
1 

 

การดดัแปลงเส้ือผ้าเก่าให้ทันสมัย 
 

ยุพยงค์  ตาละลกัษมณ์ 

แผนกวชิาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
  

 หากจะยอ้นความแตกต่างระหวา่งเคร่ืองแต่งกาย และแฟชัน่หลายคนอาจสับสนเพราะ
ทัง่สองส่ิงน้ีนบัไดว้า่มีคุณค่าทางดา้นประโยชนใ์ชส้อยและคุณค่าดา้นจิตใจของมนุษย ์
เช่นเดียวกนั เคร่ืองแต่งกายเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการผลิต และแฟชัน่ถือเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีบอกลกัษณะเคร่ืองแต่งกายท่ีผลิตข้ึน แฟชัน่เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงผูค้นกบักาลเวลา ยคุ
สมยั การด ารงชีวติ แฟชัน่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกใหเ้กิดข้ึนได ้ส่วนเคร่ืองแต่งกายมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ ดา้นร่างกายประโยชนใ์ชส้อยและป้องกนัร่างกายจากสภาวะต่างๆ  
 ตวัอยา่งท่ีเห็นมากท่ีสุดในปัจจุบนั คือการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้มาใชใ้หม่ โดยมีแนวปฏิบติั
ดงัน้ี 

 1.  การน ากลบัมาใชใ้หม่  ( Reuse) วสัดุจ  านวนมากน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้าจจะเป็น
ลกัษณะเดิมหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหม่ตามความเหมาะสม ซ่ึงดา้นเคร่ืองแต่งกายตอ้ง
ตระหนกัมากในขอ้ท่ีไม่ตามแฟชัน่มากจนเกินเหตุ 
 2.  การน าวสัดุหมุนเวยีนมาใชซ้ ้ า  ( Recycle) ซ่ึงเป็นการน าวสัดุมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนม์ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 นกัออกแบบในปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมากผูบ้ริโภคเองก็
ตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน 
เร่ือง  การดัดแปลงเส้ือผ้าเก่าให้ทนัสมยั 
           
          บางคนตอ้งการแต่งกายใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลาดว้ยเหตุผลส่วนตวับางประการซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
เหมือนกนั อาจจะเป็นเพราะอุปนิสัย รักการแต่งกาย มีความสุขกบัการไดเ้ป็นจุดเด่น โดยใชเ้ส้ือผา้เคร่ือง 
แต่งกายเป็นเคร่ืองเสริม หรืออาจเป็นเพราะหนา้ท่ีการงานบงัคบั จ  าเป็นตอ้งขวนขวายหามาใส่ ผูท่ี้แต่งกายดี 
มีรสนิยม ตอ้งเป็นผูมี้หูตากวา้งขวางทราบถึงแนวโนม้ของสมยันิยม ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยู ่หรือก าลงัจะมาถึง
ในไม่ชา้และตวักลางท่ีจะท าใหท้ราบถึงแนวโนม้ของแฟชัน่ไดก้็คือ นิตยาสารทางดา้นแต่งกายของนกัแสดง
หรือบุคคลทัว่ๆไปในชีวติประจ าวนั 

          คนท่ีแต่งกายดี ถูกตอ้งตามกาลเทศะ และทนัสมยันั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคนร ่ ารวยเสมอไป ผูท่ี้มีฐานะ
ปานกลางหรือมีเงินนอ้ย ก็สามารถแต่งกายใหดี้ได ้อาจจะดีกวา่ผูมี้ฐานะร ่ ารวยบางคนดว้ยซ ้ าไป เน่ืองจาก
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บุคคลจ าพวกน้ี จ  าเป็นตอ้งคิดใหดี้ก่อนจะตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แต่ละชุด ส่วนคนท่ีมีฐานะดี มกัซ้ือทนัทีท่ี
ตนเองคิดวา่ถูกใจโดยขาดการไตร่ตรองรอบคอบ 

          ส าหรับผูท่ี้มีเงินนอ้ยนั้น การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แต่ละชุด จะตอ้งคิดแลว้คิดอีกไดห้ลายกรณีดงัน้ีคือ 
- ใส่คุม้ค่ากบัเงินท่ีจะตอ้งจ่ายไปหรือไม่ 
- เส้ือผา้ชุดน้ีจะใส่ไดใ้นหลายโอกาสไหม 

- ถา้ต่อไปแบบน้ีลา้สมยัจะสามารถดดัแปลงเป็นแบบอ่ืนไดอ้ยา่งไร 
เม่ือไดต้ดัสินใจอยา่งถ่ีถว้นแลว้จึงจะซ้ือเส้ือท่ีตนเองตอ้งการนั้นมาก และเม่ือเส้ือชุดดงักล่าวเร่ิมจะลา้สมยั ดู
เชย ก็เร่ิมคิดวางแผนดดัแปลงเส้ือดงักล่าวใหก้ลบัทนัสมยัข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง 
การดัดแปลงแก้ไขเส้ือผ้าให้เข้ากบัสมัยนิยม    นั้นเป็นการน าเส้ือผา้เก่าท่ีมีอยูแ่ต่เร่ิมจะลา้สมยัแลว้นั้นมา
แกไ้ขดดัแปลงเสียใหม่ซ่ึงมีวธีิท าได ้2 วธีิคือ 

1. แก้ไขดัดแปลงเพยีงบางส่วนของเส้ือผ้า   เป็นการแกไ้ขหรือตกแต่งเพียงบางส่วน ในเส้ือผา้ตวัเดิม
เพิ่มข้ึน หรือเอาบางส่วนออก เพื่อใหดู้เขา้กบัสมยัท่ีก าลงันิยมอยู ่เช่น เม่ือไม่นานมาน้ี นิยมใส่
กระโปรงยาวคลุมเข่าหรือพอดีเข่า แต่ปัจจุบนัเร่ิมนิยม กระโปรงสั้น เหนือเข่ามาก ท่ีเรียกวา่  
Mini skirt และ Micro skirt ซ่ึงมีทั้งแบบกระโปรงเขา้รูปและกระโปรงบานพองรวมทั้ง
ชุดติดกนัท่ีเป็นลกัษณะ Sack สั้นๆสามารถน ามาดดัแปลงไดโ้ดยน ากระโปรงเก่าท่ีมีอยูม่าตดั
ชายกระโปรงใหส้ั้นข้ึนและพบัสอย ซ่ึงเป็นวธีิการแกไ้ขท่ีง่ายมาก ใครๆก็สามารถท าได ้จึงควรน า
กระโปรงท่ีมีอยูม่าแกไ้ขยงัไม่ควรไปตดัหรือซ้ือใหม่ เพราะการแกไ้ขใหส้ั้นข้ึนนั้นท าง่ายกวา่การท า
ใหย้าวลง เพราะถา้มีผา้ท่ีพบัชายไม่พอก็ไม่สามารถท าใหย้าวได ้กรณีนั้น จึงสมควรจะไปตดัหรือ
ซ้ือกระโปรงใหม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบเดิมระบายชายกระโปรงผา้พื้น แบบใหม่ น าระบายชายมาต่อตวักระโปรง 
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ลกัษณะการดดัแปลงกระโปรงใหส้ั้นข้ึน นอกจากกระโปรง ตวัเส้ือซ่ึงมีความยาวก็อาจแกไ้ขใหเ้ป็น
เส้ือแบบเอวจัม๊จะจัม๊บริเวณเอวหรือสะโพกก็ไดแ้ลว้แต่ความยาวของตวัเส้ือ  

  นอกจากการดดัแปลงโดยการตดัออกยงัมีการดดัแปลงโดยการตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้
เส้ือผา้นั้นทนัสมยัข้ึน แต่ในกรณีน้ี ผา้ท่ีจะน ามาต่อเติมเพื่อใหเ้ป็นแบบเดียวกนั คงหาไดย้ากเตม็ที ก็
คงตอ้งใชผ้า้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือผา้ประเภทท่ีเขา้กนัไดเ้ป็นหน่วยเดียวกนั เช่น ตวัเส้ือเดิม
เป็นผา้จุด หรือผา้ตา อาจใชผ้า้ประเภทร้ิว หรือ ผา้พื้นมาช่วยตกแต่ง ผา้ประเภทร้ิว หรือ ผา้พื้นมา
ช่วยตกแต่ง ผา้ประเภทลูกไมริ้ม ใชไ้ดดี้ ท่ีจะช่วยตกแต่งใหเ้ส้ือดูแปลกตาข้ึน โดนเฉพาะอยา่งยิง่ 
ปัจจุบนัสามารถจะยอ้มผา้ลูกไมใ้หมี้สีเหมือนกบัผา้เส้ือท่ีตอ้งการได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  เส้ือเดินแบบเรียบๆ                                                 น าผา้พื้นหรือผา้ลูกไมม้าใส่ระบาย 
                                                                                                     ใตป้กเพื่อใหแ้บบเส้ือดูน าสมยัข้ึน 

กระโปรงยาวคลุมเข่าตวัเก่า 

เป็นกระโปรงสั้นเหนือเข่า 
ท่ีส าหรับทนัสมยั 
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                 เส้ือตวัเดิมเป็นปกบวั                                                 ใชผ้า้สีพื้นมาเปล่ียนลกัษณะปก 

                                                                                                   ใหเ้ป็นแบบท่ีทนัสมยัมากข้ึน 

2.  น าเส้ือตัวเก่ามาเปลีย่นแบบใหม่  ส าหรับวธีิน้ีเป็นเร่ืองยุง่ยากพอสมควร เหมาะส าหรับผูต้ดัเยบ็
เส้ือผา้เองได ้และมีเวลาวา่งมากพอท่ีจะแกไ้ขเพราะมีขั้นตอนยุง่ยาก ซบัซอ้นมากกวา่จะตดัเส้ือใหม่
สักตวั เน่ืองจากตอ้งออกแบบเส้ือตามท่ีตอ้งการก่อนแลว้จึงท าการเลาะตวัเส้ือตวัเก่าออกเป็นช้ินๆ
น ามาซกัและรีดใหเ้รียบ(เส้ือท่ีเลาะควรเป็นผา้ท่ียงัใหม่อยูเ่พราะถา้เก่ามากจะไม่คุม้พอท่ีจะตอ้งตดั
เยบ็ใหม่)จากนั้นก็น ามาแบบตดัท่ีสร้างไวม้าวางบนผา้ท่ีเลาะเตรียมไว ้การวางเกรนผา้จะล าบากมาก
พอควร เพราะฉะนั้นจะออกแบบเส้ือตวัใหม่ ตอ้งค านึงถึงผา้ตวัเก่าวา่จะมีปัญหาในการวางแบบ
หรือไม่ ถา้เป็นผา้ท่ีใชไ้ดท้ั้งสองหนา้ ควรวางแบบดา้นในของตวัเส้ือ เพราะผา้จะดูใหม่กวา่ดา้น
นอก 
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การวางแบบกางเกงกระโปรงบนกระโปรงจีบรูดรอบตวั(ตวัเก่า) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     กระโปรง 
 

 

 

 

 

 จะเห็นไดว้า่จากกระโปรงจีบรูดรอบตวั เม่ือน ามาเลาะออกสามารถน ามาวางออแบบตดัเป็น
กระโปรงกางเกงตวัใหม่ได ้ซ่ึงเป็นแฟชัน่ท่ีก าลงันิยมมากในปัจจุบนั นอกจากน้ีแบบเส้ือต่างๆก็สามารถท า
วธีิดงักล่าวน้ีไดแ้ต่ตอ้งคิดและตดัสินใจใหดี้เสียก่อน มิฉะนั้นจะไม่คุม้แรงงานท่ีเสียไป 

 

          งานออกแบบเส้ือผ้าแบบเส้ือส าเร็จรูป 

          เราทราบเป็นอยา่งดีแลว้วา่งานดา้นอุตสาหกรรมตอ้งการความคล่องตวัและรวดเร็ว ฉะนั้นการการ
ออกแบบจึงตอ้งยดึถือเหตุม่ีกล่าวมาแลว้เป็นหลกั ควรออกแบบใหเ้ขา้กบัสมยันิยม ส าหรับนกัอุตสาหกรรม
จ าเป็นจะตอ้งคาดการณ์ล่วงหนา้ระยะใกล้ๆ ไดเ้พราะงานท่ีจะท าเป็นจ านวนมากๆนั้นถา้แบบท่ีสร้างออกมา
ล ้าสมยัจนเกินไป เราอาจจะจ าหน่ายไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น จงอยา่ลืมวา่พวกท่ีแต่งตวัทนัสมยัยอ่มมีเวลาไป
ตดัตามร้านได ้ส่วนพวกท่ีจะซ้ือเส้ือส าเร็จรูปจะเป็นพวกไม่ค่อยพิถีพิถนั และไม่มีเวลาพอท่ีจะไปวดัตวัตดั 
แต่อยา่งนั้นก็ตอ้งไม่ลืม ปัจจยัส าคญัของอุตสาหกรรม คือ การตลาด ไม่วา่ อุตสาหกรรมประเภทใดก็ตาม 
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ตลาด คือ ประตูระบายสินคา้ ออกจ าหน่าย บางคร้ัง นกัออกแบบมีความรู้สึกขดัแยง้ แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่ 
ตลาดมีความส าคญักวา่ เราสามารถออกแบบไดดี้ แต่ตลาดไม่ยอมรับก็ไร้ประโยชน์ 

          การออกแบบเส้ือผา้ท่ีแบบอุตสาหกรรมตอ้งออกแบบไปในรูปใหมี้เส้นแบบบางส่วนยดืหยุน่ได ้และ
พร้อมท่ีจะสวมใส่ไดก้บับุคคลท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั แต่ส าหรับในกิจการบางแห่ง จะผลิตเส้ือส าเร็จรูปไว้
เพื่อวางโชว ์เป็นการโฆษณาชวนซ้ือ และถา้บุคคลท่ีมีลกัษณะปกติ พอท่ีจะสวมใส่ได ้ก็อาจจะซ้ือไปไดเ้ลย 
แต่การผลิตเส้ือส าเร็จรูปไวจ้  าหน่ายในประเทศเราผูนิ้ยมซ้ือนอ้ย เพราะราคาค่าตดัเยบ็ในประเทศยงัไม่แพง
จนเกินกวา่ท่ีจะสั่งตดัไม่ได ้แต่ในต่างประเทศนิยมใชเ้ส้ือส าเร็จรูปเป็นส่วนมาก เพราะสะดวก รวดเร็วและ
ถูกกวา่ 
          แต่ในทางปฏิบติัเร่ืองการออกแบบเส้ือส าเร็จรูป มีแนวทางหลายอยา่งท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัในการ
ออกแบบไดคื้อ 

1. การใชค้วามช านาญเฉพาะอยา่ง 
2. การใชร้ะบบเคร่ืองจกัร 
3. การปรับปรุงวธีิการท างาน 

4. การปรับปรุงสภาพการท างาน 

5. การออกแบบโดยค านึงถึงปัจจยัผูบ้ริโภค 

 

1. การใชค้วามช านาญเฉพาะอยา่ง เป็นเร่ืองส าคญัมาตั้งแต่ในอดีตทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากขอ้คิดพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีตอ้งการใหทุ้กคนท างานเสร็จเป็นขั้นๆซ่ึงจะไดผ้ลดีบา้งเลวบา้งแลว้แต่ฝีมือของ
แต่ละคนมาเป็นมาตรฐาน เช่น ถา้ใครมีฝีมือดีก็ใหท้  าปกเช้ิตใครฝีมือไม่ค่อยดีนกัใหเ้ล็มชายเส้ือและ
น าผลงานแต่ละช้ินมารวมกนัเป็นเส้ือส าเร็จรูปจะดีกวา่ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

: ทีม่าจาก วารสารคหเศรษฐศาสตร์   ปีที ่ 54  ฉบับที ่ 3  กนัยายน-ธันวาคม  2554  หน้า  35 - 36 
ประโยชน์ของการใชค้วามช านาญของงานเฉพาะอยา่งก็คือ การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีในปริมาณท่ี
รวดเร็ว จะท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยต ่า นอกจากน้ีการฝึกพนกังานก็จะท าไดง่้ายเพราะเป็นการฝึกความ
ช านาญท่ีมีขอบเขตและเป็นความช านาญมาตรฐานพนกังานจะมีความภูมิใจท่ีไดมี้โอกาสเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในงาน และภูมิใจท่ีตนไดท้ างานไดดี้ท่ีสุด 

 

2. การใชร้ะบบเคร่ืองจกัร เป็นความพอใจท่ีท าใหแ้ก่พนกังานการผลิต เพราะระบบเคร่ืองจกัรสามารถ
ช่วยผอ่นแรงจากพนกังานและช่วยไม่ใหพ้นกังานเกิดความจ าเจระบบเคร่ืองจกัรมีบทบาทส าคญัใน
การประหยดัก าลงังาน 

3. การปรับปรุงวธีิการท างาน ก็คือการออกแบบชนิดท่ีไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ฝ่ายออกแบบมกัจะก าหนดวธีิ
ท างานโดยใชห้ลกัการปรับปรุงวธีิการท างาน ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังานท างานดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งท างาน
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อยา่งมีระเบียบรวดเร็วข้ึนเหน่ือยนอ้ยลงมีรายไดสู้งข้ึน เช่น ออกแบบปกเส้ือเช้ิตใหเ้ป็นแบบปกและ
ฐานเป็นแผน่เดียวกนัไม่ตอ้งต่อตวัปกกบัฐานปกงานก็จะเร็วข้ึน 

4. การปรับปรุงสภาพการท างาน มนุษยมี์จุดอ่อนท่ีมีความรู้สึกและมีความคิดดงันั้นการท างาน
ส่วนมากจึงเกิดการเบ่ือหน่าย หาทางหลีกเล่ียงและผลงานก็เส่ือมคุณภาพและปริมาณลง จนถึงขีด
หน่ึงการใชม้นุษยท์  างานก็จะไม่ไดผ้ลอีกต่อไป เม่ือมนุษยมี์การศึกษามากข้ึน โอกาสท่ีพนกังานจะ
ยอมท างานหามรุ่งหามค ่าแบบเคร่ืองจกัร เพื่อแลกกบัค่าจา้งจ านวนนอ้ยก็เร่ิมลดลง การยอมรับ
สภาพมนุษยด์งักล่าวท าใหแ้นวโนม้ของการออกแบบในประเภทอุตสาหกรรมเปล่ียนมาเห็น
ความส าคญัของตวัพนกังานมากข้ึน 

5. การออกแบบโดยค านึงถึงปัจจยัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคหมายถึงผูซ้ื้อนัน่เอง นกัออกแบบไดค้  านึงถึง 4 
ขอ้ ขา้งตน้มาแลว้ก็อยา่ลืมปัจจยัส าคญัคือ ผูซ้ื้อ ถา้เราสังเกตใหดี้ 4 ขอ้แรกเป็นการหลอกผูซ้ื้อ
กลายๆอยูเ่หมือนกนั แทนท่ีจะท างานใหย้ากและประณีต   


