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กล่องทชิช.ู..ทีเ่หน็จนเจนตาและมีใช้กนัแทบทกุบ้านส่วนใหญ่มรีปูแบบคล้ายๆ กนัคอื 
ทรงกระบอก ทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสั ฯลฯ แต่ กล่องทชิชูโครเชต์ 
เล่มนีจ้ะชวนคณุสร้างความแตกต่างและฉกีจากรปูแบบเดมิด้วยการถักโครเชต์กล่อง
ทิชชูหลากรูปทรง อาทิ เค้กวานิลลาผลไม้รวม เค้กโอริโอ เค้กอวยพร ตู้ไปรษณีย์ 
ตุก๊ตาสาวเปรีย้ว และอกีมากมาย แล้วกล่องทชิชทูีค่ณุเคยคดิว่าธรรมดาจะกลายเป็น
ของประดับบ้านที่ดูมีค่า น่ามอง น่าใช้มากขึ้น 

ทีม่าของหนงัสอืเล่มนี ้ผูเ้ขยีนเริม่จากความทีเ่ป็นคนชอบรบัประทานเค้ก ไอศกรมี และ
เริ่มมองสิ่งรอบๆ ตัว แล้วน�ามาต่อยอดด้วยการแกะลายให้กลายเป็นลายโครเชต์
ทีถั่กได้ง่ายๆ แต่เตม็ไปด้วยสีสนั จนิตนาการ และท�าให้เกดิชิน้งานทีม่คีวามหลากหลาย 
ซึ่งสามารถวางโชว์เป็นของประดับโต๊ะอาหารหรือตกแต่งห้องได้อีกด้วย หรือจะถัก
ให้เป็นของฝาก ของขวัญส�าหรับคนพิเศษในเทศกาลต่างๆ ก็ยิ่งมีคุณค่า

ผูเ้ขยีนขอฝากหนงัสอืเล่มนี้ไว้เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ส�าหรบัคนทีต้่องการหารายได้พเิศษ 
ถักเป็นงานอดเิรก ถักขายเป็นอาชพีเสรมิ หรอืเป็นไอเดยีในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ  
ต่อไป 

ด้วยรัก
รัตนา คงปาน

ค�าน�า



วัสดุอุปกรณ์ 20

กล่องทิชชู...

ตู้ไปรษณีย์

สารบัญ

กล่องทิชชู...

แตงโม ว้าน...หวาน

21

กล่องทิชชู...

นกฮูกตาโต

39

กล่องทิชชู...

โซฟา นุ้ม...นุ่ม

59

กล่องทิชชู...

เค้กวานิลลาผลไม้รวม

53

กล่องทิชชู... 

ตุ๊กตาสาวเปรี้ยว

3026

กล่องทิชชู... 

แก้วฟูฟองเบียร์

48

กล่องทิชชู...

ต่อดอกเปรี้ยวจี๊ด

64

กล่องทิชชู...

สาวน้อยชุดแดง

68

กล่องทิชชู...

เค้กโอริโอ

76

กล่องทิชชู...

เค้กอวยพร

87



กล่องทิชชู...

เค้กวานิลลาแต่งวิปปิงครีม

กล่องทิชชู...

เค้กบ่าว-สาว 

98

104

วิธีถัก  หน้า 120



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 21)

กล่องทิชชู...ตู้ไปรษณีย์



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 26)

กล่องทชิช.ู..แตงโม ว้าน...หวาน



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 30)

กล่องทิชชู...ตุ๊กตาสาวเปรี้ยว



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 39)

กล่องทิชชู...นกฮูกตาโต



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 48)

กล่องทิชชู...แก้วฟูฟองเบียร์



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 53)

กล่องทชิช.ู..เค้กวานลิลาผลไม้รวม
(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 53)

กล่องทชิช.ู..เค้กวานลิลาผลไม้รวม



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 59)

กล่องทิชชู...โซฟา นุ้ม...นุ่ม



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 64)

กล่องทิชชู...ต่อดอกเปรี้ยวจี๊ด



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 68)

กล่องทิชชู...สาวน้อยชุดแดง





(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 76)

กล่องทิชชู...เค้กโอริโอ



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 87)

กล่องทิชชู...เค้กอวยพร



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 98)

กล่องทชิช.ู..เค้กวานลิลาแต่งวปิปิงครีม



(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 104)

กล่องทชิช.ู..เค้กบ่าว-สาว



1. ไหมพรมวีนัส 4 Ply

2. เข็มโครเชต์

3. เข็มเย็บไหมพรม

วัสดุอุปกรณ์ 4. เข็มกับด้ายเย็บผ้า

5. กล่องทิชชูรูปทรงต่างๆ

6. กระดาษแข็ง

7. วัสดุตกแต่ง

กล่องทิชชูโครเชต์20



กล่องทิชชู...
ตู้ไปรษณีย์

ขนาดส�าเร็จ
รอบตัวกล่อง 52 เซนติเมตร
สูง 15 เซนติเมตร

เย็บ
ติดกัน

ดานนอก

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A

ชิ้น B

ชิ้น A ดานใน

ชิ้น B ดานใน

เย็บ
ติดกัน

ชิ้น B ดานนอก

ชิ้น B 
ดานใน 

เย็บชิ้น B ติดกัน

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A ดานใน 

ใสใยโพลีเอสเตอร
รอบชิ้นงาน

ชิ้น A ดานนอก

เย็บชิ้น A ดานในกับดานนอกติดกัน

วิธีถัก ใช้ไหมพรม 1 เส้น ถกัวนแบบก้นหอย

วัสดุอุปกรณ์
1. ไหมพรมวนีสั 4 Ply ขนาด 420 หลา 
 สแีดง 2.5 กลุ่ม สขีาวและสดี�า สลีะ 0.5 กลุ่ม
2. เขม็โครเชต์ เบอร์ 4/0
3. ใยโพลเีอสเตอร์
4. เขม็เยบ็ไหมพรม
5. กล่องทชิชูทรงกระบอก

ชิ้น A ด้านนอก

ขึ้นต้น ซ106  ลห เป็นห่วงวงกลม 
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ บนหลกัเดมิ  
 คธ บน 105 หลกัถดัไป
แถวท่ี 2-35 ถกัสลบัสตีามผงัลาย

หมายเหตุ : 
ชิ้น A ด้านใน ถกัเหมอืนชิ้น A ด้านนอก 
แต่ใช้สแีดงทกุแถว

ชิ้น B (ใช้ไหมพรมสแีดง ถกั 2 ชิ้น คอืชิ้นด้านนอก
และชิ้นด้านใน)
ขึ้นต้น ซ28  ลห เป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ 2 ครั้งบนหลกัเดมิ 
 *คธ บนหลกัถดัไป  คธ 2 ครั้งบนหลกั
 ถดัไป* ถกัซ�้าใน *...* ตลอดแถว จบด้วย 
 คธ บนหลกัสดุท้าย
แถวที่ 2 คธ บนทกุหลกัตลอดแถว
แถวที่ 3 *คธ 2 ครั้งบนหลกัถดัไป คธ บน 2 หลกั
 ถดัไป*  ถกัซ�้าใน *...* ตลอดแถว
แถวที่ 4 คธ บนทกุหลกัตลอดแถว
แถวที ่5-24 ถกัเพิ่ม-ลดหลกัตามผงัลาย

รัตนา คงปาน 21
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ซ28
(ชองดึงทิชชู)

1

3
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7

11

13

15

18

20

22

24

9

ผังลายชิ้นB 

(ชิ้นดานนอกและชิ้นดานใน) 

ผังลายชิ้น B 
(ชิ้นด้านนอกและชิ้นด้านใน) 
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ซ30

1
2
3

4
5 6 7

8
9

(ชองดึงทิชชู)

37

ผังลายชิ้นหุมกลอง

ชิ้นหุ้มกล่อง (ใช้ไหมพรมสขีาว ถกั 1 ชิ้น)
ขึ้นต้น ซ30  ลห เป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ บนหลกัเดมิ  คธ 
 บนหลกัถดัไป  *คธ 2 ครั้งบนหลกัถดัไป 
 คธ บน 2 หลักถัดไป*  ถักซ�้าใน *...* 
 ตลอดแถว จบด้วย  คธ 2 ครั้งบนหลกั
 สดุท้าย

แถวที่ 2 ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ บนหลกัเดมิ  *ซ3 
 ข้าม 1 หลัก  คธ บนหลักถัดไป*  ถัก
 ซ�้าใน *...* ตลอดแถว จบด้วย ซ1 1/2 
 พ1ค บนหลกัแรก
แถวที่ 3 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม *ซ3 
 คธ ในช่อง ซ3 ถัดไป* ถักซ�้าใน *...* 
 ตลอดแถว จบด้วย ซ1 1/2 พ1ค บน
 หลกัแรก
แถวที ่4-37 ถกัตามผงัลาย

หมายเหตุ : 
ถกัเพิ่มช่องลายแถวที่ 4  6 และ 8 

ผังลายชิ้นหุ้มกล่อง

กล่องทิชชูโครเชต์24



เย็บ
ติดกัน

ดานนอก

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A

ชิ้น B

ชิ้น A ดานใน

ชิ้น B ดานใน

เย็บ
ติดกัน

ชิ้น B ดานนอก

ชิ้น B 
ดานใน 

เย็บชิ้น B ติดกัน

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A ดานใน 

ใสใยโพลีเอสเตอร
รอบชิ้นงาน

ชิ้น A ดานนอก

เย็บชิ้น A ดานในกับดานนอกติดกัน

เย็บ
ติดกัน

ดานนอก

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A

ชิ้น B

ชิ้น A ดานใน

ชิ้น B ดานใน

เย็บ
ติดกัน

ชิ้น B ดานนอก

ชิ้น B 
ดานใน 

เย็บชิ้น B ติดกัน

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A ดานใน 

ใสใยโพลีเอสเตอร
รอบชิ้นงาน

ชิ้น A ดานนอก

เย็บชิ้น A ดานในกับดานนอกติดกัน

เย็บ
ติดกัน

ดานนอก

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A

ชิ้น B

ชิ้น A ดานใน

ชิ้น B ดานใน

เย็บ
ติดกัน

ชิ้น B ดานนอก

ชิ้น B 
ดานใน 

เย็บชิ้น B ติดกัน

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A ดานใน 

ใสใยโพลีเอสเตอร
รอบชิ้นงาน

ชิ้น A ดานนอก

เย็บชิ้น A ดานในกับดานนอกติดกัน

วิธีประกอบ
ปักเดินเส้น ค�าว่า Post Thailand บนพื้นสีขาว
ด้วยไหมพรมสดี�า

เยบ็ชิ้น A ด้านนอก ตดิกบัชิ้น B ด้านนอก ตรง
แถวสดุท้ายของทั้งสองชิ้น และเยบ็ชิ้น A ด้านใน 
ตดิกบัชิ้น B ด้านใน ในแถวสดุท้ายของทั้งสองชิ้น
เช่นเดยีวกนั

เยบ็ชิ้น B ในขั้นตอนที่ 2 ตดิกนัตรงช่วงขึ้นต้นโซ่ 
(จะได้ช่องดึงทิชชู) แล้วใส่ใยโพลีเอสเตอร์รอบ 
ชิ้นงาน เกลี่ยให้มคีวามหนาเท่าๆ กนั แต่ช่วงบน 
(ชิ้น B) ใส่ใยโพลเีอสเตอร์ให้แน่น

เยบ็ชิ้น A ในขั้นตอนที่ 2 ตดิกนัตรงแถวที่ 1

น�าตวักล่องทชิชทูี่หุม้ด้วยชิ้นหุม้กล่องเรยีบร้อยแล้ว 
สอดเข้าไปในช่องใส่ชิ้นงาน

เย็บ
ติดกัน

ดานนอก

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A

ชิ้น B

ชิ้น A ดานใน

ชิ้น B ดานใน

เย็บ
ติดกัน

ชิ้น B ดานนอก

ชิ้น B 
ดานใน 

เย็บชิ้น B ติดกัน

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A ดานใน 

ใสใยโพลีเอสเตอร
รอบชิ้นงาน

ชิ้น A ดานนอก

เย็บชิ้น A ดานในกับดานนอกติดกัน

เย็บ
ติดกัน

ดานนอก

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A

ชิ้น B

ชิ้น A ดานใน

ชิ้น B ดานใน

เย็บ
ติดกัน

ชิ้น B ดานนอก

ชิ้น B 
ดานใน 

เย็บชิ้น B ติดกัน

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A ดานใน 

ใสใยโพลีเอสเตอร
รอบชิ้นงาน

ชิ้น A ดานนอก

เย็บชิ้น A ดานในกับดานนอกติดกัน

เย็บ
ติดกัน

ดานนอก

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A

ชิ้น B

ชิ้น A ดานใน

ชิ้น B ดานใน

เย็บ
ติดกัน

ชิ้น B ดานนอก

ชิ้น B 
ดานใน 

เย็บชิ้น B ติดกัน

ชองดึงทิชชู

ชิ้น A ดานใน 

ใสใยโพลีเอสเตอร
รอบชิ้นงาน

ชิ้น A ดานนอก

เย็บชิ้น A ดานในกับดานนอกติดกัน

หมายเหตุ :
ชิ้น B เมื่อถกัเสรจ็จะมหีลกั คธ = 129 หลกั ส่วนชิ้น A เมื่อถกัเสรจ็จะมหีลกั 
คธ = 106 หลกั ดงันั้นการเยบ็ตดิจงึต้องรวบหลกัท�าใหช้ิ้นงานช่วงบนมคีวาม
พลิ้วไหวเหมอืนการเยบ็รูดของงานผ้า

1.

2.

3.

4.

5.
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ขนาดส�าเร็จ (ไม่รวมแตงโม)
กว้าง 44 เซนติเมตร
สูง 12 เซนติเมตร

วิธีถัก ใช้ไหมพรม 2 เส้นควบ

วัสดุอุปกรณ์
1. ไหมพรมวนีสั 4 Ply ขนาด 420 หลา 
 สแีดง สขีาว และสเีขยีว สลีะ 1 กลุ่ม
2. เขม็โครเชต์เบอร์ 5/0
3. กล่องทชิชูทรงสี่เหลี่ยมจตัรุสั 1 กล่อง
4. ใยโพลเีอสเตอร์
5. เขม็สอด

กล่องทิชชู...
แตงโม ว้าน...หวาน

1

2

3

4

แถวที่ 1-2  ใชไหมพรมสีแดง
แถวที่ 3  ใชไหมพรมสีขาว

ปกเดินเสนเปนเมล็ดแตงโม

พับทบชิ้นงาน

ลห ติดกัน

ใยโพลีเอสเตอร

ชิ้นงานสำเร็จ

ผังลายแตงโม

แถวที่ 4  ใชไหมพรมสีเขียว

ชองดึงทิชชู

12 ซม.

12 ซม.

ตัวกล่อง
ขึ้นต้น ซ72  ลห เป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลกัแรก พ1ค บน 71 หลกัถดัไป 
 ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลกัแรก พ1ค บน 15 หลกัถดัไป 
 *พ1ค ทางด้านหน้างาน บน 2 หลกัถดัไป  
 พ1ค  บน 16 หลักถัดไป*  ถักซ�้าใน 
 *...* 2 ครั้ง  พ1ค  ทางด้านหน้างาน 
 บน 2 หลกัสดุท้าย ลห กบัหลกัแรก
แถวที ่3-12 ถกัสลบัสตีามผงัลาย
แถวที่ 13 ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บน 14 หลกัถดัไป  
 *พ1ค บน 3 หลกัถดัไป รวบห่วงพร้อมกนั  
 พ1ค  บน 15 หลักถัดไป*  ถักซ�้าใน 

 *...* อกี 2 ครั้ง  พ1ค บน 3 หลกัสดุท้าย 
 รวบห่วงพร้อมกนั
แถวที่ 14 ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บน 13 หลกัถดัไป  
 *พ1ค บน 3 หลกัถดัไป รวบห่วงพร้อมกนั  
 พ1ค บน 14 หลกัถดัไป รวบห่วงพร้อมกนั*  
 ถกัซ�้าใน *...* อกี 2 ครั้ง  พ1ค บน 2 หลกั 
 สดุท้าย  ลห กบัหลกัแรก
แถวที ่15-16 ถกัลกัษณะเดยีวกนักบัแถวที่ 14
แถวที่ 17 ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ บนหลกัเดมิ  คธ 
 บนหลักถัดไป  *คธ บน 2 หลักถัดไป 
 รวบห่วงพร้อมกนั  คธ บน 2 หลกัถดัไป*  
 ถกัซ�้าใน *...* ตลอดแถว  ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 18  ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ บนหลกัเดมิ  *ซ15  
 คธ บนหลกัถดัไป ซ10  คธ บนหลกัถดัไป*  
 ถักซ�้าใน  *...*  ตลอดแถว  ลห  กับ
 หลกัแรก ตดัไหม
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ผังลายตัวกล่อง
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1

2

3

4

แถวที่ 1-2  ใชไหมพรมสีแดง
แถวที่ 3  ใชไหมพรมสีขาว

ปกเดินเสนเปนเมล็ดแตงโม

พับทบชิ้นงาน

ลห ติดกัน

ใยโพลีเอสเตอร

ชิ้นงานสำเร็จ

ผังลายแตงโม

แถวที่ 4  ใชไหมพรมสีเขียว

ชองดึงทิชชู

12 ซม.

12 ซม.

ฐานกล่อง
ขึ้นต้น ต่อไหมพรมสเีขยีวที่จดุต่อตามผงัลาย
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ บนหลกัเดมิ  *ซ5 
 ข้าม 3 หลกั คธ บนหลกัถดัไป*  ถกัซ�้าใน 
 *...* ตลอดแถว จบด้วย ซ2  พ1ค กบั
 หลกัแรก
แถวที่ 2 ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ บนหลกัเดมิ  *ซ5 
 คธ ในช่อง ซ5 ถดัไป*  ถกัซ�้าใน *...* 
 ตลอดแถว จบด้วย ซ2  พ1ค กบัหลกัแรก
แถวท่ี 3-4 ถกัลกัษณะเดยีวกนักบัแถวที่ 2 โดยใน
 หลักสุดท้ายของแถวที่ 4 ถักโซ่ยาว
 ตามต้องการ ใช้ส�าหรบัรูดฐานกล่องให้
 กระชบั

แตงโม (ถกั 7 ชิ้น)
ขึ้นต้น (สแีดง) ซ4 ลห เป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค 13 ครั้งในห่วงวงกลม  
 ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บนหลกัเดมิ  *พ1ค 
 2 ครั้งบนหลกัถดัไป*  ถกัซ�้าใน *...* ตลอดแถว  
 ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 3 (สขีาว) ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บนหลกัเดมิ  
 พ1ค บนหลักถัดไป  *พ1ค 2 ครั้งบนหลัก
 ถดัไป พ1ค บนหลักถัดไป*  ถกัซ�้าใน *...* 
 ตลอดแถว  ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 4 (สเีขยีว) ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บนหลกัเดมิ  
 พ1ค บน 2 หลกัถดัไป  *พ1ค 2 ครั้งบนหลกั
 ถัดไป พ1ค บน 2 หลักถัดไป*  ถักซ�้าใน 
 *...* ตลอดแถว  ลห กบัหลกัแรก ตดัไหม

ผังลายแตงโม
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1

2

3

4

แถวที่ 1-2  ใชไหมพรมสีแดง
แถวที่ 3  ใชไหมพรมสีขาว

ปกเดินเสนเปนเมล็ดแตงโม

พับทบชิ้นงาน

ลห ติดกัน

ใยโพลีเอสเตอร

ชิ้นงานสำเร็จ

ผังลายแตงโม

แถวที่ 4  ใชไหมพรมสีเขียว

ชองดึงทิชชู

12 ซม.

12 ซม.

1

2

3

4

แถวที่ 1-2  ใชไหมพรมสีแดง
แถวที่ 3  ใชไหมพรมสีขาว

ปกเดินเสนเปนเมล็ดแตงโม

พับทบชิ้นงาน

ลห ติดกัน

ใยโพลีเอสเตอร

ชิ้นงานสำเร็จ

ผังลายแตงโม

แถวที่ 4  ใชไหมพรมสีเขียว

ชองดึงทิชชู

12 ซม.

12 ซม.

1

2

3

4

แถวที่ 1-2  ใชไหมพรมสีแดง
แถวที่ 3  ใชไหมพรมสีขาว

ปกเดินเสนเปนเมล็ดแตงโม

พับทบชิ้นงาน

ลห ติดกัน

ใยโพลีเอสเตอร

ชิ้นงานสำเร็จ

ผังลายแตงโม

แถวที่ 4  ใชไหมพรมสีเขียว

ชองดึงทิชชู

12 ซม.

12 ซม.

1

2

3

4

แถวที่ 1-2  ใชไหมพรมสีแดง
แถวที่ 3  ใชไหมพรมสีขาว

ปกเดินเสนเปนเมล็ดแตงโม

พับทบชิ้นงาน

ลห ติดกัน

ใยโพลีเอสเตอร

ชิ้นงานสำเร็จ

ผังลายแตงโม

แถวที่ 4  ใชไหมพรมสีเขียว

ชองดึงทิชชู

12 ซม.

12 ซม.

ขนาดส�าเร็จ

วิธีประกอบ
ปักเดินเส้นแตงโมบริเวณไหมพรมสีแดงด้วย
ไหมพรมสดี�า ให้มลีกัษณะคล้ายเมลด็แตงโม

พบัทบครึ่งแตงโม แล้วถกั ลห ตดิกนั โดยเหลอื
ช่องเล็กน้อยส�าหรับใส่ใยโพลีเอสเตอร์ ก่อนถัก 
ลห จนจบชิ้นงาน

เยบ็แตงโมตดิกบัฐานกล่องทั้งสี่ด้านด้านละ 1 ชิ้น 
และเยบ็ตดิบนฝากล่อง 3 ชิ้น

ใส่กล่องทชิชู แล้วรูดฐานกล่องให้เรยีบร้อย

1.

2.

3.

4.
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