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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากพืชดาหลาโดยใช้ทฤษฎี 

Zero Waste โดยการใช้ทุกส่วนของดาหลามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินผลความเหมาะสม รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้เชียวชาญทางด้านสิ่งทอ ทางด้านการออกแบบนักออกแบบ กลุ่มประกอบและกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสิ่งทอเส้นด้ายในการทอเพื่อสร้างสรรค์เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
สามารถทำได้โดยเกิดจากเส้นใยดาหลาที่เป็นส่วนของก้านดอกที่เหลือทิ้งจากการตัดดอกจำหน่าย เนื่องด้วยก้าน
ดอกมียืดหยุ่นและมีความนุ่ม โดยการนำไปเข้าเครื ่องตีใย และนำไปตีเกลียวเส้นด้ายในระบบอุตสาหกรรม  
ซึ่งเส้นด้ายที่ตีเกลียวจะมีเส้นฝ้ายเป็นตัวในการผสานเกลียว อัตราส่วนดาหลา 15 % ฝ้าย 85% ซึ่งเหมาะแก่การ
นำไปทอผ้าเพื่อทำผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ในส่วนกลีบดอกมีการสกัดสีเพื่อย้อมเส้นด้ายดาหลาและเส้นไหมไทย 
โดยนำกลีบดอกมาปั่นกับน้ำ ในอัตราส่วนกลีบดอก 1 กิโลกรัม : น้ำ 3 ลิตร กรองด้วยผ้าขาว ได้น้ำสีแล้วนำไปต้ม
เพื่อย้อมร้อน นำเส้นด้ายฝ้ายและเส้นไหมแช่ในน้ำตะลิงปิง 15 นาที แล้วนำไปย้อมในน้ำสีที่ต้ม กรดจากตะลิงปิงทำ
ให้สีติดทน ย้อมเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วนำเส้นด้ายที่ย้อมมาแช่น้ำสารส้ม 30 นาทีเพื่อกันสีตก กากดอกดาหลานำมา
ตากแดดทำเป็นเป็นชาดาหลา และนำมากวนผสมน้ำตาล พริกแห้ง กุ้งแห้งเป็นน้ำพริกดาหลา และกากของตะลิงปิง
นำมาผสมกับกากดอกดาหลาช้อนด้วยเฟรมผ้าขาวบางทำให้ได้กระดาษดาหลา  
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Abstract 
This research aimed at studying the way of creating products from the Etlingera Elatiorplant 

by applying the theory of Zero Waste.  All parts of Torch Gingers would be utilized to develop the 
product designs which would be suitably assessed by the textile and design experts, the designers, 
the assembly group, and the target group of consumers. The tools used in this study were 
questionnaire and interview. 

The findings revealed that the developing of textiles with yarns to create product designs 
of clothes was enabled by using the fibers of Torch Ginger’s stems which were remained after 
cutting off blossoms for distribution to the market. Because stems of Torch Gingers were rather 
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flexible and soft, the fibers taken from stems would be transferred into a fiber massage machine. 
After that, they were put into the fiberglass and taken into an industrial yarn-twist machine. The 
yarns which were already twisted had the cotton thread inducting the mixture of twist. The 15 
percent of Torch Gingers and the 85 percent of cotton were suitable for weaving to produce 
clothes. Furthermore, the petals were distilled in color to dye the Etlingera Elatioryarns and Thai 
silk thread. The petals were spun with some water in a ratio of one kilogram of petals with three 
liters of water. Later, they were filtered through a white cloth. This resulted in some colored water, 
then boiled colored water for hot dyeing. The cotton yarn and silk thread were soaked in the water 
mixing Bilimbi fruit for 15 minutes. After that, they were dyed in colored water which was already 
boiled. The acid getting from Bilimbi fruit could preserve long lasting color. After dyeing for an hour, 
the cotton yarn and silk thread would be soaked in Alum to protect color’s run for 30 minutes. By 
the way, the waste of Torch Gingers could be brought to dry and processed in the Etlingera 
Elatiortea. They could be processed in spicy sauce with Torch Gingers by mixing with some sugar, 
dried chilli and, dried salted prawn together.  Besides, the waste of Bilimbi fruit and Torch Gingers 
mixed together and took up with white cloth frame could be processed in Etlingera Elatiorpaper. 
Keyword: Inovative, Textiles, Etlingera Elatior Fiber, Fashion Lifestyle Product, Sustainable Theory 
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1. บทนำ 
ท่ามกลางกระแสความสนใจในด้านอนุรักษ์นิยมสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียวนับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ทำให้

ทุกองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถึงทุกภาคส่วน ให้ความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อย ๆ  ร่วมถึงในระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันนั้นเองก็มีบทบาท
สำคัญอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันนั้นได้ให้ความสำคัญในการการพัฒนาสิ่งทอสู่การพัฒนาแปร
รูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (วารสารอุตสาหกรรม 6, 2560 : 20) ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม สิ่งที่เหลือทิ้งจากการเกษตรมีอยู่มากมาย ทั้งนี้ควรมีแนวทางในการเพิ่มมูลค่า Upcycle ขยะเหล่านี้ให้
สามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ในรูปแบบใหม่ ซึ่งทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีพืชมากมายที่สะท้อนความเป็นอัต
ลักษณ์และมีเรื่องราวที่สอดคล้องกับวิถีของในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ 

ทั้งนี ้ระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้ให้ความสำคัญกับการหาแนวทางการพัฒนาสิ่งทอที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการที ่จะตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคที ่มีความรู ้สึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จากสถานการณ์ในปัจจุบันนับได้ว่าประเทศไทยมีศักยรูปในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากประเทศไทยยังมีวัตถุดิบจากธรรมชาติและวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรอีกมากมาย 
อาทิเช่น ปอ สัปปะรด บัว ผักตบชวา ใยมะพร้าว ข่า กล้วย เป็นต้น ค่อนข้างมากนอกจากนี้ยังออกแบบและมีการ
ผสมผสานเทคโนโลยีที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำไปสู่สินค้าหรอืผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กัญจิรา  ส่งไพศาล, 2560) สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาสและจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่หน่ึงที่มีพืชที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะวิถีชาวมุสลิม นั้นคือ ดอก
ดาหลา ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ปลูกต้นดาหลาเพื่อตัดดอกจำหน่ายและส่งออก ทั้งนี้ดอกดาหลาส่วนใหญ่นำไปการ
ตกแต่งอาคารสถานที่และประกอบอาหาร แต่ส่วนของลำต้นได้ถูกทิ้งเป็นขยะ และเป็นปุ๋ยแก่พืชอื่น ๆ เช่นลองกอง 
เงาะ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเองก็เป็นคนในพ้ืนท่ีจึงได้ศึกษาเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาขยะเหลือท้ิงให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง 
จึงได้นำลำต้นของดาหลาทำการทดลองตีใย และนำเส้นใยไปเข้าสู่กระบวนการตีเกลียวเพื่อให้เกิดเส้นด้ายสำหรับ
การนำไปทอเป็นสิ่งทอต่อไป อีกทั้งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์จากสิ่งทอได้อย่างเหมาะสม โดยจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดเป็นขยะอีกด้วย รวมทั้งการสกัดสีย้อมจากส่วนดอกดาหลา เพื่อนำไปย้อมสีเส้นด้ายทอต่าง  ๆ เช่นไหม 
ฝ้าย เส้นด้ายดาหลา เป็นต้น และส่วนกากดอกที่เหลือจากการสกัดสี ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
และกระดาษจากกากดอกท่ีเหลือได้ และเป็นแนวทางหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ชุมชนหรือกลุ่มประกอบการในพื้นที่
ได้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “Sustainable Design” และแนวทางการ
ใช้ทุกส่วนอย่างคุ้มค่า จนขยะเหลือศูนย์ “Zero Waste” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่
มี หรือขยะที่เหลือท้ิงอยู่ในท้องถิ่นให้กลับมามีมูลค่าและก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากจากขยะทางเกษตรและสะท้อนพืชอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ได้

อย่างคุ้มค่า 
2.2 เพื่อสร้างแนวทางและต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดการออกแบบจากทฤษฎี เพื่อความยั่งยืน 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 Zero Waste (การใช้ขยะให้เหลือศูนย์) คือการทำขยะให้เป็นศูนย์และใช้อย่างคุ้มค่าจนไม่เหลือท้ิง 
3.2 Upcycling (การสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ) การสร้างมูลค่าให้กับเศษวัสดุที่ไม่สามารถทำหน้าทีเดิมได้อีกท้ัง

ยังกลับมามีค่าและเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณรูปได้อีก 
3.3 Sustainable Design (การออกแบบเพื่อความยั่งยืน) การพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดย การพัฒนา

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาจากพืชอัตลักษณ์ของพื้นที่ เมื่อพ้ืนท่ีผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าก็จะทำให้ชุมชน
และเกษตรมีแนวทางในการสร้างรายได้ เกิดห่วงโซ่เศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนภายในชุมชน 
 

 
รูปที่ 1 ผังแนวคิด 
ที่มา : นวัทตกร  อุมาศิลป ์
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่ วิเคราะห์พืชดาหลา และส่วนต่าง ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ได้ 
จากการศึกษาข้อมูลและลงพื ้นที ่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี พบว่าพื้นที่ของจังหวัด

นราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรเกี่ยวกับดาหลา คือ อำเภอรือเสาะ โดยมีกลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลาเป็นจำนวน
มากโดยการปลูกในพื้นที่สวนลองกองและสวนยางเป็นลักษณะการเกษตรแบบทฤษฎีผสมผสาน ซึ่งผลผลิตดอกดา
หลาจะมีการจำหน่ายให้แก่ร้านค้าในพื้นที่เพ่ือนำไปประกอบอาหารและตกแต่งสถาน โรงแรม รีสอร์ท ที่อีกทั้งมีการ
ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกด้วยรว่มทั้งตลาดปากคลองตลาด ราคาขายปลีกในราคา ดอกละ 8 - 
50 บาท ในแต่ละสัปดาห์จำหน่ายประมาณ 600 - 800 ดอก เกษตรกรนิยมปลูกดาหลาพันธุ์สีชมพูเนื่องจากออก
ดอกได้เร็วกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ 
 

 
รูปที่ 2 รูปดอกดาหลา 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป ์
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ส่วนที่ 2 ศึกษาและทดลองหาแนวทางการพัฒนาเส้นด้ายทอจากพืชดาหลา 
2.1 นำลำต้นของส่วนก้านดอก เข้าสู่เครื่องนวดหรือเครื่องรีดยางเพื่อให้ลำต้นยืดและมีความนุ่ม

และนำเข้าเครื่องตีใยเพื่อให้เส้นใยกับกากแยกออกจากกัน 
 

 
รูปที่ 3 ก้านดอกดาหลาเข้าเครื่องตีใย แยกกาก 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป ์
 

2.2 นำเส้นใยที่เข้าเครื่องตีใยไปตากแดด 2 - 3 วันให้แห้งสนิท เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการตี
เกลียวเส้นด้ายด้วยระบบอุตสาหกรรม 
 

 
รูปที่ 4 เส้นใยดาหลาตากแห้ง 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป ์
 

2.3 นำเส้นใยที่ได้ไปสู่ระบบตีเกลียวโดยการใช้เครื่อง PILOT SPINNING MACHINE เสมือนการ
ปั่นด้ายด้วยมือเรียกว่า GARABO SPINNING MACHINE  โดยมีเส้นใยฝ้ายเป็นตัวนำผสานเส้นใยดาหลา ทำให้
เส้นด้ายที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นด้ายผสม อัตราส่วน ฝ้าย 85% ดาหลา 15% 
 

 
รูปที่ 5 กระบวนการปั่นแบบ GARABO SPINNING MACHINE 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร อุมาศิลป ์
 

ส่วนที่ 3 ศึกษาและทดลองสกัดสยี้อมจากดาหลา 
3.1 นำส่วนของกลีบดอกดาหลาโดยแยกส่วนแกนกลางเกสรออก นำกลีบดอกปั่นผสมนำ้ใน

อัตราส่วน กลีบดอก 1 กิโลกรมั ตอ่น้ำ 3 ลิตร 
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รูปที่ 7 กลีบดอกดาหลาปั่น 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป ์
 

3.2 กรองด้วยผ้าขาวเพื่อกรองกากใย แล้วนำน้ำสีที่ได้ไปต้มเพื่อให้โมเลกุลสีแตกตัว 
 

 
รูปที่ 8 น้ำสีสกัดและกรอง เพื่อนำไปต้มเพื่อเป็นสีย้อม 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป์ 
 

3.3 นำน้ำสีผสมส สารส้ม กรดผลไม้ เกลือแกง ทั้งนี้สารแต่ละชนิดจะทำให้สีเปลีย่นแปลงและให้
การยึดติดสีได้ดี โดยทดสอบค่าความเป็นกรด – ด่างด้วยกระดาษลิตมัส 
 

 
รูปที่ 9 น้ำสีสกัดผสมสารขั้นต้น 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป์ 
 

ส่วนที่ 4 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทฤษฎี 
4.1 การออกแบบลายทอ 

 

 
รูปที่ 10 ลายผ้าทอยกดอก 
ที่มา : ออกแบบโดย นวัทตกร  อุมาศิลป์ 
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รูปที่ 11 ลายผ้าทอสลับเส้นด้ายไหมและเส้นดาหลา 
ที่มา : ออกแบบโดย นวัทตกร  อุมาศิลป์ 
 

 
รูปที่ 12 ลวดลายยกดอกสลับเส้นด้ายดาหลา 
ที่มา : ออกแบบโดย นวัทตกร  อุมาศิลป์ 
 

 
รูปที่ 13 ออกแบบลวดลายในการทอด้วยระบบอุตสาหกรรมหรือทอ 
ที่มา : ออกแบบโดย นวัทตกร  อุมาศิลป์ 
 

4.2 การออกแบบรูปแบบเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงร่าง
จากกระบวนการเปเปอร์ดอลล์ดาต้าเซท (Paper Doll Data Set) โดยการนำข้อมูลรูปแบบและลักษณะผลิตภัณฑ์
จากผลของการสัมภาษณ์และแบบสำรวจความต้องการแบบสอบถาม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านลักษณะโครงร่าง
เงาของรูปแบบเครื ่องแต่งกายจากการวิเคราะห์รูปแบบเครื ่องแต่งกายของ 100 แบบจากตราสินค้า YOHJI 
YAMAMOTO, ISSEY MIYAKE, PALMER-HARDING วิเคราะห์ลักษณะรูปทรงกระเป๋า 50 รูปแบบรองเท้า 50 
รูปแบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการนำไปออกแบบ ร่วมกับแนวโน้มการออกแบบจาก WGSN SS2019 
 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย กระเป๋าและรองเท้า 



 

 

OR
AL

  8
 

 
 

4.3 ร่างแบบผลงาน ที่ประกอบด้วย เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้นและทดลองสร้างสรรค์   
คอลเลคชั่นต้นแบบจากวัสดุสิ่งทอ สีย้อม และนำวัสดุเหลือใช้ไปพัฒนาต่อตามแนวคิดทฤษฎี เพื ่อความยั่งยืน 
Sustianable 

ส่วนที่ 5 การเก็บข้อมูลจากผูเ้ชียวชาญ 
โดยกระบวนการส ัมภาษณ ์แบบเจาะล ึก ( in-dept interview)  แบบไม ่ม ี โครงสร ้าง 

(Unstructured interview) โดยการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางในการออกแบบและเมื่อได้แนวทางหรือต้นแบบจะมี
การสอบถามรูปแบบผลิตภัณฑ์และความสนใจโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดาหลา กลุ่มเกษตรกรและนักวิจัยการเกษตร  
ลงพื้นที่ศึกษากลุ่มเกษตรดาหลา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และคุณดาริกา  ดาวจันอัด 

นักวิจัยการเกษตรอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ทำการวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดาหลาและหาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า 

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการธรุกิจด้านสิ่งทอ  
สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเพื่อหาแนวทางของรูปแบบ ลวดลาย สีสิ่งทอจากเส้นใยดาหลา

และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อีกทั้งการสกัดสีย้อมดาหลาจากดอกดาหลา ลวดลายที่เกิดขึ้นจากการทอและสี
ควรเป็นลักษณะแบบใดที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค 

กลุ่มที่ 3 นักออกแบบสิ่งทอและนกัออกแบบแฟช่ัน / ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์แฟช่ันจากสิ่งทอ
ธรรมชาต ิ

โดยการตั ้งคำถามและสอบถามเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ท ี ่เหมาะสมในการนำวัตถุ 
จากดาหลามาใช้ รวมทั้งรูปแบบและทิศทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภค  

ส่วนที่ 6 การศึกษาวิเคราะห์  
1. วิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ (Upcycling) การออกแบบ

เพื ่อความยั ่งย ืน (Sustainable Design)และการใช้ขยะให้เหลือศูนย ์ (Zero Waste) เพื ่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและสามารถนำงานวิจัยไปบูรณาการใช้จริงร่วมกับชุมชนได้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค เปเปอร์ดอลล์ดาต้าเซท (Paper Doll Data Set) เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านโครงร่างเงาของรูปแบบเครื่องแต่งกาย รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ โดยการวิเคราะห์
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จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและการทำแบบสอบถาม รวมทั้งเอกสาร หนังสือ สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตราสินค้า
แฟช่ันไลฟ์สไตล์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 7 การเก็บข้อมูลผู้บรโิภค 
1. การวางกรอบการเก็บข้อมูล การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งทอเส้นใย

ธรรมชาติ และการสอบถาม สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง ผู้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน (Stakeholders) เช่น กลุ่ม
เกษตรกรปลูกต้นดาหลา กลุ่มทอผ้า นักวิจัยทางการเกษตร นักออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบแฟช่ัน กลุ่มประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอธรรมชาติ และผู้บริโภค 

2. การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 3 ลักษณะ คือ 
2.1 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งทอและผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดาหลารูปแบบที่เหมาะสมแล้ว 
2.2 เครื ่องมือแบบสอบถาม เพื่อหาข้อสรุปและความเหมาะสมสำหรับการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ดาหลาที่เหมาะสมแก่ผู้บริโภค โดยการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผ่านการพิจารณาและ
ตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและตรวจเนื้อหาให้ครอบคลุมตามประเด็นวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

2.3 เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ เพื่อประเมินความพึ่งพอใจต่อ
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากดาหลา 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 วัตถุดิบจากก้านดอกดาหลาที่เหลือทิ้งสามารถนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาตีให้เกิดใยและนำ

ใยที่ได้ไปตีเกลียวผสมกับเส้นใยฝ้ายด้วยระบบตีเกลียวอุตสาหกรรม (DrySpinning) ทำให้เกิดเป็นเส้นใยทางเลือก
อีกหนึ่งชนิดด้วยคุณสมบัติเป็นเส้นใยผสมทำให้ตัวเส้นด้ายที่ตีเกลียวระหว่างเส้นใยดาหลาและเส้นใยฝ้ายเมื่อนำมา
ทอจะทำให้เกิดพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังนำมาทอผสมเส้นไหมทำให้ผ้ามีพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์และ
น่าสนใจมากขึ้น 
 

ตารางที่ 2 สรุปผลการปั่นเส้นด้ายจากดาหลา 

ชิ้นส่วน น้ำหนัก 
ปริมาณเส้นใยท่ีได้หลัง 
เข้าเคร่ืองนวด/ตีใย/ 

ปริมาณเส้นใยหลัง 
ตากแดดแห้งสนิท 

ความยาว
ของเส้นใย 

ความยาว
เส้นด้าย 

ใบ 10 กก. 3 กก 1 กก 5 - 8 ซม. 50 - 80 เมตร 

ก้านใบ 10 กก. 5 กก 2 กก 15 - 20 ซม. 100 - 200 เมตร 
ก้านดอก 10 กก. 8 กก 5 กก 30 ข้ึนไป 200 เมตร 

 

 
รูปที่ 14 สัดส่วนการสกดัตีใยเพื่อนำไปปั่นเป็นเส้นดา้ยดาหลา 
ที่มา : รูปโดย นวัทตกร  อุมาศลิป ์
 

ฝ้าย 85 % + ดาหลา 15% 
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5.2 สีสกัดจากกลีบของดอกดาหลาจากการศึกษาพบว่าตัวสีจากดอกดาหลาสามารถสกัดเป็นสีย้อมได้และให้สี
ที่เป็นสีชมพู ซึ่งจะมีปฏิกิริยา ติดสีบนเส้นไหมได้ดีกว่าเส้นใยดาหลาที่ผสมฝ้ายหากมีการผสมสารช่วยติดเช่นเกลือ
แกง สารส้ม น้ำกรดผลไม้จะทำให้สีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 
รูปที่ 15 เส้นไหมและเส้นใยดาหลาผสมฝ้ายย้อมด้วยสีดาหลา และรูปน้ำสีดาหลาผสมน้ำกรดผลไม้ สารส้ม เกลือ

แกง ทดสอบความเป็นกรด - ด่าง ด้วยกระดาษลิตมัส 
ที่มา : รูปโดย นวัทตกร  อุมาศลิป์ 
 

5.3 การออกแบบลวดลายในลักษณะดงัต่อไปนี ้
การทอแบบสลับระหว่างเส้นด้ายดาหลากับเส้นไหม เพื่อให้พื้นผิวของผ้ามีความเงาของไหมและด้านของ

ด้ายดาหลา และมีผิวสัมผัส ซึ่งการย้อมไหมเป็นการย้อมจากสีดอกดาหลาและสีครามตามแนวโน้มการออกแบบ 
Spring - Summer 2019 
 

 
รูปที่ 16 ลายทอเส้นด้ายดาหลา สลับเส้นไหมย้อมดาหลาผสมครามอ่อน 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป ์
 

 
รูปที่ 17 ลายทอเส้นด้ายดาหลา สลับเส้นไหมย้อมดาหลา 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป ์
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รูปที่ 18 ผ้าทอจากเส้นใยดาหลาทอผสมเส้นไหม 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร อุมาศิลป ์
 

 
รูปที่ 19 ผ้าทอจากเส้นใยดาหลาทอผสมเส้นไหม ด้วยเทคนิคยกดอก 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร อุมาศิลป ์
 

5.4 การใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
- การสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ (Upcycling) ซึ่งเป็นการนำก้านดอกดาหลาที่

เหลือท้ิงเข้าสู่กระบวนการตีใย ปั่นเกลียวจนเป็นเส้นด้ายทางเลือก 
- การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design) เมื่อขยะเหลือทิ้ง

นั้นคือต้นดาหลาได้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเส้นใยเพื่อสิ่งทอ ก็จะทำให้ชุมชน
และเกษตรกรมีแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มและมีการจ้างงานเกิดห่วง
โซ่เศรษฐกิจในชุมชน เช่นกลุ่มทอผ้าในชุมชนได้ใช้เส้นด้ายดาหลาจาก
กลุ่มปลูกต้นดาหลา 

- การใช้ขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทิ้งเช่นกาก
ดอกท่ีเหลือจากสกัดสีสามารถนำมากวนเป็นอาหารทานเล่น และผัดหรือ
คั่วให้เป็นน้ำพริกดาหลาแห้ง ร่วมทั้งกากใยยังสามารถนำไปแปรรูปเป็น
กระดาษ แนวคิดนี้ยังส่งผลต่อการวางแบบตัดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ให้
คุ้มค่ากับช้ินผ้า เป็นการวางผ้าเพื่อประหยัดเนื้อผ้าและใช้ผ้าให้คุ้มค่าที่สุด
อาจจะต้องไม่เหลือช้ินผ้า 

 

 
รูปที่ 20 ผลิตภัณฑ์จากกากดอกดาหลา ดาหลากวน น้ำพริก ชา เปน็ต้น และ การวางแบบตัดแนวคดิ Zero Waste 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป ์
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 เส้นใยจากก้านดอกดาหลานำมาตีให้เกิดใยและนำใยที่ได้ไปตีเกลียวผสมกับเส้นใยฝ้ายด้วยระบบตีเกลียว

อุตสาหกรรม (Dry Spinning) ทำให้เกิดเป็นเส้นใยทางเลือกอีกหนึ่งชนิดด้วยคุณสมบัติเป็นเส้นใยผสมทำให้ตัว
เส้นด้ายที่ตีเกลียวระหว่างเส้นใยดาหลาและเส้นใยฝา้ยเมื่อนำมาทอจะทำให้เกิดพื้นผิวท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ
ยังนำมาทอผสมเส้นไหมทำให้ผ้ามีพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจมากขึ้นนำมาใช้ในการทำเส้นใยและทอผ้า 

6.2 ดอกดาหลา นำมาสกัดสีย้อม สกัดโดยการปั่นแล้วคั่นกรองน้ำสี แล้วนำไปต้ม ซึ่งจะมีปฏิกิริยาติดสีบนเส้น
ไหมได้ดีกว่าเส้นใยดาหลาที่ผสมฝ้าย โดยมีการใช้สารขั้นต้น เช่น เกลือแกง สารส้ม น้ำกรดผลไม้จะทำให้สีมีการ
เปลี่ยนแปลงและคงสีย้อมไว้ 
 

 
รูปที่ 21 เส้นด้ายดาหลา เส้นไหมย้อมสีดาหลาและผ้าทอดาหลา 
ที่มา : รูปถ่ายโดย นวัทตกร  อุมาศิลป ์
 

6.3 กากดาหลานำมาปั่นรวมกับเนื้อเยื่อตะลิงปิงที่เหลือจากการคั่นน้ำไปทำสีย้อม ปั่นรวมกันแล้วช้อนเป็น
กระดาษ กากดอกดาหลานำมากวนเป็นดาหลากวน นำไปตากแดดและอบให้แห้งเป็นชาดาหลา นำมาผสมกับ
ส่วนผสมเช่น กุ้งแห้ง กระเทียม พริกกะปิ เป็นน้ำพริกดาหลา และในส่วนของน้ำยังนำมาต้มเป็นน้ำดอกดาหลา ซึ่ง
ดาหลานั้นมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ช่วยขับลม แก้ท้องอืด อีกด้วย 
 

 
รูปที่ 22 กระบวนการงานวิจัยโดยใช้ทฤษฎี Zero Waste และ Sustainable Design 
ที่มา : รูปโดย นวัทตกร  อุมาศลิป์ 
 

6.4 การสร้างแบบตัดตามแนวคดิทฤษฎี Zero Waste 
โดยการนำแบบตัดมาใช้ในการวางแบบตัดเพื่อลดปริมาณผ้า และลดรอยต่อของตะเข็บเสื้อผ้าเพื่อให้เกิด

เป็นขยะผ้า และใช้วัสดุผ้าได้อย่างคุ้มจนไม่เหลือขยะ รูปแบบของเครื่องแต่งกายจึงมีลักษณะโครงร่างใหญ่ และ
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สอดคล้องกับแนวโน้มการออกแบบของ Trend SS2019 และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็น
กลุ่มคนรักธรรมชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นท่ีเน้นรูปแบบเครื่องแต่งกายเรียบง่ายแต่เน้นโครงสร้าง ดังนี้ 
 

 
รูปที ่23 ผลงานการถ่าย LOOKBOOK 
ที่มา : รูปโดย นวัทตกร  อุมาศลิป ์
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ฤดูกาลมีผลต่อการสกัดสี เนื่องจากดอกดาหลาฤดูฝนดอกจะมีขนาดใหญ่แต่สีจะไมส่ด เมื่อสกัดน้ำสีจะให้

ปริมาณน้ำสีที่เจือจาง ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนดอกดาหลาจะมีสีสด แต่ขนาดดอกจะเล็ก สีของดอกดาหลาจะย้อมกับเส้นไหม
ได้ดี หากเป็นเส้นฝ้ายสีจะมีปฏิกิริยา ต้านทำให้สีไม่สดและเจือจาง อาจเป็นผลจากดอกดาหลาเป็นพืชตระกูลขิงซึ่งอาจ 
มีสารบางชนิดที่มีผลกับฝ้าย 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ผลงานวิจัยครั ้งนี ้เป็นผลงานวิจัยจากการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยผู้ศึกษาได้รับทุนพัฒนาบุคลาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา  อุทิศวรรณกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่
คอยสนับสนุนและผลักดันช่วยเหลือเสมอมา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ  มุสิกะปาน ที่คอยสนับสนุน ชี ้แนะ ให้
คำแนะนำเสมอมาและผลักดันศิษย์คนน้ีเสมอมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนกำลังใจที่สำคัญ ครอบครัวอุมาศิลป์ ท่ีอยู่เคียงข้างเสมอมาทำให้เกิด
ความสำเร็จและมีทุกวันน้ี 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ นักออกแบบทุกท่านทีใ่ห้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
เสมอมา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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