.6. ความสูงของท่ีพักแขน (Hight Of Arm Rest) 
ในการออกแบบที่พักแขนนั้น  สามารถออกแบบให้ท่ีพักแขนมีมุมเอียงขนานกับที่นั่งก็ได้  

หรือจะออกแบบให้อยู่ในลักษณะที่ขนานกับแนวระดับก็ได้  ระยะความสูงที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ  
ระหว่าง 50-25 เซนติเมตรจากระดับที่นั่ง  ซึ่งส่วนความสูงของที่พักแขนนั้นให้ถือมาตรฐานจาก
ปลายสุดของข้อศอกในขณะที่ข้อศอกต้ังฉากกับแนวระนาบเป็นเกณฑ์  ทั้งนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่
ข้อศอกของคนสามารถหมุนแกว่างได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ถ้าท่ีพักแขนต้่าเกินไปที่พักแขนก็ไม่
สามารถท้าหน้าที่ได้ตามที่ตั้งใจออกแบบ  และถ้าที่พักแขนสูงเกินไปแขนจะถูกบังคับให้รับน้้าหนัก
มากเกินความจ้าเป็น  นอกจากน้ีที่พักแขนที่สูงเกินไปจะท้าให้คนนั่งเสียบุคลิก  หรือขาดความสง่า
งามในท่านั่ง 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์ (2544)  การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานจากใบหญ้าแฝก เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ประเมินผลิตภัณฑ์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบการผลิต ประโยชน์ใช้

สอย และราคา โดยจ้าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ใบหญ้าแฝก ไม้ไผ่ และผักตบชวา 

ส้าหรับการท้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
 การศึกษาครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 ชนิด คือ ตะกร้าหิ้ว กระจาดผลไม้ กรอบรูป และ
ที่ใส่หนังสือ แต่ละชนิดผลิต 3 วิธี ได้แก่ วิธีพันไขว้ วิธีสาน และวิธีทอ รวมชิ้นงานทั้งหมดจ้านวน 
12 ชิ้น วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ ใบหญ้าแฝกหอมพันธุ์ศรีลังกา อายุการเก็บ 6 เดือน แบบที่ใช้ในการผลิต
ดัดแปลงจากผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อการส่งออก และในแต่ละแบบใช้ผู้ผลิตกลุ่มเดียวกันจากศูนย์
พัฒนาหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ผู้ประเมินแบบสอบถาม
จ้านวน 300 คน เป็นผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน ซึ่งเข้ามาใช้บริการใน
ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง และที่ร้านจ้าหน่ายสินค้าปลายทาง (สวนจตุจักร) เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความแตกต่าง  โดยใช้
สถิติ t-test และ F-test เมื่อพบความแตกต่างจะท้าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
Scheffe มีนัยส้าคัญที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า 
   1.กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมี
รายได้ระหว่าง 
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10, 001-20,000 บาท อาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า 

2.1 เพศ และอายุ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน
จากใบหญ้าแฝกในทุกรูปแบบ 

       2.2 อาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอยและราคา แตกต่างกันใน
ทุกผลิตภัณฑ์ 

2.3 รายได้มีผลต่อความพึงพอใจด้านวิธีพันไขว้ วิธีสาน วิธีทอ ประโยชน์ใช้สอย
และราคา แตกต่างกัน 

2.4 ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับสูงด้านรูปแบบ ได้แก่ ตะกร้า
หิ้ววิธีพันไขว้ กระจาดผลไม้และกรอบรูปวิธีสาน ด้านประโยชน์ใช้สอย
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ ตะกร้าหิ้ว กระจาดผลไม้ และที่ใส่
หนังสือ ส้าหรับด้านราคาผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ กระจาด
ผลไม้ 

 3.กลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานที่ท้าจากใบหญ้าแฝก 
ไม้ไผ่ และผักตบชวา อยู่ในระดับมากเหมือนกันทั้งหมด    

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 (2549) [Online.] ได้ริเริ่มด้าเนินการ  “โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบรอบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” อย่าง
เป็นรูปธรรม ต้ังแต่เดือน พ.ค.46 ที่ผ่านมา โดยมีห้วงระยะเวลาในการด้าเนินงานต้ังแต่ พ.ศ. 2546-
2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ก้าลังพลและครอบครัว โดยเฉพาะบุตรหลาน  ของก้าลังพลได้เล็งเห็น
ความส้าคัญ และประโยชน์ของหญ้าแฝก โดยหน่วยได้จัดก้าลังพลเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หญ้าแฝกที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา  พร้อมกับขอรับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝก กลุ่มสาย
พันธุ์ศรีลังกา จ้านวน 30,000 กล้า และน้ามาพัฒนาปลูกบริเวณรอบๆ ขอบบ่อน้้า และบ่อเลี้ยง
ปลา แนวร่องน้้าบริเวณด้านหน้า  ด้านข้างและด้านหลังกองร้อย รวมทั้งบริเวณบ้านพักของก้าลัง
พล และปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าที่มิได้ใช้ประโยชน์ จัดท้าเป็นแปลงเกษตรสาธิต  เพื่อที่จะให้ความรู้ 
ความเข้าใจให้กับก้าลังพลและประชาชนรอบๆ  ที่ต้ังหน่วยมากขึ้น  ส้าหรับการปลูก หน่วยได้
ด้าเนินการปลูกในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของหน่วย ได้แก่ 

1. การปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ในพื้นที่ที่ถูกเปิดหน้าดินเป็นอันมาก  พื้นที่รอบ
สระน้้า ริมตลิ่ง พื้นที่ลาดข้างไหล่ถนนและพื้นที่ ลาดเชิงเขา เป็นต้น 

2. การปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้ก้าลังพล  ครอบครัวและเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปลูกเพื่อการขยายพันธุ์ส้าหรับแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจน้าไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป 
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4. การปลูกเพื่อการอุตสาหกรรม การปลูกนี้จะเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง เช่น  
การน้าใบหญ้าแฝกมาท้าเครื่องจักรสาน ศิลปหัตถกรรมและการน้ารากมาสกัดเป็นน้้าหอมระเหย  
เป็นต้น    ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  (2550) ได้กล่าวถึงการใช้แฝกในจังหวัดว่า   
กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาส้ารวจและคิดค้นการปลูกแฝกตามแนวภูเขาที่สูงเพื่อป้องกันการเกิดการ
ชะล้างหน้าดินและท้าให้แนวที่ปลูกแฝกเมื่อปี  พ.ศ. 2547 นั้นเกิดการเจริญเติบโตงอกงามและปี 
พ.ศ. 2549 ทางคณะกรรมการก็ได้คิดถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่มาจากการใช้ไม้ไผ่มาจักสานมา
เปลี่ยนแปลงและประยุกต์จากการศึกษาดูงานของศูนย์บ้านแก  และได้ปรึกษาคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อจัดต้ังกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งมีแกนน้าชุมชนโดยคุณอ้านวย  ดอนมูล 
เป็นเจ้าของความคิดต้นแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงได้จัดหาวิทยากรมาช่วยฝึกเพิ่มเติมโดยการใช้
แฝกที่ปลูกขึ้นตามแนวภูเขาและได้น้าเอาแฝกที่ดอยภูลังกาโครงการหลวงมาเพื่อให้ชุมชนใน
หมู่บ้านที่ว่างงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
เปิดรับสมาชิกอยู่จ้านวน 51 คนจากการฝึกอบรมและทุกคนได้รับความรู้การใช้แฝกและรับงานมา
ท้าที่บ้าน และพัฒนาฝีมือขึ้น จนสามารถน้าผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรระดับประเทศ ได้ระดับ 3 
ดาว เพื่อเป็นการศึกษาของคนรุ่นหลังและเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา  

วิบูลย์  ลี้สุวรรณ (2532 :96) ได้กล่าวไว้ว่า งานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นเรื่องราวของชุมชนผู้เป็นเจ้าของ ลึกลงไปในอดีตและความ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมได้เป็นอย่างดี   ถัดจากการก้าหนดรูปแบบของศิลปหัตถกรรม   คือ 
กรรมวิธีหรือเทคนิคในการสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเช่นเดียวกับรูปแบบ คือ ประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่อดีตเป็นกรอบที่ส้าคัญ กรรมวิธีในการสร้าง
ศิลปหัตถกรรมแต่ละถิ่นส่วนมากจะได้รับการสืบทอดจากช่างรุ่นหนึ่ง ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งด้วยการบอก
เล่าแบบมุขปาฐะ แบบพ่อสอนลูก เพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ มากกว่าการเรียนหรือ
การถ่ายทอดกันอย่างมีระบบและกรรมวิธีนั้นๆ จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อย่างช้าๆ จนเมื่อได้รูปแบบและกรรมวิธีในการผลิตลงตัวคือการท่ีมีความสามารถใช้สอยได้
สมบูรณ์ที่สุดแล้ว   จึงเริ่มคิดถึงความงดงามทางด้านศิลปะ ทั้งนี้รูปแบบที่สร้างขึ้นในช่วงแรกๆ นั้น 
จะค้านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความงดงามและความเป็น
ศิลปะ 

 อารี  สุทธุ์  (2529 : 122)    กล่าวสอดคล้องกับ   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2532:96) การ
พัฒนาส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาสภาพวัฒนธรรมของ
แหล่งก้าเนิดงานศิลปหัตถกรรมและต้องศึกษาเกี่ยวโยงกันองค์ประกอบส้าคัญ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการผลักดันในการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมขึ้นสนองความต้องการในการใช้สอยใน   ชีวิตประจ้าวันให้สอดคล้องกับการ
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ด้ารงชีวิตตามสภาพของท้องถิ่น    วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2532:97) ได้กล่าวต่ออีกว่า ดังนั้นจึงเห็นว่า
ความมีคุณค่าทางศิลปะ (Artistic value) และคุณค่าด้านความงาม (Aesthetic value) ในงาน
ศิลปหัตถกรรมและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างสรรค์ ที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจนเกิดทักษะและความชัดเจนที่ผ่านพ้นขั้นตอนของความ
ต้องการในเรื่องใช้สอยมาแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงานศิลปหัตถกรรมและ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้ มิควรท้าลายด้วยการพัฒนาเพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภคหรือสนองความต้องการของตลาดอย่างฉาบฉวย เพราะสิ่ง
เหล่านั้นต้องใช้เวลาในการสั่งสมมาหลายชั่วอายุคน และต้องใช้ทักษะของช่างขัดเกลาให้เกิด
ความสมบูรณ์มาเป็นเวลาช้านานกว่าจะปรากฏ เป็นงานศิลปหัตถกรรมและศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านของไทยในปัจจุบัน ช่างผู้สร้างงานศิลปหัตถกรรมและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จะแสดง
ความสามารถเชิงศิลปะและความงานให้ปรากฏในลักษณะของส้านึกใน    ทางศิลปะที่มีอยู่ในตัว
ผ่านการฝึกฝนบ่มเพาะมาเป็นเวลานานปี มิได้ขึ้นอยู่กับการเรียนและหลักวิชาเหมือนการสร้าง
ศิลปะของนักศึกษาศิลปะหรือศิลปิน  

ดังนั้นคุณค่าศิลปะและความงามของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละถิ่น แต่ละที่จึงมี
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไป และทรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของช่างแต่ละท้องถิ่นการก้าหนด
รูปแบบ รูปแบบในท่ีนี้หมายถึง รูปทรง โครงสร้าง และลวดลายของงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ 
รูปแบบของศิลปหัตถกรรมนั้นจะอยู่ในกรอบของสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ของแต่ละชุมชนที่สืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีนิยมของท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของ
แต่ละชุมชน รูปแบบจึงถูกก้าหนดด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่
เป็นได้ชัดเจนมีมากมาย เช่น รูปทรงของอาคารพื้นบ้านของภาคเหนือท่ีต่างกับอาคารบ้านเรือน
ภาคอ่ืนๆ งอบ เครื่องสวมศีรษะป้องกันแดด ฝน ของภาคใต้ที่เรียกว่า เป้ียว กับ กุ๊บ ของภาคเหนือ
แม้จะมีประโยชน์ใช้สอยเหมือนกัน แต่ด้วยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 
ของชุมชนที่ต่างกันท้าให้เครื่องจักสานส้าหรับสวมศีรษะชนิด  นี้มีรูปแบบและชื่อที่แตกต่างกันไป
อย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นต้น   

(เอกพงษ์ ตรีตรง.2549) ได้กล่าวถึงงานศิลปะตกแต่งว่า   ศิลปะประยุกต์ที่กลายเป็นมิติ
ใหม่ของผลงานศิลปะ  โดยมีการประยุกต์งานศิลปะให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้อยู่  โคมไฟ ดวงโคม 
ผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านการออกแบบอย่างมากมาย  เป็นผลิตภัณฑ์ที่นัก
ออกแบบชอบ และหลงใหลที่จะออกแบบแสดงความคิดและฝีมือ  อีกทั้งรูปแบบของดวงโคม
สามารถต่อยอดได้มากมายหลายทิศทาง  ต้นไม้ ดอกไม้ (ประดิษฐ์)  เป็นองค์ประกอบภายใน
อาคารที่ท้าให้พื้นที่นุ่มนวลน่าอยู่ขึ้น  โดยการออกแบบประดิษฐ์ให้เสมือนจริงมากท่ีสุด  โดยนัก
ออกแบบสามารถสร้างสรรค์โดยควบคู่กับแจกันจนเป็นศิลปะการจัดดอกไม้  การออกแบบต้นไม้
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ประดิษฐ์ภายในอาคาร ซึ่งก้าลังไปได้ดีมากในตลาดปัจจุบัน  ของที่ระลึก ของสะสม กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีมากมายหลากหลายที่สุด  เมื่อน้ามาจัดวางในองค์ประกอบของพื้นที่แล้วจะท้าให้
บ้านมีความอบอุ่น  ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง โดยการจัดวางภายในบ้านต้องอาศัยรสนิยมมากเป็น
พิเศษ บางครั้งการซื้อหาของตกแต่งประเภทนี้ต้องอาศัยเวลา, การสะสม กว่าจะลงตัวที่สุด 

ธีระชัย สุขสด (2544: 88) ได้กล่าวถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมเกิด
มาจากการออกแบบที่ดีในการออกแบบ นักออกแบบต้องค้านึงถึงหลักการท้าการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเกณฑ์ในการก้าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ดีเอาไว้ว่า ควรจะมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา เสนอแนวคิดให้ผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมตามหลักการออกแบบ โดยหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นักออกแบบควรค้านึงนั้น  คือ  
หน้าที่ใช้สอย (FUNCTION) ความปลอดภัย  (SAFETY) ความแข็งแรง (CONSTRUCTION)   
ความสะดวกสบายในการใช้  (ERGONOMICS)  ความสวยงาม  (AESTHETIES)  ราคาพอสมควร  
(COST)   การซ่อมแซมง่าย  (EASE OF MAINTENANCE) วัสดุและการผลิต  (MATERIALS AND 
PRODUCTION) การขนส่ง (TRANSPORTATION)   

นิรัช สุดสังข์ ( 2547: 53 ) ได้กล่าวว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องมีเทคนิคในการ
คิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีกระบวนการคิดและใช้วิธีการวิเคราะห์ คือ 
เทคนิคการวิเคราะห์ SCAMPER เป็นชื่อย่อที่ผสมขึ้นของตัวอักษรของชื่อเต็มที่ใช้ในการพัฒนา
แนวความคิด ให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  เทคนิคของการทดแทน 

(substitute) ใช้วัสดุอ่ืนแทน  ใช้กรรมวิธีการผลิตอ่ืนแทน  ใช้พลังงานอื่นแทน  ใช้ส่วนประกอบอ่ืน
แทน  ใช้วิธีการอ่ืนแทน  เช่น  การใช้กระสอบน้้าแทนกระสอบทรายในการป้องกันน้้าท่วมใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลการท้างานประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ข้อดีของน้้าคือหาได้ง่าย  เมื่อเลิกใช้งาน
ก็ท้าความสะอาดง่ายกว่ากระสอบทราย การผสมผสาน (combine) ผสมสิ่งที่คล้ายหรือใกล้เคียง
เข้าด้วยกันรวมการใช้งานหลายอย่างเข้าด้วยกัน  ร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน  ผสมผสานหลาย
แนวความคิดเข้าด้วยกันการดัดแปลง (adapt) เปลี่ยนความหมาย  เปลี่ยนจุดประสงค์  เปลี่ยน
รูปแบบการใช้งาน  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบการใช้งานจะ
แตกต่างไปจากเดิม    การขยาย/เพิ่ม (magnify) เพิ่มความถี่ให้มากขึ้น  ท้าให้ยืดได้มากขึ้น  ท้า
ให้สูงขึ้น ท้าให้หนาขึ้น ท้าให้แข็งแรงขึ้น ท้าให้เหนียวขึ้น ขยายส่วนให้ใหญ่ขึ้น  เพิ่มส่วนประกอบ
มากขึ้น การย่อ /ลด (minify)ท้าให้ขนาดเล็กลง ท้าให้เพรียวขึ้น  ท้าให้เบาลง  ท้าให้แน่นขึ้น  ลด
ชิ้นส่วนให้น้อยลง  แยกชิ้นส่วนหรือการท้างานบางส่วนออกต่างหาก  ใช้วัสดุที่มีราคาถูกลง    การ
ใช้วิธีอื่น (Put to other uses) การน้าวิธีการผลิตที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อลดต้นทุน   การตัด 
(eliminate) ตัดส่วนที่ไม่จ้าเป็นออก   หรือตัดพื้นที่บางส่วน  เฉพาะส่วน     การต่อเติมให้
รายละเอียด  (elaborate) เพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอย   เพิ่มเติมขนาด  ต่อเติมเนื้อท่ีในการจัดเก็บ  
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ต่อเติมเนื้อท่ีในการท้างาน  ต่อเติมพื้นที่ในการวาง    การจัดใหม่ (rearrange) จัดส่วนประกอบ
ใหม่ให้แปลกออกไปจากเดิม  จัดเรียงล้าดับขั้นตอนการท้างานใหม่  เปลี่ยนสถานท่ีใหม่  ใช้
ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนถ่ายกันได้    การกลับข้าง  (reverse)ท้าให้เกิดผลตรงข้ามกับที่เคยมีหรือเคยเป็น 
เช่น สลับที่  กลับด้าน  กลับหัวกลับหาง  ย้อนกลับ  เปลี่ยนขั้ว 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 
 เพื่อน าไปสู่การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก จะเริ่มต้นด้วย 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  คือเป็นการค้นหาการแปรรูปใบหญ้าแฝก ท่ีมีอยู่จริงโดยมีวิธีการ
รวบรวมข้อมูลสรุปเป็นภาคเอกสารเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อท าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  อนึ่งดังที่กล่าวไว้ในความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ยังประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้าการประเมินผลผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ดังนั้นจะต้องใช้  ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยโดยผู้วิจัยได้ล าดับหัวข้อดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้วัดในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.6 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สถานที่จ าน่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า
แฝก ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 2 แห่ง จ านวน 100  คน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 3 
กลุ่มเป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน ผู้สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
และของตกแต่งบ้าน จ านวน 100  คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบประเมินผลที่ได้จากการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 3 ท่าน 

 
3.1.1 ประชาชน 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน   100 คน เพื่อสอบถามให้ได้มาซึ่งความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลาก โดยเขียนชื่อ
สถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกและของตกแต่งบ้านในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเพื่อท าการจับ
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ฉลาก จากนั้นใช้วิธีการสังเกตการณ์ เลือกซื้อของตกแต่งบ้านของผู้บริโภคที่เข้ามาเลือกซื้อของ 
จากสถานที่จัดจ าหน่าย 2 แห่ง ได้แก ่

 
1. สถานที่จ าน่ายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน INDEX LIVEVING  MALL 
2. สถานที่จ าน่ายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน  ตลาดนัดสวนจตุจักร 

 
3.1.2 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 3 กลุ่ม 
แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ที่มีชื่อเสียงโดยเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลาก โดยเขียนชื่อกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกทั้งหมด เพื่อท า
การจับฉลากซึ่งให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากนั้นท าการสังเกตการณ์และทดลองปฏิบัติการกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้ผลิต : คุณกองเหรียญ ปาปัดถา กลุ่มจักสานหญ้าแฝก 52 หมู่ 6 ต าบลป่า
สัก ก่ิงอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 โทร : 089 - 4304407 

2. ผู้ผลิต :  คุณล าดวน ธะนะ  กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมบ้านก๊อซาว 163 หมู่ 11 
บ้านก๊อซาว ต าบลทุ่งกล้วย กิ่งอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 โทร : 08-
7183-1102, 0-5445-5153 

3. ผู้ผลิต :  คุณบัวตอม บุญแรง กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก 181 หมู่
ท่ี 10 บ้านดอนไชย ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 โทร 
:09 6339360,4304407 

 
3.1.3   ผู้สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของตกแต่งบ้านจากใบหญ้าแฝก 
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของตกแต่งบ้านจากใบหญ้าแฝก จ านวน 100 คน โดย

เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลาก โดยเขียนชื่อสถานที่จัดจ าหน่ายของ
ตกแต่งบ้านในเขตกรุงเทพฯทั้งหมด แล้วท าการจับฉลากโดยได้สถานที่ คือ ตลาดนัดจตุจักร โดย
ใช้วิธีแจกแบบประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลถึงความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดย
ผู้วิจัยน าตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคท าการประเมิน 

 
3.1.4   ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  
1. อาจารย์ประชา พิจักขณา ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
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2.  อาจารย์อภิรักษ์ อุ่นไธสง   ต าแหน่งเลขาคณะเทคโนโลยี อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
           3. อาจารย์ศรีชนา เจริญเนตร ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม   คณะศิลปกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 
 
3.2   เครื่องมือที่ใช้วัดในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในขั้นตอนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็นดังนี้  
 

3.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 
การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายและรูปแบบที่ผลิตในปัจจุบัน  จากนั้นผู้วิจัยได้น ารูป
แบบเดิมจากใบหญ้าแฝกไปสอบถามประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์
จากใบหญ้าแฝก แบบจับฉลากสถานท่ี 2 แห่ง จ านวน 100 คน ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความคิดเห็นทางด้านการน าหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และ
ของตกแต่งบ้าน ท้ังยังได้ข้อมูลความต้องการ ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป  

 
3.2.2 เพื่อทดลองปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปใบหญ้าแฝก น ามาประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้

ชิ้นงานที่เหมาะสม สวยงามผู้วิจัยใช้แบบประเมินกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ แบ่งเป็น 2 
ชุดประเมิน ดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบประเมินความสวยงามที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
เกณฑ์ในการค านึง ดังนี้ 

a. ด้านความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 
b. ด้านความสวยงาม 

ชุดที่    2   แบบประเมินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 
  1.ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย  
  2.ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  
  3.ราคากับความสวยงาม 
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ทั้ง 2 ชุดแบบประเมินมีระดับและเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม 
แบ่งออกเป็น 5   ระดับดังนี้ (ธีรยุทธ พึ่งเทียร. 2543: 39) 

5 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับดีที่สุด  
 4 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับดี  
 3 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับปานกลาง  
 2 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับน้อย  
 1 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
3.2.3 เพื่อประเมินสรุปผลผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกจ านวน 1 ชุด 

 หลังจากจัดท าต้นแบบ ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก จัดท าแบบประเมินผลวัดระดับความ
คิดเห็นของผู้บริโภค  หลักเกณฑ์ในการวัดความคิดเห็น  ดังนี้  

1.ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) พิจารณาจาก 
  1.1 ความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน  
  1.2 ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้  
  1.3 ความปลอดภัย  
  1.4 การบ ารุงรักษา  
  1.5 ความแข็งแรงทนทาน  

2.ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณาจาก 
  2.1 ความงามในการจัดองค์ประกอบ  
  2.2 ความมีคุณค่า-ราคา 
  2.3 ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์  
  

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม แบ่งออกเป็น  5   ระดับดังนี้ (ธีรยุทธ 
พึ่งเทียร. 2543: 39) 

5 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับดีที่สุด  
 4 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับดี  
 3 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับปานกลาง  
 2 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับน้อย  
 1 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการเก็บข้อมูลในการสังเกตการณ์ลงในสมุดบันทึก กับการถ่ายภาพ ช่วยในการบันทึก

ข้อมูลมาสรุปและจัดหมวดหมู่ตามล าดับดังนี้ 
1. แบบสอบถามประชาชน จังหวัดพะเยาและกรุงเทพแบบจับฉลาก ชื่อสถานที่เพื่อตอบ

แบบสอบถามโดยได้สถานที่ 2 แห่ง จ านวน 100 คน ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งข้อมูลความคิดเห็น ทั้งยังได้ข้อมูลความต้องการเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ และ
แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อได้มาซึ่งข้อเสนอแนะของข้อมูลเพื่อน ามาศึกษาและพัฒนา ประยุกต์
ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 

2. ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกแต่ละรูปแบบ น ามาประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์
จากใบหญ้าแฝก เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสม สวยงามผู้วิจัยใช้แบบประเมิน กับผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน 

3.หลังจากจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจัดท าแบบประเมินวัดระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบตลาดก่อนที่จะวางจ าหน่ายต่อไป เมื่อได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์แยกแยะและเขียนรายงานสรุปผล 

 
3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

1. ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการท างานวิจัย เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัย สอบถามประชาชนในจังหวัดพะเยาและกรุงเทพฯ  เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 

2. ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการท างานวิจัย เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัย และท าการเข้าพบกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนท าความรู้จักคุ้นเคยกับชุมชน สัมภาษณ์
กลุ่มและรายบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์  

3. ประมวลสภาพปัญหาและความต้องการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 1 ชุด ผลิตภัณฑ์ 

4. วิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์
เปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการออกแบบ 

5. ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ท้ัง 3 แบบ ท าการประเมินครั้งที่ 1 
6. ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านทั้ง 3 แบบ  ท าการประเมินครั้งที่ 2 
7. จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 
8. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 
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9. วิเคราะห์และสรุปความคิดเห็น ของผู้ที่มีความสนใจใน ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า
แฝก ทั้ง 1 ชุด ผลิตภัณฑ์ 

10. สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
3.5 การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้  
  1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัย โดยเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้หลักทฤษฎี
เหตุผลมาน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเพื่อหาความจริงและความคิดเห็นใน การศึกษาและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จากใบหญ้าแฝก 

2.วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ
ผู้ใช้ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ จากใบหญ้าแฝกโดยวิเคราะห์
ตามล าดับดังนี้  

   1.  ตรวจสอบแบบประเมินที่ผ่านการกรอกครบถ้วน  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้  

1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ด าเนินการสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบแบบเครื่องมือ 

ท าการออกแบบ 

ประเมินการออกแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์  

ประเมินผลิตภัณฑ์โดย 
ผู้เช่ียวชาญและผู้บริโภค 

ปรับปรุงแก้ไข 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เริ่มต้นปฏิบัติงาน 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของแต่งบ้าน 1 ผลิตภัณฑ์ 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ประชาชน 100 คน 
ช่างผู้ผลิต  3 ท่าน 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งข้อของการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นดังนี้ 

4.1 เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก  
4.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับ

ความต้องการของตลาด 
4.3 เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ออกแบบและพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นบทเรียนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป 
 

4.1 เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า
แฝก  

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคเอกสาร 
จากการศึกษาภาคข้อมูลเอกสารผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากใบหญ้าแฝก ได้วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วิธีการสาน ใช้หลักการโดยน าหญ้าแฝกมาไขว้
สลับกันไปมา ร่วมกับวัสดุอ่ืนเพื่อเป็นโครงสร้างโดย จะใช้หุ่นหรือไม่ใช้หุ่นก็ได้ การสานของไทยนั้น
มีรูปแบบต่างกันไปมากมาย ทั้งที่แตกต่างด้วยลักษณะของแบบลายและวัสดุที่ใช้ในการสาน ใน
ด้านลวดลายที่สานน้ัน ส่วนมากจะสานลายใดก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น อาจจะใช้ลาย
ธรรมดา เพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานและความสะดวกในการสานการสานลวดลายทั้งหลาย
นั้นจะต้องให้การขัดกันเพื่อให้วัสดุที่สานนั้นยึดตัวขัดกันคงรูปอยู่ได้เป็นหลัก ซึ่งมีรูปทรงต่างๆ
หลายลาย ไม่ว่าจะเป็นลายขัดธรรมดาหรือลายสอง ลายสามหรือลายอ่ืนๆก็ตาม  

หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ทันสมัย งานออกแบบที่ดูแล้วให้ความรู้สึกว่าทันสมัย  มี
หลักการในการพิจารณาดังนี้ 1.) สามารถใช้ได้จริงๆตรงกับความจ าเป็นใช้ชีวิตประจ าวั น 2.)การ
ออกแบบตรงกับความหมายความต้องการอย่างชัดแจ้งในช่วงเวลานั้น  3.) เกิดประโยชน์ในด้าน
ความก้าวหน้าทั้งทางศิลปะและประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมๆกั น มีความสะดวกสบายในการใช้งาน
นึกถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานขนาดและขีดความจ ากัดของผู้ใช้  เช่น เก้าอ้ี ต้องมีสัดส่วนที่
เหมาะสม 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้บริโภค (ก่อนท าการออกแบบ) 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
        หญงิ 
        ชาย 

 
42 
58 

 
42 
58 

อายุ 
        18-25  ปี 
        26-35  ปี 
        36-45  ปี  
        45 ปีขึ้นไป 

 
18 
30 
32 
20 

 
18 
30 
32 
20 

อาชีพ 
        นักเรียน/นักศึกษา   
        ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
         พนักงานบริษัทเอกชน 
        ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
        เกษียณ / ไม่ประกออาชีพ 

 
12 
17 
34 
24 
13 

 
12 
17 
34 
24 
13 

รายได้ต่อเดือน 
        น้อยกว่า 15,000 บาท 
       15,001 -25,000 บาท 
       25,001 – 35,000 บาท 
       มากกว่า 35,000 บาท 

 
26 
28 
25 
6 

 
26 
28 
25 
6 

สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
       ท้องถ่ินน้ันๆท่ีผลติ      

       งานแฟร์ต่างๆ 
       ตลาดนัดจตุจกัร ตลาด
สวนลุมไนท ์               

          อ่ืนๆ.........................  

 
 

20 
38 
35 

 
7 

 
 

20 
38 
35 

 
7 
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จากตารางที่  4.1  พบว่า  กลุ่มผู้บริโภคเป็นเพศหญิงร้อยละ 42 เพศชาย ร้อยละ 58 กลุ่ม
อายุมากสุดคือ ช่วงอายุ 36-45  ปี  ร้อยละ 32 มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ   34  รายได้
อยู่ในช่วง 1 5,001 - 25,000 บาท  ร้อยละ 28  และสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ นิยมซื้อจากงานแฟร์
ต่างๆ   
 

ตารางท่ี  4.2 แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เดิมของหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก  
 

รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม ค่าเฉลี่ย SD. ระดับ 
กล่องใส่กระดาษทิษชู    
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้   4.25 0.62 มาก 
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง   3.57 0.49 มาก 
3.ความสวยงาม   3.00 0.72 ปานกลาง 
ตะกร้า    
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้   4.04 0.79 มาก 
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง   3.52 0.50 มาก 
3.ความสวยงาม   2.92 0.63 ปานกลาง 
กระเป๋าสตรี    
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้   4.57 0.49 มากที่สุด 
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง   4.40 0.55 มาก 
3.ความสวยงาม   4.49 0.54 มาก 
ที่รองจาน    
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้   3.04 0.68 มาก 
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง   2.79 0.57 มาก 
3.ความสวยงาม   2.99 0.71 มาก 
หมวก    
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้   3.94 0.89 มาก 
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง   3.57 0.94 มาก 
3.ความสวยงาม   3.29 0.96 ปานกลาง 
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 จากตารางที่  4.2 พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีมากที่สุดในด้าน
หน้าที่ใช้สอยและความสะดวกสบายในการใช้ ของกระเป๋าสตรีอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 (SD.0.49) รองลงมาคือความสวยงามของกระเป๋าสตรี อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 (SD.0.54)  
   

ตารางท่ี  4.3 แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการน าใบหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบต่างๆ 

 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย SD. ระดับ 
1. โคมไฟ 4.39 0.49 มาก 
2. เฟอร์นิเจอร์ 4.26 0.46 มาก 
3. ฉากก้ันห้อง 4.68 0.44 มากที่สุด 
4. เก้าอ้ีโยก 4.89 0.31 มากที่สุด 
5. ชุดถาดผลไม้ 4.04 0.19 มาก 
6. ชุดอุปกรณ์ส านักงาน 2.95 0.60 ปานกลาง 
7. ชุดกระเป๋าสตรี 4.81 0.39 มากที่สุด 
8. เสื่อ,รองเถ้าเดินในบ้าน 3.98 0.77 มาก 
9. เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย 2.35 0.47 น้อย 

 

จากตารางที่  4.3 พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเก้าอ้ีโยกมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 (SD.0.31) รองลงมาคือชุด
กระเป๋าสตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (SD.0.39) ฉากก้ันห้อง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (SD.0.44) และ
น้อยที่สุดคือ รูปแบบของเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 (SD.0.47) 
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ตารางท่ี  4.4 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก  

 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD. ระดับ 
1. ท่านรู้จักหญ้าแฝกอยู่ในระดับใด 3.14 0.94 มาก 
2. ท่านรู้สึกเห็นด้วยกับการน าหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับใด 

4.81 
 

0.39 
 

มากที่สุด 

3. ท่านคิดว่าหญ้าแฝกมีความแข็งแรงทนทานอยู่ในระดับใด  3.21 0.53 ปานกลาง 
4. ท่านคิดว่าหญ้าแฝกนี้เหมาะสมกับการน าไปท าผลิตภัณฑ์
ประเภทต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
     เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด 
     เครื่องใช้ ตกแต่งบ้าน เช่น  ฉากก้ันห้อง  โคมไฟ เก้าอ้ีโยก 
     เครื่องประดับตกแต่ง เช่น  กรอบรูป  ตุ๊กตาต้ังโชว์ 
     เครื่องใช้ภาชนะใส่อาหาร เช่น จานชามใส่ผลไม้ 

 
 

4.05 
4.95 
3.44 
3.49 

 
 

0.53 
0.21 
1.16 
1.23 

 
 

มาก 
มากที่สุด 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

5. ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์การใช้งานได้หลาย
ด้านในผลิตภัณฑ์รูปทรงเดียวกันอยู่ในระดับใด 

3.80 
 

0.87 
 

มาก 

6. ท่านต้องการประยุกต์ใช้วัสดุอ่ืนๆในท้องถิ่นร่วมประกอบ
กับตัวผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกอยู่ในระดับใด 

3.57 1.23 มาก 

 
จากตารางที่  4.4 พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการน าหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.81 (SD.0.39) ผู้บริโภคคิดว่าหญ้าแฝกนี้เหมาะสมกับการน าไปท า
ผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ ตกแต่งบ้าน เช่น ฉากกั้นห้อง โคมไฟ  เก้าอ้ีโยก มีค่าเท่ากับ 4.95 (SD.0.21)   
และ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์การใช้งานได้หลายด้านในผลิตภัณฑ์รูปทรงเดียวกันอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 (SD.0.87)   
 

4.2 ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้มี
ความสวยงามเหมาะสมกับความต้องการของตลาด 

รูปแบบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เก้าอ้ีโยก 
กระเป๋าสตรี ฉากกั้นห้อง และน าไปพัฒนาและให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ในรูปแบบเก้าอ้ีโยก ผลการ
วิเคราะห์ได้ดังนี้  
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ภาพท่ี 4.1 แบบร่างไอเดียขั้นแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีโยกจากใบหญ้าแฝกที่ออกแบบและพัฒนา 
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4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. ระดับ 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 4.58 0.25 มากที่สุด 
1.1 ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน 4. 81 0.70 มากที่สุด 
1.2 ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ใช้สอยมากข้ึน 4. 49 0.39 มาก 
1.3 ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย 4.61 0.56 มากที่สุด 
1.4 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดี 4.42 0.69 มาก 
1.5 รูปทรงเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 4.58 0.49 มากที่สุด 
2.ความเหมาะสมกับความสวยงาม 4.60 0.25 มากที่สุด 
2.1 ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม 4.50 0.54 มากที่สุด 

 2.2 ลวดลายมีความสวยงาม 4.63 0.61 มากที่สุด 
 2.3 วัสดุมีความสวยงาม 4. 39 0.38 มาก 
2.4 รูปทรงมีความสวยงาม 4. 82 0.58 มากที่สุด 
2.5 ความสวยงามของการผสมผสานระหว่างวัสดุ 

2ชนิด 
4.70 0.57 

 
มากที่สุด 

3.ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิต 

4.61 0.30 มากที่สุด 

3.1 วัสดุมีความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต 4.63 0.50 มากที่สุด 
3.2 วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน 4.70 0.52 มากที่สุด 
3.3 การผสมผสานระหว่างวัสดุ 2 ชนิด 4.73 0.61 มากที่สุด 
3.4 กรรมวิธีการผลิตเหมาะสม 4.50 0.61 มากที่สุด 
3.5 ง่ายต่อการท าความสะอาด 4. 52 0.54 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า รูปแบบเก้าอ้ีโยกที่ออกแบบพัฒนาด้านความเหมาะสมกับวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิตมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61(SD.0.30) รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม
สวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (SD. 0.25) และ ด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (SD. 
0.25) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า รูปทรงมีความสวยงามมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
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(SD. 0.58) ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 (SD. 0.70) การผสมผสาน
ระหว่างวัสด ุ2 ชนิด มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (SD. 0.61)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากการออกแบบ 
 

www.ssru.ac.th



 79 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ออกแบบและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นบทเรียนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยผู้บริโภค (หลังการท าต้นแบบ) 
ตารางท่ี 4.6 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  หญิง 
        ชาย 

56 
44 

56 
44 

อาย ุ  18-25  ปี 
        26-35  ปี 
        36-45  ปี  
        45 ปีขึ้นไป 

15 
22 
31 
32 

15 
22 
31 
32 

อาชีพ 
        นักเรียน/นักศึกษา   
        ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
         พนักงานบริษัทเอกชน 
        ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
        เกษียณ / ไม่ประกอบอาชีพ 

 
8 
31 
19 
27 
15 

 
8 
31 
19 
27 
15 

รายได้ต่อเดือน 
       น้อยกว่า 15,000 บาท 
       15,001 -25,000 บาท 
       25,001 – 35,000 บาท 
       มากกว่า 35,000 บาท 

 
26 
42 
12 
6 

 
26 
42 
12 
6 

สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า
แฝก          

ท้องถิ่นนั้นๆที่ผลิต      

      งานแฟร์ต่าง 
      ตลาดนัดจตุจักร ตลาดสวนลุมไนท์                

 
 

18 
64 
13 

 

 
 

18 
64 
13 
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จากตารางที่   4.6  พบว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56 เพศชายร้อยละ 44 
อายุ ช่วง 45 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 32  อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด มีจ านวนร้อย
ละ 31  รายได้ต่อเดือน อยู่ในช่วง  1 5,001 -25,000 บาท ถึง ร้อยละ 42 และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก นิยมซื้อจากงานแฟร์ต่างๆ ถึงร้อยละ 64  
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จากใบหญ้าแฝก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. ระดับ 
1.ด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ    
 1.1 มีความสะดวกในการใช้งาน 4.31 0.74 มาก 
 1.2 มีความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้ 4.85 0.41 มากที่สุด 
 1.3 มีความปลอดภัย 4.22 0.73 มาก 
 1.4 การบ ารุงรักษาได้สะดวก 4. 69 0.56 มากที่สุด 
 1.5 ความแข็งแรงทนทาน 4.48 0.62 มาก 
2. ด้านความสวยงาม     
 2.1 ความงามจากเส้นหญ้าแฝก  4.39 0.75 มาก 
 2.2 ความงามจากการผสมผสานวัสดุ 4.60 0.53 มากที่สุด 
 2.3 ความงามจากการสาน 4.53 0.57 มากที่สุด 
 2.4 ความงามจากลวดลาย 4.35 0.54 มาก 
 2.5 ความงามจากลักษณะผิว   4.45 0.62 มาก 
 2.6 รูปทรงและรายละเอียดสามารถแสดงออกถึง
ความทันสมัย 

4.73 
 

0.50 มากที่สุด 

 2.7รูปแบบโดยรวมของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก
ใบหญ้าแฝก 

4.52 
 

0.82 
 

มากที่สุด 

 2.8ความพึงพอใจในความสวยงามโดยรวมของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 

4. 72 
 

0.85 
 

มากที่สุด 

2.9ความพึงพอใจในลวดลายผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 

4.02 0.90 มาก 

 

www.ssru.ac.th



 81 

จากตารางที่  4.7 พบว่า ความเหมาะสมของเก้าอ้ีโยกด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพมี
ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้  อยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 (SD.0.41)  
รองลงมา    คือความสวยงามของรูปทรงและรายละเอียดสามารถแสดงออกถึงความทันสมัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (SD.0.50) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในความสวยงามโดยรวมของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (SD.0.85) 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1.การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก  

5.1.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคเอกสาร 
5.1.1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภค (ก่อนท าการออกแบบ)  

พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีมากที่สุดในด้านหน้าที่ใช้สอยและ
ความสะดวกสบายในการใช้ของกระเป๋าสตรีอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (SD.0.49) 
รองลงมาคือความสวยงามของกระเป๋าสตรี อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (SD.0.54) เมื่อ
สอบถามความต้องการผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเก้าอ้ีโยกมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 (SD.0.31) รองลงมาคือชุดกระเป๋า
สตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (SD.0.39)  ฉากก้ันห้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (SD.0.44) และน้อย
ที่สุดคือ รูปแบบของเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 (SD.0.47) ซึ่งผู้บริโภค
เห็นด้วยกับ การน าหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 4.81 
(SD.0.39)  ผู้บริโภค คิดว่าหญ้าแฝกนี้เหมาะสมกับการน าไปท าผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ ตกแต่งบ้าน 
เช่น  ฉากก้ันห้อง  โคมไฟ เก้าอ้ีโยก  มีค่าเท่ากับ  4.95 (SD.0.21)   และ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มี
ประโยชน์การใช้งานได้หลายด้านในผลิตภัณฑ์รูปทรงเดียวกันอยู่ใ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 (SD.0.87)  

5.1.2  การวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้มีความ
สวยงามเหมาะสมกับความต้องการของตลาด 

5.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ  

www.ssru.ac.th



 82 

รูปแบบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เก้าอ้ีโยก 
กระเป๋าสตรี ฉากกั้นห้อง และน าไปพัฒนาและให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 แบบร่างไอเดียขั้นแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.2  ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีโยกจากใบหญ้าแฝกที่ออกแบบและพัฒนา 
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รูปแบบเก้าอ้ี โยกที่ออกแบบพัฒนา ด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (SD.0.30) รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมสวยงาม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 (SD.0.25) และ ด้านประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (SD.0.25) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่ า รูปทรงมีความสวยงามมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 (SD.0.58) 
ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (SD.0.70) การผสมผสานระหว่างวัสดุ  2 
ชนิด มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (SD.0.61)  

 
5.1.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ออกแบบและพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นบทเรียนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป 
5.1.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยผู้บริโภค (หลังการท าต้นแบบ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากการออกแบบ 
 
ความเหมาะสมของเก้าอ้ีโยกด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสม ถูกต้อง

ตามสรีระของผู้ใช้  อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 (SD.0.41) รองลงมา  คือความ
สวยงามของ รูปทรงและรายละเอียดสามารถแสดงออกถึงความทันสมัย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.73 
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(SD.0.50) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในความสวยงามโดยรวมของรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก
ใบหญ้าแฝก อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 72 (SD.0.85) 

บทเรียนที่ได้จากกระบวนการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปได้เป็น
แนวทางของบทเรียนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งในการน าหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
จะต้องค านึงถึงข้อควรพิจารณาในด้านความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เป็นอันดับแรกจากนั้นควร
ศึกษาด้านประโยชน์ใช้สอย การออกแบบที่สอดคล้องการใช้งานและความต้องการของผู้บริโภค มี
ความสวยงามของรูปทรง  ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต เนื่องจากจะต้องมีความรู้ทักษะที่
สามารถประยุกต์พัฒนารูปแบบได้เองตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้และเพื่อ
การวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้   

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้  เพื่อให้การน าผลใช้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะว่า ควรพิจารณา คือ 

1.การออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ควร เลือกและจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยตรงความต้องการที่เป็นที่นิยมมาที่จะน าไปใช้สอยเป็นอันดับแรก  

2. ด้านการน าหญ้าแฝกที่ได้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ความต้องการ มีความนิยมนิยมของกลุ่มผู้บริโภค มีประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมในการหยิบจับได้
สะดวก  

3. ในด้านวัสดุและการผลิตจะต้องสามารถผลิตได้สะดวกคุ้มค่ากับการน า หญ้าแฝกมาแปร
รูปกับวัสดุอ่ืนท่ีมาประยุกต์ร่วมกันไม่ยาก และใช้เวลาในการผลิตมากเกินไป 

4. ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมได้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการน า ความคิดเห็น ไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืนๆ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   จากการศึกษา วิจัยครั้งนี้  เพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดในเรื่อง  
 1. ในด้านการศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป็นการส ารวจ ณ 
ช่วงเวลาหนึ่ง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นตามกระแสนิยม  ควรมีการปรับเปลี่ยนและมีการศึกษาความ
คิดเห็นในผลิตภัณฑ์อ่ืน ณ ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปตามยุกต์สมัยนิยม รวมถึงการทดลองตลาด เพื่อ
การส่งออก 
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 2. ควรศึกษาในเรื่องการพัฒนาการน า หญ้าแฝกแปรรูปมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่อง
เรือนประเภทอ่ืน  
 3. การน ารูปแบบ ข้อคิดเห็นความต้องการ ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดใช้
กับผลิตภัณฑ์วัสดุอ่ืนๆ เช่นไม้ เหล็ก ผ้า หนัง เป็นต้น   
ข้อเสนอแนะในงานออกแบบ SKETCH DESIGN  

1. ควรมีการจัดองค์ประกอบเฉดสีน้ าหนักอ่อนเข้มของหญ้าแฝกให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านและเป็นตัวเลือกให้แก่กลุ่มผู้บริโภค ได้หลายโทนสี  

2. ควรน าเสนอเรื่อง  สไตล์ ของงาน ดีไซน์ มาสนับสนุนรวมไปถึง  เทรนของตกแต่งบ้าน ปี  
2010-2012  ด้วยจะดีมาก เช่น สี วัสดุ พื้นผิว เป็นต้น 
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แบบสอบถามก่อนเพื่อการวิจัย   เร่ือง  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
 

ค าชี้แจง  1.แบบสอบถามนี้จัดท าเพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบ
หญ้าแฝก 

  2.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 1.ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
 2.ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ  

 

ขอความกรุณาท่านได้พิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง  เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่
ท่านตอบแบบสอบถามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป และและข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับใน
ทุกๆกรณี สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ตอนที่1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่อง   ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ 

     หญิง       ชาย 

 

2. อายุ 
    18-25ปี     26-35ปี     36-45ปี             45 ปีขึ้นไป 

 

3. อาชีพ 

   นักเรียน/นักศึกษา    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    พนักงานบริษัทเอกชน  

   ประกอบธุรกิจส่วนตัว   เกษียณ / ไม่ประกอบอาชีพ   อื่นๆ ..........................  

 

4. รายได้ต่อเดือน 

    น้อยกว่า 15,000 บาท     15,001 -25,000 บาท  

  25,001 – 35,000 บาท     มากกว่า 35,000 บาท 

 

5.สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อส่ิงใด 

    ท้องถิ่นนั้นๆท่ีผลิต                                            งานแฟร์ต่างๆ 

    ตลาดนัดจตุจักร ตลาดสวนลุมไนท์บาซ่า                    อื่นๆ................................... 
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6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลิตภัณฑ์เดิมของหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก  
 

รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

กล่องใส่กระดาษทิษช ู      
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้        
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง        
3.ความสวยงาม        

ตะกร้า      

1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้        
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง        
3.ความสวยงาม        
กระเป๋าสตรี      
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้        
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง        
3.ความสวยงาม        
ที่รองจาน      
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้        
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง        
3.ความสวยงาม        
หมวก      
1.หน้าที่ใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้        
2.ความปลอดภัยและความแข็งแรง        
3.ความสวยงาม        

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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 ตอนที่ 2  ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า
แฝก 
 
ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการน าใบหญ้าแฝกมา

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 

 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. โคมไฟ      

2. เฟอร์นิเจอร ์      
3. ฉากกั้นห้อง      
4. เก้าอี้โยก      

5. ชุดถาดผลไม้      

6. ชุดอุปกรณ์ส านักงาน      
7. ชุดกระเป๋าสตร ี      
8. เส่ือ,รองเถ้าเดินในบ้าน      
9. เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย      
10.ท่านคิคว่าน่าจะเป็นรูปแบบอื่นๆระบุ
....................................... 

     

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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2. ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 

ค าชี้แจง กรุณาอ่านข้อความแล้วท าเครื่องหมาย     ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 

 
รายการ ระดับความคิดเห็นในการพิจารณา 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ท่านรู้จักหญ้าแฝกอยู่ในระดับใด      
2. ท่านรู้สึกอย่างไรกับการน าหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับใด 

     

3. ท่านคิดว่าหญ้าแฝกมีความแข็งแรงทนทานอยู่ในระดับใด      
4. ท่านคิดว่าหญ้าแฝกนี้เหมาะสมกับการน าไปท าผลิตภัณฑ์
ประเภทต่อไปน้ีอยู่ในระดับใด 

     เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด 
     เครื่องใช้ ตกแต่งบ้าน เช่น  ฉากกั้นห้อง  โคมไฟ เก้าอี้โยก 
     เครื่องประดับตกแต่ง เช่น  กรอบรูป  ตุ๊กตาตั้งโชว์ 
     เครื่องใช้ภาชนะใส่อาหาร เช่น จานชามใส่ผลไม้ 

     

5. ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์การใช้งานได้หลายด้านใน
ผลิตภัณฑ์รูปทรงเดียวกันอยู่ในระดับใด 

     

6. ท่านต้องการประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆในท้องถิ่นร่วมประกอบกับตัว
ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกอยู่ในระดับใด 

     

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………… 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   เร่ือง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
 

ค าชี้แจง  
1.แบบสอบถามนี้จัดท าเพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบ
หญ้าแฝก 
2.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
 1.ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อประโยชน์ใช้สอย 
 2.ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อความสวยงาม  

3.ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
3. ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามนี ้ใช้ส าหรับการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น 
ขอความกรุณาท่านได้พิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่

ท่านตอบแบบสอบถามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป และและข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับใน
ทุกๆกรณ ีสุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
1. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
 

ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านคิดว่าส่ิงต่อไปนี้เหมาะสม 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมการใช้งาน  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย      

1.1 ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน      

1.2 ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ใช้สอยมากขึ้น      

1.3 ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย      

1.4 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดี      

1.5 รูปทรงเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย      

2.ความเหมาะสมกับความสวยงาม      

2.1 ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม      

 2.2 ลวดลายมีความสวยงาม      

 2.3 วัสดุมีความสวยงาม      

2.4 รูปทรงมีความสวยงาม      

2.5 ความสวยงามของการผสมผสานระหว่างวัสดุ 2ชนิด      

3.ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต      

3.1 วัสดุมีความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต      

3.2 วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน      

3.3 การผสมผสานระหว่างวัสด ุ2 ชนิด      

3.4 กรรมวิธีการผลิตเหมาะสม      

3.5 ง่ายต่อการท าความสะอาด      
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   เร่ือง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
 

ค าชี้แจง  1.แบบสอบถามนี้จัดท าเพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบ
หญ้าแฝก 

  2.  แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 1.ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
           2.ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ  

 

ขอความกรุณาท่านได้พิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง  เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่
ท่านตอบแบบสอบถามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป และและข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับใน
ทุกๆกรณี สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ตอนที1่    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่อง   ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ 

     หญิง       ชาย 

 

2. อายุ 
    18-25ปี     26-35ปี     36-45ปี             45 ปีขึ้นไป 

 

3. อาชีพ 

    นักเรียน/นักศึกษา            ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ      พนักงานบริษัทเอกชน  

   ประกอบธุรกิจส่วนตัว      เกษียณ / ไม่ประกอบอาชีพ   อื่นๆ ..........................  
 

4. รายได้ต่อเดือน 

    น้อยกว่า 15,000 บาท     15,001 -25,000 บาท  

  25,001 – 35,000 บาท     มากกว่า 35,000 บาท 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
 

 
ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
  

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมการใช้งาน  
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.ด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ      

 1.1 มีความสะดวกในการใช้งาน      

 1.2 มีความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของ
ผู้ใช ้

     

 1.3 มีความปลอดภัย      

 1.4 การบ ารุงรักษาได้สะดวก      

 1.5 ความแข็งแรงทนทาน      

2. ด้านความสวยงาม       

 2.1 ความงามจากเส้นหญ้าแฝก       

 2.2 ความงามจากการผสมผสานวัสด ุ      

 2.3 ความงามจากการสาน      

 2.4 ความงามจากลวดลาย      

 2.5 ความงามจากลักษณะผิว        

 2.6 รูปทรงและรายละเอียดสามารถ
แสดงออกถึงความทันสมัย 

     

 2.7รูปแบบโดยรวมของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จากใบหญ้าแฝก 

     

 2.8ความพึงพอใจในความสวยงามโดยรวม
ของรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า
แฝก 

     

2.9ความพึงพอใจในลวดลายผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 
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ภาคผนวก ข การลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  
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ภาพผลิตภัณฑ์เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลวดลายการสาน 
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ภาพการท าต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 
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ภาพต้นแบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ผลิต 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 

ประวัตินักวิจัย 
1. ชื่อ-สกุล       นางสาวรจนา จันทราสา  MISS. ROSJANA   CHANDHASA 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3. หน่วยงาน 

สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ตั้ง 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 
โทรศัพท์ที่ท างาน  02-160-1438, 02-160-1410 โทรสาร 02-160-1440 โทรศัพท์มือถือ 081-901-4116  

  อีเมลล์ oh_subic@hotmail.com 
4. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 
ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2545 
 
 

2547 

ปริญญาตรี 
 
 
ปริญญาโท 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

สาขาศิลป
อุตสาหกรรม 

 

สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 

 
 

ไทย 

 

5.   สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 มีความช านาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบกราฟิก และผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
6. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย  
 2544  การออกแบบชุดเครื่องปั้นดินเผาส าหรับอาหารญี่ปุ่นร้านคินโคกุ 
 2547 การศึกษาและพัฒนาเครื่องพอกแป้งส าหรับงานหัตถกรรมพอกโฟม 

2548     ลิขสิทธิ์ การออกแบบโคมไฟจากต้นโสน และ ลิขสิทธิ์ การออกแบบเชิงเทียนจากต้นโสน 
 2551     การศึกษาและพัฒนาแป้งประกอบอาหารเพื่อการท าหุ่นจ าลองส าหรับสาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
2551     การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์  

 เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
2552     การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านโคมไฟประหยัดพลังงานจากต้นโสนหางไก ่

 (ทุน UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
2552      การศึกษาและพัฒนาต้นโสนหางไก่เพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส าหรับวิสาหกิจ ชุมชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2553 การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก
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เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี (อยู่ระหว่างด าเนินการ 
งบประมาณแผ่นดินปี 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

7.  ผลงานที่ได้รับรางวัล 

2552     รางวัลพระราชทานจากพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   ผลงานวิจัยดีเด่นเร่ือง 
การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุ
ขนมหวานไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 1-5 เมษายน 2552 

2552     รางวัลการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น เร่ือง บรรจุภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย 

 (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดิน
ไทย)       ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 1-5 เมษายน 2552 

2552     รางวัลชมเชยโครงการประกวด บันลือบุ๊คส์อะวอร์ด คร้ังที่ 1 ประเภท การ์ตูนสร้างสรรค ์

2553    รางวัลชนะเลิศ  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  การประชุมทางวิชาการของเครือข่ายวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี  2553  หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”  ระหว่างวันท่ี  26-28  พฤษภาคม  2553 ณ  โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น และอุทยานเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

เร่ือง การน าเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์    
บาติกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ.อุดรธาน ี

8.  การน าเสนอผลงาน/ผลงานตีพิมพ ์

2552  เร่ือง     การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุ
ขนมหวานไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 1-5 เมษายน 2552  

2552 เร่ือง     การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุ   
ขนมหวานไทย ฉบับที่6 เดือน กรกฎาคม –สิงหาคม 2552 (วาสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. ) 

 2552    เร่ือง   การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านจากต้นโสนห่างไก่ (การประชุมวิชาการ
ร าไพพรรณี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ระหว่างวันท่ี 20-21 ธันวาคม 2552 (Proceedings) 

2553 เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ (การประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2553(Proceedings) 

      2553   เร่ือง การน าเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อเป็น     
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ .อุดรธานี  (การประชุมทางวิชาการของเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2553หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์”ระหว่างวันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 
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ประวัตินักวิจัยร่วม 
1. ชื่อ-สกุล       นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์   MISS. KANITTHA RUNGWANNASAK 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร 
สังกัด คณะเทคโนโลยี    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ที่ตั้ง 64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

โทรศัพท์ที่ท างาน  042-348484, 086-642-7781 

อีเมลล์  pooooly4@hotmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 
ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2545 
 
 
 

2547 

ปริญญาตรี 
 
 
 
ปริญญาโท 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต  

 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

สาขาศิลป
อุตสาหกรรม เกียรติ
นิยมอันดับ 2 
 

สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร
รม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 

 
 
 

ไทย 

 

5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 มีความช านาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบกราฟิก และผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 

6. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย  
2544  โครงการออกแบบโต๊ะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ส าหรับเด็กอนุบาล 

2547  การศึกษาและพัฒนาเครื่องต้มผ้าบาติกเพื่อการลอกเทียน ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

2552     การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านโคมไฟประหยัดพลังงานจากต้นโสนหางไก ่

             (ทุน UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
2552      การศึกษาและพัฒนาต้นโสนหางไก่เพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส าหรับวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2553 การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อ 
พัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี (อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ
แผ่นดินปี 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

7.   ผลงานที่ได้รับรางวัล 

2549   รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมระดับครูอาจารย ์ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน "ด้าน
โภชนาการ" จัดโดย บริษัทเนสล์ (ไทย) จ ากัดร่วมกับกรมอนามัยกระทรวง      สาธารณสุข และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2549   รางวัลชนะเลิศ ออกแบบบล็อกแก้วลายเดี่ยว จ านวน 6 ก้อน ระดับประชาชนทั่วไป   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ออกแบบบล็อกแก้วลายชุด 6 ก้อน ระดับประชาชนทั่วไป  
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  จัดโดยบริษัทบางกอกคริสตัลจ ากัด 

2550  รางวัลนิยายภาพยอดเยี่ยม    ระดับครูผู้สอน/ศึกษานิเทศน ์  โครงการประกวดหนังสือการ์ตูนนิยาย
ภาพ (Comic book) "รู้เก็บ รู้ใช้” ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์
มายุครบ 80 พรรษา    จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2552     รางวัลชมเชยโครงการประกวด บันลือบุ๊คส์อะวอร์ด คร้ังที่ 1 ประเภท การ์ตูนสร้างสรรค์ 
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