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ความหมาย 

งาน decoupage  (เดคโคพาจ ,เดโคพาจ,ดีคูพาจ หรือเดคูพาจ)  หมายถึง
ศิลปะหรือวิธีการประดับตกแตงดวยกระดาษ ทําใหเกิดศิลปะดวยวิธีการตัดแปะและติด
ลงบนวัสดจุําพวกงานจักสาน  งานไมพลาสติก แกว  เปนตน 

คําวา découpageเปนภาษาฝรั่งเศส มาจากคํากิริยาวา découperหรือ
แปลวา 'to cut out' คือ ตัดออกมา พ้ืนฐานดั้งเดิมเปนศิลปะท่ีเริ่มมาจากเมืองเวนิชของ
ประเทศอิตาลีตอมาไดเผยแพรและเปนท่ีนิยมมากในประเทศฝรั่งเศส จนใชคําทับศัพท
เปนภาษาฝรั่งเศสวา Decoupage มีช่ือเรียกหลายช่ือวาเดคโคพาจ ,เดโคพาจ,ดีคูพาจ 
หรือเดคูพาจ 



 

 

 
 

Decoupage เริ่มมีมาตั้งแตศรรษวรรตท่ี 17 ในสมัยน้ันเดคูพาจเปนงานศิลปะ
ของคนจน หรือคนช้ันกลางท่ีไมมีเงินซื้อหากระดาษวอลเปเปอรสวยๆ หรือเฟอรนิเจอรท่ี
หรูหรา แมบานชาวฝรั่งเศสจึงนิยมเพนทสีลงบนกระดาษและทําการตัดแปะลงบน
เฟอรนิเจอร จนทําใหมีสไตลเปนของตัวเอง ออกมาหรูหรางดงามแตในราคาประหยัด 
ดังน้ันเดคูพาจท่ีแทจริงแลวก็คือการใชกระดาษธรรมดานํามาตกแตงบนสิ่งของ แตเมื่อยุค
สมัยเปลี่ยนไป มีการประยุกตใชวัสดุตางท่ีนํามาตกแตงสิ่งของ จนมาเปน napkin 
decoupage เพราะมีลวดลายท่ีสวยงามผลงานท่ีไดสวยงามเหมือนงานเพนทสี 
วัสดุและอุปกรณ 

1.วัสดุหรือผลิตภัณฑ เชน กลองไม กระปอง 
2.วัสดุตัดแปะ เชน กระดาษแนพก้ิน , กระดาษหอของขวัญ,กระดาษสา 
3.กาว   
4.กรรไกร     
5.ฟองนํ้า  
6.สีอะคลีลิค 
7. แปรงทาสี 

 8.สเปรยสําหรับเคลือบเงา/นํ้ายาเคลือบเงา 
วิธีทําสําหรับชิ้นงานแตละประเภท 
1. งานไม 

1.ใชกระดาษทรายละเอียดขัดท่ีเน้ือไมเบาๆเพ่ือใหสีติดเน้ือไมดีข้ึน 
2.ทาสีลงพ้ืนท่ีผลิตภัณฑ รอสีใหแหงสนิท  
3.ตัด Napkin ท่ีตองการแปะ ลอกช้ันบนสุดของกระดาษออกมาใช 
4.ใชพูกันแบนทากาวบางๆ จากน้ันแปะ คอยๆแปะกระดาษลงไปจากดานหน่ึง

ไปดานหน่ึงใชน้ิวมือหรือฟองนํ้าคอยๆไล และรอใหกระดาษแหง 
5.ดวยกาวใหท่ัวงาน ทาสองรอบและฉีดสเปรยเคลือบเงา รอใหแหง เสร็จ

สมบูรณสามารถเพ่ิมความโดดเดนของงานไมดวยการ ใช Crackle Medium นํ้ายาทําสี
แตกแบบไมเกาทาระหวางสองสี 

 



 

 

 
2. ดินเผา 
วิธีทําเหมือนการทําลงบนงานไมเกือบทุกอยางยกเวน ไมตองขัดพ้ืนผิว แตวากระถางดิน
เผาของตองแหงสนิท อยาใหกระถางช้ืนทําลงกระถางดินเผา ถาไวกลางแจง ควรใชสีแบบ 
outdoor และเคลือบกาวสองครั้ง 
3. กระปองอลูมิเนียม 
 วิธีทําเหมือนการทําลงไมเกือบทุกอยาง ยกเวน ไมตองขัดพ้ืนผิว 
4. หิน 
        1. ลางหินใหสะอาด แลวรอใหแหง 
        2. เมื่อหินท่ีลางแหงดีแลว ทาสีพ้ืน  
         3. เมื่อสีแหงดีแลว ทากาวลงบนหิน นํากระดาษท่ีตัดไวคอยๆแปะลงไป รอใหแหง  
        4. ทากาวทับอีกครั้งใหท่ัว เมื่อกาวแหงทําการเคลือบช้ินงานดวยนํ้ายาเคลือบเงา 
 

 
สถานท่ีจําหนายวัสดุอุปกรณ 
- ตลาดนัดสวนจตจุักรโครงการ 19 
- http://www.howdycraft.com 
- http://www.pladaodesign.com 
 

อางอิง 
http://idea-ido.exteen.com/decoupage 
 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lurano&month=2 6 -0 6 -
2009&group=14&gblog=2 
 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=completely-kik&group=18 
 

 

http://www.howdycraft.com/
http://idea-ido.exteen.com/decoupage
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lurano&month=26-06-2009&group=14&gblog=2
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lurano&month=26-06-2009&group=14&gblog=2
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=completely-kik&group=18


 

 

 
 

 
หมวกใบลาน 

 
วัสดุ-อุปกรณ 

1. กระดาษเช็ดปากลวดลายสวยงาม 
2. หมวกใบลาน 
3. กาวลาเท็กซผสมนํ้า อัตราสวน 1: 1 
4. แล็คเกอร 
5. กรรไกร 
6. ฟองนํ้า  
7. แปรงทาส ี
 

วิธีทํา 
1.  เริ่มข้ันแรกโดยการทากาวท่ีหมวกใหท่ัว ท้ิงไวใหแหง       
2.  ลอกกระดาษเช็ดปากใหเหลือ 1 ช้ัน (กระดาษเช็ดปาก 1 แผน มี 3 ช้ัน)ใช

เฉพาะช้ันท่ีมีลวดลาย 
3.  ตัดลวดลายบนกระดาษ ตามความตองการ 
4.  วางกระดาษบนหมวกตามลวดลายท่ีวางไว และใชฟองนํ้าชุบนํ้าบิดหมาดกดทับ

ลงบนกระดาษใหติดกับตัวหมวก จนไดลวดลายตามท่ีกําหนด รอใหแหง 
5.   ทากาวเคลือบช้ินงานอีกหน่ึงครั้ง 
6.   เคลือบเงาดวยนํ้ายาเคลือบเงา 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

กระเชาไม 
 

วัสดุ-อุปกรณ 
1. กระดาษเช็ดปากลวดลายสวยงาม 
2. กระเชาไม 
3. กาวเดคูพาจ 
4. นํ้ายาเคลือบเงา 
5. กรรไกร 
6. ฟองนํ้า 
7. สีอะคลลิิค 
8. แปรงทาส ี

 
วิธีทํา 

1.ใชกระดาษทรายละเอียดขัดท่ีเน้ือไมเบาๆ แคลูบๆ เพ่ือใหสีติดเน้ือไมดีข้ึน 
2.ทาสีลงบนเน้ือไม รอสีใหแหงสนิท 
3.ใชนํ้ายา Crackle Medium นํ้ายาทําสีแตกทาทับระหวางสีท่ีสอง หากใชสีเดียวไม

ตองทาสีในขอท่ี 2 ทานํ้ายาCrackle Mediumไดเลย  รอใหแหง 
4.   ทาสีตามตําแหนงท่ีตองการ ในข้ันตอนน้ีสีจะแตกเปนรอย รอใหสีแหง ทากาว

ทับอีกช้ันหน่ึง และรอใหกาวแหง 
5.   ตัดกระดาษลวดลายท่ีตองการ แปะลงบนกระเชาไม ใชฟองนํ้าชุบนํ้ากดทับให

กระดาษเรียบแปะกระดาษตามลวดลายท่ีกําหนดไว รอใหกระดาษแหง และทําการ
เคลือบเงา 

 

 



 

 

 
 
 
 

กระเปาหนัง PVC 
 

วัสดุ-อุปกรณ 
1. กระดาษเช็ดปากลวดลายสวยงาม 
2. กระเปาหนัง PVC 
3. กาวเดคูพาจ 
4. นํ้ายาเคลือบเงา 
5. กรรไกร 
6. ฟองนํ้า  
7. แปรงทาส ี

 
วิธีทํา 

1.  เริ่มข้ันแรกโดยการทากาวท่ีกระเปาใหท่ัว ยกเวนซิป  ท้ิงไวใหแหง       
2.  ลอกกระดาษเช็ดปากใหเหลือ 1 ช้ัน (กระดาษเช็ดปาก 1 แผน มี 3 ช้ัน)ใช

เฉพาะช้ันท่ีมีลวดลาย 
3.  ตัดลวดลายกระดาษ ตามความตองการ 
4.  วางกระดาษบนกระเปาตามลวดลายท่ีวางไว และใชฟองนํ้าชุบนํ้าบิดหมาดกด

ทับลงบนกระดาษใหติดกับกระเปา จนไดลวดลายตามท่ีกําหนด รอใหแหง 
5.  ทากาวเคลือบช้ินงานอีกหน่ึงครั้งรอแหง 
6.  เคลือบเงาดวยนํ้ายาเคลือบเงา 

 


