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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา ซึ่งมี
ความส าคัญมากในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ท าให้มีเศษเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตจ านวนมาก แต่การแปรรูปใน
เชิงชุมชนเชิงหัตถกรรม ไม่สามารถใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาใช้ในชุมชนได้ จึงแปรรูปวัสดุเศษยางพาราใหม่อีก
ครั้ง ในเชิงผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการผลิต เพื่อให้เกิดเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้าน ที่สอดคล้อง
ตามศักยภาพของกลุ่มชุมชน โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนมี 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เบาะ หมอน ที่นอน ในการ
ผลิตภัณฑ์มี 2 แบบ คือ การเย็บปลอกส าหรับใส่ยางพารา และการเย็บปลอกส าหรับถักสาน จากการสัมภาษณ์อย่าง
มีส่วนร่วมกับชุมชน มีความเห็นสอดคล้องกันคือ ควรมีการประยุกต์กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบเย็บปลอก
ส าหรับถักสาน เพราะเป็นกระบวนการที่มีความโดดเด่น สวยงาม มีการท าขายในท้องตลาดน้อย และสามารถแปร
รูปได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่สามารถหารายได้เสริม 
ค าส าคัญ: การออกแบบ / เฟอร์นิเจอร ์/ เศษยางพารา / กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา  
 

Abstract 
The furniture design from rubber scrap Khao Khirit sub- district Phran Kratai district 

Kamphaengphet province. The purpose of this study was to design furniture by rubber scrap. The 
rubber is a material purchased from a mattress factory and the rubber scrap has been made to the 
mattress, pillow and padding mattress.  The method is to decorate the rubber pieces, forming 
products and sew rubber scrap products.  The researcher had the idea to produce furniture from 
rubber scraps.  To create decorate furniture and new uses this is in accordance with the potential 
of the community group. There are 3 products of community products which are cushions, pillows, 
mattresses and there are 2 types of the method to sewing from rubber scraps which are to sew 
pillows for rubber and to sew the sheath for weaving from the interview would be involved with 
the community. There is consensus should the application processing product sew. There should 
be an application of the product processing process for sewing the threads because it is a process 
that is unique, beautiful.  There is little selling in the market and can be processed in a variety of 
ways which is another way to find extra income. 
Keywords:  Design /  Furniture Rubber scraps /  the sewing mattresses /  communities from rubber 
scraps group 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส 8/2 หมู่ 3 ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 62000 เป็นกลุ่มชุมชนเย็บผ้าเครื่องนอนจากเศษยางพารา โดยยางพารานั้นเป็นวัสดุที่หาซื้อมา
จากโรงงานผลิตที่นอน และ น าเศษยางพาราที่ได้มาท าที่นอน โดยมีวิธีการท า คือ มีการท าช้ินยางตกแต่ง ขึ้นรูป 
และเย็บเศษยางพารา  โดยปกติคนในพื้นที่จะท าอาชีพเกษตรกร ปลูกพริก มะนาว นาข้าว ไร่อ้อย กลุ่มชาวบ้านที่
ผลิตที่นอนจากเศษยางพารา เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ต้องการเพิ่มรายได้ เลยหันมาท าเป็นอาชีพ แต่ก็มี กลุ่มผู้สูงอายุที่
ท างานกลางแจ้งไม่ได้ มาท าที่นอนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง จุดเด่นของสินค้าที่นี่คือ ที่นอนที่น าช้ินยาง
มาขึ้นรูป เรียงตัวกันจะแน่น ไม่มีฟองอากาศจึงท าให้เมื่อเวลานอนก็จะเด้ง และ เป็นการนวดตัวไปในตัว ช่วยลดแรง
กดทับได้ เหมาะกับผู้ป่วยท่ีติดเตียง ซึ่งท่ีนอนยางพาราของที่น่ีก็ได้รับรางวัลการันตีมากมาย เช่น ชนะเลิศแผนธุรกิจ 
BMC ระดับประเทศ , ได้ไปดูงาน OVOP ที่ญี่ปุ่น , ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP 2 ดาวปี 57 และ ได้รับ มผช. 
สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งจุดประสงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องการผลิต
และตัดเย็บท่ีนอนจากเศษยางพารา เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (Smart SME, 2560 ) 
 ในปัจจุบันมีการผลิตที่นอนจากยางพารามากมาย และที่นอนที่ผลิตจากยางพาราก็เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค
ที่เลือกใช้สอยเป็นหลัก เพราะมีน้ าหนักเบา ทนทาน และใช้งานได้นาน ราคาถูก นอกจากนั้นปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์
ต่างๆ ผลิตขึ้นมาเพื่อ ตกแต่งบ้านให้เกิดความสวยงาม แล้วแต่ความเหมาะสม ที่ผู้บริโภคเลือกใช้ ซึ่งวัสดุต่างๆที่
น ามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอรห์ลักๆ คือ เหล็ก ไม้ พลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุยางพารา จัดเป็นวัสดุที่มีความส าคญั
มากในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน โดยการน ามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรองนั่ง ที่นอน และเบาะต่างๆ เนื่องจากเป็นวัสดุที่
มีคุณค่าในการประยุกต์กับเครื่องเรือน โดยเฉพาะเครื่องเรือนท่ีสัมพันธ์กับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเก้าอ้ี โซฟา ที่นอน หมอน 
เป็นต้น และเนื่องจากยางพาราเป็นวัสดุส าคัญของอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ท าให้มีเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิต จ านวนมาก ซึ่งมีการน ามาแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้อีกครั้งในเชิงอุตสาหกรรมเช่น การน ามาอัดเป็นแผ่นปูรอง
นั่ง หรือเบาะและที่นอนเกรดรอง แต่ในแง่ของการแปรรูปในเชิงชุมชน หรือการสร้างสรรค์เชิงหัตถกรรม ท่ีไม่
สามารถใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนได้ จึงเกิดวิธีการแปรรูปวัสดุเศษที่นอนยางพาราให้สามารถ
น ากลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งในเชิงผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา 
เพื่อให้เกิดเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้าน และการใช้สอยใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องตามศักยภาพของกลุ่มชุมชน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษ
ยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยซึ่ง
ได้มองเห็นปัญหาจากการผลิตและตัดเย็บที่นอนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส 
ที่มีจุดประสงค์ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตัวชุมชนเอง รวมถึงการวิธีการแปรรูปวัสดุเศษยางพารา
ให้สามารถน ากลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งในเชิงผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัด
จ าหน่าย โดยต้องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพาราให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอน
ยางพาราเขาคิริส และส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนเขาคีริส รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้มีการพัฒนารูปแบบแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยแปลกใหม่และดึงดูดความต้องการของผู้ผลิต
โภคมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากยิ่งขึ้นและยังคงความเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 
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 ในออกแบบออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา  กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา และการศึกษาข้อมูล ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้ 
1. ข้อมูลด้านกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด

ก าแพงเพชร 
2. ข้อมูลด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
3. ข้อมูลด้านหลักการออกแบบ 
4. ข้อมูลด้านการยศาสตร์ 
5. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ขอบเขตด้านการออกแบบ 
ขอบเขตด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบล

เขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้  
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา  กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอ

พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ชิ้น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ ดังนี้   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษ

ยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็น 
2 กลุ่มโดยใช้การสุ่มแบบ เจาะจง ได้แก่ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

ประชากร ได้แก่ กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารากลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา  ต าบลเขาคีริส 

อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
ตัวแปรต้น คือ เฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพาราของกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา  ต าบลเขาคี

ริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้รับการออกแบบใหม่ 
ตัวแปรตาม คือ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพาราของกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา  

ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้รับการออกแบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบใหม่ 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อ เฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้า
เครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และผลิตเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารารูปแบบใหม่ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้การตั้งค าถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบ เพื่อการประเมินเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา  ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมที่สุด 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา  กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา  ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบเครื่องเรือน มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  

กรอบแนวคิดด้านการออกแบบ (ประเสริฐ พิชยะสุนทร 2557 : 20) ที่ค านึง ดังนี้ 
(1)  ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน (Suitably) 
(2)  ด้านความสวยงามเรียบง่าย (Simplicity) 
(3)  ด้านความเหมาะสมในการใช้วัสดุ (Appropriately of Materials Used) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐม เพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษ
ยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครสร้าง เครื่องมือ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้
ได้เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บ
ข้อมูล ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากแหล่งข้อมูล โดยการลงพื้นที่
ไปสอบถามจาก กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นน ามาปฏิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอน
ยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา  
ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 แบบ เพื่อเสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนที่ 7 อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐม เพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษ
ยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร โดย
วิเคราะห์จากตัวแทนผู้ประกอบทั้งหมด 3 ท่าน ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุ
ที่เศษยางพารา โดยวิเคราะห์ตามศักยภาพปัจจุบันภายในชุมชน ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูรปูแบบผลติภณัฑ์หมอนจากเศษยางพารา กลุ่มเยบ็ผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบล
เขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

จากภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบผลิตภัณฑ์หมอนจากเศษยางารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอน
ยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า กลุ่มชุมชนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์หมอน
ทั้งหมด 9 รูปแบบ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามอรรถประโยชน์ และมีราคาแตกต่างกัน การการสัมภาษณ์กลุ่ม
ชุมชนพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพจากเศษที่นอนยางพารา (ผลิตภัณฑ์ล าดับที่ 2) 
เนื่องด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ และเป็นที่ช่ืนชอบส าหรับผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ช่วยด้าน
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลรูปแบบผลติภณัฑ์ที่นอนจากเศษยางารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา 
ต าบลเขาคีรสิ อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร 

 
จากภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่นอนจากเศษยางารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา 
ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พบว่ามีรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 7 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายได้ดีที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ที่นอนจากเศษยางพาราส าหรับผู้ป่วยติดเตียง (ล าดับที่ 1) เนื่องจากมี
ราคาถูก เหมาะสมต่อการน าไปใช้กับผู้ป่วย หรือผู้ใช้งานปกติ เหมาะถูกออกแบบให้ลดการเกิดแผลกดทับ ท าให้เป็น
อีกหนึ่งผลิตภัณฑืที่ข้ึนช่ือในกลุ่มชุมชนเรื่องความสบายในการพักผ่อน 
 

ภาพที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลรูปแบบผลติภณัฑ์เบาะรองนั่งจากเศษยางพารา กลุ่มเยบ็ผ้าเครือ่งนอน
ยางพารา ต าบลเขาคีรสิ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งจากเศษยางารา กลุ่มเย็บผ้า
เครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีรูปแบบเบาะรองนั่งทั้งหมด 
10 รูปแบบ ผละผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายดีที่สุดคือรูปแบบผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งประเภทสาน (ล าดับที่ 3 ) เนื่องด้วย
กระบวนการที่แปลกใหม่ มีความสวยงามจากการถักสาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชุมชน  

จากการวิเคราะห์ว่ากลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษยางพาราทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภท  เบาะรองนั่ง  
รูปแบบหมอนหนุนยางพาราแบบบาง จากการสัมภาษณ์กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมช่องทางด้านการตลาด 
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งทางกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร เคยมีการทดลองแปรรูปผลติภัณฑ์จากเศษยางาพารา เป็นผลิตภัณฑ์เฟอรน์ิเจอร์แลว้ แต่ยังไม่ได้
น ามาพัฒนาจนถึงการจัดจ าหน่ายได้จริง ในกลุ่มชุมชนจึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการริเริ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ โดยเริ่มต้นจากการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทเก้าอี้ เนื่องจาก เคยมีการทดลองผลิต
เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้จากเศษยางาพารามาแล้ว และอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เพื่อเป็นสินค้าเพื่อการจัด
จ าหน่าย และเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่ชุมชนมากขึ้น  
 จากการวิเคราะห์กระบวนการการแปรผลิตภัณฑ์ยางพารา ของกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบล
เขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยพบว่า ทางกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มีกระบวนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเศษยางารา 

ล าดับ ชื่อกระบวนการ รายละเอียด 
 
1 

 
การแปรรปูผลิตภณัฑ์แบบเย็บ

ปลอกส าหรับถักสาน 
 
 

 

 
กระบวนการแปรรูปแบบเย็บปลอกส าหรับถักสาน เป็นกระบวนการแปร
รูปที่มีความโดดเด่นของกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ของกลุ่มชุมชนภายในกลุ่ม โดยจะต้องออกแบบรูปแบบการถักสาน เพื่อ
การน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณ์ต่างๆ มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมเศษยางพาราโดยการตัดเศษยางาราเป็นทรงลูกบาศก์
ประมาณขนาด 2x2 ซม. เพื่อใช้ในการยัดลงไปในตัวปลอดผ้า 

2. ตัดผ้าส าหรับเย็บปลอกเพื่อการถักสาน โดยก าหนดความกว้าง
ของผ้าประมาณ และความยาวตามขนาดของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการถักสาน 

3. เย็บผ้าใหเ้ป็นปลอก 
4. ยัดเศษยางพารา 
5. น ามาสานเป็นเฟอร์นิเจอร ์
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2 การแปรรปูผลิตภณัฑ์แบบเย็บ
ปลอก 
 
 
 

กระบวนการแปรรูปแบบเย็บปลอกส าหรับยัดเสษยางพาราตามแบบ เป็น
กระบวนการแปรรูปท่ีท าผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอน เบาะรองนั่งเป็นส่วนใหญ่
ของกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยจะต้องออกแบบรูปทรง ของผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณ์ต่างๆ มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมเศษยางพาราโดยการตัดเศษยางาราเป็นทรงลูกบาศก์
ประมาณขนาด 2x2 ซม. เพื่อใช้ในการยัดลงไปในตัวปลอดผ้า 

2. รางแบบของผลิตภัณฑ์ 
3. เลือกลายผ้า และตัดผ้าส าหรับเย็บปลอก โดยก าหนดตามแบบที่

ร่างไว ้
4. เย็บผ้าใหเ้ป็นปลอกเพื่อใช้ส าหรับยัดยางพารา 
5. ยัดเศษยางพาราตามปลอกผา้ที่เยบ็ไว ้

 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้ประกอบการของกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอน
ยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 คน พบว่ากลุ่มผู้ประการมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการเฟอร์นิเจอร์เก้าอ้ีจากเศษยางพาราเพื่อท าให้เกิด รูปแบบแบบผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความทันสมัยแปลกใหม่และดึงดูดความต้องการของผู้ผลิตโภคมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากยิ่งขึ้นและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอน
ยางพารา ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร โดยวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบเย็บ
ปลอกส าหรับถักสาน 
 รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา ผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า ควรใช้รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ประเภทกึ่งนั้งกึ่งนอน เนื่องกลุ่มที่นอนเศษยางพารามีภาพจ าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อน เช่น เบาะรองนั่ง หมอน และที่นอนจากเศษยางพารา ผลการวิเคราะห์
ด้านกระบวนการพบว่า กระบวนการถักสาน มีความเหมาะสมมากที่สุดในการพัฒนาเนื่องจากเป็นการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ส าหรับประยุกต์ในการออกแบบคือ 
เฟอร์นิเจอร์ประเภทกึ่งนั่งกึ่งนอน (Daybed) เนื่องจากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สอดคล้องในการพักผ่อน ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความคิดเห็นของจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ผู้วิจัยได้
เฟอร์นิเจอร์เก้าอ้ีจากเศษยางพารา จ านวน 3 รูปแบบ โดยขั้นตอนการออกแบบผู้วิจัยได้ออกแบบ mood 
board เพื่อก าหนดองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  
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ภาพที่ 4 mood board แสดงแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบเฟอรน์ิเจอร์เก้าอ้ีจากเศษยางพารา 
 
ตารางที่ 2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารากลุม่เย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีรสิ อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 

ล าดับที ่ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา 
1  

2  
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ตารางที่ 2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารากลุม่เย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ต าบลเขาคีรสิ อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร (ต่อ) 

 

 
ภาพที่ 5 การเขียนแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑเ์ก้าอี้จากเศษยางพารารูปแบบท่ี 1 

3  
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ภาพที่ 6 การเขียนแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑเ์ก้าอี้จากเศษยางพารารูปแบบท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 7 การเขียนแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑเ์ก้าอี้จากเศษยางพารารูปแบบท่ี 3 

 
 
 
 



 
894 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

อภิปรายผล 
อภิปรายผลการออกแบบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารากลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา 

ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มเฟอร์นิเจอร์มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น
เรื่องงการพักผ่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทหมอน ที่นอนยางพารา และเบารองนั่ง โดยมีการประยุกต์ใช้วัสดุภายใน
ท้องถิ่น และกระบวนการหัตถกรรมพื้นบ้านที่คนเองถนัด เช่น การถักสาน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ (ปภพโชติ  อักขะบุตร. 2551) ที่กล่าวว่า การน าวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาร่วมกันท า
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และจากผลการวิเคราะหร์ูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจ าหน่ายดทีี่สุดใน
กลุ่มชุมชน พบว่า เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่สูง แต่สามารถตอบสนองการใช้งานตามอรรถประโยชน์ได้ดี เช่น 
ที่นอนส าหรับผู้ป่วยติดเพียง หมอนเพื่อสุขภาพ และเบาะรองนั่งขนาดทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิดของ (ประเสริฐ 
พิชยะสุนทร 2557 : 20) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม จะต้องสอดคล้องกับการใช้งาน ความสวยงาม ความเรียบ
ง่าย วัสดุและการผลิต การออกแบบของผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการถักสาน ซึ่งเป็นเทคนิคศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มในการออกแบบตามความเห็นสอดคล้องกันของกลุ่มชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ (ณัฐธิกานต์ 
ปิ่นจุไร และ ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2560) ที่เล็งเห็นว่า กระบวนการ และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น 
สามารถช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดที่โดดเด่นต่างๆในกลุ่มชุมชน มา
ออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การกระบวรผลิตจริงในชุมชน สอดคล้องกับ (ณปภัช 
จันทร์เมือง และคณะ. 2561) กล่าวว่า การที่ชุมชนมีการเรียนรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
การมีส่วนร่วมในการคิดและ พัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถน าไปต่อยอดผลิตเป็นช้ินงาน จริงเพื่อจ าหน่าย จะส่งผลท า
ให้ชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการออกแบบและพัฒนากระบวนการถักสานลวดลายต่าง เพื่อประยุกต์ใช้กับเฟอร์นิเจอร์จาก

เศษยางพารากลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราอื่นๆ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

หากมีการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่ง
เป็นอีกตัวแปรที่มีผลต่อแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา 
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