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บทคัดยอ  

  ชุมชนทอผาฝายไทลื้อบานเฮ้ีย อ.ปว  จังหวัดนานรวมกลุมกันเพ่ือสืบทอด
แนวความคิดจากวัฒนธรรมชุมชน โดยนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานกับภูมิปญญา
สมัยใหม มีการผลิตผาทอไทลื้อที่มีลวดลายโบราณ ผสมผสานกับลวดลายประยุกตแบบใหม
ดวยเทคนิคการทอเฉพาะทั้งการเกาะลวงและการยกดอก  ซึ่งในการทอผาแตละผืนจะตอง
ใชแรงงานและแรงใจในการทอผาและตองใชเวลานานรวมสัปดาห โดยชุมชนไดนําผาทอไป
ประยุกตเปนผลิตภัณฑตางๆเพ่ือจําหนาย อาทิ เคร่ืองแตงกายสําหรับสตรีและบุรุษ สวน
เศษผาที่เหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บน้ัน ทางชุมชนจึงทําไปทําเปนตุกตา ปลอกหมอน 
และผาคลุม แตกระน้ันก็ยังคงเหลือเศษผาอยูเปนจํานวนมาก  จึงเปนที่มาของการวิจัยเร่ือง 
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผา
ฝายทอเหลือใช: กรณีศึกษาผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย อ.ปว  จังหวัดนาน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือคนหาแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา
จากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดและเพ่ือนําเสนอรูปแบบผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใช 
  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัย ไดทําการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจชุมชนและเศษผา มี
วิธีการแบบสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว (Face - 
to-Face –Interview)  กับผูนําและตัวแทนของชุมชน นักวิชาการและนักออกแบบ    ทําการ
สอบถามกลุมเปาหมายเกี่ยวกับความตองการบริโภคผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาและ
ทัศนคติเก่ียวกับเศษผาทอ   จากน้ันทําการออกแบบและผลิตตนแบบผลิตภัณฑและให
ผูเชี่ยวชาญทําการประเมินผล พบวาเศษผามีสีสันและขนาดที่หลากหลายสามารถวิเคราะห 
จัดกลุมได 3 กลุม ไดแกเศษผารูปรางสามเหลี่ยม สีเหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผา และ
สามารถแบงปริมาณกลุมสีของเศษผาตามทฤษฎีสีและสเกลภาพของโคบายาชิ ไดแก เศษ
ผากลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน (Vivid Tone and Subdue tone) เศษผากลุมสีโทนออน 
และกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale Tone)   และเศษผากลุมสีเขมจัด (Dark 
tone) ตามลําดับ 
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สําหรับผลการวิจัยพบวาองคประกอบของแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการ
ออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชของชุมชนบานเฮ้ีย มี
ดังนี้ 

1.  การนําเศษผาไปใชในการออกแบบ   -  มีการใชเศษผาอยางคุมคาเหมาะสม
โดยเนนใชลวดลายของเศษผาที่โดดเดนบงบอกถึงเอกลักษณชุมชน เชน ลายน้ําไหล ลาย
ขอประแจ  

2. การจับคูสีและการกําหนดรอยละของสี   -  จัดกลุมสีและกําหนดรอยละปริมาณ
ของสีผาในปริมาณที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงภาพรวมเมื่อจําหนายผลิตภัณฑ ควรใชสีที่มีคา
กลางเชน สีดํา หรือนํ้าตาล เปนตัวเชื่อมสีของผลิตภัณฑทั้งหมด 

3. การออกแบบตกแตงและงานประกอบ   -  ทําการตกแตงที่ เหมาะสมกับ
ศักยภาพเดิมที่มีของชุมชน ไดแก การตกแตงที่ประยุกตไดจากการตกแตงดวยการตัดเย็บ
เส้ือผา  เชน การตัดตอเศษผาแนวทะแยง การปกดายไหมเพ่ือเลียนแบบลายผา และการตี
เกล็ดผา 

4.  รูปทรงและขนาดของกระเปา   -  รูปทรงที่เหมาะสมที่สุด ไดแก กระเปาทรงถุง
(Tote Bag)  และกระเปาใสของ(Case Bag) ทรงส่ีเหลี่ยมเปนทรงที่ไมมีความซับซอนใน
แมแบบสามารถทําไดงาย  สามารถขยายขนาดได  มีความเหมาะสมกับความตองการและ
การใชในชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย  

5.  วัสดุประกอบและวัสดุตกแตง   -  ควรใชวัสดุประกอบที่หาไดงายในทองถิ่น    
ตนทุนไมสูง อาทิ ผาแคนวาส สายผา ดาย ไหม เปนตน 

  จากองคประกอบขางตน ผูวิจัยจึงไดแนวทางในการออกแบบกระเปาทรงถุงผา
(Tote Bag)ได 3 รูปแบบ   ไดแก 

1.  แนวคิด “ผสม”  หรือการตัดตอผสมผสานเศษผาทอ โดยใชเศษผาหลากหลาย
รูปรางมากที่สุด ไดแก รูปสี่เหลี่ยมผืนผา  รูปรางสามเหลี่ยมและส่ีเหลี่ยมขนาดเล็ก  ใช
ศักยภาพของชุมขนทางดานการตัดเย็บและตกแตงเครื่องแตงกายมาประยุกต ไดแก การตี
เกล็ดผา การตัดตอแนวทะแยง     

DPU



ค 

 

2.  แนวคิด “ประกอบ”  หรือการประกอบเศษผาทอกับวัสดุประกอบอ่ืน ไดแกผา
แคนวาส หรือการวางสายกระเปาเพ่ือประกอบรางของวัสดุตางๆเขาดวยกัน โดยเหมาะสม
กับเศษผารูปรางส่ีเหลี่ยมขนาดกลางและขนาดเล็กและเศษผารูปสามเหลี่ยม  

3.  แนวคิด “เลียนลาย หรือ การสรางลายตกแตงเดินไหมหรือดายปกมือและตัดตอ
และการเย็บดวยการเลียนแบบลายของเศษผาเดิม  ซึ่งเหมาะสมกับการใชเศษผารูปราง
สี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ 

สวนกระเปาใสของขนาดเล็ก (Case Bag) ใชเศษผารูปรางสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ขนาดเล็ก ตัดตอแนวทะแยงตามรูปแบบของแตละแนวคิด 

    การออกแบบตนแบบผลิตภัณฑเพ่ือเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมใหแกชุมชนนําไป
ประยุกตเพ่ือจําหนาย การบริการวิชาการดานการสงเสริมใหชุมชนทําความเขาใจในการ
แยกและวิเคราะหกลุมเศษผา และกระบวนการออกแบบ สงผลใหชุมชนเกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรูและเขาใจสามารถพัฒนาศักยภาพในการออกแบบของชุมชนไดอยางเปนระบบ
ขั้นตอน    ทั้งยังสามารถผลิตจําหนายเอง สรางคุณคาและเกิดเปนการพัฒนาท่ีเปน
แบบอยางใหแกคนในชุมชนอยางยั่งยืน 
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Abstract 

Tai-lue woven community of  Baan Hia, Pua District, Naan Province, 
assembles their group of cultural inheritance community by integrating their folk 
wisdom with the modern knowledge. Tai-lue fabric with the combination of ancient 
design and modern pattern, containing both tapestry weaving and figured weave 
techniques, is one of their productions. As weaving of a piece of fabric spiritual 
powers, and a week-long-weaving, therefore, the community crafts a product from 
hand woven cotton fabric for distribution , i.e., clothing for women and men. The 
rest were dressmaking, the community uses them to make dolls, pillowcases and 
coverings, but, there still remains a lot to crate full of remnant fabric.      

That is the caused to this research of proficiency development in fashion 
design product made from remnant fabric: Case study of Tai-lue hand woven cotton 
fabric, Baan Hia , Pua District , Naan Province. The purpose of this research is to 
seek method for the value added by designing the fashion product from Tai-lue 
remnant fabric, which remains from cutting, and to present the fashion design 
product; bag made from remnant fabric. 

In this research, exploration on location from the community and remnant 
fabric by means of an in-depth interview and face-to-face interview with the head 
and the representative of the community, the professor, and the designer. The 
researcher further enquired the target about the demand of fashion design product; 
bag and their attitude to the remnant fabric, also designed and produced the 
product model, and requested for the specialist evaluation. Such assessment found 
that the sizes of remnant fabric could be classified into 3 shaped groups, i.e., 
triangle, square, and rectangle, and using the Color Image Scale developed by 
Japan's leading color psychologist, Shigenobu Kobayashi to classifying  3 colored 
tones, i.e.,  Pale Tone and Very Pale Tone ,Vivid Tone and Subdue Tone, and Dark 
Tone. 
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The result showed that the factor for proficiency development in design 
fashion product from Tai-lue remnant fabric of Baan Hia community is as follows: 

1. The use of remnant fabric for design – worthy and suitable use of 
remnant fabric by focusing on the outstanding pattern, which identifies to the 
community, e.g., Nam Lai pattern and Kor Pra Jae pattern. 

2. The matching and specifying the percentage of colors – properly group 
and specify the percentage of colors by overall concern when distribution of the 
product, use the neutral color, such as black or brown, to join all the colors of 
product. 

3. The design, decoration and composition – suitable decoration upon 
original  potential of community, i.e., Decorative clothing, for example, decoration of 
bag by patching the remnant fabric in diagonal line, which imitate from the majority 
of Thai-lue  weaving pattern, plunging thread to imitate a pattern, and making tuck. 

4. The shape and size of bags – the two most appropriately shapes are tote 
bag and case bag as square shape uses simple pattern and it is easy to produce, 
as well as, its size can be expanded, and exactly on demand and suitable for using 
in the targets’ everyday life. 

5. The materials and decorations – should use the common material in 
which could be found in their community and low cost. ,e.g., canvas, cotton strap 
and thread.  

From the above factors, the researcher has found 3 methods of Tote bag 
design.  

1. Concept: Mixed  
  Patching many shapes of remnant fabric by using their 3 shapes, i.e., 
rectangle, triangle, and square and the potentiality of community's tailor and 
decoration skill, i.e., tucking and diagonal line to be applied.   

2. Concept : Assembly  
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   Patching remnant fabrics and other material to a line such as cotton or 
bag strap, using 2 shapes of remnant fabrics, i.e., small and medium size of square   
and small size of triangle.  

3. Concept : Imitating  
  Imitating concept is to patch the remnant fabric in diagonal line or decorate with 
hand embroidery which imitates the majority of Tai-lue weaving pattern .This 
concept suits a large size remnant rectangle shape. 
  Case Bag design uses small triangle shape and small square shape of 
remnants, patching and cutting in diagonal line, which imitate from each tote bag 
design. 
 These product prototypes can be one of the ways for the community to 
understand all the design process. But doing outreach service by getting the 
community to know the way to produce the new product and understanding the way 
to categorize groups of fabric shall improve efficiency of the community in learning 
and improve their potential of design in the well-organized way, including that the 
community, itself, shall be able to produce the products for distribution, increase 
value, and be the sustainable as well as a model development for people in the 
community. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  งานวิจัยเรื่อง”แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น
ประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใช: กรณีศึกษาผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย อ.ปว  
จังหวัดนาน” เปนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประจําป
การศึกษา 2558 โดยไดรับความอนุเคราะหและสนับสนุนอยางดียิ่งจากศูนยวิจัยและ 
คณะศิลปกรรมศาสตรจนทําใหงานสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
  ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับผาฝายทอบานเฮ้ีย ไดแก คุณแพว คําภานุช 
และคุณศรีสุดา โวทาน ที่อํานวยความสะดวกทั้งวัสดุ อุปกรณ ที่พัก อาหารและการตอนรับ
แบบชาวเหนืออันอบอุนมีไมตรีอยางดี นับแตเริ่มเขียนแบบรางเสนองานวิจัยจนเสร็จส้ินรวม
ระบะเวลาทั้งหมดเกือบ 2 ป  
  ขอขอบพระคุณอุตสาหกรรมจังหวัดนาน คลัสเตอรผาเมืองนาน ในการเชิญไป
แสดงผลงานออกแบบจาการวิจัย ในมหกรรมผาทอและเครื่องเงินเมืองนาน จังหวัดนาน   

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญผูใหการตรวจทานและใหความรูขอคิดเห็นเพ่ิมเติมแก
ขาพเจา  เจาหนาที่ศูนยบริการวิจัยที่ อํานวยความสะดวกและชวยเหลือเปนอยางดี  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร.เกียรติอนันต ลวนแกว ผูจุดประกายความคิดใหความเขาใจและให
คําปรึกษางานวิจัยในแนวทางศิลปะที่แตกตางจากแนวทางอื่นเปนอยางดี 
  ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุลักษณ ศรีบุรี ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
ตรวจทานและใหขอเสนอแนะกับแบบสอบถามและบทความวิจัย ทั้งทานยังเปนหวงถามไถ
ถึงความคืบหนาของงานวิจัยอยูเปนระยะ และเปนกําลังใจใหขาพเจาเสมอมา 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ผูใหขอความรูและขอเสนอแนะ ไดแก  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพรรณ บุณยรัตนกลิน   อาจารยปภณพรพัฒน มนัศพรดิศรณ 
อาจารยสิรัชชา สําลีทอง  อาจารยปรุฬลภย พฤกษโสภี   อาจารยศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล 
อาจารยจิราพร หุตะกมล อาจารยมัลลิกา จงจิตต  คุณสุระเกียรติ รัตนอํานวยศิริ 
อาจารยชนากานต เรืองณรงค คุณนิศาชล หอมเพ็ชร   คุณชนกนันท มุกดาพงศธร  
คุณธีรดา สงา และ คุณทองทิพย วีระกะสัส   ผูใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางในการสราง
แบบสอบถามเก็บขอมูลและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา 
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 ขอขอบพระคุณคุณปองฤทัย วงษประเสริฐ ผูใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการ
สรางแมแบบเพื่อตัดเย็บกระเปาจากเศษผาทอและขึ้นตนแบบทั้งหมดเพ่ือใหชุมชนไดมี
โอกาสนําไปสรางเปนผลิตภัณฑเพ่ือขาย   
  ขอขอบพระคุณคุณพรรณทิพา พวงดี  ผูใหความรูแกนักศึกษาในชั้นเรียนการ
ออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาโดยใชเศษผาจากชุมชนบานเฮ้ีย ไดแก  
การออกแบบ การแกะแบบและสรางแมแบบกระดาษ ใหคําแนะนําเร่ืองวัสดุ อะไหล 
อุปกรณและแหลงเลือกซ้ือราคายอมเยาสําหรับชุมชน 

  ขอขอบพระคุณอาจารยทิพยลักษณ โกมลวณิช ผูใหคําปรึกษาและแนะนําการเขียน
กรอบวิจัย อาจารยชลิดา รัชตะพงศธร ผูใหคําแนะนําเก่ียวกับขั้นตอนการทําวิจัย  รวมไป
ถึงอาจารยที่รวมอบรมการเขียนงานวิจัยทุกทาน 

  ขอขอบพระคุณอาจารยจักรพันธ สุระประเสริฐ ผูรวมเดินทางในการลงพื้นที่วิจัย
และคอยใหคําแนะนําปรึกษางานวิจัยกันมาโดยตลอด หากไมมีอาจารยขาพเจาไมอาจ
ทํางานใหลุลวงดวยตัวคนเดียวในการเดินทางตางจังหวัดไกลบานได  

 ขอขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาที่คณะศิลปกรรมศาสตรที่คอยชวยเหลือ ถาม
ไถความคืบหนาและประสานงานใหแกขาพเจา  และขอขอบใจลูกศิษยที่รวมชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในงานวิจัยตั้งแตตน  รวมไปถึงลูกศิษยทุกคนท่ีรวมออกแบบผลงาน
สรางสรรคเพ่ือเปนตนแบบในการประเมินผลงานคร้ังที่ 1 และทุกคนที่รวมการเดินทางไป
ทัศนศึกษาลงพื้นที่และบริการวิชาการ ณ จังหวัดนาน ทุกคนมีความตั้งใจการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนเปนอยางดีและรวมกันสรางสรรคผลงานี่ดีเพื่อชุมชนอยางไมลดละ 

  ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวอันเปนกําลังใจสําคัญ ที่สละเวลาสวนตัว
คอยชวยเหลือทั้งเรื่องการดูแลความเปนอยู การคิดคํานวน และการแปลภาษา 
  ขอขอบพระคุณและทุกๆทานที่มีสวนเกี่ยวของที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือให
คําแนะนําที่ดีในการทําวิจัยน้ีมาโดยตลอด   งานวิจัยฉบับน้ีขาพเจามีโอกาสไดพบเจอกับ
กลุมกัลยาณมิตรที่มีจิตใจดีงาม พรอมที่จะชวยเหลือและพัฒนาชุมชนอยางไมเห็นแกเงิน
ทองและความเหนื่อยยาก ทั้งใหความรูอยางไมเก็บงําและชวยเหลือยางเต็มใจ ถือไดวา
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ขาพเจาน้ันโชคดีมากท่ีไดทํางานวิจัยฉบับน้ี  นับเปนการทําบุญครั้งหน่ึงในชีวิตที่ได 
กัลยณมิตรที่ดีเปนผูรวมบุญมากมาย  

                                         
ผูวิจัย 

 นางสาวกมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน  
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สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย   ก
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ง
กิตติกรรมประกาศ  ช
สารบัญ  ญ
สารบัญตาราง  ฑ
สารบัญภาพ  ด

บทที ่1 บทนํา  
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 1

 1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 4
 1.3 สมมติฐานของการวิจัย 4
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย 5
 1.5 ขอจํากัดของการวิจัย 5
 1.6 ขอตกลงเบื้องตน 5 

 1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 5 

 1.8 นิยามศัพท 6
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 2.1 ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนทอผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย อําเภอปว จังหวัด

นาน 
10

   2.1.1 ชาวไทลื้อ 10
   2.1.2 ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย อําเภอปว จังหวัดนาน 14
  2.1.2.1 ที่มาและลักษณะของชุมชนไทลื้อบานเฮ้ีย 14
  2.1.2.2 การจัดตั้งชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย 14
  2.1.2.3 การผลิตผาฝายทอ บานเฮ้ีย 15
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  2.1.2.4 การผลิตผาฝายทอบานเฮ้ีย 17

  2.1.2.5 ลักษณะของผลิตภัณฑจากผาฝายทอไทลื้อบาน
เฮ้ีย 
2.1.2.6 เศษผาบานเฮ้ีย 

27
 

31 
 2.2 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับงานวจัิย 32
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   2.2.1.2 ประเภทของผลิตภัณฑแฟชั่น 33
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   2.2.1.6 สีและหลักการใชสใีนการออกแบบ 49
   2.2.2 การใชซ้ํา (Reuse) 57 

   2.2.2.1 ความหมายของการใชซ้ํา 57 

   2.2.2.2 วิธีการใชซ้ํา 57
   2.2.3การพัฒนาศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑใหม 58
   2.2.3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 58
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   2.2.3.3 การเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 60
   2.2.4 พฤติกรรมผูบริโภค 61
  2.2.4.1 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 61
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  2.2.4.4 หลักเกณฑที่จําเปนตองพิจารณาในการวิเคราะห

ผูบริโภค 68 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1. ความสําคัญและที่มาของปญหา  

  ชาวล้ือหรือไทลื้อ เปนชาวไทกลุมหน่ึงในชนเผาที่มีตนกําเนิดอยูที่สิบสองปนนา1 
ตอมาไดอพยพเคลื่อนยายกระจายไปตามที่ตางๆและเขามาตั้งรกรากอยูในบริเวณลานนา
ของไทยหรือภาคเหนือ ไดแก แถบจังหวัดจังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําพูน และ
นาน2  ชนกลุมนี้มีวัฒนธรรมในการทอผาซ่ึงสวนใหญเปนผาฝายทอที่ตกแตงดวยลักษณะ
เดนเชิงนามธรรมของลวดลายอันแสดงถึงเอกลักษณกลุมชาติพันธุที่แตกตางจากกลุมอ่ืน 

 นับจากโบราณกาลสมัย บรรพบุรุษของชาวไทลื้อจะมีการทอผาฝายเพ่ือใชใน
ครัวเรือนและงานประเพณีสําคัญ ไดแก ตุงทอ ผาคลุมไหล ผาซ่ิน และเสื้อผาตางๆเปนตน 

ในการทอผาฝายแตละผืนจะใชเวลารวมสัปดาห ทั้งมีขั้นตอนและกระบวนการทอผาที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม วัสดุและอุปกรณในการทําสีผาก็เปนการยอมสีจากธรรมชาติอันเกิดมา
จากภูมิปญญาพ้ืนบานที่สั่งสม    การทอผาฝายทอไทล้ือในจังหวัดนานถือเปนอีกแหลงหน่ึง
ที่โดดเดนในภาคเหนือ มีลักษณะเดนของลวดลายอันเกิดจากจินตนาการของชางทอที่นิยม
เรียกกันวา “ลายนํ้าไหล”  ชางทอไดถายทอดแรงบันดาลใจจากสายน้ํานานอันเปนสายน้ํา
แหงชีวิต หลอเลี้ยงใหเกิดความอุดมสมบูรณในเมืองนานมาเนิ่นนาน    โดยปรากฏประวัติ
หลักฐานในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร พบภาพลวดลายของหญิงสวมผาซ่ินดวยลายน้ํา
ไหลที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแตงกายโบราณของชาวไทลื้อ ลายนํ้าไหลสมัยแรกนิยมใชไหม
เงินและไหมคําดานทอเปนลายผาตรงสวนที่เปนหยักของกระแสนํ้า สวนเทคนิคการทอผา
ฝายไทลื้อน้ันมีหลากหลาย เชน   การยกดอก การมัดหม่ีและโดยเฉพาะการทอแบบเกาะ

                                                            
       1 เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปนนา ประกอบดวยชนเผาตางๆเชน ไท ฮ่ัน อาขา แมวหรือมง เยา ยี ลาหู 
ปะหลอง เปนตน  
       2 ทรงศัก ด์ิ  ปรางควัฒนากุล . มรดกวัฒนธรรมผาทอไทลื้ อ . (ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), หนา 41.   
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หรือลวง ซึ่งถือไดวาเอกลักษณเฉพาะที่นับเปนราชินีแหงความงามของลายผาแบบเมือง
เหนือ  

  ในปจจุบันมีการฟนฟูและถายทอดศิลปะการทอผาแบบไทลื้อในหลายชุมชนของ
ภาคเหนือ  โดยชุมชนที่มีการผลิตผาฝายทอไทยลื้อในรูปแบบเฉพาะตนแหงหน่ึง ไดแก 
ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย อําเภอปว จังหวัดนาน  ซึ่งเปนอําเภอที่มีชาวไทลื้ออยูเปนจํานวน
มาก  ชุมชนนี้รวมกลุมกันเพ่ือสืบทอดแนวความคิดจากวัฒนธรรมชุมชน  มีการนําเอา 
ภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานกับภูมิปญญาสมัยใหม เพ่ือสรางผลิตภัณฑจากผาฝายทอ
มือสําหรับจําหนาย เชน การผลิตผาทอไทลื้อที่มีลวดลายโบราณผสมผสานกับลวดลาย
ประยุกตแบบใหม การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีการประยุกตมาจากผาทอ รวมไปถึงการนํา
ผาทอมาแปรรูปและการนําผาทอมาผลิตเปนของใชในพิธีกรรมทางศาสนา ของใชใน
ครัวเรือนเพ่ือตกแตงบาน และผลิตภัณฑประเภทที่บงบอกรูปแบบวิถีชีวิตตางๆ 

การรวมกลุมกันของชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ียเปนการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน
ยาวนานหลายสิบป  จนมาถึงปจจุบันที่คนในชุมชนมีสภาพวิถีชีวิต สังคมและความเปนอยูที่
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหพฤติกรรมของกลุมผูซื้อซ่ึงสวนใหญเปนกลุมคนในละแวกชุมชน
หรือชาวภาคเหนือตองทําการปรับเปลี่ยนตามกระแส  กลาวคือ เม่ือกลุมผูซื้อมีความ
ตองการในรูปแบบผลิตภัณฑในรูปแบบใหม ชุมชนจึงตองหารูปแบบสินคาหรือลักษณะของ
ผลิตภัณฑใหมมาจัดจําหนายเพ่ือความอยูรอด   จากการศึกษาขอมูลโดยการสัมภาษณ 
คุณแพว คําภานุช (สัมภาษณ ,สิงหาคม 2556) ประธานกลุมชุมชนบานเฮ้ีย  ในเบื้องตน 

พบวาทางชุมชนมีความตองการที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑที่สรางสรรคจากเศษผา
ฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บเส้ือผาใหเกิดประโยชนมากกวาเดิม และตองการให
เกิดความทันสมัย มีความเปนแฟชั่นที่สามารถตอบสนองความตองการของคนเมืองและคน
นานไดมากขึ้น  

ดวยความสําคัญและลักษณะเฉพาะในเทคนิคการทอผาของชุมชน ประกอบกับการ
ใชแรงงานและแรงใจในการทอผาแตละผืนตองใชเวลานานรวมสัปดาห ดังนั้นการนําผามา
สรางสรรคหรือประยุกตเปนผลิตภัณฑตางๆจึงไมควรเสียเศษผาไปแตนอย ทั้งนี้
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผาดวยการวางแพทเทริ์นตัดที่ชุมชนใชเปนแบบแผนในการตัดเย็บ
เพ่ือจําหนายเปนกระบวนการที่ทําใหเหลือเศษผารูปรางตางขนาดอยูจํานวนมาก    โดย
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ทางชุมชนไดจัดทําการแกปญหา เพ่ือลดปริมาณเศษผากอนนําไปทิ้งดวยการนําเศษผาไป
สรางใหเปนผลิตภัณฑใชสอยในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กกวาเส้ือผา ไดแกผาคลุมกลอง
กระดาษชําระ ผาคลุมโคมไฟฟา กระเปายาม และถุงผา ซึ่งเปนผลิตภัณฑรูปแบบเดิมที่
ผลิตเพ่ือจําหนายมานานหลายป สวนเศษผาอ่ืนๆที่คาดวาไมสามารถนําไปตัดเย็บหรือสราง
ผลิตภัณฑใดไดอีกจะเก็บในกลองวางทิ้งไว บางก็นําไปเย็บตอกันเปนผาเช็ดมือ หรือชั่งขาย
เพ่ือนําคาใชจายมาหมุนเวียนในชุมชน   ซึ่งวิธีการกําจัดเศษผาน้ีทําใหเสียคุณคาของผาทอ
ไป   อีกทั้งยังเพ่ิมปริมาณขยะที่ไมตองการซ่ึงสงผลตอส่ิงแวดลอมอีกดวย    

จากขอมูลการวิจัยเก่ียวกับการใชเศษผาเพ่ือทําความสะอาดในระบบอุตสาหกรรม
ของบริษัท GHD3 พบวาผูคนสวนใหญทั่วไปเขาใจวาการนําเศษผามาทําเปนผาเช็ดมือหรือ
ผาสําหรับทําความสะอาดนั้นเปนการชวยรักษสิ่งแวดลอมและลดการใชทรัพยากร ผูวิจัย 

ของบริษัท GHD จึงไดคิดคนเครื่องมือวัดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยไดประเมินจากวงจร
และวิถีการนําเศษผาไปใชจนถึงกระบวนการทําลายและกําจัดเศษผา  ไดผลวาเศษผาน้ันไม
เหมาะสมตอการนําไปใชตอในรูปแบบของการทําความสะอาดหรือกําจัดทิ้ง กลาวคือ
กระบวนการดังกลาวตองใชพลังงานในการขนสงและการเผาทําลายเศษผาทําใหเกิดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาการใชผลิตภัณฑสําหรับเช็ดทําความสะอาดโดยเฉพาะ ดวย
ผลจากงานวิจัยนี้  ทําใหการนําเศษผาไปสรางเปนผลิตภัณฑอ่ืนเพ่ือจําหนายจะเปนผลดี
และไมกระทบตอสิ่งแวดลอมมากกวาการนําไปทําผาเช็ดมือหรือทําลายทิ้ง    ประกอบกับ
สภาวะแวดลอมอันเสื่อมโทรมของโลก ทั้งความเขาใจผิดในการกําจัดขยะมลพิษของมนุษย
ที่สรางปญหาสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันยอนกลับมาทําลายโลกที่อาศัยอยู     จึงทําให
เกิด“กระแสเขียว” หรือ “Green Earth”4  กระแสโลกที่รณรงคใหรักษาแลใชสิ่งของที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม เกิดกลุมนักคิดหรือนักออกแบบรวมไปถึงนักวิจัยทั้งหลายไดคนหาวิถี
แนวทางในการกระตุนการแกปญหาดวยการออกแบบท่ีลดการทิ้งดวยการออกแบบเชิง- 

                                                            

       3 Energy Saving. 2555. เศษผา...ทําลายส่ิงแวดลอมแบบไมรูตัว . (ออนไลน).   แหลงที่มา: 
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=15&cno=2882 . 7 กุมภาพันธ 2558 

      4 มติชนรายสัปดาห ฉบับที่ 114 , 2551 
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นิเวศเศรษฐกิจ5   หนึ่งในวิธีการอันหลากหลาย ไดแก หลักการใชซ้ํา (Reuse) หรือการนํา
หลักการใชซ้ํา นําทรัพยากรเดิมมาประยุกตใชในวงจรชีวิตผลิตภัณฑเพ่ือเปนแนวทางใน
การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม6  จากน้ันจึงเกิดเปนกระแสของกลุมคนที่รวมรณรงคเพ่ือใช
สินคารักษโลกตามมา เห็นไดจากการที่มีผลิตภัณฑบริโภคและอุปโภคอันรวมไปถึง
ผลิตภัณฑแฟชั่นที่ใชวัสดุหรือมีกระบวนการสรางสรรคที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีบทบาท
ตอตลาดมากขึ้น 

  จากการรวบรวมขอมูลปญหาที่สํารวจเบ้ืองตน ทําใหผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะ
คนหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจาก
เศษผาฝายเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บเสื้อผาของชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย  เนื่องจาก
ชุมชนมีพ้ืนฐานของการทํากระเปายามที่เคยผลิตเพื่อจําหนายอยูกอนแลว แตมียอด
จําหนายไมมากอันเนื่องมาจากรูปแบบที่ไมตอบสนองความตองการของผูบริโภคยุคปจจุบัน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา การแนวคิดที่จะประยุกตแนวคิดหลักการใชซ้ํา (Reuse) และ
หลักการออกแบบแฟชั่นและการใชสีในการออกแบบใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกระเปาแฟชั่นแกชุมชนไดอยางมีคุณคาและเกิดเปนการ
พัฒนาที่เปนแบบอยางใหแกคนในชุมชนอยางยั่งยืน  

 

1.2      วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.1 เพ่ือคนหาแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น
จากเศษผาทอเหลือใชจากกระบวนการตัดใหแกชุมชนบานเฮ้ีย อําเภอปว 
จังหวัดนาน  

1.2 เพ่ือนําเสนอรูปแบบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจาก
เศษผาทอเหลือใช 
 

                                                            
       5 Go to know คนทํางานแลกเปลี่ยนความรู. 2555. Eco Design การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน.  
(ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/292974. 5 กุมภาพันธ 2558 
 
       6 เครือขายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย. 2550. หลกัการของ EcoDesign . (ออนไลน) . แหลงที่มา : 
http://www2.mtec.or.th/website/article_list.aspx?id=46&cate=26. 4 กรกฎาคม 2558 
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1.3      สมมติฐานของงานวิจัย  

  คนพบรูปแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาที่ออกแบบใหแกชุมชน ที่สามารถ
เปนแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมได 
 

1.4     ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขอบเขตของการศึกษาขอมูลภาคสนาม  

– ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเศษผาของชุมชนบานเฮ้ียที่เกิดขึ้นในชวงเวลาประมาณ 10 

ปที่ผานมา (2548-2558) โดยเปนชวงเวลาหน่ึงที่มีความเฉพาะทางรูปแบบเสื้อผาที่ชุมชน
ตัดเย็บ จึงเกิดเศษผาเหลือใชซ้ํากันจากการวางแพทเทิรนเสื้อผาน้ัน 

 ขอบเขตของการออกแบบ  

– ศึกษาขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพงานออกแบบผลิตภัณฑทาง
แฟชั่นโดยการใชเศษผาทอเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บเสื้อผาเทาน้ัน 

 

1.5 ขอจํากัดของงานวิจัย 

 – แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา
โดยใชเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดมาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑชิ้นใหม ตอง
เปนเศษผาที่ไมมีรอยตําหนิมาก  

– ขอจํากัดเร่ืองการผลิตกระเปาแฟชั่นใหแกชุมชนบานเฮ้ียนั้นตองเปนกระเปาที่มี
วัสดุประกอบประเภทผาเทาน้ัน  

 

1.6 ขอตกลงเบื้องตน 

ผูวิจัยใชเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บจากเส้ือผาเทาน้ัน เน่ืองจาก
ไดเศษผาที่มีขนาดใหญมากกวาเศษผาจากกระบวนการตัดเย็บจากผลิตภัณฑอ่ืนที่ชุมชนได
ผลิตเพ่ือจําหนายที่มีอยูแลว  

 

 

 

DPU



6 
 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

  คนพบแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภท
กระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดใหแกชุมชนบานเฮ้ีย อําเภอปว 
จังหวัดนาน  

1.8  นิยามศัพท 
ผาฝาย   เปนผาทอที่ผลิตจากฝายซึ่งมีอยู 2 พันธุ คือฝายสีขาวและฝายสีตุนหรือสี

เน้ือ เปนฝายที่มีคุณลักษณะพิเศษคือมีเสนใยที่นุมและเหนียว โดยเฉพาะฝายสีตุนน้ันมีสี
ธรรมชาติที่งดงามมากท่ีสุด7  ผาฝายทอมือนอกจากใชสีตามธรรมชาติแลว ยังนิยมยอมสี
เสนใยดวยสีธรรมชาติตามวิธีการยอมแบบโบราณ โดยใชสีที่ไดจากตนไมและสมุนไพร
ตางๆ ทําใหไดผาที่มีสีประสานกลมกลืนกันอยางนุมนวล ไมฉูดฉาดเหมือนผาที่ยอมดวยสี
วิทยาศาสตร   ผาทอของไทยสวนใหญไดรับความนิยมจากผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักทองเท่ียวชื่นชมและหลงใหลเสนหผาทอมือของไทย      

ผ้าฝ้ายทอไทลื้อ  ผาทอทองถิ่นที่ผลิตจากผาฝายที่ชาวไทลื้อที่อาศัยในแถบ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยผลิตเพื่อใชสอยมาชานาน  กรรมวิธีและขั้นตอนการทํา
รวมไปถึงวัสดุในการผลิตสวนใหญจะเปนแบบธรรมชาติ  มีลักษณะและลวดลายพิเศษ
เฉพาะ ไดแก ลายดอกไมหรือ ลายแมงมุม ลายปลาหมึก ลายเล็บมือนาง แตลวดลายที่โดด
เดนที่สุดไดแกลายนํ้าไหล8  ปจจุบันมีการประดิษฐลวดลายประยุกตตางๆเพ่ิมขึ้นอีก
มากมาย   ผาฝายทอไทลื้อมีราคาแพงเนื่องจากทอดวยกี่ทอมือและใชเวลาในการผลิตนาน   
ทั้งยังกลายเปนผลิตภัณฑเดนของชุมชนด้ังเดิมสืบตอมา    

ชุมชนทอผาฝายบานเฮี้ย  ตั้งอยูที่ หมู 1 ตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน 

เปนการรวมกลุมผูมีฝมือทอผาไทลื้อเม่ือป 2536    ในปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 103 คน มี
กิจกรรมการผลิตที่หลากหลายสอดคลองกับสถานการณตลาดในปจจุบันและอนาคต มีทั้ง
การทอผาเปนผืนจําหนาย การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปบุรุษและสตรี ตลอดจนการผลิตของใช
                                                            
      7 ณัฐวดี ไทยเจริญ. 2556. ผา้ฝ้ายทอมอื (ออนไลน) แหลงที่มา : 

http://www.thaitextile.org/main/content.php?content_id=ARC130411171430&content_ type=article.  
11 เมษายน 2558   

      8 กัลยาณี (เขียนสาระสังเขป จากมรดกวัฒนธรรมผาทอไทลื้อ(ทนงศักด์ิ :2551).(2554) . มรดกวฒันธรรมผา้ทอไท
ลื้อ. (ออนไลน) .แหลงที่มา:  http://krupaewka.wordpress.com/2012/05/20/hello-world/. 20 กุมภาพันธ 2558 
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จากผาทอจําหนาย มีการบริหารกลุมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการยอมสี
เสนดายดวยสีธรรมชาติ ไดรับการรับรองมาตรฐาน OTOP ผาทอ ในระดับ4 ดาวและไดรับ
รางวัลภูมิปญญาทองถิ่น ป 2546 ประเภทซิ่นกาน ผาคลุมไหล9  
  เศษผา้เหลือใช้จากกระบวนการตดั  ผาเศษเหลือจากกระบวนการในการตัดเย็บ  
ในวิจัยนี้หมายถึงสวนของผาฝายทอไทลื้อที่ไมไดใชในการตัดเย็บเสื้อผา โดยเศษผาสวน
ใหญจะนําไปกําจัดทิ้งหรือชุมชนจะนําไปสรางเปนผลิตภัณฑประเภทอ่ืนที่มีขนาดเล็กได  
  ผลิตภณัฑ์แฟชัน่   ผลิตภัณฑเสื้อผาเครื่องนุงหมและเครื่องประดับ โดยในวิจัยนี้
หมายถึงการนําเอาเศษผาเหลือใชจากกระบวนการตัดมาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ ซึ่งการ
นําเศษผาขนาดไมใหญมาสรางสรรคใหมจะไดผลิตภัณฑแฟชั่นขนาดเล็กกวาเสื้อผา ไดแก
กระเปาขนาดตางๆ  

คนเมือง  ในงานวิจัยน้ีหมายถึง คนกรุงเทพและคนตางจังหวัดที่เขามาทํางานใน
กรุงเทพ อาศัยอยูในกรุงเทพ  

คนน่าน  ในงานวิจัยนี้หมายถึง คนจังหวัดนานที่อาศัย หรือประกอบอาชีพใน
จังหวัดนานและแถบภาคเหนือ สวนใหญใชสินคาจากผาฝายทอ  

 

 

 

 

 
 

 

                                                            
      9 ประดิษฐ ธนะขวาง.ผา้ทอคุณภาพดทีีบ่า้นเฮี้ย. (ออนไลน). แหลงที่มา:   
http://www.nan.doae.go.th/km/nan/nan0036.pdf. 20 กุมภาพันธ 2558      
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและผลงานวจิัยที่เก่ียวของ 

  การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของ แบงเปนสวนประกอบหลักสามสวน ไดแก 
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและผาฝายทอไทล้ือ บานเฮ้ีย อําเภอปว หลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวของกับงานวิจัย และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางโครงสราง
แบบสอบถามและการสรางกรอบแนวคิดในการออกแบบตอไป  

  2.1 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับชุมชนทอผาฝายทอไทลื้อบานเฮี้ย อําเภอปว 

จังหวัดนาน 

2.1.1 ชาวไทลื้อ 
          2.1.2 ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย อําเภอปว จังหวัดนาน 

2.1.2.1 ที่มาและลักษณะของชุมชนไทลื้อบานเฮ้ีย 

2.1.2.2 การจัดตั้งชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย   

2.1.2.3 การผลิตผาฝายทอ บานเฮ้ีย 

2.1.2.4 ลักษณะของผลิตภัณฑจากผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย 

2.1.2.5 เศษผาบานเฮ้ีย 

            2.2 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย   

   2.2.1 การออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผา 

2.2.1.1 ความหมายของการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่น 

2.2.1.2 ประเภทของผลิตภัณฑแฟชัน่ 

2.2.1.3 หลักการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่น 

2.2.1.4 องคประกอบของงานออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นประเภท
กระเปา 

2.2.1.5 กรรมวิธีในการผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา 
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2.2.1.6  สีและหลักการใชสีในการออกแบบ 

2.2.2 การใชซ้ํา (Reuse)  

2.2.2.1 ความหมายของการใชซ้ํา 
2.2.2.2  วิธีการใชซ้ํา  

2.2.3 การพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลติภัณฑใหม 
2.2.3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  
2.2.3.2 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
2.2.3.3 การเพ่ิมมูลคาใหกับผลติภัณฑ 

2.2.4 พฤติกรรมผูบริโภค 

2.2.4.1 การวเิคราะหพฤตกิรรมผูบริโภค  

2.2.4.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
2.2.4.3 การแบงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคตามลักษณะจิตนิสัย/
2.2.4.4 หลักเกณฑที่จําเปนตองพิจารณาในการวิเคราะหผูบริโภค 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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 2.1      ขอมูลเก่ียวกับชมุชนทอผาฝายทอไทลื้อบานเฮี้ย อําเภอปว จังหวดันาน 

  2.1.1 ชาวไทลื้อ 

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีแหลงอารยธรรมโบราณคดีและประวัติศาสตรที่
ยาวนานดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดตางๆ ทําใหเกิดประเพณีที่สําคัญ
ของแตละชาติพันธุศิลปะการแสดงเปนอีกสวนหนึ่งที่บงบอกความเจริญในอดีตยังคงรักษา
เอกลักษณเฉพาะถิ่นและชาติพันธุ คือ ชาวไทลื้อ ชาวไทยพวน ชาวไทพวน ชาวไทเขิน 

และยังมีชาวเขาที่อาศัยตามบริเวณที่สูงตามเขาไดแก ชาวมง ชาวเม่ีย และลั๊วะ  (จังหวัด
นาน. 2554) 

  ชาวไทลื้อหรือไตลื้อเปนชาวไทกลุมหน่ึงมีถิ่นฐานเดิมอยู ในแถบสิบสองปนนาของ
จีนในสมัยรัชกาลที่ 1 เจาฟาอนันตรวรปญญาและเจาสุมนเทวราชยกกองทัพขึ้นไปกวาด
ตอนชาวไทลื้อจากสิบสองปนนามายังเมืองนานและเมืองบางสวนในประเทศลาว ทําใหชาว
ไทลื้อกระจายอยูทั่วไปในภาคเหนือของประเทศไทย  

       
ภาพที่ 2.1 : ถ่ินที่ตั้งของชาวไทลื้อด้ังเดิมและภาพการอพยพของชาวไทลื้อจากสิบสองปนนา 

ที่มาของภาพ : http://thai.cri.cn/247/2012/01/05/242s193574.htm 

จากภาพ แสดงใหเห็นถึงการอพยพของชาวไทลื้อจากสิบสองปนนามาตามลุม
แมน้ําโขง กระจายตัวตามตอนบนของประเทศไทยเรื่อยไปจนถึงลาวและเวียดนาม 

   การกระจายตัวของชาวไทลื้อสามารถแบงกลุมตางๆตามจังหวัดที่อาศัยอยู ไดแก 
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จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดพะเยา จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน จังหวัด
แพร  และจังหวัดนาน   

 ในจังหวัดนาน มีชาวไทลื้อกระจายอยูดังนี้ 
  อําเภอทาวังผา มีชาวไทลื้ออยู 5 ตําบล ไดแก ต.ศรีภูมิ บานหวยเด่ือ ต.ปาคา เปน
ชาวไทลื้อที่มาจากเมืองลา มีชาวไทลื้อ 5 หมูบานประกอบดวย บานหนองบัว บานดอนแกว 
บานตนฮาง บานดอนมูล บานแฮะ ในตําบลยม เปนชาวไทลื้อที่มาจากเมืองเชียงลาบ และ
เมืองยอง ประกอบดวย บานลอมกลาง บานทุงฆอง บานเชียงยืน บานเสี้ยว บานหนองชาง
แดง และตําบลจอมพระ เปนชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองยองและเมืองยูมีชาวไทลื้อ 5 

หมูบาน บานถอน และถอนสอง บานยู บานยูเหนือ บานยูใต 
  อําเภอปว เปนอําเภอที่มีชาวไทลื้ออยูมากที่สุด ประกอบดวย ตําบลศิลาเพชร เปน

ชาวไทล้ือที่อพยพมาจากเมืองยอง คือ บานดอนไชย บานทุงรัตนา มาจากเมืองเลน คือ 

บานปาตอง บานนาคํา(หัวโตง) บานทุงศรีบุญยืน  ตําบลศิลาแลง เปนชาวไทลื้อที่อพยพมา
จากเมืองเชียงรุง เมืองเลน เมืองยอง เมืองเงิน และเมืองพวน  คือ บานดอนไชย-ไรออย 

บานฝาย(นาราง) บานหัวนํ้า บานตีนตก บานเฮ้ีย บานหัวดอย  ตําบลวรนคร อพยพมาจาก
เมืองเลน (ลิน) เมืองยอง ปจจุบันอยูในเขตพมา คือ บานเก็ต บานรองแง บานดอนแกว 
บานมอน ต.ปว อพยพมาจากเมืองขอน เมืองยองและเมืองพวน คือ บานขอน บานปาลาน 

อพยพมาจากเมืองยอง เมืองพวน คือ บานดอนแกว อพยพมาจากเมืองยอง คือ บานปรางค 
ต.สถาน อพยพมาจากเมืองยอง เมืองเชียงลาบ เมืองลา เมืองเงิน คือ บานนาปาน บาน
สันติสุข นอกน้ันในยังมีอีกไมต่ํากวา 20 หมูบานในอําเภอปวที่เปนชาวไทลื้อ 

  อําเภอเชียงกลาง ต.พระพุทธบาท อพยพมาจากเมืองยอง เมืองเชียงแขง เมืองเลน 

คือ บานเหลา บานออ ต.เปอ อพยพมาจากเมืองเลน หลวงพระบาง เชียงลม เชียงแสน คือ 

บานหนองแดง ต.เชียงกลาง อพยพมาจากเมืองเลน เชยีงลม เมืองเงิน คือ บายเชยีงโคม 

บานศรีอุดม บานง้ิว 
  อําเภอสองแคว มีชาวไทยลือ้อาศัยอยูที่ตาํบลยอด ที่บานปางสาน บานผาสิงหและ
บานผาหลัก 
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  อําเภอทุงชาง บานงอบ บานปอน หวยโกน และสวนที่อพยพเขามาใหม ซึ่งจะอยู
ปะปนกะชาวเมืองนานแถบชายแดน (มีจํานวนมากที่สดุ อพยพมาจาก แขวงไชยะ
บุรี และ สิบสองปนนา) 

ชาวไทลื้อด้ังเดิมมีอาชีพทํานาเปนหลักจึงมีพิธีกรรมที่เก่ียวของกับการทําไรไถนา
มากมายเปนตนวา  

         - การเลี้ยงผีฝาย เพ่ือเปนสิริมงคล  

        - การเรียกขวัญขาว ปไหนที่เห็นวาขาวเจริญเติบโตไมเต็มที่จึงจัดใหมี 

การเรียกขวัญขาว  
        - การสูขวัญขาวใหม ฤดูเก็บเก่ียวขาวไดผลผลิตเปนที่นาพอใจก็จะทําพิธี 

สูขวัญขาวใหม 
  นอกจากนี้ ไทลื้อยังมีประเพณีสําคัญที่นาสนใจอีกมากมายเชน การเรียกขวัญ มี

ลักษณะคลายประเพณีเรียกขวัญของชาวเหนือโดยทั่วไป เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกผูหาย
ปวยใหมๆ การสงเคราะห เพ่ือใหอยูสุขสบายขึ้น การสืบชะตาเพ่ือใหเปนสิริมงคล ขับไลสิ่ง
ชั่วราย มีทั้งสืบชะตาคนและสืบชะตาหมูบาน การขึ้นเฮินใหมหรือการขึ้นบานใหม การขึ้นป
ใหม ระหวางวันที่ 13-18 เมษายน ของทุกป การแตงงานและการตายซึ่งเดิมจะใชการฝง 
ตอมาใชการเผาแทน 

  สวนการละเลนที่เปนเอกลักษณวัฒนธรรมไทลื้อคือ การขับลื้อ การฟอนเจิง การเลน
มะกอน การเลนโกงกาง และการเลนกอปแกป เปนตน สวนปจจุบนัยังคงสืบอทอด
การละเลนมาสูรุนลูกหลาน ใชแสดงในโอกาสประเพณสีําคัญ 

  ชาวไทลื้อมีเอกลักษณโดดเดนในการใชภาษาไทลื้อ การแตงกายศิลปะและ
ประเพณีตางๆ  งานผาทอไทลื้อนิยมใชผาฝายทอลวดลายที่งดงามที่เรียกวาลายนํ้าไหล 

ปจจุบันมีการฟนฟูและถายทอดศิลปะการทอผาแบบไทลื้อในหลายชุมชนของภาคเหนือเพ่ิม
มากขึ้นเนื่องจากมีรูปลักษณที่โดดเดนไมซ้ําชนกลุมใด 

วัฒนธรรมผาทอของไทลื้อในจังหวัดนานอาจแบงยอยไดเปน 2 กลุม คือ  

1.  กลุมอําเภอทาวังผา ปว และเชียงกลาง  โดยมีลักษณะผาทอที่ผสมผสานกับชาว
ไทยวนในจังหวัดนาน ลักษณะเดนคือ การทอเทคนิคลวง การทอยกดอกและการทอมัดหม่ี
เสนพุง ที่เรียกวา มัดกาน  
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2.  กลุมอําเภอทุงชางและเฉลิมพระเกียรติ ชาวไทลื้อกลุมนี้อพยพมาจากเมืองเงิน 

แขวงไซยบุรี ประเทศ ส.ป.ป.ลาว ลักษณะผาทอของชาวไทยลื้อกลุมนี้คลายคลึงกับผาทอ
ของชาวไทลื้อในเมืองเงิน หรือเรียกวา แบบเมืองเงิน 

การแตงกายผาทอของชาวไทลื้อแบงเพศตางกัน ไดแก ผูชายไทลื้อสวนใหญจะ
นิยมสวมเสื้อขาวแขนยาวสวมทับดวยเสื้อก๊ักปกลวดลายดวยเลื่อม สวมกางเกงหมอหอมขา
ยาว หรือเรียกวาเตี่ยวสะดอ โพกหัวดวยผาสีขาวหรือชมพู นิยมเจาะหูใสลานเงิน 

  ผูหญิงสวมเสื้อปดมีสายหนาเฉียงมาผูกติดกัน หรือใชกระดุม เงินขนาดใหญ 
เรียกวา เส้ือปด มีสีดําหรือคราม ตัวเสื้อรัดรูปเอวลอย ชายเสื้อยกลอยขึ้น 2 ขาง สาบเส้ือ 

ขลิบดวยแถบผาสีตาง ๆ ประดับดวย กระดุมเงิน นุงผาซ่ินลายขวาง มีลวดลายสีตาง ๆ ตอ
เชิงดวยผาสีดํา นิยมโพกศีรษะดวยผา สีขาว หรือชมพู หญิงนิยมเกลาผมมวยตรงยอด มวย
มีการมวนผมเปนวงกลมเรียก มวยวอง นิยมเจาะหูใสลานเงิน สวม กําไลเงิน  

 
ภาพที่ 2.2 : ปูมาน ยามาน จิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร แสดงการแตงกายของชาวไทลื้อแตโบราณ 

ที่มาของภาพ : http://www.travel12cy.pimkong.com/travel7.html 

 
ภาพที่ 2.3 : การแตงกายของชาวไทลื้อในปจจุบันที่นิยมใสในชีวิตประจําวัน หรือ ใสออกงานประเพณี  

ที่มาของภาพ : http://thai.cri.cn/247/2012/01/05/242s193574.htm 
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 การทอผาไทล้ือนับเปนภูมิปญญาและวัฒนธรรมชุมชน อันเปนความรูและ
ประสบการณเน่ืองมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ถายทอดเร่ืองราว ศีลธรรม วิถีชีวิต 

เคร่ืองสักการะสําหรับพิธีกรรมตางๆตามความเชื่อของชาวไทลื้อ เปนระบบภูมิปญญาที่สื่อ
ใหเห็นถึงรากเหงาด้ังเดิม แสดงถึงตัวตนและความเขาใจถึงชุมชน เม่ือถูกสืบทอดมาสูรุน
ลูกหลานจึงถือเปนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม โดยมีการผสานองคความรูใหสอดคลองเขา
กันกับสถานการณปจจุบันน้ัน มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและเกิดการเรียนรูปรับตัว
ตลอดเวลา เชนมีการผลิตและการจําหนาย และมีการพัฒนาสินคาใหเขากับยุคสมัย และ
ผลิตผาทอสมัยใหม เชน ผาคลุมไหล ผาพันคอ ผาตัดชุด ผารองจาน กระเปาเดินทาง 
กระเปาเครื่องสําอาง กระเปาเงิน เปนตน 

  2.1.2 ชมุชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮ้ีย อําเภอปว จังหวัดนาน 

          2.1.2.1 ที่มาและลักษณะของชุมชนไทลื้อบานเฮี้ย   

 ชุมชนบานเฮ้ียตั้งอยูริมนํ้านาน  จากคําบอกเลาของคนในชุมชนมาแตโบราณพบวา 
บรรพบุรุษเปนชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปนนา ลองแมน้ํามาตามนํ้า เม่ือพบแหลงดิน
ดีหรือพ้ืนที่ลุม จึงขึ้นฝงมาสรางบานเรือนถุนสูงที่ทําจากไม ทําไรนา เม่ืออยูรวมกันมากขึ้น
จึงสรางวัดบานเฮ้ียขึ้นมาเพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ จากนั้นจึงบูรณะเพิ่มเติม
เรื่อยมามาจนกระทั่งทุกวันน้ี(สัมภาษณ , นางแพว คําภานุช 2558) 

  2.1.2.2 การใชชีวิตและความเปนอยู ของชุมชนบานเฮี้ย  

 อําเภอปว ตําบลศิลาแลง ซึ่งประกอบดวย 8 หมูบาน ไดแก บานเฮ้ีย บานหัวนํ้า 
บานศาลา บานดอนไชย บานตีนตก บานหัวดอบ และบานฝาย  ชุมชนบานเฮ้ีย เปนชุมชน
ที่ตั้งอยูที่ราบเชิงเขาติดกับดอยภูคา      ชาวบานสวนใหญตั้งบานเรือนติดกับทางถนน และ
เรียกกลุมหมูบานวา “บาน” บานเรือนสวนหนึ่งเปนแบบเดิม คือยกพื้นเรือนสูงโลงสําหรับทํา
กิจกรรมครอบครัว สวนแบบบานสมัยใหมจะเปนอิฐ  
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ภาพที่ 2.4 : ชีวิตความเปนอยูของชาวบานเฮ้ีย ไดแก การไปวัดทําบุญ การทําไรนา ทําอาหาร 
ภายในอุโบสถใหมของวัดบานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ :www.facebook.com/pages/วัดเฮ้ีย-ตศิลาแลง-อปว-จนาน/ 

 อาชีพสวนใหญของคนในชุมชน  ปจจุบันประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน  ปลูกผัก     

เชน ขาวโพดถั่วเหลือง แตงโม ลําไย (46.6%) รองลงมาคือทํางานรับจางทั่วไป       บางก็
คาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน (32.4%)  นอกจากนี้จะรับราชการ  กอสราง  เวลา
นอกเหนือจากการทํางานหลักจึงทอผา  หรือรับจางเย็บผา   ซึ่งสวนใหญเปนคนเฒาคนแก
ในหมูบาน  สวนคนหนุมสาวจะนิยมไปเรียนในเมืองและไปทํางานที่เมืองหลวง  

  การทอผาชวยใหครัวเรือนมีรายไดที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง และเปนการสงเสริมใหเกิด
การพ่ึงตนเองของชุมชน การทอผายังชวยใหคนในชุมชนมีงานทําเน่ืองจากใชแรงงานใน
ครัวเรือนซึ่งเปนอาชีพเสริมรองจากการเกษตรกรรม หากเปนการจางงานก็จะจางงานใน
กลุมเครือญาติซึ่งชวยทําใหคนในชุมชนมีรายได อาชีพการทอผายังไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและองคการพัฒนาเอกชน ซึ่งจะทําใหกลุมมีความเขมแข็งและเปนแนวทางในการ
พัฒนาในสวนอ่ืนของชุมชนตอไป 

 2.1.2.3 การจดัตัง้ชมุชนทอผา้ฝ้ายบานเฮี้ย   
 กลุมชุมชนทอผาบานเฮ้ียตั้งอยูที่141หมู 1 บานเฮ้ีย ตําบลศิลาแลง อําเภอปว 
จังหวัดนาน 55120 เปนการรวมกลุมผูมีฝมือทอผาไทลื้อ เม่ือป 2536 ในปจจุบันมีสมาชิก
จํานวน 103 คน มีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายสอดคลองกับสถานการณตลาดในปจจุบัน
และอนาคต มีทั้งการทอผาเปนผืนจําหนาย การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปบุรุษและสตรี ตลอดจน
การผลิตของใชจากผาทอจําหนาย   ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย เปนกลุมที่สืบทอด
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แนวความคิดจากวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานภูมิปญญาสากลที่มี
เทคโนโลยีสมัยใหมเขารวม สรางหลักคิดการผลิต นําโดยคุณแพว คําภานุช 

 

ภาพที่ 2.5 : รานแพวผาฝาย ชุมชนบานเฮ้ียและลักษณะการประกอบการ 
ที่มาของภาพ http://chiangraiairportthai.com/en/popular-destinations 

  การบริหารจัดการกลุม กระทําโดยจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ทอผาบานเฮ้ีย  

โดยมีการวางแผนการพัฒนากลุมทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการประชุมประจําเดือนอยาง
สมํ่าเสมอ แบงหนาที่และความรับผิดชอบชัดเจน ใชบุคลากรใหถูกกับงาน มีการทําบัญชี
ชัดเจน และการดําเนินงานในระบบกลุม มีกระบวนการผลิตและดําเนินกิจกรรมการผลิตที่
หลากหลายตามความตองการตลาด สรางเครือขายกลุมดําเนินการผลิต รักษาคุณภาพ
สินคาที่ดีและตลอดเวลา กลุมชุมชนมีกระบวนการตลาด ไดแก ยึดการตลาดนําการผลิต 

สรางนักการตลาดมืออาชีพของกลุม มีกิจกรรมการจําหนายสินคาโดยตรง สรางศูนยแสดง
และจําหนายสินคาของตนเองความสําเร็จของกลุม มีการผลิตที่หลากหลาย กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทอผาบานเฮ้ีย มีการดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคและเพ่ือปรับตัวสรางความเจริญกาวหนาและสรางความเขมแข็งใหกลุมอยูรอดใน
ระยะยาว  
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  2.1.2.4 การผลิตผาฝายทอบานเฮี้ย 

  สวนประกอบของการผลิตผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย มีดังนี้ 

1. เสนใยและผาฝาย  
เสนใยหลักในการทอผายฝาย คือฝาย ซึ่งในประเทศไทยจะมีอยู 2 พันธุ คือฝายสี

ขาวและฝายสีตุนหรือสีเนื้อ เปนฝายที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือมีเสนใยที่นุมและเหนียว 
โดยเฉพาะฝายสีตุนน้ันมีสีธรรมชาติที่งดงามมากที่สุด10  

ผาฝายมีเน้ือผาและผิวสัมผัสที่แตกตางกันซึ่งเกิดจากการใชเสนใยขนาดตางๆ
นํามาใชทอแบบเรียบงาย หรือผสมผสานกันซ่ึงจะไดผาเนื้อหนา เน้ือบาง เน้ือหยาบ เน้ือ
ละเอียด รวมทั้งเนื้อหนาบางอยูในผืนเดียวกันหรือการใชเสนยืนเล็กสลับใหญ พุงเสนใหญ
สลับเสนเล็กเปนคลื่นเปนลูกฟูก ใยฝายเองไมแข็งแรงนัก แตเม่ือนํามาทอเปนผา จะไดผาที่
แข็งแรง ยิ่งทอเน้ือหนา-แนนจะยิ่งแข็งแรง ทนทาน ซึ่งเสนใยของฝายน้ีเม่ือเข็นดวยชางทอ
เองจะสามารถกําหนดเล็กหรือใหญได (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548)   

คุณสมบัติของผาฝายมีทั้งชนิดที่เหนียวนอยและเหนียวมาก ขึ้นอยูกับคุณภาพและความ
ยาวของเสนใย ขนาดและการตีเกลียวของเสนดาย ตลอดจนวิธีการทอเปนผืนผาฝายจะมี
ความเหนียวมากขึ้นเม่ือเปยก จึงเหมาะที่จะใชในโอกาสที่ตองการความเหนียวเม่ือเปยก 

เชน ชุดชั้นใน ชุดอาบนํ้า ชุดทํางานหนักที่มีเหง่ือ จึงนิยมตัดเย็บดวยผาฝายซ่ึงผาฝายจะดูด
ซับเหงื่อจากรางกายและระเหยไปในอากาศ จึงทําใหรูสึกเย็นสบาย แมผาฝายจะดูดซับนํ้า
ไดดีและ เหนียวมากขึ้นเวลาเปยก แตก็จะขึ้นรางายทําให มีขอบเขตจํากัดในการนําไปใชใน
ที่มีอากาศอบอุน หรือชื้น   

  การทอผาฝายในหนาฝนจะมีความยากลําบาก เน่ืองจากเม่ือฝนตกเสนฝายจะมี
ความเหนียว ทําใหทอไดชา  เพราะความชื้นจะทําใหกระสวยไมลื่น ทั้งน้ีการทอผาขึ้นอยูกับ
ความยากงายของลวดลายและวิธีการทอ หากเกิดความผิดพลาดจะตองเลาะผาทอท้ังแถว
เพ่ือทอใหม(สัมภาษณ , นางคําเอ้ือย มูลคํา 2558)  

                                                            
     10ณัฐวดี ไทยเจริญ. 2556. ผา้ฝ้ายทอมอื. (ออนไลน). แหลงที่มา : 
http://www.thaitextile.org/main/content.php?content_id=ARC130411171430&content_ type=article.  
สืบคนเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2558  
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  ผาฝายเปนผาที่ยับงาย อยางไรก็ดีดวยการตกแตงวิธีตางๆเพื่อกันยับทําให
ผูบริโภคจํานวนมากในปจจุบันคาดหวังวาผลิตภัณฑจากผาฝายจะทนยับไดดีขึ้น 

(นวลแข, 2534) ดวยคุณสมบัติเฉพาะที่มีเสนหของผาฝายประกอบกับภูมิปญญา ของผูทอ
เองที่สามารถพัฒนาดานตางๆ เชน เทคนิคการทอ การยอม การสรางลวดลายบนผาและ 
อ่ืนๆที่เกิดจากประสบการณตรง ซึ่งเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่นที่สื่อถึงวัฒนธรรมอันดี
งาม จึง ทําใหผาฝายทอมือมีคุณคาควรไดรับการสงเสริมและอนุรักษใหคงอยูคูสังคมไทย
สืบไป 

นอกเหนือจากเสนใยฝายแลว บานเฮ้ียยังมีการทอผาไหม การทอเสนใยฝาย สลับ
กับเสนไหมประดิษฐ โดยเลือกซ้ือเสนไหมหรือเสนในจากชุมชนอ่ืน ไดแก เชียงใหม สุโขทัย 

หรือผาจากเมืองลาว มาประกอบในการตัดเย็บ แตเปนสวนนอย 

 

2. สี  
  ผาฝายทอมือนอกจากใชสีตามธรรมชาติแลว ยังนิยมยอมสีเสนใยดวยสีธรรมชาติ
ตามวิธีการยอมแบบโบราณ โดยใชสีที่ไดจากตนไมและสมุนไพรตางๆ ทําใหไดผาที่มีสี
ประสานกลมกลืนกันอยางนุมนวล ไมฉูดฉาดเหมือนผาที่ยอมดวยสีวิทยาศาสตรผาทอของ
ไทยสวนใหญไดรับความนิยมจากผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเที่ยวชื่นชมและ
หลงใหลเสนหผาทอมือของไทย ในชุมชนบานเฮ้ียนั้นมีการยอมสีเสนดายดวยสีธรรมชาติ 
เปนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและลดภาวะโลกรอน โดยวัสดุที่ใช ไดแก เปลือกไม ใบไม   
สีเขียว เชน ใบสาบเสือ ใบมะมวงเขียวเสวย สีแดง เชน เปลือกประดู แกนตนฝาง คร่ัง ลูก
ตนหมาก, สีด าจากตนมะเกลือ, สีเหลืองจากใบหูกวาง  โดยมีลานยอมผา โดยนําวัสดุ
เปลือกไม ใบไม มาตมนํ้าใหเดือด นาน 1 ชั่วโมง แลวนําเสนดายแชในนํ้าเย็นใหน้ําเขา
ทั่วถึงและลางไขมันออก จากน้ันนําเสนดายมาผ่ึงลมพอหมาดๆ แลวนําไปลงพ้ืนดวยน้ําตม
ใบยูคาลิปตัส จะไดสีพ้ืนเปนสีครีม  นํามาผึ่งลมใหเย็น แลวจึงนําไปลงสีที่ตมไว  จากน้ันผ่ึง
ใหเย็น ลางสีดวยน้ําสะอาด แลวตากแหง จากน้ันจึงนําไปทอตามตองการ 

DPU



19 
 

 

   
 

ภาพที่ 2.6  : การยอมผา ณ บานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ : http://www.ndoae.doae.go.th/article2010/2011001.html 

  สีด้ังเดิมที่ไดรับการนิยมในการยอมมากท่ีสุด และถือเปนเอกลักษณของบานเฮ้ียคือ
สีดํา มาจากมะเกลือหรือคราม สีแดงมาจากเปลือกสลักหรือดินดาด และสีขาวซ่ึงเปนสีของ
ฝาย ไมไดทําการยอม ดวยการพัฒนาและการจัดการทางการตลาดที่เปลี่ยนไปของผูนํา
ชุมชน  ทําใหการยอมผาดวยสีธรรมชาตินั้นไดรับความนิยมนอยลงจากกลุมผูผลิตการยอม 

เน่ืองจากทําไดชา ใชเวลาและแรงงานมาก จึงเกิดการจางแรงงานนอก และรับเสนใยที่ยอม
ดวยสารเคมีสังเคราะหเพ่ิมเติม อีกทั้งยังมีสีสันที่สดมากกวา และไดรับความนิยมจาก
ผูบริโภคมากกวาอีกดวย   
   

3. เทคนิคและวธีิการทอ 

  การทอที่โดดเดนของบานเฮ้ียนอกเหนือจากการทอแบบขัดธรรมดาแลว ยังมี
เทคนิคพิเศษเพ่ือใหไดผาทอที่สวยงามโดยพบเห็นในรานขายผาและขึ้นก่ีทอ มี3 รูปแบบ 

ไดแก  

   3.1. การลวง  ผาลายเกาะ(เกาะ)หรือลวง เปนวิธีการทอผาดวยลายขัดธรรมดา แต
ใชดายเสนพุงหลายสี พุงยอนกลับไปมาเปนชวงๆ และใชการลวงดึงเสนดาย ขึ้นมาเกาะ
เก่ียวผูกเปนหวงรอบดานเสนยืน ยึดเสนพุงแตละชวงไว เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับเน้ือผา 
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ตามลวดลายที่กําหนดเรียกวา "ลายเกาะ" หรือ "ลายลวง"11 ซึ่งแมวาลายจะละเอียดซับซอน
ก็สามารถทอขึ้นไดดวยวิธีการน้ี เปนลายขวางกวางประมาณคร่ึงน้ิว  

 
ภาพที่ 2.7  :  :ซ่ินลายนํ้าไหล ฝาฝายทอมือผสมไหมประดิษฐ บานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ : ผูวิจัย 

  เทคนิควิธีการทอแบบเกาะลวงเปนวิธีการทอที่มีมาแตโบราณ โดยทั่วไปสามารถ
แบงออกไดเปน ๒ ประเภทดวยกันคือ  

  แบบที่ ๑ การทอเกาะลวงแบบมีชอง ไมติดกัน (Slit Tapestry) เปนวิธีการทอที่
นิยมใชมากในแถบเอเชียกลางและพมา รูจักกันแพรหลายในชื่อที่เรียกวา “คิลิม” (Kilim) 

ลักษณะการทอจะสานเสนพุงแตละสีเขาไปบนเสนยืนเพ่ือสรางลวดลาย โดยบริเวณรอยตอ
ของลายที่จรดกับเสนพุงอีกสีหน่ึงของลวดลายในสวนถัดไปจะไมสานอยูบนเสนยืนเสน
เดียวกัน ดวยเหตุนี้จึงเกิดเปนชองบริเวณรอยตอของลายแตละสวนบนผา ลวดลายแตละ
สวนที่เกิดจากเสนพุงจะเกาะอยูบนเสนยืนและเปนอิสระจากกัน ขอดีของการทอดวยวิธีนี้คือ
สามารถทอแตละสวนๆไปไดเลยถึงแมวาจะอยูคนละระนาบ ไมตองทอเสนพุงขวางหนาผา
ทั้งหมดทีละเสน พรมจากเอเซียกลางที่ทอขึ้นดวยวิธีนี้จึงถูกเรียกวา “คิลิม” ไปโดยปริยาย 

การทอแบบเกาะลวงของจีนที่เรียกวา “เคอซื่อ” ก็ใชวิธีนี้ในการทอเชนกัน  

  

                                                            
       11 พิพิธภัณฑผา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556. เทคนิคการทอผาแบบเกาะ/ลวง. (ออนไลน). แหลงที่มา :  
     http://www.openbase.in.th/node/5498 สืบคนเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  
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ภาพที่ 2.8 : ผา"โลนตะหยา" 

เปนซ่ินแบบเจานายที่นิยมในราชสํานักพมาและเชียงใหม 
  ที่มาของภาพ :http://www2.bot.or.th/museum/thai/textiles/csample.asp?SaID=129 

  แบบที่ ๒ การเกาะลวงแบบไขวเสนพุงตอกัน (Interlocking Tapestry) วิธีนี้พบใน
งานทอของหลายกลุมชาติพันธุในเอเชีย เชน ในกลุมไทล้ือ ในกลุมมาราเนาในฟลิปปนส 
รวมไปถึงชาวมุสลิมและซิกสในรัฐกัษมีรที่อินเดีย การทอแบบเกาะลวงในลักษณะนี้อธิบาย
ไดตามชื่อที่ใชเรียก ในการทอแบบนี้เสนพุงแตละสีที่สานลงบนเสนยืนแตละสวนจะถูกนําไป
ไขวเกาะไวบนเสนยืนเสนเดียวกันกับเสนพุงอีกสีทีสานมาจรดเพ่ือตอลาย (เสนยืนในสวน
นั้นจึงเปนเสมือนโครงใหเสนพุงสองเสนดานขวาและซายไขวเก่ียวกันไว) การทอดวยวิธี
เกาะลวงแบบนี้จึงทําใหไมเกิดชองระหวางรอยตอของลายในแตละสวนบนผืนผา แตจะทอ
ยากกวาวิธีแรกเน่ืองจากจะตองทอไปทีละ1เสนยืนตามระนาบของหนาผา แตทวาส่ิงทอที่ได
จะมีความคงทนมากกวาการทอดวยวิธีแรก  ทั้งน้ีหากตองการแกลาย ตองเลาะออกทีละเสน
ตั้งแตชั้นบนสุด การทอลวงจึงใชเวลานานนับเดือนตอซ่ินหน่ึงผืน หรือประมาณสามเมตร 

 
ภาพที่ 2.9  :ผาเกาะ / ลวง   ผาซ่ินไทลื้อ จังหวัดนาน  เสนยืนเปนฝายสีแดงและเสนพุงเปนดายสีอื่นๆ 

ที่มาของภาพ :  http://www.openbase.in.th/node/5498 
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3.2. การมัดหม่ี  เปนวิธีการทําลวดลายดวยวิธีมัดเสนดายที่ใชทอบริเวณ ที่ไม
ตองการยอมสี ซึ่งเปนไปตามลวดลายที่ตองการกอนที่จะนําไป ยอมและทอเสนดายบริเวณ
ที่มัดไวจะไมติดสี แตสีจะซึมเขามาบาง วิธียอมเร่ิมตนยอมจากสีออนไปหาสีเขมจนครบตาม
ลวดลายที่กําหนด แลวจึงนําไปทอลายขัดธรรมดา ใชสองตะกอ ผาทั้งสองดานมีลาย
เหมือนกัน หรือทอลายสองคือใชสามตะกอ ซึ่งผาดานหนึ่งจะปรากฏลายชัดเจนกวาอีกดาน 

รวมถึงมีเน้ือผาแนน และลวดลายชัดเจนกวาผาทอลายขิด เอกลักษณของผาที่ทอดวยวิธีนี้ 
คือ รอยซึมของสีตามบริเวณที่ถูกมัด ทําใหลายที่เกิดขึ้นบนผืนผาไมชัดนัก และการเหลื่อม
ล้ําในตําแหนงของเสนดายในขณะที่ทอ วิธีการมัดหม่ีบนผาทอซึ่งมีมาแลวกวาพันป และมี
เฉพาะในประเทศแถบเอเชียเทาน้ัน ในประเทศไทยจะพบในกลุมชนชาวไทลาว แทบทุก
จังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคอ่ืนๆ ก็พบแถวภาคกลางแถบจังหวัด
สุพรรณบุรี ราชบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี และยังพบในกลุมชนไทลื้อ กลุมหน่ึงในจังหวัด
นานก็ใชวิธีการมัดหม่ี สําหรับผาที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเรียกวิธีดังกลาววา มัดกาน หรือ
คาดกาน ศิลปะและลวดลายที่สรางสรรคบนผาทอมัดหม่ีมาจากจินตนาการความเชื่อ 

ธรรมชาติเคร่ืองมือเคร่ืองใช เชนลายหมี่นาค มาจากความเชื่อวานาคเปนเจาแหงงู ทําใหฝน
ตกตองตามฤดูกาล นําความสมบูรณมาใหชาวโลก จึงทอขึ้นเพ่ือถวายพระในเทศกาลบุญ
ตางๆ เปนตน 

ซิ่นของชาวไทลื้อ เมืองนานที่ทอดวยลวดลายมัดหม่ี   ในภาษาถิ่นเมืองนาน
เรียกวา “มัดกาน” หรือ “คาดกาน”12 โดยมีโครงสรางหลักในการทอ 9แบบคือ  ซิ่นมาน(ใช
เทคนิควิธีการมัดกาน) ซิ่นปลอง ซิ่นน้ําไหล ซิ่นคําเคิบ (ใชใยสังเคราะห) ซิ่นไทลื้อลาย
โบราณ ซิ่นเชียงแสน ซิ่นกาน ซิ่นยกดอก 

                                                            
     12ระบบสารสนเทศศูนยอนุรักษผาไหม กรมหมอนไหม. ซ่ินเมืองนาน. (ออนไลน).  แหลงขอมูล : 
http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_27.php. สืบคนเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2558.  
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ภาพที่ 2.10 : กานปอง กานมาน และกานลวน ตามลําดับ 

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/thailandlannacotton/posts/1441365499508179 

 3.3. การยกดอก  

  การทอยกดอกเปนที่นิยมมากในบานเฮ้ีย เน่ืองจากเปนการทอที่ไดรับความนิยมมา
แตโบราณ กลาวคือนิยมใหเทคนิคยกดอกในการทอผาเพ่ือทําผามาน ผาสะลีและผาหลบ 

เพ่ือใหในครัวเรือน การยกดอกเปนการทอยกลวดลายใหนูนสูงกวาผืนผาเดิมโดยทําการ
เลือกยกเสนที่ทําใหเกิดลาย แลวขมบางเสนทับไว จากน้ันพุงกระสวยเสนฝายไปในระหวาง
กลาง เนื่องจากเปนที่นิยมมาแตโบราณ ชางทอสวนใหญในหมูบานจึงสามารถทําไดเกือบ
ทุกคน โดยผูใหญหรือผูเฒาผูชํานาญการผูกลายหรือตั้งลายจะกั้นลายไว จากน้ันจึงทอตอ
กันไป  

 

  
ภาพที่ 2.11 :   การต้ังลายเพื่อทอยกดอกและผายกดอกบานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ : ผูวิจัย 
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  นอกจากน้ันยังมีลายผาที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในชุมชนบานเฮ้ีย  ที่ใชเพ่ือการ
ผลิตผาหลบ ผาสะลี หรือทอผามานตามสั่งโรงแรมทางภาคเหนือ ไดแกลายสถาน ลายชาง 
และลายดอกประแจ โดยใชการทอยกดอก 

 
ภาพที่ 2.14 : ลายชาง 
ที่มาของภาพ : ผูวิจัย 

 

4.2 ลายน้ําไหล  เปนลายผาที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในชุมชนบานเฮ้ีย  ใชเพ่ือ
การผลิตเสื้อผาสตรีสําเร็จรูปและผาซ่ิน  โดยใชการทอเกาะหรือลวง  แตใชเวลาในการทํา
นานเนื่องจากลายมีความละเอียดและตองใชความประณีตในการทํา    ผาลายนํ้าไหล ทอ
ดวยวิธีการทอแบบลวง โดยใชดายสีตางๆ ซึ่งมวนอยูในหลอดไมลวงอันเล็กๆ ทําจากไผ 
เรียกวา "มะสวย" สอดข้ึนลงใหไหลไปในทางเดียวกัน ไลระดับไปเรื่อยๆ คลายการไหลของ
สายนํ้า จะทอเปนลายทางยาวและเปนลักษณะคลายดังคลื่นนํ้ากําลังไหลพลิ้วดูออนชอย
สวยงามเหมือนสายนํ้า จึงถือเปนลายที่เปนราชินีลายทอของภาคเหนือ อีกทั้งยังมีราคาแพง
มาก13  

   ลายน้ําไหลนับเปนตนแบบด้ังเดิม ตอมาหยักของลายน้ําไหลเปนลายเกาะกัน
ตอไปเปนทอด เม่ือนําลายนํ้าไหลมาตอกันมีจุดชองวางตรงกลางเติมเสนลายเล็ก ๆ แยก
ออกรอบตัว มองดูคลายดอกไม หรือ แมงมุม  ลายที่เปนลายน้ําไหลมาหักมุมใหทูแลวสอดสี
ดายเหลี่ยมกันเปนชั้น ๆ เรียกลาย เล็บมือ อีกแบบหนึ่งไดนําลายน้ําไหลมาประยุกตเปน
ลักษณะคลายเจดียเปนชั้นมียอดแหลม เรียกวา ลายธาตุ หรือเกาะยอด สวนลายที่ใช
เสนดายหลายสี ทอซอนกันเปนชั้น เปนตน 

                                                            
     13จันทรสม พรหมปญญา. 2557. อัตลักษณไทลื้อ. (ออนไลน). แหลงขอมูล : รายการพันแสงรุง 
https://www.youtube.com/watch?v=Qi-4oyGbqkg. สืบคนเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2558. 
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ภาพที่ 2.15 : ผาลายนํ้าไหล 

ที่มาของภาพ : http://pirun.ku.ac.th/~b5310301739/b4.html  

การสรางลายผาซ่ินของชาวไทลื้อนานจะนิยมแบงเปนแถวสวน  และแบงลายเปนลาย
หลัก ลายรอง และลายคั่น แตกตางจากไทลื้อเชียงคํา ที่มีเอกลักษณในการวางลายโดยมี
ลายหลักที่ใหญโดดเดนคาดบนผืนผา และมีลายคั่นเปนร้ิวเสน 

 
 

                                      ลายรอง        ลายหลัก       ลายคั่น 

ภาพที่ 2.16 :  รูปแบบของลายบนผืนซ่ิน 

ที่มาของภาพ : นายธินรัตน รถนอย (นักศึกษาผูชวยเก็บขอมูลงานวิจัย) 
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  2.1.2.5 ลักษณะของผลิตภัณฑจากผาฝายทอไทลื้อบานเฮี้ย 

  การทอผาไทลื้อเปนเอกลักษณของชุมชนบานเฮ้ีย ที่เริ่มตั้งแตการนําเสนดายมาก
รอ ตอเสนใหยาวแลวนําไปขึ้นก่ีขนาดตามวัตถุประสงค สืบหูกเปนการตอเสนตามความ
ตองการ ดําเนินการทอ ทําการเก็บมุกแกะลวดลาย ใสเขา ทอเชิงชาย ทอผาไดเปนผืนรอ
การจําหนายและแปรรูปตอไป  โดยมีการประยุกตและแปรรูปดังนี้ 

1. การผลิตผาทอ เปนผาทอไทลื้อที่มีลวดลายโบราณและลวดลายประยกุต เชน  

ผาทอเปนผืน ผาขาวมา ผามาน ผาคลุมไหล ผาปูโตะ ผาซ่ินมาน ผาซ่ินกาน ผาซ่ินปอง ผา
ตุง 

  โดยสามารถแบงประเภทของการนําผาไปใชไดดังนี้ 

ผาที่ใชประกอบพิธีทางศาสนา 

ตุงผา นิยมทอตุงในงานตามประเพณีตางๆ ตุงจะนําไปประดับตกแตงวัด ตาม
กําแพงวัดหรือประตูวัด โดยทอหลายหลายลวดลาย มีขนาดความกวาง x ยาว ประมาณ  

40 x 300 เซนติเมตร แลวแตระดับฐานะหรือความสามารถของผูทอถวายวัด  

ผาเช็ด  จะเปนผาฝายสีขาวขนาดกวาง x ยาว ประมาณ 25 X 40 เซนติเมตร 
โดยทั่วไปจะมีลายมุกขนาดเล็กตรงริมผา  
 

ผาที่ใชในครัวเรือน 

  คนไทลื้อตั้งแตโบราณสวนใหญจะนิยมทอผาเพ่ือใชในครัวเรือน ทั้งเพ่ือสวมใส ให
สอย และการใชในพธิีกรรมทางศาสนาตางๆ โดยผูเฒาผูแกบอกเลาตอกันมาวา หญิงไทลื้อ
กอนออกเรือนตองเปนผูเตรียม สลี หมอน มุง ผาหลบ ผาหมและผาฮํา  และเสื้อผาใหพรอม 

เน่ืองจากสมัยกอนผามีราคาแพง ในปจจุบันยังคงมีความนิยมทอผาใชในครวัเรือนบาง โดย
สามารถรวบรวมผาที่ทอใชในครัวเรือนไดดังนี้ 

ผาสลีที่นอนหรือปลอกผาสีดํา  มีลักษณะเปนปลองที่ยัดนุนใหหนา มีขนาด
ประมาณ 60x160 เซนติเมตร เก็บดวยการวางซอนกันเปนชั้น ใชเปนที่นอน วางบนเตียง
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หรือเปนที่ก้ันระหวางเตยีงนอน โดยแตโบราณเชื่อวา บานเรือนใดมีสลีมาก จะมีฐานะที่ดี
และหญิงในบานเปนแมศรีเรือนที่ดี  

ผาหลบหรือผาปูที่นอน  เปนผาฝายสขีาวตุน ทอลายตกแตงดานปลายผา สวน
ใหญเปนลายชางและลายมา สลับกันเปนมุกแดงและดํา  บางนิยมติดพูระยาหรือประดับติง้ 
มักใชผาสองผืนเย็บตอกันตรงกลางเพ่ือใหปูพอกับที่นอน  นอกจากน้ันผาหลบยังนิยมนํามา
ทําเปนผามานอีกดวย 

 
 

ภาพที่ 2.17 : ผาหลบหรือผาปูที่นอนทอ ผามานทอยกดอก และผาขาวมาทอโดยชุมชนทอผาฝานบานเฮ้ีย ตามลําดับ 

ที่มาของภาพ: Facebook / Peaw pafai  

 

ผาหมตาโกง  เปนผาหมที่ทอดวยสีขาว สีดํา และสีแดง ทอลายสองหรือลายสาม มี
ความหนานุม ดวยการปนดายหนา เหมาะสําหรับหมคลุมในหนาหนาว เน่ืองจากอุณหภูมิ
ในหนาหนาวของบริเวณนี้จะหนาวจัด ในพิพิธภัณฑจะกลาวถึงผาหมตาโกงวา เปนเครื่อง
แสดงถึงการพลอดรักกันระหวางหญิงสาวและชายหนุมในสมัยกอน กลาวคือเม่ือหญิงลงขวง 
หรือออกไปปนฝาย เม่ือเดินทางกลับบาน จะสงตอผาหมใหผูชายท่ีมาสง เพ่ือแสดงถึงความ
เปนหวงเปนใย และแสดงเปนนัยวาใหกลับมาอีกในคืนตอไปเพ่ือนําผามาคืน  

            ผาฮํา  ผาสีขาวลวน นิยมทอเพ่ือนําไปตัดเส้ือหรือกางเกง  
ผาซิ่น   หรือผาถุงสําหรับนุง โดยจะทําการเย็บแบบสองตะเข็บเพราะโครงรางของ

ผูหญิงไทลื้อสวนใหญมีรูปรางเล็ก  

ผาขาวมา(ผาคาดหัว)   นิยมทอกันใช แตเปนผืนไมใหญมากและไมนิยมทอลาย
สลับมากนัก 

2. การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป เปนการผลิตสินคาของกลุมทีมี่การประยุกตแปรรูปมา
จากผาทอ 
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ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ียจะทอผาตามสั่งหรือทอลายสัตวตางๆเพ่ือประกอบการตัด
เย็บและจําหนายสินคาตางๆ มีการนําผาทอมาประยุกตเปนเสื้อผาเพ่ือสวมใส และจําหนาย 

ดังนี้ 
- เส้ือผาสตรี สวนใหญเปนผาซ่ิน ชุดติดกัน เสื้อสวมใสเพ่ือไปทํางาน และ

กระโปรงสอบ 

- เส้ือผาบุรษ สําหรับสวมใสออกงาน  เนื่องจากที่จังหวัดนานมีความนิยมในการ
ใสผาพ้ืนเมืองทุกวันศุกร จึงทําใหผาฝายบานเฮ้ียมีโอกาสในการนําเสนอ
จําหนายสินคาทั้งการวัดตัวตัดและการผลิตสินคาใหโรงเรียน สถานที่ราชการ 
ตามขนาดมาตรฐานเปนจํานวนมาก 

- ผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน ผามาน ปลอกหมอน ผาปูโตะ ผาคลุมไหลา และผาขาวมา 
 

ชุมชนไดรับรางวัล ไดแก การรับรองมาตรฐาน OTOP ผาทอ 4 ดาว  ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน เครื่องหมายนกยูงเขียว    รางวัลชนะเลิศการออกแบบเส้ือผาวัยรุน
ภาคเหนือรางวัลภูมิปญญาทองถิ่น ป 2546 ประเภทซิ่นกาน ผาคลุมไหล และรางวัลแผน
ธุรกิจดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2556 

 

 
ภาพที่ 2.18 :  ตัวอยางผลิตภัณฑทีป่ระยุกตจากผาฝายทอบานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ : Facebook / Peao pafai 
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ภาพที่ 2.19 :  ตัวอยางผลิตภัณฑทีป่ระยุกตจากผาฝายทอบานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ : Facebook / Peao pafai 

 

3. การผลิตของใชจากผาทอ โดยการนําผาทอมาแปรรูปและการนําเศษผาทอที่
เหลือจากการแปรรูปเสื้อผามาจัดทําเชน กระเปาใสโทรศัพท ถุงยาม โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
ภาพที่ 2.20 : ภาพผลิตภัณฑที่ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ียผลิตจากเศษผาเพื่อจําหนาย 

ผลิตภัณฑจากเศษผาทอเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บเดิมของชุมชน  ไดแก 1. หมอนอิง 2. ผาคลุมหมอนขาง 3. ตุกตา
กระตายและตุกตานักษัตรราศีตางๆ  4. หมอนรองคอ 5. ผาคลุมถังนํ้า และ6. ผาคลุมโคมไฟฟา ตามลําดับตัวเลข     

สวนเศษผาท่ีถูกนําไปใชผลิตผลิตภัณฑเพื่อจําหนายแลวมากท่ีสุด จะใชเศษผา สีดําและสีแดง 
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2.1.2.6 เศษผาบานเฮี้ย 

ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ียมีความตองการที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑที่
สรางสรรคจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บเส้ือผาใหเกิดประโยชนมาก
กวาเดิม มีความทันสมัยและมีความเปนแฟชั่นสามารถตอบสนองกระแสความเปลี่ยนแปลง
ไดมากขึ้น   ดวยความสําคัญและลักษณะเฉพาะในเทคนิคการทอผาฝายไทลื้อของชุมชน 

ประกอบกับการใชแรงงานและแรงใจในการทอผาแตละผืนตองใชเวลานานรวมสัปดาห 
ดังน้ันการนําผามาสรางสรรคหรือประยุกตเปนผลิตภัณฑตางๆ จึงไมควรเสียเศษผาไป  

ทั้งน้ีกระบวนการตัดเย็บเสื้อผาดวยการวางแพทเทร์ินตัดที่ชุมชนใชเปนแบบแผนในการตัด
เย็บ เพ่ือจําหนายเปนกระบวนการที่ทําใหเหลือเศษผารูปรางตางขนาดอยูจํานวนมากโดย
ทางชุมชนไดจัดทําการแกปญหา เพ่ือลดปริมาณเศษผากอนนําไปทิ้งดวยการนําเศษผาไป
สรางใหเปนผลิตภัณฑใชสอยในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กกวาเส้ือผา ไดแก ผาคลุมกลอง
กระดาษชําระ ผาคลุมโคมไฟฟาหรือปลอกหมอน ซึ่งเปนผลิตภัณฑรูปแบบเดิมที่ผลิตเพื่อ
จําหนายมานานหลายป สวนเศษผาชิ้นเล็กที่ไมสามารถนําไปตัดเย็บหรือสรางผลิตภัณฑใด
ไดอีกจะนําไปเย็บตอกันเปนผาเช็ดมือหรือชั่งขายเพ่ือนําคาใชจายมาหมุนเวียนในชุมชน   

  
ภาพที่ 2.21 :  ตัวอยางเศษผาเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บเส้ือผา บานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 

 

ในการสํารวจพ้ืนที่เบื้องตน พบวาชุมชนมีความตองการที่จะพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากเศษผาฝายทอเหลือจากกระบวนการตัดใหมีความทันสมัยและเปนผลิตภัณฑ
แฟชั่นที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคเพ่ิมมากขึ้น ทางชุมชนเคยจางทํากระเปาจาก
เศษผาจากแหลงอาชีพจากชุมชนอ่ืนในจังหวัดสุโขทัย แตมีราคาตนทุนที่สูงและตองเสีย
คาใชจายในการขนสง จึงมีความตองการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสามารถ
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ออกแบบและผลิตกระเปาดวยตนเอง ที่มีความทันสมัยเปนแฟช่ันและมีความหลากหลาย
มากขึ้น  

2.2 การศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับงานวิจัย   

2.2.1 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัการออกแบบผลิตภัณฑแฟชัน่ประเภทกระเปาจาก
เศษผา 

2.2.1.1 ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น 

ความหมายของการออกแบบ 

  รัตนะ อุทัยผล ( 2523) ยังไดอธิบายความหมายของการออกแบบไวอีก คือ การ
ออกแบบ ( design ) หมายาถึง การเลือกสรร ( selecting ) และการจัดสรร ( arranging ) 

วัสดุตางๆ ใหเหมาะสมเพ่ือประโยชน 2 ประการ คือ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ของ
การจัดโครงสรางและเพื่อความสวยงาม ( beauty ) ซึ่งยอมจะแสดงใหเห็นลักษณะและ
ความคิด (idea) ของแตละบุคคล  

  วัฒนะ  จูฑะวิภาต (2527) ไดใหความหมายของคําๆ นี้ไว 2 ลักษณะคือ การ
ออกแบบ เปนการสรางสรรคผลงานขึ้น โดยไมลอกเลียนของเดิมหรือ ความคิดเดิมที่มีมา
กอน เพ่ือตอบสนองความตองการดานประโยชนใชสอย หรือความตองการดาน อ่ืนๆ การ
ออกแบบ คือ การสรางสรรคผลงานในรูป 2 มิติ และ 3 มิติ ใหเกิดความสวยงาม และสามา
รานํามาใชใหเกิดประโยชนตามความเหมาะสมกับสภาพตางๆ 

  ศิริพรณ ปเตอร (2550) ไดใหความหมายของคําวา การออกแบบ หมายถึง การ
สรางสรรคสิง่หนึ่งๆ อยางมีวัตถุประสงค    
  (Dale G. Cleaver 1972) กลาววา การออกแบบ คือ การจัดระเบียบวิธีหรือการจัด
องคประกอบของแบบใหมีคุณคาทางสุนทรียภาพซึ่งผูออกแบบอาจจะใชจัดงานใหมีชวง
จังหวะ มีความสมดุลในการทรงตัว และมีความงามในสัดสวนที่ดี  

 จากความหมายของการออกแบบสามารถสรุปไดวา การออกแบบ คือ สิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนหรือการพัฒนาสิ่งที่มีอยูเดิม เพ่ือแกไขปญหาและสนองความ
ตองการของมนุษย 
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ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น  

  ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา 
Fashion Design การออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย ไดมีการนําคําศัพท เหลาน้ีมาใชเรียก
ทับศัพทอยูเสมอ ซึ่งความหมายคําศัพทที่นิยมนํามาใช ไดแก คําวา Fashion และ  Design 

(จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543) ดังนี้  
  2.1 Fashion หมายถึง การวางรูป ทําแบบ รูปแบบของเส้ือผาหรือส่ิงอ่ืนๆที่
ประชาชน สวนใหญนิยมในหวงเวลาหนึ่ง  
  2.2  Design หมายถึง การออกแบบ แบบแผน ลวดลายเคาโครง ซึ่งแสดงใหเห็น 

วิธีการในการจัดเสนและรูปราง ซึ่งเปนที่มาของแบบหรือการตกแตง โดยมีจุดมุงหมาย
พิเศษเปนการเฉพาะ กลาวโดยสรุปการออกแบบเส้ือผาเครื่องแตงกาย หมายถึง การใช
ความคิดสรางสรรค ในการออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยมีแรงบันดาลใจจากสิ่งตางๆ 

รอบตัว เชน ธรรมชาติ รูปทรงสิ่งแปลกใหม สื่อเทคโนโลยีตางๆในปจจุบัน หรือการนําแบบ
เสื้อผาในสมัยโบราณมาดัดแปลงใหเขากับยุคสมัย ทั้งน้ีจะตองมีประโยชนดานการใชสอย
และความงามเปนสําคัญ ตลอดจนการแสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาดานวัฒนธรรม 

ประเพณี และความนิยมของคน ในยุคน้ันๆ โดยใชหลักการออกแบบทางศิลปะเขาชวย อีก
ทั้งตองคํานึงถึงความตองการดานตางๆ ตลอดจน คานิยม ประโยชนใชสอย ความเหมาะสม 

และความทันสมัย 

 

  2.2.1.2 ประเภทของผลิตภัณฑแฟชั่น 

  องคประกอบของผลิตภัณฑแฟชั่น สามารถแบงประเภทไดดังนี้ 
1. เสื้อผา ไดแก เสื้อผาจําพวก เสื้อผาผูชาย เสื้อผาผูหญิง และเสื้อผาเด็ก 

2. เคร่ืองประดับ หรือสินคาจําพวกเคร่ืองประกอบการแตงกาย เชน กระเปา 
รองเทา เข็มขัด สรอย แหวน กําไล ตางหู เปนตน 
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2.2.1.3. หลักการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่น 

 การออกแบบน้ัน ตองมีหลักเกณฑในการยึดถือปฏิบัติที่ถูกตอง ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปน
สําหรับนักออกแบบ14 สามารถแบงออกไดดังตอไปน้ี 

1. หนาที่ของการนําไปใช (Function) เปนสิ่งแรกที่นักออกแบบจะตองคํานึงเปน
อยางยิ่ง เพราะการออกแบบในแตละส่ิงนั้นมีหนาที่ใชสอยไมเหมือนกัน การออกแบบจะตอง
ออกใหเหมาะสมและถูกตองมากที่สุด   

2. การประหยัด (Economy) การประหยัดในที่นี้หมายถึงการประหยัดวัสดุและเงิน
ที่นํามาลงทุนดวยสิ่งตางๆ ที่มีคุณภาพดีเลิศขนาดใดก็ ถาตนทุนในการผลิตสูงก็ไมถือวา
เปนการออกแบบที่ถูกตอง นอกจากจะมีตนทุนที่ถูกแลวแบบที่ออกน้ันตรงเปนแบบที่งาย
และเหมาะสม 

3.  ความทนทาน (Durability) การออกแบบท่ีดีนั้นนอกจากจะประหยัดแลวยังตอง
คํานึงถึงความทนทานของวัสดุ ถึงแมรูปแบบจะสวยงามเทาใดแตถาขาดความทนทาน 

คุณคาของสิ่งนั้นก็จะดอยลงไป 

4. วัสดุ (Material) การเลือกวัสดุตางๆที่จะนํามาใชงานนั้น นอกจากจะประหยัด
แลว ถือวาเปนสิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึง เพราะจะตองเหมาะสมกับประโยชนใชสอยและความ
คงทนแข็งแรงของวัสดุนั้น 

5. โครงสราง (Construction) โครงสรางของกระเปาตองมีความแข็งแรง  
6.  ความงาม (Beauty) ถาส่ิงตางๆที่นักออกแบบไดกระทําขึ้นโดยคํานึงถึงสิ่ง

ตางๆท่ีกลาวมาแลวนั้นยังไมเปนการเพียงพอ สิ่งที่ตามมาอีกอยางหนึ่งที่จะขาดเสียมิได คือ
ความงาม ที่หมายถึงความพอดี ไมมากไมนอยจนเกินไป การตกแตงหรือการออกแบบน้ันๆ 

จึงจะเหมาะสมและสวยงาม ลักษณะเดนพิเศษเฉพาะอยาง (Personality) ไมวาสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นหรือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็จะมีลักษณะเดนเฉพาะตัวของสิ่งน้ันอยู  แตถาเปน
สิ่งที่มนุษยออกแบบ  จะตองเนนจุดดีของแตละสิ่งออกมาใหเห็นเดนชัด จึงจะถือไดวาการ
ออกแบบน้ันสมบูรณ  ผลิตภัณฑในยุคปจจุบันนี้ความสวยงามนับวามีความสําคัญไมยิ่งไป

                                                            
14 หลักการออกแบบผลิตภัณฑแฟช่ันและส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบ ที่มาของขอมูล 
:www.advertising.clickingme.com สืบคนเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  
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กวาหนาที่ใชสอยเลย ความสวยงามจะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจ 
สวนหนาที่ใชสอยน้ันจะเกิดมาจากการไดทดลองใชและใชซ้ํา จะเห็นประโยชนใชสอยใหเห็น
ภายหลัง ผลิตภัณฑของที่ระลึก ของโชวตกแตงตางๆ ซึ่งผูซื้อเกิดความประทับใจในความ
สวยงามของผลิตภัณฑ  

2.2.1.4 องคประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา 

  โครงรางเงา รูปรางรูปทรง 

   โครงรางเงาหรือซิลลูเอท(silhouette) มาจากชื่อของอีเทน เดอ ซิลลูเอท  (Etienne 

de Silhouette) ที่มีชีวิต ชวง ค.ศ. 1709-1767 มีตําแหนงทางราชการในกระทรวงการคลัง  
(Finance minister) ในสมัยพระเจาหลุยส ที่ 15 ในป 1775 นาง Samuel Harrington ไดคิด
วิธีที่จะสรางรูปซิลูเอทขึ้นมา โดยซิลูเอทสามารถบงบอกยุคสมัย สไตล และเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรที่แตกตางกันในแตละยุค  

  การแบงรูปแบบของกระเปาตามรูปรางรูปทรง 

 กระเปาเดินทาง (Traveler bag)มีทั้งแบบทรงสีเหลี่ยมผืนผา ทรงกลม 

ทรงกระบอก แบบทรงตัวและไมทรงตัว สามารถใสของไดมาก มีทั้งแบบที่มีลอและไมมีลอ 

เหมาะกับใชเดินทางทั้งใกลและไกล หรือเดินทางหลายวัน 

ทรงบาเรล(Barrel) หรือถังนํ้า มีลักษณะกลม มีซิปดานบน 

 

ทรงดัฟเฟล (Duffel) นิยมใชในการเดินทาง การกีฬา เปนตน 
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  กระเปาเป หรือ สะพายหลัง (Backpack bag) มีลักษณะ ทั้งสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม 

ทรงกลม ทรงแข็ง และทรงออน จะใชสะพายกับหลัง หรือ สะพายเฉียงพาดดานหนาหลัง  
วัสดุที่ใชทําเป มีทั้งผา หนังแท หนังเทียม อโลหะ โลหะ ไนลอน ผาใบ ลักษณะแบบน้ี 

เหมาะกับใชใสของมากมายหลากหลายโอกาส เชน เดินปา ขึ้นเขา ลงหวย  ใสของเพ่ือ
เดินทางทองเท่ียว เปนตน 

 
 

  กระเปาเอกสาร  (Briefcase bag) รูปทรงเปนกลองทรงตัว ใชใสเอกสาร ของใชที่
ไมตองการใหเสียรูปทรง โดยปกติจะออกแบบใหมีความคงตัว คงทนสูง วัสดุที่ใชมักเปน
หนังเทียม ผาแคนวาส หนังแท เหล็ก หรือสแตนเลส มักจะเปนทรงเหลี่ยมเพราะตองใชใส
เอกสารสัญญา หนังสือ ที่ใชไวสงหากัน ทรงนี้เหมาะสําหรับ ไวใสหนังสือ เอกสาร จดหมาย
สําคัญ พกพาสะดวก คลองตัว สวนใหญทําจากผาไนลอน หนัง อลูมิเนียม เปนตน   

 
 กระเปาใสของ (Tote Bag) เปนกระเปาใบใหญ  ขอดีของกระเปาประเภทนี้ คือ 

สามารถใสทุกอยางที่ตองการลงไปได เชน เคร่ืองสําอาง หนังสือ เส้ือผา ขอเสืย คือ ถา
พยายามใสของในกระเปามากเกินไป เวลาสะพายขาง น้ําหนักจะไปตกที่แขนขางเดียว 
อาจจะทําใหปวดไหลได 
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  กระเปาสะพายขาง (Shoulder Bag) หรือ Hand Bag กระเปา แบบสะพายไหล
หรือสะพายแลง สามารถใสของไดพอประมาณ พกงาย ไมเกะกะ เปนแบบกระเปาที่วัยรุน
นิยมกันมากที่สุด 

ทรงบักเกต (Bucket)  หรือทรงถังใสของ  

 
 

ทรงแฟลบ (Flap) กระเปาที่มีฝาปด 

 
 

  กระเปาสะพาย (Hobo bag) มักจะมีรูปทรงที่เรียกวา โฮโบ เวลาคลองไหล จะ
รูปรางเหมือนถุงทรงรีๆ หรือ รูปจันทรเสี้ยว จึงเปนที่มาของชื่อ เปนที่นิยมทั้งไทยและ
ตางประเทศ มีขนาดตั้งแตกลางไปจนถึงใหญ วัสดุที่ใชทํา จะตองไมแข็งมาก เพราะจะทําให
ไมสวยเวลาใชงาน วัสดุที่ใชจึงมักเปน ผา หนังเทียม และหนังแทบางสวน 
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 กระเปาขนาดเล็ก (Baguette) ขนาดของทรง จะไมใหญ เหมาะกับคลองไหลติด
กับตัว รูปรางสวนใหญ จะเปนทรงสีเหลี่ยมผืนผา สายสะพายเปนโซ หรือ หนัง ใชใสของใช
จุกจิก ของเล็กทั่วไป เชน บัตรตางๆ มือถือพกพา เงิน กุญแจ กลอง เปนตน  

 
  กระเปาคลองมือ (Wrist bag)สามารถคลองมือได มีขนาดตั้งแตเล็ก ไปจนถึงเล็ก
มาก มีสายคลองมือ เพ่ือความสะดวกในการใชงาน  

 
   

  กระเปาคลัช (Clutch) และกระเปาทรงถุงใสของ (Case)  หรือ กระเปา
หนีบ     ใสของไดนอย พกไดแตสิ่งของที่จําเปน เน่ืองจากมีลักษณะแบน ไมมีดานขาง เชน 

กระเปาสตางค โทรศัพทมือถือเทาน้ัน  

 

  วัสดุประกอบ  

  1. เน้ือผา เพ่ือศึกษาวาผาชนิดใดที่เหมาะสมนํามาตัดเย็บหรือตกแตงกระเปาที่ทํา
จากผา ผูวิจัยจึงรวบรวมรูปแบบของเนื้อผาที่นิยมใชสําหรับตัดเย็บกระเปา ดังนี้   

  - ผาโพลีเอสเตอร (Polyester ) คือผาที่ผลิตจากเสนใยผาโพลีเอสเตอร หรือ เสนใย
พลาสติก ถือไดวาเปนผาสังเคราะหชนิดนึง เสนใยสังเคราะหเปนเสนใยที่มีการพัฒนาอยาง
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รวดเร็ว สามารถพบเห็นไดมากในปจจุบันเนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทานแมจะขาด
คุณสมบัติที่คลายเสนใยจากธรรมชาติแตเสนใยสังเคราะหประเภทแฟนซีก็ทําใหเคร่ืองแตง
กายเกิดความสวยงาม  แตกตางและนาสนใจ  นิยมนํามาตกแตงและเย็บริมขอบ 

   กระเปาที่ผลิตจากผาลักษณะนี้จะมี คอนขางมีความเหมาะสมในการใชงาน ผา
ชนิดน้ีบางรุนจะมีหลังผาที่มีวัสดุเหมือนยางเหมือนนํายางมาติดที่หลังผา (PU,PVC.) ทําให
ผามีความทนทานมากขึ้นและยังชวยกันน้ําไดอีก (Water Resistance)  ผาประเภทสวน
ใหญนี้จะมีลักษณะผิวแข็งเม่ือนํามาใชผลิตกระเปาจะดู มีทรงตามรูปราง ไมออนยวบเหมือน
ผาดิบหรือผา cotton ทั่วไป อีกทั้งยังมีสีใหเลือกมากมาย ผาโพลีเอสเตอรจะมีหลายเบอร 
เชน 600D, 420D, 1200D, 1680D เปนตน ซึ่งตัวเลขเหลาน้ี เปนตัวกําหนดการทอเสนใย 

ลวดลาย ความหนาบาง ของผา แตก็มีผาโพลีเอสเตอรบางประเภทท่ีมีความสามารถกันนํ้า
ในตัวและมีความเงาออนนุม เชน ผา 210D ซึ่งนิยมใชเปนผาซับในกระเปา เปนตน  

  - ผาแคนวาส เปนหน่ึงประเภทของเสนใยคอตตอนเปนเสนใยที่มีความหลากหลาย
ของนํ้าหนักและพ้ืนผิวมาก มีความแข็งแรงและดูดซับน้ําไดดี เปนเสนใยท่ีเหมาะสําหรับฤดู
รอน เสนใยดูสะอาดเรียบรอยแตมีความยืดหยุนนอย พ้ืนผิวไมเรียบและขรุขระสวนแคนวา
สจะมีความนุมและผานการยอมสีมาแลว มีสีใหเลือกหลายเฉด เชนเดียวกัน15  ผาแคน
วาสมีความหนาใหเลือกหลายขนาด โดยมีหนวยวัดความหนาเปนออนซ ผาแคนวาสถือได
วาเปนผาที่มีราคาสูงมากกวาผาทั่วไปๆที่นิยมนํามาใชใน การผลิตกระเปา จะนิยมนํามาใช
ในการผลิตกระเปาที่มีราคาแพงเพราะกระเปาที่ผลิตจากผาแคนวาส ตัวกระเปาจะดูมีความ
หนาและสีสดทําใหตัวกระเปาดูสวยงามสมราคา 

  - ผาสปนบอนด คือผาที่ผลิตจากเสนใยที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดแบบตอเน่ือง 
ดวยการผลิตวิธีนี้ทําใหผาสปนบอนดที่มีเน้ือผาคลายเยื่อกระดาษชําระ แตมีความทนตอแรง
ดึงและแรงฉีกไดดี ทั้งน้ีผาสปนบอนดจะมีความหนาของผาใหเลือกมากหมาย มีหนวยเปน
แกรม เชน 50, 75 , 100 แกรม เปนตน ยิ่งตัวเลขมีคามาผาสปนบอนดจะยิ่งมีความ

                                                            
15 Abrahams, Debbie, Design your own knits in 5 easy steps, (New York; An Hachette Livre UK Company; 
2008), P.26-28 
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3. รายละเอียดการตกแตงกระเปา16 

 การตกแตง หมายถึง วิธีการตกแตงเส้ือผาที่เกิดจาการตกแตงดวยวิธีใดวิธีหน่ึง ทํา
ใหเกิดความสวยงามและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑนั้น    

  การตกแตง ขึ้นอยูกับการเลือกวิธีการตกแตงแตละวิธี ควรเลือกใชใหเหมาะสม  

การตกแตงสามารถชวยเพ่ิมราคาและบงบอกถึงรสนิยมของผูใช บางครั้งสามารถชวย
แกปญหาการตัดเย็บได เชน จีบระบายชวยแกปญหารูปแบบที่แข็งกระดาง ใหดูออนหวาน
นารักไดเชนกัน หรือการเดินเสนตะเข็บ เดินคิ้ว ชวยใหตะเข็บเรียบและเพิ่มจุดเดนนาสนใจ
มากย่ิงขึ้น สวนการปกมือ ดวยเสนไหมสีแปลกตา ปกเปนลวดลายธรรมชาติ ลวดลาย
เรขาคณิต ฯลฯ  

 

หลักในการตกแตง มีขอควรพิจารณา ดังตอไปน้ี 

  1. การตกแตงตองกลมกลืนกับลวดลายในผา เชน ผาที่มีลวดลาย สวนใหญตองใช 
ผาพ้ืนมาตกแตง 
  2. รูปทรงของการตกแตงตองเหมาะสมกับรูปแบบหรือโครงสราง 
  3. สีและผิวสมัผัสของผากับการตกแตงตองใหกลมกลืนกัน 

  4. จุดเดนควรมีเพียงจุดเดียว เลือกตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งใหเดนเพียงจุดเดียว  
  5. ความสมดุลของการตกแตง ควรหลีกเลี่ยงการแบงสดัสวนการตกแตงที่มีความ
สมดุลเทากัน เชน ขนาดเทากันจะเกิดความซ้ํา ไมนาสนใจ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดตกแตงเสื้อผาที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการ
ตกแตงกระเปาผาได ดังนี้ 

1. การตกแตงดวยตะเข็บ (Stitched trims)  สามารถทําไดทั้งเย็บดวยมือ และ
เย็บดวยเครื่องจักร นิยมตกแตงตามริมตะเข็บบนเส้ือผา เพ่ือเพ่ิมจุดเดนใหเส้ือผามากยิ่งขึ้น 

การตกแตงเสื้อผาประเภทนี้ จะใชเสนดายที่มีลักษณะธรรมดาหรือพิเศษ ก็ขึ้นอยูกับความ

                                                            
16 สาคร ชลสาคร. วสัดุท่ีใชการผลิตและตกแตงเส้ือผา. ( กรุงเทพฯ : โรงพิพมคณะคหกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลคลองหก,2546). หนา11-20. 
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ตองการ เพราะเสนดายที่ใชเย็บตะเข็บตกแตง จะชวยเพิ่มความสวยงามใหเสื้อผาดูมี
น้ําหนักและสวยงามยิ่งขึ้น อาจจะเปนเสนดายเด่ียว ดายคู หรือเสนดายควบ ที่มีขนาด
เสนดายเล็กใหญไมเทากัน มีทั้งสีเดียว และหลายสีในเสนเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม 

เข็มจักรที่ใชเย็บ ควรจะใหมีขนาดโตกวาเข็มจักรธรรมดา และควรปรับจักรใหมีความตึง
หยอน ขนาดฝเข็มใหพอเหมาะกับเนื้อผาน้ัน การตกแตงเสื้อผาดวยเสนดาย สามารถ
ตกแตงไดหลายวิธี เชน การตกแตงดวยการเดินคิ้ว การคัทเวิรก การใชเสนดายทําลวดลาย 

ลักษณะการตกแตงเสื้อผาดวยตะเข็บมี 11 ลักษณะ ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับรูปแบบ
เสื้อผา ดังนี้ คือ 

- ตะเข็บแทรกกลาง (Slot seam) ตะเข็บแทรกกลาง นิยมใชตกแตงรอบตอของ
ผา  

- ตะเข็บลม (Welt seam) ตะเข็บเย็บ ขลิบผา แลวลมตะเข็บเย็บเดินคิ้ว ที่ใช
ตกแตงรอยตอผาที่ตองการความเรียบของริมผา 

- ตะเข็บเดินคิ้ว (Multi needle topstitch) การเย็บตะเข็บโชวฝเข็มดวยดายเสน
เล็ก หรือดายเสนแปลกใหมหลากหลายสีสัน สามารถเย็บไดทั้งดวยเคร่ืองจักร
และมือ เพ่ิมความนาสนใจใหเส้ือผา การเย็บโชวตะเข็บแบบเดินคิ้วน้ี เปนการ
ตกแตงเพิ่มนํ้าหนักผา ฉะน้ันผาที่ใชตกแตงตองเปนผาที่มีเน้ือเรียบหรือผาบาง
เบา ในการกําหนดตะเข็บหรือฝเข็ม นิยมกําหนดตามความเหมาะสมของแบบ
เส้ือแตละแบบ จะไมมีการกําหนดแนนอน สวนใหญใชเย็บเสนกรอบนอก
กระเปา จะเย็บประมาณ 1-3 เสน 

- ตะเข็บสอดเชือก (Corded edge) ตะเข็บสอดเชือกริมผา เพ่ิมจุดเดนใหริมผา 
เพราะมีเชือกนูนขึ้น หรือเรียกวา การเย็บเชือกไปปง (Piping) 

- ตะเข็บแทรกเชือก (Corded seam) ตะเข็บแทรกเชือก มีลักษณะคลายกับ
ตะเข็บสอดเชือก แตตางกันที่ตะเข็บแทรกเชือกใชตกแตงรอยตอของผาหรือ
ตะเข็บระหวางชิ้นแบบตัดในตัวเสื้อผา ใชเทคนิคการเย็บคลายกัน 

- ตะเข็บเยบ็มือ (Hand) การตกแตงตะเข็บเสื้อผาดวยการเย็บมือ แทนเครื่องจักร  
- ตะเข็บเดินคิว้คู (Flat-fall seam) ตะเข็บเดินคิ้วคู 2 เสน  

- ตะเข็บผูก (Fagoting) เปนตะเข็บตกแตงรอยตอผา ดวยการผูกเสนดาย 
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- ตะเข็บริมผา (Hem Stitch) เปนตะเข็บตกแตงริมผา 
- ตะเข็บชองหวง (Eyelet sealing) เปนตะเข็บตกแตงริมผา มีลักษณะเปนชอง 

หวง หรือรูอาจจะปกลูกปดเพิ่มได 
- ตะเข็บลูกโซ (Over lock) เปนตะเข็บลูกโซ ตกแตงบริเวณริมผา เรียกวาตะเขบ็

จักร 2 เสน  

  2. การตกแตงดวยจีบระบาย (Ruffles) 

  การตกแตงดวยการจีบระบาย หมายถึง การตัดผาเปนเสน แลวนํามาเย็บตอริมการ
ตัดผาจีบระบายมี 3 ทิศทาง คือ  

  - เกรนตามผาเฉลียง  
  - เกรนตามขวาง ใหมีความกวางตามตองการ ความยาวเทากับ 4-5 เทา ของความ
ยาวตองการตดิระบาย  

  - เกรนวงกลม ใชสําหรับระบายพลิ้วในตัว ผาที่เหมาะสําหรับทําจีบระบาย คือ ตอง
เปนผาที่มีน้ําหนักเบา บาง และสีสดใส สามารถตกแตงและดัดแปลงใหเหมาะสมกับรูปแบบ
ไดตามตองการ การตกแตงดวยจีบระบาย เปนการตกแตงที่ตองการใหเสื้อผามีความ
ออนหวาน นารัก และตองการความนุมและฟองฟู 
  3. การตกแตงจีบระบายแนวตรง (Straight ruffle variations) การตกแตงจีบ
ระบายแนวตรง นิยมใชตกแตงริมหรือชายเส้ือ กระโปรง ควรตกแตงริมระบายใหสาํเร็จกอน
การตกแตง มีรูปแบบพ้ืนฐาน 7 แบบ ดังนี้ 

- จีบระบายเสนตรงธรรมดา (Simple Straight ruffle) 

- จีบระบายผาเฉลียง (Bias ruffle) 

- จีบระบายพลที (Pleated ruffle) 

- จีบระบายวงกลม (Centrally gathered ruffle) 

- จีบระบายริมสาํเร็จ (Edge finished with ruffle) 

- จีบระบายลูกไม (Lace ruffle) 

- จีบระบายเฉพาะที ่(Area ruffle) 

  4. การตกแตงดวยจีบรูด (Fullness) 

  การตกแตงเสือ้ผาดวยจีบรูด หมายถึง การเพ่ิมเน้ือที่ผา ดวยการจีบรูด ทําใหมี 
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ความฟองฟู บานออก มีวิธีการทําไดหลายลักษณะ คือ 

- การจีบรูด โดยการเย็บเปนตาสี่เหลี่ยม ดวยตีนผีสําหรับเย็บจีบรูดโดยเฉพาะ 
เย็บลงบนผาตามยาว และเย็บยอนกลับใหเกิดตาสี่เหลี่ยมไดมุมฉาก 90 องศา 
- การรูดเพ่ิมที่ (Gathering Foot) คือการจีบรูดเพ่ือเพ่ิมเนื้อที่ดวยตีนผี เปนการ
เพ่ิมจีบผาใหเรียบเสมอกันเปนคู ฝเข็มมีสวนชวยใหจีบเทากัน 

- การรูด (Gathering) คือ การจีบรูดเพ่ือเพ่ิมเนื้อที่ ดวยวิธีการเย็บจักรหาง 2 แถว
แลวดึงเสนดายลาง จะเกิดรอยยนหรือรูด เน้ือที่ผาเขามาอยูรวมกัน จะไดจีบรูด
เล็กนอย 

- การรูดดวยดายกลม (Round Gathering) คือ การจีบรูดที่ใชตะเข็บเย็บดวยดาย
เสนกลม ใชฝเข็มหางๆ  

- การรูดสามแถว (Shirring) คือ การจีบรูดเพ่ือเพ่ิมเน้ือที่มากกวา 3 แถวขึ้นไป 

- การจับรูดแนวกวาง (Group shirring) คือ การจีบรูดเปนแถวระยะหางเทาๆกัน 

จนเปนแนวรูดกวาง 
- การจีบรูดสองริม (Tucked shirring) คือ การจีบรูด 2 ริมเทาๆกัน 

- การรูดดวยเชอืก (Corded shirring) คือ การเย็บรูดตามเกลียวเชือกเปนจีบเพ่ิม
เน้ือที่ 

  5. การตกแตงดวยการจบัจีบ (Pleating) 

  การตกแตงเสื้อผาดวยการจับจีบ หมายถึง การจับผา พับผา มาซอนกัน โดยใช
ความรอนเปนตัวชวย ฉะน้ันควรเลือกผาที่ผลิตจากเสนใยสังเคราะห เพราะมีคุณสมบัติไม
ทนตอความรอน สามารถจับจีบไดงาย และทนตอการซัก การทําความสะอาด การจับจีบ
แบงออกไดเปน 4 ชนิด ดังนี้ 

- จีบใบมีด (Knife straight) 

- จีบกลอง (Box pleat) 

- จีบหนังหีบเพลง (Accordion, crystal) 

- จีบนายชาง (Engineered) 

 

 

DPU



46 
 

  6. การตกแตงดวยการตีเกล็ด (Tucking) 

  การตกแตงดวยการตีเกล็ด หมายถึง การตกแตงเส้ือผาดวยวิธีการเย็บผาเปนแนว
เสนตรงใหชิดแนวสันทบ จะเย็บตีเกล็ดยาว หรือส้ัน เล็ก ใหญ ไดตามตองการ หรือจะตี
เกล็ดกากบาท หรือเสนขวาง เสนทแยงมุมก็ได ใชตกแตงบริเวณคอเสื้อ แนวกระโปรง 
หนาอก สงเสริมใหดูสวยงามยิ่งขึ้น 

  การตกแตงดวยการตเีกล็ด สามารถทําได 6 ลักษณะ ดังนี้ 
- ตีเกล็ดถี ่(Pin tucking) 

- ตีเกล็ดแนวตามยาว (Vertical tucking) 

- ตีเกล็ดแนวทแยง (Diagonal tucking) 

- ตีเกล็ดแนวตามขวาง (Horizontal tucking) 

- ตีเกล็ดดวยความรอน (Heat tucking) 

- ตีเกล็ดดานขาง (Side tucking) 

 

7. การตกแตงดวยการตอผา (Patch work) 

  การตกแตงดวยการตอผา หมายถึง การตอผาชิ้นเล็กๆที่มีสีแตกตางกัน เพ่ือใช
ตกแตงเสื้อผาที่เปนงานตกแตงและดัดแปลงเสื้อผาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ตองอาศัยศิลปะและ
ฝมือผสมกันการตอผามีมานานตั้งแตกลางศตวรรษที่ 12 กอนน้ันเปนการนําเศษผามาตอ
กัน เพ่ือนํามาใชใหเปนประโยชนได จนกระทั่งถึงปจจุบันการตอผาอยางมีศิลปะ เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการตกแตง  จะทําใหนาสนใจ และเพิ่มคุณคามากยิ่งขึ้น  

  การตอผาสวนใหญ จะนิยมตอเปนรูปเรขาคณิต เพราะงายตอการเก็บริมผาให
สวยงาม และงายตอการตอผาดวย เชน สี่เหลี่ยมขาวหลามตัด สามเหลี่ยมดานเทา สี่เหลี่ยม
จัตุรัส คร้ังวงกลมและ รูปหกเหลี่ยม ยิ่งรูปทรงตอยากเทาใด ก็ยิ่งนาสนใจมากกวาแบบอ่ืนๆ 

บางครั้งเรียกวาแอปปลิเก (Appliqué)  เปนการตกแตงชิ้นผา โดยมีรูปแบบมาจากการเย็บ
และใชตะเข็บ ใหเปนรูปทรงกราฟก เพ่ือใหเปนผา 3 มิติ และมีน้ําหนักเบา 

8. การตกแตงดวยไสไก (Roulean work) 

  การตกแตงดวยไสไก ผาไสไก หมายถึง การตกแตงดวยผาที่ตัดเปนเสนๆ ตามแนว
ผาเกรนเฉลียง เพ่ือตองการใหผาไสไกยืดหยุนได สะดวกในการตกแตงและประดิษฐเปน
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ลวดลายตามตองการ กลาวคือ ผาที่ใชทําไสไกจะตัดเปนเสนขนาดเล็กหรือใหญตามความ
ตองการ เสร็จแลวนําไปรีดเปนเสนทบ เย็บดวยจักร โดยใหหางจากเสนสันทบตามขนาด
ของเสนไสไกตามตองการสวนใหญนิยมเสนขนาด 0.5 ซ.ม. เสร็จแลวตัดริมผาใหเล็กได ไส
ไกออน หรือตัดริมตะเข็บใหใหญจะไดเปนไสไกแข็ง กลับเสนไสไกออกมา เพ่ือเก็บตะเข็บ
ผาไวดานใน จะใชเข็มสอยหรือที่กลับไสไกเปนอุปกรณกลับก็ได การใชไสไกตกแตงมีหลาย
ลักษณะ คือ 

-  Inset trimming คือ การใชไสไกเสนเด่ียว มาตกแตงบริเวณชายเส้ือผา 
-  เสนถักเปนเปยตกแตงบนเสื้อผา จะใชไสไกสีเดียวกบัเสื้อผา หรือใชไสไกตางสี

กันก็ไดตามตองการ หรือใชไสไกขดเปนลวดลาย เปนหวงคลองกระดุม (Cord loop) 

   -  Frog fastening คือ ใชทํากระดุมจีน โดยการขดเปนกระดุมแบบตางๆตาม
ตองการจะใชเสนเด่ียว หรือเสนคู เรียกวา Twisted cord armament หรือเปนกระดุมจีน
แบบหวง เรียกวา Frog mad of loops 

  -  ใชไสไกทําเปนปลองเล็กๆ นิยมใชไสไกออน รีดใหแบน ผาที่ใชเย็บไสไกตองเปน
ผาที่ไมยับงาย เสร็จแลวขดเปนลวดลาย สอยตรึงดวยดายหรือไหมสวยๆ จะไดการตกแตง
คลายลายฉลุเหมือนลูกไม 
 

9. การตกแตงดวยการแทรกผา (Godet) 

  การตกแตงดวยการแทรกผา หมายถึง การนําผาตางชิ้นตางขนาดมาเพ่ิมเขาไปใน
เน้ือที่ผาเดิม เปนการตกแตงเพื่อใหเกิดความแตกตาง มีลักษณะการแทรกผาไดหลายแบบ 

คือ 

 -  การแทรกผารูปทรงตางๆ (Shaped godet) เชน รูปสามเหลี่ยมตรงรอยตะเขบ็ 

หรือตําแหนงที่ตองการแทรกผา หรือแทรกผาแบบโคง 
 -  การแทรกเปนหางปลา (Tail godet) การแทรกแบบน้ี ตองจับผาใหตั้งตรงตาม

แนวยาว แลวตัดผาที่ตองการนํามาแทรกเปนรูปวงกลม อาจใชผาตางสีกันก็ได แลวนํามา 
เย็บติดกัน  

10. การตกแตงดวยการเย็บสัก (Quilting) คือการเนาหรือดนมือบนผาสามชั้น
เพ่ือใหเกิดลวดลายตางๆ  
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ชั้นที่ 1 ผาที่ใชแตงลาย ดวยการปะ หรือติด 

ชั้นที่ 2 ผาใยโพลีเอสเตอร ผาใยเรียบ 

ชั้นที่ 3 ผารองใย หรือผาซับใน 

  11. การปกลูกปดและประดับพูตางๆ (Beading) 

    วิธีการปกลูกปดคลายกับการปกครอสติส   แตจะปกไปทางเดียวไมปกไขวกลับ 

(ปกทแยงดานเดียว) เหมือนกับการปกครอสติส   การปกลูกปดสามารถปกเปนแถวเรียงไป
ทีละบรรทัดไมตองปกทีละสัญลักษณ  และในการปกลูกปดตองปกทแยงไปทางเดียว  
เพ่ือใหลูกปดตะแคงดานเดียวกันตลอดทั้งภาพ 

 

12. การใชลูกไม (Lace) การทําผาตกแตงผลติจากเสนดาย นํามาถักทอเปน
ลวดลาย ลูกไมมีทั้งทําจากไหม ฝาย ปาน ไนลอนและโพลีเอสเตอร ลูกไมอาจเปนผาทั้งผืน 

หรือเปนแถบเสนสําหรับตกแตง 

  2.2.1.5  กรรมวิธีในการผลิตผลติภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา 

   การผลิตกระเปา มีขั้นตอนและรายละเอียดหลักอยู 3 ขั้นตอน ไดแก 

  1. ขั้นตอนการเตรียมงาน  - การออกแบบและรางแบบสามมิติ  ทั้งดานหนา 
ดานขางและดานหลัง เพ่ือระบุขนาดและรูปแบบที่ชัดเจน 

 

ภาพที่ 2.21: ภาพการรางแบบกระเปา 
ที่มาของภาพ : http://www.coroflot.com/stephanieclark/fossil-accessories 

- การจัดเตรียมวัสดุ ตรวจสอบ จากน้ันคัดเลือกคุณภาพและชนิดของวัสดุ 
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ภาพที่ 2.22 : ภาพการกําหนดขนาดแบบกระเปาทรงถุงผา (Tote bag) 

ที่มาของภาพ : http://www.aliexpress.com/item/tote-bag-for-high-school-fashion-girl-handbag-hand-

drawing-bags/661675070.html 

  2. ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน - การสรางแมแบบเพ่ือตัด จะมีลักษณะคลายกับการ
สรางแมแบบเสื้อผา แมแบบตัดของกระเปาจะแยกชิ้นสวนเปนดานตางๆ  

 

ภาพที่ 2.23 : ตัวอยางแมแบบตัดกระเปาทรงถุงผา (Tote bag)  ดานหนา ดานขาง ดานกนกระเปาและฝาปด  

ที่มาของภาพ : http://www.decodir.com/easy-tote-bag-pattern/ 

  จากน้ันจึงเริ่มกระบวนการประกอบชิ้นงาน โดยวาดแบบรางลงบนผา และตัด
ประกอบโดยเริ่มจากชิ้นในหรือซับใน แลวนําไปประกอบกับวัสดุหรืออะไหลอ่ืนๆ เขา
ดวยกันจนสําเร็จรูป 

3. ขั้นตอนการตรวจสอบและตกแตง  -  สํารวจความเรียบรอยของงาน ทําความ
สะอาดและตกแตงใหสวยงาม 

2.2.1.6 สีและหลักการใชสีในการออกแบบ 

สี 
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  ในงานศิลปะ สี นับเปนองคประกอบพื้นฐานที่มีความสําคัญมาก ถือเปนปจจัย
สําคัญ ที่ชวยใหศิลปนและนักออกแบบ สามารถสรางสรรคผลงานไดตามเจตนารมณ ซึ่ง
คุณลักษณะของสีในงานศิลปะที่ตองนํามาพิจารณามีอยู 3 ประการ คือ 

  1.สีแท (Hue) หมายถึง ความเปนสีนั้นๆ ที่มิไดมีการผสมใหเขมขึ้น หรือจางลง สี
แทเปนสีในวงจรสี เชน สีแดง น้ําเงิน เหลือง สม เขียว มวง ฯลฯ 

  2.น้ําหนักของสี ( Value) หมายถึง คาความออนแก หรือ ความสวางและความมืด 

ของสี โดยแบงเปน 2 ลักษณะคือ 

   - สีแทถูกทําใหออนลงโดยผสมสีขาว เรยีกวา สีนวล (Tint)  

   - สีแทถูกทําใหเขมขึ้นโดยผสมสีดํา เรียกวา สีคล้ํา (Shade) 

  3.ความจัด หรือความเขมของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์
ของสีๆหน่ึง ที่มิไดถูกผสมใหสีหมนหรือออนลง หากสีนั้นอยูทามกลางสีที่มีน้ําหนักตางคา
กันจะเห็นสภาพสีแทสดใสมากขึ้น เชน วงกลมสีแดง บนพื้นสีน้ําเงินอมเทา 
  4. คาความเปนสีกลาง (Neutral) หมายถึง การทําใหสีแทที่มีความเขมของสีนั้น
หมนลง โดยการผสมสีตรงขาม เรียกวา การเบรกสี เชน สีแดงผสมกับสีเขียว หรือผสมดวย
สีที่เปนกลาง เชน สีเทา สีน้าํตาลออน สีครีม และขาว เพ่ือลดความสดของสีแทลง 
 

  หลักการใชสี 
  จากทฤษฎีสี สีที่เกิดขึ้นในวงจรสีนั้น ตางมีคุณลักษณะตางๆที่สามารถนํามาใชใน
การสรางสรรคงานดานศิลปะ งานออกแบบ หรืองานอ่ืนๆที่เก่ียวของไดมากมาย การใชส ี

หรือการนําสีไปใชในลักษณะตางๆ เปนการประยุกตหรือดัดแปลงไปจากการจัดระบบสี เพ่ือ
สรางสรรคสิ่งใดๆ ควรคํานึงถึงความเหมาะในดานตางๆ เชน ความสวยงาม ความกลมกลืน 

ความนาสนใจ และความสอดคลอง กับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน เพราะสีสามารถ
ทําใหผลงานนั้นดูมีคุณคา และดอยคาลงไดหากใชไมอยางถูกตอง ดังน้ันการใชสีจึง
จําเปนตองคํานึงถึงหลักการของสี เพ่ือใหไดผลงานที่ถูกตองสมบูรณที่สุด ซึ่งหลักการใชสีมี
อยูหลายประการดังนี้ 
  1. การใชสีเอกรงค (Monochrome) หมายถึง การใชสี สีเดียว หรือการใชสีที่แสดง
ความเดนชัดออกมาเพียงสีเดียว แตมีการลดหลั่นกันในเรื่องน้ําหนักสี เพ่ือใหเกิดความ
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แตกตาง วธิีการใชสีเอกรงค คือจะใชสีใดสีหนึ่งที่เปนสีแท(Hue)หรือมีความสด (Intensity) 

เปนตวัยืนเพยีงสีเดียวใหเปนจุดเดนของภาพ สวนประกอบรอบๆนัน้จะใชสีเดียวกันแตลด
ความสดของสีใหนอยกวาสีหลัก สีที่นํามาเปนสวนประกอบอาจแบงน้ําหนักไดตั้งแต 3 - 6 

สี 
  2. การใชสีกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การเคียงคูกันของสีตางๆ ซึ่งไปดวยกนั
โดยไมขัดแยง หรือตัดกัน ความกลมกลืนของสีทําไดหลายลักษณะคอื 

  2.1 กลมกลืนดวยคาของน้าํหนักของสีๆเดียว (Total Value Harmony) คือการใชสี
ยืนเพียงสีเดียว แตมีคาหลายนํ้าหนัก หรือเปนแบบเดียวกับ สีเอกรงค อาจใชการผสมสีขาว
ใหน้ําหนักออนลง และผสมดําใหน้ําหนักเขมขึ้น 

  2.2 กลมกลืนโดยใชสีใกลเคียง (Symple Harmony) เปนการใชสีขางเคียงกันใน
วงจรสีซึ่งมีลักษณะสีใกลเคยีงกัน เชน มวง - มวงน้ําเงิน - น้ําเงิน หรือ เขียวเหลือง - เขียว 
- เขียวน้ําเงิน 

  2.3 สีกลมกลนืโดยใชสีคูผสม (Two Colours Mixing) หมายถึง สีคูใดคูหนึ่งที่ผสม
กันแลวไดสีที3่ เชน สีน้ําเงิน ผสมกับสีเหลืองไดสีเขียว แลวน้ําทั้ง 3สี มาใชในงานเดียวกัน 

  2.4 สีกลมกลนืโดยใชวรรณะของสี (Tone) หมายถึง นําสีในกลุมวรรณะเดียวกันมา
จัดอยูดวยกัน เชน สีในวรรณะรอน เชน แดง สม เหลือง มวงแดง หรือสีในวรรณะเย็น 

ไดแก น้ําเงิน มวง เขียว เขยีวน้ําเงิน เปนตน 

  3. การใชสีขัดกัน (Discord) หมายถึง การกลับคาของนํ้าหนักระหวางสีแกกับสีออน 

โดยการกลับสีที่แกมาเปนสีออนดวยการผสมสีขาว หรือทําใหเจือจางลง เพ่ือใหมีน้ําหนัก
ออนกวาอีกสีหน่ึงที่เปนสีที่ออน แตปรับใหเปนสีแกโดยการผสมดํา หรือสีเขม เพ่ือเพ่ิม
น้ําหนักสีใหเขมขึ้น แลวนํามาจัดเขาดวยกันเพ่ือสรางความแตกตางหรือความขัดแยงที่
เหมาะสม ทําใหผลงานดูมีจังหวะ นาสนใจกวาการใชสีกลมกลืนซึ่งอาจดูซ้ําและจืดชืด  

การกลับคาของสี มักใชเพ่ือแตงแตมภาพเปนบางจุดใหเกิดความนาสนใจ ซึ่งมักจะใชคูสี
ระหวางสีแกกับสีออนที่มีความเขมตางกันอยางชัดเจน  

การใชสีในการออกแบบแฟชั่น  

  ในทางการออกแบบแฟชั่น สามารถแบงสใีนคอลเลคชั่นได 3 ประเภท ไดแก 
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Basic Color คือสีที่บงบอกถึงเรื่องราว ทีม่าแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปแบบ
หรือคอลเลคชัน่น้ัน สวนใหญเปนสีไมฉูดฉาด  

Fashion Color / Accent หรือสีแฟชั่น เปนสีที่บงบอกถึงฤดูกาล หรอืแนวโนมการ
ออกแบบแฟชั่นที่อยูในชวงเฉพาะเวลาหนึง่ๆ อาจเปนสีเขม สีสะทอนแสง  

Running Color หรือสีวิ่ง เปนสีที่สามารถนําไปจับคูไดกับสีตางๆ เปนสีกลางหรือสี
โทน เชนสีขาว สีเทา สีดํา หรอืสีกากี สีเบจเปนตน  

  ในการจัดองคประกอบงานออกแบบแฟชั่น จะจัดปริมาณสีเปนจํานวนรอยละหรือ 

จัดปริมาณสีของสีพ้ืน เปนสีหลักและสีรองหรือสีแทรกเปนปริมาณนอย ควรพิจารณาตาม
ความเหมาะสม อาทิ ตามความตองการของผูบริโภค ตามกระแสนิยม ตามวิธีการหรือการ
ทํางานของนักออกแบบเปนตน  

การพิจารณาสีดวยสเกลสีของโคบายาชิ 

 ทฤษฎีสีของโคบายาชิ (Kobayashi. 1990:6-9) เปนทฤษฎีที่เก่ียวกับสุนทรียภาพ
ของสีโดยใชวิธีการหาตําแหนงของสีที่ปรากฏตรงกับคําศัพทที่สื่อความหมายของอารมณ
และความรูสึกซ่ึงมีถึง 180 คํา โดยนํามาเชื่อมโยงกับชุดสีตามทฤษฎีสีของวัตถุธาตุ   
โคบายาชิไดทําการเดินทางรอบโลกไปตามสถานที่ตางๆ เปนระยะเวลานาน รวมกับ
สถาบันนิปปอง เก่ียวกับการออกแบบและวิจัยเร่ืองสี เพ่ือทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ทั้งหมดที่แตกตางกับทางวัฒนธรรม ความเชื่อ สภาพภูมิอากาศ จนกระทั่งได คํารหัสที่บง
บอกที่สื่อความหมายอารมณและความรูสึก วิถีชีวิต ความเปนอยู การใชสีในงานออกแบบ
ตางๆ รวมไปถึงการจับคูสีที่บงบอกความรูสึกตางๆ โดยมีองคประกอบไดแก  

 Image Scale คือ อธิบาย คนหา หรือการจําแนกถึงสิ่งที่กําลังศึกษาออกเปนกลุมๆ  

  Color Image Scale คือ การแบง และจําแนก สี ที่มีอิทธิพลตอความความรูสึก
ออกเปนกลุม  

  คําที่จับกลุมเพ่ือบงบอกบุคลิกภาพ มีทั้งหมด 15 หมวดคํา ไดแก  

  ชวนฝน หรือ Romantic /ชัดเจน โปรงใส หรือ Clear /สบายไมมีกฎเกณฑ หรือ  
Casual /สมัยใหม ทันสมัย หรือ Modern  /เปนทางการ หรือ Formal /เลิศ ยอดเยี่ยม หรือ 
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Dandy /ไดรับความนิยมโดยตลอด หรือ Classic /ดูเปนชนเผา หรือ Ethic /ดูมีการ
เคลื่อนไหว หรือ Dynamic /หรูหรา โออา หรือGorgeous / ไมเปนทางการ หรือ Casual /
นารัก หรือ Pretty /เปนธรรมชาติหรือ Natural /ดูเปนผูดี หรือ Elegant /ทันสมัยแบบวยัรุน 
หรือ Chic / 

 
ภาพที่ 2.24 :   คํารหัสที่บงบอก ทฤษฎีสีของโคบายาชิ 

ที่มาของภาพ: http://etech.gac.ntnu.edu.tw/responsiva/web/web_color.html 
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จากภาพดานบน เปนภาพแสดงความสัมพันธของคํา สี ลักษณะวัสดุและรูปราง
รูปทรงที่ใชในการออกแบบ โคบายาชิไดกําหนดใหมีการสรางความสัมพันธของคํารหัสและ
สีหรือจัดวางรหัสคํา ความชอบในสีตางๆ และลักษณะนิสัยเขาดวยกันเพ่ือพิจาณาถึงสิ่งที่
ตรงกันกับความตองการของผูบริโภค 

โคบายาชิสรางเครื่องมือ Color Image Scaleในการจําแนกคุณสมบัติและคํารหัส
ของสีตาง โดยแบงออกเปน 2 กลุม17 ไดแก  

   1. Chromatic Color เชน สีแดง สีเหลือง สีฟา หรือกลุมสีที่มีคาความลดหลั่นใน
ความเขมของสี 

            2. Achromatic Color เชน โทนสีขาว สีเทา และสีดํา โดยแตละสีจะมีความ
แตกตางไดแกคาความสวางของสี และความอิ่มตัวของสี 

    ในการไลระดับของสีในแถบสีที่ปรากฏในภาพดานลางน้ี จะขึ้นอยูกับระยะหาง
ระหวางสีที่เชื่อมตอกันได หรือสีที่สามารถแปลงสีเปนสีใกลเคียงได  โดยจะเปนออกเปน
เฉดสีและโทนสีดังนี้ 

1. Vivid Tone  คือ สีสด เปนสีที่มีคาความสวางสูง (Vivid/Strong)เปนสีที่สดใสให
ความรูสึกมีชีวิตชีวาและดึงดูดความสนใจไดดี  

2. Bright tone คือสีที่มีคาความสวางสูง (Bright/Pale/Very Pale/Light 
Grayish/Light) ใหความรูสึกเบา สวาง ออนโยน  

3. Subdue tone คือ สีหมน เปนสีที่มีความสวางของสีในระดับกลางถึงต่ํา
(Grayish/Dull) เปนสีที่ใหความรูสึกสงบ นิ่ง เรียบหรืออนุรักษนิยม 

4. Dark tone คือสีโทนมืดหรือเขมจัด เปนสีที่มีความสวางของสีในระดับต่ํามาก
(Deep/Dark/Dark Grayish) ใหความรูสึกจริงจัง เขม เครง 

                                                            
     17 ทนงศักด์ิ เกติวงษ. “การศึกษาและพัฒนารูปแบบกราฟฟกเพ่ือปรับภาพลักษณองคกรสําหรับคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบ  

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ), หนา 9.  
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ภาพที่ 2.25  : กลุมสี Color Image Scale 

ที่มาของภาพ : http://apsychologyofcolor.blogspot.com/2012/11/friday-freebie-colors-and-human-brain.html 
   

    

 ในการวิเคราะหโทนสี จะแบงออกเปนการวิเคราะหสีแนวตั้ง คือความเขมและออน
ของสี(Soft & Hard) เชน สีที่ความออนมากใหพิจารณาวาเปนสีออน  และการวิเคราะหสี
แนวนอน คือความรูสึกของสี แบงเปนโทนรอนและโทนเย็น (Warm & Cool) เชน สีแดง คือ
สีโทนรอน สีเขียว คือสีโทนเย็น เปนตน  จากน้ันใหพิจารณา วิเคราะหแยกกลุมสีของผาโดย
พิจารณาจาก ปริมาณสีที่มีมากที่สุดในเศษผาวาเปนสีโทนใดตามตารางความสัมพันธ แลว
กําหนดสี  
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  2.2.2. การใชซ้ํา (Reuse) 
  2.2.2..1 ความหมายของการใชซ้ํา (Reuse) 
  การใชซ้ํา (Reuse)18หมายถึงการนําผลิตภัณฑหรือ ชิ้นสวนของผลิตภัณฑซึ่งผาน
ชวงการนําไปใชเรียบรอยแลว และพรอมที่จะเขาสูชวงของการทําลาย กลับมาใชใหม ทั้งที่
เปนการใชใหมในผลิตภัณฑเดิม หรือผลิตภัณฑใหมก็ตาม ไดแก การออกแบบเพ่ือการนํา
กลับมาใชซ้ํา (Design for Reuse) เชนการออกแบบใหผลิตภัณฑแตละรุนมีชิ้นสวนบาง
ชิ้นสวนที่ใชรวมกันได เม่ือรุนแรกหยุดการผลิตแลวยังสามารถเก็บคืนและนําบางชิ้นสวนมา
ใชในการผลิตรุนตอไปได เปนตน 
  การนํากลับมาใชซ้ํา คือการนําเอาส่ิงของที่จะทิ้งแลวมาใชอีกคร้ังหน่ึง โดยส่ิงของ
นั้นยังคงสภาพที่ใชงานไดหรือเปนของที่ถูกทิ้งเพราะใชประโยชนหลักไมได หรือหมดสภาพ
ใชการไมไดแลว ซึ่งเปนเรื่องปกติตามธรรมชาติเน่ืองจากทรัพยากรในโลกมีขีดจํากัด หาก
ไมทําการนํากลับมาหมุนเวียนใชซ้ําจะทําใหทรัพยากรตางๆหมดไปไดงาย  
 2.2.2.2 วิธีการใชซ้ํา 
  การสํารวจสิ่งของตางๆของตนเองวามีผลิตภัณฑจะทิ้งที่สามารถใชซ้ําไดหรือไม 
วิธีการใชซ้ําที่สามารถทําไดโดยงาย ไดแก 

1. การนํากลับมาใชซ้ําโดยวิธีการเดิม เชน นําเส้ือผาเกาที่ใชแลวมาใชซ้ําอีก
คร้ัง  

2. การนํากลับมาใชซ้ําโดยการผานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือใชประโยชน
ในรูปแบบใหม เชนการนําเสื้อผาที่ไมใชแลวมาดัดแปลงเย็บใหมเปน
ผลิตภัณฑอ่ืน เชนถุงใสของ ผากันเปอน กระเปา เปนตน  

 

  ผูวิจัยสามารถสรุปหลักการและนํามาประยุกตกับวิจัยไดดังนี้ 

  - การออกแบบตองไมฟุงเฟอ เหมาะกับความสวยงามและโอกาสในการใชสอย ใช
วัสดุทองถิ่น 
  - ใชหลัก การใชซ้ํา(Reuse) เปนตัวชวยในการออกแบบ  

  - การออกแบบท่ีสามารถใชงานไดหลากหลาย เหมาะสมกับความตองการของกลุม
ผูบริโภค 

                                                            
     18 เครือขายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย.  2558. หลักการของ EcoDesign . (ออนไลน). แหลงที่มา : 
http://www2.mtec.or.th/website/article_list.aspx?id=46&cate=26. สืบคนเม่ือวันที่  11 กรกฎาคม 2558. 
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2.2.3 การพัฒนาศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑใหม 

  2.2.3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product)  

  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product) หมายถึง การเสนอผลิตภัณฑใหมแบบ
ริเร่ิม หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมของธุรกิจใหมีคุณสมบัติดีขึ้น หรือเปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมของธุรกิจใหมีคุณสมบัติดีขึ้น หรือเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมของธุรกิจ
ที่มีลักษณะเหมือนผลิตภัณฑที่มีอยูในตลาดทั่วไป ซึ่งสามารถจําแนกลักษณะของ
ผลิตภัณฑใหมได 3 ลักษณะ ดังนี้  
  1. ผลิตภัณฑนวัตกรรม (Innovated Product) หมายถึง ผลิตภัณฑใหมที่มีแนวคิด
ริเร่ิมเปนคร้ังแรก ยังไมมีมากอนในตลาด มีลักษณะทีแ่ตกตางจากผลิตภัณฑอ่ืนๆ  

  2. ผลิตภัณฑปรับปรุงใหม (Modified Product) หมายถึง ผลิตภัณฑเดิมที่มีการ
ปรับปรุงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทําใหกลายเปนผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดอีกครั้ง  
  3. ผลิตภัณฑเลียนแบบ (Me too Product) หมายถึง ผลิตภัณฑใหมของธุรกิจ ซึ่ง
เลียนแบบผลติภัณฑของคูแขงขันที่มีอยูแลวในตลาด  

  นอกจากนี้ ผลิตภัณฑใหมยังสามารถแยกไดอีกตามลักษณะความสัมพันธระหวาง
ผลิตภัณฑใหม ในแงของบริษัทและความใหมในแงของตลาด ตามตารางความสัมพันธของ
Ansoff’s Matrix ไดดังนี้    
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ภาพที่ 2.26 : Ansof’f’s Matrix 

   ที่มาของภาพ : http://mugglelyyours.blogspot.com/2012/01/ansoff-matrix.html 

  1. ผลิตภัณฑใหมสําหรับโลกผลิตภัณฑ (New to the World Product) หรือ
ผลิตภัณฑใหมตลาดใหม (Product development) หมายถึง ผลิตภัณฑใหมที่สรางขึ้นมา
สําหรับเขาสูตลาดใหมโดยเฉพาะหรือผลิตภัณฑใหมแบบนวัตกรรมในกรณีนี้ผลิตภัณฑใหม
ในแงของบริษัทและในแงของตลาดจะสูงมากที่สุด  

  2.การเพิ่มผลิตภัณฑใหมเขาไปในสายผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู (Addition to Existing 

Product Lines) หรือผลิตภัณฑเดิม ตลาดใหม เปนการพัฒนาผลิตภัณฑลักษณะเดิมใหกับ
กลุมตลาดใหม หรือกลุมเปาหมายใหม (Market Penetration) หมายถึงผลิตภัณฑใหมที่
เสนอเขาไปในสายผลิตภัณฑเดิมของบริษัท ในกรณีนี้ผลิตภัณฑใหมในแงของบริษัทและใน
แงตลาดจะปานกลาง เชน จากเดิมผลิตขายเสื้อผาหญิง ก็มีการเพ่ิมรูปแบบเสื้อผาชายเขา
ไป เปนตน  

  3.ผลิตภัณฑใหมในแงของสายผลิตภัณฑใหม (New Product Line) หรือ 

ผลิตภัณฑใหม ตลาดเดิม (Diversification) หมายถึง สายผลิตภัณฑใหมที่เพ่ิมขี้นของ
บริษัท และเปนการเขาสูตลาดเดิมที่มีอยูเปนคร้ังแรก เชน จากเดิมผลิตเครื่องอุปโภคใน

1. 2.

3. 4. 
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ครัวเรือนเชนผามาน ผาคลุมเตียง ทําการเพิ่มผลิตภัณฑใหมที่ยังไมเคยผลิตเขาไป เชน
หมอนอิง หมอนรองคอ เปนตน  

  4.ผลิตภัณฑที่เกิดจากผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู (Improvement in Revision of 

Existing product – Modified Product) หรือผลิตภัณฑเดิมตลาดเดิม เปนการพัฒนา
เพ่ิมเติม (Market Development) หมายถึง ผลิตภัณฑใหมที่เกิดจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ
เดิมในเร่ืองของลักษณะและคุณคาของผลิตภัณฑ เชน ทําการลดตนทุน หรือลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่มีอยูเดิม 

  2.2.3.2 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  
  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Development Process) หมายถึง 
ลําดับขั้นตอนในการคนหา พัฒนาแนวความคิด และปรับปรุงผลิตภัณฑใหม ซึ่งในการออก
ผลิตภัณฑใหมแตละครั้ง จําเปนตองพิจารณาถึงลําดับขั้นตอนที่เก่ียวของ เพ่ือศึกษาความ
เปนไปไดสําหรับผลิตภัณฑใหม อันจะเปนการลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะทําให
ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย ลําดับขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้  

 
  2.2.3.3 การเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 
  จากบทสัมภาษณของ ดร.พงศศรันย พลศรีเลิศ จากรายการวิทยุครอบครัวขาว เม่ือ
วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เก่ียวกับการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ19 ผูวิจัยสามารถสรุป
แนวความคิดที่เปนประเด็นที่สามารถนําไปประยุกตใชกับงานวิจัยได ดังนี้    

1. สรางมุมมองสองดานใหสมดุลกัน  คือใหมองในมุมของผูบริโภค และผู
สรางสรรคผลงานหรือผูขาย ใหสมดุลกันและไปในทิศทางเดียวกัน ไมเกิดการเอาเปรียบ
ผูบริโภค ไมขายสินคาที่ไมราคาแพงมากเกินไปหรือคุมคา เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจและกลับมาซื้ออีก ทั้งนี้ผลความพึงพอใจอาจไมสามารถประเมินเปนตัวเลขได ตอง

                                                            
     19 พงศศรันย พลศรีเลิศ. 2557. การเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจ. (ออนไลน). แหลงที่มา : 
https://phongzahrun.wordpress.com/2013/12/09/ สืบคนเม่ือวันที่  15 กรกฎาคม 2558. 

การสรางความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑใหม

การคัดเลือก/กลั่นกลอง
ความคิด

การพัฒนาแนวความคิดและ
การทดสอบแนวความคิด
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สอบถามความคิดเห็นและตองสรางงานออกแบบใหตรงกับความตองการของผูบริโภคให
มากที่สุด 

2. ควรใชทรัพยากรที่ มีอยูในกระบวนการผลิตใหคุมคามากที่สุด กลาวคือ
เคร่ืองจักรที่มีอยูสามารถนํามาดัดแปลงเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตใหสามารถทํางาน
ไดหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งแรงงานคน ก็ตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให
เกิดผลมากที่สุดเชนกัน อันจะเกิดผลใหเกิดการลดตนทุนที่ตองจายในการดําเนินกิจการ 
และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย ตองพิจารณาข้ันตอนที่ซ้ําซอนในการ
ดําเนินการ  

3. ความย่ังยืนของธุรกิจ เกิดมาจากการไหลของงาน หากสามารถสรางสรรคธุรกิจ
จากตนนํ้า ถึงปลายน้ําไดเอง จะสงผลใหเกิดความยั่งยืนได  

4. การเพ่ิมมูลคาของธุรกิจหรือผลิตภัณฑที่มีอยู สามารถทําไดโดยการเพ่ิมรูปแบบ
หรือคุณลักษณะสินคาที่มีอยูใหมีความเฉพาะและแตกตางจากเดิม  

  จากบทสัมภาษณ คุณยุทธนา อโนทันสินทวี ในครีเอทีฟ มูฟ เรื่องการเปลี่ยนขยะ
ใหเปนเงิน20 ไดแนวคิดวา คนสวนใหญมีทัศนคติที่เปนลบตอเศษวัสดุเหลือใช ตองแสดงให
เห็นถึงที่มาที่ไปของเศษวัสดุหรือเศษผาพยายามใชเศษวัสดุใหคุมคาที่สุด หมายถึงไมควรมี
เศษเหลือจากกระบวนการสรางสรรค เพ่ือลดแรงงานและขั้นตอนการทําในคร้ังตอไป อีกทั้ง
ควรสรางแนวคิดในการสรางสรรคผลงานหรือสรางโจทยในการแกไขปญหาเพ่ือใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคนั้น 

2.2.4 พฤติกรรมผูบริโภค 

  2.2.4.1 การวเิคราะหพฤตกิรรมผูบริโภค  

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

                                                            
     20 ยุทธนา อโนทัยสินทวี. 2557.  เปลี่ยนขยะใหเปนเงิน . (ออนไลน) ที่มาของขอมูล 
: http://www.creativemove.com/interview/yuttana-anothaisintawee/#ixzz3kqRs6c2L . สืบคนเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 
2558.  
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พฤติกรรม21 มีความหมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําตางๆของสิ่งมีชิวิตซ่ึงบุคคล 

อ่ืนสามารถสังเกตไดเชน การพูด การเดิน การหัวเราะ การสัมผัส เรียกวา 
พฤติกรรมภายนอก หรือการกระทําที่บุคคลอ่ืนไมสามารถมองเห็นดวยตา เชน การคิด การ
ฝนจินตนาการ ตองสังเกตดวยเครื่องมือตางคอยชวย เชน การใชเคร่ืองมือจับเท็จ การใช
เคร่ืองมือการวัดลมหายใจเขาออก เรียกวา พฤติกรรมภายใน  

ผูบริโภค หมายถึง ผูที่มีความตองการในการซื้อ มีอํานาจในการซื้อ จนทําใหเกิด
พฤติกรรมในการซื้อ และพฤติกรรมในการใช  เม่ือกลาวรวมกัน ไดมีผูใหความหมายของ
พฤติกรรมผูบริโภคจากบริบทตางๆดังนี้ 

พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมตางๆที่บุคคลเขาไปมี
สวนเกี่ยวขอในการเสาะแสวงหาการเลือกซ้ือ การใชและการประเมินผล การกําจัด
ผลิตภัณฑหลังการใชเพ่ือสนองความตองการและความอยากไดใหไดรับความพอใจ
(Belch&Belch,1993, p.103) 

พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมตางๆท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดหาและการใชผลิตภัณฑ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอนและหลังการทํา
กิจกรรมเหลาน้ี (Engel,Blackwell&miniard,1993,p.4) 

พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดลุคคลหน่ึงซึ่งเก่ียวของ
โดยตรงกับการจัดหาการไดมาและการใชสินคาและบริการนั้น  หมายรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งมีอยูกอนหนาแลวและมีสวนในการกําหนดการกระทําดังกลาว(ธงชัย สันติวงษ, 
2540 ,หนา 29) 

พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการ
ไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการของการตัดสินใจกอน
ซื้อ และมีสวนในการกําหนดการกระทําดังกลาว (อดุลย จาตุรงคกุล ,หนา 5) 

                                                            
     21ปริญ ลักษิตานนท .จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบริโภค .(บริษัทอินโฟเมอรเชี่ยลมารก จํากัด, 2544). หนา 45 
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จากการประมวลความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ใน
ขางตน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
แตละบุคคลในการคนหา การเลือกซ้ือ การใช การประเมินผล หรือจัดการกับสินคาและ
บริการ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได ซึ่งเหตุผลที่คุณ
จําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะพฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ 
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความ
พึงพอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนอง
ของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑของคุณใหดีขึ้น
อยางตอเน่ือง 

2.2.4.2 ปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค22 

   1. ดานวัฒนธรรมและประเพณี 
  ปจจัยดานวัฒนธรรมถือเปนปจจัยที่หลอหลอมพฤติกรรมในการเลือกซื้อของแตละ
บุคคลซ่ึงจะแปรเปลี่ยนเปนคานิยมในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ และเปนปจจัยขั้น
พ้ืนฐานที่สุดในการกําหนดความตองการและพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งประกอบไปดวย  

  ชนชั้นทางสังคม  -  เชน เศรษฐี นักธุรกิจ ผูบริหาร พนักงานบริษัท กรรมกร 
เปนตน บุคคลท่ีอยูในชนชั้นทางสังคมเดียวกันก็จะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมการซ้ือที่
เหมือนกัน  

  ศาสนา  - ดวยการส่ือสารทําใหทั่วโลกมีการติดตอทั่วถึงกัน จึงมีการให
ความสําคัญตอความเชื่อทางศาสนาที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลกะทบตอการเลือกเคร่ืองแตง
กาย เพ่ือใหสอดคลองกับความเชื่อทางศาสนาเหลาน้ัน  

                                                            
     22 นที บุญพราหมณ. 2546. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. (งานสัมมนา ,6 พฤศจิกายน 2546.หองประชุมที่ 11 อิม
แพคมารีนา เมืองทองธานี). (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.rilp.ac.th/webpage_tec/sunisa/download/ebook/doc. 

16 ธันวาคม 2558.  
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  2. ดานสังคม 

  ปจจัยดานสังคมเปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวติประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซ้ือ ซึ่งประกอบไปดวย 

 กลุมอางอิง  - กลุมตวัแทนที่มีอิทธิพลตอความคิดของสังคมใดสังคมหนึ่ง เชน 
ครอบครัว เพ่ือนสนิท ฯลฯ แตกลุมเหลาน้ีจะมีขอจํากัดในเร่ืองอาชีพ ระดับชั้นทางสังคมและ
ชวงอายุ 

 ครอบครัว  - กลุมจะมีผลตออิทธิพลทางความคิดของผูบริโภคมากที่สุดเพราะ
ผูบริโภคจะรับฟงความคิดเห็นของคนในครอบครัวเพ่ือการตัดสินใจกอนเสมอ 

 สถานภาพคูครอง  - ผูบริโภคที่มีสถานะเปนโสดจะมีความสนใจทางดาน
แฟชั่นมากกวาผูบริโภคท่ีแตงงานแลว อีกทั้งความกลาในการทดลองการแตงตวัที่แปลก
ใหมยังมีสูงกวาผูบริโภคท่ีแตงงานแลว ผูบริโภคท่ีแตงงานแลวมักคํานึงถึงความสมดุลใน
ดานความตองการ และทรพัยากรของครอบครัวกอน อีกทั้งการแตงกายที่เรียบรอยกวา  

 ขนาดของครอบครัว   -  ขนาดของครอบครัวจะสงผลกระทบตอเงินที่มีเพ่ือใช
จายสําหรับผลิตภัณฑอยางใดอยางหน่ึง ชวงอายุของบุตรในครอบครัวก็มีอิทธิพลตอการใช
จายในครอบครัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑทีผ่ลิตตามแนวโนมแฟชั่น  

 บทบาทและสถานะของผูซือ้     - สถานะภาพทางสังคมที่ผูบริโภคดํารงอยูบาง
บทบาทและสถานะภาพอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา อาชีพและการใชชวีิตของ
ผูบริโภค 

 วัฏจักรชีวิตของครอบครัว (FLC ,Family life cycle)23   เ ป น ลํ า ดั บขั้ น ตอนที่
ผูบริโภคดําเนินผาน และมีทัศนคติและพฤติกรรมตามขั้นตอนน้ัน ผูทําการตลาดมักกลาวถึง
กลุมเปาหมายโดยระบุเปนชวงชีวิตของครอบครัว เชน “แตงงานแลวยังไมมีลูก” “แตงงาน
และมีลูกแลว” “โสด” เปนตน คนโสดมักใชเงินกับ ผลิตภัณฑบางอยางมากกวาคนที่แตงงาน
และผูที่มีลูก โดยจะใชเงินกับผลิตภัณฑประเภทอาหาร, เทคโนโลยี,เคร่ืองแตงกาย, สิ่ง
บันเทิง, การรักษาสุขภาพและความงาม  

 ความคิดตอตนเอง (Self-concept) หรือ (Self-perception) หมายถึงการที่
ผูบริโภครับรูตนเอง ความคิดตอตนเองรวมถึงทัศนคติ การรับรู ความเชื่อ และการประเมิน
                                                            
     23 สุปญญา ไชยชาญ. หลักการตลาด. (กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟว่ิง,2543). หนา 45   
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ตนเอง ถึงแมวาความคิดตอตนเองจะเปลี่ยนแตจะเปลี่ยนอยางชา คนแตละคนมีเอกลักษณ
ของตนเองจากความคิดตอตนเองนี้ความคิดตอตนเองมีทั้งภาพลักษณที่เราตองการ (Ideal 
Self-image) ซึ่งเปนภาพลักษณที่เราตองการใหเปนและภาพลักษณที่เปนจริง (Real Self-
image) ซึ่งเปนภาพลักษณที่เรารับรูตัวเองจริง โดยทั่วไปเราพยายามยกระดับภาพลักษณ
ของตนเองใหถึงระดับภาพลักษณที่ตองการ   

 บุคลิกภาพ   องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของความคิดตอตนเองคือ
ภาพลักษณรูปราง (Body image) ซึ่งหมายถึงการรับรูในเรื่องความงามของรูปรางหนาตา 
คนที่มีการรับรูในเรื่องภาพลักษณของรูปรางมักจะออกกาลังการเพ่ือลดนาหนักมากกวาผูที่
เปน เพราะตองการรักษาสุขภาพหรือเหตุผลทางสังคมความคิดที่มีตอตนเองมีอิทธิพลตอ
การบริโภค สิ่งที่ผูบริโภคแสดงใหเห็นความคิดดังกลาว เชน นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียน
อยูชั้นปสุดทายอาจเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการแตงตัวใหดูเหมือนคนทํางานมากขึ้นหรือตองการ
ลบรอยสักที่เปนดูโกเกเปนแฟชั่นออกเพราะคิดวาคนอยูในวัยทางานแลวและไมเหมาะกับ
ชวงชีวิตใหม ความคิดตอตนเองของแตละคนไมเหมือนกันขึ้นอยูกับวาอยูในบทบาทใด เปน
ผูใชสินคา ผูซื้อสินคาหรือผูจายเงินซ้ือ ผูใชสินคาอาจมีความคิดวาตัวเองเปนผูมีความรูใน
การใชอยางดี แยกแยะไดวาสินคาดีหรือไมดี ผูบริโภคอาจมีความคิดวาตัวเองเปนคน
ประหยัดมัธยัสถ หรือเปนผูที่ไมไดสนใจวาสินคาจะมีมูลคามากนอย เพราะไมมีขอจํากัดใน
การใชจาย  

 3. ดานสวนบุคคล 

การตัดสินใจของผูซื้อน้ันมักจะไดรับอิทธพิลจากคุณสมบัติสวนบุคคลตางๆ  เชน  

 เชื้อชาติ   -  กลุมคนที่มีเชื้อชาติตางกันมีความนิยมบริโภคสินคาที่ตางกัน ไม
วาจะเปนในดานของโทนสี ลวดลาย และโครงรางเงา อันมาจากประสบการณและการเลี้ยงดู  

 อายุและระยะเวลาของชวงชีวิต -  พฤติกรรมของผูบริโภคน้ันหากอยูในชวงอายุ
เดียวกันก็จะมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือที่เหมือนหรือคลายกัน ซึ่งชวงอายุที่แตกตางกัน  จะ
มีความชอบหรือความตองการแตกตางกันไป อายุของผูบริโภคมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
คะเนไดวาผูบริโภคจะซ้ือผลิตภัณฑอะไร โดยดูที่อายุ อายุสัมพันธกับรสนิยมของผูบริโภค
ในเรื่องอาหาร เส้ือผา รถยนต เฟอรนิเจอร และการพักผอนหยอนใจ รวมถึงรายการ
โทรทัศนที่ชอบ  ในแตละชวงอายุ คนตางวัยจะมีวิถีการดาเนินชีวิตที่แตกตางกัน เชน 

- อาชีพ (Occupation)  
- บุคลิกภาพ (Attitude)  
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- รสนิยม (Taste)  
- ความเปนอยู (Taste of Living)  
- กิจกรรม (Leisure)  

 เพศ ชายและหญิงมีความแตกตางกันทางสรีระซึง่ทาใหมีความตองการ
ผลิตภัณฑตางกัน แตละเพศมีบทบาททางสังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจตางกัน ชายและ
หญิงมีอุปนิสัยการซื้อของตางกัน ชอบสถานที่ที่ไปซือ้ของ และมองราคาสินคาไมเหมือนกัน 
บทบาทของผูหญิงที่เปลี่ยนไปในปจจุบันทาใหบรษิัทตองมีกลยุทธใหม และสรางผลิตภัณฑ
มุงที่กลุมผูบรโิภคท่ีเปนผูหญิงมากขึ้น การตัดสินใจของผูหญิงมักเก่ียวของกับทางเลือก
มากกวาหน่ึง ผูหญิงมองวาการเลือกซ้ือสินคาเปนกระบวนการเรียนรูที่ทําใหไดทราบขอมูล
เก่ียวกับผลติภัณฑที่มีใหเลอืกและเกณฑการเลือกที่เพ่ิมขึ้นไดตลอด  

 การศึกษา  -  การศึกษาของแตละบุคคลสงผลตอรายได อาชีพ วิถีชีวิตความ
เปนอยูและรสนิยมในการเลือกซ้ือสินคาตางๆ 

 อาชีพ -  ลักษณะอาชีพมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคเชนกันลักษณะอาชีพที่
แตกตางกันก็จะทําใหมีความตองการที่แตกตางกัน 

 ฐานะทางเศรษฐกิจ   -  รายรับ รายจาย มีกระทบผลและมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อซ่ึงหากผูบริโภคมีรายจายมากกวารายรับกจ็ะทําใหผูซื้อมีการตัดสินใจที่เขมงวด
มากขึ้น 

 รูปแบบการใชชีวิต   -  วิธีการใชชีวิตซ่ึงเห็นไดจากกิจกรรมการใชชีวิต ความ
สนใจ และความคิดเห็นของคนหนึ่งๆ รูปแบบการใชชีวิตสะทอนบุคลิกภาพและความคิดจอ
จนเองของผูบริโภคการวิเคราะหลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) จะทําใหทราบวา
ผูบริโภคมีรูปแบบการใชชีวิตอยางไรและสามารถแบงผูบริโภคเปนประเภทตางๆ ได 
กลาวคือเม่ือผูทําการตลาดไดขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการใชชีวิต ก็จะสามารถแบงตลาดเปน
ตลาดยอยและเจาะกลุมผูบริโภคไดถูกตอง  
 
  4. ดานจิตวิทยา 

การเลือกซ้ือของบุคคลไดรบัอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบดวย  

 การจูงใจ พฤติกรรมการเลือกซื้อจะอยูที่การสรางแรงจูงใจใหแกผูบริโภค ดังน้ัน
คุณจะตองพิจารณาวาสินคาของคุณสามารถสรางแรงใจใหแกผูบริโภคไดมากนอยเพียงใด
และสิ่งใดคือแรงจูงใจ เชน ราคา รูปแบบ สีสัน คุณลักษณะ ฯลฯ 
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 การรับรู พฤติกรรมผูบริโภคขึ้นอยูกับการรับรูของผูบริโภคเองซ่ึงแตละคนการ
รับรูยอมไมเทาเทียมกัน 

 การเรียนรู พฤติกรรมผูบรโิภคแตละบุคคลคนในการบริโภคสินคาน้ัน ยอม
จะตองมีการเรียนรูกอนเพ่ือการใชประโยชนจากสินคา ซึ่งผูบริโภคท่ีใชสินคาเดียวกันอาจจะ
เรียนรูการใชประโยชนคนละดาน  

 ความเชื่อและทัศนคติสวนบคุคล ผูบริโภคมักใชความเชือ่และทัศนคตสิวนตวัใน
การตัดสินใจซื้อเสมอ  

  2.2.4.3 การแบงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคตามลกัษณะจิตนิสยั 

  การแบงกลุมเปาหมายตามลักษณะจิตนิสัย(Psychographic Segmentation)  
เปนการแบงตามคุณลักษณะทางจิตวิทยา (Psychology) และประชากรศาสตร
(Demographic) ผสมกัน โดยมีปจจัยที่เก่ียวของเพ่ิมจาก demographic ไดแก รูปแบบการ
ใชชีวิต บุคลิกภาพ คานิยม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ที่สะทอนตัวตนของกลุมเปาหมาย
ไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

  การแบงตลาดในเชิงจิตนิสัยสามารถท่ีจะใชเกณฑรูปแบบการดําเนินชวีิต 
บุคลิกภาพ ชนชั้นทางสังคม คานิยม มาใชไดดังนี้ 

1. ชั้นทางสังคม (Social Class)  ชั้นทางสังคมมีอิทธิพลอยางมากตอความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ เชน สังคมของชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง หรือชนชั้นลาง มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในเรื่องของการใชบริการของโรงแรม เชน กิจกรรมพักผอน การรับประทานอาหาร
หรือพบปะสังสรรค  งานสังคม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

2. คานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต (Value and Lifestyle)  ผูบ ริโภคจะถูก
จัดกลุมตามภาพลักษณสวนตัว คานิยมและความพึงพอใจ รวมทั้งเจตคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
และรูปแบบการใชชีวิต โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่กระทํา 

3. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพเปนลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกัน
ของบุคคล ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมตาง ๆ รวมทั้งมีอิทธิพลตอ
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑของแตละคน นักการตลาดจึงใชตัวแปรทางบุคลิกภาพในการแบง
สวนตลาด โดยการสรางบุคลิกตราสินคาใหสอดคลองกับบุคลิกภาพของผูบริโภค  
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  2.2.4.4 หลักเกณฑที่จําเปนตองพิจารณาในการวิเคราะหผูบริโภค24  

1. ประโยชนของตัวสินคาและบริการ ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือโดย
สนใจประโยชนที่ไดจากตัวสินคาและบริการ มากกวาตัวสินคาและบริการ เชนการซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร ผูซื้อจะคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับคือเครื่องจะตองสามารถประมวลผล ได
รวดเร็วและแมนยํา 

2. ระดับความตองการ ในทางการตลาดระดับความตองการสามารถแบงไดเปน 3 
ระดับ คือ ความอยากได(Want) ความปรารถนา (Desire) และความตองการ (Needs) 
ระดับความตองการเหลาน้ีเปนส่ิงที่บงบอกวาผูบริโภคมีแตละคนมีระดับความตองการที่
แตกตางกันไป ดังน้ันคุณจําเปนตองศึกษาอยางยิ่งวาสินคาและบริการของคุณนั้นสามารถ
เขาไปตอบสนองความตองการของผูบริโภคในระดับใด 

3. เกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑ นอกจากประโยชนของสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคจะไดรับแลวยังมีอีกส่ิงหน่ึงที่ประกอบควบกับประโยชนนั้นซ่ึงเรียกวา "เกณฑ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ" เชน รถยนต คุณลักษณะสวนเพ่ิมคือ บรรทุกนํ้าหนักไดมาก 
ประหยัดนํ้ามัน ฯลฯ ดังน้ันการเลือกซ้ือ ผูบริโภคจึงพิจารณาสวนเพ่ิมเติมเหลาน้ีเสมอคุณ
จะตองศึกษาวาคุณลักษณะสวนเพิ่มเติมที่มีอยูในตัวสินคาและบริการของคุณสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทั้งหมดหรือไม 

4. พิจารณาจัดลําดับตราสินคา ผูบริโภคแตละคนเมื่อตองการเลือกซ้ือสินคาและ
บริการใดๆ ก็ตามมักจะมีตราสินคาในใจเสมอ โดยผูบริโภคจะมีการจัดลําดับตราสินคาตาม
เกณฑคุณลักษณะที่ผูบริโภคเลือกไว เพ่ือประเมินผลและทําการตัดสินใจซื้อ ดังน้ันหากคุณ
สามารถสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักในตลาดแลวสินคาและบริการของคุณก็จะอยูในใจของ
ผูบริโภคในการจัดลําดับตราสินคา 

5. บทบาทในการเลือกซ้ือ การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการอยางใดอยาง
หนึ่งผูบริโภคประกอบไปดวย 5 บทบาทดวยกัน คือ  

                                                            
     24 อรชร มณีสงฆ. พฤติกรรมผูบริโภค. (ออนไลน). แหลงที่มา : 
: http://www.ba.cmu.ac.th/~ek/mobile721/mat/consumer.ppt. 16 ธันวาคม 2557 
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 ผูริเร่ิม เปนผูที่มีความตองการเปนคนแรก ซึ่งบุคคลน้ีอาจจะไมใชผูเปน
เจาของหรือเปนผูใชสินคาและบริการน้ันๆ  
แตเปนผูคิดริเริ่มเพียงอยางเดียว 

 ผูมีอิทธิพล เปนผูที่มีอิทธพิลทางความคิด ผูบริโภคอาจจะเขาไปขอ
คําปรึกษาและคําแนะนํากอนการตัดสินใจซื้อ 

 ผูตัดสินใจ เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ 

 ผูซื้อ เปนผูที่นําเงินไปจายคาสินคาและบริการและนําสินคาน้ันกลับมา 

 ผูใช เปนผูนําสินคาและบริการที่ซื้อมาไปใชงาน 

 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 ผศ.รัตรลักษณ ปญจวุฒิพัฒน (2551) ไดสรางแนวทางการวิธีการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐจากเศษผาไหม  กลุมแมบานตําบลนกออก อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา นําเอาเศษผาไหมจากการตัดเย็บเสื้อผามาสรางมูลคาเพ่ิมโดยการใช
วิธีการตกแตงประยุกตจากการตกแตงเสื้อผา  ทําเปนโคมไฟ ผามาน หมอนอิงกระเปา แต
ยังมีเศษผาขนาดเล็กมากอีกมากมายที่หลงเหลือจากกระบวนการตัดเย็บ ผูวิจัยจึงนํามา
สรางสรรคประดิษฐเปนดอกไมประดิษฐรูปแบบตางๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหมากขึ้น โดยมีเกณฑ
กําหนดวาเศษผาตองไมเปอน สกปรก สีไมตก ไมมีตําหนิจากการทอหรือยอม เพราะจะมี
ผลตออารมณความรูสึกของผูซื้อ 
  พลวัต เพชรนารถ และ วจี อินทรักษ (2551)   ศึกษาผาฝายในการวิจัยเร่ืองการ
ผลิตภัณฑโคมไฟจากผาฝายพ้ืนเมือง กรณีศึกษาชุมชนบานกุดจอก ตําบลกุดจอก ก่ิง
อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พบวาไดทําการศึกษาลักษณะและชนิดของเสนใยฝาย
อยางละเอียดเนื่องจากเปนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร อีกทั้งยังศึกษาลักษณะของการ
ฟอก ยอม ลักษณะของเคมี สียอม และสีธรรมชาติ  การทอเปนผืนผาโดยมีลักษณะการทอ 
4 วิธี คือ การทอพ้ืนฐาน ทอขิด ทอจก ทอมัดหม่ี  ในดานการแปรรูปผลิตภัณฑนั้น 
ผลิตภัณฑที่ชุมชนแหงน้ียังคงเปนรูปแบบผลิตภัณฑแบบด้ังเดิม จึงตองมีการพัฒนาแนวคิด
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รูปแบบของผลิตภัณฑเพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมและเพ่ือเพิ่มมูลคาใหแกตัว
ผลิตภัณฑ มีการสํารวจรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายทอพ้ืนเมือง  ซึ่งพบวา มี
ลักษณะของผาฝายที่คลายคลึงกับชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย มีขั้นตอนการผลิตที่ไมซับซอน
มากนัก สามารถผลิตไดภายในชุมชน และยังสามารถพัฒนาแนวคิดและรูปแบบจาก
ผลิตภัณฑนีเ้พ่ือใหไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมได ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  สิงหา ปรารมภ  และ นิรัช สุดสังข (2554)  การออกแบบของที่ระลึก โดยใช 
อัตลักษณเคร่ืองแตงกาย ของชุมชนไทลื้อ บานหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน พบวา 
ผูวิจัยไดศึกษาอัตลักษณเครื่องแตงกาย ของชุมชนไทลื้อบานหนองบัว อําเภอทาวังผา
จังหวัดนาน  เพ่ือออกแบบของที่ระลึก ไดแกตุกตาหุนชายหญิง สวมใสเคร่ืองแตงกายของ
ชุมชน  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว เปนส่ือกลางในการเผยแผวัฒนธรรมของชุมชน มี
การศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหลักฐานตางๆ ของไทลื้อ เก่ียวกับลักษณะเครื่องแตงกาย
ที่ใชในอดีต จากการบันทึกเร่ืองราวของภาพกิจกรรมฝาผนังวัดหนองบัว บานจําลองไทลื้อ 
พระธาตุจอมแจง อนุสาวรียเจาหลวงเมืองลา เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบ และใช
แนวคิด Contemporary ethnic style เปนรูปแบบหลักในการออกแบบ โดยมีกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวที่เขามาชมวิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ และไดรับความสนใจอยาง
มาก 
  จรัสพิมพ วังเย็น (2554)  การออกแบบเครื่องนุงหมเพ่ือพัฒนารูปแบบสินคา
พ้ืนเมือง กรณีศึกษา ผาจกไทยวน จังหวัดราชบุรี พบวาชุมชนทอผาจกไทยวนมีการพัฒนา
รูปแบบของลวดลายใหทันสมัยมากขึ้นตามความตองการของผูบริโภค โดยมีแนวคิดในการ
ทอผาแบบวิถีด้ังเดิมผสมผสานกับการผลิตเพ่ือการคา เกิดเปนลวดลายที่แบงไดเปนสอง
ประเภทคือ ลวดลายแบบด้ังเดิมและลวดลายแบบประยุกต  ผูวิจัยไดนําเอาผาในกลุมผาซ่ิน
ตามาใชในการออกแบบเคร่ืองแตงกายเน่ืองจากเปนลายที่มีลักษณะกระจายอยูเต็มตัวผืน
ผา และมีความเหมาะสมที่จะนํามาออกแบบมากกวาผาจกชนิดอ่ืนที่มีเฉพาะตรงตีนผา  อีก
ทั้งลวดลายเปนลายที่มีขนาดเล็ก และมีสีสันที่หลากหลาย ราคาไมแพงมากเหมาะสม
สาํหรับการนํามาทดลองพัฒนาเปนตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกายสําหรับสตรีวัย
ทํางานที่มีอายุระหวาง 25-40ป  จํานวน 6 ชุด โดยวิเคราะหผลการประเมินจากทัศนคติที่มี
ตอการเลือกใชเส้ือผาสําเร็จรูปจากผาทอพื้นเมืองมาใชรวมกับการออกแบบ 

  ปยะนุช กมลวิศษิฎ (2552)  ไดศึกษาวิธีการนําวัสดุเหลอืใชจากกระบวนการ
ผลิตกางเกงยนีสบริษทัฮารา ไทยแลนดจํากัด ไดเสนอวิธีการในการวิเคราะหเศษผาทีไ่ด
และจัดกลุมสขีองผายีนสตามกระบวนการซัก ฟอก และยอม เพ่ือใหสามารถนําเศษผายีนส
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ไปประยุกตใชไดอยางงาย  โดยสรางเกณฑในการเลอืกเศษผา ไดแก สีของเศษผายีนสที่
เหลือมากที่สุด และเปนชิน้ที่มีรูปรางชัดเจน ไมมีลักษณะแยกยอยออกมา เน่ืองจากสวน
ดังกลาวไมเอ้ืออํานวยตอการตัดตอและสรางสรรคผลงาน  

 ปุณฑริกา สุคนธสิงห  (2556) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง   การพัฒนาศักยภาพทาง
การตลาด ผลิตภัณฑจากเศษผา และสรางเครือขายความรวมมือ : กรณีศึกษา กลุมอาชีพ
ตัดเย็บบานน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือ ศึกษาการดําเนินงาน สภาพปญหา และความตองการของกลุมอาชีพตัดเย็บบานนํ้า
รอน ตําบลน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  พัฒนาศักยภาพทางการตลาด ในดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ โดยใชวัสดุจากเศษผา และสรางเครือขายความรวมมือตอยอดองค
ความรูใหแกชุมชนในตําบลน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ประชากรในการศึกษา
คือ กลุมอาชีพตัดเย็บหมู 5 บานน้ํารอน ตําบลนํ้ารอน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 
จํานวน 28 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ 
แบบประเมินพฤติกรรม การเรียนรู ของสมาชิกกลุมอาชีพ และแบบประเมินความรู 
ความสามารถ และทักษะ และระดับรายได ผลการวิจัย พบวา มีการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
เศษผา 3 ชิ้นงาน ไดแก  ผลิตภัณฑไกแจจากเศษผา  ผลิตภัณฑดอกไมแฟนซีจากเศษผา 
ผลิตภัณฑคียโคฟเวอรซองกุญแจจากเศษผาและชุมชนสามารถนําไปจัดจําหนายได เกิด
การพัฒนาศักยภาพทางตลาด  
  Kenneth D. Langley, Yong K. Kim and Armand F. Lewis (2000) การวิจัยเร่ือง
การลดปริมาณเศษผา พบวาเศษผาจากการตัดเย็บถูกนําไปทิ้งและนําไปใชตอในระบบ
อุตสาหกรรมเพ่ือทําความสะอาด หรือถูกนําไปกําจัดอยางไมถูกวิธี จะทําใหเกิดมลภาวะ
มากกวาการทิ้งเศษผาตามกระบวนการทิ้ง โดยผลการวิจัยมีการกลาวอางถึงสถิติของ
มลภาวะที่เกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการทําลายและกําจัดเศษผา เปรียบเทียบระหวางเศษ
ผาธรรมดากับเศษผาที่ถูกนําไปใชเพ่ือทําความสะอาด ไดผลวาเศษผาน้ันไมเหมาะสมตอ
การนําไปใชตอในรูปแบบของการทําความสะอาดหรือกําจัดทิ้ง กลาวคือ กระบวนการ
ดังกลาวตองใชพลังงานในการขนสงและการเผาทําลายเศษผาทําใหเกิดการปลอยกาซเรือน
กระจกมากกวาการใชผลิตภัณฑสําหรับเช็ดทําความสะอาดโดยเฉพาะ ควรนําเศษผาไปใช
ซ้าํในทางการอ่ืนมากกวาการใชทําความสะอาดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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  จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวของขางตน ผูวิจัยจึงสรุปประเด็นสาํคัญไดดังนี้ 

1. ในการออกแบบผลติภัณฑใหม รูปลักษณที่พบเห็นตองคงเอกลักษณของชุมชนไว  
โดยทําการปรับเปลี่ยนเพียงแนวคิดภาพลกัษณเทาน้ัน   

2. ควรเลือกนําเอาวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
3. เพ่ือความยั่งยนืของชุมชน ตองพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหสามารถเรียนรู

กระบวนการและผลติผลติภัณฑไดเอง ตองทําการศึกษาวาชุมชนมีศักยภาพดาน
ใดบางที่จะสามารถชวยพัฒนาได 

4. ควรใชเศษผาอยางคุมคามากที่สุด หรือไมควรใหเหลือทิ้งเปนขยะ  
5. ผาฝายมีขอจํากัดในการตัดเย็บ คือมีความหนา มีเศษฝายทออยูหลากหลายสี 

หลากหลายขนาด ผูวิจัยควรมีความระวังในการออกแบบ 
6. ขอจํากัดของเศษผา  ตองไมเปรอะเปอน สกปรก เพราะจะเปนการลดคุณคาของ

ผลิตภัณฑ ควรตั้งเกณฑในการเลือกเศษผามาใชเพ่ืออํานวยตอการตัดตอและ
สรางสรรคผลงานออกแบบ 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
  งานวิจัยเร่ือง “แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น
ประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใช: กรณีศึกษาผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย อ.ปว  
จังหวัดนาน”  มีจุดประสงคเพ่ือคนหาแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการออกแบบ
ผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดและสราง
เปนหลักสูตรแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝาย
ทอเหลือใชจากกระบวนการตัด โดยใชผาฝายทอไทลื้อ บานเฮ้ีย  อําเภอปว จังหวัดนาน 

  ผูวิจัยไดแบงกระบวนการวิจัยออกเปน 3 สวน เพ่ือสะดวกตอการเก็บขอมูลและ
ประเมินผล ดังนี้ 

สวนของกระบวนการวิจยั วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
3.1 การศึกษาขอมูลและการเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ 

1. ศึกษาขอมูลทีเ่ปนเอกสาร รวบรวมขอมูลจาก
หนังสือหรืองานวิจัยที่เก่ียวของ 

2. สรางเคร่ืองมือการเก็บขอมูล ไดแก แนวคําถาม
แบบมีโครงสรางสําหรับการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ 
3. เก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณเชิง
ลึก  

3.2 การเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง 

1. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สรุป
แนวคิดที่ไดจากน้ันจึงสรางคําถามสําหรับ
แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
2. เก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางโดยใชแบบสอบถาม
3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

3.3 การเก็บขอมูลประเมินผลการ
ออกแบบจากกลุมผูเชี่ยวชาญและ
นักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น 

1. นําผลการวิเคราะหมาออกแบบผลติภัณฑแฟชั่น
ประเภทกระเปาจากเศษผาฝายตรวจสอบ และ
สอบถามผูเชีย่วชาญที่เก่ียวของเพ่ือหาประสิทธผิล
ของการออกแบบ 
(ตอ) 
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 โดยทั้งสามสวนมีวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

 3.1 การศึกษาขอมูลและการเก็บขอมูลโดยการสมัภาษณผูเชีย่วชาญ  
  เพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกบัแนวทางในการในการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑแฟชั่น
จากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดใหแกชมุชนบานเฮ้ีย  

  1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
ขอมูลที่ใชในการวิจัย ขอมูลที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ มีขั้นตอนรวบรวมขอมูลมาจาก 
แหลงขอมูล 2 ประเภท 
  1.1 ขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลประเภทเอกสาร และสิ่งพิมพ 
อิเล็กทรอนิกส แบงเน้ือหาที่ตองศึกษาไวเปน 2 สวน คือ 
   1.1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น 
จากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ หรืองานวิจัยที่เก่ียวของ 
   1.1.2 ขอมูลทางดานการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอเหลือ
ใชจากกระบวนการตัดใหแกชุมชนบานเฮี้ย   รวบรวมขอมูลจากหนังสือหรืองานวิจัยที่
เก่ียวของ 
  1.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลประเภทบุคคล ศึกษาจากการเก็บ
ขอมูลการออกแบบจากการสอบถาม โดยสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview)  

1.2.1 การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับผาฝายทอบานเฮ้ีย จํานวน 6 
ทานไดแก  

1. นางแพว คําภานุช ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย  

2. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย จากน้ันนําเสนอ
ผลงานวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑแฟชัน่ประเภท
กระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการ
ตัด โดยใชผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย 

3.4 การเก็บขอมูลประเมินผลการ
ออกแบบจาก ผลการประเมิน
ตนแบบโดยกลุมตวัอยาง 

1. สอบถามกลุมตัวอยาง คนเมืองและคนนาน 
เกียวกับความพึงพอใจในตนแบบที่นําเสนอ 
2. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย DPU



75 
 

2. นางกิ่งจันทร ลือยศ  ชางทอผาฝายบานเฮ้ีย 
3. นางสมพร โวทาน ชางสกรีนและตกแตงผาฝายบานเฮ้ีย 
4. นางคําเอ้ือย มูลคํา ชางเย็บผาบานเฮ้ีย 
5. นางศรีสุดา โวทาน ผูบริหารงานฝายขาย กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผา
ฝายบานเฮ้ีย 
6. นางสาวอาทิมา ลือยศ    ผูบริหารงานฝายขายและประสานงาน กลุม
วิสาหกิจชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย 

   1.2.2 การสัมภาษณจากนักวิชาการและนักออกแบบ เพ่ือสอบถามแนวทาง
ในสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑที่สรางสรรคจากเศษผาและแนวทางในการออกแบบ ใช
วิธีการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

เกณฑในการคัดเลือกนักวิชาการและนักออกแบบ 

   - เปนผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นผูที่มีประสบการณใน
วงการมากกวา 5 ป ขึ้นไป  

    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

  โดยมีรายนามนักวิชาการและนักออกแบบ จํานวน 3 ทานดังน้ี 

1. อาจารยสิรัชชา สําลีทอง  
  รองคณบดีฝายวิชาการ และอาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น  
  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. คุณพรรณทิพา พวงดี  
  นักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทเครื่องประดับและกระเปา  
  บริษัทธนูลักษณ จํากัด มหาชน 
3. คุณทองทิพย วีระกะสัส 
  ชางทําแมแบบและตัดเย็บกระเปา  
  รับจางบริษัทชั้นนําเชน แบรนดอิชชู (Issue) 

 ในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประเด็นคําถามจะเขียนขึ้นมาจากการประมวล
ขอมูลประเภทเอกสาร คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณจะเปนขอสรุปสวนแรกของผลการ
วิเคราะหในบทที่ 4 แนวคําถามที่จะใชในการสัมภาษณไดกําหนดขอบเขตของประเด็น
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เก่ียวกับแนวทางในการในการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑแฟชั่นที่สรางสรรคจากเศษผา
ฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัด ดังนี้ 

1. ประวัติของชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย  ที่มาของเศษผาและการนําเศษผาไป 
ประยุกตใชผลิตเปนสินคาเพ่ือจําหนาย  

2. แนวคิด ทัศนคติและการสรางมูลคาเพ่ิมในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ
แฟชั่นจากเศษผาฝายทอ บานเฮ้ีย 

3. ความเหมาะสมของทฤษฎี องคประกอบในการออกแบบและหลักการที่ใช
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอ บานเฮ้ีย 

4. แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอและทิศทางในการ
ออกแบบ 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

  เคร่ืองมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลในสวนนี้ เปนแบบสัมภาษณมีอยู 2 สวน ไดแก  

สวนที่ 1  ขอมูลสวนตัวเก่ียวกับบุคคล 
สวนที่ 2  แบบสัมภาษณเพ่ือแสดงความคิดเห็นในลักษณะเลือกตอบ 

3.การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

  ผูวิจัยใชวิธเีก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทีใ่หขอมูล 1 ทานใช
เวลาประมาณ 60 นาที โดยการสัมภาษณแบบตวัตอตัว (Face - to-Face –Interview) 

4.การวิเคราะหขอมูล 

  4.1. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยหาคาเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามการสัมภาษณที่มีขอคิดเห็นที่ตรงกันมาก
ที่สุดมาเปนขอสรุป 
  4.2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการเขียนบันทึกแบบ
สัมภาษณเชิงลึกและนําขอมูลที่มีเน้ือหาและประเด็นทซี้ําๆกัน (Theme) มาหาขอสรุปที่
เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงปริมาณที่วิเคราะหไดเพ่ือตอบคําถามการวิจัย 
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3.2 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

  เพ่ือวิเคราะหรูปแบบและแนวทางในการออกแบบใหตรงกับความตองการของกลุม
ผูบริโภค  โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย เพ่ือสํารวจตัวแปรตาง ๆ 
ที่ใชในการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย  
  ไดแก กลุมสตรีผูบริโภคผลิตภัณฑแฟชั่น (จากกลุมประชากรที่มีอายุ 18 ปขึ้น
ไป) 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมสตรีผูใชผลิตภัณฑแฟชั่น ไดแก กลุมคนเมือง หรือ คนกรุงเทพและคน

ตางจังหวัดที่เขามาทํางานในกรุงเทพ อาศัยอยูในกรุงเทพ จํานวน 25 คน โดยเก็บขอมูล
จาก งานแสดงสินคาผลิตภัณฑจากผาทอ   และกลุมคนนานคนจังหวัดนานที่อาศัย หรือ
ประกอบอาชีพในจังหวัดนานและแถบภาคเหนือ สวนใหญใชสินคาจากผาฝายทอ  โดยเก็บ
ตัวอยางจาก การลงพื้นที่ ณ เมืองนาน จํานวน 25 คน รวมทั้งหมด 50 คน  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    

  เคร่ืองมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลในสวนนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากเศษผาทอ และเพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับความตองการในผลิตภัณฑ
แฟชั่นของกลุมผูบริโภค ซึ่งมีอยู 3 สวน ไดแก  

สวนที่ 1:  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2:  ขอมูลเกี่ยวกบัความตองการในผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา 
สวนที่ 3:  ขอมูลเกี่ยวกบัทศันคตทิี่มีตอการเลือกใชสนิคาจากเศษผาทอ 
4.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

  4.1. ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับทฤษฎีทางดานการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นโดย
สรุปผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ และศึกษาขอมูลจากการ
รวบรวมขอมูลเอกสาร จากบทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวของ ขอมูลเก่ียวกับทฤษฎี
การออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือเปนการหา
องคประกอบหลักและรูปแบบของการออกแบบที่มีความเหมาะสม เปนเอกลักษณ 
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  
    ทฤษฎีและแนวทางการออกแบบศลิปะที่ใช คือ 
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1. ทฤษฎีสีและสเกลภาพของโคบายาชิ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
2. องคประกอบในการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่น 

 
    4.2. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาที่มีอยูใน
ปจจุบัน ที่ไดจากการสํารวจลงพื้นที่ตามหางรานจําหนายผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผา เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดแก รูปแบบ ราคาสินคา วัสดุและกลุมผูบริโภค   
       4.3. ศึกษาและวิเคราะหหาผลจากการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผา โดย
เร่ิมวิเคราะหความตองการของกลุมบริโภคเปนขอมูลหลักเพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอใหสอดคลองกับความตองการ
มากที่สุด 

5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
   ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทีส่รางขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตาม
เน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ดังนี้ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุลักษณ ศรีบุรี  
  ผูเชี่ยวชาญดานระบบการศกึษาและการวจัิย 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพรรณ บุณยรัตนกลิน  
  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3.  อาจารยปรุฬลภย พฤกษโสภี   
  อาจารยประจํา สาขาวิชาการออกแบบพัสตราภรณ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   

หลังจากน้ันนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)โดยใชสตูร IOC = Σ R 
เม่ือ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of congruence) 

N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
R หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
โดยที่  
คา +1 หมายถึง ขอคําถามสามารถนําไปวัดไดอยางแนนอน 
คา 0 หมายถึง ไมแนใจวาจะวัดได 
คา -1 หมายถึง ขอคําถามไมสามารถนําไปวัดไดอยางแนนอน 

DPU



79 
 

  ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญ 
ทั้ง 3ทานซ่ึงไดตรวจสอบแบบสอบถามแลวเห็นวาแบบสอบถามทุกขอที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแตละดาน และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
สวนขอที่มี IOC ต่ํากวา 0.5 ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขตอไป ตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยมีคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.5 ถึง 1 จากน้ันจึง
นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
 

6. การวิเคราะหขอมูล 
   วิเคราะหโดยการคํานวณคาเฉลี่ยจากแบบสอบถาม และวเิคราะหโดยการคํานวณ
คารอยละจากแบบสอบถาม 
   ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและแบบประเมิน ทําการตรวจสอบขอมูล (Editing)โดย
ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามที่กลุมตวัอยางทําการตอบ และแยก
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 

3.3 เก็บขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น  
   มีจุดประสงคเพ่ือประเมินและตรวจสอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
ออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัด โดยใชผาฝายทอ
ไทลื้อบานเฮ้ีย ในสวนน้ีใชแบบสอบถามกับกลุมนักออกแบบ โดยนําผลการวิเคราะหมา
ออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายตรวจสอบ และสอบถามกับผูเชี่ยวชาญทีเ่ก่ียวของ
เพ่ือหาประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอวาตรงกับ
สมมติฐานหรือไม โดยการสรางแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ชุด ไดแก  
การประเมินตนแบบจากผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการ จํานวน 5 คน คร้ังที่ 1 โดยประเมิน
ตนแบบ จํานวน 9 แบบ จากน้ันสรุปแบบอภิปรายผล และออกแบบตนแบบใหม แลวทําการ
ประเมินตนแบบจากผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการ จํานวน 5 คน ครั้งที่ 2 โดยประเมิน
ตนแบบ จํานวน 3แบบและประเมินขนาดที่เหมาะสมจากแมแบบกระดาษ 
 

1. เกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น 
1.1  เปนผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นผูที่มีประสบการณในวงการ

มากกวา 5ปขึ้นไป  
1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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โดยมีรายนามผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น จํานวน 5 คน ดังนี้ 
1. อาจารยศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล 

อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
ผูเชี่ยวชาญดานการประดิษฐและตกแตงดวยผา 

2. อาจารยจิราพร หุตะกมล 
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ผูเชี่ยวชาญดานการตัดเย็บสิ่งทอ 

3. อาจารยมัลลิกา จงจิตต 
 อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย   
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและตกแตงผลิตภัณฑจากผา 
4. คุณชนกนันท มุกดาพงศธร 
  บริษัท TOUCHING POINT 
    ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นและที่ปรึกษาดานการ      

สรางแบรนดสินคาแฟชั่น 
5. คุณสุระเกียรติ รัตนอํานวยศิริ 

ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด(มหาชน) 
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแฟชั่น 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลในสวนนี้คือ แบบประเมิน โดยเน้ือหาประกอบดวย
สวนตางๆ คือ 

สวนที่ 1 : การประเมินตนแบบ 
1. ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชในการออกแบบ    
2. ความเหมาะสมดานการจับคูสีและการกําหนดรอยละของสี    
3. ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงานประกอบ   
4. ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปา       
5. ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุตกแตง        
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สวนที่ 2 : ความเหมาะสมดานขนาดของกระเปา เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการผลติ
ดวยชุมชนเองในอนาคต   

  โดยใหผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเมินความคิดเห็นที่มีตอ
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอ โดยเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มีเกณฑ 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) เปนการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย 

ระดับของความคิดเห็น และคะแนน 
มากที่สุด   = 5 คะแนน 
มาก    = 4 คะแนน 
ปานกลาง   = 3 คะแนน 
นอย    = 2 คะแนน 
นอยที่สุด   = 1 คะแนน 

  การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยการออกแบบ ซึ่งมีสูตรในการคาํนวณ เพ่ือหา
ชวงหางของขอมูลในแตละชั้น (อันตรภาคชั้น) ดังนี้ (ธานินทร ศิลป จารุ 2553 : 142)  
  อันตรภาคชั้น = คาพิสัย 

จํานวนชั้น แทนคา = 5-1 
5 = 0.80 

  จากการแทนคาตามสูตรดังกลาวขางตน เห็นไดวา ชวงหางของขอมูลในแตละ
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีคาเทากับ 0.8 ดังนั้น ระดับคะแนนเฉลี่ย จึงแสดงผลได 5 
ระดับ ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

4.21 – 5.00  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
2.61 – 3.40  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
1.01 – 1.80  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุ 

 
3. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

          วิเคราะหผลขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาสรางเปนแบบประเมินและตรวจสอบ
หลักสูตร 
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4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทีส่รางขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตาม

เน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ดังนี้ 
1. อาจารยชนากานต เรืองณรงค 
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นและเจาของแบรนดกระเปา
Drizzle 
2. คุณนิศาชล หอมเพ็ชร 
Brand Director บริษัทเทียมจันทรไหมไทย  
อาจารยพิเศษดานการจัดการสินคาแฟชั่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

3. อาจารยปภณพรพัฒน มนัศพรดิศรณ 
อาจารยสอนการออกแบบแฟชั่น Fashion Design Studio 
ผูชํานาญการพิเศษดานการออกแบบตัดเย็บและการดูแลภาพลักษณสินคา 
แฟชั่น 

 
  หลังจากน้ันนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)โดยใชสตูร IOC = Σ R 
เม่ือ  IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of congruence) 

N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
R หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
โดยที่  
คา +1 หมายถึง ขอคําถามสามารถนําไปวัดไดอยางแนนอน 
คา 0 หมายถึง ไมแนใจวาจะวัดได 
คา -1 หมายถึง ขอคําถามไมสามารถนําไปวัดไดอยางแนนอน 

  ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญ 
ทั้ง 3 ทานซ่ึงไดตรวจสอบแบบสอบถามแลวเห็นวาแบบสอบถามทุกขอที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแตละดาน และครอบคลุมวตัถุประสงคของการวิจัย 
สวนขอที่มี IOC ต่ํากวา 0.5 ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขตอไป ตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยมีคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.5 ถึง 1  
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5. การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหโดยการคํานวณคาเฉลี่ยจากแบบสอบถาม และวเิคราะหโดยการคํานวณ
คารอยละจากแบบสอบถาม 
 
3.4 เก็บขอมูลประเมินผลการออกแบบจาก ผลการประเมินตนแบบโดยกลุมตัวอยาง 
 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  
  ไดแก กลุมสตรีผูบริโภคผลิตภัณฑแฟชั่น (จากกลุมประชากรที่มีอายุ 18 ปขึ้น
ไป) 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมสตรีผูใชผลิตภัณฑแฟชั่น ไดแก กลุมคนเมือง หรือ คนกรุงเทพและคน

ตางจังหวัดที่เขามาทํางานในกรุงเทพ อาศัยอยูในกรุงเทพ จํานวน 25 คน โดยเก็บขอมูล
จาก งานแสดงสินคาผลิตภัณฑจากผาทอ   และกลุมคนนานคนจังหวัดนานที่อาศัย หรือ
ประกอบอาชีพในจังหวัดนานและแถบภาคเหนือ สวนใหญใชสินคาจากผาฝายทอ  โดยเก็บ
ตัวอยางจาก การนําเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมผาทอและเครื่องเงินเมืองนาน คร้ังที่ 3  
ณ ขวงเมืองนาน จํานวน 25 คน รวมทั้งหมด 50 คน  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    

  เคร่ืองมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลในสวนนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากเศษผาทอ และเพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับความตองการในผลิตภัณฑ
แฟชั่นของกลุมผูบริโภค ซึ่งมีอยู 2 สวน ไดแก  

สวนที่ 1:  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2:  ขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในผลิตภัณฑตนแบบ 
4.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

   วิเคราะหและอภิปรายผลจากผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเมิน
ความคิดเห็น และสรางแบบสอบถามโดยใชองคประกอบในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑกระเปาที่ทําจากเศษผาเปนเกณฑในการประเมิน 

5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
   ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทีส่รางขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตาม
เน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ดังนี้ 

1. อาจารยชนากานต เรืองณรงค 
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 อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นและเจาของแบรนดกระเปา
Drizzle 

2. คุณนิศาชล หอมเพ็ชร 
    Brand Director บริษัทเทียมจันทรไหมไทย  
    อาจารยพิเศษดานการจัดการสินคาแฟชั่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

3. อาจารยปภณพรพัฒน มนัศพรดิศรณ 
    อาจารยสอนการออกแบบแฟชั่น Fashion Design Studio 
    ผูชํานาญการพิเศษดานการออกแบบตัดเย็บและการดูแลภาพลักษณ 
    สินคาแฟชั่น 

 
  หลังจากน้ันนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)โดยใชสตูร IOC = Σ R 
เม่ือ  IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of congruence) 

N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
R หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
โดยที่  
คา +1 หมายถึง ขอคําถามสามารถนําไปวัดไดอยางแนนอน 
คา 0 หมายถึง ไมแนใจวาจะวัดได 
คา -1 หมายถึง ขอคําถามไมสามารถนําไปวัดไดอยางแนนอน 

  ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญ 
ทั้ง 3 ทานซ่ึงไดตรวจสอบแบบสอบถามแลวเห็นวาแบบสอบถามทุกขอที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแตละดาน และครอบคลุมวตัถุประสงคของการวิจัย 
สวนขอที่มี IOC ต่ํากวา 0.5 ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขตอไป ตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยมีคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.5 ถึง 1  

6. การวิเคราะหขอมูล 
   วิเคราะหโดยการคํานวณคาเฉลี่ยจากแบบสอบถาม และวเิคราะหโดยการคํานวณ
คารอยละจากแบบสอบถาม 
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   ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและแบบประเมิน ทําการตรวจสอบขอมูล (Editing)โดย
ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามที่กลุมตวัอยางทําการตอบ และแยก
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
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4.1 การศึกษาขอมูลและการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

  4.1.1 ผลการสรุปวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับผา
ฝายทอบานเฮี้ย   

  จากการลงพ้ืนที่ที่วิสาหกิจชุมชนทอผาฝายทอบานเฮ้ีย อ.ปว จ.นาน  โดยทําการ
สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับผาฝายทอบานเฮ้ีย จํานวน 6 ทาน ไดแก ผูนําชุมชน 
ชางขึ้นตนแบบและแมแบบ ชางทอผา ชางเย็บผา และผูทําการตลาดจัดจําหนายสินคาในการ
ออกงานแสดงสินคา เพ่ือสัมภาษณเก่ียวกับประเด็นประวตัิของชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย  ที่มา
ของเศษผาและการนําเศษผาไปประยุกตใชผลิตเปนสินคาเพ่ือจําหนาย  
  โดยผูวิจัยสามารถสรุปวิเคราะหไดโดยแบงเปนประเด็นหัวขอ ดังนี้ 

  4.1.1.1 ศักยภาพของชุมชนทอผาฝายบานเฮี้ย  

สมาชิกและหนาที่ของสมาชิกในชุมชน ประกอบดวยกลุมแมบานโดยสวนใหญ จะ
เปนคนเฒาคนแกและคนท่ีมีอาชีพรับจางที่วางจากการทํานาและทําสวน มาเปนชางทอ ชาง
เย็บ และชางสกรีน ทั้งทํางานตกแตงเพ่ือผลิตสินคาออกจําหนาย 

 

            
ภาพที่4.1  : ภาพบันทึกการสัมภาษณ   1.นางแพว คําภานุช  2.ชางทอผา นางคําเอ้ือย มูลคํา  3. ผูบริหารงาน

ฝายขาย นางศรีสุดา โวทาน  4.นางสมพร โวทาน ชางทอผาและชางสกรีน 
ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 

 

1. 2. 

3. 4. 
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ตารางท่ี4.1 : ตารางจําแนกประเภทของงานและจํานวนคนทํางานในชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย 

ประเภทของงาน จํานวนคน 
ชางเย็บ 10 

(ชางชั้นสูง 4คน 
ชางเย็บทัว่ไป 6คน) 

ชางทอ 3   
ชางสรางแมแบบเพื่อตัด 1 

ชางทํางานสกรีน 1 
ชางทํางานตกแตง เชนปกลาย 2 

งานจิปาถะอ่ืนๆ เชน ชางรีด ชางอัดกาว 2  
ฝายขายและการตลาด 2 

รวม 21 
  

ชางสวนใหญไมไดเรียนตัดเย็บโดยตรง เนนเรียนแบบสืบทอดจากบรรพบุรุษศึกษา
ดวยตนเอง มีบางสวนที่ศึกษาระยะสั้นจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานแลวมาพัฒนาฝมือตอเอง 
หากวิเคราะหจากผลิตภัณฑที่มีขายอยูนัน้ สามารถประเมินไดวาเปนชางระดับกลางหรือเปน
ชางที่สามารถสรางงานไดระดับกลาง ไมเนนงานประณีตมากนัก   

ชางทอผาบางคนทํางานเย็บได  หรือทํางานตกแตงได หลายคนสามารถทํางานได
หลากหลาย อันเกิดจากการเรียนรูระหวางกัน  หากใครปวยหรือไมมาทํางานก็สามารถทํางาน
แทนกันไดในบางสวน 
  ทางชุมชนมีการจางชางทอรับนอก แลวแตจํานวนทีต่องการหรือชวงผลิต  เชน จาก
สปป.ลาว หรือจังหวัดสุโขทัย เชียงใหม แพร  อีกทั้งสวนที่เปนงานไมละเอียดหรืองานอยาง
งาย จะมีนักเรียนนักศึกษาที่หารายไดพิเศษ มารับกลบัไปทําทีบ่าน เชนเย็บตุกตาหรือปลอก
หมอน ซึ่งเปนการกระจายรายไดใหแกชุมชนโดยรอบอีกทางหนึ่งจึงสามารถวิเคราะหไดวา
สมาชิกในชุมชนมีศักยภาพทางดานการทอ และการตัดเย็บเสื้อผาในระดับกลาง  สามารถ
ประยุกตไปสูการเย็บกระเปาไดหากมีตนแบบนําเสนอให 

ดานพ้ืนฐานทางการออกแบบ   ผูนําชุมชนเปนผูควบคุมรูปแบบการออกแบบและ
การผลิตทั้งหมด จากการสัมภาษณพบวาไดนําเอาแบบจากนิตยสารแฟชั่น แมแบบสําเร็จจาก
หนังสือแฟชั่นมาปรับและพัฒนาเปนแบบของตนเอง จากน้ันจึงทดลองทําตัวอยางเพื่อวาง
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จําหนายหนาราน  ลูกคาจะเลือกแบบเพ่ือวัดตัวตัด  โดยลูกคาสวนใหญเปนผูหญิงวัยกลางคน 
สวนเสื้อผาผูชายจางชางตางจังหวัด ไดแกสุโขทัย และเชียงใหม จึงวิเคราะหไดวา พ้ืนฐาน
ทางการออกแบบของชุมชนน้ันเปนขั้นของการประยุกตจากส่ิงที่มี ยังไมสามารถผลิตหรือ
คิดคนแบบไดเอง ในพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการออกแบบกระเปาน้ัน ตองคํานึงถึง
ความยากงายของแบบตัดและกระบวนการผลิตเปนสําคัญ  

    ดานการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชน   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   
ของชุมชน จะมีการจัดทําแผนธุรกิจและพัฒนาอยางตอเน่ือง   มีการสงผูที่เก่ียวของ ไดแกชาง
ทอผาและฝายขาย ฝายการตลาดไปอบรมเพิ่มเติมความรูทางดานเสนใย สิ่งทอและแนวโนมใน
การออกแบบอยางตอเน่ือง ทําใหนําความรูตางๆเชนการนําเสนใยผลิตใหมมาประยุกตใชหรือ
แหลงที่มาของวัตถุดิบและเรื่องแหลงกระจายสินคามาปรับปรุงและประยุกตใชในชุมชน  ทําให
ชุมชนไดรับรางวัลอันเปนผลมาจากการเขารวมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานตางๆมาโดย
ตลอด จึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในดานการออกแบบผลิตภัณฑ
แฟชั่นรูปแบบใหมที่นําเสนอ 

 
ภาพที่4.2  : รางวัลสงเสริมและชวยเหลือส่ิงแวดลอม และประกาศนียบัตรผลิตภัณฑโอทอประดับส่ีดาว 

ของชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย ตามลําดับ 
ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 

       ดานวัสดุและอุปกรณ วัสดุทองถิ่นทีมี่ ไดแก เสนใยฝาย ไหมประดิษฐ กระดุมไม 
กระด่ิง เคร่ืองเงินประดับตกแตง สามารถหาซ้ือไดในอ.เมืองนาน  หากมีความตองการแบบ
แปลกใหมพิเศษ จะตองสั่งซื้อจากเชียงใหม หรือกรุงเทพฯ วิเคราะหไดวา ควรใชวัสดุที่มีใน
ชุมชนหรือวัสดุที่ชุมชนหาไดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือความยั่งยืน อยูเองได 
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ภาพที่4.3  : วัสดุทองถ่ินที่หาไดงายในแถบเมืองนาน  

ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 

ทางชุมชนมีจักรเย็บผาอุตสาหกรรมจํานวน 10 ตัว ทั้งจักรเย็บอุตสาหกรรมขนาด
มาตรฐานและจักรเย็บริมผา  มีจักรเย็บผผาแบบกระเปาซ่ึงสามารใชปกลายไดจํานวน 1 ตัว      

จึงสามารถสรุปไดวา   การออกแบบกระเปาน้ันจะไมสามารถใชหนังมาเปน
สวนประกอบในการผลิตได เน่ืองจากหนังมีความหนามากกวาผา และตองใชจักรเย็บหนัง
พิเศษท่ีมีเข็มจักรและขนาดของเครื่องใหญกวาจักรเย็บผา  ทั้งนี้คุณภาพและปริมาณของ
อุปกรณที่มีนั้นเพียงพอตอการสรางผลิตภัณฑใหมที่นําเสนอ  ควรใชทรัพยากรท่ีมีอยูใน
กระบวนการผลิตใหคุมคามากที่สุด 

 

 
ภาพที่4.4  : อุปกรณและบรรยากาศในหองผลิตชิ้นงาน ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 
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 4.1.1.2 การตลาด 

  รายไดและการจําหนายสินคา   

รายไดหลักของชุมชนมาจากการจําหนายผลิตภัณฑแฟชั่น ไดแก เสื้อผา ผาซ่ิน 
ผาพันคอ อันดับรองลงมาไดแกผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน โดยมาจากสถานที่ในการจัด
จําหนายสินคาไดแก หนารานที่ชุมชนบานเฮ้ีย  การออกรานของจังหวัด เชนงานออกรานที่
กรุงเทพฯ ไดแก สายใยรัก งานโอทอปประจําปที่เมืองทองธานี  งานแสดงสินคาโดยกรม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งานในอําเภอเมืองหรือระดับจังหวัด ไดแก งานปใหม 
งานนานเนิบๆ งานผาและเครื่องเงินเมืองเหนือ งานออกรานตางประเทศ ไดแกประเทศจีน 
ประเทศญ่ีปุน เปนตน 

 
ภาพที่ 4.5  : รานจําหนายสินคาและสํานักงานขายชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย  

ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 

 
ภาพที่4.6  : บรรยายกาศการออกรานในงานแสดงสินคาผลิตภัณฑโอทอป ณ เมืองทองธานี และการออกรานใน

จังหวัดนานชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย 
ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 
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  รายไดลําดับตอมาไดมาจากรับจางทําชุดยูนิฟอรม ดวยจังหวัดนานมีการอนุรักษ
วัฒนธรรมใหโรงเรียนและหนวยงานราชการ ทําการสวมใสผาไทยหรือผาทองถิ่น โดยออก
นโยบายใหมีการใสชุดผาไทยหรือผาทองถิ่นในการออกงานประจําจังหวัด หรือการสวมใสชุด
ผาไทยในทุกวันศุกร ทําใหเกิดโอกาสในการขยายตลาดไปสูตลาดบนไดแก ประเภทเสื้อผา
ออกงาน และตลาดเสื้อผาชุดยูนิฟอรมสําหรับนักเรียนโรงเรียนตางๆ 

   กลุมเปาหมายของชุมชน 

ผูวิจัยทําการสํารวจเบื้องตนจากการสัมภาษณตัวแทนจําหนายพบวา 

การสํารวจ ณ รานจําหนายสินคาออกรานในงานโอทอปซิตี้ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 
เบื้องตน พบวากลุมเปาหมาย สวนใหญเปนกลุมสตรีวัยกลางคน อายุประมาณ 35- 50ป สวน
ใหญประกอบอาชีพพนักงานรับจางหรือรับราชการ   เปนคนรักผลิตภัณฑโอทอป นิยมเลือก
ซื้อผลิตภัณฑโอทอปจากรานในความสนใจของตน  มีความตองการสินคาที่แสดงออกถึง
ลักษณะเดนของแตละชุมชน คนกลุมน้ีมีกําลังซื้อระดับปานกลางถงึมาก  เม่ือมีสินคาที่ชอบ
หรือสนใจจะเลือกซ้ือทันท ี นิยมใสชุดไทยหรือชุดทีท่ําจากผาทอไทยในวันศุกรตามหนวยงาน
กําหนด จึงมีความสนใจในการเลือกซ้ือกระเปาจากผาทอ โดยเรียกกลุมน้ีวา กลุมคนเมือง 

การสํารวจ ณ รานจําหนายสินคาของชุมชน และการออกรานในเมืองนานพบวา
กลุมเปาหมายของชุมชน โดยเรียกกลุมน้ีวา กลุมคนนาน แบงออกเปน 2 กลุมยอยไดแก  

กลุมที่ 1 กลุมคน ไดแก สตรีวัยกลางคน อายุประมาณ 35- 50ป อยูอาศัยแถบ
ภาคเหนือ เปนกลุมคนทีส่นใจในเสื้อผาสตรีที่ผลิตจากผาฝายทอมือ กลุมน้ีมีกําลังซื้อมาก จะ
เนนการวัดตวัตัดเพ่ือออกงานประจําจังหวัดหรือชุดทํางาน มีความตองการสินคาที่มีความ
แตกตางจากสินคาอ่ืนในราน เชนทําการส่ังทอลายหรือสีพิเศษตามความตองการ  และ
นอกจากนั้นยังเลือกซ้ือผลิตภัณฑใชสอยในครัวเรือน เชนหมอนอิง หมอนขาง ผาคลุมเตียง 
สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ เชนครู อาจารย ขาราชการ  

กลุมที่ 2 กลุมรานคาหรือบริษัทขนาดใหญ เชนโรงเรียน สั่งตัดชุดนักเรียนจากผา
พ้ืนเมือง โรงแรมสั่งทอผามานในจํานวนมาก 
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ชุมชนมีความตองการกระจายแหลงจําหนายสินคารูปแบบใหม ไดแก กระเปาจากเศษ
ผาทอที่กลุมคนเมืองเปนกลุมเปาหมายหลัก และกลุมคนนานเปนกลุมเปาหมายรอง เน่ืองจาก
ใหความเห็นวากลุมคนเมืองนาจะรับรูและยอมรับผลิตภัณฑรูปแบบใหมไดเร็วกวากลุมคนนาน  

4.1.1.3 ความตองการของชุมชน  

ชุมชนมีความตองการผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาที่มีแมแบบตดัไมยาก เขาใจได
งายหรือมีกระบวนการผลิตที่ไมซับซอนหรือตองใชเทคนิคพิเศษ เน่ืองจากตองกระจายงาน
ใหแกสมาชิกในชุมชน ซึ่งสมาชิกของชุมชนที่เปนชางเย็บระดับทัว่ไปสวนใหญจะเปนคนที่มี
อายุมากกวา 45ป ถึง70ป และชางเย็บนอกอีกกลุมไดแกนักเรียนนักศึกษาทีต่องการทํางาน
นอกเวลา หากมีตนแบบนําเสนอใหเห็นเปนรูปธรรมจะงายตอการอธิบายงานเพ่ือนําไปผลิตตอ
ได ทั้งยังเปนการกระจายความรู แนวคิด ทัศนคตแิละการสรางมูลคาเพ่ิมในการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาใหแกละแวกชุมชนโดยรอบได 

ชุมชนมีความตองการแนวทางในการออกแบบที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งใบเล็กและใบ
ใหญ เพ่ือใหเกิดความหลากหลายเม่ือนําเสนอสินคาขาย  

4.1.1.4 เศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตดัเย็บ บานเฮี้ย 

แนวความคิดในการทอผาของชุมชนสามารถแบงออกไดสองทางคือ  
แนวคิดที่ 1 การทอผาเพ่ือการสืบทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น กลาวคือการ

เรียนรูเร่ืองการทอผาของคนบานเฮ้ียนับแตสมัยกอนสืบความไดจากคนในทองถิ่นถึงรุนปูยา
จนถึงปจจุบันทําการเรียนรูการทอผาโดยผานภูมิปญญาสืบทอด โดยการมองดู จดจําและลงมือ
ทําจากนั้นตอยอดพัฒนาผูกลายตางๆดวยตนเอง   สตรีในชุมชน สามารถทําไดเองตั้งแตอายุ
สิบป ทําการฝกหลังจากกลับจากโรงเรียน มาชวยแมและยายายทอผาและตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือ
ขายและสวมใส ชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ียที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะเปนศูนยการเรียนรู เพ่ือนําเสนอ
วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานเฮ้ีย สามารถทําการทดลองฝกปฏิบัติงานทอผา  การยอมผา
และการตัดเย็บโดยผูเขาเยี่ยมชมสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา  ดวยความสําคัญของการทอผา
คุณแพว คําภานุช ผูนําชุมชนและดํารงตําแหนงประธานกลุมคลัสเตอรผาทอจังหวัดนาน    มี
ความตองการที่จะนําการทอผา และสรางรูปแบบการทอผาเพ่ือบรรจุในหลักสูตรการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนเพ่ือใหผูเรียนในรุนหลังไดมีโอกาสสืบสานวัฒนธรรมการทอผาอันดีงาม  
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  แนวคิดที่ 2 คือ การทอเพ่ือการคา ชุมชนสามารถหารายไดเสริมจากการทําไรนา หรือ
ประกอบอาชีพรองได  โดยแนวคิดน้ีจะมีลักษณะคลายคลึงกับขอที่ 1 แตเก่ียวเน่ืองกับความ
ตองการของตลาดและกลุมผูบริโภคเขามาเปนปจจัยที่มีผลตอการผลิตการทอ ลวดลาย สีที่ใช
ในการผลิตผาทอหรือการทําผลิตภัณฑจากผาทอไปจนถึงเศษผาที่เหลือจากกระบวนการตัด 
สงผลทําใหเกิดรูปแบบซํ้าทางการผลิตเม่ือเกิดความนิยมหรือตองการซํ้าในแบบเดิมที่ขายไดดี   

จากการสํารวจพบวาชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ียเก็บเศษผาที่เหลือจากกระบวนการตัด
ไวในกลองอยางดี โดยเศษผาสวนใหญที่เก็บไวเปนเศษผาชั้นดีไมมีตําหนิ    โดยเศษผาจะมี
ขนาด และเทคนิคการทอท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีเศษผาสวนใหญเปนผาฝาย มีสวนสวนที่เปนไหม
ประดิษฐผสมผาฝาย ซึ่งชุมชนมีแนวคิดวาจะนําเศษผากลับมาใชซ้ําโดยการสรางเปน
ผลิตภัณฑตางๆเพ่ือจําหนาย แตยังไมมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหม  

 
ภาพที่4.7  : เศษผาทอเหลือใขจากกระบวนการตัดเย็บ บานเฮ้ีย 

ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 

         ในการคัดเลือกเศษผามาใชในการออกแบบน้ัน จะเลือกจากเศษผาที่มีรูปรางที่ซ้ํากัน
เปนจํานวนมากและมีเพ่ิมเติมบอยคร้ังจากกระบวนการตัดเย็บในรูปแบบเดิม เพ่ือใหงาน
ออกแบบท่ีผลิตออกมานั้นสามารถนํามาประยุกตใชกับเศษผาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกดวย   

โดยผูวิจัยไดทําการสรางเกณฑในการคดัเลือกเศษผาดังนี้ 
- เศษผาที่เปนชิ้นที่มีรูปรางชัดเจน ไมมีลักษณะแยกยอยเศษสวนออกมามาก 

เน่ืองจากการมีสวนดังกลาวไมเอ้ืออํานวยตอการตัดตอและสรางสรรคผลงาน 
- เศษผาตองไมมีรอยเปอนสกปรก หรือขาดวิ่นไมสวยงามจนพัฒนาตอเปนงาน

ออกแบบไมได  
การแยกเศษผา เปนการแยกเพ่ือใหสะดวกตอการนําไปใชออกแบบ โดยผูวิจัยจะ

ทําการแยกตามองคประกอบในการออกแบบไดแก เทคนิคการทอ รูปราง และสีของเศษผา  
ผูวิจัยทําการสรุปวิเคราะหโดยการแบงกลุมเศษผา โดยแบงเปน 
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1.ลายเกาะยอด มีเขี้ยว หรือการทอเกาะ
เปนขั้นเหมือนเขี้ยวฟน เหมือนลาย
สายนํ้า 

 

 
1.ลายสถาน หรือลายดอกไมที่มีกรอบ
เหลี่ยมรอบดานนอก นิยมใชทําลาย
ผามาน ผาหลบ และผาสะลีฟูกนอน 

 

 
2.ลายเกาะสองยอด หรือลายเกาะยอดทีมี่
สองดาน เหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
มองอีกมุมจะเหมือนการเคลื่อนที่ของน้ํา 

 

 
2. ลายยอย นิยมทําเปนลายจบในการ
ทําลายผามาน โดยตอจากลายสถาน 

 

 
3. ลายดอกไม ตัดทอนมาจากกลับดอกไม 

บางก็เรียกลายแมงมุม 

 
3. ลายดอกประแจ หรือลูกกุญแจ 
ประยุกตจากลายไทลื้อโบราณ 

 

 
4.ลายธาตุ เปนลวดลายที่ประยุกตขึ้นมา
ตามลักษณะคลายเจดียเปนชั้นๆ   ยอด

เจดียปลายแหลม 
 
 

 
4.   ลายชาง ตัดทอนจากชางจริง 

นิยมทําเปนลายคั่นระหวางลายสถาน
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นําเศษผาไปทําเปนรายละเอียดสวน
ตกแตงเสื้อผา เชน ระบาย ยวย ดอกไม

ตกแตง 

นําเศษผาไปทําเปนรายละเอียดสวน
ตกแตงเสื้อผา ชายผามาน ชายผาปู
เตียง  ตุกตา ผาคลุมเครื่องใช และ

ปลอกหมอน เปนตน 
 

  ชุมชนทอผาบานเฮ้ีย จะมีเศษผาการทอแบบการเกาะหรือการลวงมากที่สุด เน่ืองจาก
เปนเศษผาที่เกิดจากกระบวนการตัดเย็บเสื้อผา สวนเศษผาจากการทอแบบยอกดอกสวนใหญ
จะมีขนาดเล็กเน่ืองจากเกิดจากเศษทีเ่กิดจากการใชเปนสวนตกแตงเสื้อผา 

    2.การแบงกลุมเศษผาตามรูปรางและขนาด 

  หากแบงตามกระบวนการการวางแมแบบเพื่อตัดเย็บเสื้อผาที่ทางชุมชนนิยมตัดเย็บ
เพ่ือจําหนายมากที่สุด จํานวน 2 แบบ ไดแกชุดติดกันทรงตรงหรือเขารูป  และชุดติดกันที่เปน
ทรงบานตรงชาย หรือกระโปรงบาน  จะไดเศษผา 3 รูปรางที่มีขนาดใหญเพียงพอที่จะนําไป
พัฒนาเปนงานออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาไดดังนี้ 
 

 
ภาพที่4.8  : การแบงกลุมเศษผา 

ที่มาของภาพ :  ผูวิจัย 
1.1 เศษผารูปรางส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ เปนเศษผาที่เกิดจากกระบวนการตัดเย็บ

ชุดติดกันที่เปนทรงตรงเขารูป              

 
  ภาพที่4.9  : ภาพที่มาของเศษผาจากกระบวนการวางแมแบบตัดรูปแบบชุดติดกันทรงตรงหรือเขารูป  

แมแบบตัด
ดานซาย 

แมแบบตัด
ดานขวา เศษผา

ที่ได 

การ
นําไป 
ใช 
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เกิดเศษผา
แมแบบตัด
กวางประมา
มากกวา 40

ภาพ

1.2
กระบวนกา

ภาพที่4.11  

จาก
เศษผา2 ชิ้น
เซนติเมตร 

 

 

ภาพที่4.12  

จากภาพที่ม
ตรงบริเวณก

ด และขนาดค
าณ 8-20 เซ
0ชิ้น 

พที่4.10  : ภาพรปู

2 เศษผารูปร
ารตัดเย็บชุดติ

: ภาพที่มาของเศ

กภาพที่มาข
นตรงบริเวณ
และขนาดยา

 
 

: ภาพรูปแบบขอ

มาของเศษผา
กลางซึ่งขนา
ความยาวจะขึ
นติเมตร และ

ปแบบของเศษผา

รางสีเหลี่ยม
ติดกันที่เปนท

ศษผาจากกระบว

องเศษผาตา
ณกลาง ไดแก
าวประมาณ 2

องเศษผาจากกระ

าตามลําดับขั้
ดความกวาง
ขึ้นกับความ
ะมีขนาดควา

าจากกระบวนการ

ผืนผาและเศ
ทรงบานตรงช

วนการวางแมแบบ

มลําดับขั้นต
กเศษผารูปรา
20-30 เซนติ

ะบวนการวางแมแ

แมแบบตัด
ดานซาย

ั้นตอนกระบว
งของเศษผาจ
ยาวของชุดติ
มยาวประมา

รวางแมแบบตัดรู

ศษผารูปรางส
ชาย หรือกระ

บตัดรูปแบบชุดติ

อนกระบวนก
างสีเหลี่ยมผื
เมตร ซึ่งมีจํา

แบบตัดรูปแบบชุ

แมแบบตัด
ดานขวา

วนการวางแม
จะขึ้นอยูกับข
ติดกัน   โดย
าณ 40-50 เซ

ปแบบชุดติดกันท

สามเหลี่ยม 
ะโปรงบาน  

ดกันทรงบานตรง

การวางแมแบ
นผามีขนาดก
านวนมากกว

ดติดกันทรงบาน

เศษผาที่ได 

เศษผาที่ได 

มแบบเพื่อตัด
ขนาดความก
ยเศษผามีขน
ซนติเมตร ซึ่ง

ทรงตรงหรือเขารู

เปนเศษผาที

         
งชายหรือกระโปร

บบเพ่ือตัด ท
กวางประมา
วา 30ชิ้น 

นตรงชายหรือกระ

100 

ัด ทําให
กวางของ
นาดความ
มีจํานวน

 
รป 
ที่เกิดจาก

      
รงบาน 
ทําใหเกิด
ณ 10-20 

โปรงบาน 
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เศษผารูปรางสามเหลี่ยมมีขนาดกวางประมาณ 10-20 เซนติเมตร และขนาดยาว
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร ซึ่งขนาดความยาวของเศษผาที่ไดจะขึ้นอยูกับความยาวของ
แมแบบตัดชายกระโปรง ซึ่งมีจํานวนมากกวา 30ชิ้น 

 
ภาพที่4.13  : ภาพรูปแบบของเศษผาจากกระบวนการวางแมแบบตัดรูปแบบชุดติดกันทรงบานตรงชายหรือกระโปรงบาน 

3. การแบงกลุมเศษผาตามกลุมสี 

 ผูวิจัยไดจัดกลุมสีของเศษผาโดยการใช Color Image Scale ทฤษฎีสีของชิเกนโนบุ  
โคบายาชิ (Kobayashi. 1990:6-9) โดยวิเคราะหสรุป พบวา จะไดเศษผาจํานวนมากกวา 200 
ชิ้นในกลุมสีสามกลุม สวนเศษผาในกลุมอ่ืนๆ นั้นเหลือนอยจึงไมไดเลือกนํามาใช ดังนี ้

1. กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale Tone)   

 
2. กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน (Vivid Tone and Subdue tone)

 

 
3. กลุมสีเขมจัด (Dark tone) 

 

โดยเศษผาที่มีลวดลายจากทั้ง 3 กลุมสีนี้ จะคากลางแทรกอยูแลวแตปริมาณของสี 
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ภาพที่ 4.14   :   ภาพสีและตัวอยางการจัดกลุมสีของเศษผากับกรอบสีท่ีบงบอกลักษณะของรูปแบบตางๆ 

จากภาพพบวาเศษผาสวนใหญเปนเศษผาในสีทั้ง 3 กลุมสีนี้มากที่สุด ดังตารางสรุปตอไปน้ี 

กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก 
(Pale tone and Very Pale Tone)

กลุ มสี เขม จัด
(Dark tone) 

DPU
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4.1.2   ผลการสัมภาษณจากนักวิชาการและนักออกแบบ  

  ผลการดําเนินการวิจัยจากการสัมภาษณนักวิชาการและนักออกแบบจํานวน 3ทาน 
โดยผูวิจัยสามารถสรุปวิเคราะหไดโดยแบงเปนประเด็นหัวขอ ดังนี้ 
4.1.2.1 แนวคิด ทัศนคตแิละการสรางมูลคาเพิ่มในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ
แฟชั่นจากเศษผาฝายทอ บานเฮี้ย 

ผูเชี่ยวชาญมีแนวคิดทัศนคติตอเศษผาในเชิงบวก โดยใหความเห็นวาเปนเศษผาสวย
มีคุณภาพ ดูมีคุณคาและมีกระบวนการทําที่ตองใชฝมือ ทําดวยมือและไมควรทิ้งหรือเก็บไว
โดยเปลาประโยชน  
4.1.2.2 แนวทางการสรางมูลคาเพิ่มในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจาก
เศษผาฝายทอ บานเฮี้ย 

- ควรใหความรูเร่ืองผาแกผูบริโภคกอนจําหนาย เชนการทอที่ตองใชชางทอดวยมือ
ดวยความชํานาญเฉพาะถิ่น   เสนฝายหรือไหม ที่มาของลวดลาย   และสรางเร่ืองราวในการ
นําเสนอสินคาเพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑ  

- การเพ่ิมมูลคาของธุรกิจหรือผลิตภัณฑที่มีอยู สามารถทําไดโดยการเพ่ิมรูปแบบหรือ
คุณลักษณะสนิคาที่มีอยูใหมีความเฉพาะและแตกตางจากเดิม หากชุมชนสามารถสรางสรรค
ธุรกิจจากตนน้ําถึงปลายน้าํไดเอง จะสงผลใหเกิดความยั่งยืนได   
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4.1.2.3 คําอธิบายภาพลกัษณของผลิตภัณฑใหมที่ผลิตจากเศษผาทอบานเฮี้ย  
          สรุปลําดับไดดังนี้  
ตารางที่ 4.3 ตาราง คําอธิบายภาพลักษณของผลิตภัณฑใหมท่ีผลิตจากเศษผาทอบานเฮี้ย 

ลําดับ
ท่ี 

คําอธิบายภาพลักษณของผลิตภัณฑใหมท่ีผลิตจาก 
เศษผาทอบานเฮี้ย 

 จํานวน รอยละ 

1. Modern  ดูทันสมัย 3 100.0
2. Cultured มีวัฒนธรรม 2 66.6
3. Ethnic พ้ืนถิ่น 1 33.3

    3. Tasteful มีรสนิยม 1 33.3
    3. Simple เรียบงาย 1 33.3
    3. Stylish เกไก 1 33.3

4. Delicate ละเอียดออน 0 0
4. Casual ไมเปนทางการ 0 0

  จากตารางพบวา คําอธิบายภาพลักษณของผลิตภัณฑใหมที่ผลิตจากเศษผาทอบานเฮ้ีย ที่
เหมาะสมที่สุดคือคําวา Modern ดูทันสมัย รองลงมาไดแก Cultured มีวัฒนธรรม   หรืออาจ
จํากัดความไดวาผลิตภัณฑใหมจากเศษผาทอควรมีความทันสมัยแตแฝงดวยความงดงามของ
ศิลปวัฒนธรรม  

4.1.2.4 ความเหมาะสมของทฤษฎี องคประกอบในการออกแบบและหลักการที่ใช
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอ บานเฮี้ย    

ผูวิจัยทําการสัมภาษณนักวิชาการและนักออกแบบเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการจัด
กลุมของเศษผาเพ่ือเปนแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมในการออกแบบผลิตภัณฑประเภทประ
เปาที่สรางสรรคจากเศษผา  พบวาผูเชี่ยวชาญใหคะแนนที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.66 หรือแปลผล
เทากับมากที่สุด  จึงทําการการจัดเกณฑในการเลือกเศษผาและการใช Color Image Scale 
ทฤษฎีสีของชิเกนโนบุ  โคบายาชิ (Kobayashi. 1990:6-9) สามารถจัดกลุมของเศษผาเพ่ือให
แนวทางในการออกแบบที่หลากหลายได      
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4.1.2.5 แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือ
ใชจากกระบวนการตัด 

ผูวิจัยทําการสัมภาษณนักวิชาการและนักออกแบบ โดยสรุปประเด็นไดดังนี้ 

ตารางท่ี4.4  ตารางเกณฑในการพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการนําเศษผาไปใชในการออกแบบ 

เกณฑในการพิจารณาเพือ่เปนแนวทางในการออกแบบ ระดับความเหมาะสม
คาเฉลีย่ แปลผล

1.   การนําเศษผาไปใชในการออกแบบ 
1.1 ควรจัดกลุมขนาดและรูปรางของเศษผาเพ่ือสะดวกตอ
การนําไปใชออกแบบ 

5 มากที่สุด

1.2 ควรคํานึงถึงการนําเศษผาไปใชใหคุมคาที่สุด 4.66 มากที่สุด 

1.3 ควรมีสัดสวนของเศษผามากกวาผาประกอบ
เปนสัดสวนไมต่ํากวารอยละ50  

4.66 มากที่สุด 

   

  จากตารางขางตนพบวาการนําเศษผาไปใชในการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภท
กระเปา ควรทําการจัดกลุมเศษผาหรือวัสดุที่ไดเพ่ือใหทราบถึงขนาดของแตละชิ้นวาใหญเล็ก
เพียงใด และควรใชเศษผาไปใชใหคุมคาที่สุด ไมควรเหลือทิ้งมากแลสัดสวนของเศษผาใน
กระเปาหน่ึงใบไมควรต่ํากวารอยละ 50 หรือหากเปนไดควรใชเศษผาทํากระเปาทั้งผืน 

ตารางท่ี4.5 ตารางเกณฑในการพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในรูปรางรูปทรงของผลิตภัณฑแฟข่ันประเภทกระเปาที่ออกแบบ 

เกณฑในการพิจารณาเพือ่เปนแนวทางในการออกแบบ ระดับความเหมาะสม
คาเฉลีย่ แปลผล

2. รูปรางรูปทรงของผลติภัณฑแฟข่ันประเภทกระเปาที่ออกแบบ 
2.1 ควรเปนไปตามรูปรางของเศษผาที่ได 2.22 ปานกลาง
2.2 ควรเปนไปตามแรงบันดาลใจที่ได เชนรูปรางที่
เก่ียวกับอัตลกัษณเมืองนาน ( ลายผาหรือวัด)   

3.66 มาก 

2.3 ควรเปนไปตามความตองการของผูบริโภค หรือตลาดใน
ปจจุบัน 

5 มากที่สุด

  จากตารางขางตนพบวาผูเชี่ยวชาญแนะนําใหทําการออกแบบกระเปาตามความ
ตองการของผูบริโภค หรือตลาดในปจจุบัน  ควรนําเสนอทรงถุงผา (Tote Bag)  กระเปาทรง
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ถุงใสของ (Case) หรือกระเปาขนาดเล็กสําหรับจําหนายเปนของที่ระลึก เชนกระเปาใสเศษ
เหรียญ กระเปาใสของจุกจิก เปนตน เน่ืองจากเปนกลุมรูปแบบของกระเปาที่นิยมมากที่สุด อีก
ทั้งเปนตนแบบกระเปาที่มีแมแบบตัดไมซับซอน เปนทรงพ้ืนฐานในการเริ่มทําแมแบบตัด
กระเปาสองมิติและขึ้นรูปเปนสามมิติไดไมยากนัก  ทําใหชุมชนหรือผูมีพ้ืนฐานเบื้องตน
สามารถนําไปประยุกตและพัฒนาศักยภาพของตนเองตอไปไดงาย  อีกทั้งยังเปนรูปรางรูปทรง
ของกระเปาที่ไมตามสมัยมาก  สามารถทําออกจําหนายไดเรื่อยๆและใชงานไดหลากหลาย  

ตารางท่ี4.6 ตารางตารางเกณฑในการพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในขนาดความกวางยาวของผลิตภัณฑแฟข่ันประเภทกระเปา
ที่ออกแบบ 

เกณฑในการพิจารณาเพือ่เปนแนวทางในการ
ออกแบบ 

ระดับความเหมาะสม 
คาเฉลีย่ แปลผล 

3.ขนาดความกวางยาวของผลิตภัณฑแฟข่ันประเภทกระเปาที่ออกแบบ 
3.1 ควรเปนไปตามรูปรางของเศษผาที่ได 3.66 มาก 
3.2 ควรเปนไปตามความตองการของผูบริโภค หรือตลาด
ในปจจุบัน 

5 มากที่สุด

 
จากตารางขางตนพบวาผูเชี่ยวชาญแนะนําวาควรมี 2 ขนาดขึ้นไป ไดแก   กระเปาถือ

ตั้งแตขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ   ควรทําตนแบบสําเร็จของรูปรางรูปทรงกระเปาแต
ละแบบที่เปนชิ้นสวยงามแสดงสินคาหนารานเพ่ือจําหนาย (Masterpiece)เปนการแสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพของชุมชนและเปนการดึงดูดใหลูกคาสนใจในผลิตภัณฑ  และควรทํากระเปาใส
ของใบเล็ก (Case Bag) สําหรับเปนของที่ระลึก   หรืออาจทําเปนเซตเพื่อจําหนายคูกัน ทําให
สามารถทํายอดขายไดมากกวา   

 
ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําขนาดมาตรฐานของกระเปาทรงตางๆท่ีนิยมผลิตเพื่อจําหนายใน

ตลาดแฟชั่น ดังนี้  
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ติเมตรใชสําห
มสวนเกาะยึ
นติเมตร ตามม

20 ซม. 

ความหนา 6-1

ความหนา 10-

ใหญจุไดมาก

ดเล็กมาก(A5) ใ
ก(A4) ใสของทั่ว
าง(A3)  ใสของ
ใหญ(A2) กระเป

กเปนสวนชว
ยขนาดความ
หรับถือ และ
ยึดกับกระเป
มาตรฐาน 

 

0 ซม.  – ความ

-15 ซม. – ควา

ใสของทั่วไป เช
วไป เชนของจกุ
งทั่วไป เชน หนั
ปาดินทาง ใสเสื

วยกระเปาใน
มยาวของ ห
ะหูกระเปาสํา
ปา   สวนคว

มหนาขนาดเล็ก

ามหนาขนาดให

ชนของจุกจิก โท
กจิก เคร่ืองเขียน
นังสือ เอกสาร 
ส้ือผา  

108 

นการแบก
หูกระเปา
าเร็จแบบ 
วามกวาง

ก ใสของทั่วไป

หญ ใสของชิ้น

ทรศัพท  เงิน 
น 
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2. 2. กระเปาทรงถุงใสของ (Case)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
การใชซิปประกอบ ซิปควรเปนซิปเสื้อผาที่มีขายตลาดขนาดในตลาด ไมควรใชซิปตัด 

เน่ืองจากตองใชความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบและไมควรออกแบบกระเปาที่มีซิปรอบ 
เน่ืองจากการประกอบซิปตองใชความชํานาญในการวัดขนาดรางซิป หากเปนชางที่ไมมี
พ้ืนฐานมากจสรางความเสียหายตอกระเปาสวนอ่ืน 

ตารางท่ี4.7  ตารางเกณฑในการพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเรื่องตําแหนงเศษผา 

เกณฑในการพิจารณาเพือ่เปนแนวทางในการออกแบบ ระดับความเหมาะสม
คาเฉลีย่ แปลผล

4. ตําแหนงของเศษผา      
4.1 ใหเศษผาอยูดานบน ดานลางเปนผาประกอบที่มีความหนา   4.66 มากที่สุด
4.2 ใหเศษผาในการเปนผาประกอบ   แตตวักระเปาเปนผาชนิดอ่ืน
ที่มีความแข็งและหนา 

3.66 มาก

4.3 ตัดเศษผาเปนชิ้นเล็กๆแลวนําไปตัดตอกับผาชนิดอ่ืนแลว
ประกอบเปนกระเปา 

1.66 นอย

  จากตารางขางตนพบวาตําแหนงของเศษผาควรอยูดานบน สวนดานกนกระเปาควร
เปนผาอ่ืน เชน ผาแคนวาสหรือผาที่มีความหนา ทนทาน ไมควรใชเศษผาทั้งผืนทํากระเปา 
เน่ืองจากผาฝายและผาไหมประดิษฐของชุมชนมีความฟู บาง ไมทนทนตอรอยขีดขวน  และ
ผูเชี่ยวชาญแนะนําวาไมควรกําหนดใหกระเปามีชองใสของเพ่ือใชงานไดหลากหลายมาก
เกินไป เน่ืองจากเปนการเพ่ิมตนทุนในการผลิต อีกทั้งคาดวากลุมเปาหมายกลุมน้ีจะมีความ
สนใจในผาทอหรือรูปลักษณความสวยงามภายนอกของผลิตภัณฑมากกวาการใชงาน ไมควร

ความกวางตํ่ากวา 15 ซม.  –ขนาดเล็กมาก(A6) ใสของขนาดเล็ก
มากเชน เศษเหรียญ เงิน 
ความกวาง 15-22ซม.  –ขนาดเล็ก(A5) ใสของทั่วไป เชนของ
จุกจิก เคร่ืองเขียน   

ความกวาง22-40 ซม.  –ขนาดใหญ(A4)  ใสของทั่วไป เชน 
หนังสือ เอกสาร DPU
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ตัดเศษผาเปนชิ้นเล็กๆแลวนํามาตอกันใหม เนื่องจากทําใหเสียคุณคาของเศษผา ควร
ออกแบบใหใชเศษผาไดทั้งผืน 

ตารางท่ี4.8 ตารางเกณฑในการพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเรื่อง วัสดุประกอบ      

เกณฑในการพิจารณาเพือ่เปนแนวทางในการออกแบบ ระดับความเหมาะสม
คาเฉลีย่ แปลผล

 5.วัสดุประกอบ      
5.1 ควรใชวัสดุประกอบที่หาไดงายในทองถิ่น 4.33 มากที่สุด
5.2 ควรใชสายกระเปาผาแบบสําเร็จรูปเพื่องายตอการประกอบ 4.66 มากที่สุด

5.3 ผาหรือวัสดุที่ใชประกอบ  

- ผาแคนวาส ขนาด 12 OZ. 3.66 มาก 
- ผาแคนวาส ขนาด 14 OZ. 4.33 มากที่สุด

  จากตารางพบวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยเปนอยางยิ่งวาควรใชวัสดุประกอบที่หาไดงายใน
ทองถิ่น  หรือสามารถส่ังวัสดุใหชุมชนไมเกิดราคาตนทุนของการเดินทางเพ่ิม ควรใชวัสดุแบบ
สําเร็จรูปเพ่ืองายตอการประกอบ แตทําการตกแตงดวยมือ เชน  การใชหูกระเปาสําเร็จจะชวย
ลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต  เนื่องจากมันมีความแข็งแรงมากกวาการทําสายกระเปาดวย
เศษผาทอ   โดยหูกระเปาสําเร็จนั้นมีจําหนายทั้งแบบสายผาและหนัง และสามารถใชมือเย็บ
สอยกับกระเปาไดโดยไมตองใชจักร ควรใชผาประกอบเปนผาแคนวาส ขนาด 14 OZ. 
เน่ืองจากมีราคาไมแพง หาซื้องายและมีความหนาแข็งแรงคงทน มีความหนาเพียงพอที่จะพยุง
เศษผาที่ประกอบใหกระเปาเปนทรงได แตควรมีสัดสวนของผาแคนวาสไมมากไปกวาสวนของ
เศษผาทอ  สวนไหลตกแตงประกอบ เชน หวงสีเงินหรือสีทองจะมีสวนชวยใหกระเปามีความ
นาสนใจมากขึ้น  และการใชใยเสริมเย็บประกบกับซับในจะชวยใหกระเปาเปนทรงและมีความ
แข็งแรงขึ้น 

  การออกแบบกระเปาที่ดีนั้นนอกจากรูปลักษณภายนอกที่สวยงามแลว จะตอง
คํานึงถึงความคงทนแข็งแรงเปนสําคัญ โดยคํานึงจากกลุมคนทั่วไปที่มีอายุการใชงานกระเปา1 
ใบ เฉลี่ย 3-5ป ฉะนั้นการประกอบตัวกระเปาหรือวัสดุอุปกรณควรใชอยางดี หรือเลือกใหได
ตามมาตรฐานทั่วไป  
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ตารางท่ี4.9 ตารางเกณฑในการพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเรื่อง การเพิ่มมูลคาใหกับเศษผาดวยการตกแตง      

เกณฑในการพิจารณาเพือ่เปนแนวทางในการออกแบบ ระดับความเหมาะสม
คาเฉลีย่ แปลผล

 6. การเพิ่มมูลคาใหกับเศษผาดวยการตกแตง   
6.1 การกุนริม ขอบผา ดวยผากุนสีตามเศษผาทีไ่ด    2.66 ปานกลาง
6.2 การตัดตอทิศทางตางๆ   4.66 มากที่สุด
6.3 การเดินดายหรือเดินเสนเลียนแบบลายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 4.66 มากที่สุด
6.4 การการตกแตงกระด่ิง หรือเหรียญเงินใหความรูสกึถึงความ
เปนชนเผา วฒันธรรมพื้นถิ่น 

4.33 มากที่สุด

6.5 การตกแตงดวยพูประดับ ทําใหสื่อถงึความเปนชนเผาและระลกึ
ถึงของที่ระลึกจากภาคเหนือ   

4.33 มากที่สุด

6.6 การจัดวางตําแหนงหรือทิศทางของซิปที่แปลกตา 1.66 นอยที่สุด
6.7 การตกแตงดวยการรูด ระบาย 3.33 ปานกลาง
6.8 การอัดจีบ จับผา หรือจับพลีท 4.66 มากที่สุด

 
จากตารางขางตนพบวาการตกแตงดวยการตัดตอทิศทางตางๆ   การเดินดายหรือ

เดินเสนเลียนแบบลายเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง และการอัดจีบ จับผา หรือจับพลีท มีความ
เหมาะสมมากที่สุด โดยผูเชี่ยวชาญเสนอแนะวาเปนวิธีทีช่างเส้ือผาที่มีความชํานาญสามารถทาํ
ได ผูวิจัยควรสรางบลอกในการวางแบบตัดตอใหชุมชนที่สลับทิศทางไดหลากหลาย  รองลงมา
คือการการตกแตงดวยกระด่ิง หรือเหรียญเงิน การตกแตงดวยพูประดับ จะสามารถสื่อถึงความ
เปนชนเผาและระลึกถึงของที่ระลึกจากภาคเหนือ 

ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหทําการเพ่ิมซับในกระเปาจะชวยเพ่ิมมูลคาของกระเปาใหมาก
ขึ้น อีกทั้งยังดูและรักษาความสะอาดงายกวา  
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4.2 การเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยาง 
  4.2.1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคา  

  จากการลงพื้นที่ศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ทางชุมชนบานเฮ้ียตองการใหเปน
กลุมเปาหมายหลัก  ไดแก  กลุมคนเมือง หรือกลุมสตรีผูบริโภคผลิตภัณฑแฟชั่นในงานแสดง
สินคาผลิตภัณฑจากผาทอโดยกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย เลือกเปนกลุมเปาหมาย 
ทําการสุมตัวอยางทําแบบสอบถามที่งานแสดงสินคาโอทอป ศูนยแสดงสินคาเมืองทองธานี  
โดยเปนกลุมคนที่พักอาศัยหรือทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 25 คน  และ
กลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุมคนนาน จํานวน 25 คน  ณ ขวงเมืองนาน  
    ผลสรุปวิเคราะห พบวากลุมเปาหมายกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 80 สวนใหญมีอายุ 36-45 ป คิดเปนรอยละ 56   การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
88   และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 84 มีอาชีพขาราชการ
และนักวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 72  สวนใหญเปนคนท่ีมีภูมิลําเนาจากตางจังหวัด ไดแก 
เชียงราย พะเยา ลําปาง สุโขทัย อุดรธานี  คิดเปนรอยละ 60  ระดับราคาของกระเปา ที่ทําจาก
ผ าทอ ท่ี เลื อก ซ้ือได แก  1,000 ถึ ง  5,000 บาท  คิด เป นร อยละ  76   
ตารางท่ี4.10 ตารางผลสรุปการเรียงลําดับเหตุผลในการเลือกซ้ือกระเปาที่ทําจากผาทอของกลุมตัวอยาง 

ลําดับเหตุผลในการเลือกซื้อ
กระเปาที่ทําจากผาทอ 

เหตุผลในการเลือกซื้อ 
กระเปาที่ทําจากผาทอ 

ลําดับที่ 1 รูปแบบทีช่ื่นชอบ 
ลําดับที่ 2 สีสัน
ลําดับที่ 3 ประโยชนใชสอย 
ลําดับที่ 4 ขนาด
ลําดับที่ 5 วัสดุ
ลําดับที่ 6 ความคงทนแข็งแรง    
ลําดับที่ 7 ราคา
ลําดับที่ 8 ความเปนแฟชั่นหรือความทันสมัย 
ลําดับที่ 9 ตราสินคาหรือรานคา        

   จากตารางพบกวากลุมตวัอยางมีเหตุผลในการเลือกซ้ือไดแกรูปแบบที่ชื่นชอบเปน
อันดับแรก รองลงมาคือสีสัน และประโยชนใชสอย ตามลําดับ   

DPU



114 
 

            ตารางท่ี 4.11 ตารางผลสรุปการเรียงลาํดับกลุมสีที่กลุมตัวอยางชื่นชอบ 

ลําดับที ่ กลุมสีที่กลุมตัวอยางชืน่ชอบ 

3 กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale 
Tone)   เชน กลุมสีผสมขาว สีพาสเทล  ไดแกสีชมพูออน สีขาวนวล 
สีฟา 

1 กลุมสีเขมจัด (Dark tone)เชนกลุมสีดํา สีน้ําเงินเขม  
2 กลุมสีจัดจานและกลุมสีเขม (Vivid Tone and Subdue tone)  ไดแก 

สีแดงสด สีเขียวเขม สีสมสด กับสีที่มีความมืดแนวเอิรทโทน 
  จากตารางพบวากลุมตัวอยางชื่นชอบสีเขมจัด (Dark tone) เชน กลุมสีดํา สีน้ําเงินเขม 
รองลงมาคือกลุมสีโทนออนและกลุมสีจัดจานกับกลุมสีเขม ตามลําดับ วิเคราะหไดวากลุมคน
เมืองแตงกายสีไมจัดจานมาก นิยมใสสีคลุมโทน จึงตองการกระเปากลุมสีเขมจัดเพ่ือเลือกใชได
กับเสื้อผาที่หลากหลายหรือใชกับชุดประเพณีนิยมที่หนวยงานที่ทํางานใหสวมใส 

ตารางท่ี 4.12 ตารางผลสรุปการเรียงลําดับความตองการของขนาดกระเปาทรงถุงผา (Tote Bag) และ กระเปาใสของ (Case  
Bag)ของกลุมตัวอยาง 

ขนาดของกระเปา ลําดับที ่
กระเปาทรงถงุผา (Tote Bag) 
ขนาดใหญหรือขนาดประมาณกระดาษ    A3 3 
ขนาดกลางหรือขนาดประมาณกระดาษ    A4 1 
ขนาดเล็ก หรอืขนาดประมาณกระดาษ    A5          2 
ขนาดของกระเปาใสของ (Case  Bag)
ขนาดใหญหรือขนาดประมาณกระดาษ     A4 3 
ขนาดกลางหรือขนาดประมาณกระดาษ    A5 2 
ขนาดเล็ก หรอืขนาดประมาณกระดาษ    A6 1 

    จากตารางขางตน กลุมตัวอยางมีความตองการกระเปาทรงถุงผา (Tote Bag) ขนาด
กลางมากที่สุด อนุมาณไดวา กลุมตัวอยางตองการกระเปาเพ่ือใชใสสิ่งของในชีวิตประจําวัน
และขนาดที่กระทัดรัด  ลําดับที่สอง ไดแก กระเปาที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ อนุมานไดวา
ตองการกระเปาเพ่ือใชกับการสวมใสเสื้อผาประเพณีไดแกเส้ือกับผาซ่ิน สวนกระเปาใสของ 
(Case  Bag) จะเลือกซ้ือเพ่ือใชเปนของที่ระลึก เปนตน    
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ขนาดที่เหมาะสมกับการใชสอย 4.68 มากที่สุด 

มีความคงทนแข็งแรง 4.44 มากที่สุด 

การออกแบบท่ีทันสมัย 4.84 มากที่สุด 

ตราสินคาหรือระดับคุณภาพสินคา
(ดาวโอทอป) 4.44 

 
มากที่สุด 

การผลิตทีส่งเสริมใหชุมชนเกิดรายได 4.48 มากที่สุด 

    

                     จากตารางเปรียบเทียบกลุมคนเมืองจะคํานึงถึงการออกแบบท่ีทันสมัยมากที่สุดเม่ือจะ
เลือกใชผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผาทอ รองลงมาคือกระเปาตองมีวัสดุตกแตงและมีขนาดที่
เหมาะสมกับการใชสอย 

ตารางท่ี 4.15 ตารางผลสรุปทัศนคติตอกระเปาที่ทําจากผาทอตมแนวนิยมแบบดั้งเดิมของกลุมตัวอยาง 

ทัศนคตติอกระเปาที่ทําจากผาทอตาม
แนวนิยมแบบด้ังเดิม 

คาเฉลี่ย แปลผล 

1.แสดงถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑทีผ่ลิต
ดวยผาจากภาคเหนือ 4.80

 
มากที่สุด 

2.มีความประณีตสวยงาม 3.72 ปานกลาง 
3.มีความทันสมัย 3.72 ปานกลาง 
4.เปนรูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงานใน
ชีวติประจําวันของทาน 3.54 

 
ปานกลาง 

5.มีรูปแบบและการตกแตงที่นาสนใจ 4.32 มากที่สุด 
     จากตารางพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอกระเปาที่ทําจากผาทอตามแนวนิยมแบบ

ด้ังเดิมเก่ียวกับแสดงถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑที่ผลิตดวยผาจากภาคเหนือ ดวยเศษผา   
อนุมานไดวา ในการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาทอ ควรมีปริมาณ
ของเศษผาแสดงอยูบนกระเปามากกวาผาประกอบอ่ืนๆ   
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ตารางท่ี4.16  ตารางผลสรุปทัศนคติตอกระเปาที่ทําจากผาทอตมแนวนิยมแบบใหมของกลุมตัวอยาง 

ทัศนคตติอกระเปาที่ทําจากผาทอตามแนว
นิยมแบบใหม 

คาเฉลีย่  แปลผล 

1.แสดงถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑทีผ่ลิตดวย
ผาจากภาคเหนือ 4.68

 
มากที่สุด 

2.มีความประณีตสวยงาม 4.64 มากที่สุด 

3.มีความทันสมัย 4.84 มากที่สุด 

4.เปนรูปทรงที่เหมาะสมกับการใชงานใน
ชีวติประจําวันของทาน 

4.80 มากที่สุด 

5.มีรูปแบบและการตกแตงที่นาสนใจ 4.88 มากที่สุด 

    

   จากตารางพบวากลุมตวัอยางมีทัศนคตติอกระเปาที่ทําจากผาทอตามแนวนิยมแบบ
ใหมเก่ียวกับรปูแบบการตกแตงที่นาสนใจของกระเปาดวยคูสีและการตัดตอลายผาและมีความ
ทันสมัยตามลาํดับ 
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4.3      การเก็บขอมูลประเมินผลการออกแบบจากกลุมผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบ
ผลิตภัณฑแฟชั่นครั้งที่ 1 

  จากผลสรุปแนวทางในการออกแบบ ผูวิจัยไดนํานักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาขอมูลเพื่อ
บริการวิชาการแกชุมชนและเลือกเศษผาตัวอยางจากชุมชนมาทดลองใชในการออกแบบ โดย
กําหนดใหใชผาตามทองตลาดที่มีสีและขนาดใกลเคียงทดแทนเศษผาจริง สงผลใหการสราง
งานออกแบบครั้งน้ีไดผลงานออกแบบที่หลากหลาย   จากน้ันจึงทําการคัดเลือกผลงาน
ออกแบบของนักศึกษาจํานวน 9 แบบท่ีมีความประณีตสวยงาม มาใหผูเชี่ยวชาญทําการ
ประเมินความเหมาะสม  โดยผูวิจัยไดสรางเกณฑในการประเมินจากผลการสัมภาษณจาก
นักวิชาการและนักออกแบบและผลสรุปจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จึงไดเปนองคประกอบ
ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑกระเปาที่ทําจากเศษผาดังนี้ 

1. ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชในการออกแบบ – มีการออกแบบกระเปาโดย
ใชเศษผาอยางคุมคาเหมาะสม โดยเนนใชลวดลายของเศษผาที่โดดเดน บงบอกถึงเอกลักษณ
ชุมชน เชน ลายน้ําไหล ลายขอประแจ 

2. ความเหมาะสมดานการจับคูสีและการกําหนดรอยละของสี –  มีการออกแบบโดย
ใชสีสันตามกลุมสี เพ่ือหาแนวทางในการจับคูสีของเศษผากับผาประกอบ  

3. ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงานประกอบ –   มีการตัดเย็บ
ประกอบงานที่ประณีต ทําการตกแตงที่เหมาะสมกับศักยภาพเดิมที่มีของชุมชนซึ่งไดแกการ
ตัดเย็บเสื้อผา  เชน การตกแตงกระเปาโดยใชการตัดตอเศษผาแนวทะแยงที่เลียนแบบ”ลายน้ํา
ไหล” การปกดายไหมเพื่อเลียนแบบลายผา และการตีเกล็ดผา และมีการออกแบบการตกแตง
อ่ืนๆที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน   

4. ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปา  -  มีรูปทรงและขนาดที่เหมาะสม
ที่สุด ไดแก กระเปาทรงถุงผา(Tote Bag)  และกระเปาใสของ(Case Bag) ซึ่งเปนทรงกระเปา
รูปทรงสี่เหลี่ยม เปนทรงที่ไมมีความซับซอนในแมแบบสามารถทําไดงาย  สามารถขยายขนาด
ได  มีความเหมาะสมกับความตองการและการใชในชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย  

5. ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุตกแตง  - ใชวัสดุประกอบที่หาไดงายใน
ทองถิ่น    ตนทุนไมสูง  
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   จากตารางกระเปาที่มีความเหมาะสมดานวัสดุประกอบมากที่สุดไดแก กระเปาแบบที่ 
1 เน่ืองจากใชวัสดุคุณภาพดีเพ่ือใหกระเปาเปนทรง เชน ใยสังเคราะห ผาแคนวาส และกระเปา
แบบที่ 9 ที่ใชสายผาขนาดหนาเปนสายเย็บติดกับตัวกระเปา  วัสดุลักษณะนี้สามารถเย็บติด
งายดวยจักร หาซ้ืองายกวาสายกระเปาที่เปนหนัง หรือสายกระเปาพลาสติก ควรใชอะไหลที่มี
คุณภาพดี สีไมลอกงาย 

   สรุปในสวนนี้ ผูวิจัยไดองคประกอบที่เหมาะสมการในการสรางมูลคาเพ่ิมใหดวยการ
ออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดใหแกชุมชนบานเฮ้ีย  
โดยการทดลองขึ้นตนแบบจริงน้ัน จะทําใหเกิดภาพและขนาดจริงที่ชัดเจนมากขึ้น จากน้ัน
ผูวิจัยจึงนําองคประกอบที่ไดไปสรุปเปนแนวทางในการออกแบบแกไขเพิ่มเติมในสวนตอไป 

 

DPU
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4.4 สรุปความคิดทางการออกแบบและกระบวนการในการขึ้นตนแบบ 

  จากการศึกษาและวิเคราะหแนวทางการออกแบบ   ผูวิจัยสามารถสรุปแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาบานเฮ้ีย ดังนี้ 

1. ประเด็นปญหาและวัตถุประสงค  

ชื่องานวิจัย (Project) 
  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจาก 
เศษผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย อ.ปว จ.นาน 
ประเด็นปญหา (Problem) 
  การนําเศษผาทอเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บจากชุมชนทอผาฝายไทลื้อ บานเฮี้ย
มาผลิตเปนผลิตภัณฑแฟชัน่ประเภทกระเปาใหมีความเหมาะสมสวยงาม  
วัตถุประสงค (Objective) 

- เพ่ือคนหาแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจาก
เศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดใหแกชุมชนบานเฮ้ีย อําเภอปว จังหวัดนาน  

- เพ่ือนําเสนอรูปแบบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษ
ผาฝายทอเหลือใช 

2. การกําหนดรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ (Positioning and growth strategies) 

  ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑจาก Ansoff’s Matrix  เปนการพัฒนา
ผลิตภัณฑรูปแบบ ตลาดเดิม-ผลิตภัณฑใหม  หรือการเสนอผลิตภัณฑใหมแบบริเร่ิม โดย
ชุมชนบานเฮ้ีย ยังไมเคยทําการผลิตผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาถือสตรีมากอนนี้   
3. กลุมเปาหมาย (Target Group) 

  สรุปกลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมสตรีคนเมือง และกลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุม
สตรีคนนาน โดยเปนกลุมเดิมในตลาดทีช่มุชนกําหนดไว ตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.22 ตารางแสดงกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 

ขอมูล กลุมเปาหมายหลัก
คนเมือง  

กลุมเปาหมายรอง 
คนนาน 

เพศ หญิง  หญิง
อายุ 36-45ป 36-45ป

ภูมิลําเนา คนกรุงเทพและคน
ตางจังหวัดที่เขามาทํางานใน
กรุงเทพ อาศัยอยูในกรุงเทพ 

คนจังหวัดนานที่อาศัย หรือ
ประกอบอาชีพในจังหวัดนาน 
สวนใหญใชสินคาจากผาฝาย
ทอ 

ที่อยูอาศัย  แถบชานเมือง   จังหวัดนานและแถบภาคเหนือ 
อาชีพ ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ

พนักงานออฟฟศและเจาของ
ธุรกิจสวนตัว 

ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุม
แมบ าน  และกลุมสนับสนุน
ขาราชการ

เงินเดือน 25,000 – 55,000 บาท  15,000 – 35,000 บาท   
การศึกษา ปริญญาตรี เปนขั้นต่ํา ม.ปลาย -ปริญญาตรี   

 

4.  แนวคิดในการออกแบบ  (What to Communicate) 

แนวคิดที่ 1 เลียนลาย – การสรางลายตกแตงเดินไหมหรือดายปกมือและตัดตอและ
การเย็บดวยการเลียนแบบลายของเศษผาเดิม  

แนวคิดที่ 2  ผสม   - การผสมผสานเศษผาทอ ชิ้นเล็กชิ้นนอยเปนผืนใหม โดยเนน
การใชเศษผาทอที่มีรูปรางสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก  

แนวคิดที่ 3 ประกอบ  - การประกอบเศษผาทอกับวัสดุประกอบอ่ืน ไดแก ผาแคนวาส 
หรือการวางสายกระเปาเพ่ือประกอบ โดยใชเศษผาขนาดกลาง 
5. การส่ือสารดวยอารมณและบรรยากาศของงาน  How to Communicate   

  Modern   (ดูทันสมัย)   Cultured (มีวัฒนธรรม)  
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6.  แรงบันดาลใจในการออกแบบ  (Inspiration)  

   ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลของชุมชน คนหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยไดรับ 
แรงบันดาลใจจากการทอผาศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของเมืองนาน  การสืบทอดลวดลาย
เฉพาะในการทอผาจากโบราณจากรุนสูรุน   นํามาสรางสรรคใหมดวยการ   ถายทอดเรื่องราว
ในรูปแบบที่ทันสมัย รอยเรียงกันเปนศิลปะเลาขานชีวิตความเปนอยูริมนํ้านาน   

 
ภาพที่4.15: ภาพ แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

ที่มาของภาพ  : ผลงานการออกแบบของนักศึกษาช้ันปที่ 3   สวนหน่ึงของรายวิชาการออกแบบแฟช่ัน2   
ปการศึกษา 2558 ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟช่ัน มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

7. ผลิตภัณฑที่ออกแบบ   Product / Item 

  กระเปาทรงถุงผา (Tote Bag)  จํานวน 9 ใบ มีทั้งหมด 3  แนวทาง ตามแนวคิดในการ
ออกแบบ โดยออกแบบแบบละ 3กลุมสี  ไดแก  

1. กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale Tone)    
2. กลุมสีจัดจานและกลุมสหีมน (Vivid Tone and Subdue tone) 
3. กลุมสีเขมจัด (Dark tone)                                 และมีทั้งหมด 3 ขนาด ไดแก 
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การข้ึนตนแบบกระเปาแบบท่ี 1  แนวคิดเลียนลาย 
แบบรางและขนาดของกระเปาทรงถุงผา (Tote Bag และ กระเปาใสของ (Case  Bag) 

 

 

 

กระเปาใสของ (Case  Bag)  
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ตารางที่4.23  ตารางแสดงภาพกระเปาแบบที่ 1 แนวคิดเลียนลายและขนาดของกระเปา 

แนวคิด ขนาดกระเปา กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก 
(Pale tone and Very Pale Tone) 

กลุมสีเขมจัด  
(Dark tone) 

กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน 
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

 
 
เลียน
ลาย 

 

ขนาดเล็ก    หูสูง 8  ซม.  / กวาง12ซม.     
ความกวาง 25  ซม.      
ความสูง 18 ซม.      
ความหนา 10  ซม. 
ความกวางฐาน  18 ซม. 

   
 
 

  

ขนาดกลาง   หูสูง 20  ซม.   / กวาง15ซม. 
ความกวาง  35 ซม.      
ความสูง 25 ซม.      
ความหนาฐาน  15 ซม.  
ความกวางฐาน  25 ซม.    
ขนาดใหญ  หูสูง 25  ซม.   / กวาง15ซม.   
ความกวาง 45 ซม.  
ความสูง 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม. 
ความกวางฐาน  30 ซม. 

*ตนแบบ 
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การข้ึนตนแบบกระเปาแบบท่ี 2  แนวคิดผสม 
แบบรางและขนาดของกระเปาทรงถุงผา (Tote Bag และ กระเปาใสของ (Case  Bag) 

  

                                                                    
     กระเปาใสของ (Case  Bag) 
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ตารางที่4.24  ตารางแสดงภาพกระเปาแบบที่ 2 แนวคิดผสมและขนาดของกระเปา  

แนวคิด ขนาดกระเปา กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก 
(Pale tone and Very Pale Tone) 

กลุมสีเขมจัด  
(Dark tone) 

กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน 
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

 
 
 
 
 
ผสม 

ขนาดเล็ก  หูสูง 10  ซม.  / กวาง10ซม.   
ความกวาง 25  ซม.      
ความสูง 16 ซม.      
ความหนา 10  ซม. 
ความกวางฐาน  20 ซม. 

 
 

 
 

 

ขนาดกลาง  หูสูง 15  ซม. / กวาง15ซม.  
ความกวาง 35  ซม.      
ความสูง 25 ซม.      
ความหนา 15  ซม. 
ความกวางฐาน  25 ซม. 

 
 

 
 

 

ขนาดใหญ  หูสูง 25  ซม./ กวาง20ซม.    
ความกวาง 45 ซม.  
ความสูง 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม. 
ความกวางฐาน  30 ซม. 

*ตนแบบ 
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การข้ึนตนแบบกระเปาแบบท่ี 3 แนวคิดประกอบ 
แบบรางและขนาดของกระเปาทรงถุงผา (Tote Bag และ กระเปาใสของ (Case  Bag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระเปาใสของ (Case  Bag) 
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องคประกอบ 
ในการออกแบบ 

การข้ึนตนแบบกระเปาแบบท่ี 3 แนวคิดประกอบ 

รูปรางทรง กระเปาทรงสี่เหลี่ยมคางหมู  ฐานทรงรี มีคิ้วและฐานแข็งที่กน
กระเปาเพ่ิมความแข็งแรง 

 กลุมสีและปรมิาณ 
รอยละของส ี     

กลุมสีของเศษผา : สีคากลาง    80  20                        
การตกแตง การวางสายกระเปาเปนลายตัดตอเพ่ือประกอบกับผาชนิดอ่ืน 

วัสดุ ผาแคนวาสสีเทาและสีดําเบอร 14 หรือขนาด14 oz. สายผา  
ผาคอตตอน กระดุมแปก ใยสังเคราะห ซิปผา หัวซิป อะไหลรูป
สี่เหลี่ยมและตะขอเกี่ยวรปูคอหมา 

เศษผา    
 

ตัวอยางเศษผากลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน (Vivid Tone and
Subdue tone) จํานวน3 ชิ้น  
ชิ้นที่ 1 ขนาดกวาง 38 ซม. ยาว 41 ซม. 
ชิ้นที่ 2 ขนาดกวาง 38 ซม. ยาว 39 ซม. 
ชิ้นที่ 3 ขนาดกวาง 20 ซม. ยาว 22 ซม. 

ภาพกระบวนการขึ้นตนแบบตวัอยาง 

1 2

3 
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ตารางที่4.25 ตารางแสดงภาพกระเปาแบบที่ 3 แนวคิดประกอบและขนาดของกระเปา 

แนวคิด ขนาดกระเปา กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก 
(Pale tone and Very Pale Tone) 

กลุมสีเขมจัด  
(Dark tone) 

กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน 
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

 
 
   
 
 
ประกอบ 

ขนาดเล็ก  หูสูง 12  ซม.  / กวาง12ซม.   
ความกวาง 22  ซม.      
ความสูง 18 ซม.      
ความหนา 10  ซม. 
ความกวางฐาน  18 ซม. 

   

ขนาดกลาง  หูสูง 12  ซม.  / กวาง12ซม. 
ความกวาง 32  ซม.      
ความสูง 25 ซม.      
ความหนา 15  ซม. 
ความกวางฐาน  25 ซม.    
ขนาดใหญ  หูสูง 12  ซม.  / กวาง12ซม.  
ความกวาง 42 ซม.  
ความสูง 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม. 
ความกวางฐาน  30 ซม.  

*ตนแบบ 
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ตารางที่4.26  ตารางแสดงภาพแบบกระเปาทรงถุงใสของ (Case) ที่สัมพันธกับรูปแบบกระเปาทรงถุงผา (Tote) ตามกลุมสี 

แนวคิด รูปแบบกระเปาทรงถุงผา 
(Tote Bag) 

กลุมสีโทนออน และกลุมสีออน
มาก (Pale tone and Very 

Pale Tone) 

กลุมสีเขมจัด
(Dark tone) 

กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน 
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

เลียน
ลาย 

 
 

    

ผสม

  
 

  

ประกอบ

   

ความกวาง 10 ซม. และความยาว 15 ซม.  สําหรับใสของขนาดเล็กมากเชน เศษเหรียญ เงิน
รูปแบบของการตัดตอสัมพันธกับรูปแบบกระเปาทรงถงุผา (Tote Bag) 

*ตนแบบ 

*ตนแบบ 

*ตนแบบ 
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จากแนวความคิดทางการออกแบบและกระบวนการขึ้นตนแบบ ผูวิจัยไดตนแบบ
กระเปาที่มีที่มาจากสี3กลุม (Pale tone and Very Pale Tone,  Dark Tone, Vivid Tone and 
Subdue Tone) และมาจากแนวคิด3แนวคิด (แนวคิดเลียนลาย แนวคิดประกอบ และแนวคิด
ผสม)จํานวน6 ใบ ไดแก กระเปาถุงผา(Tote bag) 3ใบ และกระเปาถุงใสของ (Case Bag)
จํานวน3ใบ ซึ่งกระเปาทั้ง2แบบมีความสัมพันธกันตามกลุมสี  
  จากน้ันผู วิ จัย จึงนําไปใหผู เชี่ยวชาญและผูประกอบการทางดานผลิตภัณฑ
กระเปา ประเมินความเหมาะสมในหัวขอตางๆ ดังขั้นตอนตอไป 
  DPU
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4.5 ผลการประเมินตนแบบจากผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการ จํานวน 5 คน คร้ังที่ 2 

  ดวยเวลาในการวิจัยที่จํากัดในการทําการประเมินคร้ังที่ 2 ผูวิจัยไดทําการขึ้นตนแบบ
จริงเศษผาจริงกลุมสีละ 1 ใบ รวม3 ใบ 3 ขนาด  สวนขนาดอ่ืนน้ันผูวิจัยทําการขึ้นตนแบบโดย
ใชแบบกระดาษ จากนั้นจึงนําตนแบบไปใหผูเชี่ยวชาญแลผูประกอบการ ประเมินและ
ตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิผล  ดังนี้   

ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการจํานวน 5 คน คร้ังที่  2 
 

ตารางท่ื4.27  ตารางการประเมินคร้ังที่2 กลุมสีออน(Pale) และสีออนมาก(Very Pale) โดยผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการ   
  

 ตนแบบเพื่อประเมิน คร้ังท่ี  2   แบบท่ี 1  
แนวคิด เลียนลาย 

 
  

กลุมสีของเศษผา : สีคากลาง          90 10             

ระดับความเหมาะสม 
 
 
อันดับ
ความพึง
พอใจใน
ตนแบบ 

คาเฉลีย่ 
 

แปลผล 

1.ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชในการ
ออกแบบ 

      4.2 มากท่ีสุด  
 
 
อันดับที่ 

3 

2.ความเหมาะสมดานการจับคูสีและรอยละของ
ปริมาณสี 

3.6 มาก  

3. ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงาน
ประกอบ 

3.6 มาก  

4.ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปา   
กระเปาทรงTote 3.6 มาก 
กระเปาทรงCase 2.6 ปานกลาง 
5.ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุตกแตง  4.6 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 3.7  มาก 
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จากตารางผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา 
ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชในการออกแบบอยูในระดับมากที่สุด เหมาะสม

กับเศษผารูปรางสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดยาวที่เกิดจากกระบวนการตัดเศษเหลือจากแมแบบ
เส้ือผา ซึ่งสามารถใชไดสองดานของกระเปา ทั้งน้ีการมีดานขางกระเปาที่เปนผาพ้ืนหรือผา
แคนวาสจะชวยเรื่องการใชเศษผาสองดานที่เปนผาตางลายหรือตางสีกันได  

การจับคูสีและรอยละของปริมาณสี อยูในระดับมาก โดยเสนอแนะวา ควรทําการจับคู
และใหคารอยละของสีที่มีคาออนมีปริมาณนอยกวาสีเขมหรือสีเขมที่มีคาสีกลาง เชนสีน้ําตาล
เขม สีเทา หรือสีดํา และไมควรออกแบบใหผาสีออนวางอยูดานกนกระเปา เน่ืองจากจะทําให
สกปรกงาย ซึ่งคนสวนใหญจะไมเลือกซ้ือใชมากเทากับผาที่สีเขม  
  ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงานประกอบอยูในระดับมาก โดย
เสนอแนะวา ลักษณะของลายตัดตอทางตรงของกระเปาแบบท่ี 1 ควรปรับใหเปนแนวทะแยง
ตามทิศทางแนวคิดของแบบอ่ืนๆ เนื่องจากตัดตอทางตรงและกระเปาทรงนี้มีรูปแบบที่
คลายคลึงกับในทองตลาดทั่วไป แมการตัดตอแนวทะแยงจะยุงยากและมีขั้นตอนในการผลิต
มากกวา แตเม่ือผูเชี่ยวชาญวิเคราะหจากเคร่ืองแตงกายที่ชุมชนออกแบบตัดเย็บแลวน้ัน คาด
วาชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําไดดี การมีกระดุมแปกเพ่ิมรูปแบบการใชสอยใหสามารถ
พับเก็บความกวางดานขางและปรับเปลี่ยนเพื่อใชไดสองแบบนั้นอาจสงเสริมใหเกิดการขาย
มากขึ้น แตควรคํานึงถึงประการที่สําคัญวา กลุมคนที่เลือกซ้ือกระเปาผาประเภทนี้ จะเปนกลุม
ที่ชื่นชอบในวัฒนธรรม ชื่นชอบที่มาที่ไปและความสวยงามของผามากกวาที่จะสนใจในรูปแบบ
การใชสอยที่หลากหลาย  สวนงานประกอบดานในควรเปนผาที่มีความแข็งแรง เชน ผา 
แคนวาส ไมควรใชผาคอตตอนกับกระเปาขนาดใหญ ควรเก็บขอบริมใหเรียบรอยไมเกิดการ
โปงพอง การเลียนลายโดยใชการเดินดายมีความนาสนใจมาก แตควรใชไหมขนาดเล็กเย็บ
หรือปกดวยมือ จะทําใหเพ่ิมมูลคามากกวาใชจักร ทั้งน้ีจะไดใหกลุมคนเฒาหรือนักเรียนใน
ละแวกชุมชนสามารถรับเอางานฝมือไปทําที่บาน สรางรายไดใหชุมชนโดยรอบไดอีกทางหนึ่ง 
  ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปาอยูในระดับดี กระเปาทรงถุงผา (Tote 
Bag) สามารถใชงานไดจริง สวนกระเปาใสของ (Case  Bag) นั้นอาจมีรูปแบบทีไ่มเหมาะสมที่
จะเปนตนแบบผลติ ควรเอาเสนเอ็นตรงกลางกระเปาออก และแทนที่ดวยการตัดตอที่เปน
แนวทางเดียวกับกระเปาทรงถุงผา (Tote Bag) เพ่ือขายคูกัน  
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DPU



146 
 

  ความเหมาะสมดานการจับคูสีและรอยละของปริมาณสีอยูในระดับที่มากท่ีสุด โดย
ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นวา ปริมาณรอยละของสีเขมกลุมน้ีเหมาะสมกับผาแคนวาสสีดํา ซึ่ง
อยูดานกนกระเปาทําใหดูแลรักษางาย    

  ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงานประกอบอยูในระดับที่มากท่ีสุด การ
สรางลายตัดตอที่ผสมลายผาที่หลากหลายเขาดวยกัน ไดแก ลายน้ําไหลและลายดอก การตี
เกล็ดจะชวยเพิ่มมูลคาใหเศษผาพ้ืนไมมีลายได การเขาซิปแบบมีที่หุมปลายซิปชวยเพิ่มให
กระเปาคงทนแข็งแรงมากขึ้น  

ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปาอยูในระดับที่มากที่สุด   กระเปาทรง
ถุงผา (Tote Bag) อยูในระดับที่มากที่สุด เน่ืองจากเปนรูปทรงที่อยูในความนิยม 
กลุมเปาหมายสามารถใชเพ่ือออกงานได ควรลดขนาดความสูงของหูกระเปาขนาดเล็ก สวน
กระเปาใบขนาดใหญควรทําใหสายกระเปามีความยาวกวาน้ี กระเปาใสของ (Case  Bag) มี
ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปาอยูในระดับที่มากท่ีสุด   เน่ืองจากมีการ
เลียนแบบลายตัดตอจากกระเปาทรงถุงผา (Tote Bag) ทําใหเพ่ิมมูลคาเม่ือวางจําหนายคูกัน  

ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุตกแตงอยูในระดับที่มากที่สุด ดวยสาย
กระเปาผาที่มีราคาตนทุนไมแพง พับคร่ึงแลวเย็บทําใหเกิดความแข็งแรงมากขึ้น สามารถซิป
ขนาด 5 ซม.กับกระเปาทั้งสามขนาดได  
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ตารางท่ี4.29  ตารางการประเมิน คร้ังที่  2  กลุมสีจัดจาน (Vivid Tone) และสีเขม (Subdue tone)โดยผูเชี่ยวชาญและ
ผูประกอบการ   

 
 ตนแบบเพื่อประเมิน คร้ังท่ี  2  แบบท่ี 3  

แนวคิด ประกอบ 

 
 

 
กลุมสีของเศษผา : สีคากลาง     80  20               
 

ระดับความเหมาะสม 
 
 
อันดับ
ความพึง
พอใจใน
ตนแบบ 

คาเฉลีย่ 
 

แปลผล 

1.ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชในการ
ออกแบบ 

4.6 มากที่สุด  
 
 
อันดับที่ 

2 

2.ความเหมาะสมดานการจับคูสีและรอยละของ
ปริมาณสี 

4.6 มากที่สุด 

3.ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงาน
ประกอบ 

5 มากที่สุด 

4.ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปา   
กระเปาทรงTote 4.6 มากที่สุด 

กระเปาทรงCase 5 มากที่สุด 

5.ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุตกแตง 4.6 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.73 มากที่สุด 

  จากตารางผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา 
  ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชในการออกแบบอยูในระดับที่มากท่ีสุด  เน่ืองจาก
ใชเศษผาที่มีความกวางหมดผืน  ทั้งน้ีควรคํานึงถึงการตัดตอดานขางดวยผาพ้ืน (เหมือนแบบ
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ที่  1)     เน่ืองจากหาเศษผาที่มีขนาดใหญเทากับตันแบบที่ออกแบบใหมีลายตอกันสองขางได
ยาก และยากตอทําการผลติตอไปในอนาคต    ซึ่งการออกแบบกระเปาที่ใชดานขางประกบกัน
ตองคํานึงถึงลายตรงระหวางรอยตอดานขางใหมีความตอเน่ืองกันเพื่อความสวยงามเปนสําคัญ 
โดยในอนาคตหากใชเศษผาขนาดใหญเทาแบบกระเปาตนแบบน้ีจนหมด     จะทําใหชุมชนไม 
อยากผลิตแบบนี้ตอไปอีก   ควรออกแบบกรอบลายการตัดตอบริเวณตรงกลางกระเปา(เหมือน
กระเปาแนวคดิผสม ) เพ่ือใหชุมชนสามารถประยุกตใชเศษผาไดหลากหลายรูปราง  

  ความเหมาะสมดานการจับคูสีและรอยละของปริมาณสีอยูในระดับที่มากที่สุด  โดย
ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นวารอยละของปริมาณสีในกลุมน้ีควรเปนอัตราสีสดตอสีเขมที่รอยละ 
70ตอ 30 และรอยละ 80 ตอ 20  

  ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงานประกอบ อยูในระดับที่มากที่สุด ดวย
การจัดวางสายกระเปาตัดตอตามลายของผาที่เหมาะสม แตควรคํานึงวาเศษผาในกลุมน้ีมีลาย
ผาหลากหลาย การวางสายกระเปาอาจบดบังลายผา สวนงานประกอบนั้นมีความละเอียด
เรียบรอย และมีกระเปาดานในเพื่อเพ่ิมการใชสอย  

 ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปาอยูในระดับที่มากที่สุด  กระเปาทรง
ถุงผา (Tote Bag) อยูในระดับที่มากที่สุด เน่ืองจากกระเปาขนาดกลางซึ่งเปนขนาดที่ขึ้น
ตนแบบเหมาะสมกับการใชงานของกลุมคนท่ัวไป กระเปาขนาดเล็กมีความนาสนใจมาก มี
ความกระทัดรัดและใชงานงาย ทั้งน้ีการใชสายคาดรูปแบบนี้กับกระเปาผาน้ันไมเหมาะสม 
เน่ืองจากทําใหเกิดภาพลักษณที่วางไวไดแก ดูทันสมัย (Modern) และ มีวัฒนธรรม (Cultured) 
เปลี่ยนไป ซึ่งอาจกลายเปนภาพลักษณกีฬาหรือไมเปนทางการ จึงไมควรทําสายคลองคาดกับ
ใบขนาดใหญ สวนตําแหนงของหูคลองสายคาดสําหรับขนาดเล็กและขนาดใหญ ควรอยูสูงกวา
นี้ เพ่ือปองกันสายพลิกเม่ือสะพาย 

ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุตกแตงอยูในระดับที่มากที่สุด ดวยสาย
กระเปาผาที่มีราคาตนทุนไมแพง เม่ือพับคร่ึงแลวเย็บทําใหเกิดความแข็งแรงมากขึ้น การเลนสี
สลับสีระหวางสายกับซิป ชวยเพิ่มความนาสนใจมากขึ้น สามารถซิปขนาด 5 ซม.กับกระเปา
ทั้งสามขนาดได 
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  สรุปผลการประเมินผลในความเหมาะสมดานขนาดของกระเปา เพ่ือใชเปนฐานขอมูล
ในการผลิตดวยชุมชนเองในอนาคต  โดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประเมินแมแบบ
กระดาษ ดังนี้ 

ตารางท่ี4.30 ตารางประเมินขนาดกระเปาท่ีออกแบบจากแนวคิดเลียนลาย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด ขนาดกระเปา เห็นดวย ไมเห็นดวย หมาย
เหตุจํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 
 

เลียนลาย 

 

ขนาดเล็ก   
หูกระเปาสูง 12 ซม. 0 0 3 100 8 

ซม. 
ระหวางหูกระเปากวาง 10ซม. 3 100 0 0 
ความกวาง 25 ซม.  3 100 0 0 
ความสูง 18 ซม.  3 100 0 0 
ความหนา 10 ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  18 ซม. 3 100 0 0 

ขนาดกลาง   
หูกระเปาสูง 20 ซม.  3 100 0 0 
ระหวางหูกระเปากวาง 15ซม. 3 100 0 0 
ความกวาง 35 ซม.  3 100 0 0 
ความสูง 25 ซม.  3 100 0 0 
ความหนาฐาน 15 ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  25 ซม. 3 100 0 0 

ขนาดใหญ  (ตนแบบ) 
หูกระเปาสูง 25 ซม.  3 100 0 0 
ระหวางหูกระเปากวาง 15ซม. 3 100 0 0 
ความกวาง 45 ซม. 3 100 0 0 
ความสูง 30 ซม.  3 100 0 0 
ความหนา 18 ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  35 ซม. 3 100 0 0 

 

DPU



150 
 

ตารางท่ี4.31 ตารางประเมินขนาดกระเปาท่ีออกแบบจากแนวคิดผสม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด ขนาดกระเปา เห็นดวย ไมเห็นดวย หมาย
เหตุจํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  
 
 

ผสม 

 

ขนาดเล็ก  (ตนแบบ)
หูกระเปาสูง 12 ซม. 0 0 3 100 8 ซม.
ระหวางหูกระเปากวาง 10ซม. 3 100 0 0 
ความกวาง 25 ซม.  3 100 0 0 
ความสูง 16 ซม.  3 100 0 0 
ความหนา 10  ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  20 ซม. 3 100 0 0 
ขนาดกลาง  
หูกระเปาสูง 15 ซม. 3 100 0 0 
ระหวางหูกระเปากวาง 15 ซม. 3 100 0 0 10

ซม. 
ความกวาง 35 ซม.  3 100 0 0 
ความสูง 25 ซม.  3 100 0 0 
ความหนา 15  ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  25 ซม. 3 100 0 0 
ขนาดใหญ 
หูกระเปาสูง 25 ซม. 3 100 0 0 
ระหวางหูกระเปากวาง 16 ซม. 3 100 0 0 
ความกวาง 45 ซม. 3 100 0 0 
ความสูง 30 ซม.  3 100 0 0 
ความหนา  18 ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  30 ซม. 3 100 0 0 
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ตารางท่ี 4.32 ตารางประเมินขนาดกระเปาที่ออกแบบจากแนวคิดประกอบ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด ขนาดกระเปา เห็นดวย ไมเห็นดวย หมาย
เหตุจํานวน รอยละ จํานวน จํานวน 

 
   
 
 

ประกอบ 

 

ขนาดเล็ก   
หูกระเปาสูง 12 ซม. 0 0 3 100 8 ซม.
ระหวางหูกระเปากวาง 12ซม. 3 100 0 0 
ความกวาง 22 ซม.  3 100 0 0 
ความสูง 18 ซม.  3 100 0 0 
ความหนา 10  ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  18 ซม. 3 100 0 0 

ขนาดกลาง  (ตนแบบ) 
หูกระเปาสูง 12 ซม. 0 0 3 100 10 

ซม. 
ระหวางหูกระเปากวาง 12ซม. 3 100 0 0 
ความกวาง 32 ซม.  3 100 0 0 
ความสูง 25 ซม.  3 100 0 0 
ความหนา 15  ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  25 ซม. 3 100 0 0 
ขนาดใหญ 
หูกระเปาสูง 12 ซม. 0 0 3 100 10 

ซม. 
ระหวางหูกระเปากวาง 12ซม. 3 100 0 0 
ความกวาง 42 ซม. 3 100 0 0 
ความสูง 30 ซม.  3 100 0 0 
ความหนา  18 ซม. 3 100 0 0 
ความกวางฐาน  30 ซม. 3 100 0 0 

 
  ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวาหากผลิตแบบกระเปาเพ่ือจําหนายจริงตามขนาดที่
กําหนดไวขางตน อาจตองมีการปรับแกอีกคร้ังหน่ึง เนื่องจากการเย็บผาตองเผ่ือเย็บและเผื่อ
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การถวงน้ําหนัก  ทั้งนี้กระเปาใบขนาดใหญของทั้งสามแนวคิด ควรทําการเย็บกดเศษผากับซับ
ในใยสังเคราะหเพ่ือความคงทนแข็งแรง 

ขอเสนอแนะและประเด็นอ่ืนๆนอกเหนือจากแบบประเมิน  

 ผูวิจัยสรุปผลขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. กระเปาทั้งสามแบบมีการสื่อสารดวยอารมณและบรรยากาศของงานเปนไปตามที่
กําหนด ไดแก Modern (ดูทันสมัย) Cultured (มีวัฒนธรรม) และมีความเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

2. แนวความคิดในการออกแบบ ทั้งสามแนวคิด เกิดจากความเขาใจในที่มาที่ไปของเศษ
ผา ประยุกตเปนรูปธรรมใหชุมชนนําไปใชได  

3. ควรคํานึงถึงภาพรวมในการวางจําหนายผลิตภัณฑบนชั้นวางของใหมีความเปนหนึ่ง
เดียวกันทั้งลายตัดตอ เชนควรเปนลายตัดตอแนวทะแยงเหมือนกันทุกแบบ  หรืออาจผลิตเพื่อ
จําหนายกระเปาทั้งสามแบบน้ีตางวาระ เชน ผลิตเปนคอลเลคชั่นประจําฤดูกาล เปนตน  

4. กลุมสีและปริมาณการใชสีของแตละกลุมมีความเหมาะสมทุกกลุมสี  แตควรเฉลี่ยจัด
ปริมาณสีคากลางใหทากันหรือไมแตกตางกันมากนัก เพ่ือใหมองภาพรวมเปนหนึ่งเดียวมาก
ขึ้นเม่ือวางจําหนายในรานเดียวกัน   

5. ควรทําปายประกอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายสินคา เชน ตราสินคา การ
ดูแลรักษาความสะอาด และปายประกอบเพ่ือประชาสัมพันธชุมชน เพ่ือใหเกิดความรูสึกถึง
คุณคาและความงดงามของผาทอมากขึ้น  

6. ควรผลิตถุงผาดิบหรือถุงผาสปนบอล มีการติดปายรานดวยการสกรีน ซึ่งเปนสิ่งที่
ชุมชนสามารถผลิตไดเอง เพ่ือใชในเปนสิ่งหอหุมผลิตภัณฑเพ่ือขาย และเพื่อใชในการจัดเก็บ
รักษากระเปาผา ทั้งยังเปนการทําใหรูสึกถึงความมีคุณคาและมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 

4.6 ผลการประเมินตนแบบโดยกลุมตัวอยาง  

  ผูวิจัยไดนําเอาตนแบบไปใหกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ทําการประเมินความ
เหมาะสมและความพึงพอใจในผลิตภัณฑตนแบบ  
  กลุมที่ 1   กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมคนเมือง   ทําการสํารวจ ณ  งานแอวมวน
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เมืองเหนือ อิมพีเรียลสําโรง ในวันที่ 6 มีนาคม 2559  มีจํานวนผูประเมิน 25 คน   
  กลุมที่ 2  กลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุมคนนาน ทําการสํารวจ ณ งานมหกรรมผาทอ
และเครื่องเงินเมืองนาน คร้ังที่ 3  ณ ขวงเมืองนานในวันที่  12-16 กุมภาพันธ 2559 โดยผูวิจัย
ไดรับเชิญจากอุตสาหกรรมจังหวัดนาน ใหทําการแสดงผลงานวิจัยการออกแบบสรางสรรคใน
งาน มีจํานวนผูประเมิน 25 คน  

ตารางท่ี4.33 ตารางการประเมินคร้ังที่2 กลุมสีออน(Pale) และสีออนมาก(Very Pale)   โดยกลุมตัวอยาง   

 

ภาพตนแบบเพ่ือประเมิน    
แนวคิด เลียนลาย 

 
 

  
กลุมสีของเศษผา : สีคากลาง          90 10                      

 
ระดับความเหมาะสม 

คาเฉลีย่ 
 

แปลผล 

คน
เมือง
25 
คน

คน
นาน 
25 
คน 

คน
เมือง 
25 
คน 

คน
นาน
25 
คน

1.ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชในการออกแบบ  4.5 4.1 มาก
ที่สุด 

มาก 

2.ความเหมาะสมดานการจับคูสีและรอยละของปริมาณสี 4.6 4 มาก
ที่สุด 

มาก 

3. ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงานประกอบ 4.2 3.8 มาก มาก 
4.ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปา    
กระเปาทรงTote 4.2 4 มาก มาก 
กระเปาทรงCase 4.6 3.8 มาก

ที่สุด 
มาก 

5.ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุตกแตง  4.1 4 มาก มาก 
คาเฉล่ียรวม 4.36 3.95 มาก

ที่สุด 
มาก 
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จา
ของการจับ
นั้นจะสกปร

ตารางท่ี4.34 ต

 กลุมสีของ
1.ความเหม

2.ความเหม
สี  
3. ความเห
ประกอบ 
4.ความเหม
กระเปาทรง

กระเปาทรง

5.ความเหม

  

กตารางกลุม
คูสีมีสวยงาม
รกไดงาย 

ตารางการประเมิน

ภาพตนแ
แน

เศษผา : สีคา
มาะสมในการ

มาะสมดานกา

มาะสมดานก

มาะสมดานรูป
งTote 

งCase 

มาะสมดานวสั

มตัวอยางผูป
ม แตสีที่มีคาอ

นคร้ังที่2 กลุมสีเข

 
แบบเพ่ือประ
นวคิด ผสม

 

ากลาง       
รนําเศษผาไป

ารจับคูสีและ

การออกแบบ

ปทรงและขน

สดุประกอบแ

ประเมินมีขอเ
ออนไมควรจั

ขม (Dark tone) โ

ะเมิน     

 

80  20      
ปใชในการออ

รอยละของป

ตกแตงและง

นาดของกระเป

และวัสดุตกแต

คาเฉ

เสนอแนะวา
ัดไวในตําแห

โดยกลุมตัวอยาง

 
           

ค
เมื
2
ค

อกแบบ 4

ปริมาณ 4

าน 4

ปา   
4

4

ตง 4

ฉลี่ยรวม 4.

ลายผามีควา
นงกนกระเป

  

ระดับความ

คาเฉลีย่ 

คน
มือง
25 
คน 

คน
นาน 
25 
คน 

.6 4.4 

4.6 4.2 

4.6 4.6 

4.6 4.7 

4.4 4.6 

4.4 4.4 

.53 4.48 

ามสวยงามแ
ปาเนื่องจากก

 
มเหมาะสม 

 
แปลผล

คน
เมือง 
25 
คน 

ค
นา
2
ค

มาก
ที่สุด 

ม
ที่

มาก ม
ที่

มาก
ที่สุด 

ม
ที่

มาก
ที่สุด 

ม
ที่

มาก
ที่สุด 

ม
ที่

มาก
ที่สุด 

ม
ที่

มาก
ที่สุด 

ม
ที่

154 

และโทนสี
ระเปาผา

ล 

คน
าน
25 
คน 
าก
สุด 
าก
สุด 

าก
สุด 

าก
สุด
าก
สุด 
าก
สุด
าก
สุด 
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  จากตารางกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นวาการวางลายตดัตอมีความแปลกใหมนาสนใจ 
ทําใหไมรูสึกวาเปนการนําเศษผามาสรางสรรค รูปแบบของกระเปามีความนาสนใจ ขนาดของ
กระเปาเหมาะสมกับการนําไปใชเม่ือออกงานหรือใชถือเม่ือสวมผาซ่ิน  
ตารางท่ี4.35 ตารางการประเมินคร้ังที่2 กลุมสีจัดจาน (Vivid Tone) และสีเขม (Subdue tone) โดยกลุมตัวอยาง   

 
ภาพตนแบบเพ่ือประเมิน     

แนวคิด ประกอบ 

 
 

 
กลุมสีของเศษผา : สีคากลาง     80  20                     

 

 
ระดับความเหมาะสม 

คาเฉลีย่ 
 

แปลผล 

คน
เมือง
25 
คน 

คน
นาน 
25 
คน 

คน
เมือง 
25 
คน 

คน
นาน
25 
คน 

1.ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชในการออกแบบ 4.4 4.3 มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

2.ความเหมาะสมดานการจับคูสีและรอยละของปริมาณ
สี  

4.1 4.7 มาก มาก
ที่สุด 

3. ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตงและงาน
ประกอบ 

4.6 4.6 มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

4.ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปา   
กระเปาทรงTote 4.7 4.8 มาก

ที่สุด 
มาก
ที่สุด 

กระเปาทรงCase 4.6 4.6 มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

5.ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุตกแตง 4.4 4.4 มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.46 4.50 มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 
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  จากตารางกลุมตัวอยาง ใหความคิดเห็นวาผาทอที่นํามาใชในการออกแบบเปนผาทอมี
เอกลักษณชัดเจนงานของผาไทลื้อ สามารถบงบอกถึงอัตลักษณของเมืองนานไดเปนอยางดี 
การออกแบบมีความรวมสมัยเหมาะสมกับวัยทํางาน  ความเหมาะสมดานการจับคูสีและรอยละ
ของปริมาณสี กลุมคนนานใหคาเฉลี่ยของสีมากกวา วิเคราะหไดวา กลุมคนนานชอบสีจัดจาน
เม่ือเลือกถือกระเปากับผาถุงสีสันตางๆเม่ือออกงาน จะไดรับความสนใจ สวนประเด็นอ่ืนน้ัน 
ไมแตกตางกันมากนัก 
  สรุปในสวนนี้ พบวา ผูวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงคในการนําเสนอรูปแบบผลงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาทอเหลือใช จากผลการประเมินตนแบบ
จากผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการ และผลการประเมินตนแบบโดยกลุมตัวอยาง  พบวา
คาเฉลี่ยของกระเปาตามแนวคิดผสม มีความเหมาะสมมากที่สุด  ดวยการตัดตอเศษผา
หลากหลายชิ้น สามารถใชเศษผาไดหลายรูปรางและหลายขนาด ทําใหเกิดความแปลกใหม 
นาสนใจมากขึ้น กลุมสีจากตนแบบจริงและภาพรางที่เหมาะสมในปริมาณรอยละ การตกแตง
ทั้งหลากหลายทั้งการตัดตอลายผาและการตีเกล็ด มีรูปรางรูปทรงที่มีขนาดเหมาะสม และดวย
วัสดุประกอบที่มีคุณภาพ จึงทําใหกระเปาตนแบบนี้เหมาะสมท่ีจะนําไปผลิตเพ่ือจําหนายมาก
ที่สุดในทั้งสามแบบ ทั้งน้ีกระเปาอีกสองแบบยังตองทําการปรับแบบและพัฒนารูปแบบในการ
ตัดตอตอไป 
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  บทที่ 5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  การวิจัยเรื่องแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภท
กระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใช: กรณีศึกษาผาฝายทอไทลื้อบานเฮ้ีย อ.ปว  จังหวัดนาน 
มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น
ประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัดและเพ่ือนําเสนอรูปแบบ
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใช  ซึ่งคนพบ
วา มีหลากหลายแนวคิดเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบ จึงไดทําการทําแบบสอบถาม 
ผูเชี่ยวชาญ อันไดแกผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบการและกลุมเปาหมาย  จากนั้นผูวิจัยจึงนํา
ขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหเพ่ือคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพการออกแบบกระเปาใหแกชุมชนทอผาฝายบานเฮ้ีย โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

1. วิธีการในการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบของชุมชน 

1.1  ลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลของชุมชน  
ผูวิจัยทําการวิเคราะหศักยภาพการออกแบบและการผลิตที่ชุมชนทําได โดย

ชุมชนสามารถผลิตเสื้อผาทั้งสตรีและเสื้อผาบุรุษได  มีชางฝมือที่สามารถทํางานประดิษฐ 
งานปก  ผูวิจัยจึงคนหาการตกแตงเสื้อผาที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับนํามาประยุกตใชกับการ
ออกแบบตกแตงผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา ไดแก การตีเกล็ด การปกหรือเดินดาย
และการตัดตอ โดยเปนการตกแตงที่ไมยาก คนโดยรอบสามารถรับงานไปทําที่บานไดเปน
การกระจายรายไดอีกทางหน่ึง อีกทั้งตองทําการสํารวจตนทุนทางวัสดุของชุมชน วามีวัสดุ
พ้ืนถิ่นใดบางที่สามารถหาไดเอง จะทําใหชุมชนไมตองพึ่งพาผูอ่ืนและอยูไดเองอยางยั่งยืน 

จากน้ันทําการศึกษาวิเคราะหเศษผาของชุมชน ไดแก ผาฝายทอ ผาฝายผสม
ไหมประดิษฐ ไหมประดิษฐตามลําดับ  โดยมีลวดลายไดแก ลายน้ําไหล ลายเกาะยอด ลาย
ดอกไม ลายธาตุเปนตน สามารถแบงกลุมขนาดและรูปรางของเศษผาไดแกเศษผารูปราง
สี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ   เศษผารูปรางสีเหลี่ยมผืนผาขนาดกลางและขนาดเล็กและเศษ
ผารูปรางสามเหลี่ยม  ตามลําดับ ทั้งนี้สามารถแบงปริมาณกลุมสีของเศษผาตามทฤษฎีสี
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และสเกลภาพของโคบายาชิ ไดแก เศษผากลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน (Vivid Tone and 
Subdue tone) เศษผากลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale 
Tone)   และเศษผากลุมสีเขมจัด (Dark tone) ตามลําดับ   

1.2 สํารวจความตองการของชุมชนและความตองการของกลุมผูบริโภค 
  ชุมชนมีความตองการผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาที่มีแมแบบตัดไมยาก เขาใจ
ไดงายหรือมีกระบวนการผลิตที่ไมซับซอน  และสามารถกระจายงานและแนวทางการ
พัฒนาการออกแบบใหแกคนโดยรอบในชุมชนเชน คนเฒาหรือนักเรียนนักศึกษาท่ีหา
รายไดพิเศษ   

กลุมผูบริโภค ไดแก กลุมคนเมืองเปนกลุมเปาหมายหลัก และกลุมคนนานเปน
กลุมเปาหมายรอง โดยเห็นวากลุมคนเมืองจะสามารถรับรูและยอมรับในผลติภัณฑรูปแบบ
ใหมไดเร็วกวากลุมคนนาน อีกทั้งยังมีโอกาสในการจําหนายไดมากกวาและไดราคามูลคาที่
สูงกวา โดยกลุมน้ีมีความตระหนักรูในคุณคาของเศษผาทออยางมาก  มีความตองการ
รูปแบบทีช่ื่นชอบเปนอันดับแรก รองลงมาคือสีสัน และประโยชนใชสอย มีความชื่นชอบสี
เขมจัด (Dark tone) ตองการงานตัดเย็บที่ประณีต และมีวัสดุที่ดีเหมาะสมกับโอกาสการใช
สอย ทางดานขนาดของกระเปากลุมเปาหมายมีความตองการกระเปาขนาดกลางมากที่สุด 
เพ่ือใชใสของใชไดหลากหลายโอกาส ทั้งน้ีผูวิจัยทําการผลิตตนแบบกระดาษทัง้สามขนาด 
และผลติตนแบบจริงตามความเหมาะสม เพ่ือหลากหลาย เกิดโอกาสในการจําหนายไดมาก
ขึ้น    

1.3 กําหนดรูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ  
  กําหนดใหเปนรูปแบบของผลิตภัณฑแบบตลาดเดิม ผลิตภัณฑใหม  โดยกลุมตลาด
เดิมที่ซื้อสินคาประเภทเสื้อผาของชุมชน   

1.4 กําหนดภาพลักษณของผลิตภัณฑใหม 
  การส่ือสารดวยอารมณและบรรยากาศของงาน  ไดแก Modern (ดูทันสมัย)   
Cultured (มีวัฒนธรรม) โดยตองการส่ือใหเห็นงานออกแบบท่ีทันสมัยแต สะทอน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองนาน  จึงหยิบนําการสืบทอดลวดลายการทอผามาเปน 
แรงบันดาลใจในการออกแบบ   
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2. แนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภท
กระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัด    

องคประกอบในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑกระเปาที่ทําจากเศษผา 

ผูวิจัยสรุปองคประกอบในสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลติภัณฑกระเปาทีท่ําจากเศษผาที่
ออกแบบ จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและกลุมผูบริโภค  ไดแก 

1. การนําเศษผาไปใชในการออกแบบ – มีการใชเศษผาอยางคุมคาเหมาะสมโดย
เนนใชลวดลายของเศษผาที่โดดเดนบงบอกถึงเอกลักษณชุมชน เชน ลายน้ําไหล ลายดอก
และลายขอประแจ 

2. การจับคูสีและการกําหนดรอยละของสี –  จัดกลุมสีและกําหนดรอยละปริมาณ
ของสีผาในปริมาณที่เหมาะสม  ควรใชสีที่มีคากลางเชน สีดํา หรือนํ้าตาล เปนตัวเชื่อมสี
ของผลิตภัณฑที่ออกแบบจากเศษผาหลายกลุมสี  เพ่ือใหเกิดเปนภาพรวมในการวาง
จําหนายผลิตภัณฑบนชั้นวางของที่มีความเปนหน่ึงเดียวกัน ซึ่งปริมาณสีของเศษผาตอสีคา
กลางไมควรเกินรอยละ 70 ตอ รอยละ 30  โดยผูวิจัยไดทําตารางภาพตนแบบการใชรอยละ
ปริมาณของสีจากเศษผาและการจับคูเศษผาใหแกชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตและพัฒนาใชตอ
ได (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 

3. การออกแบบตกแตงและงานประกอบ –  ทําการตกแตงที่เหมาะสมกับศักยภาพ
เดิมที่มีของชุมชนคือการตัดเย็บเส้ือผา  ดังน้ันในการตกแตงกระเปา ผูวิจัยจึงเลือกแนวทาง
ในการตกแตงจากการตกแตงเสื้อผา โดยใชการตัดตอเศษผาแนวทะแยงที่เลียนแบบ
ลักษณะการวางลายผาของชุมชน  การปกดายไหมเพ่ือเลียนแบบลายผา และการตีเกล็ดผา 

4.  รูปทรงและขนาดของกระเปา   -  รูปทรงที่เหมาะสมที่สุดไดแกกระเปาทรงถุง
ผา(Tote Bag)  และกระเปาใสของ(Case Bag) เน่ืองจากเปนรูปทรงสีเหลี่ยมที่ไมมีความ
ซับซอนในแมแบบ สามารถทําไดงายและสามารถขยายขนาดได  มีความเหมาะสมกับความ
ตองการและการใชในชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย โดยผูวิจัยไดทําตารางขนาดของ
กระเปาใหแกชุมชนเพ่ือนําไปประยุกตและพัฒนาใชตอได ( ตามเอกสารในภาคผนวก ข)  

   จากผลการประเมินพบวาชุมชนบานเฮ้ียควรเนนผลิตกระเปาขนาดกลาง 
รองลงมาคือขนาดเล็ก และขนาดใหญเปนลําดับทายสุด ตามลําดับความตองการของ
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ผูบริโภค เนื่องจากเศษผาของชุมชนมีลักษณะบางหรือหากตองทําการตัดตอกันหลาย
ชิ้นสวน เม่ือตัดตอชิ้นใหญ อาจไมแข็งแรงหรือรับนํ้าหนักของที่ใสได ตองมีผาแข็งหรือพลา
สติดรองชั้นเย็บกดเพ่ือใหเกิดความหนา ซึ่งจะทําใหเสียคุณคาของลวดลายบนเศษผาไป 
ทั้งน้ีเพ่ือความสอดคลองกับภาพลักษณใหมของผลิตภัณฑใหมที่ตองการใหสื่อสารอารมณ 
Modern (ดูทันสมัย)และ cultured (มีวัฒนธรรม)  หรือการนําเสนอความสวยงามของลายผา 
งานฝมือของชุมชนและที่มาที่ไปของการทอผา  มากกวาการขายที่หลากหลายแบบของ
กระเปา    อีกทั้งกระเปาขนาดเล็กน้ันสามารถจําหนายออกไดงายมากกวากระเปาใบใหญ 
และผลิตไดงายมากกวา  

5. วัสดุประกอบและวัสดุตกแตง  -   ควรเปนวัสดุที่หาไดงายในชุมชน หรือเปน
วัสดุ อะไหลที่สามารถทําการประกอบไดดวยจักรเย็บผา เปนวัสดุที่มีตนทุนไมสูง ประกอบ
เชน ผาแคนวาส สายผาแบบคอตตอน ซิปพลาสติกและหัวซิป ดายไหม เอ็นแข็งและฐาน
พลาสติกเพ่ือเพ่ิมความคงทน เม่ือประกอบตัวกระเปาที่ออกแบบทําใหสามารถตั้งราคา
จําหนายไดสูงขึ้น 

ผูวิ จัยสรุปผลจากคาเฉลี่ยการประเมินผลงานตนแบบผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชเพ่ือนําเสนอ จํานวน 3 แบบ
จาก 3 แนวคิด โดยผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ และกลุมผูบริโภค เรียงตามลําดับ ดังนี้ 

  ลําดับที่ 1 แนวทางการตัดตอที่เกิดจากแนวคิด “ผสม”  หรือการตัดตอผสมผสาน
เศษผาทอ โดยใชเศษผาหลากหลายรูปรางมากที่สุด ไดแก รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  รูปราง
สามเหล่ียมและสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก  ใชศักยภาพของชุมขนทางดานการตัดเย็บและตกแตง
เคร่ืองแตงกายมาประยุกต ไดแก การตีเกล็ดผา การตัดตอแนวทะแยง     
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สอดคลองกับรัตรลักษณ ปญจวุฒิพัฒน (2551) ที่วา การเลือกเศษผาไปใชในการออกแบบ 
ตองเปนเศษผาไมเปอน สกปรก สีไมตก ไมมีตําหนิจากการทอหรือยอม เพราะจะมีผลตอ
อารมณความรูสึกของผูซื้อ 

2.2 การจับคูสีและการกําหนดรอยละของสี สอดคลองกับงานวิจัยของจรัสพิมพ  
วังเย็น (2554) ที่วา การวิเคราะหลักษณะของผา ไดแก ลวดลาย สี และวิธีการผลิต จะชวย
ใหงายตอการนําไปใชในการออกแบบมากขึ้น   

2.3 การออกแบบตกแตงและงานประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของสิงหา 
ปรารมภ  และนิรัช สุดสังข (2554) เร่ืองการสรางแนวคิดในการออกแบบ กรอบการ
ออกแบบกอนผลิตจริง จะชวยใหมีทิศทางในการออกแบบไดดีขึ้นและเปนการกําหนด
ภาพลักษณใหมใหสินคาของชุมชน มีลักษณที่เปลี่ยนไปจากเดิม  

2.4 รูปทรงและขนาดของกระเปา และวัสดุประกอบและวัสดุตกแตง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พลวัต เพชรนารถ และวจี อินทรักษ (2551) ที่วางานออกแบบที่เหมาะสมกับ
ชุมชนตองมีขั้นตอนการผลิตที่ไมซับซอนมากนัก สามารถผลิตไดภายในชุมชน เปนวัสดุ
ประกอบที่หาไดในชุมชน และยังสามารถพัฒนาแนวคิดและรูปแบบจากผลิตภัณฑนี้เพ่ือให
ไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมได  

  จากวัตถุประสงคของงานวิจัย  ขอที่ 2 เพ่ือนําเสนอรูปแบบผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาทอเหลือใช ผลการวิจัยพบวา การออกแบบ
ตนแบบผลิตภัณฑเพ่ือเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมใหแกชุมชนนําไปประยุกตเพ่ือจําหนาย 
และการสงเสริมใหชุมชนทําความเขาใจในกระบวนการออกแบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปุณฑริกา สุคนธสิงห  (2556)  การพัฒนาศักยภาพของชุมชน ตองศึกษาศักยภาพและ
ความตองการเดิมของชุมชนเปนที่ตั้ง การสรางตนแบบใหเห็นเปนรูปธรรมจะสงผลใหชุมชน
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูและเขาใจสามารถพัฒนาศักยภาพในการออกแบบของชุมชน
ไดอยางเปนระบบขั้นตอน    ทั้งยังสามารถผลิตจําหนายเอง สรางคุณคาและเกิดเปนการ
พัฒนาที่เปนแบบอยางใหแกคนในชุมชนอยางยั่งยืน 
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3. ขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินงานวิจัย เร่ิมจากการเก็บขอมูลลงพื้นที่ชุมชน เก็บขอมูล จากกลุม
ตัวอยาง สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทั้งหมดจนไดเปนแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาใหแกชุมชน ผูวิจัยขอ
เสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงสําหรับการศึกษางานดังนี้ 

3.1 แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาในวิจัยเลมน้ี  
สามารถนําไปพัฒนาประบุกตใชกับชุมชนอ่ืนได  แตควรทําการศึกษาลวดลาย ลักษณะ
รูปแบบของเศษผาของชุมชนนั้นๆ กอนเขาสูกระบวนการออกแบบ   

3.2 ควรทําการศึกษาถึงตนทุนทางวัสดุทองถิ่นของชุมชนนั้นๆ วามีวัสดุใดบาง 
เพ่ือใหชุมชนสามารถเลือกซื้อไดงาย สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางยั่งยืนไดโดย
ไมตองพึ่งพาผูอ่ืน 

3.3 เศษผาที่เกิดจากกระบวนการตัดเส้ือผาเคร่ืองแตงกายของชุมชนทอผาฝาย
บานเฮ้ีย อ.ปว จ.นาน ที่ผูวิจัยนํามาเปนกรณีศึกษาเพื่อทําการวิจัยคนหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการนํามาสรางสรรคออกแบบกระเปาน้ัน เปนเศษผาที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
ประมาณ 10 ปที่ผานมา (2548-2558)  โดยเปนชวงเวลาหนึ่งที่สตรีนิยมสวมใสชุดติดกันที่
เขารูป และชุดติดกันบานบริเวณปลาย ทําใหเกิดเศษผาตามรูปรางและขนาดที่กลาวไว
ขางตน ดังน้ันหากจะทําการออกแบบจากเศษผาเพ่ือชุมชนอ่ืนหรือชวงเวลาอ่ืน จึงควร
ศึกษาแนวโนมของเสื้อที่จะทําใหเกิดเศษผาเหลือใชจากกระบวนการตัดเย็บที่แตกตางไป
จากเดิม  

 อยางไรก็ตามแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบชุมชนนั้นยังไมไดทํา
การทดลองผลิตเพื่อจัดจําหนายจริง ตนแบบผลิตภัณฑนั้นเปนเพียงการใหแนวทางและการ
ขึ้นตนแบบเพ่ือเปนตัวอยางอยางเปนรูปธรรมเทาน้ัน ชุมชนบานเฮ้ียจึงตองนําไปประยุกต
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหมที่สามารถจําหนายไดจริง
ตอไปในอนาคต  
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ประเทศไทย ในประชากรและสังคม 2550. นครปฐม: สํานักพิมพประชากรและ
สังคม, 2550. 
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ข.   สัมภาษณ (Interviews) 
ก่ิงจันทร ลือยศ  (2558, 13กันยายน) การผลิต ผาทอไทลื้อบานเฮ้ีย   
  โดย ธีรภัทร วงษกระนวน (นักศึกษา) ณ บานเลขที ่141 ศิลาแลง ปว นาน 
คําเอ้ือย มูลคํา (2558, 13 กันยายน) การตัดเย็บและการตกแตงผาบานเฮ้ีย    
  โดย ศุภโชค มงคลวิทย (นกัศึกษา) ณ บานเลขที ่141 ศิลาแลง ปว นาน 
พรรณทิพา พวงดี  (2558, 26 พฤศจิกายน) กระบวนการผลิตและพฒันาแบบกระเปา    
  จากเศษผา   โดย กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
แพว คําภานุช (2558, 12 มีนาคม) กระบวนการผลิตและการจัดจําหนาย ผาทอไทลื้อบานเฮ้ีย    

โดย กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน  ณ บานเลขที ่141 ศิลาแลง ปว นาน  
แพว คําภานุช (2558, 13 กันยายน) เศษผาทอไทลื้อบานเฮ้ีย  

โดย กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน       ณ บานเลขที ่141 ศิลาแลง ปว นาน  
ทองทิพย วีระกะสัส ( 2558, 7 พฤศจิกายน) กระบวนการผลิตและพฒันาแบบกระเปา    

จากเศษผา โดย กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สมพร โวทาน (2558, 13 กันยายน  ) การสกรีนและการตกแตงลายผา บานเฮ้ีย   

 โดย ธเนศ แสนใหม (นักศกึษา)  ณ  บานเลขที ่141 ศิลาแลง ปว นาน 
ศรีสุดา โวทาน (2558, 19 มกราคม และ5 สิงหาคม) การจัดจําหนาย ผาทอไทลื้อบานเฮ้ีย 

สําหรับคนเมือง สัมภาษณ โดย กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน  ณ  เมืองทองธานี   
กรุงเทพมหานนคร 

อาทิมา ลือยศ (2559, 13 มีนาคม) กระบวนการผลติและการจัดจําหนาย ผาทอไทลื้อบานเฮ้ีย   
โดย กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน ณ บานเลขที1่41 ศิลาแลง ปว นาน  
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ภาคผนวก ก. 
ตารางภาพตนแบบการใชรอยละปริมาณของสีจากเศษผาและการจับคูเศษผา 
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แนวคิด “ผสม”     กลุมสีเขมจัด (Dark tone) 

 

 

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา (หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  
ควรเปนผาลาย 
2. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือผืนผา (หนา 1 ผืน 
หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้น มีความบางเพราะ
ตองใชตเีกล็ด 
3. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัส ควรเปนผาสีพื้น 

4.-5. ผารูปรางสามเหลี่ยมขนาดเล็ก (หนา 1 ผืน 
หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาลาย สีโทนเดียวกับชิ้นที่ 1 
6. ผาแคนวาส หรือผาพื้นสีตัดกัน รูปรางสี่เหลี่ยม
หรือผืนผา 
7. ผาแคนวาส 
8. สายผาคอตตอน  
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แนวคิด “ผสม”     กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน (Vivid Tone and Subdue tone) 

 

 

 

 

 

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา (หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  
ควรเปนผาลาย 
2. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือผืนผา (หนา 1 ผืน 
หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้นที่มีสีบนผาชิ้นที่ 1   
มีความบางเพราะตองใชตีเกล็ด  
3. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัส ควรเปนผาสีพื้น 

4.-5. ผารูปรางสามเหลี่ยมขนาดเล็ก (หนา 1 ผืน 
หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาลาย สีโทนเดียวกับชิ้นที่ 1 
6. ผาแคนวาส หรือผาพื้นสีตัดกัน รูปรางสี่เหลี่ยม
หรือผืนผา 
7. ผาแคนวาส 
8. สายผาคอตตอน  
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แนวคิด “ผสม”     กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale Tone) 

 

 

 

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา (หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  
ควรเปนผาลาย 
2. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือผืนผา (หนา 1 ผืน 
หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้นที่มีสีบนผาชิ้นที่ 1   
มีความบางเพราะตองใชตีเกล็ด  
3. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัส ควรเปนผาสีพื้น 

4.-5. ผารูปรางสามเหลี่ยมขนาดเล็ก (หนา 1 ผืน 
หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาลาย สีโทนเดียวกับชิ้นที่ 1 
6. ผาแคนวาส หรือผาพื้นสีตัดกัน รูปรางสี่เหลี่ยม
หรือผืนผา 
7. ผาแคนวาส 
8. สายผาคอตตอน  
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แนวคิด “ประกอบ”     กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน (Vivid Tone and Subdue tone) 

 

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัส(หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  ควรเปน
ผาลาย เพื่อแสดงความงดงามของลายผา 
2. ผารูปรางสามเหลี่ยม (4 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้นที่มีสีบนผา
ชิ้นที่ 1  หรือผาลายเดียวกบัชิ้นที่  1  ควรเปนลายตอกัน
ดานขางได  
3. ผาแคนวาส 

4.-5. สายผาคอตตอน  
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                                                         แนวคิด “ประกอบ”     กลุมสีเขมจัด (Dark tone) 

 

 

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัส(หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  ควรเปน
ผาลาย เพื่อแสดงความงดงามของลายผา 
2. ผารูปรางสามเหลี่ยม (4 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้นที่มีสีบนผา
ชิ้นที่ 1  หรือผาลายเดียวกบัชิ้นที่ 1 ควรเปนลายตอกัน
ดานขางได 
3. ผาแคนวาส 

4.-5. สายผาคอตตอน  
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แนวคิด “ผสม”     กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale Tone) 

 

 

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมจตุรัส(หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  ควรเปน
ผาลาย เพื่อแสดงความงดงามของลายผา 
2. ผารูปรางสามเหลี่ยม (4 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้นที่มีสีบนผา
ชิ้นที่ 1  หรือผาลายเดียวกบัชิ้นที1่  ควรเปนลายตอกัน
ดานขางได 
3. ผาแคนวาส 

4.-5. สายผาคอตตอน  

DPU



177 
 

แนวคิด “เลยีนลาย”     กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale Tone) 

 

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา (หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาลาย 
เพื่อแสดงความงดงามของลายผา 
2. ผารูปรางสามเหลี่ยม (4 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้นที่มีสีบนผาชิ้นที่ 1    
ปกลายเลียนลายผาตรงกลางดวยไหมสีเดียวกับลายผา   
3. ผาแคนวาส 

4.. สายผาคอตตอน  
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แนวคิด “เลยีนลาย” กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน (Vivid Tone and Subdue tone)   

   

 

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา (หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาลาย 
เพื่อแสดงความงดงามของลายผา 
2. ผารูปรางสามเหลี่ยม (4 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้นที่มีสีบนผาชิ้นที่ 1    
ปกลายเลียนลายผาตรงกลางดวยไหมสีเดียวกับลายผา   
3. ผาแคนวาส 

4.. สายผาคอตตอน  
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แนวคิด “เลยีนลาย”   กลุมสีเขมจัด (Dark tone)   

ลักษณะของเศษผา (ตามหมายเลข) 
1. ผารูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา (หนา 1 ผืน หลัง 1 ผืน)  ควรเปนผาลาย 
เพื่อแสดงความงดงามของลายผา 
2. ผารูปรางสามเหลี่ยม (4 ผืน)  ควรเปนผาสีพื้นที่มีสีบนผาชิ้นที่ 1    
ปกลายเลียนลายผาตรงกลางดวยไหมสีเดียวกับลายผา   
3. ผาแคนวาส 

4.. สายผาคอตตอน  
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ภาคผนวก ข. 

 ตารางขนาดของกระเปา 
เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการผลิตดวยชุมชนเองในอนาคต   
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ตารางขนาดกระเปาที่ออกแบบจากแนวคิดเลียนลาย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด 
เลียนลาย 

 

ขนาดกระเปา

 
แบบกระเปา 

 

ขนาดเล็ก   
หูกระเปาสูง 8 ซม. 
ระหวางหูกระเปากวาง 10 ซม. 
ความกวาง 25 ซม.  
ความสูง 18 ซม.  
ความหนา 10 ซม.
ความกวางฐาน  18 ซม.
ขนาดกลาง    
หูกระเปาสูง 20 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง  15 ซม.
ความกวาง 35 ซม.  
ความสูง 25 ซม.  
ความหนาฐาน  15 ซม.
ความกวางฐาน  25 ซม.
ขนาดใหญ 
หูกระเปาสูง 25 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง 15 ซม. 
ความกวาง 45 ซม. 
ความสูง 30 ซม.  
ความหนา  18 ซม.
ความกวางฐาน  35 ซม.
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ตารางขนาดกระเปาที่ออกแบบจากแนวคิดผสม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด 
ผสม 

ขนาดกระเปา

 
แบบกระเปา 

 
 

ขนาดเล็ก  
หูกระเปาสูง 8 ซม. 
ระหวางหูกระเปากวาง 10 ซม. 
ความกวาง 25 ซม.  
ความสูง 16 ซม.  
ความหนา 10 ซม.
ความกวางฐาน  20 ซม.
ขนาดกลาง  
หูกระเปาสูง 15 ซม.
ระหวางหูกระเปากวาง 10 ซม. 
ความกวาง 35 ซม.  
ความสูง 25 ซม.  
ความหนา 15 ซม.
ความกวางฐาน  25 ซม.
ขนาดใหญ 
หูกระเปาสูง 25 ซม.
ระหวางหูกระเปากวาง 16 ซม. 
ความกวาง 45 ซม. 
ความสูง 30 ซม.  
ความหนา 18 ซม.
ความกวางฐาน 30 ซม.
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ตารางขนาดกระเปาที่ออกแบบจากแนวคิดประกอบ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด 
ประกอบ 

 

ขนาดกระเปา 

 
 

แบบกระเปา 
 
   

 

ขนาดเล็ก   
หูสูง 8 ซม. 
ระหวางหูกระเปากวาง 12 ซม.  
ความกวาง 22 ซม.  
ความสูง 18 ซม.  
ความหนา 10 ซม.
ความกวางฐาน 18 ซม.

ขนาดกลาง  
หูสูง 10 ซม. 
ระหวางหูกระเปากวาง 12 ซม.  
ความกวาง 32 ซม.  
ความสูง 25 ซม.  
ความหนา 15 ซม.
ความกวางฐาน  25 ซม.
ขนาดใหญ 
หูสูง 10 ซม.
ระหวางหูกระเปากวาง 12 ซม.  
ความกวาง 42 ซม. 
ความสูง 30 ซม.  
ความหนา 18 ซม.
ความกวางฐาน  30 ซม.
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ภาคผนวก ค. 

แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเก่ียวกับความตองการ 
ในผลิตภัณฑแฟชั่นของกลุมผูบริโภค 
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ภาพเศษผา

 

 

 

าตัวอยาง  
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ภาคผนวก ง. 

แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบ 
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 แบบสอบถามสําหรับผูเชีย่วชาญ 
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาทอ

เหลือใช  
: กรณีศึกษาผาฝายทอไทลือ้บานเฮ้ียอ.ปว  จังหวัดนาน 

โดย นางสาวกมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

คําชี้แจง: ในการศึกษาหาแนวทางการออกแบบ ออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปา
จากเศษผาทอเหลือใช โดยมีวัตถปุระสงคดังนี้ 

1.เพ่ือคนหาแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภท
กระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชจากกระบวนการตัด 

2.เพ่ือนําเสนอรูปแบบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษ
ผาฝายทอเหลือใช 

แบบสอบถามไดแบงคําถามออกเปน 4 สวนไดแก 

สวนที ่1  ขอมูลพ้ืนฐานเกีย่วกับผูเชี่ยวชาญ 
สวนที ่2 แนวคิด ทัศนคติและการสรางมูลคาเพ่ิมในการพัฒนาการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่น
จากเศษผาฝายทอ บานเฮ้ีย 
สวนที่ 3 ความเหมาะสมของทฤษฎี องคประกอบในการออกแบบและหลักการที่ใชพัฒนาการ
ออกแบบ  ผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษผาฝายทอ บานเฮ้ีย    
สวนที่ 4 แนวทางการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอเหลือใชจาก
กระบวนการตัด 
สวนที ่5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

สวนที ่1  ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูเชี่ยวชาญ 
วันที่สัมภาษณ …….…/…….…/ …….… 
สถานที…่……………….…………………………………….…………………………………… 

ชื่อ – สกุล …….……….……….……….……….……….….…….………...……อายุ…….… ป  
อาชีพ…….……….……….……….………..……….……….……….………………….………. 
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สถานที่ทํางาน …….…………………………..……….……….……….……….……….……….. 

ตําแหนงงาน…….……………..…………….……….……….……….……….……….……….… 

ประวตัิการศึกษาหรือการศกึษาระดับอ่ืนที่เก่ียวของ 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

ประวตัิการทํางานและ ประสบการณที่เก่ียวของ 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

สวนที ่2 แนวคิด ทัศนคติและการสรางมูลคาเพิ่มในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ
แฟชั่นจากเศษผาฝายทอ บานเฮี้ย 

 2.1 ความคิดเห็นและทัศนคติตอเศษผา 
 2.2 แนวทางการสรางมูลคาเพ่ิมในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นจากเศษ

ผาฝายทอ บานเฮ้ีย 
  2.3 คําอธิบายภาพลักษณของผลิตภัณฑใหมที่ผลิตจากเศษผาทอบานเฮ้ีย 
Modern  ดูทันสมัย Ethnic พ้ืนถิ่น Simple เรียบงาย Delicate ละเอียดออน

 
 Tasteful มีรสนิยม Cultured มีวัฒนธรรม Stylish เกไก Casual ไมเปน

ทางการ 
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สวนที่ 3 ความเหมาะสมของทฤษฎี หรือหลักการที่ใชในการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่น
จากเศษผาฝายทอ บานเฮี้ย    
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กรุณาแสดงความเห็นเกี่ยวกับ 
 ทฤษฎีท่ีนํามาใชในงานวิจัย 

ระดับความคิดเห็นจากมาก -> นอย
5 4 3 2 1

 ทฤษฎีสีโคบายาชิมีความเหมาะสมในการใช
เพ่ือจําแนกกลุมสีของเศษผาบานเฮ้ีย 

 

ขอเสนอแนะ 
 
 
 
สวนที่ 4 แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากเศษผาฝายทอ
เหลือใชจากกระบวนการตัด 

กรุณาแสดงความเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการออกแบบ 

ระดับความคิดเห็นจากมาก -> นอย
5 4 3 2 1

1.   การนําเศษผาไปใชในการออกแบบ
1.1 ควรจัดกลุมขนาดและรูปรางของเศษผา
เพ่ือสะดวกตอการนําไปใชออกแบบ 

  

1.2 ควรคํานึงถึงการนําเศษผาไปใชใหคุมคา
ที่สุด  

  

1.3 ควรมีสัดสวนของเศษผามากกวาผา
ประกอบ 
เปนสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 60ตอ 40  

  

ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

2. รูปรางรูปทรงของผลิตภัณฑแฟข่ันประเภทกระเปาที่ออกแบบ
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4. ตําแหนงของเศษผา      

 
 
 
 
4.1 ใหเศษผาอยูดานบน ดานลางเปนผา
ประกอบ เชน แคนวาส    

  

2.1 ควรเปนไปตามรูปรางของเศษผาที่ได   
2.2 ควรเปนไปตามแรงบันดาลใจที่ได เชน
รูปรางที่เก่ียวกับอัตลักษณเมืองนาน ( ลาย
ผาหรือวัด)   

  

2.3 ควรเปนไปตามความตองการของ
ผูบริโภค หรือตลาดในปจจุบัน 

  

ขอเสนอแนะ 
 
 
 

กรุณาแสดงความเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการออกแบบ 

ระดับความคิดเห็นจากมาก -> นอย
5 4 3 2 1

3.ขนาดความกวางยาวของผลิตภัณฑแฟข่ันประเภทกระเปาที่ออกแบบ 

3.1 ควรเปนไปตามรูปรางของเศษผาที่ได   
3.2 ควรเปนไปตามความตองการของ
ผูบริโภค หรือตลาดในปจจุบัน 

  

ขอเสนอแนะ 
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4.2 ใหเศษผาในการเปนผา
ประกอบ   แตตวักระเปา
เปนผาชนิดอ่ืนที่มีความแขง็
และหนา 

 
 
 
 

  

4.3 ตัดเศษผาเปนชิ้น
เล็กๆแลวนําไปตัดตอกับ
ผาชนิดอ่ืนแลวประกอบ
เปนกระเปา  

  

ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะ ระดับความคิดเห็นจากมาก -> นอย

5 4 3 2 1
5. ลักษณะของกระเปาและแมแบบการตัดเย็บ 

5.1 ควรใชแมแบบตัดที่ไมยากหรือซับซอน  
เชนแมแบบทรงTote หรือทรง Zippy Bag  

 

5.2 ควรมีกระเปาขนาดเล็กสําหรับจําหนาย
เปนของที่ระลกึ เชนกระเปาใสเศษเหรียญ 
กระเปาใสของจุกจิก เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 

6. วัสดุประกอบ 

6.1 ควรใชวัสดุประกอบที่หาไดงายในทองถิ่น  
6.2 ควรใชสายกระเปาสําเรจ็รูปเพ่ืองายตอ
การประกอบ   
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6.3 ผาหรือวัสดุที่ใชประกอบ  
 ผาแคนวาส ขนาด 12 OZ. หรือ 

14OZ. 
 

 ผาฝายหรือผาปาน  
 ผาไหมหรือดัชเชส  

ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

กรุณาแสดงความเห็นเก่ียวกับ
กรรมวิธีการผลิตและการตกแตง 

ระดับความคิดเห็นจากมาก -> นอย
5 4 3 2 1

6.การเพิ่มมูลคาใหกับเศษผาดวยการตกแตง
 
6.1 การกุนริม ขอบผา 
ดวยผากุนสีตามเศษผาที่
ได     

  

6.2  การตัดตอทิศทาง
ตางๆ   
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6.3 การ เดินดาย
หรือเลียนแบบลาย 
เพ่ิมความแข็งแรง 

  

6.4 การการตกแตงกระด่ิง หรือเหรียญเงิน
ใหความรูสึกถึงความเปน 
ชนเผา วัฒนธรรมพื้นถิ่น 
  
 
 
 

  

 
 
 
 

6.5 การตกแตงดวยพูประดับ ทําใหสื่อถงึ
ความเปนชนเผาและระลึกถงึของที่ระลึกจาก
ภาคเหนือ   

  

6.6 การจัดวาง
ตําแหนงหรือทิศทาง
ของซิปที่แปลกตา   
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6.7   การตกแตงดวย
การรูด ระบาย  
จะสามารถเพ่ิมมูลคา
ใหกับเศษผาได 
 
 

  

6.8 การอัดจีบ จับผา หรือ
จับพลีท 

  

ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ. 

แบบประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการ 
การประเมิณ คร้ังที่  1 
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แบบประเมินสําหรับผูเชีย่วชาญและผูประกอบการ 

ชื่อ – สกุล ………………….................................………………….........................…..… 

อาชีพ…………..…………………………………………………………….....……………… 

ตําแหนงงาน…………………………………..…………….……......………….……….…… 

สถานที่ทํางาน………….….........…………….......…..……………….……......…..…….... 

อาชีพ…….……….……….……….………..……….……….……….………….……….….. 

ประวตัิการศึกษาหรือการศกึษาระดับอ่ืนที่เก่ียวของ 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

.……….……….……….……….……….……….……….……….……….………………….……

….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….……….…

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….…………… 

ประวตัิการทํางานและประสบการณที่เกี่ยวของ 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

.……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………… 
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1.ความเหม

              
2. ความเห
ใชในการออ
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ารจับคูสี
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ใชในการออ

3.ความเหม
งานประกอ

4.ความเหม
ขนาดของก
กระเปาทรง
กระเปาทรง
5.ความเหม
และวัสดุตก
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แบบประเมินสําหรับผูเชีย่วชาญและผูประกอบการ 

ชื่อ – สกุล ………………….................................…………………............................…..… 

อาชีพ…………..…………………………………………………………….....…..…….……… 

ตําแหนงงาน…………………………………..…………….……......………………….….…… 

สถานที่ทํางาน………….….........…………….......…..……………….……........……..…….... 

อาชีพ…….……….……….……….………..……….……….……….………….……..…….….. 

ประวตัิการศึกษาหรือการศกึษาระดับอ่ืนที่เก่ียวของ 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

.……….……….……….……….……….……….……….……….……….………………….……

….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….……….…

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..…. 

ประวตัิการทํางานและประสบการณที่เกี่ยวของ 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
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สวนที่ 1 : การประเมินตนแบบ  

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอตนแบบผลิตภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาท่ีผลิตจากเศษผาทอ 

ภาพตนแบบเพ่ือประเมิน คร้ังท่ี  2   แบบท่ี 1  

กลุมสีโทนออน และกลุมสีออนมาก (Pale 
tone and Very Pale Tone)    

 
 

กลุมสีของเศษผา : สีคากลาง       90 10    

 
ระดับความเหมาะสม 
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1.ความเหมาะสมดานการจับคูสีและรอยละ
ของปริมาณสี 

      

2. ความเหมาะสมดานการออกแบบตกแตง
และงานประกอบ 

      

3.ความเหมาะสมดานวัสดุประกอบและวัสดุ
ตกแตง  

      

4.ความเหมาะสมดานรูปทรงและขนาดของกระเปา   
กระเปาทรงTote       
กระเปาทรงCase       
5.ความเหมาะสมในการนําเศษผาไปใชใน
การออกแบบ 
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………………………………………………………………………………………………….………………… 
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รงและขนาดขอ

เศษผาไปใชใน

………………

………………

………………

นแบบผลิตภัณ

 2 

 

 

    

ร

5=
  ม

าก
ที่ส

ุด 
 

ละ  

ตง  

สดุ  

อง

 
 

น  

…………………

………………

………………

ณฑแฟชั่นประ

 
ระดับความเหม

 4=
    
มา

ก 

 3=
  ป

าน
กล

าง
 

  

  

  

  
  
  

…………………

…………………

…………………

ะเภทกระเปาที

มาะสม 

2 =
  น

อย
 

1  
=  
นอ

ยที่
สุด

 

  

  

  

  
  
  

…………………

…………………

…………………

ท่ีผลิตจากเศษ

 
 
 
 

ขอเสนอ

 

 

 

 
 
 

…….…………

……….…………

……….…………

215 

ษผาทอ 

แนะ 

………… 

………… 

………… 

DPU



 

ความคิดเห็น

ภาพตนแบ
กลุมสีจัดจา

              
กลุมสีของเ
1.ความเหมา
ของปริมาณสี
2. ความเหม
และงานประก
3.ความเหมา
ตกแตง  
4.ความเหมา
กระเปา    
กระเปาทรงT
กระเปาทรงC
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การออกแบบ
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สวนที่ 2 : ความเหมาะสมดานขนาดของกระเปา เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการผลติดวย
ชุมชนเองในอนาคต   

ตารางขนาดกระเปาที่ออกแบบจากแนวคิดเลียนลาย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด ขนาดกระเปา เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

 
เลียนลาย 

 

ขนาดเล็ก    
หูกระเปาสูง 12 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง 10ซม.  
ความกวาง 25 ซม.   
ความสูง 18 ซม.   
ความหนา 10  ซม.  
ความกวางฐาน  18 ซม.  
ขนาดกลาง     
หูกระเปาสูง 20 ซม.   
ระหวางหูกระเปากวาง  15ซม.  
ความกวาง 35 ซม.   
ความสูง 25 ซม.   
ความหนาฐาน  15 ซม.  
ความกวางฐาน  25 ซม.  
ขนาดใหญ  (ตนแบบ)  
หูกระเปาสูง 25 ซม.   
ระหวางหูกระเปากวาง 15ซม.  
ความกวาง 45 ซม.  
ความสูง 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม.  
ความกวางฐาน  35 ซม.  
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ตารางขนาดกระเปาที่ออกแบบจากแนวคิดผสม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด ขนาดกระเปา เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

  
ผสม 

 

ขนาดเล็ก  (ตนแบบ)  
หูกระเปาสูง 12 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง 10ซม.  
ความกวาง 25 ซม.   
ความสูง 16 ซม.   
ความหนา 10  ซม.  
ความกวางฐาน  20 ซม.  
ขนาดกลาง   
หูกระเปาสูง 15 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง 10ซม.  
ความกวาง 35 ซม.   
ความสูง 25 ซม.   
ความหนา 15  ซม.  
ความกวางฐาน  25 ซม.  
ขนาดใหญ  
หูกระเปาสูง 25 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง 16 ซม.  
ความกวาง 45 ซม.  
ความสูง 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม.  
ความกวางฐาน  30 ซม.  
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ตารางขนาดกระเปาที่ออกแบบจากแนวคิดประกอบ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

แนวคิด ขนาดกระเปา เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

 
   

ประกอบ 

 

ขนาดเล็ก    
หูกระเปาสูง 12 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง 12ซม.  
ความกวาง 22 ซม.   
ความสูง 18 ซม.   
ความหนา 10  ซม.  
ความกวางฐาน  18 ซม.  

ขนาดกลาง  (ตนแบบ)  
หูกระเปาสูง 12 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง 12ซม.  
ความกวาง 32 ซม.   
ความสูง 25 ซม.   
ความหนา 15  ซม.  
ความกวางฐาน  25 ซม.  
ขนาดใหญ  
หูกระเปาสูง 12 ซม.  
ระหวางหูกระเปากวาง 12ซม.  
ความกวาง 42 ซม.  
ความสูง 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม.  
ความกวางฐาน  30 ซม.  
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ภาคผนวก  ซ. 

จดหมายและเอกสารที่เก่ียวของ  
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     วันที่ 8 ตลุาคม 2556 

เรียน  คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เรื่อง  ขอความรวมมือในการพัฒนาสินคาจากผาทอบานเฮ้ีย จ.นาน ใหมีความสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดมากขึ้น 

สิ่งที่แนบมาดวย         ภาพประกอบสถานประกอบการและรานจําหนายสินคาของชุมชน 
     ภาพสินคาและตัวอยางผาทอบานเฮ้ีย  

  เน่ืองดวยกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาบานเฮ้ีย อ.ปว จ.นาน ซึ่งเปนการรวมกลุมผูมีฝมือ
ทอผาไทลื้อ มาตั้งแตปพ.ศ.2536   มีลักษณะการสรางสินคาการผลิตผาทอและการทอลายผา
ในรูปแบบตางๆ ซึ่งไดมีการจัดจําหนายสินคาและออกราน 

   โดยทางชุมชนมีความตองการใหคณาจารยจากภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น   
คณะศิลปกรรมศสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เขามาเปนสวนรวมในการใหบริการความรู
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเส้ือผาและเพิ่มกลุมเปาหมายและรูปแบบของ
สินคาใหมีความทันสมัย โดยลักษณะของรูปแบบเสื้อผาและผลิตภัณฑแบบเดิมน้ัน มีความ
ชัดเจน ในฐานของกลุมลูกคาแตยังไมมีความหลากหลาย ทําใหมีการแขงขันกับชุมชนอ่ืนสูง จึง
ตองการที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดมากขึ้น 
อีกทั้งยังมีเศษผาเหลือใชจํานวนมาก และทางชุมชนมีความตองการผลิตภัณฑแฟชั่นรูปแบบ
ใหมที่สามารถนําความรูไปตอยอดจําหนายในอนาคต  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุเคราะหในการใหความรวมมือกับชุมชน โดยทาง
ชุมชนหวังเปนอยางยิ่งวาทางภาควิชาฯจะมีความยินดีและใหการสนับสนุนเพื่อความพัฒนา
ของชุมชนตอไป 

 
          นางแพว   คําภานุช 
   (ประธานกลุมทอผาฝายบานเฮ้ีย) 
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ภาคผนวก ฌ. 

ภาพที่เก่ียวของ 
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การลงพื้นที่ชมุชนบานเฮ้ีย อ.ปว จ.นาน 
และการบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการวิจัย  
การลงพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที1่2-14 มีนาคม 2558 

 

การลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 12-14 กันยายน 2558 
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การลงพื้นที่รานจําหนายสินคา ณ งานโอทอปประจําป 2558 
เมืองทองธานี นนทบุร ี

 

การจัดขนาดเศษผา 
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การวิเคราะหแบงกลุมสีของเศษผา  

 

 

บรรยากาศในชั้นเรียนการทาํแมแบบกระเปาเพ่ือชุมชน 
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ภาพผลงานการออกแบบครั้งที่ 1 โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 
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แฟชั่นโชวผลงานการออกแบบผลติภัณฑแฟชั่นประเภทกระเปาจากผาทอบานเฮ้ีย  
ในโครงการ Green day มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 
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ภาพการแสดงผลงานและกระบวนการขึน้ตนแบบครั้งที่ 1  
นําเสนอตอ ประธานกลุมทอผาฝายบานเฮี้ย 
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การแสดงนิทรรศการผลงานตนแบบสรางสรรค และกระบวนการวิจัย  
เพ่ือชุมชนทอผาฝายไทลื้อ บานเฮ้ีย ในงานมหกรรมเครื่องเงินและผาทอเมืองนาน 

ณ ขวงเมืองนาน จัดโดย อุตสาหกรรมจังหวัดนาน 
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ขนาด 4x

 อธิบายสินค

มชนทอผาฝา
x6 นิ้ว

าและวธิีการด

ยบานเฮ้ีย รา

ดูแลรักษา 

านแพวผาฝา
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ชุมชนทอ
ภาพปายอ

ผาฝายบานเ
อธิบายสินคาแ
เฮ้ีย รานแพว

และวธิีการดูแ
วผาฝาย   ขน

แลรักษา 
นาด 5x7 เซนนติเมตร 
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ภาพตนแบบผลิตภัณฑ  
แนวคิดประกอบ  กลุมสีจัดจานและกลุมสีหมน (Vivid Tone and Subdue tone) 
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ภาพตนแบบผลิตภัณฑ 
แนวคิดเลียนลาย กลุมสีโทนออนและกลุมสีออนมาก (Pale tone and Very Pale Tone)    
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ภาพตนแบบผลิตภัณฑ 
แนวคิดผสม กลุมสีเขมจัด (Dark tone) 
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