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บทคดัย่อ 
 

   การวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ครัง้นี้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อคน้หา
แนวทางพฒันาการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายทอมอืของชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮี้ย 
อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ซึ่งการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี้ ข ัน้ตอนที ่1 การศกึษาลกัษณะ
เด่นของลายผา้ฝ้ายทอมอืทีชุ่มชนมอียู่โดยการลงพืน้ทีศ่กึษาขอ้มลูจากชุมชนแม่เหีย้  ขัน้ตอนที ่
2 การศกึษาปัญหาและความต้องการในการขยายกลุ่มลูกค้า โดยการสมัภาษณ์ตวัแทนชุมชน
และตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 100 คน และขัน้ตอนที ่3 การน าหลกัการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ไปใช้วเิคราะห์ปัญหาจากลกัษณะตวัอย่างเครื่องแต่งกายที่ชุมชนมอียู่ ด้วยการศกึษาผ้าฝ้าย, 
การสมัภาษณ์ตวัแทนชุมชน และการวเิคราะห์ตวัอย่างเครื่องแต่งกายจากผ้าฝ้าย สถติทิี่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
สงัเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
   จากการวเิคราะหแ์ละการสงัเคราะหข์อ้มลู สรปุผลการวจิยัไดว้่า ลกัษณะของผา้
ทอมอืที่ชุมชนมอียู่คอื ผา้ทอลายน ้าไหล และผา้ทอลายขดิ รูปแบบเครื่องแต่งกายที่ชุมชนมอียู่
ไม่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ ชุมชนไม่มีความรู้ในการใช้หลักและ
กระบวนการในการออกแบบเครื่องแต่งกาย  และจากการวเิคราะห์ท าให้ได้แนวทางพฒันาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้ายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักในการ
ออกแบบเครือ่งแต่งกาย  
 
ค ำส ำคญั :  ผา้ฝ้ายทอมอื, รปูแบบเครือ่งแต่งกาย, แนวทางการออกแบบเครือ่งแต่งกาย  
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Abstract 
 

     The main objective of this Mixed-Methods research is to find out proficiency 
development in fashion design made of hand-made woven cotton : A case study of 
Thai-lue hand-woven fabric cotton at Baan Hia, Pua district, Nan province, Thailand 
which has successfully been done and divided into three steps; the first step, a study of 
outstanding cotton’s features in the existing patterns by studying community’s cotton at 
‘Baan Hia’, the second step, an investigation of problems and needs for expanding to 
new targets and customer groups by interviewing 100 stakeholders consisted of 
community representatives and cotton distributors and the third step, an implementation 
of fashion design principle to analyze those problems from the existing cotton clothing of 
Baan Hia with the study of woven cotton, interview of community representatives and 
analysis the clothing samples of woven-fabric cotton in the community ‘Baan Hia’. 
Frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis are statistically 
employed for data analysis. 
The research findings revealed that information.  
        After analysis and synthesis all data and information, it can lead into the 
findings and can be concluded that the existing cotton’s features and patterns are ‘Num 
Lai textile woven pattern and Khit textile woven pattern’. The present attires and 
community’s clothing styles are not meet the needs of new target groups. The 
community has no knowledge of principles and process of costume design. And from 
those analyses made its design possible and the proficiency development of women's 
suitable cotton design through the principles of clothing and fashion design are found 
respectively. 
  
Keywords : Hand-woven cotton, costume style, guideline of clothing design 
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กิติกรรมประกาศ 

การศกึษาเรือ่งแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้
ฝ้ายกรณศีกึษาชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน  เป็นงานวจิยัทีไ่ดร้บั
ทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  ประจ าปีการศกึษา 2558  โดยไดร้บัการสนับสนุน
อยา่งดยีิง่จากศูนยว์จิยัและคณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  การท างานวจิยั
ในครัง้นี้  ผูว้จิยัไดร้บัความช่วยเหลอืและความอนุเคราะหจ์ากหลายบุคคลและหลายภาคส่วน  
ซึง่เป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุลกัษณ์  ศรบีุร ี  ทีส่นบัสนุน และส่งเสรมิให้

ไดท้ างานวจิยัน้ี  ท่านคอืผูจ้ดุประกายใหเ้ริม่ท าวจิยันี้  ทัง้ยงัใหค้วามกรณุาช่วยเหลอืและให้

ก าลงัใจในทุกๆ ดา้นจนผลงานส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

ขอขอบพระคุณ ดร.เกยีรตอินนัต ์ ลว้นแกว้  ผูท้รงคุณวุฒทิีก่รณุาใหค้ าแนะน า และ

ขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ  วธิกีารน าเสนองานวจิยั การเขยีนงานวจิยั รวมถงึกระบวนการต่างๆ 

เพื่อน าไปปรบัปรงุงานวจิยัใหส้มบรูณ์ 

ขอขอบพระคุณหวัหน้าชุมชนบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์น

การใหข้อ้มลู และดแูลตลอดช่วงเวลาในการลงพืน้ทีเ่พื่อเกบ็ขอ้มลู  ซึง่เป็นกระบวนการส าคญัใน

การท างานวจิยัใหส้ าเรจ็ลุล่วงไดใ้นครัง้นี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นคณะศลิปกรรมศาสตรท์ุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนและให้

ความช่วยเหลอือยา่งดเีสมอมา    

ขอบพระคุณนกัศกึษา ภาควชิาการออกแบบแฟชัน่ ทีร่่วมงานวจิยันี้ ซึง่เป็นส่วนส าคญั

ทีท่ าใหง้านวจิยันี้สมบูรณ์และส าเรจ็ลงไดเ้ป็นอยา่งด ี  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ลือ้หรอืไทลือ้1  หนึ่งในชนกลุ่มชาตพินัธท์ีอ่าศยัอยูใ่นแถบภาคเหนือบรเิวณลา้นนาไทย 
หรอืแถบจงัหวดัจงัหวดัเชยีงใหม ่พะเยา เชยีงราย ล าพนู และน่าน โดยบรรพบุรุษชาวไทลือ้นัน้
อพยพมาจากสบิสองปันนา ชนกลุ่มนี้มวีฒันธรรมในการทอผา้ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผา้ฝ้ายทีต่กแต่ง
ลวดลายลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน แสดงถงึเผ่าพนัธุข์องกลุ่มชนของตนเองแตกต่าง
จากกลุ่มอื่น นบัจากโบราณกาลสมยัของบรรพบุรษุชาวไทลือ้ จะมกีารทอผา้ฝ้ายเพื่อใชใ้น
ครวัเรอืนหลายหลากประเภท ไดแ้ก่ ผา้ซิน่ ผา้คลุมไหล่ ผา้ขาวมา้และทอตุงเป็นต้น ในการทอ
ผา้ฝ้ายแต่ละผนืจะใชเ้วลาร่วมสปัดาหห์รอืนานนบัเดอืนขึน้อยูก่บัลวดลายและขนาดของผา้ ชาว
ไทลือ้จะมขี ัน้ตอนและกระบวนการทอผา้ทีเ่ป็นธรรมชาต ิ ทัง้วสัดุและอุปกรณ์การยอ้มสจีาก
ธรรมชาตอินัเกดิจากภมูปัิญญาพืน้บา้นทีส่ ัง่สมสบืทอดต่อกนัมาถงึลกูหลานรุ่นปัจจบุนั 

การทอผา้ฝ้ายทอไทลือ้ในจงัหวดัน่านนบัเป็นอกีแหล่งหนึ่งทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของภาคเหนือ  
โดยจะมลีกัษณะเด่นของลวดลายอนัเกดิจากจนิตนาการของช่างทอไทลือ้  ซึง่สามารถถ่ายทอด
แรงบนัดาลใจจากสายน ้าธรรมชาต ิ ไดแ้ก่ สายน ้าน่านอนัเป็นสายน ้าแห่งชวีติทีห่ล่อเลีย้งความ
อุดมสมบูรณ์ของชาวน่านมาเนิ่นนานโดยปรากฏประวตัทิีม่าในจติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทรท์ี่
วาดลวดลายของผา้ซิน่ผูห้ญงิอยา่งงดงามแมม้รีอ่งรอยผุกรอ่นกต็าม โดยลายน ้าไหลสมยัแรกๆ 
นิยมใชไ้หมเงนิและไหมค าดา้นลายผา้ตรงส่วนทีเ่ป็นหยกัของกระแสน ้า  ส่วนเทคนิคการทอผา้
ฝ้ายไทลือ้นัน้มหีลากหลาย เช่น การจก ขดิ ยกดอกหมกุ และการทอทีโ่ดดเด่นที่สุดคอืการทอ
แบบเกาะหรอืลว้งซึง่ถอืไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทีน่บัเป็นราชนิีแห่งลายผา้  อนัเป็นตน้แบบ
ความงามของชาวเมอืงเหนือ 

ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ ในอ าเภอปัว จงัหวดัน่าน เป็นกลุ่มทีส่บืทอดแนวความคดิ
จากวฒันธรรมชุมชน  ทีท่ าการรวมกลุ่มกนัเพื่อผลติผา้ทอไทลือ้ในรปูแบบเฉพาะตน เป็นการสบื
ทอดเพื่อรกัษามรดกทางวฒันธรรมของบรรพบุรษุทีค่่อยลดเลอืนหายไปในสงัคมคนรุน่ใหม ่ มี
การน าเอาภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาผสมผสานภมูปัิญญาสมยัใหม ่  เพื่อสรา้งผลติภณัฑส์ าหรบั
จ าหน่าย เช่นการผลติผา้ทอไทลือ้ทีม่ลีวดลายโบราณและลวดลายประยกุตก์ารผลติเสื้อผา้
ส าเรจ็รปูทีม่กีารประยกุตม์าจากผา้ทอ รวมไปถงึการน าผา้ทอมาแปรรปู และการน าเศษผา้ทอที่
เหลอืใชม้าผลติเป็นของใชต้กแต่งบา้น  การรวมกลุ่มกนัของชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ทีย่าวนาน
หลายสบิปีจนมาถงึปัจจุบนั  โดยสภาพวถิชีวีติของชาวน่านมลีกัษณะความตอ้งการของตลาด
และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง  ซึง่ส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมของผูซ้ือ้  และความตอ้งการในรปูแบบ
                                                           

1 ทีม่าของขอ้มลู : ผา้ทอไทลือ้ อ าเภอเชยีงค า— พะเยา , 12 เมษายน 2555  
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ผลติภณัฑแ์ฟชัน่จงึตอ้งปรบัเปลีย่นใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาดเพิม่มากขึน้   ดงันัน้
การผลติสนิคา้ส าหรบัจ าหน่ายจากชุมชนจงึจ าเป็นตอ้งหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ท าให้
ตอ้งหารปูแบบในลกัษณะใหม่ๆ  มาจดัจ าหน่ายอยูเ่สมอ  

จากการศกึษาและสมัภาษณ์คุณ แพว อ าภานุช ตวัแทนของชุมชนในเบือ้งตน้   พบว่า
ปัญหาของสนิคา้ประเภทเครือ่งแต่งกายคอื รปูแบบของเสือ้ผา้ทีม่ลีกัษณะทีเ่หมาะสมกบักลุ่ม
ลกูคา้ทีม่อีายมุากเท่านัน้ ซึง่เป็นกลุ่มทีม่กีารแขง่ขนัทางการตลาดในลกัษณะของเครือ่งแต่งกาย
ทีใ่ชผ้า้ทอกบัชุมชนอื่นๆในประเทศไทยค่อนขา้งสงู อกีทัง้ลกัษณะของเครือ่งแต่งกายจากผา้ทอ
ในปัจจบุนัยงัไมเ่ป็นทีย่อมรบัจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ ถงึแมใ้นปัจจบุนัหน่วยงานและองคก์ร ทัง้
ภาครฐัและเอกชนจะมกีารรณรงคใ์หส้วมใส่ชุดท างานทีใ่ชผ้า้ทอบา้งแล้วกต็าม แต่ในความเป็น
จรงิผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ยงัไม่มคีวามสนใจทีจ่ะซือ้เครือ่งแต่งกายประเภทนี้ดว้ยความชอบส่วนตวั 
โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายใุนช่วงวยัเริม่ตน้ท างานถงึวยักลางคน เนื่องจากรปูแบบของ
เครือ่งแต่งกายไมเ่หมาะสมกบัวยั 

จากการรวบรวมขอ้มลูปัญหาทีส่ ารวจเบือ้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัเกดิแรงบนัดาลใจในการ
คน้หาแนวทางในการพฒันารปูแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดั
น่าน เพื่อใหไ้ดฐ้านขอ้มลูในการพฒันาการออกแบบเครื่องแต่งกายทีใ่ชผ้า้ทอจากชุมชน ส าหรบั
กลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างจากเดมิ และยงัเป็นการช่วยสนับสนุนใหค้นไทยใชเ้ครือ่งแต่งกายทีใ่ช้
ผา้ทอมากขึน้ 
 
1.2  วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1.2.1 เพื่อศกึษาขอ้มลูในการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรขีองชุมชนทอผา้ฝ้าย ณ บา้น
เฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 

1.2.2 เพื่อคน้หาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีาก
ผา้ฝ้าย 

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้
ฝ้าย 
 

1.3 สมมติุฐำนของกำรวิจยั 

กระบวนการในการออกแบบทางแฟชัน่จะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา

ศกัยภาพในการออกแบบสิน้คา้เครือ่งแต่งกายสตรขีองชุมชนทอผา้ฝ้าย ณ บา้นเฮีย้ อ าเภอปัว 

จงัหวดัน่านได ้
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1.4 ขอบเขตของกำรวิจยั 

ศกึษาแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผ้าฝ้าย เพื่อเป็นขอ้มูลในการ

ประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบเครื่องแต่กายส าหรบัสตร ี โดยการ

ใชผ้า้ทอของชุมชนบา้นเฮีย้ จงัหวดัน่านเท่านัน้ 

 

1.5 ข้อจ ำกดัของกำรวิจยั 

ดว้ยขอ้จ ากดัของระยะเวลาในการวจิยั ผูว้จิยัจงึตอ้งมกีารก าหนดขอบเขตพืน้ที่

การศกึษาเป็นการใชผ้า้ทอไทลือ้ ในการน ามาเป็นส่วนประกอบหลกัในการคน้หาแนวทางในการ

พฒันารปูแบบเครือ่งแต่งกายสตรเีท่านัน้ 

 

1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ในการวจิยันี้ผูว้จิยัเน้นการศกึษาแนวทางในการพฒันารปูแบบเครือ่งแต่งกายสตร ี

ใหก้บัชุมชนบา้นเฮีย้ เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูใหก้บัชุมชน 

 

1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูส าหรบัการน าไปออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้าย เพื่ อ
ยกระดบัมาตราฐานการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้ทอไทลือ้ของชุมชนบา้นเฮีย้  จงัหวดั
น่าน ใหม้คีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มคนในเมอืงในปัจจุบนัมากขึน้ 

 
1.8 นิยำมศพัท ์

1.8.1  ผ้าฝ้าย เป็นใยเซลลูโลสได้จากดอกของฝ้าย ผ้าที่ผลติจากฝ้ายพนัธุ์ดเีส้นใยยาว 
ผวิของผา้จะเรยีบเนียน และทนทาน คุณภาพของผา้ฝ้ายขึน้อยู่กบัพนัธุ ์ความยาว 
และความเรยีบของเสน้ใย ใยฝ้ายเองไม่ใคร่แขง็แรงนัก แต่เมื่อน ามาทอเป็นผา้ จะ
ได้ผ้าที่แขง็แรง ยิง่ทอเนื้อหนา-แน่นจะยิง่แขง็แรง ทนทาน และดูดความชื้นได้ด ี
เหมาะส าหรบัท าผ้าเช็ดตวั ผ้าเชด็หน้า ผ้าฝ้ายเนื้อบางถงึเนื้อหนาปานกลาง ใช้
เป็นชุดสวมในฤดูรอ้นจะรูส้กึเยน็สบาย คุณลกัษณะเด่นของผ้าฝ้ายคอื ยบัง่าย รดี
ให้เรยีบได้ยาก แต่ปัจจุบนัมกีารตกแต่ง ท าให้ผ้าไม่ยบัและรดีให้เรยีบได้ง่ายขึ้น  
ซกัได้ด้วยผงซกัฟอก ซกัรดีได้ที่อุณหภูมสิูง  แมลงไม่กนิ  แต่จะขึน้รา และตดิไฟ 
ไมม่ยีาง ไหมเ้หมอืนกระดาษ เถา้มสีเีทา นุ่ม 
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1.8.2 ผา้ฝ้ายทอไทลือ้2 หมายถงึ ผา้ทอ้งถิน่ทีผ่ลติจากผา้ฝ้าย ทีช่าวไทลือ้ทีอ่าศยัในแถบ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยผลติเพื่อใชส้อยมาช้านาน กรรมวธิแีละขัน้ตอน
การท ารวมไปถึงวสัดุในการผลติทัง้หมดจะเป็นธรรมชาติทัง้สิ้น  มลีกัษณะและ
ลวดลายพิเศษเฉพาะ ได้แก่ลายดอกไม้หรือ ลายแมงมุม ลายปลาหมึก ลาย
เลบ็มอืนาง แต่ลวดลายที่โดดเด่นที่สุดได้แก่ลายน ้าไหลแต่ปัจจุบนัมกีารประดษิฐ์
ลวดลายต่างๆ เพิม่ขึน้อกีมากมายผ้าฝ้ายทอไทลื้อมรีาคาแพงเนื่องจากทอด้วยกี่
ทอมอืและใช้เวลาในการผลิตนาน ทัง้ยงักลายเป็นผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนดัง้เดิม 
วฒันธรรมผ้าทอของไทลื้อในจงัหวดัน่านแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มอ าเภป
ท่าวงัผา ปัวและเชยีงกลาง โดยมลีกัษณะผา้ทอทีผ่สมผสานกบัชาวไทยยวนจงัหวดั
น่าน ลกัษณะเด่นคอืการทอเทคนิคมดัหมีเ่ส้นพุ่งที่เรยีกว่ามดัก่าน กลุ่มที่สองคอื
กลุ่มอ าเภอท่าช้างและเฉลมิพระเกยีรต ิชาวไทลื้อกลุ่มนี้อพยพมาจากเมอืงเงนิใน
ประเทศลาว ลกัษณะการทอผา้จะคลา้ยกบัการทอผา้ของชาวเมอืงเงนิหรอืเรยีกว่า 
แบบเมอืงเงนิ 

1.8.3 ชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ย3 ตัง้อยู่ที่ หมู่ 1 ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
เป็นการรวมกลุ่มผูม้ฝีีมอืทอผา้ไทลือ้ เมื่อปี 2536 มสีมาชกิในปัจจุบนั จ านวน 103 
คน มกีจิกรรมการผลติทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัและ
อนาคต มทีัง้การทอผ้าเป็นผืนจ าหน่าย การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปบุรุษและสตร ี
ตลอดจนการผลติของใช้จากผา้ทอจ าหน่าย มกีารบรหิารกลุ่มโดยยดึหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติ ได้ร ับการรับรอง
มาตรฐาน OTOP ผ้าทอ ในระดบั4 ดาวและได้รบัรางวลัภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ปี 46 
ประเภทซิน่ก่าน ผา้คลุมไหล่ 

1.8.4 การออกแบบเครื่องแต่งกาย4  หมายถงึ การใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยมแีรงบนัดาลใจจากสิ่งต่างๆ รอบตวั เช่น ธรรมชาติ
รปูทรงสิง่แปลกใหม่ สื่อเทคโนโลยต่ีางๆในปัจจุบนั หรอืการน าแบบเสื้อผ้าในสมยั
โบราณมาดดัแปลงให้เข้ากบัยุคสมยั ทัง้นี้จะต้องมปีระโยชน์ด้านการใช้สอยและ
ความงามเป็นส าคัญ ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าด้าน
วฒันธรรม ประเพณี และความนิยมของคนในยุคนัน้ๆ โดยใช้หลกัการออกแบบ
ทางศิลปะเข้าช่วย และค านึงถึงความต้องการด้านต่างๆ ตลอดจน ค่านิยม 
ประโยชน์ใชส้อย ความเหมาะสม และความทนัสมยั โดยหลกัในการออกแบบมดีงันี้ 
1.8.4.1 Finding Inspiration Process 

คน้หาแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

                                                           
2 ทีม่าของขอ้มลู : มรดกวฒันธรรมไทลือ้ จากเวบไซต์ http://krupaewka.wordpress.com/2012/05/20/hello-world/  
3 ทีม่าของขอ้มลู : ผา้ทอคุณภาพดทีีบ่า้นเฮีย้ จากเวบไซต์ http://www.nan.doae.go.th/km/nan/nan0036.pdf 
4 ทีม่าของขอ้มลู : การออกแบบเครือ่งแต่งกาย จากเวบไซต์ http://www.nwvoc.ac.th/nwvoc/images/stories/teacher_working/chittima/unit_4.pdf 
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1.8.4.2 Collecting and Analyzing Process   
รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อหาความเป็นไปไดใ้นการออกแบบ
และก าหนดแนวคดิหลกัในการออกแบบ 

1.8.4.3 Designing Process 
พฒันาแบบร่าง ออกแบบลายพมิพ์ รวมถึงเทคนิคบนผนืผ้าและการตดั
เยบ็ 

1.8.4.4 Prototyping Process 
ขึน้ตวัอยา่งชิน้งานเพื่อปรบัแกร้ายละเอยีดและโครงเสือ้ใหส้ามารถสื่อสาร
ไดต้รงกบัแนวคดิทีก่ าหนด 

1.8.4.5 Finishing and Final Process 
เกบ็รายละเอยีดและตดัเยบ็ผลงานเสรจ็สมบรณ์ู 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษา การออกแบบเครื่องนุ่งห่ม เพื่อการพฒันารปูแบบสนิคา้พืน้เมอืง กรณศีกึษา

การออกแบบ และพฒันาเสือ้ผา้จากผา้ทอพืน้เมอืงไทยทรงด า อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี
เป็นการศกึษาแนวคดิในการสรา้งสรรคร์ปูแบบเสือ้ผา้โดยใชผ้า้ทอพืน้เมอืงไทยทรงด า อ าเภอ
เขายอ้ย จงัเพชรบุร ีเพื่อเป็นแนวทางในพฒันารปูแบบสนิคา้พืน้เมอืงในกลุ่มของเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 
ผูว้จิยัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

 2.1 ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
  2.1.1 ความรูท้ ัว่ไปของผา้ทอพืน้บา้น 
  2.1.2 พฒันาการของผา้ทอพืน้บา้น 
  2.1.3 ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
 2.2 ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกแบบเครือ่งแต่งการ 
  2.2.1 ความหมายและความส าคญัของเครือ่งแต่งกาย 

2.2.2 แนวคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ 

  2.2.3 แนวคดิเกีย่วกบัภูมปัิญญาการทอผา้ 
2.2.4 หลกัการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

      2.2.5 การเลอืกใชผ้า้ในการออกแบบเครือ่งแต่งกาย 
 2.3 ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแฟชัน่ 
  2.3.1 ความหมายและความเขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบ 

2.3.2  แฟชัน่กบัการพฒันาแนวคดิการออกแบบ 
2.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.1 ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชนทอผ้ำฝ้ำยบ้ำนเฮ้ีย อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน 
2.1.1 ควำมรู้ทัว่ไปของผ้ำทอพื้นบ้ำน 

ปัจจบุนัการทอผา้พืน้บา้นกระจายไปทัว่ทุกภาคแต่กเ็ป็นเฉพาะกลุ่ม ไดแ้ก่ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รปูแบบของผา้จะแตกต่างกนัไปตามคตนิิยม ความเชื่อ
และขนบธรรมเนียมประเพณีของเชื้อชาติและกลุ่มชน เช่น กลุ่มชนพื้นเมอืงล้านนาทาง
ภาคเหนือ นิยมทอผา้ฝ้ายและผา้ไหมที่มลีวดลายดว้ยวธิกีารยก และจกเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้า
กลุ่มชนคนไทยเชือ้สายไทครัง่ ไทพวน และไทยวน และลาวอสีานนิยมทอผา้ดว้ยวธิจีกและ
มดัหมี ่คนพื้นเมอืงในภาคใต้นิยมทอผ้ายก เป็นต้น การจดัประเภทของผ้าทอพื้นบ้านใน
ประเทศไทยอาจแบ่งได้ 2 ลกัษณะคอืการแบ่งประเภทตามวสัดุที่ใช้และการแบ่งประเภท
ตามวสัดุทีใ่ชแ้ละการแบ่งประเภทตามวธิกีารทอทีแ่บ่งตามวตัถุดบิทีใ่ชไ้ดแ้ก่ฝ้ายและไหม 

      ฝ้ายเป็นพชืที่ปลูกทัว่ไปในทุกภาคของประเทศไทยเป็นพชืเขตรอ้นชอบดนิปน
ทราย และอากาศโปร่ง ไม่ชอบที่ร่ม เส้นใยของฝ้ายจะดูดความชื้นได้ง่ายและเมื่อดูด
ความชื้นแล้วจะระเหยเป็นไอดงันัน้เมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้าฝ้ายจะมคีวามรู้สกึเยน็
สบาย 

ไหมเสน้ใยไหมไดจ้ากตวัไหมซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไหมกนัใน ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตวัไหมมลีกัษณะคลา้ยหนอนเมื่อแก่ตวัจะชดัใยหุม้ตวั
ของมนัเอง เรยีกว่า รงัไหม รงัไหมน้ีจะน ามาสาวเป็น เสน้ไหมแลว้จงึน าไปฟอกดว้ยการต้ม
ดว้ยด่างและน ามากวกัเพื่อใหไ้ด ้เสน้ใยไหมหลงัจากนัน้จงึน ามายอ้มสแีละน าไปทอเป็นผนื
ผา้ตามทีต่อ้งการ เสน้ไหมมคีุณสมบตั ิลื่นมนั และ ยดืหยุน่ได้ 

การทอผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองหลายแห่งยังคงทอลวดลายสัญลักษณ์ดัง้เดิม 
โดยเฉพาะในชุมชนที่มเีชื้อสายชาติพนัธุ์ บางกลุ่มที่กระจายตัวกันอยู่ในภาคต่างๆของ
ประเทศไทยศิลปะการทอผ้าของกลุ่มชนนับว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มหากแบ่งผ้า
พืน้เมอืงเพื่อใหเ้หน็ภาพชดัเจน สามารถแบ่งไดด้งันี้ 

ภาคเหนือ การทอผ้าในภาคเหนือหรอืที่เรียกว่าแถบล้านนาได้แก่ จงัหวัด
เชยีงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน เชยีงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะกลุ่มชาว
ไทยโยนกหรอืไทยยวนและชาวไทยลือ้อนัเป็นกลุ่มชนดัง้เดมิของลา้นนาไทย เป็นกลุ่มที่มี
ความเชื่อเรือ่งการตัง้ถิน่ฐานในสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นภูเขาและมทีางน ้าไหล ผูห้ญงิไทยยวน
และไทยลื้อในปัจจุบนัยงัรกัษาวฒันธรรมการทอผ้าที่มรีูปแบบและลวดลายสบืทอดกนัมา
ตัง้แต่อดตี โดยเฉพาะการทอซิน่ตนีจก ผา้ขดิ และผา้ที่ใชเ้ทคนิค “เกาะ” เป็นต้นนอกจาก
ชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือบริเวณล้านนาไทย เช่น ลื้อ ลัวะ 
กะเหรีย่ง ไทยใหญ่ มอญ และไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เช่น แมว้ มเูซอ อกี้อ เยา้  ลซีอ เป็นต้น 
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ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ต่างก็มวีฒันธรรมการทอผ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายและตกแต่งเป็น
ลวดลายสญัลกัษณ์ทีแ่สดงเอกลกัษณ์เผ่าพนัธุต์นเองทัง้สิน้ 

ภาคกลาง การทอผ้าในภาคกลางแบ่งได้เป็นภาคกลางตอนบน ได้แก่ จงัหวดั
พษิณุโลก พจิติร อุตรดติถ์และสุโขทยั ภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จงัหวดัอุทยัธานี ชยันาท 
สุพรรณบุร ีสระบุร ีลพบุร ีนครปฐม ราชบุร ีเพชรบุร ีมกีลุ่มไทยวนและไทลาวอพยพไปตัง้
ถิ่นฐานอยู่ทัว่ทัง้ภาคกลุ่มชนไทลาวนัน้มหีลายเผ่า เช่น  พวน โซ่ง ผู้ไท ครัง่ ฯลฯ ซึ่ง
อพยพไปตัง้ถิน่เขา้มาอยูใ่นไทย กลุ่มชนเหล่านี้ยงัรกัษาวฒันธรรมและเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่
ไวโ้ดยเฉพาะวฒันธรรมการทอผา้ของผูห้ญงิทีใ่ชเ้ทคนิคการท าตนีจก และ ขดิ เพื่อตกแต่ง
เป็นลวดลายบนผ้าที่ใช้นุ่งในเทศกาลต่างๆหรอืใช้ท าที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดหน้า 
ผา้ขาวมา้ ฯลฯ แมว้่าในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมเปลีย่นไปมาก กลุ่มคนเหล่านี้ยงั
มกีารทอผา้เป็นอาชพีเสรมิ 

ภาคอสีาน การทอผา้ในภาคอสีานนัน้กลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวเป็นกลุ่มชนกลุ่ม
ใหญ่ของภาคอีสานที่มกีารกระจายกนัอยู่ตามจงัหวดัต่างๆและมวีฒันธรรมการทอผ้าอนั
เป็นประเพณีดัง้เดมิที่สบืทอดกนัมาเกอืบทุกชุมชนแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าก็จะมลีกัษณะและ
ลวดลายการทอผา้ทีเ่ป็นของตวัเองอย่างชดัเจนโดยเฉพาะผา้มดัหมี ่ผา้ขดิและผา้ไหมหาง
กระรอก นอกจากกลุ่มคนไทยเชือ้สายลาวแลว้ยงัมชีนกลุ่ม อื่นๆเช่น ข่า กระโซก้ะเลงิ ส่วย 
และเขมรสงูโดยเฉพาะคนไทยเชือ้สายเขมร กระจายอยู่ในบรเิวณจงัหวดัศรษีะเกษ สุรนิทร์
และบุรรีมัยแ์ละมปีระเพณีการทอผ้าที่สวยงามสบืทอดกนัมาช้านาน โดยเฉพาะในจงัหวดั
สุรนิทรม์หีมูบ่า้นทีม่ชีื่อเสยีงหลายบา้นทอผา้ชนิดต่างๆเช่น ผา้ปมูแบบเขมร ผา้หมีโ่ฮล ผา้
อมัปรม ผา้ลายสาค ูเป็นตน้ 

ภาคใต้   การทอผ้าในภาคใต้มแีหล่งทอผ้าที่มชีื่อเสียงหลายแห่งโดยเฉพาะ
แหล่งทอผ้ายกดิ้นเงนิดิ้นทอง สนันิษฐานว่าได้รบัอิทธพิลจากชาวมุสลมิ ชาวอาหรบัที่มา
ค้าขายตัง้แต่สมัยโบราณต่อมาผ้ายกยกทองได้กลายเป็นที่นิยมในหมู่ชนชัน้สูงของ
อาณาจกัรไทยในภาคกลาง บรรดาพวก เจ้าเมอืงและข้าราชการหวัเมอืงภาคใต้จงึต่าง
สนับสนุนให้ลูกหลานและชาวบ้านทอกันอย่างเป็นล ่ า เ ป็นสันโดยเฉพาะที่ เมือง
นครศรธีรรมราช  เมอืงสงขลา และทีต่ าบลพุมเรยีงอ าเภอไชยา  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลว้น
เคยเป็นแหล่งทอผา้ยกทีม่ชีื่อเสยีงมากในอดตีเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึและนิยมกนัมากในหมู่ขุน
นางสมยัอยธุยา ธนบุร ีและ รตันโกสนิทร ์

การทอผ้าพื้นเมอืงทัง้ 4 ภาค ยงัคงสบืสานการทอผา้ด้วยลวดลายสญัลกัษณ์
ดัง้เดมิ ดงัจะเห็นได้จากชุมชนที่มเีชื้อสายชาตพินัธุ์ศลิปะการทอผ้าของกลุ่มชนเหล่านี้จงึ
นับว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มอยู่จนถงึทุกวนันี้  อกีทัง้ยงัแสดงออกถงึภูมปัิญญา ความ
เชื่อ ทีเ่ป็นรากฐานทางวฒันธรรม ดงันัน้ ผา้ทอพืน้บา้นไดข้ึน้ชื่อว่าผา้ไทยจงึมคีวามผูกพนั
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กบัวิถีของคนไทยทัง้ประเทศในฐานะมรดกทางศิลปวฒันธรรมไทย บทบาทหน้าที่ของ
ชุมชนในฐานะส่วนหนึ่งของผู้สืบสานสิลปวฒันธรรมและมคีวามสมัพนัธ์กับวิถีชีวติของ
ชุมชนดัง้เดมิ คอืหวัใจส าคญัในการอนุรกัษ์ผ้าไทย เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่าศลิปวฒันธรรมของชุมชน 

จากขอ้มลูขา้งต้นสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการทอผา้นับเป็นงานศลิปะพืน้บา้นทีค่นไทย
ผูกพันเกี่ยวข้องมาเป็นเวลายาวนานนักวิชาการบางท่านกล่าวว่างานทอผ้าเ ป็นงาน
หตัถกรรมของไทยอย่างหนึ่งทีอ่าศยัแรงงานฝีมอืประดษิฐ์คดิคน้ทัง้ยงัเป็นผลสบืเนื่องจาก
การสัง่สมประสบการณ์และอุดมการณ์พืน้ฐานในการด ารงชวีติศลิปะการทอผา้จงึเป็นสิง่ทีม่ ี
คุณค่าการทอผ้าพื้นบ้านของไทยนัน้มกีระจายอยู่ทัว่ไปรูปแบบของผ้าแต่ละกลุ่มชนจะมี
ความแตกต่างกนัไปตามคตนิิยมความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนในแต่ละ
ทอ้งถิน่ของประเทศมทีัง้ผา้พืน้สเีรยีบๆและผา้ทีม่ลีวดลายอนัเน่ืองมาจากกรรมวธิทีีป่ระณตี 

การทอผ้าพื้นบ้านเป็นศิลปหตัถกรรมที่มคีวามประสานสมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์
การตัง้ถิ่นฐานเชื้อชาติตลอดจนถึงระบบความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาและ
วฒันธรรมอนัเป็นพื้นฐานส าคญัในการด ารงชีวิตของแต่ละกลุ่มชนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็น
องคป์ระกอบและเป็นขอ้ก าหนดในการเลอืกใชว้สัดุการออกแบบลวดลายและสสีนัของผา้ทอ 
(วบิลูย ์ลีสุ้วรรณ,2530)  ลวดลายและสสีนัทีป่รากฏอยูบ่นผนืผา้นัน้เป็นกรรมวธิใีนเชงิศลิปะ
ทีล่ะเอยีดอ่อน 

ศลิปะผ้าทอมปีระวตัอินัยาวนานและมคีวามมัง่คัง่ปรากฏอยู่หลากหลาย อกีทัง้
ยงัมกีารสบืทอดขนบธรรมเนียมประเพณีการผลติผ้าทอมาถงึปัจจุบนั ซึ่งรูปแบบลวดลาย
และกรรมวธิใีนการผลติแตกต่างกนัไปในแต่ละท้องถิน่อนัมรีูปแบบเฉพาะของเชื้อชาต ิสิ่ง
ส าคญัการสอดแทรกภูมปัิญญาแห่งงานศลิป์ผสมผสานความประณีตบรรจง แสดงถงึความ
เจรญิรุ่งเรอืงของทอ้งถิน่ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยภูมปัิญญาทีท่รงคุณค่าผา้ทอพืน้บา้น
จงึเป็นศลิปะแห่งภูมปัิญญา ทีแ่สดงออกถงึความเจรญิรุ่งเรื่องทางดา้นศลิปะและวฒันธรรม 
รวมถึงวถิีชวีิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนแสดงผ่านทางลวดลายเส้นสขีองผ้าที่สอดแทรก
ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี อนัรากฐานทางศลิปวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธ ์
เปรียบเสมอืนการบันทึกเรื่องราวต่างๆลงบนผืนผ้า อีกทัง้เพื่อแสดงออกถึงความเป็น
เผ่าพนัธุข์องตน 

2.1.2 พฒันำกำรของผำ้ทอพื้นบ้ำน 
ผา้ทอพื้นบา้น ศลิปะแห่งภูมปัิญญาท้องถิน่ อนัมคีวามผูกพนัเชื่อมโยงวถิชีวีติ 

ความเชื่อ และพธิกีรรมของไทย ศาสตรแ์ละศลิป์การทอผ้าได้รบัการถ่ายทอดและสบืสาน
ต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน การทอผ้าในหลายท้องถิ่นยังคงรกัษารูปแบบอันเป็น
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เอกลกัษณ์เฉพาะตน ผ้าทอจงึเป็นมรดกทางสงัคมที่สะท้อนให้เหน็ถงึความเป็นมาในอดตี
อนัเชื่อมโยงกบัวถิชีวีติปัจจบุนั 

ผา้ทอพืน้บา้นเป็นผลงานของความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศลิปะ และวฒันธรรม 
รวมถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของกลุ่มคน จากหลกัฐานทางโบราณคดพีบว่าดนิแดนทีเ่ป็น
ราชอาณาจกัรไทยมกีารทอผา้มากว่า 2,500 ปี ซึง่การทอผา้ไหมกพ็บว่ามกีารทอเป็นผนืผา้
ตัง้แต่สมยัประวตัศิาสตร ์ ผา้ทอทีส่รา้งขึน้ครัง้แรกเป็นเพยีงผา้พืน้สธีรรมชาตไิม่มลีวดลาย 
ต่อมาไดม้กีารสรา้งลวดลายผา้ดว้ยการพมิพไ์ดม้กีารคน้พบลกูกลิง้ดนิเผาทีม่ลีวดลาย
สมยัก่อนประวตัศิาสตรข์องบา้นเชยีง สนันิษฐานว่าเป็นลกูกลิง้ส าหรบัพมิพผ์า้ อยา่งไรก็
ตามหลกัฐานทีพ่บ เช่น ลวดลายบนเครือ่งปั้นดนิเผา ภาพเขยีนบนผนงัถ ้า เป็นเครื่องมอืที่
ใชส้นันิษฐานไดว้่า ผา้สมยัก่อนประวตัศิาสตรม์ลีวดลายคลา้ยกบัเครือ่งปั้นดนิเผา ไดแ้ก่ 
ลายกน้หอย ลายชดเชอืด และลายมว้นตวัคลา้ยคลื่น หรอื กอ้นเมฆ ลวดลายเหล่านี้มกีาร
พฒันาต่อมาจนถงึยคุทีม่นุษยร์วมกลุ่มกนัเป็นชนเป่า และอาณาจกัร โดยใชล้ายผา้เป็น
เครือ่งหมายของกลุ่มทีแ่สดงออกถงึความเชื่อผ่านสญัลกัษณ์ เช่น ลายนาค ลายง ู ลายหงส ์
ลายนกยงู ทีใ่ชเ้ป็นสญัลกัษณ์แสดงความเชื่อในสมยัสุโขทยั ศลิปะการทอผา้มกีารพฒันา
เรือ่ยมาจนถงึยคุทีค่นไทยรวมตวักนัเป็นอาณาจกัรต่างๆ ไดแ้ก่ 

- อาณาจกัรลา้นนาไทย ประมาณพุทธศตวรรษที ่ 20-21 มกีารทอผา้ขึน้เพื่อใช้
สอยภายในครอบครวัและเป็นการแลกเปลีย่นซือ้ขายกนัปรากฏผา้อยู่หลายชนิด 
เช่น ผา้สจีนัทรข์าวผา้สจีนัทรแ์ดง และผา้สดีอกจ าปาเป็นตน้ 

- สมยัสุโขทยั ประมาณ 755 ปี ปรากฏหลบัฐานว่าชาวสุโขทยัทอผา้ใชเ้องและมี
การผลติผา้ฝ้ายและผา้ไหมสต่ีางๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผา้ฝ้ายหา้สทีีเ่รยีกว่า “ผา้
เบญจรงค”์ คอื ผา้สแีดง เหลอืง ด า เขยีว และขาว เป็นผา้ทีม่ชีื่อเสยีงของสุโขทยั
และยงัมผีา้ยกดอกผา้สกุลพสัตรซ์ึง่เป็นผา้ขาวเนื้อละเอยีดผา้เลก็ดอกเป็นผา้เนื้อ
ดแีละผา้กรอกซึง่เป็นผา้ลายกระจงัส าหรบัพนัรอบหน้าผากเป็นต้น (วบิลูย ์ ลี้
สุวรรณ,2530)  

- สมยัอยธุยา ประมาณ 400 ปี ผา้มบีทบาทส าคญั ตัง้แต่การใชเ้ป็นเครือ่งนุ่งห่ม
โดยตรงตลอดจนการใชผ้า้เขา้ไปเกี่ยวกบัขนบธรรมเนียมประเพณคีวามเชื่อ 
วฒันธรรม ศาสนา และสงัคม ผา้นบัว่ามคีวามส าคญัในการคา้และเศรษฐกจิ 
นอกจากนัน้ผา้ยงัใชแ้ทนค่าเงนิจากหลกัฐานพบว่าพระมหากษตัรยิท์รงใชผ้า้เป็น
เครือ่งปนูบ าเหน็จรางวลั หรอืบางครัง้ใชพ้ระราชทานต่างเงนิเดอืนปะหนเท่านัน้ 
เรยีกว่า “ผา้หวดัรายปี” ซึง่ ส่วนมากเป็นผา้สมปักซึง่ทอดว้ยไหมเพลาะตรงกลาง
ผา้เป็นสมีลีวดลาย 

- สมยัรตันโกสนิทร ์การทอผา้ในช่วงรชักาลที ่1 - 3 มกีารทอตามหวัเมอืงต่าง ๆ 
ซึง่ ปรากฏหลกัฐานในสมยัรชักาลที่ 2 มกีารให้หวัเมอืงต่าง ๆ ทอผ้าขาวส่งให้
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หลวงเพื่อย้อมเป็นสบงจวีรถวายพระเนื่องในงานถวายพระเพลงิพระบรมศพ
รชักาลที่ 1 ผ้าทอเหล่านัน้เป็นผ้าฝ้าย พื้นเมอืงที่ทอส าหรบัใช้สอยในครวัเรอืน
เป็นผ้าเนื้อหยาบฝีมอืไม่ดนีักทัง้นี้เพราะบรรดาคนชัน้สูงและผู้ที่ม ัง่คัง่จะใช้ผ้า
คุณภาพดจีากต่างประเทศ ผา้ทอพืน้บา้นคงเป็นผา้ส าหรบัประชาชนทัว่ๆไปเป็น
ส่วนใหญ่ (วบิูลย ์ลี้สุวรรณ, 2530) สมยัรชักาลที่ 5 มกีารทอผ้าผ้าฝ้ายหรอืผ้า
ไหมกนัอยา่งแพร่หลาย อกีทัง้ประชาชนปลูกฝ้ายหรอืเลีย้งไหมเพื่อการทอผา้ใน
ครวัเรอืนประกอบกบัมผีา้จากต่างประเทศเขา้มาขายและราคาถูกไม่จ าเป็นต้อง
ทอผ้าใช้ก็หาซื้อกันได้ง่ายหลงัจากการท าสนธิสญัญาบาวรงิแล้วสินค้าต่างๆ 
โดยเฉพาะผ้าได้เข้ามาขายมากท าให้การหตัถกรรมของเราเสื่อมโทรมลง (นิต ิ
กสโิกศล, 2541 :) 

ปัจจบุนัจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิเกดิขึน้พรอ้มกบัเงนิทุนจากต่างประเทศ
หลัง่ไหลเขา้มาภายในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก วฒันธรรมทุนนิยมทีเ่น้นการบรโิภคเขา้
มาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติชนชัน้กลางในสงัคมไทยและค่อยๆ แพรเ่ขา้ไปสู่ชาวบา้นในชนบท
โดยผ่านสื่อต่างๆ และแรงงานทีอ่พยพมาท างานในเมอืง ผลของวฒันธรรมดงักล่าวไดท้ าให้
พฤตกิรรมการใชช้วีติ ของผูค้นในสงัคมไทยเริม่เปลีย่นแปลงไปมกีารบรโิภคในสิง่ทีไ่ม่
จ าเป็น กระแสความคดิและการแต่งกายของชาตติะวนัตกไดห้ลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศประเทศ
ไทยอยา่งต่อเนื่องจากการน าเขา้ในรปูแบบของการคา้และการศกึษา จดุเริม่ตน้ของการ
เสื่อมลงของการใชผ้า้ไทยอาจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงรปูแบบการแต่งกายภายในราช
ส านกั ทีส่ าคญัสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ี (พ.ศ. 2481 - 
2487) รฐับาลไดม้นีโยบายในการสรา้งชาตดิว้ยลทัธ ิ ชาตนิิยม เพื่อความยิง่ใหญ่ของชาติ
ไทยใหท้ดัเทยีมอารยประเทศ โดยการออกประกาศ “รฐันิยม” จ านวน 12 ฉบบั (จารพุรรณ 
ทรพัยป์รงุ. 2543 :103) เพื่อสรา้งสงัคมไทยใหมท่ีล่ะทิง้ประเพณแีละความเชื่อในอดตีหนึ่ง
ในนัน้คอืการปฏวิตัวิฒันธรรมดา้นการแต่งกาย ซึง่เมื่อบวกกบัระบบเศรษฐกจิโลกทีร่ะบบ
ปฏวิตัอุิตสาหกรรมประสบความส าเรจ็ในช่วงนัน้ท าใหม้กีารคา้ขาย เครือ่งจกัรรวมถงึเครือ่ง
ทอผา้ จงึท าใหก้ระแสการทอผา้ดว้ยมอืของไทยไมเ่ป็นทีน่ิยมดว้ยราคา ตน้ทุนทีแ่ตกต่าง
รวมถงึระยะเวลาในการผลติทีส่ ัน้ของระบบการผลติแบบตะวนัตก สิง่เหล่านี้เป็นผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้จากการรบัวฒันธรรมสมยัใหมข่องความเชื่อแห่งการปฏวิตัอุิตสาหกรรม อนัมผีล
ต่อรากเหงา้แห่งวฒันธรรมและภมูปัิญญาทีส่ าคญัในการทอผา้พืน้บา้น 

วฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มาสู่ประเทศไทยโดยรฐัมสี่วนส าคญัอย่างยิง่ โดยการ
กระท าผ่านแผนพฒันาต่าง ๆ ที่เน้นในเรื่องของการพฒันาทางเศรษฐกจิโดยเชื่อว่า การ
สรา้งรายได้ให้แก่ประชาชนและประเทศ เป็นทางที่น าไปสู่การยกระดบัชวีติความเป็นอยู่
ของประชาชน ซึ่งภายใต้บรบิทการพฒันาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน เศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรม ต่างกเ็ป็นการเปลี่ยนแปลงทีม่ผีลกระทบต่อวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ
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คนและสงัคม ดงัเช่น การปรบัปรงุระบบการผลติ การใชเ้ทคโนโลยแีละปัจจยัการผลติใหม่ๆ 
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบรโิภคในด้านต่างๆ เช่น การรบัรูข้่าวสาร การใช้บรกิารที่
หลากหลาย การรบัรูค้วามคดิ ค่านิยมและความเชื่อใหม่ ๆ ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนแบบ
แผนการด าเนินชวีติที่มคีวามทนัสมยัและเป็นสากล สิง่เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลสู่ส ังคมแห่งการบริโภคอันมีผลกระทบต่อผ้าทอพื้นบ้าน
ก่อให้เกดิความจ าเป็นในการปรบัตวัตามกระแสการเปลีย่นแปลง แต่ละท้องถิน่ต้องพฒันา
คุณภาพของผ้าทอไปพร้อมๆ กบัการสบืทอดมรดกแห่งภูมปัิญญาให้เชื่อมโยงกบัสภาพ
สงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นระบบทุนนิยม จากเดมิเป็นการเชื่อมโยงวถิชีวีติภายในชุมชน
แต่หากกล่าวถงึปัจจบุนั คอื การอยู่รอดในสงัคมเพราะการด ารงอยู่ของผา้ทอกบัการใชเ้พื่อ
เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวติประจ าวนัส าหรบัคนไทยคงใช้ไม่ได้ส าหรบัสงัคมปัจจุบนั ผ้าทอ
พืน้บ้านกลายเป็นผลติภณัฑด์ัง้เดมิที่หลายคนรูจ้กัในนามสนิค้าหนึ่ งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์
(OTOP) ทีส่ าคญัมกีารพฒันาผา้ทอในแต่ละทอ้งถิน่กนัอยา่งต่อเนื่องงานวจิยัหลายชิน้แสดง
ถงึการอนุรกัษ์และพฒันาผา้ทอใหม้พีืน้ทีอ่ยู่ในกระแสของสงัคม แต่พื้นทีข่องผา้ทอพืน้บา้น
กลบัถูกจ ากดัพื้นที่อยู่ตรงสนิค้าพื้นเมอืงที่แสดงถงึเอกลกัษณ์ของชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ 
พื้นที่ของการเป็นปัจจยั 4 น้อยลง เพราะกระแสการบริโภคสนิค้าแฟชัน่มบีทบาทและมี
น ้าหนักในพื้นที่ของปัจจยั 4 มากกว่า จนท าให้ผ้าทอมบีทบาทอยู่เพยีงกลุ่มคนบางกลุ่ม
หรอืการใช้เพื่องานพธิสี าคญัๆ เท่านัน้ การอนุรกัษ์จงึเกดิขึน้จากหน่วยงานต่างๆ รวมถงึ
ชุมชนผู้สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างผ้าทอเพื่อการด ารงอยู่บนวิถีการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม 

ผ้าทอพื้นบ้าน เปรียบเสมือนงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการน าธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจากถักทอเส้นใยผสานกับสีสันและ
ลวดลายทีบ่อกถงึประเพณแีละความเชื่อของวฒันธรรมในแต่ทอ้งถิน่ อนัก่อใหเ้กดิสุนทรยีะ
แห่งความงามทีม่รีากฐานความเชื่อทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละชาตพินัธุ ์หากกล่าวถงึความคดิที่
เกี่ยวขอ้งกบั สุนทรยีศาสตรใ์นกระบวนการสรา้งสรรคผ์้าทอพื้นบ้านสามารถกล่าวถงึที่มา
ได ้2 ประเดน็ ดงันี้ 

1. สุนทรยีศาสตร์ที่เกิดจากความคิดเริม่แรก คอื เกิดจากความคิดของผู้
สรา้งสรรคโ์ดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ ในการพบเหน็สิง่รอบตวั อาทเิช่น ต้นไม ้
ดอกไม ้สตัว ์ฯลฯ ซึง่ก่อใหเ้กดิความคดิในการสรา้งสรรคล์วดลายรวมถงึ
สสีนัเพื่อใช้แทนสญัลกัษณ์ต่างๆผ่านทางการรอ้ยเรยีงเส้นใยผสมผสาน
กบัความเชื่อของชาตพินัธ ์

2. สุนทรยีศาสตร์ที่เกดิจากความคดิพื้นฐาน คอื เกิดจากความคดิที่ได้รบั
การพฒันาจากความคดิขัน้พืน้ฐานโดยการพฒันารปูแบบและลวดลายขึน้
ซึง่อาจอาศยัความคดิทีเ่ป็นนามธรรมสรา้งสรรคร์ปูทรงใหเ้ป็นรปูธรรมขึน้

DPU



13 

 

เพื่อแสดงถงึแนวคดิและความเชื่อทางขนบธรรมเนียมประเพณีผ่านทาง
ลวดลายบนผนืผา้ 

2.1.3 ประวติัควำมเป็นมำของชุมชนทอผ้ำฝ้ำยบ้ำนเฮ้ีย อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน 

จงัหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีประชากรหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ มีวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นโดยเฉพาะการทอผา้ทีเ่อกลกัษณ์ชนเผ่าในอดตีการทอ
ผา้เพื่อใชใ้นครวัเรอืนและมกีารสบืทอดต่อกนัมารุน่ต่อรุ่น เมื่อบุคคลภายนอกเขา้มาพบเหน็ 
จงึเกิดความสนใจและสัง่ซื้อน าไปใช้ จนมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม จงึเกิดรวมกลุ่มการ
พฒันาการทอผา้เพื่อจ าหน่ายตามชุมชนต่างๆ 

 
 

 
 

ภำพท่ี 2.1 แสดงรปูแบบผา้ฝ้ายทอชุมชนบา้นเฮีย้ 
ทีม่า :  http://www.otoptoday.com 

 
 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอผา้บา้นเฮีย้ หมู่ 1 ต าบลศลิาแลง อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 

เป็นการรวมกลุ่มผู้มฝีีมอืทอผ้าไทลื้อ เมื่อปี 2536 มสีมาชกิในปัจจุบนั จ านวน 103 คน มี
กจิกรรมการผลติทีห่ลากหลายสอดคล้องกบัสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัและอนาคต มทีัง้
การทอผ้าเป็นผนืจ าหน่ายการผลติเสื้อผ้าส าเรจ็รูปบุรุษและสตร ีตลอดจนการผลติของใช้
จากผา้ทอจ าหน่าย 

2.1.3.1 หลกัคดิ/วธิคีดิในการพฒันา 
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอผ้าบา้นเฮีย้ เป็นกลุ่มทีส่บืทอดแนวความคดิจาก

วฒันธรรมชุมชน ภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาผสมผสานภูมปัิญญาสากลทีม่เีทคโนโลยี
สมยัใหมเ่ขา้รว่ม สรา้งหลกัคดิการผลติการจ าหน่ายและการบรหิารกลุ่มทีส่มดุล
และอยูร่อดในระยะยาว ดงันี้ 
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2.1.3.1.1 การบรหิารกลุ่มยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
1. การสร้างกรอบแนวคิดพึ่งพาตนเอง ด้วยการวางแผนการ

พึ่งตนเองที่มกีารระดมทุนกลุ่ม การซื้อการขายในระบบกลุ่ม 
การสรา้งสมดุลงบประมาณการผลติและการตลาด 

2. มกีารก าหนดเป้าหมายและศักยภาพการพึ่งตนเองด้วยการ
จดัท าแผนทีพ่อเพยีง ก าหนดเป้าหมายทีส่อดคลอ้งตลาด 

3. มกีารเสรมิสรา้งปัจจยัพื้นฐานของกลุ่ม ดว้ยพืน้ฐานองคค์วามรู้
ของชุมชน เช่น วถิกีารทอผ้า การย้อมสธีรรมชาติ และมศีูนย์
แสดงและจ าหน่ายสนิคา้ของกลุ่ม                                                                                

4. การสร้างจิตส านึกของสมาชิกด้วยการปรับวิธีคิดที่มีความ
รว่มมอืร่วมใจความเอื้ออาทร สรา้งคุณธรรม จรยิธรรมดว้ยการ
ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ  

5. การสร้างเครือข่ายแบบพี่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้การช่วยเหลอืการผลติและการตลาด 

2.1.3.1.2 การผลติทีห่ลากหลาย  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย มีการด า เนินกิจกรรมที่

หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคและเพื่อปรบัตัว
สรา้งความเจรญิก้าวหน้าและสรา้งความเข้มแขง็ให้กลุ่มอยู่รอดในระยะ
ยาว มกีจิกรรมกลุ่ม ดงันี้ 

1. การผลิตผ้าทอ เป็นผ้าทอไทลื้อที่มีลวดลายโบราณและ
ลวดลายประยุกต์ เช่น ผ้าทอเป็นผนื ผ้าขาวม้า ผ้าม่าน ผ้า
คลุมไหล่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้ซิน่มา่น ผา้ซิน่ก่าน ผา้ซิน่ป้อง ผา้ตุง 

2. การผลติเสื้อผ้าส าเรจ็รูป เป็นการผลติสนิค้าของกลุ่มที่มกีาร
ประยกุตม์าจากผา้ทอ 

3. การผลติของใชจ้ากผา้ทอ โดยการน าผา้ทอมาแปรรปูและการ
น าเศษผ้าทอที่เหลือจากการแปรรูปเสื้อผ้ามาจัดท า เช่น 
กระเป๋าใส่โทรศพัท ์ถุงยา่ม โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

2.1.3.1.3 การตลาดน าการผลติ  
มกีารวางแผนและก าหนดเป้าหมายตามความต้องการลูกค้า

พฒันาบุคลากรกลุ่มใหเ้ป็นนักขายมอือาชพี ศกึษาขอ้มลูการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ด าเนินการขายปลกีขายส่งและฝากขาย สร้างคุณธรรมสนิค้า
ดว้ยการรกัษาคุณภาพสนิคา้ 
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2.1.3.2 องคค์วามรูท้ีโ่ดดเด่นของกลุ่ม 
2.1.3.2.1 การทอผา้ไทลือ้ การทอผา้ไทลือ้เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนบา้น
เฮีย้ ทีเ่ร ิม่ตัง้แต่การน าเสน้ดา้ยมากรอ ต่อเสน้ใหย้าว น าไปขึน้กี่ขนาด
ตามวตัถุประสงค ์สบืหกูเป็นการต่อเสน้ตามความตอ้งการ ด าเนินการทอ 
ท าการเกบ็มกุแกะลวดลาย ใส่เขา ทอเชงิชาย ทอผา้ไดเ้ป็นผนืรอการ
จ าหน่ายและแปรรปูต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.2 แสดงลกัษณะการทอผา้ไทลือ้ 
ทีม่า : http://www.openbase.in.th/ 

2.1.3.2.2 การย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติ เป็นการใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่และลดภาวะโลกรอ้น มกีารด าเนินการดงันี้ 

- วสัดุทีใ่ช:้ เปลอืกไม ้ใบไม ้
- เลอืกส ี: สเีขยีว เช่น ใบสาบเสอื ใบมะม่วงเขยีวเสวย, สแีดง เช่น  
เปลอืกประดู่แกนตน้ฝาง ครัง่ ลกูตน้หมาก, สดี าจากต้นมะเกลอื, สี
เหลอืงจากใบหกูวาง 

- วธิกีารยอ้มส ี 
1) น าวสัดุเปลอืกไม ้ใบไม ้มาตม้น ้าใหเ้ดอืด นาน 1 ชัว่โมง 
2) น าเสน้ดา้ยแช่ในน ้าเยน็ใหน้ ้าเขา้ทัว่ถงึและลา้งไขมนัออก 
3) น าเสน้ด้ายมาผีง่ลมพอหมาดๆ แลว้น าไปลงพืน้ด้วยน ้าต้ม

ใบยคูาลปิตสั จะไดส้พีืน้เป็นสคีรมี 
4) น ามาผึง่ลมใหเ้ยน็ แลว้จงึน าไปลงสทีีต่ม้ไว้ 
5) ผึง่ใหเ้ยน็ ลา้งสดีว้ยน ้าสะอาด 
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6) ตากใหแ้หง้หรอืน าไปปัน่ดว้ยเครือ่งซกัผา้ให้แหง้ 
7) ใชน้ ้ายาปรบัผา้ใหเ้สน้ดา้ยนุ่ม และน าไปทอตามตอ้งการ 

 
2.1.3.3 กระบวนการคดิในการแกปั้ญหาเพื่อพฒันากลุ่ม 

2.1.3.3.1 การบรหิารจดัการกลุ่ม มกีารวางแผนการพฒันากลุ่มทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว มกีารประชุมประจ าเดอืนอยา่งสม ่าเสมอ แบ่งหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบชดัเจน ใชบุ้คลากรใหถู้กกบังาน มกีารท าบญัชชีดัเจน 
และการด าเนินงานในระบบกลุ่ม 
2.1.3.3.2 กระบวนการผลติ ด าเนินกจิกรรมการผลติทีห่ลากหลายตาม
ความตอ้งการตลาดสรา้งเครอืขา่ยกลุ่มด าเนินการผลติ รกัษาคุณภาพ
สนิคา้ทีด่แีละตลอดเวลา 
2.1.3.3.3 กระบวนการตลาด ยดึการตลาดน าการผลติ สรา้งนกัการตลาด
มอือาชพีของกลุ่มมกีจิกรรมการจ าหน่ายสนิคา้โดยตรง สรา้งศูนยแ์สดง
และจ าหน่ายสนิคา้ของตนเอง 

 
 2.2 ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 

2.2.1 ควำมหมำยและควำมส ำคญัของเคร่ืองแต่งกำย 

เครื่องแต่งกาย หมายถงึ สิง่ที่มนุษยน์ ามาใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกายการแต่งกาย
ของมนุษยแ์ต่ละเผ่าพนัธุ์สามารถค้นคว้าได้จากหลกัฐานทางวรรณคดแีละประวตัศิาสตร์
เพื่อใหเ้ป็นเครื่องช่วยชีน้ าใหรู้แ้ละเขา้ใจถงึแนวทางการแต่งกายซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพ
ของการด ารงชวีติของมนุษยใ์นยคุสมยั 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย หมายถึง การออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็นการ
สรา้งสรรคไ์ปตามแนวคดิของนักออกแบบ โดยอาศยัแนวความคดิสรา้งสรรคค์วบคู่ไปกบั
บรบิททางสงัคม หรอื แนวโน้มแฟชัน่ ซึง่แนวคดิในการสรา้งสรรคอ์าจเกดิขึน้ใหม่หรอืการ
ดดัแปลงจากเครือ่งแต่งกายทีเ่ป็นทีน่ิยมอยูห่รอืเคยไดร้บัความนิยมในอดตี 

การออกแบบเครื่องแต่งกายเกดิขึน้มามนุษยถ์อืก าเนิดขึน้โดยเกดิจากการด ารงชวีติ
ไปตามบรบิท ร่วมกบัการพฒันารูปแบบเครื่องแต่งกายจากประสบการณ์ในการด ารงชวีติ
ร่วมกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สิง่เหล่านี้ก่อใหเ้กดิการพฒันารปูเครื่องแต่งกายในแต่ละ
ยคุสมยั 

ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์มนุษยใ์ชเ้ครือ่งห่อหุม้ร่างกายจากสิง่ทีไ่ดม้าจากธรรมชาตเิช่น 
ใบไม้ ใบหญ้า หนังสตัว์ ขนนก ดนิ สต่ีางๆ ฯลฯ มนุษยบ์างเผ่าพนัธุ์รู้จกัการใช้สทีี่ท ามา
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จากต้นพชืโดยน ามาเขยีนหรอืสกัตามร่างกายเพื่อใช่เป็นเครื่องตกแต่งแทนการใช้เครื่อง
ห่อหุ้มร่างกายต่อมามนุษยม์กีารเรยีนรูถ้งึวธิทีี่จะดดัแปลงการใช้เครื่องห่อหุ้มร่างกายจาก
ธรรมชาตใิหม้คีวามเหมาะสมและสะดวกต่อการแต่งกายเช่น มกีารผูก มดั สาน ถกั ทอ อดั 
ฯลฯ และมกีารววิฒันาการเรื่อยมาจนถึงการรู้จกัใช้วธิกีารตดัเยบ็ ซึ่งมแีนวคดิพื้นฐานที่
ส าคญัทีท่ าใหร้ปูแบบเครือ่งแต่งกายแตกต่างกนั ดงันี้ 

1. สภาพภมูอิากาศประเทศทีอ่ยูใ่นภมูอิากาศแถวเสน้อารค์ตกิ ซึง่มอีากาศทีห่นาว
เยน็มากมนุษย์ในแถบภูมภิาคนี้จะสวมเสื้อผ้าซึ่งท ามาจากหนังหรอืขนสตัว์เพื่อให้ความ
อบอุ่นแก่ร่างกายส่วนในภูมภิาคที่มอีากาศรอ้นอบอ้าวเสือ้ผ้าที่สวมใส่จะท าจากเสน้ใย ซึ่ง
ท าจากฝ้าย แต่ในทวปีแอฟรกิาเสื้อผ้าไม่ใช่สิง่จ าเป็นส าหรบัใช้ในการป้องกนัจากสภาพ
อากาศแต่เขากลบันิยมใช้พวกเครื่องประดบัต่างๆที่ท าจากหนิหรอืแก้วสต่ีางๆซึ่งมอียู่ใน
ธรรมชาตนิ ามาตกแต่งรา่งกายเพื่อใชเ้ป็นเครือ่งรางหรอืเครือ่งป้องกนัตวั 

2. ศตัรูทางธรรมชาตใินภูมภิาคเขตรอ้นมนุษยจ์ะได้รบัความร าคาญจากพวกสตัว์
ปีกประเภทแมลงต่างๆจงึหาวธิขีจดัปัญหาโดยการใช้โคลนพอกร่างกายเพื่อป้องกนัจาก
แมลง ชาวฮาวายเอี้ยนแถบทะเลแปซฟิิค สวมกระโปรงซึ่งท าด้วยหญ้า เพื่อใช้ส าหรบั
ป้องกนัแมลงแต่กไ็ดก้ลายเป็นทีเ่กบ็แมลงเสยีมากกว่าชาวพืน้เมอืงโบราณของญี่ปุ่ นรูจ้กัใช้
กางเกงขายาวเพื่อป้องกนัสตัวแ์ละแมลง 

3. สภาพของการงานและอาชพีหนังสตัวแ์ละใบไมส้ามารถใชเ้พื่อป้องกนัอนัตราย
จากภายนอก เช่นการเดนิป่าเพื่อหาอาหาร มนุษยก์้ใช้หนังสตัว์และใบไมส้ามารถใช้เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายจากภายนอก เช่นการเดนิป่าเพื่อหาอาหาร มนุษยก์็ใช้หนังสตัวแ์ละใบไม้
เพื่อป้องกนัการถูกหนามเกี่ยวหรอืถูกสตัวก์ดัต่อย ต่อมา สามารถน าเอาใยจากต้นแฟลกซ์
(Flax) มาทอเป็นผา้ทีเ่รยีกกนัว่า ผา้ลนิิน เมือ่ความเจรญิทางดา้นวทิยาการมมีากขึน้กเ็ริม่มี
สิง่ทีผ่ลติเพิม่ขึน้อกีมากมายหลายชนิด สมยัศตวรรษที่19 เสือ้ผา้มกีารววิฒันาการเพิม่มาก
ขึน้ มผีูค้ดิประดษิฐเ์สือ้ผา้พเิศษเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูส้วมใส่ โดยเฉพาะผู้
ที่ท างานประเภทต่างๆเช่น กลาสีเรือล่าปลาวาฬ คนงานเหมอืงแร่ เกษตรกร คนงาน
อุตสาหกรรม ขา้ราชการทหาร ต ารวจพนกังานดบัเพลงิ เป็นต้นอนัตรายต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้
ไดใ้นระหว่างปฏบิตังิานท าใหค้วามต้องการของมนุษยใ์นดา้นเสือ้ผา้มมีากยิง่ขึน้ จนกระทัง่
ปัจจุบันนี้ เสื้อผ้าที่ผลิตขึ้นมานัน้ได้มีการปรบัปรุงและตกแต่งพิเศษเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้
เหมาะสมกบัอาชพีต่างๆ เช่น ทนต่อการซกัและท าความสะอาดไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ดูดซมึ
น ้า และไมเ่ป็นตวัน าความรอ้น เป็นตน้ 

4. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนาเมื่อมนุษย์มสีติปัญญามาก
ยิง่ขึน้ มกีารอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มชนและจากการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะนี้เองจงึจ าเป็นต้องมี
ระเบยีบและกฎเกณฑใ์นอนัที่จะอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขโดยไม่มกีารรุกรานซึ่งกนัและกนั 
จากการปฏบิตัทิีก่ระท าสบืต่อกนัมานี้เองในที่สุดไดก้ลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมขึน้เครือ่งประดบัต่างๆ เช่น ขนนก หนังสตัว ์หรอืทาสตีามร่างกาย มกีารสกัหรอื

DPU



18 

 

เจาะบางครัง้กว็าดลวดลายตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อนแสดงฐานะหรอืต าแหน่งซึ่งใน
ปัจจุบันก็ยงัมีหลงเหลืออยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวพื้นเมอืงของประเทศต่างๆศาสนาก็มี
บทบาทส าคญัในการแต่งกายด้วยเหมอืนกนั ในสมยัสงครามทางศาสนา เช่น สงครามครู
เสด ซึง่เป็นสงครามทีย่ดืเยือ้นานกว่า 300 ปีการสงครามทีย่าวนานท าใหเ้กดิความสมัพนัธ์
ระหว่างขา้ศกึเกดิขึน้ท าใหไ้ดม้กีารแลกเปลีย่นความคดิและวฒันธรรมซึง่กนัและกนัตามมา
ในสมยัโบราณเมื่อมกีารเฉลมิฉลองประเพณีส าคญัต่างๆเช่น การเกิด การตาย การเก็บ
เกี่ยวพชืผล หรอืเริม่มกีารสงัคมกบักลุ่มอื่นๆก็จะมกีารประดบัหรอืตกแต่งร่างกายให้เกิด
ความสวยงามดว้ย 

5. ความต้องการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อ
เจรญิเติบโตขึน้ย่อมมคีวามต้องการความสนใจจากเพศตรงกนัขา้มโดยจะมกีารแต่งกาย
เพื่อให้เกิดความสวยงามมกีารจบัจ่ายใช้สอยในเรื่องเสื้อผ้ามากยิง่ขึ้นผู้ที่ท าหน้าที่สนอง
ความต้องการนี้ดทีี่สุดก็คอื นักออกแบบเสื้อผ้าซึ่งได้พยายามออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กายเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามระดบัของสงัคมและเศรษฐกจิของ
ผูส้วมใส่ 

6. เศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มสถานะภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของมนุษยแ์ต่
ละบุคคลย่อมไม่เหมอืนกนั จงึท าให้เกิดการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปสงัคมทัว่ไปมี
หลายระดบัชนชัน้ มกีารแบ่งแยกกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น ชนชัน้ระดบัเจ้านาย 
ชาวบา้น และกรรมกรการต่างกาย สามารถบอกไดถ้งึสถานภาพทางสงัคมของผูส้วมใส่ได้
อกีดว้ย 
2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 

เดมิเมือ่มกีารพดูถงึลกัษณะเฉพาะของกลุ่มคนหรอืชุมชนมกัใชค้ าว่าเอกลกัษณ์ แต่

ปัจจบุนันิยมใชค้ าว่าอตัลกัษณ์ เนื่องจากความหมายของค าว่าเอกลกัษณ์จะสะทอ้นในแง่มุม

ที่มอียู่หนึ่งเดยีว อนัเดยีว แต่ในความเป็นจรงิ กลุ่มคนหรอืชุมชน มไีด้หลายเอกลกัษณ์ 

ดงันัน้ในปัจจบุนัจงึนิยมใชค้ าว่าอตัลกัษณ์ หรอืความเป็นตวัตนมากกว่าเอกลกัษณ์ 

 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบั    “อตัลกัษณ์”  พบว่า     ไดม้กีารกล่าวถงึ 

“อตัลกัษณ์” ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ ซึง่เดมินัน้เป็นทีเ่ขา้ใจ

ว่า “เอกลกัษณ์” และ “Identity” เป็นค าเดยีวกนัทีแ่สดงใหเ้หน็คุณสมบตัขิองคนหรอืสิง่หนึ่ง 

และเป็นคุณสมบตัเิฉพาะของสิง่นัน้ที่ท าใหส้ิง่นัน้โดดเด่นขึน้มาหรอืแตกต่างจากสิง่อื่น แต่

ในทางสงัคมศาสตรปั์จจุบนั แนวโน้มทางทฤษฎยีุคหลงัสมยัใหม่ (Post Modernism) วธิคีดิ

ในกระแสนี้ร ือ้ถอนความเชื่อเกี่ยวกบัคุณสมบตัทิีเ่ป็นแกนของปัจเจคภาพ ความเป็นปัจเจก

กลายเป็นเรือ่งของการนิยามความหมาย ซึง่สามารถเปลีย่นแปรไดต้ามบรบิท มไิดห้มายถงึ

คุณสมบตัิเฉพาะตวัอีกต่อไป ดงันัน้จงึใช้ค า “อตัลกัษณ์” แทนค าว่า “เอกลกัษณ์” ใน
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ความหมาย Identity ในยุคปัจจุบนั นอกจากนี้ อรีคิ อรีคิสนั (Erik Erikson) มองว่าการก่อ

รูปของอตั-ลกัษณ์เป็นกระบวนการตลอดทัง้ชวีิต ดงันัน้อัตลกัษณ์ของอีรคิสนั    จงึเน้น

บรูณาการและดุลยภาพของพลงัทีข่ดัแยง้กนั อัตลกัษณ์จงึเป็นความต่อเนื่องของคุณสมบตัิ

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของคนๆหนึ่ง และอทิธพิลของแนวคดิทฤษฎวี่าดว้ยการกระท าระหว่างกนั 

เชงิสญัลกัษณ์ (Symbolic Interaction) มผีลต่อแนวคดิว่าดว้ยความเป็นอตัลกัษณ์ ดงัทีจ่ดูธิ 

เชอรน์ี่ (Judith Cherni) ไดก้ล่าวไวใ้น Social Local Identities ว่านักทฤษฎทีางจติวทิยา

สงัคมได้เชื่อมโยงค าอธบิายของ “อตัลกัษณ์” ว่ามพีื้นฐานมาจาก “Self” หรอือตัตาทาง

สงัคม ทีม่คีวามหมาย 2 ส่วนทีส่ าคญั กล่าวคอื ประการแรก การเป็น “Member’s identity” 

ส่วนนี้เป็นส านึกของการเป็นสมาชกิ ที่บุคคลนัน้มตีวัตนอยู่ รวมทัง้การเป็นเจ้าของหรอื

ความรูส้กึนึกคดิทีเ่ป็นส่วนของกลุ่ม ประการทีส่อง มคีวามหมายเชงิอุดมการณ์ (Ideology) 

ที่เป็นโลกทศัน์ (Worldview) ในการมองสิง่ต่างๆของกลุ่มที่มตี าแหน่งในสงัคมอย่างไรก็

ตาม Cherni ไดใ้หท้ศันะเกี่ยวกบั “อตัลกัษณ์” ต่อไปอกีว่าในการอธบิายหรอืตีความเรื่อง 

“อตัลกัษณ์ทางสงัคม” นัน้ควรเน้นในการพจิารณาความสมัพนัธ์ของปฏกิิรยิาโต้ตอบ 

(Reflexive action) การยอมรบัของกลุ่มในด้านระบบการแสดงสญัลกัษณ์ร่วมกนั การให้

ความหมายร่วมกนั รวมทัง้ปทศัถานและกฎระเบยีบทีถู่กสรา้งขึน้มาร่วมกนั ทัง้นี้พจิารณา

ความสมัพนัธ์ดงักล่าว จะเป็นการให้ค าอธบิายต่อปรากฏการณ์ทางสงัคมในด้านการสรา้ง

ตวัตน การสรา้งพื้นที่ การต่อสู้และพลงัทางสงัคม ตลอดจนการจดัวางจติส านึกทางบุคคล

และกลุ่มในสงัคม (อจัฉรา สโรบล,2549) ซึ่งในความเป็นอตัลกัษณ์ของผ้าทอไทยอง มี

สญัลกัษณ์ที่แสดงความเป็นอตัตาหรอืสญัลกัษณ์ที่บ่งบอกความเป็นผ้าทอไทยอง โดยมี

ลวดลายมาจากคต ิความเชื่อ วฒันธรรม วถิชีวีติของคนสมยัก่อน และต้องการเชื่อมโยงกบั

คนในกลุ่มหรอืทางสงัคมใหย้อมรบัความเป็นอตัตาของผ้าทอไทยองผ่านทางลวดลายของ

ผา้ทอ  

ฉลาดชาย รมติานนท ์(2540,ระบบออนไลน์) กล่าวไวว้่า อตัลกัษณ์นัน้ไม่ใช่ส่งที่

เกดิขึน้ลอยๆตามธรรมชาต ิแต่เป็นสิง่ทีเ่กดิจากการสรา้งของวฒันธรรมช่วงเวลาหนึ่ง และ

วฒันธรรมกเ็ป็นสิง่ก่อสรา้งทางสงัคม (Social construct) นอกจากนี้วฒันธรรมกไ็ม่ใช่สิง่

หยุดนิ่งหรอืตายตวั หากแต่มรีปูแบบเป็นวงจรทีเ่รยีกว่า “วงจรแห่งวฒันธรรม” (Circle of 

culture) ดงันัน้อตัลกัษณ์ทัง้หลายจงึมกีระบวนการถูกผลติ (Produced) ใหเ้กดิขึน้สามารถ

ถูกบรโิภค (Consumed) และถูกควบคุมจดัการ (Regulated) อยู่ในวฒันธรรมเหล่านี้ และ

ทัง้นี้ยงัมกีารสรา้ง ความหมายต่างๆ (Creating Meaning) ผ่านทางระบบต่างๆของการ
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สรา้งภาพตวัแทน (Symbolic system of representation) ทีเ่กี่ยวกบัต าแหน่งแห่งทีต่่างๆ 

ทางอตัลกัษณ์อนัหลากหลายทีเ่ราเลอืกได ้หรอืน าเอามาสรา้งเป็นอตัลกัษณ์ของเรา  

 นัทธนัย ประสานนาม (2545,ระบบออนไลน์) กล่าวไวว้่า อตัลกัษณ์ (Identity) 

เป็นความรูส้กึนึกคดิทีบุ่คคลมต่ีอตนเองว่า “ฉนัคอืใคร” ซึง่จะเกดิขึน้จากปฏสิงัสรรคร์ะหว่าง

ตวัเรากบัคนอื่น โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอื่นมองเรา อตัลกัษณ์ต้องการความ

ตระหนกั (Awareness)  ในตวัเราและพื้นฐานของการเลอืกบางอย่าง นัน่คอืเราจะต้อง

แสดงตนหรอืยอมรบัอย่างตัง้ใจกบัอตัลักษณ์ที่เราเลอืก ความส าคญัของการแสดงตนก็คอื 

การระบุได้ว่าเรามอีตัลกัษณ์เหมอืนกลุ่มหนึ่งและมคีวามแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร และ 

“ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอื่น ค าว่า “อตัลกัษณ์” มคีวามแตกต่างจากค าว่า “บุคลกิภาพ” 

เนื่องจากบุคคลอาจมคีวามเหมอืนกนัได้ในแง่ของบุคลกิภาพ เช่นการมนีิสยัหรอืลกัษณะ

บางอยา่งทีอ่าจจะเหมอืนกนัได ้แต่การณ์เหมอืนกนัในดา้นอตัลกัษณ์ของบุคคลนัน้จะเกดิขึน้

ไดก้ต่็อเมื่อมคีวามรูส้กึร่วมกนัในดา้นการตระหนักรู ้(Awareness) บางอย่างเกี่ยวกบัตวัตน

ของเรา หมายถึงการยอมรบัในความเป็นตวัตน ประกอบเข้ากบัการแสดงตัวตน (Making 

oneself) ใหเ้หน็ว่ามคีวามแตกต่างอยา่งไรกบักลุ่มอื่นหรอืบุคคลอื่น  

 แนวคดิอตัลกัษณ์ ที่กล่าวถงึอตัลกัษณ์กบัการสรา้งตวัตนในบรบิทโลกาภวิตัน์ 

โลกาภิวัตน์ไม่เพียงแต่เป็นบริบทเท่านั ้น แต่มันยังเป็นหัวใจหลักของการเกิดการ

เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมในยุคปัจจุบัน การปฏวิตัิของระบบการสื่อสารคมนาคมได้ท าลาย

ความต่างในเรือ่งของมติพิืน้ทีแ่ละมติเิวลา ท าใหก้ารตดิต่อสมัพนัธก์นัถี่และเขม้ขน้ขึน้ท าให้

โลกดูหดแคบเข้า ท าให้การหยบิยมืผสมผสานทางวฒันธรรมซบัซ้อนและหลากลาย สิ่ง

เหล่านี้กระทบต่อจติส านึกของตนเอง ท าใหเ้กดิการทบทวนคน้หาต าแหน่งของตนเอง ในอกี

ทางหนึ่งการทบทวนและการสรา้งความหมายใหม่ๆแก่อตัลกัษณ์ น าไปสู่การเสนอค่านิยม

และแบบแผนชวีติแบบใหม่ขึน้มา ท าใหก้ารสรา้งภาพลกัษณ์กลายเป็นส่วนส าคญัของระบบ

บรโิภคนิยม และการเปลี่ยนแปลงของจติส านึกและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

(Sucheep,2552) 

 การทีเ่ราเลอืกนิยามความหมายของตนเองและแสดงตนเองต่อบุคคลหรอืสงัคม

ว่าเราเป็นใครนัน้ เป็นกระบวนการของการเลอืกใช้และแสดงออกซึง่จะท าใหรู้ว้่าเราเหมอืน

หรอืต่างจากคนอื่นหรอืกลุ่มอื่นอย่างไรโดยผ่านระบบชองการใช้สญัลกัษณ์ (Symbol) ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ประกอบกันทัง้ด้านอารมณ์ความรู้สึกภายในตัวเราและกระบวนการของโลก

ภายนอกที่เราเกี่ยวพน เพราะมนุษย์เลือกใช้ความหมายหรอืเปลี่ยนแปลงความหมายที่

DPU



21 

 

เกีย่วกบัตนเองทัง้ในกระบวนการทีเ่ขาสมัพนัธก์บัโลกและในส่วนของตนเองทีม่นัซ่อนทบักนั

อยู่ ดัง้นัน้จงึมกีารจดัแบ่งประเภทของอตัลกัษณ์เป็น 2 ระดบัคอืระดบัอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล 

(Personal identity) และระดบัอตัลกัษณ์ทางสงัคม (Social identity) เช่นการทีส่งัคมก าหนด

บทบาทหน้าทีแ่ละต าแหน่งทางสงัคมใหก้บัเรา บทบาทความเป็นลุก ความเป็นเพื่อน หรอื

ต าแหน่งในทีท่ างาน ระบบคุณค่าทีต่ดิตวัเรามาตัง้แต่เกดิ ท าใหเ้ราเรยีนรูแ้ละเลอืกทีจ่ะนิยม

ตนเองให้เหมาะสมในสงัคม และมกีารเคลื่อนไหวปรบัเปลี่ยนไปตามบรบิท เช่นเมื่ออยู่ใน

ครอบครวักจ็ะมบีทบาทเป็นลกู เป็นพีน้่อง บางครัง้บทบาทและต าแหน่งอาจซ้อนทบักนั เช่น

เราเป็นนักศกึษาในขณะที่เป็นสมาชกิของกลุ่มเพื่อนในชัน้เรยีน เป็นต้น สญัลกัษณ์ที่เลอืก

หยบิมาใชใ้นการนิยามตนเองทัง้ต่อสงัคมและต่อตวัเองนัน้เกดิขึน้ไดโ้ดยผ่านระบบสรา้งการ

แทนความจรงิ (Representation) เพราะการแสดงออกซึง้ความสมัพนัธต่์างๆ จะกระท าโดย

ผ่านระบบสญัลกัษณ์ทีห่ลายรปูแบบ เช่นบุคคลเลอืกแต่งกายเพื่อแสดงความเป็นสมาชิกของ

สถาบนัหรอืแต่ละสถานศกึษามกีารเลอืกใชส้ ีสญัลกัษณ์หรอืเครื่องแบบทีต่่างออกไป กเ็พื่อ

แสดงความเป็นตวัตนให้กบับุคคลรบัรู ้แต่อย่างไรก็ตาม การที่เรามองตวัเราและพยายาม

เลอืกนิยามความหมายเพื่อแสดงความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคล กบัสิง่ทีค่นอื่นมองเหน็ใน

ตวัเราว่าอยา่งไรนัน้มนัอาจไมส่อดคลอ้งกนัเสมอไป 

 อตัลกัษณ์เกดิขึน้จากการปฎสิงัสรรค์ทัง้ระหว่างบุคคลในสงัคมและภายในตวั

บุคคลเองในแต่ละบุคคลอาจมอีตัลกัษณ์ที่หลากหลาย แต่จะมกีารเลอืกเอาเพยีงอตัลกัษณ์

ใดอตัลกัษณ์หนึ่งที่ตนยอมรบัเพื่อน ามาใช้ภายหลงัใต้เงี่อนไขของบรบิทในช่วงเวลาและ

พื้นที่ และอตัลกัษณ์นี้อาจถูกก าหนดได้ทัง้จากบุคคลเป็นผู้ก าหนดตนเองหรอืถูกก าหนด

ตนเองหรอืถูกก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของบุคคลโดยสงัคมไดก้ารก าหนดอตัลกัษณ์นี้เกดิขึน้

บนกระบวนการคดิเกีย่วกบัระบบของความแตกต่าง ระบบของความหลากหลาย และการตัง้

ค าถามว่าอตัลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้นัน้มคีวามเชื่อมโยงกบัสงัคมอย่างไร 

 ดัง้นัน้อตัลกัษณ์กบัสงัคมจงึเป็นเรือ่งทีแ่ยกกนัไม่ออก เนื่องจากการนิยามความ

เป็นตวัตนของอตัลกัษณ์นัน้ตอ้งมกีารอา้งองิกบัสงัคม แมจ้ะเป็นในระดบัตวับุคคลกย็งัต้องมี

การนิยามตนเองว่ามตี าแหน่งที ่หรอืมบีทบาทอย่างไรในสงัคมทีบุ่คคลอาศยัอยู่ ดงัเช่นกลุ่ม

ส่งเสรมิผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมอืไทยอง บา้นรอ้งกองขา้ว ต าบลบวกค้าง อ าเภอสนัก าแพง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้พยายามที่จะสรา้งความเป็นตวัตนของตนเอง โดยผ่านทางผ้าฝ้ายทอ

มอืไทยองทางดา้นลวดลายทีม่คีวามหมายและมผีลต่อจติใจ วถิชีวีติ ผ่านสญัลกัษณ์ลวดลาย
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ผ้าทอดัง้เดมิของไทยอง ที่สบืทอดมาตัง้แต่บรรพบุรุษ เพื่อที่บุคคลภายนอกรบัรู้ถงึความ

เป็นตวัตนของผา้ฝ้ายทอมอืไทยอง 

 

2.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัภมิูปัญญำกำรทอผ้ำ 

2.2.3.1 ภมิูปัญญำกำรทอผำ้ 

สุภทัรา  โอฬารกิเดช (2536:ระบบออนไลน์) ได้กล่าวว่า ผ้าและงานทอผ้า 

นับเป็นผลงานของความเจรญิรุ่งเรอืงทางดานศลิปะและวฒันธรรมความเป็นอยู่ของ

ผู้คนในโลกนี้ จากหลกัฐานทางโบราณคดทีี่ปรากฏอยู่ในปัจจุบนั พบว่าดนิแดนซึ่ง

เป็นราชอาณาจกัรไทยอยู่นี้ มกีารทอผา้ขึน้ใชม้า แลว้ไม่ต ่ากว่า 2,500 ปี โดยหมู่ชน

ทีอ่าศยักระจดักระจายอยู่ทัว่ไปในเขตแหลมทองนี้ แมแ้ต่ไหมกพ็บว่ามกีารน ามาทอ

เป็นผนืผา้ตัง้แต่สมยัประวตัศิาสตร ์โดยเฉพาะในแหล่งโบราณคดบีา้นเชยีงทีพ่บว่ามี

การทอผา้ไหมมาก่อนทีจ่นีจะน าไปทอเป็นผา้ไหมจนแพรห่ลายไปทัว่โลก 

การทอผา้เป็นศลิปะอย่างหนึ่ง ทีค่นไทยรุ่นปัจจุบนัต้องช่วยกนัอนุรกัษ์ไวใ้น

สมยัก่อน ผู้หญงิไทยจะท าเครื่องใช้ต่างๆในบ้านเอง งานส าคญัอย่างหนึ่งคอืการท า

เสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไว้ใช้กนัในครอบครวั ในพธิกีรรมต่างๆ เกี่ยวกบัการเกดิ การ

บวช การแต่งงาน การตาย ก็ต้องใช้ผ้า ผ้าทอจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัชวีติคนไทย 

เช่นเดยีวกบังานวจิยัของทศัวรรณ ธมิาค า (2553) เรื่องการจดัการความรูภู้มปัิญญา

พืน้บา้นลา้นนาเรือ่งการทอผา้ยกดอกล าพูน พบว่า มนุษยส์ามารถผลติผา้ชนิดต่างๆ

ทีม่คีุณภาพและมสีสีนัขึน้อย่างมาก ศลิปะเกี่ยวกบัการทอผา้หรอืการผลติผ้า คงสืบ

ต่อเรื่อยมาจนถงึยุคที่คนไทยรวมตวักนัตัง้เป็นอาณาจักรต่างๆขึน้ ตัง้แต่อาณาจกัร

ล้านนาไทย (พุทธศตวรรษที่ 18-24 ) อาณาจกัรสุโขทยั (พุทธทศวรรษที่ 19-24) 

และสมยักรงุรตันโกสนิทร ์(ตัง้แต่ พ.ศ. 2325 จนถงึปัจจุบนั) ซึง้ในอาณาจกัรลา้นนา

ไทยนัน้หลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดแ้สดงว่ามกีารทอผา้ขึน้ใช่ทัว่ไป ทัง้ทีท่อใชส้อย

ในครอบครวั และเป็นสนิคา้ซือ้ขายแลกเปลีย่นกนั 

กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ เป็นเทคนิคและ

ความสามารถของแต่ละคน หลกัใหญ่ของการทอผา้กค็อื การน าเสน้ฝ้ายหรอืไหมมา

ขดักนัใหเ้ป็นลายโดยขงึเสน้กลุ่มหน่ึงเป็นหลงั เรยีกว่า เสน้ดายยนืแลว้ใชอ้กีเสน้หนึ่ง 

เรยีกว่าเสน้ดา้ยพุ่ง สอดตามขวางของเสน้ยนื เมอืสานขดักนักเ็กดิลวดลายต่างๆ 
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 ผา้บางชนิด ผูท้อจะคดิหาวธิสีอดสสีลบักนั บางวธิกีจ็ะจบัผูกและมดัให้

เป็นช่วงๆหรอือาจจะยกด้ายที่ทอเป็นระยะๆ ท าให้เกิดลวดลายสวยงาม ผู้ทอต้อง

สามารถน ามาประสานกันได้อย่างเหมาะเจาะงดงามแสดงถึงภูมิปัญญาและ

ความสามารถของชาวชนบทเป็นอย่างดีผ้าทอมือจึงมีเทคนิคการทอและความ

สวยงามเป็นทีสุ่ด ผา้ทอของชาวบา้นมรีปูแบบ ระเบยีบลายทีบ่่งชีถ้งึกลุ่มของคนไทย

สายต่างๆ ได ้ผา้ซิน่ทีนุ่่ง กม็กีารทอใหแ้ตกต่างกนั สามารถบอกไดว้่า หญงิคนใดยงั

เป็นโสดและหญงิคนใดแต่งงานแล้ว ผา้ซิน่ของหญงิมสีามีจะเป็นซิน่ที่น าผ้าสามชิ้น

มาต่อกัน แบ่งเป็นส่วนบน ส่วนล่าง และส่วนเชิงแต่ละส่วนจะทอเป็นลวดลาย

แตกต่างกนั ทัง้3 ส่วน ผา้ซิน่ของผูห้ญงิสาวจะเป็นผา้ผนืเดยีวกนัตลอดทัง้ผนื อาจใช้

วธิมีดัหมีเ่ป็นดอกเป็นลวดลายอย่างเดยีวสวยงามมาชายผ้าซิน่ แทบทุกผนืจะมวีธิี

ท าลวดลายแปลกๆ เช่น อาจจะจกไหมสลบักบัผา้ฝ้ายในรปูแบบของการทอผสมปัก

กลายๆ แต่แทนทีจ่ะใช้เขม็ปัก เขาจะใชข้นเม่นท าลวดลาย วธินีี้เขาเรยีกว่า จก แต่

ละบ้านจะมีลวดลายของตน ผ้าตีนจกที่นิยมกันมากคือ ผ้าตีนจกของหาดเสี้ยว 

จงัหวดัสุโขทยั เป็นศิลปะพื้นบ้านลวดลายสวยงาม สงีาม งานปราณีตนอกจากผ้า

มดัหมี ่ผ้าจกแล้ว ยงัมผี้าแพรววาซึ้งใช้เป็นผ้าคลุมไหล หรอืผ้าห่มเฉียงไหล่ผ้าลขิิ

ดซึ่งมลีวดลายเดียวกนัตลอด นิยมใช้ท าหมอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ายกดอก 

เป็นศลิปะการทออกีแบบหนึ่งคลา้ยกบัผ้าขดิแต่จะทอดว้ยไหมทัง้ผนื และยกดิน้เงนิ

หรอืดิ้นทอง จงัหวดันครศรธีรรมราช มชีื่อเสยีงในการทอผา้ยกดอก เรยีกว่า ผา้ยก

เมอืงนครผา้พืน้และผ้าอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นผา้ทอใช้กนัทัว่ๆไปในชวีติประจ าวนั เช่น 

ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า เป็นส้นขดัตาตารางหรือเป็นลายธรรมดา (หมวด๓มปัญญา

เรือ่งราวการทอผา้,2555:ระบบออนไลน์) 

2.2.3.2 วตัถดิุบท่ีใช้ในกำรทอผำ้ 

วตัถุดบิ ที่นิยมน ามาใช้ทอผ้า ได้แก่ ไหม ฝ้าย และขนสตัว์นัน้ นักวชิาการ

เชื่อกนัว่า มกี าเนิดจากดนิแดนอื่นนอกประเทศไทย ไหมนัน้เชื่อว่ามตี้นก าเนิดมาจาก

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีแล้วน ามาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่ น อินเดยี รวมทัง้ดนิแดน

ต่างๆในเอเชยี และยุโรป ส่วนฝ้ายเชื่อกนัว่าอาจมาจากอาหรบัและเผยแพร่มาใชก้นั 

อย่างกวา้งขวางในดนิแดนก่อน จงึเขา้มาในแถบประเทศไทย และประเทศใกล้เคยีง

ภายหลงั จนกลายเป็นพชืพื้นเมองในแถบนี้ไป ส าหรบัขนสตัว์เป็นวสัดุที่เหมาะกบั

อากาศหนาว เชื่อกนัว่าน ามาใช่ท าผ้าในยุโรปตอนเหนือก่อน แล้วจงึแพร่หลายไปสู่

ดนิแดนอื่นๆ (วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการทอผา้,2555:ระบบออนไลน์) 
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2.2.3.3 กำรทอผ้ำแบบพื้นบ้ำน พื้นเมืองในภมิูภำคต่ำงๆ 

ในปัจจุบนัการทอผ้าพื้นบ้านพื้นเมอืงหลายแห่งยงัทอลวดลายสญัลกัษณ์

ดัง้เดมิ โดยเฉพาะในชุมชนทีม่เีชือ้สายชาตพินัธุ ์บางกลุ่มทีก่ระจายตวักนัอยู่ในภาค

ต่างๆของประเทศไทย ศลิปะการทอผ้าของกลุ่มชนเหล่านี้จงึนับว่าเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะกลุ่มอยู่จนถึงทุกวนันี้ หากจะแบ่งผ้าพื้นเมอืงของกลุ่มชนเหล่านี้ตามภาค

ต่างๆเพื่อให้เหน็ภาพชดัเจนขึน้ ก็อาจแบ่งคร่าวๆได้ดงันี้ (ศลิปะการทอผ้าพื้นเมอืง

ของไทยในปัจจบุนั, 2554: ระบบออนไลน์) 

1. การทอผา้ในภาคเหนือแถบลา้นนาไทย 

2. การทอผา้ในภาคกลาง ในภาคกลางตอนบน  

3. การทอผา้ในภาคอสีาน 

4. การทอผา้ในภาคใต้ 

2.2.3.4 ลวดลำยและสญัลกัษณ์ในผ้ำไทย 

ผ้าพื้นบ้านพื้นเมอืงของไทยที่ทอกนัตามท้องถิ่นต่างๆในปัจจุบนันี้เต็มไป

ด้วยลวดลายและสญัลักษณ์ต่างๆมากมาย ซึ่งผู้ใช้ผ้าในยุคปัจจุบนัอาจไม่เข้าใจ

ความหมายและมองไมเ่หน็คุณค่า ลวดลายและสญัลกัษณ์เหล่านี้ บางลายกม็ชีื่อเรยีก

สบืต่อกนัมาหลายชัว่คน บางชื่อกเ็ป็นภาษาทอ้งถิน่ไมเ่ป็นทีเ่ขา้ใจของคนไทยในภาค

อื่นๆ เช่น ลายเอีย้ ลายบกัจนั ฯลฯ บางชื่อกเ็รยีกกนัมาโดยไมรู่ป้ระวตั ิเช่น ลายแมง

มุม ลายปลาหมึก ซึ่งแม้แต่ผู้ทอก็ยังอธิบายไม่ได้ ว่าท าไมจึงเรียกชื่อนัน้ บาง

ลวดลายก็มผีู้ตัง้ชื่อให้ใหม่ เช่นลาย “ขอพระเทพ” เป็นต้น สญัลกัษณ์และลวดลาย

บางอย่างก็เชื่อมโยงกบัคติและความเชื่อของคนไทยพื้นบ้านที่นับถือสบืต่อกนัมา

หลายๆชัว่อายุคน และยงัสามารถเชื่อมโยงกบัลวดลายที่ปรากฏอยู่ในศิลปะอื่นๆ 

เช่น บนจติรกรรมฝาผนัง และสถาปัตยกรรม หรอื บางทีก็มกีล่าวถึงใน ต านาน

พื้นบ้าน และในวรรณคดี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจยัของปารชิาติ ศรี

สนาม (2551) ไดศ้กึษาเรื่องศกึษาอทิธพิลที่มผีลต่อการออกแบบลายผ้าไหมมดัหมี่: 

กรณีศึกษาหมู่บ้านแสนสุข อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าการ

ออกแบบลวดลายผา้ไหมมดัหมีต่ ัง้แต่อดตี การทอผา้มทีีม่าของลวดลายตัง้แต่การน า

คติธรรมความเชื่อ งานศิลปะ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ลวดลายจาก

ประสบการณ์ จนมกีารพฒันาเป็นรปูแบบของลวดลายมาจนถงึปัจจบุนั 
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บางลวดลายกเ็ป็นคตริ่วมกบัความเชื่อสากลและปรากฏอยู่ในงานศลิปะของ

หลายชาต ิเช่น ลายขอหรอืลายก้นหอย เป็นต้น ซึง่นับว่าเป็นลายเก่าแก่แต่โบราณ

ของหลายๆประเทศทัว่โลก หากเรารูจ้กัสงัเกตและศกึษาเปรยีบเทยีบแล้วก็เขา้ใจ

ลวดลายและสญัลกัษณ์ในผา้พืน้เมอืงของไทยไดม้ากขึน้ และมองเหน็คุณค่าไดล้กึซึง้

ขึน้ ลวดลายต้นแบบ สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ (ลวดลายและสญัลกัษณ์ใน

ผา้ไหมไทย, 2555: ระบบออนไลน์) 

1. ลายเสน้ตรง หรอืเสน้ขาด  

2. ลายฟันปลา  

3. ลายสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู หรอืลายกากบาท  

4. ลายขดเป็นวงเหมอืนกน้หอย หรอืตะขอ 

2.2.3.5 ลวดลำยท่ีเช่ือมโยงกบัควำมเช่ือพื้นบ้ำน 

ลวดลายและสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในศลิปะผา้ทอไทยนัน้เชื่อกนัว่ามี

ความเชื่อมโยงกบัคตคิวามเชื่อของคนไทยที่สบืทอดกนัมาแต่โบราณ เราอาจศกึษา

เปรยีบเทยีบลวดลายสญัลกัษณ์เหล่านี้กบัสญัลกัษณ์อย่างเดยีวกนัที่ปรากฏอยู่ใน

ศลิปะประเภทอื่นๆ เช่น ในจติรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และแม้แต่ใน

ต านานพืน้บ้านที่เล่าขานสบืต่อกนัมา หรอืในวรรณกรรมต่างๆ ลวดลายที่เชื่อมโยง

กบัความเชื่อพื้นบ้านไทยอย่างเห็นได้ชดั มดีงันี้ (ลวดลายที่เชื่อมโยงกบัความเชื่อ

พืน้บา้น, 2555: ระบบออนไลน์) 

1. สญัลกัษณ์งูหรือนำคงูหรอืนาคปรากฏอยู่ในลายผ้าพื้นเมอืงของคน

ไทยกลุ่มต่างๆ เกอืบทุกภูมภิาคของประเทศโดยเฉพาะในล้านนาและ

ในอสีาน นอกจากนี้ยงัพบในศลิปะของกลุ่มคนทีพู่ดภาษาตระกูลไท ที่

อาศยัอยู่นอกดนิแดนของไทยในปัจจุบนั เช่น ในสบิสองปันนา ในลาว 

อกีดว้ย ในแถบลุ่มแมน่ ้าโขง คนไทยและคนลาวต่างมคีวามเชื่อสบืทอด

กนัมา เรื่องพญานาค ซึง่อาศยัอยู่ทีเ่มอืงบาดาลใต้แม่น ้าโขง จนกระทัง่ 

ทุกวนัน้ีผูค้นในแถบนัน้กย็งัเชื่อว่าเวลามงีานบุญประเพณี เช่น งานไหล

เรอืไฟ พญานาคกจ็ะขึน้มาเล่นลูกไฟด้วย ดงัที่มผีู้เหน็ลูกไฟขึ้นจากล า

น ้าในช่วงเทศกาลงานไหลเรอืไฟเป็นประจ าเกอืบทุกปี 

2. สญัลกัษณ์นกหรือห่ำนหรือหงส์ นกหรอืหงส์เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัที่

ปรากฏอยู่ในศิลปะผ้าทอพื้นบ้านในภาคเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่ 
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นอกจากนี้ก็มปีรากฏมากในผ้าทอมอืของลาวสบิสองปันนาและในหมู่

พวกคนไทในเวยีดนาม ในสถาปัตยกรรมลา้นนาและล้านชา้งจะพบนก

หรือหงส์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประดับอยู่บนหลงัคาโบสถ์ คู่กับ

สญัลกัษณ์นาค หรอืบางแห่งกม็แีต่หงสป์ระดบัอยู่ตามจุดต่างๆ ในวดัใน

สบิสองปันนา สญัลกัษณ์นกหรอืหงส์หรอืนกยูง จะปรากฏอยู่ทัว่ไปทัง้

ในจิตรกรรม สถาปัตยกรรม และบนผืนผ้า นกยูงเป็นสัญลักษณ์ที ่

รฐับาลจนีในปัจจุบนั ไดน้ ามาใช้เป็นสญัลกัษณ์ของยนูาน และไดม้กีาร

ประดษิฐ์นาฏลลีาสมยัใหม่ซึ่งใช้แสดงเป็นสญัลกัษณ์ของชาวไทลื้อใน

สบิสองปันนา เรยีกว่า ระบ านกยงู 
 

2.2.3.6 เทคนิคกำรทอผำ้ 

1. กำรทอลำยขิด คอืการคดัเกบ็ยกเสน้ดา้ยยนืพเิศษ ใหเ้กดิเป็นลวดลาย 

แลว้สอดเสน้ดา้ยพุ่งไปตลอดแนวของความกวา้งของหน้าผา้ ท าใหเ้กดิ

ลายขดิในแต่ละแถวเป็นลายขดิสเีดยีวกนั 

2. กำรยก เป็นเทคนิคการทอยกลายให้เห็นเด่นชดั มลีกัษณะคล้ายกับ

การทอลายขดิ แต่ใช้เส้นพุ่งพเิศษ เช่น ไหม ดิ้นเงนิ ดิ้นทอง มชีายมี

เชงิ ซึง่ข ัน้ตอนยุง่ยากกว่าผา้ทอลายขดิมาก  

3. กำรจก เป็นเทคนิคการทอลวดลายบนผนืผ้า ด้วยวธิกีารเพิม่ด้ายพุ่ง

พเิศษเข้าไปขณะที่ทอเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกนัตลอดหน้ากว้างของผ้า

กระท าโดยใช้ไม้หรอืขนเม่นหรอืนิ้วมอื ยกหรอืจกด้วยเส้นด้ายยนืขึ้น 

แลว้สอดเสน้ดา้ยพุ่งพเิศษต่อไปตามจงัหวะของลวดลาย สามารถสลบัสี

ไดห้ลากหลายส ี

4. กำรทอลำยน ้ำไหล เป็นเทคนิคการทอแบบลายขดัธรรมดา แต่ใชด้า้ย

หลากสพีุ่งเกาะเกี่ยวกนัเป็นช่วงๆ ให้เกิดจงัหวะของลายน ้าไหล เป็น

ลกัษณะเฉพาะของชาวเมอืงน่าน เรยีกกรรมวธิกีารทอนี้ว่า “ล้วง” แต่

ชาวไทลือ้ อ าเภอเชยีงของ และเชยีงค า จงัหวดัเชยีงรายเรยีกว่า “เกาะ” 

เทคนิคนี้อาจดดัแปลงพฒันาเป็นลายอื่นๆ เรยีกว่าลายผกัแว่น ลาย

จรวด ฯลฯ เป็นตน้  

5. กำรยกมุก เป็นเทคนิคการทอ โดยใชเ้สน้ดา้ยยนืพเิศษเพิม่บนกี่ทอผ้า 

ลายยกบนผ้าเกดิจากการใช้ตะกอลอยยกเส้นดา้ยยนืพเิศษ ลวดลายที่
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เกิดจากเทคนิคนี้คล้ายกันมากกับลวดลายที่เกิดจากเทคนิค ขดิ จก 

แทบจะแยกไม่ไดเ้ลยส าหรบัผู้ทีไ่ม่เขา้ใจเรื่องเทคนิคการทอผ้าที่ลกึซึ้ง 

ชาวไทยพวนที่ต าบลหาดเสี้ยว จงัหวดัสุโขทยั และที่ อ าเภอลบัแล 

จงัหวดัอุตรดติถ์ ใชเ้ทคนิคนี้ในการทอส่วนทีเ่ป็นตวัซิน่ บางครัง้อาจจะ

น าเชงิซิน่มาต่อเป็นตนีจก เรยีกว่า ซิน่มกุ 

6. กำรมดัหมี่ เป็นเทคนิคการมดัเส้นด้ายพุ่งหรือเส้นด้ายยืน ให้เป็น

ลวดลายดว้ยเชอืกกลว้ยหรอืเชอืกฟางก่อนน าไปยอ้มส ีแลว้กรอดา้ยให้

เรยีงตามลวดลาย รอ้ยใส่เชอืกแล้วน ามาทอ จะไดล้ายมดัหมีท่ีเ่ป็นทาง

กวา้งของผา้ เรยีกว่า มดัหมี ่เสน้ดา้ยพุ่ง ซึง่เป็นทีน่ิยมในบา้นเรา มกีาร

ท าผ้ามัดหมี่เส้นด้ายยืนบ้างในบางจังหวัด เช่นจังหวัดเชียงใหม ่

แมฮ่่องสอน ราชบุร ีเพชรบุร ีส่วนใหญ่เป็นผา้ชาวเขา บางผนืใชก้ารทอ

สลบักบัลายขดิ ซึง่ช่วยเพิม่ความวจิติรงดงามใหแ้ก่ผนืผา้ (วธิกีารทอผา้

, 2551: ระบบออนไลน์) 
 

2.2.3.7 ปัญหำในกำรอนุรกัษ์และสืบทอดศิลปะผ้ำทอของไทย 

กาญจนา รตันธรรมเมธ ี(2538: 1-18) ไดเ้สนอแนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคม เป็นสาเหตุทีท่ าให้วถิชีวีติของชุมชนต้องเปลี่ยนแปลงไป มี

การเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดัคอื การเปลีย่นแปลงเป็นระบบอุตสาหกรรม เกดิโรงงาน

อุตสาหกรรมในเมอืงใหญ่ๆขึน้ เกษตรกรได้พากนัอพยพเขา้มาท างานในเมอืงใหญ่ 

การเปลีย่นแปลงขยายชนบทเป็นเมอืง ท าใหค้นในสงัคมต้องการเปลีย่นค่านิยม หรอื

ยกฐานะของตนเองขึน้ 

ศรนีวล แก้วหลง (2538: 14) กล่าวว่า ส่งผลกระทบกระเทอืนถงึแรงงานใน

ทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม และหตัถกรรม แรงงานคนหนุ่มสาวนิยมไป

ท างานในนิคมอุตสาหกรรมมากกว่าการทอผา้ 

ทองสุข วนัแสน (2537: 301) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการทอผา้ไหมมดัหมี ่สรุป

ไดว้่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู ้ทกัษะ และมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอการประกอบ

อาชีพการทอผ้าไหมมดัหมี่ เนื่องจาก การทอผ้าไหมมดัหมี่เป็นอุตสาหกรรมใน

ครวัเรอืนที่ได้รบัการถ่ายทอดมาจากรรพบุรุษและอยู่ในวงจ ากดัเฉพาะบุตรหลาน 

หรอืผู้ที่สนใจจริงๆเท่านัน้ การทอผ้าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซบัซ้อน ต้องอาศัยความ

ประณีต บรรจงและใช้เวลามาก ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่เป็นที่สนใจ 
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ประชาชนจงึหนัไปประกอบอาชพีอื่นมากกว่า นอกจากนี้ยงัมปัีญหาความยากจน ไม่

มเีงนิทุนในการผลติหรอืการทอผ้า ประกอบกบัราคาเส้นไหมแพง และนอกจากนี้

ปัญหาอุปสรรคด้านทศันคติต่อการประกอบอาชพีการทอผ้านัน้ ผู้ทอส่วนใหญ่ยงัมี

ความรูส้กึว่าการทอผ้าเป็นอาชพีหรอืงานทีน่่าเบื่อ ท ายาก ไม่คุม้ค่าและไม่ก้าวหน้า

เท่าที่ควร ท าให้ผู้ทอผ้านับวนัจะน้อยลง ไปเลือกอาชีพใหม่ ซึ่งในการตัดสินใจ

เปลีย่นอาชพีของคนเรานัน้ รอบครวัมสี่วนส าคญัอย่างยิง่ในการตดัถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบท ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรม 

ครอบครวัจะมบีทบาทในการถ่ายทอดการประกอบอาชพีให้แก่สมาชกิในครอบครวั

ไปพรอ้มๆกบัการด าเนินชวีติประจ าวนั ตลอดจนการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างระบบการ

เรยีนรูแ้ละการอบรมจากภายนอกชุมชน 

 
2.2.4 หลกักำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 

การออกแบบหมายถึง กระบวนการที่สนองความต้องการในสิง่ใหม่ๆของมนุษยซ์ึ่ง
ส่วนใหญ่เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดและมคีวามสะดวกสบายมากขึ้นการถ่ายทอดรูปแบบจาก
ความคดิออกมาเป็นผลงาน ทีผู่อ้ ื่นสามารถมองเหน็ รบัรูห้รอืสมัผสัได ้เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจ
ในผลงานรว่มกนัโดยการออกแบบนัน้ถอืว่ามคีุณค่าต่อวถิชีวีติของมนุษย ์ดงันี้ 

1. คุณค่าทางกายคุณค่าของงานออกแบบที่มผีลทางด้านร่างกายคือคุณค่าที่มี
ประโยชน์ใช้สอยในชวีติประจ าวนัโดยตรง เช่น ไถมไีว้ส าหรบัไถนา  แก้วมไีว้
ส าหรบัใส่น ้า  ยานพาหนะมไีวส้ าหรบัเดนิทาง บา้นมไีวส้ าหรบัอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

2. คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกคุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางอารมณ์
ความรูส้กึเป็นคุณค่าที่เน้นความชื่นชอบพงึพอใจ สุขสบายใจ หรอื ความรูส้กึ
นึกคดิด้านอื่นๆ ไม่มผีลทางประโยชน์ใช้สอยโดยตรงเช่น งานออกแบบทาง
ทศันศิลป์ การออกแบบ ตกแต่ง ใบหน้าคุณค่าทางอารมณ์ความรูส้กึนี้อาจจะ
เป็นการออกแบบ เคลอืบแฝงในงานออกแบบ ที่มปีระโยชน์ทางกายก็ได้ เช่น 
การออกแบบตกแต่งบา้น ออกแบบตกแต่งสนามหญ้า ออกแบบตกแต่งร่างกาย
เป็นตน้ 

3. คุณค่าทางทศันคติคุณค่าของงานออกแบบที่มผีลทางทศันคติเน้นการสร้าง
ทศันคตอิย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรยี์สรา้งทศันคติให้รกัชาต ิ
กล้าหาญ หรอืท าความด ีงานจติกรรมหรอืประติมากรรมบางรูปแบบ อาจจะ
แสดงความกดขีข่ดูรดีเพื่อเน้นการระลกึถงึทศันคตทิีด่แีละถูกควรในสงัคม  
เป็นตน้ 
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ดังนั ้นพื้นฐานการออกแบบเสื้อผ้าต้องอาศัยพื้นฐานการออกแบบในการ
สร้างสรรค์รูปแบบให้เกิดความสมดุลโดยยดึหลักองค์ประกอบพื้นฐานที่ จ าเป็นต่องาน
ออกแบบทุกประเภท เพื่อสร้างให้เกิดรูปทรงหรอืรูปแบบที่สมบูรณ์ ได้แก่ เส้น (Line) สี
(Color)  ที่ว่าง(Space) รูปแบบหรอืรูปร่าง(From) พื้นผวิ(Texture) เส้นกรอบนอก
(Silhouettes) นอกจากนี้การออกแบบเสือ้ผ้านอกจากจะยดึหลกัการออกแบบเบื้องต้นแล้ว 
สิง่ทีส่ าคญัคอืการใชเ้ทคนิคทีจ่ าเป็นส าหรบัการออกแบบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลงานทีเ่หมาะสม
และสอดคล้องกบัรูปร่างและรูปทรงที่แตกต่างกนัออกไปของผู้สวมใส่ อนัเป็นสิง่จ าเป็นที่
ส าคญัต่อนักออกแบบเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากการออกแบบเสือ้ผา้จะมคีวามแตกต่างกบังาน
ออกแบบชนิดอื่น เพราะการออกแบบเสื้อผ้านัน้นอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ
ผลงานตามแนวคดิเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานแลว้ ยงัจ าเป็นทีจ่ะต้องใหเ้หมาะสมกบัรปูร่างและ
บุคลกิภาพของผู้สวมใส่ เทคนิคการออกแบบเสื้อผ้าจงึมคีวามส าคญัในการออกแบบโดย
สรปุไดด้งันี้ 

2.2.4.1 องคป์ระกอบในการออกแบบ   
2.2.4.1.1 ส ีมคีวามส าคญัในการอออกแบบเป็นอยา่งยิง่ เนื่องจากสที าให้
สะดุดตาและจะเป็นสิง่แรกที่มองเหน็ ซึ่งหากนักออกแบบมคีวามช านาญใน
การเลอืกใชส้ทีีเ่หมาะสมกบับุคลกิภาพหรอืแนวคดิรวมไปถงึแนวโน้มแฟชัน่
กจ็ะเป็นการส่งเสรมิงานออกแบบใหม้คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้   

โดยหลกัการใช้สกีบังานออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งนักออกแบบ
ต้องท าความเข้าใจในแม่สีและวงจรสีเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบและการใช้เทคนิคการใช้สใีนรูปแบบต่างๆ ซึ่งนอกจากการศกึษา
เกีย่วกบัแมส่ ีวงจรสแีละวรรณะของสแีลว้ ควรไดรู้จ้กัประเภทต่างๆของสใีน
งานศลิปะดว้ย เพื่อจะสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปสรา้งสรรคง์านศลิปะไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามโอกาส และความต้องการ ซึง่ต้องอาศยัการฝึกฝนพอสมควร ใน
การที่จะสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ความรู้เรื่องสปีระเภทต่างๆไปใช้ ดงันัน้
การศกึษาถงึประเภทต่างๆของสจีงึมคีวามจ าเป็น ซึ่งจะกล่าวในส่วนที่เป็น
พืน้ฐานความรูเ้บือ้งตน้เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาดงันี้  

1. ค่าความเข้มหรอืน ้าหนักของสสีต่ีางๆที่เกิดขึ้นในวงจรสหีาก
เราน ามาเรยีงน ้าหนกัความอ่อนแก่ของสหีลายส ี เช่น มว่ง น ้าเงนิ เขยีวแกม
น ้าเงนิ เขยีว และเหลอืงแกมเขยีว หรอื มว่งแดง แดงสม้ สม้ สม้แกม เหลอืง 
และ เหลอืง หรอืเรยีกว่าค่าในน ้าหนักของสหีลายส ี(Value of different 
color)  ส าหรบัค่าความเขม้อกีประเภทหนึ่งเกดิจากการน าสใีดสหีนึ่งเพยีงสิง่
เดยีวแล้วน ามาไล่น ้าหนักอ่อนแก่ในตัวเอง  เราเรยีกว่าค่าน ้าหนักสีเดยีว
(Value of single color) ซึง่ถ้าผูเ้รยีนฝึกฝนไดเ้ป็นอย่างดแีลว้สามารถน า
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ความรูจ้ากการไล่ค่าน ้าหนักนี้ไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ได้มากในการสรา้งงาน
จติรกรรม 

2. สตีดักนั หรอื สตีรงขา้ม คอืสทีี่อยู่ตรงขา้มกนัในวงจรสนีัน่เอง
การที่เราจะทราบว่าสคีู่ใดเป็นสตีรงขา้มกนัอย่างแทจ้รงิหรอืไม่ ให้น าเอาสคีู่
นัน้มาผสมกนัดูถ้าผลการผสมกนัออกมาเป็นสกีลางนัน้หมายถึง ว่าสคีู่นัน้
เป็นคู่สตีดักนัอย่างแท้จรงิตวัอย่างสคีู่ตดักนัมดีงันี้ สเีขยีว เหลอืง กบั สมี่วง
แดง สเีขยีวกบัสแีดง สเีขยีวแก่ กบั สแีดงส้มสนี ้าเงนิ กบั สสี้มสมี่วงน ้าเงนิ  
กบัสเีหลอืงสม้  สดีงัตวัอย่างนัน้เป็นคู่สทีีต่ดักนัซึง่การใชส้ตีดักนัซึง่การใช้สี
ตดักนัในการสรา้งงานศลิปะนัน้ต้องมหีลักเกณฑพ์อสมควรหากใชอ้ย่างไม่รู้
หลกัการแล้วจะท าให้การสร้างสรรค์ผลงานอกมาไม่น่ามองขดัต่อหลกัการ
ทางศลิปะ อกีดว้ยการสรา้งงานศลิปะทีม่แีต่สกีลมกลนืโดยไม่น าสทีีต่ดักนัไป
ใช้บางครัง้ท าให้ภาพดูน่าเบื่อหากน าสีตดักันไปใช้จะท าให้ภาพดูมคีวาม
สดใสหรอืน่าสนใจ 

3. สเีอกรงค ์ คอืสสีเีดยีวหรอืสทีี่แสดงออกมาเด่นเพยีงสเีดยีวซึ่ง
เหมอืนว่าจะคล้ายคลงึกบัสสี่วนรวมหรอืสคีรอบง า  แต่ที่จรงิแล้วสทีัง้สอง
ชนิดมวีธิกีารที่แตกต่างกนัออกไปสสี่วนรวมนัน้สทีี่ใช้อาจเป็นสสีด หรอืสทีี่
ลดค่าลงไปแล้ว แต่สเีอกรงค์ต้องใช้สใีดสหีนึ่งเป็นสสีดยนืพื้นเพยีงสีเดยีว
แลว้ลดค่าน ้าหนกัอ่อนแก่ในระยะต่างๆเป็นตน้หลกัเกณฑค์อืเมือ่เอาสทีีส่ดใส
เป็นจดุเด่นของภาพแลว้สทีีเ่ป็นส่วนประกอบรอบๆตอ้งลดค่าความสดลงแลว้
น าเอาสีที่จุดเด่นนัน้ไปผสมด้วยบ้างทุกๆแห่งในภาพข้อส าคญัคือ สีที่จะ
น ามาประกอบนัน้จะใชก้ี่สกีต็ามแต่โดยมากนิยมใช้ไม่เกนิ 5 สโีดยน าเอามา
จากวงจรสีด้านหรือวรรณะใดวรรณะหนึ่ง ไม่นิยมน ามาจากสองวรรณะ 
รวมทัง้สีที่ต้องการใช้เป็นสยีนืพื้น(เอกรงค์)ด้วย เพราะสีที่อยู่ในด้านหรอื
วรรณะเดยีวกนัจะผสานกลมกลนืกนัง่ายกว่า ตวัอย่าง เช่น ถ้าเลอืกสมีา6 สี
จากวงจรสีคือ เหลอืง ส้ม แสด แดงชาด แดงเลือดนกและม่วงแดง  เมื่อ
นักเรยีนจะท าเอกรงค์ของสเีหลอืงก็ใช้สเีหลอืงเป็นหลกัหรอืสเีด่นวางจุดใด
จุดหนึ่ งของภาพแล้วน าสีอื่ นๆข้างต้นมาลดค่ าหรือความสดใสลง
(Neutralized) โดยการน าเอาสตีรงขา้มของแต่ละคู่มาผสมลงไปพอสมควร 
เมือ่จะระบายกน็ าเอาสเีหลอืงทีเ่ป็นสยีนืพืน้เขา้มาผสมดว้ยเลก็น้อยกจ็ะไดส้ี
เอกรงคข์องสเีหลอืงตามทีเ่ราตอ้งการสรา้งสรรคง์านศลิปะดว้ยสเีอกรงคน์ี้จะ
ไดผ้ลงานทีง่ดงามเพราะโครงสรา้งสจีะดูไม่รุนแรง เพราะว่าจะมเีรื่องสตีดักนั
เขา้ไปผสมและสแีต่ละวรรณะก็ไม่เขา้ไปปะปนซึ่งกนัและกนันับว่าเป็นงาน
ศิลปะที่มโีครงสร้างประณีต ผลงานชิ้นเด่นๆของโลกก็ใช้วธิีการนี้เช่นกัน 
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ข้อดีอีกอย่างหนึ่ งของสีเอกรงค์คือโครงสีจะละเมียดละไมไม่เบื่อง่าย
เหมอืนกบัการใชส้หีลายสมีาผสมผสานกนั 

4. สสี่วนรวม หรอืสคีรอบง าหมายถงึสใีดสหีนึ่งทีม่จี านวนมากกว่า
สอีื่นในพืน้ที่หรอืภาพนัน้ๆเช่นภาพต้นไมท้ีเ่รามองเหน็เป็นสเีขยีวแต่ความ
จรงิแลว้ในสเีขยีวของตน้ไมน้ัน้อาจมสีอีื่นประกอบอยูด่ว้ย เช่น สเีขยีวอ่อน สี
เหลอืง สนี ้าตาล เป็นต้น   งานจติรกรรมทัง้แนวปัจจุบนัและสมยัใหม่ล้วน
แล้วแต่ต้องใช้อิทธิพลของสีส่วนรวมเข้าไปเกี่ยวข้องทัง้สิ้นแม้ว่าสีอื่นจะ
เด่นชดัในบางส่วนของภาพกต็าม   

สสี่วนรวมหรอืสคีรอบง านี้จะช่วยท าใหภ้าพมเีอกภาพและสมบูรณ์
ขึน้   ตวัอยา่งเช่น  ภาพเขยีนของศลิปินชาวอติาเลีย่นสมยัโบราณ  มกัจะใช้
สเีหลอืงหรอืสนี ้าตาลเป็นสคีรอบง าทัง้หมดภายในภาพแทบทุกชิ้นทัง้นี้ไม่
จ ากดัเฉพาะสองสทีี่ยกตวัอย่างมาเท่านัน้อาจเป็นสกีลุ่มอื่นๆได้  ขึน้อยู่กบั
ความตอ้งการของผูส้รา้งสรรค ์

5. ระยะของส ีเมื่อกล่าวถงึระยะของสนีัน้กห็มายรวมถงึระยะใกล้
ของแสงเงาที่เกดิแก่วตัถุนัน้ๆด้วยซึ่งหลกัการของน ้าหนักใกลไ้กลของวตัถุ
คอื วตัถุที่ใกล้ตาแสงเงาจะสว่างจดัชดัเจนและเมื่อระยะไกลออกไปทัง้แสง
และก็จะจางลงไปด้วยที่ เป็นเช่นนี้ก็เพราะระยะไกลนั ้นจะมีเรื่องของ
บรรยากาศเขา้มากรองทัง้แสงและเงาใหจ้างลงระยะยิง่ไกลออกไปแสงเงายิง่
จางไป จางไป จนกลายเป็นภาพแบนราบ ตวัอย่างเช่น ภาพเขยีนทวิทศัน์ที่
มฉีากหลงัเป็นทวิเขาเราจะเหน็ว่าทวิเขานัน้จะเป็นสจีางๆแบนๆไม่มแีสงเงา
เพราะถูกบรรยากาศเข้ามาเกี่ยวข้องระยะใกล้ไกลของสี (Perspectiveof  
Color) มหีลกัเกณฑท์ีพ่อสรปุไดด้งันี้ 

5.1 วตัถุที่มสียี ิง่ไกลออกไปสขีองวตัถุก็ยิง่ใกล้เป็นสกีลางเข้า
ไปทกุท ี

5.2 น ้าหนกัของวตัถุทีม่สี ีเมื่อไกลออกไปกย็ิง่จางลงกลายเป็น
สกีลางและน ้าหนักกอ่็อนลงดว้ยถ้ามสี่วนทีเ่ป็นแสงสว่างก็
จะมดืมวัลง เงากจ็ะจางลงและค่อยๆปรบัลงจนไมม่หีนกั 

5.3 วตัถุที่มสีตีามระยะใกล้ไกลแสงเงาแสงเงาจะมลีกัษณะดงั
ตวัอย่าง เช่นพุ่มไมท้ีม่สีเีหลอืงเขยีวทีม่ ีพชืปกคลุมเมื่อถูก
แสงจดัๆ เงาจะออกไปทางสมี่วงแดง เมื่อระยะไกลออกไป
เงาจะเป็นสทีี่ค่อนไปทางน ้าเงนิ และเมื่อไกลจนเหน็ระยะ
ลบิๆเงาจะกลายเป็นสเีขยีว 

2.2.4.1.2 การลวงตา นอกจากการใช้สีเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับ
รปูแบบเครือ่งแต่งกายแลว้ การใหค้วามส าคญัของลกัษณะรปูร่างของคนทุก
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คนมลีกัษณะเฉพาะไม่เหมอืนกนัเช่น บางคนก็สูงผอม  อ้วน เตี้ย บางคน
รปูรา่งส่วนบนใหญ่  ส่วนล่างเลก็  บางคนตัง้แต่ส่วนสะโพกลงไปจะใหญ่มาก 
ฯลฯ แต่ส าหรบัคนทีม่รีปูร่างสมส่วนนัน้สามารถสวมใส่เสือ้ผา้ไดห้ลากหลาย
รูปแบบ แต่ส าหรบัคนรูปร่างไม่สมส่วนต้องมกีารสวมใส่เสื้อผ้าที่อ าพลาง
สดัส่วนเพื่อให้มบีุคลกิภาพที่ดใีนการสวมใส่เสื้อผ้าดงันัน้การใช้เส้นในการ
ลวงตาจงึเป็นเทคนิคหนึ่งที่นักออกแบบควรศึกษาเพื่อใช้ในการประยุกต์
ผลงานไดแ้ก่ 

1. การลวงตาโดยการใชเ้สน้ตัง้(Vertical lines) การใช้เส้นตัง้ที่
แบ่งรปูทรงออก 3 ส่วนใหส้่วนกลางกวา้งกว่าส่วนรมิจะดูเอวเลก็เสน้ไดห้รอื
เส้นตัง้คู่ที่อยู่ตรงกลางตวัตลอดจะดูสูงดว่าเสน้เกลด็ทีอ่ยู่ช่วงกลางตวัระดบั
เอว จะดูเอวเลก็เส้นเกล็ดที่ยาวจากเอวถึงช่วงล่างจะดูเอวเลก็และช่วงล่าง
ยาวเส้นเกล็ดตัง้ที่อยู่ครึ่งตัวบนจะช่วยให้เอวเล็กและสูง เส้นเกล็ดที่ยาว
ตลอดล าตวัจะดูทัง้เอวเลก็และตวัสูงกว่าการใช้เส้นในแนวตัง้ที่ตดิต่อกนัไป
เรื่อยๆ โดยไม่มอีะไรมากดัขวางจะให้ความรูส้กึต่อสายตาในด้านความสูง
และแคบถา้ใชก้บัการแต่งกายของผูห้ญงิทีม่รีปูร่างสูงกจ็ะดูสูงและผอมยิง่ขึน้
ถ้าจะสวมใส่ก็ควรจะมเีขม็ขดัหรอืเส้นตามแนวตัง้มาตกแต่งในเสื้อผ้าจะดู
ดกีว่าใชเ้สน้แนวขวางจะท าใหด้ไูมเ่ตีย้และไมอ่ว้นเกนิไป 

2. การลวงตาโดยการใชเ้สน้ตามแนวนอน(Horizontal lines) การ
ใช้เส้นในแนวนอนหรอืตามขวางในเสื้อผ้าจะท าให้รูปร่างดูกว่างและสัน้ลง
เส้นที่เกดิจากการตกแต่งของ Yokes ผ้าคาดเอว แนวของกระเป๋าแนวของ
ตะเข็บที่เป็นแถบคาดตามขวางใช้แนวเส้นตามขวางจะใช้ได้ดีกับคนที่มี
รปูร่างสูงไดส้ดัส่วนหรอืเดก็วยัรุ่นกใ็ชไ้ดค้นทีม่รีปูหน้ายาวหรอืหน้ารปูไข่จะ
ใชเ้สือ้ทีเ่ป็นคอสีเ่หลีย่มไดด้กีว่าใส่เสือ้คอรปูตวัV  

3. การลวงตาโดยการใชเ้สน้ตามแนวทแยง(Diagonal lines) เสน้
ทแยงที่ใช้ในเสื้อผ้าจะท าให้ส่วนต่างๆตรงส่วนนัน้ดูมคีวามยาวมากขึน้หรอื
ใช้เพื่อการเน้นเส้นทแยงที่เป็นแนวเส้นของรูปคอ V จะใช้ได้ดกีบัคนที่มี
รูปร่างหน้ากลมหรอืเส้นทแยงจากไหล่ถงึเอวจะท าให้ดูเอวเล็กเส้นทอยงที่
เป็นแนวตะเขบ็ต่อเสือ้เป็นเสน้ตกแต่งจากเอวมารวมกนัทีต่รงกลางหน้าทอ้ง
จะท าให้ดูตัวสูงขึ้นเส้นทแยงจากไหลทัง้สองข้างแล้วมาบรรจบกันที่เอว
ดา้นหน้าแล้วแยกออกไปทางสะโพกจะท าใหเ้อวดูเลก็ลงหรอืเส้นทแยงจาก
ไหล่ทัง้สองมาบรรจบกนัทีเ่อวจะท าใหส้งูขึน้ 
2.2.4.1.3 การใช้เส้นกรอบนอก (Silhouettes) มีบทบาทส าคัญในการ
ออกแบบเสื้อผ้าเพราะนอกจากจะเป็นตัวก าหนดโครงร่างภายนอกของ
เสือ้ผา้แลว้ เสน้กรอบนอกทีด่มีกัจะท าใหเ้กดิความประทบัใจเมื่อพบเหน็ครัง้

DPU



33 

 

แรกเส้นกรอบนอกของเสื้อผ้าจะส่งผลสะท้อนถึงส่วนต่างๆของเสื้อผ้าและ
รปูรา่งได ้(เสาวลกัษณ์   คงคาฉุยฉาย,2549) ส าหรบัเสือ้ผา้ของผูท้ีม่รีสนิยม
ดมีกัจะเน้นเส้นกรอบนอกมากกว่าการตกแต่งภายในตัวเสื้อที่หรูหรามาก
เกนิไปแบบเสื้อเรยีบจะอยู่ในสมยันิยมได้นานกว่าแบบเสื้อที่ ตกแต่งมากๆ
ในการออกแบบเสื้อผ้าเสื้อตวัใดมเีส้นกรอบนอกเด่นแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องมี
เสน้ภายในตวัเสือ้ทีเ่ด่นตามไปดว้ย เสน้กรอบนอกทีใ่ชใ้นอดตีจนถงึปัจจุบนั
ม ี3 แบบคอื ทรงตรง ทรงบาน และทรงหางกระรอก เส้นกรอบนอกแต่ละ
แบบมผีลต่อการออกแบบและการตกแต่งเส้นกรอบนอกจะเปลี่ยนไปตาม
สมยันิยมอย่างช้าๆจะเห็นว่าก่อนปี ค.ศ.1905 นิยมทรงกระบอก ต่อมา
เปลี่ยนเป็นทรงบานแล้วจงึเปลี่ยนเป็นทรงตรงเป็นลกัษณะการหมุนเวยีน
สลบักนัไป เสน้กรอบนอกทีใ่ชม้หีลายรปูทรง ซึง่สรปุได้ดงันี้ 

- Arrow line มลีกัษณะเป็นรปูทรงลกูศรออกแบบโดยนกั
ออกแบบเสือ้ผา้ชาวฝรัง่เศสครสิเตยีน ดอิอร ์ในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดู
รอ้น ค.ศ. 1956 ถา้มองจากดา้นขา้งเรยีนชื่ออกีอยา่งว่า ทรงเอฟ F  
- Ample line มลีกัษณะเป็นรปูไข่ 
- 8 line มลีกัษณะเป็นรปูทรง 8 ออกแบบโดยครสิเตยีน ดอิอร ์
โดยดดัแปลงมาจากชุดทหารหญงิในสงครามโลกครัง้ที ่ 2 เป็น
รปูทรงทีเ่น้นรปูร่างของสตรโีดยเพาะบรเิวณเอว 
- X line มลีกัษณะเป็นรปูทรงตวั x มลีกัษณะไหล่กวา้ง เอวคอด
และดา้นล่างขยายออก 
- A line มลีกัษณะปลายบานกวา้งเหมอืนรปูตวั Aออกแบบโดยค
รสิเตยีน ดอิอร ์ ในปี ค.ศ. 1955 สาหรบัฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น 
และจดัไดว้่ายงัคงเป็นรปูทรงมาตรฐานมาจนถงึปัจจบุนั นอกจาก
จะเรยีกรปูทรงเอแลว้ยงัมชีื่อเรยีกอื่นๆอกี เช่น ทรงเตน็ท ์ ทรง
สามเหลีย่ม ทรงโคน (ถว้ยโคนทีใ่ส่ ไอศกรมี) และทรงพรีะมดิ เป็น
ตน้ 
- Sheath line มลีกัษณะรปูทรงผอมบางห่อร่างกายคลา้ยฝักมดี 
- Straight line มลีกัษณะทรงเหมอืนสีเ่หลีย่มผนืผา้ สีเ่หลีย่ม
จตุัรสัเป็นรปูทรงตรงหรอืทรงกล่อง 
- Spindle line มลีกัษณะรปูทรงเหมอืนกระสวยเป็นผลงานชิน้
สุดทา้ยของครสิเตยีน ดอิอร ์ น าเสนอในปี ค.ศ. 1957 สาหรบัฤดู
ใบไมร้ว่งและฤดหูนาวมรีปูทรงเหมอืนถงัไมห้รอืกระสวยทอผา้ 
- Slim line มลีกัษณะรปูทรงผอมบาง มลีกัษณะแนบเนื้อรดัรปู 
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- Soft conscious line มลีกัษณะรปูทรงพอดตีวัทรงหลวมกว่า
ทรง Slim line เลก็น้อยทรงพอดตีวันี้จะเน้นส่วนเวา้ส่วนโคง้ของ
รา่งกายอยา่งธรรมชาต ิ
- Tulip line มลีกัษณะรูปทรงเหมอืนดอกทวิลปิออกแบบโดย 
ครสิเตียน ดิออร์ ในปี ค.ศ. 1953 §ดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวมี
ลกัษณะเน้นช่วงไหล่เลก็น้อยเสือ้เสรมิอกเอวเลก็กระโปรงตรง 
- Fit and flare line มลีกัษณะรปูทรงส่วนบนพอดตีวั แต่ส่วนล่าง
ตัง้แต่เอวลงมาจะบานออก 
- Princess line มลีกัษณะรูปทรงพอดตีวัและมเีส้นแนวต่อ
ตะเข็บในแนวตัง้เอวคอด และค่อยๆกว้างออกจากเอวจนถึง
ชายกระโปรง เป็นทรงที่เป็นที่โปรดปรานของพระราชธิดาของ
กษตัรยิเ์อด็เวริด์ที ่7 ในช่วงปลายศตวรรษที ่19 ขององักฤษ 
- Pencil line มลีกัษณะรปูทรงแคบยาวคลา้ยแท่งดนิสอ บางครัง้
เรยีกว่า ทรงไอ (I) 
- Mermaid line มลีกัษณะรปูทรงกระชบัลาตวัตลอดจนถงึหวัเข่า
แลว้จงึค่อยบานออกเหมอืนหางปลาลกัษณะคลา้ยกบันางเหงอืก 
- Y line มลีกัษณะรูปทรงไหล่กว้างและค่อยๆแคบลงไปจนถงึ
ชายกระโปรงคลา้ยกบัรปูตวัวาย (Y) 

 
2.2.4.2 หลกัการออกแบบ 

การออกแบบอย่างยัง่ยนื คอื แนวทางการออกแบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มโดยรวม การใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบไป
จนตลอดหมดอายุการใช้งานของผลติภณัฑ์ และคานึงถึงสงัคมหรอืคนในชุมชนที่
อาศยัอยู่ เช่น การสร้างงานให้กบัคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กบัคนในท้องถิ่น 
เป็นตน้  

การออกแบบเสื้อผ้าต้องอาศัยพื้นฐานการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย 

องคป์ระกอบทีส่ าคญั (Elements of Design) ต่างๆ คอื 

2.2.4.2.1 เส้น (Line) เส้นมคีวามส าคญัต่อการออกแบบ เพราะรูปร่าง

ต่างๆทีป่รากฎต่อสายตา อาศยัเสน้เป็นตวัน ารปูแบบ  เสน้เกดิจากการต่อจุด 2 

จุด หรอืเกดิจากการเริม่ต้นจากจุดเรื่มต้นเพยีงจุดเดยีว แล้วต่อเนื่องกบัจุดอีก

หลายร้อยหลายพนั หลายหมื่น หลายล้านจุด  จนแสดงเป็นเส้นตัง้ เส้นนอน 

เสน้โคง้ เสน้หกั แสดงทศิทางใหเ้กดิรปูร่าง ท าใหเ้กดิมเีนื้อที ่มขีนาด มนี ้าหนัก 
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เกดิลกัษณะพื้นผวิ เส้นสามารถแสดงใหเ้หน็ความเคลื่อนไหว  แสดงความเรว็

ได ้ เสน้ในลกัษณะต่างๆ เมือ่น ามาบรรจบกนั จะท าใหเ้กดิรปูรา่งต่างๆได้ 

เส้นที่มขีนาด รูปร่าง และทศิทางต่างๆ ส่งผลต่ออารมณ์ เช่น เส้นตรงใน

แนวราบ  แสดงอาการเงยีบสงบ แต่เสน้ในแนวดิง่แสดงความมัน่คง   

ในการออกแบบเสื้อผา้  เส้นใช้เป็นสิง่ทีว่าดเป็นรูปร่างหรอืเส้นกรอบนอก 

และใช้วาดส่วนที่ตกแต่งภายในรูปร่าง เช่น เส้นเอว เส้นคอ ตะเขบ็ เกลด็ทรง 

หรอืเป็นเสน้ทีเ่กดิจากสิง่ทีต่กแต่ง เช่น ลกูไม ้ยางยดื การกุ๊น การจบี ฯลฯ 

เสน้ทีม่ลีกัษณะต่างกนั จงึมคีวามหมายและคุณค่าของเสน้แต่ละลกัษณะไม่

เหมอืนกนั  นกัออกแบบจงึแยกลกัษณะคุณค่าของเสน้แต่ละชนิด ดงันี้ 

 เสน้นอน (Horizontal lines) เป็นเส้นที่ให้ความรูส้กึสงบนิ่ง พกัผ่อน 

แสดงถงึความกวา้ง 

 เส้นตัง้ (Vertical lines) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกถึงความสูง ความ

แขง็แรง ความสงา่ ความมรีะเบยีบ 

 เสน้โค้ง (Curved lines) ใหค้วามรูส้กึอ่อนหวาน หรูหรา อ่อนช้อย นิ่ม

นวล ร่าเรงิ บางครัง้ทศิทางการเคลื่อนไหวใหค้วามรูส้กึละมุนละไม ให้

ความรู้สึกเศร้าซึม หากเส้นมีการเลี้ยวไปมา พันซ้ายพันขวาจะให้

ความรูส้กึอ่อนหวานสวยงาม แต่หากใชม้ากเกนิไปจะท าใหรู้ส้กึวุ่นวาย 

ไมเ่ป็นระเบยีบ 

 เสน้ซกิแซก (Zigzag lines) เป็นเสน้ตรงทีเ่ลีย้วไปมา และท าใหเ้กดิมุม

หกัขึน้ทีจ่ดุเลีย้ว  ใหค้วามรูส้กึแปลกตา ตื่นเตน้ ควรใชใ้นพืน้ทีเ่ลก็ๆ จะ

ดไูมน่่าเบื่อ หากใชม้ากจนเกนิไปจะท าใหเ้สยีรปู เสยีทรงได ้

 เสน้ทแยง (Diagonal lines) เป็นเสน้ทีใ่หค้วามรูส้กึเคลื่อนไหวหรอืไม่

อยูน่ิ่ง ไมแ่น่นอน 

นอกจากนี้ยงัมเีสน้ต่างๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึในการมองเหน็ได ้เช่น 

 เสน้ตรง  มีลักษณะเป็นเส้นตรงดิ่ง   ให้ความรู้สึกแข็งแรง 

กระดา้ง มัน่คง 

 เสน้อสิระ เป็นเสน้อสิระทีใ่หค้วามรูส้กึนิ่มนวล อ่อนไหว และเป็น

ธรรมชาตกิว่าเสน้ตรง  ซึง่ใชม้ากในการวาดภาพและการออกแบบ 

 เสน้หนา เป็นเส้นลกัษณะใดกไ็ด้ แต่จะมคีวามหนาทบึมากน้อยแล้วแต่

ความตอ้งการ 
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 เสน้บาง  นิยมใชเ้ป็นเสน้ร่างรปู 

 เสน้ประ  เป็นเสน้ทีไ่มต่่อเนื่องกนั ใหค้วามรูส้กึไมม่ัน่คง มกีาร

เคลื่อนที ่หรอืใชเ้ป็นเสน้ตะเขบ็ตกแต่งในการออกแบบเสือ้ผา้ 

 

 
รปูที2่.1 ลกัษณะของเสน้ทีใ่ชใ้นการออกแบบ 

ทีม่า: http://www.thaieditorial.com 

 

การใช้เส้นในการออกแบบ  การใช้เส้นแบ่งส่วนให้ชดัเจนนัน้ขึ้นอยู่ กับ

อทิธพิลของสแีละขนาดของเส้นนัน้  การใชเ้สน้ต้องค านึงถงึคุณสมบตัขิองเส้น 

อาจใชเ้สน้เดยีวทัง้ชุด หรอืใชเ้สน้สองชนิดผสมกนั หรอืรวมเสน้ทุกชนิดกไ็ด้ 

 
รปูที2่.2 ตวัอยา่งการใชเ้สน้ในการออกแบบ 

http://www.jammerstudio.com 
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การใชเ้สน้ในการลวงตา (Optical illusions of line) 

 ลกัษณะรปูรา่งของผูห้ญงิทุกคนมลีกัษณะเฉพาะไม่เหมอืนกนั  บางคน

สงูผอม อว้นเตีย้ รปูร่างส่วนบนใหญ่ส่วนล่างเลก็ บางคนรปูร่างสมส่วน  การใส่

เสือ้ผา้นัน้สามารถลวงตาหรอือ าพรางสดัส่วนที่แท้จรงิของผู้ใส่ได้  ซึ่งแต่ละคน

จะมแีบบเสื้อผ้าเป็นสไตล์ของตนเอง  ซึ่งโดยปกตนิักออกแบบจะออกแบบใน

ขนาดมาตรฐานทัว่ไป หากต้องการให้ออกแบบเสื้อผ้าที่ต้องมกีารออกแบบ

โดยเฉพาะ จะเรยีกว่าเป็น Custom clothes คอืเป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบเฉพาะ

ลูกค้าที่ต้องการแบบเฉพาะของตนเอง  และค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างจากราคา

เสือ้ผา้ทัว่ไปดว้ยเช่นกนั 

 การออกแบบเสื้อผ้าเพื่อลวงตา ต้องอาศยัการใช้เส้นในลกัษณะต่างๆ 

และต้องเรยีนรูถ้งึลกัษณะรปูร่างของแต่ละคนใหถู้กต่อง  เพื่อจะไดอ้อกแบบให้

เหมาะสมกบัลกัษณะรปูรา่งของแต่ละคน 

 การลวงตาโดยใชเ้สน้ตัง้ (Vertical lines) การใช้เส้นตัง้ที่แบ่งรูปทรง

ออก 3 ส่วน ใหส้่วนกลางกวา้งกว่าส่วนรมิจะดเูอวเลก็ได ้ หรอืเสน้ตัง้คู่ทีอ่ยู่ตรง

กลางตวัตลอด  จะดูสูงกว่าเส้นเกล็ดที่อยู่ช่วงกลางตวั  ระดับเอวจะดูเอวเล็ก  

เสน้เกลด็ทีย่าวจากเอวถงึช่วงล่างจะดเูอวเลก็และช่วงล่างยาว  เสน้เกลด็ตัง้ทีอ่ยู่

ครึง่ตวับนจะช่วยให้เอวเลก็และสูง  เส้นเกลด็ที่ยาวตลอดล าตวัจะดูทัง้เอวเลก็

และตวัสงูกว่า 

 
รปูที2่.3 ตวัอยา่งเสน้เกลด็กลางตวั 

https://stvery.wordpress.com 

 

การใชเ้สน้ในแนวตัง้ที่ตดิต่อกนัไปเรื่อยๆ โดยไม่มอีะไรมากดีขวาง  จะให้

ความรูส้กึต่อสายตาในดา้นความสงูและแคบ  ถ้าใชก้บัการแต่งกายของผูห้ญงิที่
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มรีปูรา่งสงูกจ็ะดสูงูและผอมยิง่ขึน้  ถา้จะสวมใส่กค็วรมเีขม็ขดัหรอืเสน้ตามขวาง

มาขดับ้างเพื่อไม่ให้ดูสูงยาวจนเกินไป ถ้าคนที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยใช้เส้นตาม

แนวตัง้มาตกแต่งในเสื้อผ้าจะดูดกีว่าใช้เส้นแนวขวาง ท าให้ไม่ดูอ้วนและเตี้ย

จนเกนิไป 

 
รปูที2่.4 ตวัอยา่งเสือ้ลายแนวตัง้ 

http://www.ohlor.com 

 

การลวงตาโดยใช้เส้นตามแนวนอน (Horizontal lines) การใช้เส้นใน

แนวนอนหรอืตามขวางในเสื้อผ้า จะท าให้รูปร่างดูกว้างและสัน้ลง  เส้นที่เกิด

จากการตกแต่งของ Yokes ผา้คาดเอว แนวของกระเป๋า แนวของตะเขบ็ทีเ่ป็น

แถบคาดตามขวาง  การใชแ้นวเสน้ตามขวาง  จะใชไ้ดด้กีบัคนทีม่รีปูร่างสูง ได้

สดัส่วน คนทีม่รีปูหน้ายาว หรอืหน้ารปูไข ่จะใชเ้สือ้ทีเ่ป็นคอเหลีย่มไดด้กีว่าเสือ้

คอว ี

 
รูปท่ี2.5ตวัอยา่งเสือ้ลายแนวนอน   

http://www.dek-d.com 
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การลวงตาโดยใช้เส้นตามแนวทแยง (Diagonal lines) เส้นทแยงที่ใช้ใน

เสือ้ผา้ จะท าใหส้่วนต่างๆ ตรงส่วนนัน้ดูมคีวามยาวมากขึน้ หรอืใชเ้พื่อการเน้น  

เสน้ทแยงทีเ่ป็นแนวเสน้ของรปูคอ V  จะใชไ้ดด้กีบัคนทีม่รีปูหน้ากลม  หรอืเสน้

ทแยงจากไหล่ถงึเอวจะท าให้ดูเอวเลก็ เส้นทแยงที่เป็นแนวตะเขบ็ต่อเสื้อเป็น

เส้นตกแต่งจากเอวมารวมกันที่ตรงกลางหน้าท้อง จะท าให้ดูตัวสูงขึ้น  เส้น

ทแยงจากไหล่ทัง้สองขา้ง แลว้มาบรรบบกนัทีเ่อวดา้นหน้า แล้วแยกออกไปทาง

สะโพกจะท าใหเ้อวดเูลก็ลง  หรอืเสน้ทแยงจากไหล่ทัง้สองมาบรรจบทีเ่อวจะท า

ใหด้ตูวัสงูขึน้ 

 
รปูที ่2.5 ตวัอยา่งเสือ้ลายแนวทแยง 

http://th.aliexpress.com 

การลวงตาโดยใชเ้สน้โคง้ (Curved lines) เสน้โคง้ทีใ่ชใ้นเสือ้ผา้ เครื่องแต่ง

กาย จะเหมาะกบัคนที่มรีูปร่างผอมมากกว่าคนทีม่รีูปร่างอ้วนเตี้ย  โดยเฉพาะ

ชุดที่มจีบีระบายมากๆ  ทัง้ขอบชายกระโปรงที่เป็นชัน้ๆ และระบายบรเิวณ

หน้าอก 
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รปูที ่2.6 ตวัอยา่งเสือ้ลายเสน้โคง้ 

http://th.aliexpress.com 

 

2.2.4.2.2 ส ี(Color) 

สเีป็นส่วนหนึ่งของแฟชัน่  เป็นส่วนประกอบของแฟชัน่เสือ้ผา้  แมก้ระทัง่

ผมและเครือ่งประดบัยงัตอ้งเลอืกสใีหเ้ขา้กบัเสือ้ผา้ทีใ่ส่  สอีาจะเป็นสิง่ส าคญั

ส าหรบั high fashion ของฤดกูาลหนึ่ง  และไปสู่อนาคตต่อไป  เป็นเพราะว่าสี

นัน้เป็นปัจจยัหน่ึงทีม่รีาคาไมแ่พงของการเปลีย่นผลติภณัฑข์องเสือ้ผา้  เสือ้ผา้

ส าเรจ็รปูหรอืเสือ้ผา้อุตสาหกรรม  ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็  ส่วนมากจะ

เปลีย่นในเรือ่งของสก่ีอนทีจ่ะเปลีย่นแปลงในดา้นรปูแบบ  โดยส่วนมากจะ

ออกเป็น shade ของสทีีห่ลากหลาย 

ในการเลอืกเสือ้ผา้ส าหรบัผูส้วมใส่ จ าเป็นตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งสทีีผู่้

สวมใส่ชอบและเหมาะกบัลกัษณะผวิ ผม ของผูส้วมใส่  เมือ่รูถ้งึพืน้ฐานของสี

แลว้  นอกจากจะเลอืกใชส้แีลว้ ยงัสามารถน าไปประยกุตห์รอืผสมกบัสต่ีางๆ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ย 

สขีัน้ที ่1 (Primary color)  สต่ีางๆนัน้เกดิจากสพีืน้ฐานทีส่ าคญัคอื สแีดง สี

เหลอืง และสนี ้าเงนิ 

สขีัน้ที ่ 2  (Secondary color) เกดิจากการน าสขี ัน้ที ่ 1 จ านวน 2 สใีน

อตัราส่วนทีเ่ท่ากนัมาผสมกนั จะไดส้สีม้ สเีขยีว สมีว่ง 

DPU
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สขีัน้ที ่3 (Tertiary color) ในทางปฏบิตัคิอื การน าสขี ัน้ที ่2 จ านวน 2 สใีน

อตัราส่วนทีเ่ท่ากนัมาผสมกนั 

สทีีเ่กดิจากการน าสขี ัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 ในอตัราส่วนทีเ่ท่ากนัมาผสมสม จะ

ไดส้ทีีแ่ตกต่างกนั เรยีกว่า intermediate color เช่น น าสเีหลอืง (สขี ัน้ที ่1) ผสม

กบัสเีขยีว (สขี ัน้ที ่ 2) จะไดส้เีหลอืงเขยีว (yellow-green) ซึง่จะมปีรากฎอยูใ่น

วงจรส ี  

สตีรงขา้มหรอืสคีู่ประกอบ (Complementary colors) เป็นสทีีอ่ยูต่รงขา้ม

กนัในวงจรส ี เช่น สแีดงคู่กบัสเีขยีว สนี ้าเงนิคู่กบัสสีม้ สมีว่งคู่กบัสเีหลอืง สคีู่

ประกอบจะช่วยลดความจดัจา้นหรอืความเขม้ขน้ของสคีู่ประกอบไดเ้มือ่ผสมกนั 

เช่น ใชส้เีขยีวเพื่อลดความแดงสดของสแีดง และถ้าผสมกนัในอตัราส่วนที่

เท่ากนัจะไดส้เีทา  แต่ถา้เอาสคีู่ประกอบมาวางใกลก้นัโดยไมผ่สมกนั จะท าให้

แต่ละสดีเูขม้และสดใสขึน้ 

Tints เกดิจากการใส่สขีาวผสมลงไปในสแีต่ละส ีจะท าใหส้นีัน้ดอู่อนลงหรอื

ดสูว่างขึน้ เช่น ใส่สขีาวผสมในสแีดง จะไดส้ชีมพ ู ยิง่ใส่สขีาวมาก สจีะยิง่อ่อน

มาก บางทีเ่รยีกว่า pastels 

Shades คอืการใส่สดี าผสมลงไปในสแีต่ละส ี  จะท าใหส้นีัน้ดเูขม้ขึน้ เช่น 

ผสมสดี าลงไปในสแีดง จะไดส้แีดงเขม้อมน ้าตาล (maroon) เรยีกว่าเป็น 

shades ของแดง 

คุณสมบตัขิองส ี(Qualities of color) 

ในการมองสนีัน้ บางคนมองเหน็สเีดยีวกนั แต่กม็คีวามแตกต่างกนั มคีวาม

เขม้ขน้แตกต่างกนั โดยสาเหตุทีท่ าใหก้ารมองเหน็มคีวามแตกต่างกนันัน้ มดีงันี้ 

Hue  เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกชื่อกลุ่มส ีชื่อของส ีเช่น สเีหลอืง สแีดง สสีม้ สเีขยีว  

Value เป็นความสว่าง ความมดืของส ีหรอืน ้าหนกัของส ี สทีีม่คีุณค่าต ่าจะ

เป็นสทีีไ่ล่เรยีงเขา้ใกลส้ดี า  คุณค่าของสจีะตดัสนิไดโ้ดยการเปรยีบเทยีบ เช่น สี

เหลอืงจะดสูว่างกว่าสเีขยีว และจะดสูว่างมากยิง่ขึน้เมื่ออยูใ่กลส้ดี า  ส่วนสทีีม่ ี

โทนมดืเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสดี า เช่น สนี ้าเงนิ จะยิง่ดูมดืเมือ่อยูใ่กลส้ขีาว และ

จะดสูว่างขึน้เมือ่อยูใ่กลส้ดี า 

Intensity  เป็นความเขม้ขน้ ความสดใส หรอืความอ่อนของส ี ซึง่จะเป็นที่

ตวัของสเีอง ไมไ่ดผ้สมกบัสอีื่นๆ 

 สิง่ทีค่วรรูเ้กีย่วกบัเรือ่งส ี
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ในการเลอืกสเีกี่ยวกบัเสือ้ผา้  ผูส้วมใส่ควรต้องมกีารคดิ วางแผนก่อนทีจ่ะ

ตดัสนิใจเลอืก 

Monochromahe  เป็นเสื้อผ้าที่มกีารใช้สเีดยีว หรอืเป็นสเีดยีวแต่มหีลาย 

tone ทีม่คีวามแตกต่างของ shade, values หรอื intensities ของสเีดยีวกนั  คอื

การใช้สีๆ เดยีวที่มนี ้าหนักต่างกนั จะท าให้เกดิความกลมกลนืของเสือ้ผ้า  และ

ง่ายต่อการจดัแต่งส่วนประกอบอื่นเช่น เครื่องประดบั หรอืการตกแต่งโดยใช้

วสัดุอื่นๆ  

Analogous หรอื Related Color จะเป็นสทีี่ใกล้เคยีงกนัในวงจรส ีเช่น 

เหลอืง, เขยีว-เหลือง, เขยีว  ควรจะใช้ไม่เกิน 5 สี หรอืประมาณ 3 ส ีจงึจะ

เหมาะสมส าหรบัการผสมสใีนการแต่งกาย  และการใชส้ตีอ้งค านึงถงึ 

- Unity 

- Proportion  สัดส่วนการใช้สีควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สีที่

เท่ากนั 

- Balance การกระจายของสใีหเ้กดิความน่าสนใจ 

- Dominace การเน้นของสนีัน้จะเน้นที่สสีเีดยีว โดยน าความรู้เกี่ยวกบั

การใชส้มีาใชใ้หถู้กตอ้ง 

- Split – complementary  เป็นการใชส้ ี2 สเีขา้ดว้ยกนั  โดยการเลอืกใช้

สทีี่อยู่ข้างของสตีรงข้ามของสใีดสหีนึ่ง  ฉะนัน้ สตีรงข้ามของสนีัน้จะ

ไมไ่ดใ้ชส้ ี2 สทีีอ่ยูข่า้งๆเท่านัน้ เช่น สเีหลอืงตรงขา้มกบัสมี่วง  สขีา้งๆ 

ของสมีว่งคอื มว่ง – น ้าเงนิ และ มว่ง – แดง 

การรวมสแีต่ละสเีขา้ดว้ยกนั 

การใชส้ใีนเสือ้ผา้ควรค านึงถงึหลกัในการออกแบบ ( Principles of design) 

และสิง่ทีค่วรปฏบิตัคิอื 

1. ใชส้มีากกว่า 1 สไีดต้ามทีต่อ้งการ 
2. เมื่อใช้สเีทาในบรเิวณที่มพีื้นที่กว้างๆ ควรใช้สทีี่มคีวามสว่าง, สด ใน

พืน้ทีเ่ลก็ เช่น แนวตะเขบ็ จะท าใหร้ปูรา่งดดู ี

3. การใชเ้สือ้ผา้ทีม่หีลายส ี ควรเลอืกสทีีเ่หมาะสมกบัผูส้วมใส่มากทีสุ่ด 

การวางแผนในการใช้สทีี่เหมาะสม ขึน้อยู่กบัน ้าหนักของส,ี ความเขม้ข้น

และความอ่อนของส ี(Value and Intensity) ขึน้อยู่กบัสดัส่วนของพืน้ทีแ่ละสทีี่
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ใช ้ว่ามสีดัส่วนทีเ่หมาะสมหรอืไม่  รวมถงึค านึงถงึความเหมาะสมของสกีบัสผีวิ 

สผีม สดีวงตาของผูส้วมใส่ว่าเขา้กนัหรอืไม่ 

สผีวิของบางคนด า ขาว มสีแีดงผสม หรอืสผีวิออกสเีหลอืง  โดยสผีวิของ

คนทีส่่วนมากจะพบเหน็ไดบ้่อยจะม ีshades  ของสสีม้ เช่น เหลอืงสม้, แดงสม้, 

ส้มเหลอืง, เหลอืงและส้มแดง  ส่วนshades ของสสี้มเข้มๆ ก็จะเป็นสนี ้าตาล

หรอืเกอืบด า 

ส่วนสขีองตา  ถ้าเป็นคนไทยจะออกสนี ้าตาลอ่อนกบัน ้าตาลเขม้ ส่วนสผีม

จะมสีนี ้าตาลแกมแดง  เมื่อรู้ว่าสขีองผวิ สผีม และสตีาของผู้สวมใส่แล้ว ควร

เลอืกสทีี่มลีกัษณะเด่นและดงึดูดความสนใจต่อการมองเหน็ โดยไม่ขดัต่อสขีอง

แต่ละส่วน 

 

สกีบัขนาดและรปูรา่ง 

สขีองเสือ้ผา้ทีส่วมใส่มอีทิธพิลต่อรปูรา่งของผูส้วมใส่  สามารถท าใหร้ปูร่าง

ดใูหญ่ขึน้หรอืเลก็ลงได ้เช่น สโีทนรอ้นจะท าให้ ดูตัวใหญ่ขึ้นมากกว่าสีโทน

เยน็ หรอืสทีีส่ว่าง (Bright colors) จะท าใหร้ปูร่างดูใหญ่กว่าสมีวั (dull colors) 

เช่น ถ้าใส่เสื้อผ้าสแีดงสดสว่างจะดูรูปร่างใหญ่กว่าใส่เสื้อผ้าสแีดงเขม้  ฉะนัน้ 

คนทีม่รีปูรา่งใหญ่ควรหลกีเลีย่งสทีีส่ว่าง 

สขีาวจะท าให้ทุกสิ่งดูใหญ่เกินจรงิมากกว่าสดี า  ผู้สวมใส่ที่มรีูปร่างอ้วน 

เตี้ย ควรสวมใส่เสื้อผา้ทีม่สีขีาวหรอืสอ่ีอนมากกว่าสมีวัๆ หรอืเขม้มาก  ในการ

แต่งกายควรเลอืกเสือ้ผา้ทีม่สีทีี่เหมาะกบัรปูร่างของผูส้วมใส่และควรใชส้ทีีช่อบ

และเหมาะสมกบัใบหน้าใช้ตกแต่งในส่วนของปกเสื้อ หรอืตะเขบ็คอ ในส่วนที่

ใกลก้บัใบหน้า 

สกีบัแฟชัน่ ในแต่ละสมยัจะมสีใีหม่ๆ  เกดิขึน้ในตลาดมากมาย หลายคนคดิ

ว่าควรใส่เสื้อผ้าที่มแีบบและสทีี่ทนัสมยัที่สุด แต่ไม่ใช่เช่นนัน้เสมอไป เพราะ

แบบหรอืสทีีใ่หม่ล่าสุดอาจไม่เหมาะสมกบัผูส้วมใส่บางคน ฉะนัน้ควรเลอืกสวม

ใส่ใน style และสทีีเ่หมาะสมกบัรปูรา่งผูส้วมใส่จะดทีีสุ่ด 
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สกีบัความรูส้กึ 

สสีามารถแสดงอารมณ์และความรู้สกึได้ เช่น สแีดง สสี้ม สีเหลอืง จะให้

ความรูส้กึถงึความกระตอืรอืรน้ ความตื่นเต้น ท าใหเ้กดิความรูส้กึสดใส แจ่มใส 

ส่วนสนี ้าเงนิ สเีขยีว สมีว่ง ท าใหม้คีวามรูส้กึสุขมุ เครง่ขรมึ สงบสบาย 

ความรูส้กึและคุณภาพของสมีคีวามส าคญัต่อการวางแผนตกแต่งบา้นหรอื

ที่ท างาน และเช่นเดยีวกบัการเลอืกสเีกี่ยวกบัเสื้อผ้าด้วย เช่น ในห้องอาหาร 

ส่วนมากจะใช้สทีี่สดใส เพื่อชกัชวนให้ลูกค้าเขา้มาสัง่อาหารและทานอาหารได้

มากๆ ส่วนสีที่ออกไปทางน ้าเงนิหรอืเขยีว ส่วนมากจะใช้กับที่ที่ต้องการให้

ความรู้สึกสบายๆ พักผ่อน หรือสีขาวหรือสีอ่อนๆ ที่ให้ความรู้สึกถึงความ

สะอาด 

นกัธุรกจิในระดบัผูบ้รหิารชัน้ผูใ้หญ่ส่วนมากจะใชเ้สือ้สูทส ีdeep blue หรอื

สนี ้าเงนิเขม้  เพราะดแูลว้จะมลีกัษณะน่าเกรงขาม สุขมุ 

 

สกีบัอุณหภมู ิ(ความรอ้นแรงของส)ี 

ความรอ้นแรงของสจีะท าให้รูส้กึถงึธรรมชาตไิด้ เช่น สแีดง สสีม้ สเีหลอืง 

เป็นสทีีดู่แลว้ใหค้วามรูส้กึหรอืลกัษณะเหมอืนไฟ  หรอืแสงอาทติย ์ ในขณะที่สี

น ้าเงนิเป็นสีเย็น เป็นลกัษณะของน ้าทะเล ท้องฟ้า และน ้าแข็ง  ส่วนสเีขยีว

แสดงถงึตน้ไม ้แนวไม ้หรอืสมีว่งเป็นสขีองเวลาใกลค้ ่าหรอืประกายของหมิะ 

นักออกแบบมกัออกแบบชุดทีม่สีเียน็ๆ หรอืสทีีม่อียู่ในโทนสเียน็ในช่วงฤดู

รอ้น (summer) ฤดูใบไมผ้ล ิ(spring) ส่วนสแีดง, สสีม้, สทีอง, สนี ้าตาล หรอืสี

ในโทนรอ้นจะออกแบบในช่วงฤดฝูนและฤดหูนาว 

นอกจากนี้ สีสามารถเป็นสญัลกัษณ์หรอืสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องมี

ค าอธิบาย เช่น ไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง ของไฟจราจร ไฟแดงแสดง

ความหมายว่าให้หยุด  ไฟเหลอืงแสดงความหมายให้เตรยีมตวัหยุด และไฟ

เขยีวแสดงความหมายให้ไปได้  นอกจากนี้สแีดงยงัแสดงถงึการใชเ้ครื่องยนต์

หรอืเครื่องจกัรที่เกี่ยวกบัไฟ สชีมพูและสฟ้ีาจะใชก้บัอุปกรณ์หรอืสิง่ที่เกี่ยวขอ้ง

กบัเดก็ทารก  สขีาวส่วนมากน ามาใชก้บัพธิกีารแต่งงาน เป็นตน้ 

สยีงัแสดงถงึวนัพเิศษหรอืการเลีย้งสงัสรรคไ์ด ้เช่น สสีม้กบัสดี าแสดงถงึวนั

ฮาโลวนี  สแีดงกบัสเีขยีวใช้ในวนัครสิมาสต์ หรอืสแีดง ขาว น ้าเงนิ คอืธงชาติ

ของประเทศไทย  
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การลวงตาดว้ยส ี

สสีามารถท าใหค้นดอูว้นหรอืผอมได ้ สขีาวหรอืสทีีผ่สมสขีาว (tints) จะท า

ใหด้อูว้นขึน้  สดี าหรอืสทีีผ่สมสดี า (shades) จะท าใหดู้ผอมลง  หากต้องการให้

รปูรา่งดอูว้นหรอืใหญ่ขึน้ ควรเลอืกใส่เสือ้ผา้ทีม่สีสีว่าง หรอืwarm color 

สสีามารถท าให้ดูรูปร่างสูงขึ้น หรอืเตี้ยลงได้  สรี้อนจะท าให้ดูรูปร่างสูง 

หรอืดใูกลเ้ขา้มา  สดี าใหค้วามรูส้กึว่าลกึลงไป  สทีีแ่นวคอหรอืตามตะเขบ็ต่างๆ 

จะท าใหด้สูงูขึน้  หากสวมใส่เสือ้ผา้ทีม่สีตีดักนัอย่างรุนแรง จะท าใหดู้รปูร่างเตี้ย

ลง เช่น ใส่เสื้อสีแดง ใส่กางเกงสีน ้าเงนิ  สีสามารถเน้นรูปร่างได้ เช่น หาก

ต้องการเน้นที่ปกเสื้อ สามารถใช้สทีี่แตกต่างกบัตวัเสื้อ หรอืหากรูปร่างด ีและ

ตอ้งการจะเน้นรปูรา่งช่วงเอว กใ็ชส้ตีดักบัเสือ้และกระโปรงได้ 

 

2.2.4.2.3 ทีว่่าง (Space) 

คอืพื้นที่ที่อยู่ภายในโครงร่างของเสื้อผ้า หรอือยู่ใน silhouette เส้นจงึเป็น

ส่วนที่จะสรา้งสิง่ต่างๆ เขา้ไปใน space ต่างๆ ทีอ่ยู่ในโครงร่างของเสื้อผ้าหรอื

โครงกรอบนอกนี้  อาจใชว้ธิที าเป็นตะเขบ็ต่างๆ และการตกแต่งดว้ยโบว ์ลูกไม ้

ซปิต่างๆ ทีอ่ยูบ่นเนื้อทีข่องเสือ้ผา้  โดยเสน้ตกแต่งต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใน space นี้

มทีัง้ structure lines หรอื decorative lines 

- structure lines  เป็นเสน้ที่เกดิจากการเยด็ตกแต่งขึน้ภายในโครงร่าง

รอบนอกของเสื้อผ้า  เป็นการท าให้เกิดตะเขบ็ต่างๆ  เช่น dart คอื 

เกรด็ช่วยทรงต่างๆ ไม่ว่าจะยา้ยเกรด็ไปอยู่ส่วนใดของตวัเสือ้  การพบั

เย็บรมิต่างๆ เช่น พบัชายเสื้อ ชายกระโปรง  แขนเสื้อ ไม่ว่าจะเป็น

โครงแขนเสื้ออะไรในแต่ละแบบ ขากางเกง ไม่ว่าจะทรงขาเดป ขา

กระบอก ขาบาน หรอืรปูลกัษณะของแนวคอเสือ้ ลกัษณะของปกเสือ้แต่

ละแบบ ช่องแขนเสื้อ  แนวของเอว  การเย็บขลิบรมิผ้า ตะเข็บบาง

ตะเข็บ เช่นการต่อyoke หรือการต่อชิ้นผ้าที่เป็นการออกแบบของ

เสื้อผ้าชุดนัน้  ซึ่งเป็นการที่อยู่ในโครงสรา้งของชุด ซึ่งยงัคงรกัษาการ

เป็น structure lines อยู ่

- decorative lines  เป็นการตกแต่งเสือ้ผ้าให้สวยงามดว้ยการตดิโบว ์ 

ลกูไม ้หรอืมกีารใชไ้หมหรอืผา้แพรมาถกัเป็นเปียตกแต่ง  มกีารตกแต่ง
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ขอบหรอืรมิผ้า เช่น การกุ๊นผ้าสต่ีางๆ  การเดนิเส้นตามขอบปก ขอบ

แขน หรอืเดนิเส้นติดแถบตามขากางเกงหรอืชายกระโปรง ขอบแขน 

ตดิลกูไมร้ะบายตามสาบคอ ชายกระโปรง หรอืตกแต่งบรเิวณในตวัเสือ้

หรือกระโปรง  หรือการใช้กระดุมสีต่างๆ มาตกแต่งตามเสื้อ และ

กระโปรงเพื่อไม่ให้ดูเรียบจนเกินไป  หรือการใช้ซิปที่มีสีตัดกันกับ

เนื้อผ้าที่น ามาตกแต่ง  แต่การตกแต่งนัน้ต้องไม่มากจนเกินไป  และ

การตกแต่งบนพืน้ทีข่องเสือ้ผา้ควรอยูใ่นสไตลข์องเสือ้ผา้นัน้ๆ ดว้ย 

การใช ้structural lines และ decorative lines ในการตกแต่งเสือ้ผา้นัน้ 

สามารถใช้ในการลวงตาหรอืปกปิดสดัส่วนที่มปัีญหาของร่างกายได้ เช่น การ

ยา้ยเกรด็หรอื dart มาอยู่บรเิวณแนวโคง้ขา้งๆ ของเอว จะช่วยท าใหเ้อวดูเลก็

ลงได ้หรอืการต่อผา้หรอืตะเขบ็ เพื่อตกแต่งหรอืลวงตาใหดู้หน้าอกใหญ่ขึน้  ใน

การเลอืกแบบของเสือ้ผา้ควรดูลกัษณะการตกแต่งของเสน้ต่างๆ ภายในเสือ้ผ้า

นัน้ เพื่อใหส้ามารถเน้นใหดู้สวมใส่แลว้ช่วยท าใหร้ปูร่างดขีึน้  เช่น กางเกงหรอื

กระโปรงทีต่่อ yoke เพื่อเน้นใหเ้หน็แนวสะโพก   

การออกแบบคอเสือ้  เมือ่ไดค้อเสือ้แลว้ควรต้องคดิถงึ silhouette ทีต่ามมา 

form ของแขน รปูทรงควรจะตามไปดว้ย เช่น ปกคอจนี silhouette ควรเขา้รปู

แขนล ้า 

2.2.4.2.4 รปูแบบหรอืรปูรา่ง (Form) 

เป็นลกัษณะรปูรา่งทีแ่สดงได ้3 มติ ิคอื หน้า หลงั ดา้นขา้ง ความลกึ ความ

สูง รูปร่างของคนจะเป็นตัวอย่างของ form ได้ดี  ซึ่งแต่ละคนจะมรีูปร่างที่

แตกต่างกนัออกไป  ลกัษณะรูปร่างของแต่ละคนจะท าใหเ้กดิเป็น shape ของ

เสื้อผ้า  นักออกแบบแต่ละคนจะออกแบบรายละเอยีดต่างๆ ของเสื้อผ้า  หรอื

ตอ้งมกีารออกแบบทีต่้องการใหล้วงตาหรอือ าพรางรปูรา่งทีแ่ตกต่างกนั 

ในการออกแบบนัน้ form กบั shape จะไม่แตกต่างกนั  เพราะเวลา

ออกแบบจะเขยีนเป็นเสน้ โครงร่าง หรอืout line  ส่วนลกัษณะของรูปร่างของ

แต่ละคนนัน้จะแตกต่างกัน  การออกแบบเสื้อผ้าเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละ

ลกัษณะรปูรา่ง ต้องใชเ้สน้สาย การลวงตาบนรปูร่าง รวมถงึลกัษณะของเนื้อผา้

อกีดว้ย 

การทีจ่ะรูว้่าลกัษณะรปูรา่งเป็นอยา่งไรนัน้ ควรสวมชุดทีม่เีนื้อผา้รดัรปู ไม่มี

ลวดลาย เพื่อใหเ้หน็รายละเอยีดของรปูรา่งไดช้ดัเจนทีสุ่ด และไมเ่กดิการลวงตา 
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คนทีม่รีปูรา่งตรงๆ ไมค่่อยมสีดัส่วน  มกัเป็นคนทีผ่อม สงู สะโพกเลก็ ไหล่

กว้าง มสี่วนโค้งน้อย  หรอืคนที่มรีูปร่างไม่ผอมสูง แต่มสีะโพกแบน ไหล่ตัง้ 

ลกัษณะต าตวัเป็นรปูเหลีย่มทรงตัง้หรอืทรงกวา้ง  

คนที่มรีูปร่างในแนวโค้ง มสีดัส่วน หรือมลีกัษณะกลม แต่มสีดัส่วนเส้น

รปูรา่งจะปรากฏเป็นทรงกลม ทรงร ีสะโพกผายออก เอวเลก็ อกอิม่ ส่วนรปูหน้า

จะมลีกัษณะเป็นรปูไข ่กลม หวัใจ บางคนอาจมรีปูรา่งผสมเป็นลกัษณะตรงๆ แต่

มสีดัส่วนพบได้ในคนที่มรีูปหน้าและรูปร่างที่ตรงขา้มกัน คอื มรีูปหน้ากลม แต่

รปูร่างตรงๆ หรอืมรีูปร่างกลม มสีดัส่วน แต่มรีูปหน้าเป็นแนวตรง แนวเหลี่ยม 

เป็นการผสมกนัท าใหเ้กดิความสมดุลระหว่างเสน้ตรงและเสน้โคง้ 

จงึอาจแบ่งประเภทของรูปร่างของคนได้เป็น 3 ประเภท คือ รูปร่างตรง 

รปูรา่งตรงแต่มสีดัส่วน และรปูรา่งกลมแบบมสีดัส่วน 

 

ลกัษณะของเสือ้ผา้ 

คนทีม่รีปูรา่งตรง เสน้สายในเสือ้ผา้  ส่วนมากจะเป็นรปูแบบทีม่เีสน้ตรง 

คนทีม่รีปูรา่งกลม มสีดัส่วน รูปแบบของเสื้อผ้าจะเน้นความกลมแบบมี

สดัส่วน  เนื้อผ้าจะเบาละเอียด หรอืมคีวามหนาปานกลาง เป็นผ้าที่มนี ้าหนัก 

ผวิของผา้มลีกัษณะขรขุระเลก็น้อย 

คนทีม่รีปูรา่งตรง แต่มสีดัส่วน รู ป แ บ บ ข อ ง เ สื้ อ ผ้ า ค ว ร ใ ห้ มี

ส่วนประกอบที่มเีส้นตรงที่กลมกลืนกับรายละเอียด  มคีวามโค้งมน นุ่มนวล 

หรอืเป็นการผสมผสานทัง้เสน้ตรงและเสน้โคง้ในเสือ้ผา้ชุดเดยีวกนักไ็ด้ 

ไม่ว่าจะมรีูปร่างลกัษณะอย่างไร form ต่างๆ ที่ออกแบบในตวัเสื้อผ้า การ

ใชเ้สน้ต่างๆ ควรจะไปดว้ยกนัได ้ แต่ถ้าคลอ้ยตามมากจนเกนิไป จะท าใหดู้ไม่

เหมาะสม เช่น คนที่มรีูปหน้าคางแหลม ถ้าใส่เสื้อคอแหลมจะเป็นการเน้นรูป

หน้าจนเกนิไป  หรอืคนทีม่รีปูหน้ากลมแบน หากสวมเสือ้ผา้คอกลม จะยิง่เน้น

ใบหน้าจนเกินไป  แต่ก็ไม่ควรออกแบบให้ตรงข้ามกนัเลยทีเดียว จะท าให้ดู

ขดัแยง้จนเกนิไป 

การออกแบบบางครัง้ ไม่ควรดูที่ลกัษณะรูปร่างเพยีงอย่างเดยีว แต่ควร

สงัเกตลกัษณะบุคลกิภาพของผูส้วมใส่ดว้ย การใส่เสือ้ผา้ทีข่ดักบับุคลกิ อาจท า

ใหผู้ส้วมใส่ขาดความมัน่ใจได ้ ลกัษณะของบุคลกิภาพผูห้ญงิจะมอียู ่2 อยา่งคอื 
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1. Yang  เป็นลักษณะบุคลิกที่จะออกไปทางผู้ชายนิดๆ  ชอบแต่งตัว

ออกไปทางผูช้ายนิดๆ ไมเ่รยีบรอ้ย อ่อนหวาน เหมอืนผูห้ญงิทัว่ไป 

2. Yin  เป็นลักษณะบุคลิกที่เ ป็นผู้หญิงจริงๆ ชอบแต่งกายรูปแบบ

เรยีบรอ้ย อ่อนหวาน เป็นผูห้ญงิ 

 

2.2.4.2.5 พืน้ผวิ (Texture) 

พื้นผวิ เป็นส่วนประกอบของการออกแบบที่สามารถอธบิายลกัษณะพื้น

ผวิหน้า และความรู้สกึได้  เช่น สามารถอธบิายได้ว่าผ้ามลีกัษณะผวิอย่างไร  

เป็นผา้ทีห่ยาบ ละเอยีด หรอืเป็นหนงั 

 พื้นผวิจะรู้สกึได้โดยการมองเหน็หรอืการสมัผสั  การมองเหน็ด้วยตา

นัน้จะขึน้อยู่กบัแสงที่ไปกระทบผวิของวสัดุนัน้  หากพื้นผวิมคีวามขรุขระมาก

และมแีสงสว่างมาก จะท าใหเ้หน็พืน้ผวิไม่ชดัเจน  แต่หากมแีสงสว่างไม่มาก จะ

เกดิเป็นเงา และเหน็พื้นผวิไดม้ากกว่า  เช่น ผา้ต่วนหรอื Satins เวลามองแล้ว

จะให้ความรู้สกึเรยีบและเป็นประกายมากกว่าผวิสมัผสัที่เป็นลกัษณะหยกิงอ

ของผา้ขนสตัว ์ โดยพืน้ผวิสามารถบอกถงึน ้าหนกั ขนาด รปูรา่งได้ 

การรบัรูใ้นเรือ่งพืน้ผวิ สามารถรบัรูไ้ดใ้นลกัษณะดงันี้ 

1. มอื เป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถใชใ้นการสมัผสัและรบัความรูส้กึไดว้่าผา้ชนิด

นัน้ๆ มพีืน้ผวิหยาบ เบา นิ่มได ้  และพืน้ผวิของผา้จะบอกนักออกแบบ

ไดว้่า ผา้แต่ละชนิดเหมาะส าหรบัใช้ตดัเสื้อ กางเกง หรอืกระโปรง เช่น 

ผา้การบ์าดนิ ลนิิน และขนสตัว ์เหมาะส าหรบัใชต้ดักางเกงหรอืพวกผา้

เจอรซ์ี ่ชฟีอง เหมาะส าหรบัตดัชุดทีม่กีารจบัจบี drap ไดด้ ี ส่วนผา้ที่มี

น ้าหนกั ความทิง้ตวั เช่น ผา้เครป ผา้ซานตุง ผา้ขนสตัวท์ีม่นี ้าหนักเบา 

เหมาะส าหรบัตดักางเกงแบบพริว้ๆ  

2. ความรูส้กึจากการมองเหน็ คอื การมองเห็นความเป็นประกาย ความ
ทบึ ความมดื ความโปร่งใส ความหยกิงอของขนสตัว์ หรอืเมื่อมองผ้า

ฝ้ายที่ให้ความรูส้กึมวั ดา้น ผ้าจะมกีารดูดซบัความสว่าง ท าให้ไม่เป็น

ประกาย ไม่สะท้อนแสง  เมื่อเปรยีบเทยีบกับผ้าทที าจากเส้นใยยาว

เรยีบ เช่น ไหม ทีใ่หค้วามรูส้กึเป็นประกาย 
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เวลาทีเ่หน็เน้ือผา้หรอืผวิผา้แลว้ใหค้วามรูส้กึไดว้่าเป็นผา้ชนิดใด  ลกัษณะ

อยา่งไร เช่น เหน็พืน้ผวิของผา้แลว้ใหค้วามรูส้กึถงึความอ่อนนุ่ม เรยีบ หรอื

หยาบ หยกิงอ มคีวามบางเบา หรอืทิง้ตวัไดด้ ี

ผวิสมัผสับางชนิดจะเป็นทีน่ิยมอยูต่ลอด คอื มคีวามหนาแต่ไมแ่ขง็และไม่

อ่อนเกนิไป ไมห่ยาบ ไมเ่รยีบ เช่น ผา้คอรด์ูรอย ทีใ่ชใ้นการตดัสทูหรอืกางเกง

ผูช้าย ซึง่นิยมใชไ้ดทุ้กสมยั 

การเลอืกพืน้ผวิของผา้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของแต่ละบุคคล 

เสือ้ผา้ทีส่วมใส่ทุกวนัน้ี  ชุดทีด่ไีม่จ าเป็นตอ้งมรีาคาแพง   ควรเลอืกเป็น

เสือ้ผา้ทีส่วมใส่แลว้ส่งเสรมิผูส้วมใส่ใหม้บีุคลกิภาพทีด่ ี น่าเชื่อถอื และมคีวาม

มัน่ใจในตนเอง   

ผา้ทัว่ไป ไมว่่าจะเป็นผา้ทีม่กีารทิง้ตวัด ีและงา่ยต่อการดแูลรกัษา หรอืทาง

ทอีาจไมจ่ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกนั เช่น ผา้บางชนิดมกีารทิง้ตวัดแีต่ดแูลรกัษา

ยาก  แต่ทีส่ าคญัคอื ควรซือ้ผา้ทีค่ดิว่าเหมาะสมกบัผูส้วมใส่มากทีสุ่ด  และบาง

คนมรีปูร่างเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกนั อาจชอบผา้ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนักไ็ด ้ ไม่

ว่าจะเป็นบุคคลในสถานภาพใด เช่น แมบ่า้น ผูห้ญงิท างาน นกัท่องเทีย่ว 

นกัศกึษา  การเลอืกผา้จะแตกต่างกนั  การดแูลรกัษา การท าความสะอาดชุดแต่

ละชุดกแ็ตกต่างกนั  กลุ่มสงัคมในแต่ละสงัคม เช่น คนท างานในเมอืงกบั

คนท างานในชนบท ชุดทีส่วมใส่กแ็ตกต่างกนั  ฤดรูอ้นจะใส่เสือ้ผา้ขนสตัวก์ไ็ม่

เหมาะสม ควรเป็นผา้ฝ้ายเนื้อปานกลางถงึบาง  เพื่อจะสบายและระบายความ

รอ้นไดด้ ี  หรอืชุดทีต่อ้งการความเฉียบตรงของตะเขบ็ กค็วรเลอืกใชผ้า้ทีม่เีนื้อ

ในลกัษณะไมอ่่อนน่ิมจนเกนิไป  เพื่อใหต้รงกบัจดุประสงคท์ีต่อ้งการ 

ในทางกลบักนั พืน้ผวิของผา้จะมผีลต่อสขีองผา้ดว้ย  ผา้ทีม่พีืน้ผวิมนัๆ 

เรยีบๆ จะช่วยท าใหส้ขีองผา้นัน้สว่าง  ผา้ทีม่ผีว้สมัผสัขรขุระหรอืหยาบ จะท า

ใหด้สูมีวัๆ หรอืกระดา้ง และทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัแสงสว่างดว้ย 

พืน้ผวิกบัการออกแบบ ในการออกแบบเสือ้ผา้ส่วนมาก ตอ้งสอดคลอ้งกบั

เนื้อผา้  เนื้อผา้ทีใ่ชต้ดัเสือ้ทีด่ทีีสุ่ด เหมาะสมกบัรปูร่างมากทีสุ่ด ไมจ่ าเป็นตอ้งมี

ราคาแพงทีสุ่ด ความงามอยูท่ีก่ารออกแบบของเสือ้ผา้ทีน่กัออกแบบน าเอาผา้

มาออกแบบใหเ้ขา้กบัลกัษณะรปูรา่งของแต่ละคน 

- Gisp fabrics  เป็นผา้ทีเ่กดิจากเสน้ดา้ยทีท่ าใหห้ยกิงอก่อน แลว้น ามา

ทอเป็นผนืผา้  เนื้อผา้จะมลีกัษณะผวิไมเ่รยีบ มนี ้าหนกั ทิง้ตวั มทีัง้เนื้อ
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แขง็และเนื้ออ่อน  ถา้ผา้ทีม่ลีกัษณะทิง้ตวัไม่มาก ตอ้งการตดักระโปรง

จบีรดูพอง (bouffant shapes) กส็ามารถตดัได ้  แต่ถา้ตอ้งการใหพ้อง 

ตอ้งมผีา้แขง็ท าเป็นโครงด้านในกระโปรง  แต่ถา้เป็นผา้ทีม่นี ้าหนกั มี

ความทิง้ตวัมาก กส็ามารถตดักระโปรงจบีรดูหรอืยว้ยไดโ้ดยไมต่อ้งมี

โครงดา้นใน 

- Firm fabrics  ลกัษณะของผา้ทีม่คีวามแขง็ เฉียบ และมนี ้าหนกัเบา  

เนื้อผา้ไมห่นามาก  ไมเ่หมาะส าหรบัตดัชุดเขา้รปู  เพราะจะท าใหเ้หน็

รอยตะเขบ็ทีเ่ยบ็เป็นรอยยน่  ตะเขบ็จะแขง็ชีไ้มอ่่อนโคง้ตามรปูทรง  

เวลาเดนิหรอืยนืในท่าทางต่างๆ จะมรีอยยน่  ควรใชผ้า้ทีม่นี ้าหนกัและ

มคีวามยดืหยุ่นได ้ เช่น ผา้เครป ตดัชุดเขา้รปูจะเหมาะสมกว่า เพราะ

เนื้อผา้จะเนียนแนบโครงรา่งไดอ้ยา่งสวยงาม 

- Plain weaves  and flat surface  เหมาะส าหรบัการจบัจบีท า pleats 

การตกแต่งประดบั ผา้บางเนื้อกเ็หมาะกบัการจบัจบีรดูหรอืมว้นพบั 

- Soft, flating fabrics  เป็นผา้ทีม่ลีกัษณะเบาบาง เช่น ผา้ชฟีอง ผา้ป่าน 

ผา้ขนสตัวเ์นื้อบาง  ผา้ทีม่คีวามรูส้กึเคลื่อนไหว  มคีวามพลิว้  เหมาะ

ส าหรบัตดัเสือ้ผา้ทีต่อ้งการความอ่อนไหวพลิว้  ผา้ขนสตัวเ์นื้อหน้าจะ

เป็นผา้ทีท่ าให ้silhouette บดิเบอืนไป 

- Soft, fleseible fabrics  เช่น ผา้เครป และผา้เจอรซ์ี ่ เหมาะส าหรบัการ

ใชจ้บี drape การมว้น อ่อนชอ้ยได ้เหมาะส าหรบัชุดราตร ีถา้มเีนื้อหนา

มากขึน้และมคีวามแขง็ สามารถจบี drape ในลกัษณะแบบจบี 

การใชพ้ืน้ผวิของผา้ใหเ้หมาะกบัจดุประสงค ์  ผา้และเสน้ใยแต่ละชนิดมี

คุณสมบตัแิตกต่างกนั ไมว่่าจะเป็นดา้นการดแูลรกัษา  ความสะดวกสบาย

เวลาใส่ ความยากง่ายในการตดัเยบ็ ตลอดจนโอกาสในการสวมใส่ เช่น 

- ผา้ฝ้ายหรอืผา้ทีท่ าจากเสน้ใยฝ้าย (Cotton) ควรใชใ้น summer suit 

หรอืในช่วงทีม่อีากาศรอ้น  ใชต้ดักางเกง เสือ้ ชุดต่างๆ เพาะมี

คุณสมบตัทิีท่ าใหผู้ส้วมใส่รูส้กึสบาย สามารถระบายความรอ้นไดด้ี 

- ผา้ลนิิน (Linin)  ใชก้บัชุดทีไ่มต่อ้งการใหย้บังา่ย เพราะลนิินยบังา่ย รดี

ยาก แต่มคีุณสมบตัเิหมอืนฝ้าย สวมใส่สบาย ไมร่อ้น ใชต้ดัสทู กางเกง 

เสือ้ได ้
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- ผา้ไหม (Silk) เหมาะกบัชุดทีต่้องการความประณีต  ความหรูหรา ไหม

จดัเป็นเส้นใยธรรมชาติที่เป็นใยยาว  เพราะฉะนัน้เวลาสวมใส่จะรู้สกึ

รอ้น  ควรสวมใส่ในงานกลางคนื หรอืในวนัที่อากาศไม่รอ้นมาก  การ

ตดัเยบ็ต้องการความประณีตมาก (Soft dressmaker suit)  ท าเป็นชุด

ราตรหีรหูราได ้ หรอืตดัเป็นชุดทีต่อ้งการความเป็นพธิกีารได้ 

- ผ้าขนสตัว์ (Wool) ถ้าเป็นผ้าเนื้อหนาใช้ท าเสื้อโค้ท หรอืสูท  ผ้าที่มี

น ้าหนกัเบาใชต้ดัชุด กางเกงได ้

- ผ้าที่มนี ้าหนักเบาทัว่ๆ ไป  ส่วนมากเหมาะส าหรบัตดัเป็นชุดกลางวนั 

ชุดท างาน หรอืเป็น late-day costumes ก็จ าเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ได้หลาย

จดุประสงค ์เช่น ใชใ้นเวลากลางวนั หรอืเป็นชุดกนิเลีย้งงานกลางคนืได้

ในชุดเดยีวกนั 

คุณสมบตัขิองผวิสมัผสัของผา้ ผวิสมัผสัของผา้จะแสดงออกมาจากสิง่เหล่านี้ 

1. ชนิดของเสน้ใย (fiber content) เช่น เสน้ใยธรรมชาต ิ เช่น ฝ้าย ขน

สตัว ์ไหม หรอื เสน้ใยสงัเคราะห ์เช่น ไนลอน โพลเิอสเตอร ์เป็นตน้ 

2. โครงสรา้งของเสน้ดา้ย เป็นเส้นด้ายทีท่ าจากเสน้ใยยาว หรอืเสน้ใยสัน้ 

ลกัษณะ, ชนิด และการเขา้เกลยีวของเสน้ดา้ย 

3. โครงสรา้งของผ้า  เป็นการทอลกัษณะต่างๆ เช่น ทอขน หรอืเป็นการ

ถกันิต หรอืเป็นผา้ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการทอ เช่น ผา้อดักาว เป็นตน้ 

4. การตกแต่ง (Finishes) 

พืน้ผวิกบัการลวงตา 

คุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิดจะแสดงออกมาในแต่ละผิวสัมผัสที่ไม่

เหมอืนกนั เช่น ผ้าขนสตัวซ์ึ่งมนี ้าหนักมาก ความหยกิงอของผา้ฝ้าย ความนุ่ม

เบาของผ้าถกั หรอืความเป็นมนัของผ้าซาติน  การลวงตานอกจากจะใช้เรื่อง

ของเส้นและสแีลว้ ผวิสมัผสักศ็ามารถลวงตาไดเ้ช่นกนั เช่น ท าใหดู้สูงขึน้ เตี้ย

ลง อว้นขึน้ ผอมลง 

ผา้ทีเ่บาและทิง้ตวัแนบเน้ือ เช่น ผา้เจอรซ์ีแ่ละชฟีอง จะแนบเนื้อและรปูร่าง 

ผา้ชนิดนี้เหมาะกบัการออกแบบเสื้อผา้ทีต่้องการความอ่อนเบา คนที่มรีปูร่างดี

สมส่วนสามารถสวมใส่ผ้าชนิดนี้ได้  แต่คนที่มรีูปร่างผอม ที่ต้องใช้การจบัจบี 

หรอื drap ช่วยพรางตาในส่วนทีต่้องการเพิม่สดัส่วน ในขณะที่คนรปูร่างใหญ่
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ควรจะหลกีเลีย่ง เพราะจะท าใหเ้หน็สดัส่วนไดช้ดัว่ามสี่วนเกนิอยู่บรเิวณใดและ

จะท าใหเ้หน็ส่วนเกนิไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

ผ้าที่มีการตกแต่งให้หยิกงอ  ผ้าที่แข็งกระด้าง เช่น ผ้าคอร์ดูรอยและ 

denim จะไม่ทิ้งตัว จะชี้ออกจากล าตัว  แต่ก็พอจะปกปิดรูปร่างส่วนที่ไม่พึง

ประสงคไ์ด ้

ผ้าที่มคีวามหยกิงอเป็นพเิศษ  เช่น ผ้าทาฟต้าและไวนิล  เป็นผ้าที่มผีิว

ดา้นนอกแขง็กระดา้งและจะท าใหผู้ส้วมใส่ดูอ้วนขึน้  คนทีม่รีปูร่างอ้วนกลมควร

หลกีเลีย่ง 

ผา้ทีม่คีวามเรยีบแต่มกีารตกแต่งใหม้คีวามมวัๆดา้นๆ จะช่วยลวงตาได ้ท า

ใหไ้มด่สูว่างมาก เช่น ผา้กาบารด์นิ หรอืผ้าขนสตัว ์ 

ผา้ทีม่คีวามหนาและหนกั จะท าใหด้อู้วนขึน้ เทอะทะ เช่น ผา้คอรด์ูรอย โม

แฮร ์จะเหมาะสมส าหรบัคนทีม่รีปูร่างปานกลางและสงู 

ผา้ทีม่คีวามมวั จะดดูซบัแสง ไม่สะทอ้นแสง ท าใหเ้มื่อสวมใส่แลว้ไม่ดูอ้วน  

และท าให้ดูผอมลง เช่น ผ้าdenim ผ้ากงิแฮม ผ้าที่มคีวามเป็นประกายสะท้อน

แสง จะท าให้ดูตวัใหญ่ขึน้ เช่น ผ้าซาติน ไนลอน วนิยอน ผ้าที่ท าจากใยโลหะ 

ผา้ฝ้ายทีม่กีารฉาบมนัหรอืมกีารตกแต่งใหม้คีวามเป็นมนัเงา 

ในการแต่งกายสามารถผสมผิวสัมผสัของแต่ละเนื้อผ้าได้ แต่ควรต้อง

ค านึงถงึ 

- ความไปดว้ยกนัได ้เช่น ผา้เนื้อบางควรใชก้บัผา้เนื้อบาง ผา้หนาควรใช้

กบัผา้เนื้อหนาหรอืใกลเ้คยีงกนั 

- ความเป็นเอกภาพในด้านความคดิ (Unity of idea) ความคดิในการ

ออกแบบ ถ้าต้องการเน้นในแนวคดิจุดไหน อาจใช้ผวิสมัผสัที่ตรงขา้ม

กนั เพื่อท าให้จุดนัน้เป็นจุดรวมของความคดิในการออกแบบ เพื่อเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ 

- คุณค่าของผา้ (value) ควรจะไปดว้ยกนั เช่น ใชผ้า้ไหมกบัผา้ลนิิน หรอื

ผา้ไหมกบัลกูไมช้นิดด ีหรอืเป็นผา้ทีม่คีุณค่าใกลเ้คยีงกนั 

นักออกแบบได้ศึกษาลักษณะของรูปทรงของเครื่องแต่งกายจาก

ประวตัศิาสตรแ์ละมพีฒันาการมาจนถงึปัจจุบนั สามารถสรุปออกมาไดว้่า เส้น

กรอบนอกหรอืลกัษณะรปูทรงของเสือ้ผา้มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
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1. ทรงตรง (The straight or tubular)  มใีชม้านานตัง้แต่ คศ. 1900 จะ

เป็นชุดหรอืกระโปรงทรงตรง 

2. ทรงระฆงัหรอืทรงพองบาน (The ball or bouffant) เป็นทรงทีน่ิยมใช้

กนัมาก นบัว่าเป็นทรงคลาสคิ คอืสามารถใชไ้ดต้ลอด ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ 

หรอืชุดตดิกนั 

3. ทรงคลา้ยสามเหลีย่ม (back-fullness or bustle) รปูทรงนี้จะเหน็ไดช้ดั

จากชุดแต่งงาน 

 

2.2.4.2.6 เสน้กรอบนอก (Silhouettes) 

เส้นกรอบนอกเป็นสิ่งส าคญัพื้นฐานของการออกแบบเสื้อผ้า  สิ่งหนึ่งที่

แสดงลกัษณะรูปร่างของเสื้อผ้าให้ผู้สวมใส่ เส้นกรอบนอกเกดิจากการน าเอา

รูปทรงหรือรูปร่างบวกกับเส้นที่ท าให้เกิดเป็นรูปทรง  เป็นเส้นกรอบของ

ลกัษณะรปูทรงของเสื้อผ้าขึน้มา  ซึ่งลกัษณะโครงร่างของรปูทรงเสือ้ผา้จะเป็น

สิง่ที่เรามองเห็นได้เป็นอนัดบัแรก  จากการมองเหน็ในระยะของช่วงสายตาที่

รปูทรงนัน้เกดิการ Contrasted กบั Background โดยจะมองเหน็เสน้กรอบนอก

ของรูปทรงเสื้อผ้าได้ชดัเจน  หรอืเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มแีสงสว่าง จะมเีงาของ

รูปร่าง และเสื้อผ้าปรากฏออกมากบัผนัง หรอืพื้นนัน้ คอืเส้นกรอบนอก เป็น

รปูทรงของเสือ้ผา้และรปูรา่ง เช่น รปูทรงของแขน เสือ้ กางเกง และกระโปรง 

เส้นกรอบนอกหรอืรูปทรงของเสื้อผ้า จะท าให้เสื้อผ้านัน้แสดงความเป็น

แฟชัน่ชัน้น า ในขณะเดยีวกนัก็สามารถเป็นตวัก าหนดทางดา้นการขายได ้ นัก

ออกแบบไดศ้กึษาลกัษณะของรปูทรงของเครื่องแต่งกายจากประวตัศิาสตรแ์ละ

มกีารพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนี้   สามารถสรุปได้ว่ า เส้นกรอบนอกหรือ

ลกัษณะรปูทรงของเสือ้ผา้ จะมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

- รปูแบบทีม่เีสน้โคง้เวา้ตามรปูร่าง (Fluid line) 

- ทรงบานพองหรอืทรงระฆงั (Bouffant or the bell) 

- ทรงตรง (The straight or tubular) 

- ทรงที่มีความอ่อนไหวที่ด้านหลังมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม (back 

flare) 

นอกจากเส้นกรอบนอกของเสื้อผ้าแล้ว  รายละเอียดที่นักออกแบบควร

พจิารณาส่วนใหญ่จะเป็น shape ของความยาวกระโปรง  ความกวา้งของไหล่  
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ลกัษณะของแขนเสื้อ ความกว้างของเอว  ความยาวของเสื้อ เป็นต้น  ส่วน

รายละเอยีดเลก็ๆ เช่น ตะเขบ็ กระดุม การกุ๊น การตกแต่งดา้นหน้า จะพจิารณา

เป็นอนัดบัรองต่อๆไป 

Silhouettes ที่ด ีจะขึน้อยู่กบัการแบ่งสดัส่วนของร่างกายหรอืรปูร่างทีเ่ป็น

ธรรมชาตขิองแต่ละคนดว้ย  ตัง้แต่ ฐานคอ ไหล่ และเสน้เอว  ความพอดขีองแต่

ละส่วน  จะท าให้ Silhouettes ออกมาดี ส่วนเครื่องประดับ  การตกแต่ง 

รายละเอยีดต่างๆ ควรจะได้สดัส่วนที่พอเหมาะกบัรูปร่าง รปูทรงของแต่ละคน

ดว้ย 

เสือ้ผา้ที่จะออกมาในรปูแบบไหน  นอกจากจะพจิารณาถงึรปูร่างแลว้ ควร

ต้องดูถงึความเหมาะสมกบัสถานที่ โอกาสที่จะใส่เสื้อผ้า ความเป็นแฟชัน่หรอื

แนวโน้มของแฟชัน่ในแต่ละยุค  ความเหมาะสมของเนื้อผ้ากบัรปูร่าง  การทีจ่ะ

ท าให้ Silhouettes ของเสื้อผ้าออกมาดีและเหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ 

จะต้องมสีิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวมาประกอบกนั ไม่ว่าจะเป็น รปูร่าง ความเป็นสดัส่วน 

ผวิสมัผสัของเนื้อผา้ ความพอดขีองเสือ้ผา้กบัรปูรา่ง 

 

2.2.4.3 หลกัการออกแบบ (Principles of Design) 

เมื่อทราบองค์ประกอบของการออกแบบแล้ว  การที่จะน าองค์ประกอบ

ทัง้หลาย ไมว่่าจะเป็น เสน้ ส ีทีว่่าง รปูแบบ พืน้ผวิ เสน้กรอบนอกต่างๆมาใชใ้น

การออกแบบ ควรทราบหลกัการออกแบบดว้ย  เพื่อจะไดน้ าองคป์ระกอบต่างๆ 

มาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ซึง่หลกัการออกแบบมดีงันี้ 

2.2.4.3.1 สดัส่วน (Proportion) 

สดัส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างความสูง  

ความกว้างของโครงร่าง  สดัส่วนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาที่นักออกแบบใช้เส้น

ตกแต่งลงไปในโครงรา่ง  ใน form ใน space  เป็นการใส่รายละเอยีดลงไป เช่น 

เสน้จากการต่อตะเขบ็ เขม็ขดั  สาบเสือ้ กระเป๋าต่างๆ  และทีส่ าคญัคอื สดัส่วน

สามารถลวงตาได้  โดยการใช้สิง่ตกแต่งที่ท าให้เกดิเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ในโครง

รา่ง  ใหไ้ดส้ดัส่วนทีดู่ด ี เหมาะสมกบัลกัษณะรปูร่างของแต่ละคน  ซึง่แต่ละคน

จะมรีปูรา่งทีแ่ตกต่างกนั  การแบ่งพืน้ทีห่รอื space ในโครงร่าง  นิยมใชส้ดัส่วน 

3:5 หรอื 5:8 มากกว่าสดัส่วนอื่น  ซึง่จะม ี1:2, 3:4, 6:8 และ  4:8  ซึง่สดัส่วนที่

จดัว่าไมด่คีอื 1:1 
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การแบ่งสดัส่วนจะแบ่งจากคอเสื้อถงึชายกระโปรง เช่น 3:5 เป็น 8 ส่วน 

เป็นตวัเสือ้ 3 ส่วน และกระโปรง 5 ส่วน  อตัราส่วนนี้เหมาะสมส าหรบัผู้ที่มี

รปูรา่งสดัส่วนดเีป็นมาตรฐาน  คอืมคีวามสูงระหว่าง 150 – 160 ซม.  ถ้าความ

สูงต ่ากว่า 150 ซม.  ควรเลอืกอตัราส่วนอื่นที่กะด้วยสายตาแล้วได้สดัส่วนที่ด ี

เช่น  1:2 หรอื 5:8  ส่วนคนที่มรีูปร่างผอมสูงมากกว่า 160 ซม. สดัส่วนที่

เหมาะสมคอื ส่วนเสือ้ 3 ส่วน และส่วนกระโปรง 4 ส่วน 

ส่วนมากแลว้ในทางเสือ้ผา้หรอืพวกศลิปะทีต่อ้งใชก้ารวดัดว้ยสายตา  จะใช้

สดัส่วน 5:8 หรอื 4:8   ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัทีเ่หมาะสม  ส่วนสดัส่วน 6:8 

จะมคีวามแตกต่างกนัน้อย ดแูลว้ไมไ่ดส้ดัส่วนทีส่วยงาม 

การเป็นสดัส่วนนัน้ ไม่ใช่เฉพาะการเป็นสดัส่วนแค่ส่วนบนกับส่วนล่าง  

หรอืเสื้อกบักระโปรงเท่านัน้  การต่อตะเขบ็ ต่อกระเป๋า ชัน้ของกระโปรงต่างๆ 

ควรตอ้งเป็นสดัส่วนกนั ถา้จะยดึ 5:8 กค็วรเป็น 5:8 เหมอืนกนัทัง้หมด เช่น 

- การต่อ yoke ทีห่น้าอกเสือ้  ความกวา้งของ yoke ควรเป็นสดัส่วน 5:8 

กบัตวัเสือ้ คอืตวั yoke 5 ส่วน และส่วนต่อจาก yoke ถงึเอวก ็8 ส่วน  

ซึง่ในตวัเสือ้ทัง้หมดทัง้ชุด สดัส่วนเสือ้กบักระโปรงจะเป็น 5:8 

- การตดิกระเป๋าล่างกบักระเป๋าบน  กค็วรเป็นสดัส่วนกนั 

- การต่อสายแขนกบัสายคอ ควรไดส้ดัส่วนกนั 

- ชัน้ของกระโปรงที่เป็นชัน้ๆ ลดหลัน่กนั  ควรเป็นสดัส่วนกนักบัความ

ยาวกระโปรง 

- การแบ่งสดัส่วนของรูปร่าง  นอกจากเป็นการตกแต่งแล้ว  ยงัช่วยลวง

ตาได้อกีด้วย  คอืมกีารแบ่งสดัส่วนที่เหมาะสมได้ส่วนสดั จะท าให้คน

เตีย้ดเูป็นคนสงูได ้

- ช่วงความลกึของคอเสื้อหรอืช่วงของคอที่มปีก  ปกควรตรงลงขนาด

ไหน  ควรเป็นสดัส่วนกบัตวัเสือ้ 

- สดัส่วน 3:5 , 5:8, 11:13 สามารถจบัคู่กนัไดห้มด  ในความเหมาะสมที่

จะเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัโครงรา่งและรายละเอยีดทีจ่ะใส่เขา้ไป 

อตัราส่วน (Scale)  จะมสี่วนเกี่ยวขอ้งในเรื่องของสดัส่วนดว้ย เช่น ในการ

ออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ทีอ่ยู่ในเสือ้ผา้ เช่น โบว ์กระเป๋า เขม็ขดั จะมสี่วน

ในการให้ความรู้สึกกลมกลืนของเนื้อผ้าและโครงร่างของเสื้อผ้า เช่น เสื้อตัว

ใหญ่ไมเ่หมาะสมกบัการตดิกระเป๋าใบเลก็ เนื่องจากสดัส่วนไมเ่หมาะสม เป็นตน้ 
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2.2.4.3.2 ความสมดุล (Balance) 

เป็นการจดัสดัส่วนขององคป์ระกอบต่างๆ ใหม้คีวามรูส้กึว่าเท่ากนั เช่น ใน

เรื่องความสมดุลของเส้น ความสมดุลของส ีความสมดุลของพืน้ที่ ความสมดุล

ของสดัส่วน  ซึ่งความสมดุลในเรื่องของแฟชัน่ หรอืความงาม จะไม่เหมอืนกบั

ความสมดุลในแง่ของคณิตศาสตร ์ทีม่สีูตรเฉพาะตายตวั  ต้องใชป้ระสบการณ์ 

ความเชีย่วชาญ ความรูส้กึและการฝึกฝนในการตดัสนิใจ 

ความสมดุลจะมทีัง้ดา้นขวาและด้านซ้าย  ด้านหน้าและด้านหลงั  ขา้งบน

กับข้างล่าง  จุดความสนใจ ตามธรรมชาติแล้วจะอยู่ตัง้แต่เหนือเอวขึ้นไป  

ความสมดุลโดยทัว่ไปจะม ี2 ลกัษณะคอื 

1. Formal symmetrical balance เป็นความสมดุลที่ทัง้สองขา้งเท่ากนั  

เป็นการจดัรปูรา่งทีม่ลีกัษณะและรปูร่างเท่ากนั เหมอืนกนัทัง้ 2 ขา้ง   

2. Informal asymmetrical balance หมายถงึการจดัให้ขนาด รูปร่าง ส ี

ฯลฯ ใหม้คีวามแตกต่างกนั 2 ขา้ง  แต่ใหม้นี ้าหนักเท่ากนัหรอืใกลเ้คยีง

กัน  ระยะห่างของ 2 ข้างจากจุดกึ่งกลางจะไม่เท่ากัน หรอือาจเพิ่ม

น ้าหนกัของขา้งทีเ่บากว่าใหเ้กดิความสมดุล 

ในการเน้นจุดด้านหน้าและด้านหลงับนเสื้อผ้าชุดเดยีวกนั  ควรให้จุดเด่น

ดา้นหน้ามขีนาดเลก็  เช่น ดอกไม ้ เขม็กลดั เป็นตน้  เพื่อไมใ่หจ้ดุเด่นนัน้ไปข่ม

จดุเด่นอื่นๆ เช่น ใบหน้า และเพื่อท าใหเ้กดิจดุเด่นทีส่มดุลกนั  กใ็ชโ้บวห์รอืลาย

ผา้ทีม่ขีนาดใหญ่กว่าไวท้างดา้นหลงั 

ความสมดุลของส ี เสือ้ผา้ที่มสี ี2 ส ีที่กลมกลนืกนั  สามารถใชแ้ต่ละสใีน

พื้นที่ที่กว้างเท่าๆ กนัได้  แต่ถ้าเป็นสทีี่ตดักัน เช่น แดงกบัเขียว, ด ากบัขาว, 

ม่วงกบัเหลอืง ควรให้สเีขม้กว่าอยู่ในพืน้ทีเ่ลก็  สสีว่างควรอยู่ในพื้นที่ใหญ่กว่า 

เพื่อใหเ้กดิความสมดุลในเรื่องน ้าหนักของส ีเช่น ควรใชส้มี่วงในพื้นที่เลก็ และ

ใช้สีเหลืองในพื้นที่ใหญ่ หรอืหากสวมกระโปรงสีด ากับเสื้อที่มีสีสว่าง  จะมี

ความรู้สึกว่าน ้ าหนักจะอยู่ที่ข้างล่างมากกว่าข้างบน  ดังนัน้ เสื้อควรมีการ

ตกแต่งลายเสน้เขา้ไปบา้ง เช่น อาจมกีารจบัจบีหรอืตเีกรด็ดา้นหน้าของตวัเสื้อ

เพื่อใหเ้กดิความสมดุลกนั 

 

2.2.4.3.3 การเน้น (Emphasis)  
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เป็นการจูงใจในการน าสายตาผู้พบเหน็มุ่งไปสู่จุดส าคญัหรอืจุดที่น่าสนใจ

ทีสุ่ดของเสือ้ผา้  ซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรบันกัออกแบบเช่นกนั  การเน้นเพื่อใหจุ้ด

ใดจดุหนึ่งเป็นจดุทีน่่าสนใจ เป็นส่วนทีส่ าคญั การสรา้งจุดเด่นใหก้บัการสามารถ

ใชส้มีาใช ้เช่น การใชส้ตีดักนั หรอืการจดัเสน้ใหซ้ ้ากนั  

นักออกแบบจะต้องมคีวามช านาญในการเน้นจุดต่างๆ ของเสื้อผา้ ว่าส่วน

ใดควรเป็นจุดเน้นหลกั ส่วนใดคอืจุดเน้นรอง  และควรเน้นดว้ยวธิใีด ซึง่มหีลกั

ดงัต่อไปนี้ 

1. การจะเน้นในส่วนใด ต้องวางโครงสรา้งงานก่อนว่าจะเน้นใหส้่วนส าคญั
อยูจ่ดุไหน  

2. การเน้นมขีัน้ตอนดงันี้คอื 

- วธิกีารจดักลุ่ม หากมจีุดเน้นเกนิ 3 จุดขึน้ไป ควรรวมจุดเน้นใหอ้ยู่ใน

พืน้ทีเ่ดยีวกนั 

- เน้นดว้ยวธิกีารใชค้วามสว่าง ความมดื ส ีรปูรา่ง พืน้ผวิ และขนาด 

- เน้นดว้ยการประดบัตกแต่ง 
- เน้นโดยการน าจดุส าคญัไวต้รงกลาง ใหส้่วนประกอบอื่นอยูโ่ดยรอบ 

- เน้นโดยการใชเ้สน้รปูร่าง  ขนาด และสใีหม้คีวามแตกต่างกนั หรอืซ ้า
กนั  บางครัง้ตอ้งน าทุกอยา่งมาผสมผสานกนั 

- ปรมิาณในการเน้นว่าจะเน้นออกมามากน้อยแค่ไหน  โดยใชค้วามรูส้กึ

ในการตดัสนิใจ โดยความพอดขีองการเน้นจะขึ้นอยู่กบัลกัษณะและ

ขนาดของงาน 

- บรเิวณทีจ่ะเน้นนัน้ตอ้งมกีารรา่งแบบ  เพื่อรา่งงานออกมาว่าจะเน้นใน

บรเิวณใด 

การเน้นเพื่อใหเ้กดิจดุสนใจในงานออกแบบคอื 

1. จุดสนใจทีสุ่ด (Dominance or main emphasis) ไม่จ าเป็นต้องมขีนาด

ใหญ่ แต่ควรเป็นจดุทีน่่าสนใจทีสุ่ด 

2. จุดส าคญัรอง (Subordination) ไม่ควรข่มจุดสนใจหลกั การเน้นควรให้

ตรงจดุมุง่หมาย เช่น จะเน้นรปูรา่งหรอืตอ้งการเน้นฝีมอืการเยบ็ 
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ประโยชน์ของการเน้น 

1. ท าใหเ้สือ้ผา้มคีุณค่าน่าสนใจ 

2. แสดงรสนิยมของแบบเสือ้ผา้ 
3. เกดิเอกลกัษณ์เฉพาะ 

4. เพื่อลดจดุดอ้ยใหน้้อยลง  หรอืเน้นจดุเด่นใหเ้ด่นมากยิง่ขึน้ 

 

2.2.4.3.4 จงัหวะ (Rhythm) 

ความต่อเนื่ องก็นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการออกแบบเช่นเดียวกัน 

เพราะจงัหวะนัน้ช่วยท าใหก้ารออกแบบมคีวามรูส้กึเคลื่อนไหว  จงัหวะเป็นการ

ท าซ ้าๆ เรยีกว่า Repetition  ความรู้สกึของจงัหวะที่มกีารเคลื่อนไหวนัน้ นัก

ออกแบบสามารถสรา้งทศิทางได ้โดยชอ้งคป์ระกอบในการออกแบบมาเป็นตวัชี้

ทศิทาง เช่น เสน้ ช่องว่าง ส ีและผวิสมัผสัต่างๆ  จงัหวะทีม่กีารเคลื่อนที ่จะเป็น

ตวัน าสายตาของคนจากที่หนึ่งไปยงัอกีที่หนึ่ง  ซึ่งจุดสุดท้ายจะเป็นจุดที่มกีาร

เน้นใหเ้ป็นจดุทีม่คีวามน่าสนใจทีสุ่ด  โดยการอาศยัองคป์ระกอบต่างๆ ของการ

ออกแบบน าพาสายตาไป 

จงัหวะเกดิจากผลของการเน้นรปูทรง  โดยพยายามดงึสายตาเขา้สู่จุดเด่น  

ท าใหเ้กดิความรูส้กึสวยงาม อ่อนหวาน น่ารกั หรอืหยาบกระดา้งไดเ้ช่นกนั เช่น 

จะเห็นความเป็นจงัหวะต่อเนื่องของขอบชัน้กระโปรงที่ระบายลูกไมเ้ป็นชัน้ๆ 

หรอืความเป็นจงัหวะต่อเนื่อง ความเป็นคลื่นของกระโปรงพลที  การออกแบบ

จะแบ่งจงัหวะออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. จงัหวะคงที ่(Static Rththm) เป็นจงัหวะทีถู่กแบ่งดว้ยลลีาของเสน้และ

ช่องว่างในระยะห่างเท่าๆ กนั เช่น รปูวงกลมที่ซ้อนกนัในระยะเท่ากนั  

ระยะหว่างของกระดุม  กระเป๋า ซึง่นิยมใหม้จีงัหวะทีค่งที ่ หรอืเป็นการ

ท าซ ้าแบบ barmonic repetition  เป็นการท าซ ้ากนัของเส้นตามขวาง 

ในจงัหวะทีม่ชี่องว่างทีเ่ท่ากนั 

2. จงัหวะทีต่่อเนื่อง (Relate Rhythm) เป็นจงัหวะทีถู่กแบ่งดว้ยลลีาของ

เส้นและช่องว่างในระยะที่ไม่เท่ากนั  เป็นไปตามความสวยงามที่นัก

ออกแบบเหน็ชอบ ไดแ้ก่  แนวต่อของกระโปรงทีเ่ป็นชัน้ๆ หรอืการวาง

ต าแหน่งของกระเป๋าทีซ่อ้นๆกนัหลายใบ 
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การใช้ล าดบัขัน้ของสใีนวงจรสทีี่อยู่ใกล้กนัมาใช้ในเรื่องของจงัหวะ เช่น 

ล าดบัชัน้ของสเีขยีว เช่น สเีขยีว เขยีวเหลอืง หรอืจากเหลอืงเขยีวไปเหลอืง  

หรอืการไล่สจีาก black to white หรอืจาก white to black การไล่สใีนจงัหวะ

แบบนี้เรยีกว่า Progression การไล่ส ี dark-light  ส่วนมากจะพบในสขีองผ้าที่

อาจมกีารพมิพส์มีาแลว้  หรอืพมิพย์อ้มในช่วงทีเ่ป็นเสน้ดา้ย  แลว้น ามาทอเป็น

ผา้ กจ็ะเหน็เป็นสทีีเ่ป็นจงัหวะต่อเนื่องกนัไป 

  

2.2.4.3.5 ความกลมกลนื (Harmony) 

ความกลมกลนืนัน้เป็นสิง่ที่รวมเอา Proportion, Emphasis, Balance และ 

Rhythm ในการจะออกแบบมาไว้ดว้ยกนั  ความกลมกลนืจะใหค้วามรูส้กึที่เป็น

จุดๆหนึ่ ง ที่ประกอบไปด้วยความคล้ายคลึงกัน  เป็นการประสานกันให้

กลมกลนื ใหเ้กดิความเหมาะสม  

การออกแบบให้เกดิความกลมกลนืนัน้จะท าให้เกดิความสวยงาม  แต่อาจ

แลดูไม่น่าสนใจ หรอืเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย  แต่ถ้าน้อยเกินไปอาจดูไม่

สวยงาม  เช่น คนที่มรีูปหน้าเหลี่ยม หากสวมเสื้อที่มคีอเหลี่ยม จะยิง่เน้นให้

ใบหน้าดเูป็นเหลีย่มมากยิง่ขึน้  คนทีม่รีปูหน้าหยาว ควรหลกีเลีย่งการใส่เสือ้คอ

แหลมหรอืใส่เน็คไทยาว  การออกแบบทีด่คีอืการออกแบบใหส้่วนใหญ่กลมกลนื

กนั และใหม้คีวามแตกต่างหรอืตดักนัในส่วนน้อย โดยการออกแบบใหก้ลมกลนื

จดัออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคอื 

1. กลมกลนืดว้ยรปูร่าง ลกัษณะ ช่วงระยะของส ีและลกัษณะพื้นผวิ  โดย

จดัส่วนประกอบต่างๆ ใหค้ละกนั หรอืเฉพาะอยา่งใหก้ลมกลนืกนั 

2. การกลมกลนืกนัดว้ยความคดิ  ในการออกแบบต้องมกีารคดิไวล้่วงหน้า
ว่าจะวางองค์ประกอบต่างๆไว้ที่ใด เช่น การใส่ลูกไม้ กระเป๋า โบว ์

กระดุม  การจดัส่วนประกอบให้เป็นแบบเดยีวกนั หรอืเข้ากนัได้ และ

ควรใหเ้กดิความกลมกลนืในดา้นประโยชน์ใชส้อยดว้ยเช่นกนั 

3. การออกแบบใหก้ลมกลนืตามธรรมชาต ิ

ในส่วนของผนืผ้าจะมลีวดลายเป็นเส้นสาย  เป็นสต่ีางๆ  หรอืมพีื้นผวิที่

แตกต่างกนั  การน าสิง่ต่างๆ เหล่านี้มาออกแบบ ต้องท าใหเ้กดิความกลมกลนื

กนั โดยท าไดด้งันี้ 
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1. การออกแบบของเส้นให้เกดิความกลมกลนืกนัในแนวทแยง (Diagonal 

Linestion) เป็นการใชเ้สน้ทีก่ลมกลนืกนัทางแนวทแยงทางเดยีว อาจใช้

เสน้ทีเ่ชื่อมโยงจากจดุจดุหนึ่งทีม่กีารตกแต่งแลว้ไปอกีจดุหนึ่ง 

2. การออกแบบของเส้นให้เกิดความกลมกลืนในแนวราบ (Horizontal 

Direction) เป็นการใช้เส้นที่กลมกลืนในแนวราบ หรอืในสดัส่วนที่

ตอ้งการความกวา้ง เช่น เขม็ขดัเสน้ใหญ่ อาจไม่เหมาะสมส าหรบัผูส้วม

ใส่ที่มรีูปร่างเล็ก หรอืปกเสื้อที่กว้างก็จะเน้นช่วงไหล่  ซึ่งจะเหมาะ

ส าหรบัคนทีม่ชี่วงสะโพกกวา้ง 

3. การออกแบบของเส้นให้เกิดความกลมกลืนในแนวโค้ง (Curved 

Direction) คือการใช้เส้นให้กลมกลนืกนัในแนวโค้ง  ใช้ในส่วนที่มี

ลกัษณะเป็นวงกลม หรอืในส่วนใหค้วามรูส้กึทีอ่่อนนุ่ม อ่อนหวานได ้

4. ความกลมกลนืของส ี(Harmony of Colors) การใชส้เีดยีวหรอืสใีนกลุ่ม

เดยีวกนั ใหค้วามกลมกลนืไดด้ี แต่ในพืน้ทีใ่หญ่ หากไม่ใชส้ตีดักนับา้ง

จะดูเรยีบและค่อนข้างขรมึ การใช้สทีี่มคีวามกลมกลืน ต้องพจิารณา

เรื่องสรี้อนและสเียน็ด้วย  การใช้สีเดยีวที่อยู่ใน shade เดยีวกนั เช่น 

กางเกงสนี ้าเงนิเขม้ เสือ้ควรเป็นสฟ้ีาอ่อนหรอืสนี ้าเงนิอ่อน  ซึง่จะอยู่ใน 

Value และ Intensity เดยีวกนั 

5. การกลมกลนืดว้ยพื้นผวิ (Harmony of Texture) การใช้เนื้อผา้ต่างๆ 

ควรใหเ้หมาะสมกบัโอกาสและการใชด้ว้ย  

แฟชัน่บางยคุสมยันิยมใชพ้ืน้ผวิทีต่รงกนัขา้มกนั เช่น ใชผ้า้ organdy แทน 

linin (ผ้าorgandy เป็นผ้าฝ้ายชนิดหนึ่งที่ทอแบบ plain weave ลกัษณะของ

เส้นด้ายที่ทอจะหยกิงอ  ฉะนัน้พื้นผวิผ้าจะหยาบเลก็น้อย ไม่เรยีบซะทเีดยีว)  

หรอืใช ้velvet แทน satin (velvet มลีกัษณะเหมอืน satin หรอืไหม โดยจะทอ 

plain weave หรอื twill weave ดา้นหลงัผา้  ดา้นหน้าจะเป็นขนๆ บางครัง้จะใช้

ด้ายผสมกนั เช่น ด้านหน้าเป็นไหม  ด้านหลงัเป็น cotton หรอื้ดานหน้าเป็น

rayon ด้านหลัง เ ป็นไหมหรือไนลอน)   หรือ ใช้  velveteen แทน cotton 

(velveteen เป็นผ้าฝ้ายชนิดหนึ่งที่มผีวิหน้าหยาบ และเป็นขนเลก็น้อย เหมาะ

ส าหรบัตดัสทู  และชุดทีต่ดัเป็นกางเกง  ผา้ไมแ่ขง็มากนกั น ้าหนกัปานกลาง) 

 นักออกแบบต้องท าความเขา้ใจเรื่องความกลมกลนื  ส่วนทีเ่กดิการตดั

กนัแล้วไม่ได้ท าให้หมดความสวยงามลงไป  เช่น ผู้หญงิที่มรีูปหน้ายาวแหลม 
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ปากเลก็ ไหล่ลาดมาก การออกแบบคอเสือ้ หากถอืหลกัของความกลมกลนื จะ

ท าให้เหน็ส่วนที่ไม่สวยงามใหเ้ด่นชดัขึน้  ฉะนัน้การออกแบบต้องใช้ความตรง

ขา้มของเส้นมาใช้แต่เพยีงเลก็น้อย  อาจไม่ตดักนัหรอืตรงขา้มกนัอย่างรุนแรง 

เช่น ถ้าใช้คอเสื้อลกัษณะสี่เหลี่ยมมาช่วย จะเป็นการใช้ในรูปแบบตรงกนัข้าม

มากจนเกนิไป ท าให้ไม่สวย  แต่ใช้ลกัษณะคอเสื้อที่เป็นรูปตวัยู  จะท าให้เกิด

ความกลมกลนืกบัใบหน้า เป็นการใชร้ปูแบบตรงกนัขา้มมาใชเ้พยีงเลก็น้อย ท า

ใหเ้กดิความกลมกลนื 

สิ่งเหล่านี้ เป็นพื้นฐานของการออกแบบเสื้อผ้าที่มีความจ าเป็นในการ
ออกแบบ นักออกแบบควรค านึกถงึเพื่อให้รปูแบบของเสือ้ผ้ามคีวามเหมาะสม
และมรีูปทรงทีส่มบูรณ์ตามแนวคดิของการสรา้งสรรคผ์ลงาน ซึง่เป็นแนวทางที่
ส าคัญที่นักออกแบบพึงปฏิบัติหรือน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ของผลงานที่แตกต่างและ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

DPU



62 

 

2.2.5 กำรเลือกใช้ผำ้ในกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 

นักออกแบบควรให้ความส าคญักบัการเลอืกใช้ผ้าให้เหมาะสมกบัการออกแบบ
เครือ่งแต่งกาย เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถน าไปใชใ้นการออกแบบไดอ้ย่าง
เหมาะนัน้นักออกแบบอาจอาศยัหลกัส าคญัในการพจิารณาหลกัหารเลอืกใชผ้้า 3 ประการ 
ซึง่ประกอบดว้ย การพจิารณาตามความเหมาะสมของโอกาส การพจิารณาลายผา้ และการ
พจิารณาลกัษณะพืน้ผวิของผา้ 

การพจิารณาความเหมาะสมของโอกาส ได้แก่ การพจิารณาความเหมาะสมจาก
สภาพแวดลอ้ม หรอื โอกาสของการใช้งาน เช่น การออกแบบส าหรบัเสือ้ผ้าฤดูหนาว นัก
ออกแบบควรเลอืกผ้าทีม่เีนื้อหนาทีช่่องอากาศผ่านทะลุได้ยาก เช่น ผ้าขนสตัว ์ผา้ทอไหม
พรม ฯลฯ การออกแบบส าหรบัเสื้อผ้าฤดูร้อน ควรเป็นผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติจากพชื 
เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ที่มคีวามบางและมชี่องให้ลมผ่านได้ดกี็จะเหมาะสมกบัการสวมใส่
เพราะช่วยซบัเหงื่อได้ดีกว่าผ้าที่เป็นใยสงัเคราะห์ หรือหากต้องการออกแบบเสื้อผ้าที่
ตอ้งการใชง้านในชวีติประจ าวนักค็วรเลอืกดวู่าผา้ชนิดใดมคีวามทนทานต่อการใชง้านและมี
เนื้อผ้าเป็นไปในทศิทางที่กล่าวขา้งต้น ซึ่งปัจจุบนัมผี้าใยสงัเคราะห์ผลติขึน้มาเพื่อรบัรอง
การใชง้านในแต่ละประเภทอยูแ่ลว้ นกัออกแบบควรเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม โดยเฉพาะรปูแบบ
เสือ้ผา้ในโอกาสพเิศษจะต้องใชผ้า้ทีม่คีวามมนัเงา บางเบา เพื่อท าใหเ้กดิความสวยงามให้
เหมาะกบัสถานที ่

2.2.5.1 การพจิารณาลายผ้า เป็นการเลอืกลายผ้าเพื่อน าไปใช้ใหม้คีวามเหมาะสม
และหากต้องการออกแบบเพื่อเป็นงานแฟชัน่แล้วมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ 
เพื่อให้งานออกมาเป็นงานแฟชัน่ชัน้สูง ซึ่งลกัษณะของผ้าทัว่ไปสามารถ
แบ่งไดด้งันี้ 
1. ผา้พืน้ เป็นผา้ทีไ่มม่ลีวดลายซึง้จะมลีกัษณะแตกต่างกนัไปตามประเภท

ของพื้นผวิ แลมคีวามหนาบางแตกต่างกนั นักออกแบบจ าเป็นต้องท า
ความเขา้ใจกบัลกัษณะการใชง้านของเสื้อผา้เสยีก่อนแลว้จงึเลอืกใชผ้้า
ใหม้คีวามเหมาะสม ซึง่ผ้าพืน้จะเป็นผา้ทีส่ามารถใชใ้นการออกแบบได้
ค่อนข้างง่ายเพราะไม่มลีวดลายเป็นตวัก าหนด ดงันัน้ผ้าพื้นคงขึน้อยู่
กับความต้องการในการใช้สีของผู้ออกแบบว่าต้องการใช้สีใดและ
ก าหนดความหนาบางพรอ้มกบัพืน้ผวิสมัผสัคงต้องขึน้อยู่กบัการใชง้าน
ของผูส้วมใส่ 

2. ผ้าลาย เป็นผ้าที่เกิดจากการใช้เส้นประกอบขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต 
รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงนามธรรม ฯลฯ แบบต่าง ๆ เช่น วงกลม 
สีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม ฯลฯ น ามาจดัองคป์ระกอบใหเ้กดิความสวยงามใน
ลกัษณะต่าง ๆ ซึง่การออกแบบเสือ้ผา้ต้องพจิารณา การต่อลายใหต้รง
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กับตะเข็บ หรอืรอยต่อ ที่ส าคญัคือ การเลือกใช้ลายให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของผูส้วมใส่และโอกาส  

2.2.5.2 การพิจารณาลักษณะพื้นผิว เป็นการพิจารณาในการเลือกใช้ผ้าโดย
ค านึงถงึหลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ ความนุ่มนวลและความกระดา้ง และความ
หนาบางของผ้า ซึ่งทัว่ไปแล้วการใช้งานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่นัก
ออกแบบตอ้งการในการสื่อใหเ้หน็ถงึเสน้กรอบนอกทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั
ออกไป แต่ทัง้นี้กต็อ้งขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและแนวคดิในการออกแบบ 

จากขอ้มลูขา้งต้นการพจิารณาความเหมาะสมในการเลอืกใช้ผา้กบังานออกแบบ
เสือ้ผา้เป็นหลกัส าคญัพืน้ฐานทีน่ักออกแบบควรปฏบิตั ิปัจจยัทีส่ าคญัคอืการเริม่ต้นกบัการ
ท าความเขา้ใจในวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นและน ามาประยุกต์ใช้กบัการออกแบบ ซึง่จะมคีวาม
เหมาะสมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักออกแบบ ที่
พยายามส่งเสริมให้ผลงานของตนเองมีความเหมาะสมกับผู้สวมใส่และโอกาสใช้งาน
ประเภทใด สิ่งที่ส าคัญคือการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการรวมทาง
บุคลกิภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

2.3 ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัแฟชัน่ 

2.3.1 ควำมหมำยและควำมเข้ำใจเก่ียวกบัแฟชัน่ 

แฟชัน่ เ ป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า fashion ความหมายของ
ราชบัณฑติยสถานให้ความหมายของค านี้ว่า “สมยันิยมหรอืวิธีการที่นิยมกันทัว่ไปชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง” เป็นการยอมรบัจนเกดิเป็นค่านิยม ซึง่หากกล่าวถงึค าว่าแฟชัน่ หลายคนมี
มุมมองลงไปในเรื่องของเครื่องแต่งกาย เพราะหากกล่าวถงึค าว่าแฟชัน่ในกระแสปัจจุบนั
นัน้แฟชัน่เครื่องแต่งกายจะมพีื้นที่ในกระแสความนิยมมากเป็นอนัดบัแรก อาจเป็นเพราะ
การยดึพื้นที่ในการบรโิภคที่มอีตัราการซื้อหามากเป็นอนัดบัหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มผู้บรโิภค
สามารถจบัจ่ายได้ไม่ยากนักเพราะราคาไม่แพงจนเกนิไป อกีทัง้ก าลงัซื้อของกลุ่มวยัรุ่นที่
ต้องการมพีืน้ทีข่องตวัเองอยู่บนกระแสของค าว่า “แฟชัน่” ดงันัน้แฟชัน่อาจกล่าวไดว้่าเป็น
กระแสความนิยมทัว่ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจมกีระบวนการเกดิการเปลี่ยนแปลงใน
รปูแบบหรอืภาษาในช่วงหนึ่งซึง่เป็นไปตามกระแส 

 ความสนใจแฟชัน่ของวยัรุ่นก่อตวัขึน้ในบรบิทของการปฏสิมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อน 
วยัรุ่นหนัมาสนใจแฟชัน่ส่วนหนึ่งเพราะต้องการสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม ผ่านการมี
ความสนใจร่วมกนัในเรื่องเดยีวกนั เพื่อแลกเปลีย่นแลว้พูดคุยท าให้สามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มได ้รปูแบบทางวฒันธรรมทีม่อียูว่ยัรุน่สามารถเลอืกเขา้รว่มได ้ประกอบกบัเงื่อนไข
เฉพาะสถานการณ์ในช่วงเวลารวมถงึโครงสรา้งของต าแหน่งทางสงัคมของวยัรุ่น ณ เวลา
นัน้ ๆ 
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ปัจจุบนัมกีารศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคสนิค้าพบว่า สนิคา้ในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศของวยัรุน่ไทยเกาะกระแสแฟชัน่ และไม่ยดึตดิในแบรนดส์นิค้าอกีต่อไปขอเพยีง
มฟัีงกช์ัน่ในการใชง้านทีต่รงกบัความต้องการกพ็รอ้มจะตดัสนิใจซือ้ไดท้นัทแีละในกลุ่มของ
นักเรยีนนักศกึษาถอืเป็นตลาดที่มกี าลงัซื้อสูงกลุ่มหนึ่งของประเทศโดยสงัเกตได้จากงาน
แสดงสนิค้าไอททีี่จดัขึ้นตลอดทัง้ปี จะพบว่าผู้ซื้อรายใหญ่ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักเรยีน
นกัศกึษา และกลุ่มคนท างาน 

ทัง้นี้พฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนัได้มกีารเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดตีพอสมควรโดยจะเน้นความสะดวก ความชอบ และเป็นการบรโิภคตามกระแส 
องิแฟชัน่เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึเป็นผูน้ ากระแส ในขณะเดยีวกนักล็ดพฤตกิรรมการยดึตดิใน
แบรนด์สนิค้าลง ดงันัน้หากผ้าไทยมกีารปรบัปรุงรูปแบบและภาพราคาให้มคีวามสมัพนัธ์
กับความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น อาจเป็นแนวทางในการส่งเสริมการตลาดเพื่อเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่มกี าลงัซื้อสูงสุดในกลุ่มผู้บรโิภค และสามารถเพิม่ฐานผู้บรโิภคผ้าไทยให้
สงูขึน้ 

วยัรุ่นเป็นวยัที่มกีารเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒภิาวะทัง้ร่างกาย จติใจ อารมณ์และ
สงัคม จงึนับว่าเป็นช่วงหนึ่งของชวีติที่มกีารเปลี่ยนแปลงมากทีสุ่ดของช่วงชวีติ เนื่องจาก
เป็นช่วงต่อของวยัเดก็และผูใ้หญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะต้นของวยัจะมกีารเปลีย่นแปลง
มากมายเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว จะมผีลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นด้วย
กนัเองและบุคคลรอบขา้งหากกระบวนการเปลีย่นแปลงดงักล่าว เป็นไปอย่างเหมาะสมโดย
การดแูลเอาใจใส่และการใหค้วามรูจ้ะช่วยใหว้ยัรุ่น สามารถปรบัตวัและมกีารพฒันาแนวคดิ
ที่เหมาะสม หากมกีารกระตุ้นให้มคีวามรกัและห่วงแหน ค่านิยม ศลิปวฒันธรรม อนัเป็น
พืน้ฐานของการด ารงชวีติภายใตชุ้มชน สงัคมของประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม บรรเทาปัญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นทัง้แรงผลกัดนัและแรงกระตุ้นให้พฒันาการด้านอื่น เป็นไป
ด้วยดี จะเห็นได้ว่าวยัรุ่น ให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อน เพราะเป็นกลุ่มที่อยู่ ในช่วงวัย
เดยีวกนั มคีวามต้องการรวมทัง้ความชอบ และมปัีญหาเดยีวกนัวยัรุ่นจงึเหน็ความส าคญั
ของกลุ่มเพื่อนและต้องการไดก้ารยอมรบัจากกลุ่ม สิง่หนึ่งที่วยัรุ่นเลอืกคอืความนิยมตาม
กระแสแฟชัน่เพื่อใหต้วัเองเป็นส่วนหนึ่งของกระแส และบุคคลรอบขา้งใหก้ารยอมรบั 

ดงันัน้การให้ความส าคญัของแฟชัน่ในฐานะวฒันธรรมบรโิภคเกิดขึ้นมาโดย
อตัโนมตัจิากการผลติทีแ่พร่หลายขึน้ของการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่ทุนนิยม ปรากฏการณ์ทาง
วัฒนธรรมบริโภคยังถูกเสริมด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสังคมปัจจุบัน ที่มี
ประสิทธิผลในการผลิตเป็นการเสริมสร้างความยุ่งเหยิง ของการใช้สินค้าเพื่อแสดง
สถานภาพ รวมกบัการมองขา้งเส้นแย่ง ของศลิปะชัน้สูงกบัศลิปะเพื่อมวลชนทีน่่าคดิบาง
คนให้ความเห็นว่าเป็นวัดทะนะท าแบบหลังสมัยใหม่หรือเรียกว่า Postmodernism 
วฒันธรรมบรโิภคนิยมถูกสรา้งความหมายให้สมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัได้ผ่านการใช้สื่อภายใต้
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ค่านิยมอนัเป็นกตกิารว่มท าใหผู้บ้รโิภคตระหนักรบัรูถ้งึการทีต่นเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
ได้ ในขณะเดยีวกนัภายใต้แนวคดิดงักล่าว ปัจเจกชนก็สามารถปรุงแต่งความหมายหรอื 
อตัลกัษณ์ เฉพาะของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการทางจติใจอ่านความหมายต่างๆ 
ทีผู่ผ้ลติสนิคา้จดัเตรยีมไว ้

2.3.2 แฟชัน่กบักำรพฒันำแนวคิดกำรออกแบบ 

แฟชัน่การแต่งกายของคนในชาตเิป็นสิง่หนึ่งทีส่ะทอ้น ควบคู่ไปกบัหลายหลาย
สิ่งไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมในสังคม ทัง้ยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนในชาต ิ
ปัจจบุนัมกีารส่งเสรมิการรณรงคใ์ชผ้า้ไทยกนัอย่างกวา้งขวางแต่อย่างทีท่ราบกนัว่าผา้ไทย
กค็งยงัมคีวามนิยมอยู่ในวงจ ากดั จากการศกึษาแลว้พบว่าเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูทีม่ผีา้ไทยอย่าง
ผ้าทอพื้นบ้านเป็นวสัดุในการตดัเยบ็ที่มอียู่ในท้องตลาดมรีูปแบบยงัไม่ทนัสมยัอกีทัง้มใีห้
เลือกน้อย และรูปแบบยังไม่เหมาะกับสุภาพสตรีที่มีอายุต ่ ากว่า 30 ปี แสดงให้เกิด
ความรูส้กึเป็นทางการและดมูอีาย ุใชง้านในโอกาสพเิศษและออกงานสงัคมเท่านัน้ จงึท าให้
กลุ่มวยัรุน่ไมส่นใจทีจ่ะเลอืกใชใ้นชวีติประจ าวนั  

ท าอยา่งไรจะท าใหค้นไทยกลบัมาใชผ้า้ไทย รปูแบบของผา้กบัผา้ต้องไปดว้ยกนั
การปลูกฝังจติส านึก ปลูกค่านิยมความเป็นไทยชาตินิยมส าคญัให้คนไทยภูมใิจในความ
เป็นไทย แต่ไมต่ าหนิคนใชข้องนอก ทุกอย่างต้องค่อย ๆ พฒันา กระทรวงวฒันธรรมคงท า
เดยีวไมไ่ด ้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวทิยาศาสตรน่์าจะรว่มมอืพฒันารปูแบบเสน้
ใยผ้าไทยให้ง่ายต่อการดูแลรกัษาเพื่อขยายกลุ่มไปยงัวยัรุ่นคนท างานที่ชอบผ้าดูแลง่าย 
ขณะเดยีวกนั ผูใ้หญ่ตอ้งเปิดใจกวา้ง ใหว้ยัรุ่นคนรุน่ใหมแ่ต่งไทยดว้ยผา้สมยัใหม่ 

2.4  งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ณัฐกฤต ติฐวริุฬห์ (2550)ท าการศกึษา ผ้าจก จากการถกัทอในวถิีชวีติสู่การ
ผลติเพื่อการคา้โดยศกึษาขอ้มลูจากกลุ่มทอผา้จกไทยวนจงัหวดัราชบุรเีพื่อสบืคน้เจตจ านง
ที่อยู่เบื้องหลงัระบบความหมายและกระบวนการสร้างความหมายทางวฒันธรรมซึ่งใช้
แลกเปลี่ยนกนัในวถิกีารด ารงอยู่ ของชาวไทยวน ภายใต้วธิกีารผลติเพื่อยงัชพีในสงัคม
ประเพณผี่านกระบวนการทอผา้และผนืผา้จกในวถิชีวีติชาวไทยอยู่วนัและการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกบัชาวไทยยวนเมื่อผ้าจกถูกทาเพื่อสนองความต้องการของผู้บรโิภค ในระบบ
เศรษฐกจิเพื่อการคา้อนัเป็นผลมาจากกระบวนการพฒันาสู่ความทนัสมยัของอุดมการณ์รฐั 
พบว่า การฟ้ืนฟูวฒันธรรมชุมชนภายใต้เจตจ านงในการพฒันาประเทศสู่ความทนัสมยั ท า
ใหผ้า้จกซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ในวถิชีวีติเปลีย่นแปลงไปสู่การผลติเพื่อการคา้ ท าให้
วถิกีารด ารงอยูใ่นสงัคมประเพณทีีเ่ป็นการผลติเพื่อยงัชพี กระบวนการทอผา้จกและ พืน้ผา้
จกถูกสรา้งให้มคีวามหมายทางวฒันธรรม ที่เชื่อมโยงกบัวถิชีวีติที่พึ่งพาธรรมชาต ิระบบ
คุณค่าทางภมูปัิญญาและความเชื่อทางศาสนา ภายใต้ระบบความคดิหรอืโลกทศัน์ของผูท้อ 
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แต่เมือ่ผา้จกถูกผลติเพื่อการคา้ในสงัคมทีท่นัสมยั ผา้จกถูกสรา้งใหม้คีวามหมายทีแ่สดงถงึ
ภาพลกัษณ์ รสนิยม ฐานะต าแหน่งทางสังคม และรปูแบบการด ารงชวีติของผูใ้ชผ้า้ วธิกีาร
ถกัทอผ้าจกจงึเปลีย่นแปลงไปโดยเป็นการผสมผสาน ความต้องการของผูบ้รโิภคในระบบ
ตลาดกบัศลิปะทีเ่ป็นตวัตนของผูท้อ 

สุพรรณ สมไทย และคณะ (2550)ท าการศึกษา การออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
ตกแต่งบ้านโดยแนวคิดจากวัฒนธรรมชาวไทยทรงด า มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ออกแบบ
ผลติภณัฑ ์ของตกแต่งบา้นโดยแนวคดิจาก วฒันธรรมชาวไทยทรงด า และพฒันาลวดลาย
บนผลติภณัฑใ์หก้ลมกลนืกบัการตกแต่งบา้นในปัจจุบนั พบว่า ผลการศกึษาลวดลายและสี
บนผ้าทอมาเป็นแนวคดิในการออกแบบผลติภณัฑ์ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ และหมอนอิง ใน 3 
รปูแบบ 3 สไตล ์คอื สไตลค์ลาสสคิ สไตลร์่วมสมยัและสไตลส์มยัใหม่ ซึง่ทัง้ 3 สไตลน์ัน้ 
สามารถน ามาตกแต่งภายในบ้านปัจจุบนัได้ แต่ผลการประเมนิส่วนใหญ่จะเลือกสไตล์
คลาสสคิ ซึง่มรีปูแบบลวดลายใกลเ้คยีงของเดมิมาก ท าใหผู้ผ้ลติ ผลติไดง้่าย และผูบ้รโิภค
จะรูจ้กัมากกว่าเป็นลวดลายจากวฒันธรรมไทยทรงด า การน าลวดลายและเทคนิควธิกีารท า
มาออกแบบใหม่ให้ใชไ้ด้ในปัจจุบนั เป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้ลุ่มผูผ้ลติและเป็นการเพิม่
ความหลากหลายในรูปแบบผลติภณัฑ์ไทยทรงด าซึ่งของเดมิไม่ม ีเป็นการสรา้งงานและ
สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลติ และเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยทรงด าให้กลมกลนืกับ
สงัคมปัจจบุนั 

ดวงพร ตัง้วงศ์ (2554)ท าการศกึษา การพฒันาผลติภณัฑห์ตัถกรรมจากผา้พื้น
เมอืงไทยทรงด าอ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัราชบุร ีพบว่า การพฒันาผลติภณัฑห์ตัถกรรมจาก
ผ้าพื้นเมอืงไทยทรงด า ควรมกีารพฒันาในด้านรูปแบบ และมคีวามต้องการให้ผลติภณัฑ์
หตัถกรรมจากผา้พืน้เมอืงไทยทรงด า ควรมกีารพฒันาในดา้นรปูแบบ และความต้องการให้
ผลติภณัฑห์ตัถกรรมจากผ้าพื้นเมอืงไทยทรงด า มสีดีงัเดมิของชาวไทยทรงด า ซึ่งในการ
พฒันาหรอืประยุกต์ผลิตภัณฑ์ประเภทเคหะสิ่งทอนัน้ ทุกรูปแบบจะต้องไปในทิศทาง
เดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลวดลาย สสีัน การใช้วตัถุดบิต่างๆ มาใช้ในการตกแต่ง 
หรือจะเป็นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ต้องค านึงคือ ความกลมกลืนของ
ผลติภณัฑ ์ซึง่จะเป็นการสรา้งคุณค่า และความน่าสนใจของผลติภณัฑใ์หน่้าใชย้ิง่ขึน้ไปอกี
ดว้ย 

ปรชัญ์ หาญกลา้, พรสนอง วงศ์สงิหท์อง (2557) ท าการศกึษา แนวทางในการ
สรา้งสรรคอ์อกแบบเครื่องแต่งกายโดยใชว้ตัถุดบิหลกัจากผา้ทอมอืของอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
จงัหวดัเชยีงราย ใหเ้ป็นสนิค้าทีม่คีวามทนัสมยัและสามารถสวมใส่ไดใ้นชวีติประจ าวนัโดย
ใชแ้นวคดิการออกแบบอย่างยัง่ยนื (Sustainable Design) ในการออกแบบ และเพื่อเพิม่
ทางเลือกให้กับผู้บรโิภคได้เลือกใช้และสามารถแข่งขนักับตลาดสินค้าเครื่องแต่งกาย
ส าเรจ็รปูในปัจจุบนัได ้โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัคอื หาหลกัการส าคญัของการออกแบบ
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อย่างยัง่ยืนจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจากผลงาน
ออกแบบที่ใช้แนวคิดเดียวกัน หาอัตลักษณ์ของผ้าทอมือในอ าเภอเวียงเชียงรุ้งจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น รวมไปถึงการก าหนดกลุ่ม
ผู้บรโิภคเป้าหมาย ตลาดของผลติภณัฑแ์ละวเิคราะห์แนวโน้มแฟชัน่ในฤดูใบไม้ร่วง ฤดู
หนาวปี ค.ศ.2014 เพื่อหาแนวคดิและแรงบนัดาลใจในการออกแบบ  

ศุภฤกษ์ กุลสุ (2550) ศกึษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลวดลายผ้าทอไทแดง 

บา้นหนองบวัทอง แขวงเวยีงจนัทร ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มวีตัถุประสงค์

เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงของลวดลายผา้ทอไทแดง และความเชื่อทีส่มัพนัธก์บัลวดลายใน

อดีต ตัง้แต่ปีพ.ศ.2553 ถึงปัจจุบัน และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลวดลายผ้าทอไทแดง มีประชากรที่ใช้ใน

การศกึษา คอืคนในหมูบ่า้น แขวงเวยีงจนัทร ์สปป.ลาวพนักงานทอผา้รา้นแพงไหมแกลอรี ่

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูคอื แบบบนัทกึขอ้มลู พบว่า ผา้ทอของบ้านหนองบวัทองใน

ปัจจบุนัมคีวามแตกต่างกบัผา้ทอไทแดงในอดตีอยา่งเหน็ไดช้ดั โดยผา้ทอของบา้นหนองบวั

ทองในปัจจุบนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคอื 1กลุ่มชาวบ้าน 2กลุ่มแพงไหมแกลอรี ่ซึง่ทัง้

สองกลุ่มนี้อยูใ่นสงัคมเดยีวกนั วฒันธรรมเดยีวกนั แต่ปัจจยัทีท่ าใหส้นิคา้ผา้ทอของทัง้สอง

กลุ่มนี้มลีกัษณะแตกต่างกนั คอื ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ เนื่องจากการผลติผ้าทอของทัง้สอง

กลุ่มนี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อขายให้กบักลุ่มตลาดที่แตกต่างกนั นอกจากนี้ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ

นัน้มอีทิธพิลในการก าหนดรูปแบบและลวดลายของผ้ามากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัปัจจยัต่างๆ

และยงัคงเป็นตวัก าหนดทศิทางการผลติสนิคา้ต่อไปในอนาคต 

ทิพย์วิมล อุ่นป้อง (2550) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม

ผลติภณัฑผ์า้ทอบางกลุ่มภายใต้โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาโครงสรา้งการจดัองค์กร การผลติ การตลาด และการเงนิของกลุ่ม

ผู้ผลติผ้าทอของกลุ่มภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ ในจงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อ

วเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มผู้ผลติผลติภณัฑผ์า้ทอของกลุ่มภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลติภณัฑ ์ในจงัหวดัเชยีงใหม ่และเพื่อศกึษาถงึผลจากการเขา้รว่มโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอของกลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาคอื กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสนัก้างปลา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่

และกลุ่มทอผา้แมบ่า้นกองหนิ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 

คอื แบบสมัภาษณ์ พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสนัก้างปลาเป็นกลุ่มที่มศีกัยภาพใน

ระดบัดนีัน้ มปัีจจยัด้านการจดัองค์กรการผลติ การตลาดและการเงนิเข้มแข็งในทุกด้าน 
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ส่วนกลุ่มทอผา้แม่บา้นกองหนิเป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพในระดบัต ่านัน้ มปัีจจยัทางดา้นการจดั

องค์กรการผลติ การตลาดและการเงนิอ่อนแอในทุกด้าน โดยปัจจยัทางด้านการจดัการ

องค์กรทัง้สองกลุ่มมีการก าหนดโครงสร้างการบริการงานกลุ่มเหมือนกัน แต่กลุ่มที่มี

ศกัยภาพในระดบัดจีะมกีารปฏบิตัหิน้าที ่ตามความรบัผดิชอบของตนอย่างจรงิจงั พรอ้มทัง้

มีการประสานงานกันภายในกลุ่มเป็นอย่างดี นอกจากนั ้นยังมี ผู้น าที่ เข้มแข็ง มี

ความสามารถในการบรหิารงาน สรา้งฐานการตลาดทีแ่น่นอนใหก้บักลุ่ม อกีทัง้ยงัไดร้บัการ

สนับสนับสนุนและช่วยเหลอืจากหน่วยงานของรฐัในด้านเงนิทุนและความรูจ้นกระทัง่กลุ่ม

สามารถยนืหยดัไดด้ว้ยตนเอง ส่วนกลุ่มที่มศีกัยภาพในระดบัต ่านัน้ แมจ้ะมกีารแบ่งหน้าที่

กนัอย่างชดัเจนแล้ว แต่ไม่ได้มกีารปฏบิตัหิน้าที่กนัอย่างจรงิจงั เนื่องจากกลุ่มฯได้เปลี่ยน

บทบาทจากกรผลติเพื่อจ าหน่ายเป็นการรบัจา้งทอผ้าเพยีงอย่างเดยีว ท าให้ขาดขวญัและ

ก าลงัใจในการท างาน แมว้่ากลุ่มจะไดร้บัการสนับสนุนและช่วยเหลอืจากหน่วยงานของรฐั

ทัง้ในด้านเงนิทุนและความรูก้็ตาม ผู้น ากลุ่มไม่สามารถเป็นศูนยก์ลางในการประสานงาน

กลุ่มไดเ้ท่าทีค่วร ส่วนระเบยีบขอ้บงัคบัของทัง้สองกลุ่มนัน้เกดิจากขอ้ตกลงของสมาชกิเอง 

ปัจจยัด้านการผลิต ทัง้สองกลุ่มมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าเหมือนกัน แต่กลุ่มที่มี

ศกัยภาพในระดบัดนีัน้ มผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นทีเ่ป็นผา้ทอลายดัง้เดมิและลายประยุกต์ต่างๆจาก

การสร้างสรรค์ของสมาชกิกลุ่มในการพฒันาลวดลายและรูปแบบให้สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของตลาดอยูเ่สมอ มปีรมิาณการผลติสม ่าเสมอตลอดปี มกีารแบ่งหน้าทีใ่นการผลติ

อยา่งชดัเจน ส่วนกลุ่มทีม่ศีกัยภาพในระดบัต ่านัน้ มลีกัษณะการผลติตามความต้องการของ

ลูกค้าเท่านัน้ การบรหิารการผลติไม่มคีวามซ ้าซ้อนมากนัก ปรมิาณการผลติขึน้อยู่กบัผูว้่า

จา้ง โดยกลุ่มไม่ต้องรบัผดิชอบในการจดัซื้อวตัถุดบิ ส าหรบัปัจจยัด้านการตลาด ทัง้สอง

กลุ่มมคีวามแตกต่างกันที่ฐานการตลาดรองรบัผลติภณัฑ์ ส่งผลให้กลุ่มที่มศีกัยภาพใน

ระดบัดไีม่มปัีญหาดา้นการเงนิ เนื่องจากมเีงนิทุนหมุนเวยีนจากการจ าหน่ายผลติภณัฑอ์ยู่

ตลอด แต่กลุ่มที่มีศักยภาพในระดับต ่ าไม่มีฐานการตลาดรองรับ ท าให้ไม่มีเงินทุน

หมุนเวยีนในการผลติจนกระทัง่ต้องล้มเลกิการผลติเพื่อจ าหน่ายไปเป็นการรบัจา้งการทอ

ผ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการจ ากัดการพฒันากลุ่มในทุกรูปแบบ ข้อเสนอแนะในการ

พฒันากลุ่มผูผ้ลติใหม้ศีกัยภาพต่อไป คอืการพฒันาดา้นการจดัการองคก์ร โดยการกระตุ้น

ใหส้มาชดิกลุ่มทุกคนมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของรา้นร่วมกนั ผูกพนักบักลุ่มของตนอย่างแทจ้รงิ 

การพฒันาดา้นการผลติ แมว้่าการผลติผา้ทอส่วนใหญ่ผูผ้ลติมคีวามช านาญจากการสื่อสาร

ความรูจ้ากภูมปัิญญามาตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษแล้ว แต่ควรมกีารประยุกต์ภูมปัิญญาเขา้กบั

ความร่วมสมยัเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การพฒันาด้านการตลาดควรได้รบัการ
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ส่งเสรมิของภาครฐัในการเปิดช่องทางการตลาด การพฒันาด้านการเงนิ ควรมกีารจดัท า

บญัชีกลุ่มอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลทางการเงนิที่ได้ มาก าหนดราคา

ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

อจัฉรา สโรบล (2549) ศึกษาเรื่องการมสี่วนร่วมของชุมชนดอยเต่าในการ

พฒันาภูมปัิญญาด้านสิง่ทอ มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการวเิคราะห์บรบิททางเศรษฐกิจ -

สงัคม ประวติศิาสตรแ์ละการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนดอยเต่า รวมทัง้การเงื่อนไขปัจจยัส าคญั

ของการพฒันาภูมปัิญญาดา้นสิง่ทอ วฒันธรรมการสบืทอดและลักษณะของลวดลายผา้ทอ

ดัง้เดมิของชุมชนดอยเต่า รวมทัง้การพฒันาภูมปัิญญาด้านสิง่ทอของชุมชนดอยเต่า และ

เพื่อศกึษากระบวนการมสี่วนร่วมในการสรา้งอตัลกัษณ์ผลติภณัฑช์ุมชนและความสามารถ

ในการจดัการผลติภณัฑ์ของชุมชนอนัเป็นผลมาจากการพฒันาภูมปัิญญาด้านสิง่ทอเพื่อ

น าไปสู่การสรา้งพืน้ฐานอาชพีของบา้นในชุมชนดอยเต่า มกีลุ่มศกึษาทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื 

หมู่บ้านดอยเต่า หมู่บ้านสนัป่าด าและหมู่บ้านดอยเต่าใต้ พบว่า ในอดตีชุมชนดอยเต่ามี

วฒันธรรมการใช้ผ้าเป็นการผลติเพื่อใช้ในครวัเรอืน เป็นภูมปัิญญาที่ส ัง่สมสบืทอดกนัมา

จากบรรพบุรุษ มลีวดลายเป็นเอกลกัษณ์แต่เนื่องจากการพฒันาประเทศตามแนวคดิความ

ทนัสมยัท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งของเศรษฐกจิและสงัคมอนัเป็นผลมาจาก

นโยบายของรฐับาลกลางและทอ้งถิน่ไดก่้อใหเ้กดิผลกระทบต่อวฒันธรรมการใชผ้า้และการ

สร้างสรรค์ภูมปัิญญาด้านสิ่งทอของชุมชนดอยเต่าท าให้เอกลกัษณ์ดงักล่าวสูญหายไป 

ดงันัน้ชาวบา้นชุมชนดอยเต่าจงึร่วมกนัท าการฟ้ืนฟูเอกลกัษณ์ผา้ทอลวดลายดัง้เดมิขึน้มา

โดยกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑช์ุมชนเป็นการก่อตวัขึ้นในเชงิปฏสิงัสรรค์

ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในการให้ความหมาย คุณค่าความเชื่อสืบต่อกันมา และ

ชุมชนดอยเต่าไดพ้ยายามสรา้งความเป็นอตัลกัษณ์โดยร่วมกนัคดัเลอืกผา้ลายไกล ผ้าถุง

ลายซิน่แซง เป็นลวดลายเอกลกัษณ์ของกลุ่มทอผา้ดอยเต่า ส่วนด้านสยีอ้มเอกลกัษณ์คอื

การย้อมด้วยสธีรรมชาติ โดยการยดึสีจากธรรมชาติเช่นกัน และแปรรูปผ้าทอลวดลาย

ดัง้เดมิเป็นผลติภณัฑร์ปูแบบต่างๆเพื่อเหมาะในการน าไปใชต้ามประโยชน์ใชส้อย จดัแสดง

สนิค้า สรา้งเครอืข่ายการตลาด และถ่ายทอดภูมปัิญญาสิง่ทอแก่เยาวชนเพื่อการอนุรกัษ์

ต่อไป และพบว่าเงือ่นไขปัจจยัของการพฒันาภมูปัิญญาสิง่ทอ ไดแ้ก่ ความต้องการมรีายได ้

การเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคม การสื่อสาร การถ่ายทอด ภูมปัิญญาทอผ้าและระบบ

การศกึษา  ส าหรบัการมสี่วนรว่มของชุมชนดอยเต่าในการพฒันาภูมปัิญญาดา้นสิง่ทอคอื  

1) กระบวนการวางแผนปฏบิตักิารมสี่วนรว่มโดยใชเ้ทคนิคAIC   

2) กระบวนการปฏบิตักิารทอลวดวายดัง้เดมิตวัอยา่งทัง้7ลาย  
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3) กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของลวดลายดัง้เดมิครัง้ที1่  

4) กระบวนการแกปั้ญหาเรือ่งอุปกรณ์และการยอ้มสธีรรมชาต ิ  

5) กระบวนการปฏิบัติการทอลวดลายดัง้เดิมและการเรียนรู้เรื่องลวดลาย

ระหว่างสมาชกิ   

6) กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของลวดลายดัง้เดมิครัง้ทีส่อง   

7) กระบวนการปฏบิตักิารทอเพื่อฝึกความช านาญในการทอลวดลายดัง้เดมิ   

8) กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารเพื่อรเิริม่ก่อตัง้กลุ่มผา้บา้นดอยเต่า 

 ภาณุพงษ์ ขา้งจะงาม (2552) ศกึษาเรื่องการอนุลกัษณ์ผ้าทอตนีจกของชาว

พวน ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั มวีตัถุประสงค์เพื่อการศกึษาการ

อนุรกัษ์วธิกีารทอผ้าตีนจกแบบดัง้เดมิของชาวพวน ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรสีชันาลยั 

จงัหวดัสุโขทยั มกีลุ่มศกึษาทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ผูท้ีม่คีวามรู้ในดา้นต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ทอผ้าตีนจก คือผู้น าชุมชน ผู้สนับสนุนภาครฐั ผู้มคีวามเชี่ยวชาญเรื่องผ้าทอตีนจก ผู้

ประกอบอาชพีการทอผา้ตนีจกบ้านหาดเสีย้ว และผู้ประกอบการรา้นค้าจ าหน่ายผ้าทอตนี

จกบ้านหาดเสี้ยว เครื่องมอที่ใช้ในการศึกษาคอื แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง พบว่า 

กระบวนการผลติผ้าทอตีนจกที่ควรแก่การอนุรกัษ์ม ี3 ขัน้ตอนคอื การเตรยีมฝ้าย การ

เตรยีมหูกและการทอเป็นผนืผ้า ส่วนการอนุรกัษ์และการเก็บรกัษาเครื่องมอืและอุปกรณ์

ของผา้ตนีจกนัน้ถอืไดว้่าชาวพวน บา้นหาดเสีย้วไดใ้ชภู้มปัิญญาการเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอย่าง

ด ีและแนวทางการอนุรกัษ์ผ้าทอตนีจกของชาวพวน ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรสีชันาลยั 

จงัหวดัสุโขทยั ม ี4 แนวทางได้แก่ การป้องกนัดูแลรกัษาผ้าทอตีนจกโดยการท าความ

สะอาดก่อนการเกบ็รกัษาอยา่งดใีนตูเ้สือ้ผา้ การปฏบิตักิารอนุรกัษ์โดยการผลติผา้ทอตนีจก

ให้คงรูปแบบทัง้ลวดลายและสสีนั การสงวนรกัษาโดยการเก็บผ้าทอตนีจกให้กลบัมาเป็น

ส่วนหน่ึงของสงัคมชุมชนบา้นหาดเสีย้ว โดยการถ่ายทอดความรูเ้รื่องกระบวนการทอผา้ตนี

จก ใหเ้ยาวชนและการณ์รณรงคใ์หค้นในชุมชนหนัมาสนใจในเรือ่งการทอผา้ตนีจกมากขึน้ 

 บัญชา อุดโพธิ ์(2551) ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาผ้าทอตีนจก ลายน ้ าถ้วม : 

กรณศีกึษากลุ่มผา้ทอตนีจกวดับา้นไร่ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพฒันาผ้าทอตีนจกลายหนีน ้าถ้วมในชวีิตปัจจุบนั และเพื่อ

ศกึษาหาแนวทางการพฒันาผ้าทอตีนจกลายหนีน ้าถ้วม กรณีศกึษากลุ่มทอผ้าตีนจก วดั

บา้นไร่ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ มกีลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ศกึษาคอื สมาชกิกลุ่มทอผ้า

ตนีจกวดับา้นไร ่อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ เจา้อาวาส ผูสู้งอายุ เจา้หน้าทีห่น่วยงาน
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ราชการทีเ่กี่ยวขอ้งและผู้บรโิภคในและนอกชุมชน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคอื แบบ

บนัทกึและแบบสมัภาษณ์ พบว่า ขอ้มลูพืน้ฐานของการพฒันาผา้ทอตนัจกลายน ้าถ้วม จาก

อดตีจนถงึปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คอื ช่วงระยะเวลาที ่1 ลายหนีน ้าถ้วมยงั

ปรากฏบนผ้าทอตนีจก ซึ่งเป็นช่วงที่ความเจรญิของถิน่ที่อยู่มปีระชากรอาศยัแถบสองฝัง่

แม่น ้าปิงเป็นปกต ิช่วงระยะเวลาที ่2 เป็นช่วงทีม่กีารปิดกัน้ล าน ้าปิงเพื่อสรา้งเขื่อนภูมพิล 

เกดิน ้าท่วม ประชากรอพยพหนีน ้า ชื่อผา้ทอตนีจกลายหนีน ้าถ้วมจงึไดต้ามการเกดิน ้าท่วม 

ช่วงระยะเวลาที่ 3 เป็นช่วงทีล่วดลายผา้ทอตนีจกลายหนีน ้าถ้วมได้ถูกใช้เป็นหลกัฐานที่

แสดงถงึมรดกทางหตัถกรรมของบรรพบุรษุ แนวทางการพฒันาผา้ทอตนีจกลายหนีน ้าถ้วม 

ควนพฒันาผา้ตนีจกลายหนีน ้าถ้วม ใน 4 ด้านดงันี้ ดา้นคุณภาพการทอ ลวดลายการใช้ส ี

ดา้นการรกัษาเอกลกัษณ์ลวดลายผ้าทอตนีจกลายหนีน ้าถ้วม ดา้นการประชาสมัพนัธ์และ

ดา้นการสบืทอดการทอผา้ตนีจกลายหนีน ้าถว้มใหแ้ก่เยาวชนรุ่นต่อไป 

 จากการศกึษาของสมโชค เฉตระการ (2552) พบว่า ชุมชนที่มกีารรวมกลุ่ม

อาชพีทอผา้ไหมของเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางทัง้หมด ความเป็นมาของกลุ่ม

มปีระวตัิความเป็นมา และมกีารถ่ายทอดภูมปัิญญาเกี่ยวกบัการทอผ้าไหมสู่รุ่นลูกหลาน

ทัง้สิน้ และมแีนวทางการเรยีนรูสู้่ความเป็นเลศิของการพฒันาอาชพีทอผา้ไหม โดยเริม่ต้น

จากการถ่ายทอดภมูปัิญญาดา้นการทอผา้ไหมสู่รุ่นลูกหลานในระดบัครวัเรอืน มกีารรวมตวั

เป็นกลุ่มอาชีพ โดยอาศัยแรงจูงใจ โดยเฉพาะจากนโยบาย การจัดระบบและกลไก

ช่วยเหลอืประชาชนของรฐับาล ท าใหเ้กดิกระบวนการในการเรยีนรูแ้ละมกีารพฒันากลุ่มให้

มคีวามเข้มแข็งขึ้นเป็นล าดบั โดยการเรยีนรู้นัน้มรีูปแบบด าเนินการในระดบัครวัเรอืน 

ระดบักลุ่มอาชพี และระดบัโรงเรยีน มภีูมปัิญญาชาวบา้นดา้นการทอผา้ไหมเป็นก าลงัหลกั

ในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ โดยใชว้ธิกีารสอนภาคทฤษฎดีว้ยการบอก อธบิาย

ให้ท่องจ า ให้ดูตวัอย่างของจริง และเรยีนรูภ้าคปฏบิตัิด้วยการปฏบิตัิจรงิที่กลุ่มอาชพีใน

ชุมชนในลกัษณะของ One the job training 

จากขอ้มลูขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าการทอผา้ฝ้าย ไดม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภค ซึ่งมรีะบบคดิทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ อนัเป็นการ
มุ่งสู่การผลติเพื่อการค้าควบคู่ไปกบัการด ารงซึ่งอตัลกัษณ์ที่แสดงถงึวถิชีวีติของชาวไทย
แบบดัง้เดมิ สิง่เหล่านี้อาจเป็นตวัชีใ้หเ้หน็ถงึระบบทุนนิยมที่เขา้มาแทรกกบัชุมชน ซึง่ย่อม
เป็นไปตามวถิีชวีติที่เกดิการเปลี่ยนแปลงไปตามบรบิทแวดล้อม แต่ผลกระทบที่เกดิจาก
การเปลี่ยนแปลงคือ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตามไม่ทันความต้องการของผู้บริโภค 

DPU



72 

 

แนวทางหนึ่งคอื การศึกษาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการออกแบบผลติภณัฑ์ใน
รปูแบบทีย่ ัง่ยนืเพื่อการสรา้งอาชพีควบคู่กบัการอนุรกัษ์วฒันธรรมดัง้เดมิ 
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บทท่ี 3 
วิธีกำรด ำเนินงำนวิจยั 

 
 การศกึษาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผ้าฝ้าย
กรณศีกึษาชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน เน้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา
ร่วมกบัการส ารวจทศันคตเิกี่ยวกบัผา้ฝ้าย และ ความต้องการในรูปแบบเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูจากผ้า
ผ้าฝ้าย โดยน าผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ย อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพในการออกแบบสนิคา้พืน้เมอืงในกลุ่มของเสือ้ผ้าส าเรจ็รปู โดยมกีารศกึษาขอ้มลูแบบ
ผสมผสานงานวจิยัเชงิสถติแิละวจิยัเชงิคุณภาพ มกีารด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

 ประชากรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ สภุาพสตรทีีอ่ยูใ่นวยัท างานช่วงอายรุะหว่าง 25 ปี-35ปี กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ สุภาพสตรทีีอ่ยูใ่นวยัท างานช่วงอายรุะหว่าง 25 ปี-35 ปี ที่
ท างานในจงัหวดัน่านและเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 100 คน 
  
3.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจยั 

 การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้ ใชแ้บบสอบถาม เพื่อใชใ้นการเกบ็ รวบรวมขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืแบบส ารวจตามกรอบแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งควบคู่กบัการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผูต้อบแบบส ารวจ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดงัต่อไปนี้ 
 ตอนที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบส ารวจ 
 ตอนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัทศันคตเิกีย่วกบัผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ 
 ตอนที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัความตอ้งการในรปูแบบเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูจากผา้ฝ้าย 
  

โดยก าหนดระดบัทศันคตเิกีย่วกบัผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ และความตอ้งการในรปูแบบเสือ้ผา้
ส าเรจ็รปูจากผา้ฝ้าย โดยใหน้ ้าหนกัคะแนน ดงันี้ 
 

มทีศันคต/ิความตอ้งการในระดบัมากทีสุ่ด   5 คะแนน 
 มทีศันคต/ิความตอ้งการในระดบัมาก    4 คะแนน 
 มทีศันคต/ิความตอ้งการในระดบัปานกลาง   3 คะแนน 
 มทีศันคต/ิความตอ้งการในระดบัน้อย    2 คะแนน 
 มทีศันคต/ิความตอ้งการในระดบัน้อยมาก    1 คะแนน 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระดบัการประเมนิทีม่อียู ่ 5 ระดบัผูว้จิยัจงึใชค้ะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้าก
ขอ้มลูตวัอยา่งเป็นเกณฑใ์นการแปลความหมาย โดยการแบ่งเกณฑเ์ปรยีบเทยีบจะแบ่งตรง
กึง่กลางของอนัตรภาคชัน้ ซึง่คะแนนสงูสุดเท่ากบั 5 และคะแนนต ่าสุดเท่ากบั 1 เพื่อใหไ้ด้
ลกัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงแบบปกต ิ (Normal Distribution) โดยใชส้ตูรหาค่าช่วงกวา้งของ
แต่ละชัน้ไดด้งันี้ 
 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด 
        จ านวนชัน้ 
       = 5  -  1 
           5 
       = 0.80 
 การแปลความหมายของคะแนน ผูว้จิยัก าหนดเกณฑส์ าหรบัวดัระดบัทศันคตเิกีย่วกบั
ผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ และความต้องการในรปูแบบเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูจากผา้ฝ้าย โดยใชเ้กณฑเ์ฉลีย่เป็น
ตวัชีว้ดัโดยก าหนดเกณฑด์งันี้ (บุญชม ศรสีะอาด และ บุญส่ง นิลแกว้,2535) 
 
 คะแนนเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึ มรีะดบัทศันคต/ิความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถงึ มรีะดบัทศันคต/ิความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึ มรีะดบัทศันคต/ิความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ มรีะดบัทศันคต/ิความตอ้งการอยูใ่นระดบัน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถงึ มรีะดบัทศันคต/ิความตอ้งการอยูใ่นระดบัน้อยมาก 
 
3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้วจิยัได้ใช้ 3 แบบ คอื แบบศกึษาเอกสารและงานวจิยัแบบ 
ไมเ่ป็นทางการ และแบบเป็นทางการ ดงัต่อไปนี้ 
 3.3.1 การศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้มูลเกี่ยวกบัผ้าผา้ฝ้ายบ้านเฮี้ย 
เพื่อจะน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงายวจิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.3.2 การศกึษาขอ้มลูจากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง ทีต่อบแบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคต ิ
3 ด้าน ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจ ค าถามเกี่ยวกบัทศันคตเิกี่ยวกบัผ้า
ฝ้ายบา้นเฮีย้ ค าถามเกีย่วกบัความตอ้งการในรปูแบบเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูจากผา้ฝ้าย 
 3.3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบเครื่อง
แต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายใหก้บัชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
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3.4 กำรวิเครำะหข้์อมลู 

 การวิจัยครัง้นี้มุ่งเน้นศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการ
ออกแบบ และพฒันาเครื่องแต่งกายสตรจีากผ้าฝ้ายให้กบัชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ย อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่านา โดยเน้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติคิวบคู่กบัการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการส ารวจ
ทศันคตแิละความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทีม่ต่ีอรปูแบบจากผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ น ามาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบรว่มกบัการวเิคราะหข์อ้มลูภาคเอกสาร เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันาศกัยภาพใน
การออกแบบให้กบัชุมชน อนัเป็นแนวทางในพฒันารูปแบบสนิค้าพื้นเมอืงในกลุ่มของเสื้อผ้า
ส าเรจ็รปู  
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บทท่ี 4 

ผลกำรศึกษำ 

      ผลงานวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เรื่อง การศกึษาแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผ้าฝ้าย กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ย 
อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน นี้      มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  

1) ศกึษาข้อมูลในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรขีองชุมชนทอผ้าฝ้าย ณ บ้าน
เฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน  

2) ค้นหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผ้าฝ้าย อันเป็น
แนวทางเพิม่ศกัยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผ้าฝ้ายให้ทนัสมยั
และเป็นที่นิยม ได้มาตรฐานและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ชุมชนของชาวบา้น 
และยงัเป็นการส่งเสรมิอาชพีของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้  

โดยมขีัน้ตอนการวจิยั 3 ขัน้ไดแ้ก่  
1) การศกึษาขอ้มลูการจ าแนกลกัษณะเด่นของลายผา้ทีชุ่มชนมอียู่ 
2) การสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนและตัวแทนจ าหน่ายเกี่ยวกับปัญหาและความ

ตอ้งการขยายกลุ่มลกูคา้  
3) การน าหลกัการออกแบบเครือ่งแต่งกายมาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบเครื่องแต่ง

กายสตรจีากผา้ฝ้ายทีเ่หมาะสม  
สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 

 
4.1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสมัภำษณ์หวัหน้ำชุมชน เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกำยสตรี

ของชุมชนทอผำ้ฝ้ำย ณ บ้ำนเฮ้ีย อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน 
    จากการศกึษาสมัภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกบัเครื่องแต่งกายสตรขีองชุมชนทอผ้าฝ้าย ณ 
บ้านเฮี้ย อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ที่มอียู่ในปัจจุบนัที่ได้จากการลงพื้นที่ ได้แก่ ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ลกัษณะของผา้ฝ้าย ทอมอืทีชุ่มชนมอียูค่อื ผา้ทอลายน ้าไหล และผา้ทอลายขดิ ซึง่มรีายละเอยีด
สรปุไดด้งันี้ 

4.1.1 ผ้ำทอลำยน ้ำไหล เป็นผ้าฝ้ายทอมอืที่มลีวดลายคลา้ยสายน ้า ตามแบบชาวไทลื้อ
ในปัจจุบนัมกีารพฒันารปูแบบไปเรื่อยๆ เช่น ลายน ้าไหลสอดส ีลายน ้าไหลสายรุง้ 
นิยมใช้ไหมเงนิและไหมทอง เทคนิคการทอจะเป็นแบบลายขดัธรรมดา แต่ใช้ด้าย
หลากสีพุ่ ง เกาะเกี่ยวกันเ ป็นช่วง  ๆ ให้ เกิดจังหวะของลายน ้ าไหล เ ป็น
ลกัษณะเฉพาะของชาวเมอืงน่าน เรยีกกรรมวธิกีารทอนี้ว่า “ล้วง” แต่ชาวไทลื้อ 
อ าเภอเชียงของ และเชียงค า จงัหวดัเชียงราย เรยีกว่า “เกาะ” เทคนิคนี้อาจ
ดดัแปลงพฒันาเป็นลายอื่น ๆ เรยีกว่าลายผกัแว่น ลายจรวด ฯลฯ เป็นต้น  โดยผา้

DPU



77 

 

ทอลายน ้าไหลถอืว่าเป็นลายทีท่างชุมชนน ามาใชผ้ลติเครื่องแต่งกายมานานตัง้แต่ก็
ตัง้ชุมชนจนถงึปัจจบุนั 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 4.1  แสดงรปูแบบผา้ทอลายน ้าไหล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 4.2  แสดงลกัษณะเครือ่งแต่งกายทีใ่ชผ้า้ฝ้ายทอมอืลายน ้าไหล 
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4.1.2 ผ้ำทอลำยขิด  คอื ผ้าที่ทอเก็บแบบขดิ หรอืเก็บดอก เหมอืนผ้าที่มกีารปักดอก

ด้วยฝีมอืประณีต มคีวามยากในการทอสูง การทอผ้าขิดต้องใช้ไม้เก็บขิดเป็น

อุปกรณ์ส าคญัในการทอตลอดเวลา ไมเ้กบ็ขดิจะเป็นสิง่บงัคบัใหเ้กดิลวดลายต่างๆ

บนเนื้อผา้ ซึง่จะมรีปูทรงแบบลายเรขาคณิต ลายทอซ ้ากนัตลอดผนืขนาดเลก็ใหญ่

ตามประโยชน์ใชส้อย  

ลายขิดต่างๆได้มาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่ได้พบเห็น และมี

ความหมายในการใช้งานเช่น ขดิดอกแก้ว ได้มาจากดอกไมช้นิดหนึ่ง มกีลิน่หอม 

เป็นลายทีใ่ชส้ าหรบัไหวผู้ใ้หญ่ ขดิแมงเงาไดม้าจากแมงมพีษิชนิดหนึ่งที่มลีกัษณะ

คล้ายแมลงป่อง แต่ตวัเลก็กว่าเป็นลายทีใ่ช้ส าหรบัรบัแขกที่บ้าน ขดิขนักระหย่อง

ได้ลายมาจากขนัชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านใช้ส าหรบัใส่ดอกไมบู้ชาพระ ต่อมาได้มกีาร

ดดัแปลงให้เป็นประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ เช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าม่านผ้าคลุม

เตียง กระเป๋าถอื โคมไฟ ฯลฯ โดยผ้าทอลายขดิเป็นลายที่ชุมชนน ามาใช้ในการ

ตกแต่งเครือ่งแต่งกายไดไ้มน่านนกั 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.3 แสดงผา้ทอลายขดิ 
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ภำพท่ี 4.4 แสดงเครือ่งแต่งกายทีชุ่มชนใชผ้า้ทอลายขดิในการตกแต่ง 
 
4.2 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูจำกกำรสมัภำษณ์ตวัแทนชุมชนเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกำยสตรี

ของชุมชนทอผ้ำฝ้ำย ณ บ้ำนเฮ้ีย อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน 
 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ตวัแทนชุมชนทอผา้ฝ้าย พบว่า ทางชุมชน

มคีวามต้องการทีจ่ะขยายกลุ่มลูกค้าเพื่อสรา้งงานและรายได้ใหก้บัสมาชกิ โดยมคีวามคดิว่าจะ

ผลติเครื่องแต่งกายส าหรบัสตรทีีม่อีายุอยู่ในช่วง 30 – 40 ปี ซึง่ดว้ยลกัษณะการท างานในการ

ผลติเครื่องแต่งกายในแบบที่ชุมชนมอียู่เดมิคอื ให้สมาชกิทอผ้าออกมาเป็นผนื หวัหน้าชุมชน

เป็นคนออกแบบและสรา้งแบบตดัโดยหวัหน้าชุมชนไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานในการออกแบบมาก่อน 

จงึเลอืกใชว้ธิเีปิดดูแบบตามนิตยสารและมาประยุกต์ตามความคดิของตนเอง ส่งผลให้รูปแบบ

เครือ่งแต่งกายทีไ่ดด้สูงูวยั ไมด่งึดดูกลุ่มเป้าหมายใหม่ สรุปขอ้มลูรปูแบบเดมิและรปูแบบใหม่ได้

ดงัรปูภาพต่อไปนี้ 
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ภำพท่ี 4.5 แสดงเครือ่งแต่งกายรปูแบบเดมิและเครือ่งแต่งกายรปูแบบใหม่ 
 
4.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสมัภำษณ์ตวัแทนจ ำหน่ำยผ้ำฝ้ำยบ้ำนเฮ้ียในกำร 

ออกร้ำนงำนศิลปำชีพประทีปไทย 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูการสมัภาษณ์ตวัแทนจ าหน่ายผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ในการออกรา้น
งานศิลปาชพีประทปีไทย พบว่า  ผลจากการสมัภาษณ์ตวัแทนจ าหน่ายของชุมชนในการออ
กรา้นงานศลิปาชพีประทปีไทย ครัง้ที ่4 วนัที ่8-16 สงิหาคม 2558 ดงันี้ 

4.3.1 กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจในเครื่องแต่งกายรูปแบบเดิมที่ใช้ผ้าทอลายน ้าไหล
น้อยลง เพราะ รปูแบบมคีวามใกลเ้คยีงกบัของรา้นคา้อื่นๆ  

4.3.2  กลุ่มลกูคา้สมยัใหมม่คีวามสนใจในรปูแบบใหมท่ีใ่ชผ้า้ทอลายขดิท ารายละเอยีด
การตกแต่งในปรมิาณทีน้่อยลง 

4.3.3 มโีครงชุดที่เป็นทรงตรงไม่เขา้รปูท าให้ดูทนัสมยักว่าของเดมิที่ทางชุมชนน ามา
จ าหน่ายมากกว่า  
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4.3.4 ทางชุมชนยงัขาดหลกัในการออกแบบเครื่องแต่ง ที่เหมาะสมกบัความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ยงัไม่สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้  ยงัขาดการใช้
องค์ประกอบพืน้ฐานในการออกแบบดงันี้ เสน้(Line) ส ี(Color) ที่ว่าง (Space) 
รปูแบบหรอืรปูร่าง (From) พืน้ผวิ (Texture) โครงร่างเงา (Silhouettes) ซึง่ใน
การออกแบบเครื่องแต่งกายยงัขาดการใช้ ส ี(Color) รปูแบบ (From) ลวดลาย 
(Textile) โครงร่างเงา(Silhouettes) และรายละเอียดการตกแต่ง (Detail) ที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความทนัสมยัของกลุ่มลกูคา้สมยัใหม่ 
 

4.4 ผลสรปุจำกกำรวิเครำะห์หำรปูแบบกำรพฒันำกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยสตรี
จำกผ้ำฝ้ำยบ้ำนเฮ้ีย อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน จำกชุดท่ีมีอยู่จริงตำมลกัษณะของ
ตวัอย่ำงเคร่ืองแต่งกำยของชุมชน และจ ำหน่ำยได้มำกท่ีสดุ 
 

จากการวเิคราะหแ์นวทางในการพฒันาการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้าย
บา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน โดยผูว้จิยัจงึน าเครือ่งแต่งกายทีท่างชุมชนผลติออกมาเพื่อ
จ าหน่ายในช่วงเดอืนมกราคม-เดอืนสงิหาคม 2558 มาวเิคราะหใ์นตารางเพื่อหารปูแบบทีค่วร
พฒันาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของชุมชนทีม่อีายุ 30-40  ปีทีช่อบเครือ่งแต่งกายจากผา้
ฝ้ายทอแต่หารปูแบบทีท่นัสมยักว่าทีม่อียูไ่มไ่ด ้ โดยใชห้ลกัพืน้ฐานองคป์ระกอบในการออกแบบ
เครือ่งแต่งกาย เป็นเกณฑโ์ดยคดัจากรปูแบบชุดท างานทีม่จี าหน่ายตัง้แต่เดอืนมกราคม – เดอืน
สงิหาคม 2558 ตามลกัษณะของตวัอยา่งเครือ่งแต่งกายของชุมชน จ านวน 10 ชุด เพราะเป็น
รปูแบบทีท่างชุมชนท าออกมาจ าหน่ายมากทีสุ่ด สรปุผลการวเิคราะหแ์นวทางในการพฒันาการ
ออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ ไดด้งันี้ 
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ตำรำงท่ี 4.1  แสดงการวเิคราะหร์ปูแบบเครือ่งแต่งกายเดมิของทางชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 5 การวเิคราะหล์กัษณะของตวัอยา่งเครือ่งแต่งกายของชุมชน  
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ตำรำงท่ี 4.1  แสดงการวเิคราะหร์ปูแบบเครือ่งแต่งกายเดมิของทางชุมชน (ต่อ) 
 

 
 

ภำพท่ี 5 การวเิคราะหล์กัษณะของตวัอยา่งเครือ่งแต่งกายของชุมชน (ต่อ) 
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ตำรำงท่ี 4.1  แสดงการวเิคราะหร์ปูแบบเครือ่งแต่งกายเดมิของทางชุมชน (ต่อ) 
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  4.5  ผลสรปุจำกกำรวิเครำะหแ์นวทำงในกำรพฒันำกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยสตรี
จำกผ้ำฝ้ำยบ้ำนเฮ้ีย อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน ให้เหมำะสมและสอดคล้องกบัควำมต้องกำร
ของกลุ่มลกูค้ำสมยัใหม่ 
 

 จากการวเิคราะหร์ูปแบบเครื่องแต่งกายของชุมชนตามหลกัองคป์ระกอบพืน้ฐานในการ
ออกแบบเครือ่งแต่งกายไดผ้ลดงันี้ 
 1.  ด้ำนรปูแบบเคร่ืองแต่งกำย ส่วนใหญ่จะเป็นชุดท างาน หรอืชุดท างานกึ่งล าลอง 
ซึง่ไม่มผีลต่อการขยายกลุ่มเป้าหมาย ด้านลกัษณะชุด จะเป็นชุดเดรสและเสื้อกระโปรงเขา้ชุด
กนั ท าใหโ้อกาสในการใชส้อยน้อยลง เพราะตอ้งใส่คู่กนัตลอด 
 2.  ด้ำนลวดลำยผ้ำ ส่วนใหญ่ในหนึ่งชุดจะใชผ้า้ทอสพีืน้เป็นหลกั ใชผ้า้ทอลายขดิและ
น ้าไหลเป็นส่วนตกแต่งตามล าดบั ซึง่ถอืเป็นจุดเด่นของผลติภณัฑช์ุมชน แต่ยงัขาดการวางแผน
ในการใชผ้า้พืน้กบัผา้ลายในปรมิาณทีเ่หมาะสม 
 3.  ด้ำนกำรตกแต่ง ส่วนใหญ่จะใชผ้า้ทีม่ลีวดลาย ทัง้ลายน ้าไหลและลายขดิ โดยการ
ตดัเป็นเส้น แล้วน ามาตัดต่อลงบนผ้าพื้น ตามแนวนอน แนวตัง้ และแนวเฉียง โดยไม่ได้ใช้
หลกัการออกแบบ ส่งผลใหเ้ครือ่งแต่งกายของชุมชนขาดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โอกาสการใชส้อย
น้อยลงเพราะยากทีจ่ะน าไปสวมใส่รว่มกบัชุดอื่นได ้และเสน้แนวตัง้แนวนอนยงัมผีลต่อสรรีะของ
ผูส้วมใส่ เช่น คนทีม่รีปูรา่งใหญ่กอ็าจจะไมเ่ลอืกซือ้ชุดทีเ่ป็นลายขวาง เป็นตน้ 
 4.  ด้ำนกำรใช้สี ซึ่งสามารถจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มสจีากลกัษณะของลายผา้ทีต่่างกนั 
คอื ลายน ้าไหล จะมสีสีนัที่หลากหลายขึน้อยู่กบัการเลอืกสมีายอ้ม แต่ลายขดิจะจ ากดัอยู่ไม่กี่ส ี
เพราะทางชุมชนน าผ้าไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นด้วย เช่น ผ้าคลุมเตียง หมอน 
กระเป๋าฯลฯ แต่ในด้านการออกแบบแล้วการจ ากัดจ านวนสีถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะท าให้
ภาพรวมของเครื่องแต่งกายไปในทศิทางเดยีวกนั ท าให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าสนิค้าได้ ตรงกนั
ข้ามถ้าชุมชนไม่วางแผนในการย้อมสีฝ้ายที่จะน ามาทอลายน ้ าไหลก็จะท าให้เกิดความ
หลากหลายจนเกนิไป 
 5.  ด้ำนโครงร่ำงเงำ ส่วนมากเป็นโครงชุดที่เขา้รูป ในท่อนบน และท่อนล่างเป็นทรง
ตรง ซึ่งถือว่ามทีางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายน้อยมาก โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ที่
ตอ้งการโครงชุดทีไ่มเ่ขา้รปูตามสมยันิยม 
 6.  แนวทำงในกำรพฒันำรปูแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายทอมอื คอื มรีปูแบบ
เครือ่งแต่งกายทีห่ลากหลาย แยกท่อนบนท่อนล่าง เช่น เสือ้ กระโปรง มโีครงชุดทีไ่ม่เขา้รปู วาง
แผนการออกแบบอย่างเป็นขัน้ตอน สรา้งลกัษณะเฉพาะในการออกแบบจากการใชแ้รงบนัดาล
ใจในการออกแบบ เพื่อใหเ้กดิกลุ่มสทีีจ่ะใชใ้นการยอ้มฝ้าย เกดิลกัษณะของการวางลวดลายและ
เครือ่งตกแต่งต่างๆใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนั และปรมิาณทีเ่หมาะสม 
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4.6  ผลสรุปขัน้ตอนแนวทำงในกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยสตรีจำกผ้ำฝ้ำยบ้ำนเฮ้ีย 
อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน ให้เหมำะสมและสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
สมยัใหม่ จากผลทีไ่ด ้ท าใหส้ามารถสรปุขัน้ตอนไดด้งันี้ 
 

 

ภำพท่ี 4.6 แนวทางในการออกแบบเครือ่งแต่งกายผา้ฝ้ายใหเ้ป็นทีน่ิยมและทนัสมยั 
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4.7   ผลสรุปจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรเลือกซ้ือ
เคร่ืองแต่งกำยผำ้ฝ้ำย   ไทลื้อ บ้ำนเฮ้ีย อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน 
 จากการศกึษาขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกซือ้เครื่องแต่งกายผา้ฝ้ายไทลือ้ บา้น
เฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่านในดา้นรปูแบบเสือ้ผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าฝ้ายจากกลุ่มเป้าหมายที่
เขา้มาซือ้เครือ่งแต่งกายผา้ฝ้าย จ านวน 100 ราย พบว่า ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 78.00 มอีายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 60.00  ส่วนใหญ่
มอีาชพีพนกังานบรษิทั หา้งรา้น และธุรกจิส่วนตวั  
คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 และมรีายได ้อยูร่ะหว่าง 21,000-30,000 บาท     
 
ตำรำงท่ี 4.2  ความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกบัลกัษณะสขีองเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย

จากผา้ฝ้าย 

ลกัษณะสีของเส้ือผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย (Color) จ ำนวน ร้อยละ 

ใชส้เีดยีวกนัทีม่นี ้าหนกัแตกต่างกนั (Monochrome Color) 42 42.00 

ใชส้ทีีใ่กลเ้คยีงกนัในวงสเีดยีวกนั (Related Color) 38 38.00 

ใช ้2 ส ีสตีรงขา้มส ี(Split Complementary Color) 20 20.00 

รวม 100 100.00 

 
 จากตารางที ่4.2 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้ส่วนใหญ่เลอืกซือ้เสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย
จากเสื้อผ้าที่มสีเีดยีวกนัแต่มนี ้าหนักแตกต่างกนั เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ เสื้อผ้าที่ใช้สี
ใกลเ้คยีงกนัในวงสเีดยีวกนั และใช ้2 สแีละเป็นสตีรงขา้มส ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.3  ความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัลกัษณะเสน้ของเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย
ทีช่อบ 

ลกัษณะเส้นของเส้ือผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย (Line) จ ำนวน ร้อยละ 

เสน้นอน ทีใ่หค้วามรูส้กึถงึความกวา้งและสงบน่ิง 22 22.00 

เสน้ตัง้ ทีใ่หค้วามรูส้กึถงึความสงู 18 18.00 

เสน้ซกิแซก ทีใ่หค้วามรูส้กึถงึความแปลกตื่นเตน้ 20 20.00 

เสน้โคง้ ทีใ่หค้วามรูส้กึอ่อนหวาน หรหูรา อ่อนชอ้ย 28 28.00 

เสน้ทแยง ทีใ่หค้วามรูส้กึเคลื่อนไหวหรอืไมอ่ยูน่ิ่ง 12 12.00 

รวม 100 100.00 

 
 จากตารางที ่4.3 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้ส่วนใหญ่เลอืกซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย
จากเสือ้ผา้ทีม่เีสน้โคง้ทีใ่หค้วามรูส้กึอ่อนหวาน หรหูรา และอ่อนชอ้ยเป็นอนัดบัแรก เสน้นอนที่
ใหค้วามรูส้กึถงึความกวา้งและสงบน่ิง เสน้ซกิแซก ทีใ่หค้วามรูส้กึถงึความแปลกตื่นเตน้ เสน้ตัง้ 
ทีรู่ส้กึถงึความสงู และเสน้ทแยง ทีใ่หค้วามรูส้กึเคลื่อนไหวหรอืไมอ่ยูน่ิ่ง ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.4 ความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัลกัษณะการตดัเยบ็เสือ้ผา้และเครือ่ง 

        แต่งกายทีช่อบ 

ลกัษณะการตดัเยบ็เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย (Cutting) จ านวน รอ้ยละ 

แบบที ่1 ใชก้ารตเีกรด็ตวัเสือ้เป็นเสน้ตรง 13 13.00 

แบบที ่2 ใชก้ารตเีกรด็ทบัเป็นเสน้เฉียง 12 12.00 

แบบที ่3 ใชก้ารตดัต่อตวัเสือ้ 16 16.00 

แบบที ่4 ใชก้ารต่อชิน้คลุมตวัเสือ้ 11 11.00 

แบบที ่5 ใชก้ารต่อซอ้นเป็นชัน้ 14 14.00 

แบบที ่6 ใชก้ารต่อซอ้นชัน้เดยีว 11 11.00 

แบบที ่7 ใชก้ารต่อยว้ยชายเสือ้ 8 8.00 

รวม 100 100.00 
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 จากตารางที ่ 4.4 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้ส่วนใหญ่เลอืกซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งแต่ง
กายจากเสือ้ผา้ทีม่ลีกัษณะการตดัเยบ็ตามรปูแบบที ่ 3 ใชก้ารตดัต่อตวัเสือ้เป็นอนัดบัที ่ 1 คดิ
เป็นรอ้ยละ 16 รองลงมาไดแ้ก่รปูแบบที ่ 5 ใชก้ารต่อซอ้นเป็นชัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14 รองลงมา
ไดแ้ก่รปูแบบที ่ 1 ใชก้ารตเีกรด็ตวัเสือ้เป็นเสน้ตรงคดิเป็นรอ้ยละ 13 และรปูแบบที ่ 2 ใชก้ารตี
เกรด็ทบัเป็นเสน้เฉียง คดิเป็นรอ้ยละ 12 ตามล าดบั 
 
 ตำรำงท่ี 4.5 ความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกบัลกัษณะการตกแต่งเสือ้ผา้และเครือ่งแต่ง

กายทีช่อบ 

ลกัษณะกำรตกแต่งเส้ือผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย  จ ำนวน ร้อยละ 

แบบที ่1 ตกแต่งดว้ยการตดัต่อดว้ยลายผา้ 21 21.00 

แบบที ่2 ตกแต่งดว้ยตวัแต่งส าเรจ็รปู 18 18.00 

แบบที ่3 ตกแต่งดว้ยแถบลาย 19 19.00 

แบบที ่4 ตกแต่งดว้ยการประดบัโบว์ 14 14.00 

แบบที ่5 ตกแต่งดว้ยเสน้เกรด็ 16 16.00 

แบบที ่6 ตกแต่งดว้ยพู่ 12 12.00 

รวม 100 100.00 

 
 จากตารางที ่4.5 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้ส่วนใหญ่เลอืกซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย
จากเสือ้ผา้ทีม่ลีกัษณะการตกแต่งตามรปูแบบที ่ 1 คอืการตกแต่งดว้ยการตดัต่อดว้ยลายผา้เป็น
อนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 21 รองลงไดม้าไดแ้ก่ รปูแบบที ่ 3 การตกแต่งดว้ยแถบลาย คดิเป็น
รอ้ยละ 19  ส่วนล าดบัทีส่ามไดแ้ก่รปูแบบที ่2 การตกแต่งดว้ยตวัแต่งส าเรจ็รปูคดิเป็นรอ้ยละ 18 
ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.6  ความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัเสน้กรอบนอกของเสือ้ผา้และเครือ่ง
แต่งกายทีช่อบ 

ลกัษณะเส้นกรอบนอกของเส้ือผำ้และเคร่ืองแต่งกำย  จ ำนวน ร้อยละ 

แบบที ่1 รปูแบบโคง้เวา้ตามรปูร่าง 28 28.00 

แบบที ่2 รปูแบบทรงบานพองหรอืทรงระฆงั 22 22.00 

แบบที ่3 ทรงตรงไม่รดัรปู 35 35.00 

แบบที ่4 ทรงสามเหลีย่ม 15 15.00 

รวม 100 100.00 

 
 จากตารางที ่ 4.6 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้ส่วนใหญ่เลอืกซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งแต่ง
กายจากเสือ้ผา้ทีม่เีสน้กรอบนอกตามรปูแบบที ่ 3 ทรงตรงไม่รดัรปู เป็นอนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ย
ละ 35 รองลงมาไดแ้ก่ รปูแบบที ่1 รปูแบบโคง้เวา้ตามรปูร่าง คดิเป็นรอ้ยละ 18 รองลงมาไดแ้ก่
รปูแบบที ่ 2 รปูแบบทรงบานพองหรอืทรงระฆงั คดิเป็นรอ้ยละ 22 และรปูแบบที ่ 4 ทรง
สามเหลีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 15  ตามล าดบั 

 จากผลการศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตร ี จากผา้
ฝ้ายกรณศีกึษาชุมชนทอผา้บา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ดว้ยการสมัภาษณ์หวัหน้าชุมชน
และตวัแทนชุมชนเกี่ยวกบัเครือ่งแต่งกายสตรขีองชุมชนทอผา้ฝ้าย ณ บา้นเฮีย้ อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่าน การสมัภาษณ์ตวัแทนจ าหน่ายผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ในการออกรา้นงานศลิปาชพีประทปี
ไทย การวเิคราะหห์ารปูแบบการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายบา้นเฮี้ย จากชุดทีม่อียู่
จรงิตามลกัษณะของตวัอยา่งเครือ่งแต่งกายของชุมชน และมกีารจ าหน่ายไดม้ากทีสุ่ด รวมถงึ
การสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกซือ้เครือ่งแต่งกายผา้ฝ้ายไทลือ้ บา้นเฮีย้ อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่านเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการพฒันาการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายบา้น
เฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ 
ผูว้จิยัจงึไดม้อบหมายใหน้กัศกึษาสรา้งตน้แบบชุดจ านวน 8 ชุด และน าไปด าเนินการสอบถาม
กลุ่มเป้าหมายทีม่อีายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 11 คน เพื่อใหแ้สดงความคดิเหน็ต่อผลติภณัฑ์
ทีส่รา้งขึน้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเหมาะสมดา้นการออกแบบ ความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การ
ประกอบงาน การตดัเยบ็ ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง การใชง้านไดจ้รงิ 
และความเหมาะสมในการน าผา้ไปใช ้ และเพื่อใหม้คีวามเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัวชิาและ
สอดคลอ้งความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้สมยัใหม ่ผูว้จิยัไดข้อความอนุเคราะหจ์ากท่าน  
ดร.วรากร เพญ็ศรนุีกูล ผูอ้ านวยการศูนยศ์กัยภาพการแขง่ขนัศลิปะเพื่อการออกแบบ 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ เป็นผูเ้ชีย่วชาญ แสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอตน้แบบผลติภณัฑด์งักล่าว  
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 ผลงานการสรา้งตน้แบบชุดจ านวน 8 ชุด มรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 
  

แบบที ่1 แบบที ่2 
  

แบบที ่3 แบบที ่4 
  

 
 
 
 
 

 
แบบที ่5 แบบที ่6 

   
 

 
 
 
 
  

แบบที ่7 แบบที ่8 
ภำพท่ี 4.7  รปูแบบชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาสรา้งขึน้จ านวน 8 แบบ 
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โดยมผีลจากการด าเนินการเกบ็ขอ้มลูของนกัศกึษาทีอ่อกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีาก
ผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน กบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีม่อีายรุะหว่าง 
30-40 ปี จ านวน 11 คนดงันี้ 

 
ตำรำงท่ี 4.7   รปูแบบเสือ้ผา้และการแต่งกายทีก่ลุ่มลูกคา้สมยัใหมเ่ลอืกซือ้จากผลติภณัฑท์ี่

นกัศกึษาสรา้งขึน้ จ านวน 8 ชุด 

แบบท่ีเลือก จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

แบบที ่1 1 9.09 

แบบที ่2 2 18.18 

แบบที ่3 1 9.09 

แบบที ่4 3 27.27 

แบบที ่5 3 27.27 

แบบที ่6 1 9.09 

แบบที ่7 0 0 

แบบที ่8 0 0 

รวม 11 100 

 
จากตารางที ่4.7 พบว่า กลุม่เป้าหมายลกูคา้สมยัใหม ่เลอืกแบบที ่4 และแบบที ่5 เป็น

อนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 27.27 รองลงมาคอืรปูแบบที ่ 2 คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 และอนัดบัที ่3 
ไดแ้ก่ รปูแบบที ่1,รปูแบบที ่3และรปูแบบที ่6 คดิเป็นรอ้ยละ 9.09 ส่วนล าดบัที ่4 ไดแ้ก่รปูแบบ
ที ่7 และรปูแบบที ่8 คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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โดยมรีายละเอยีดความคดิเหน็ของรปูแบบที ่ 4 ซึง่มผีูส้นใจเลอืกซือ้เป็นอนัดบัที่ 1  
ดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.8 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่4  
 

ตำรำงท่ี 4.8  ความคดิเหน็ของกลุ่มลกูคา้สมยัใหมท่ีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์แบบที ่4 ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

ระดบัควำมเหมำะสม 5 4 3 2 1 ค่ำเฉล่ีย 

ความเหมาะสมดา้นการออกแบบ 1 1 1   4.00 

ความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การประกอบงาน  
การตดัเยบ็ 

1 2    4.33 

ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง 1 1 1   4.00 

การใชง้านไดจ้รงิ 2 1    4.66 

ความเหมาะสมในการน าผา้ไปใช้ 2 1    4.66 

ค่าเฉลีย่โดยภาพรวม 4.33 

 
จากตารางที ่ 4.8 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้สมยัใหม่ จ านวน 3 คน มคีวามเหน็ต่อ

ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้แบบที ่ 4 ทีน่กัศกึษาสรา้งขึน้ว่ามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็น
ค่าเฉลีย่ 4.33 และเมือ่พจิารณาความเหมาะสมแยกเป็นรายดา้น พบว่า สามารถน าไปใชง้านได้
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จรงิและมคีวามเหมาะสมในการน าผา้ไปใช ้ ไดเ้หมาะสมระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.66 
รองลงมาคอืดา้นความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การประกอบงาน การตดัเยบ็ คดิเป็นค่าเฉลีย่ 
4.33 และมคีวามเหมาะสมดา้นออกแบบ ความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การประกอบงาน การ
ตดัเยบ็มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.00 ตามล าดบั 

 
รายละเอยีดความคดิเหน็ของรปูแบบที ่5 ซึง่เป็นตน้แบบทีม่ผีูส้นใจอนัดบัที ่1 มี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.9 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่5  
 

ตำรำงท่ี 4.9  ความคดิเหน็ของกลุ่มลกูคา้สมยัใหมท่ีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์แบบที ่5 ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

ระดบัควำมเหมำะสม 5 4 3 2 1 ค่ำเฉล่ีย 
ความเหมาะสมดา้นการออกแบบ 1 2    4.33 
ความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การประกอบงาน 
การตดัเยบ็ 

 3    4.00 

ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  2 1   3.66 
การใชง้านไดจ้รงิ 1  2   3.66 
ความเหมาะสมในการน าผา้ไปใช้ 1 1 1   4.00 

ค่าเฉลีย่โดยภาพรวม 3.93 
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จากตารางที ่ 4.9 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้สมยัใหม่ จ านวน 3 คน มคีวามเหน็ต่อ
ผลติภณัฑว์่าเสือ้ผา้รปูแบบที ่ 5 ทีน่กัศกึษาสรา้งขึน้โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่โดยภาพรวม 3.93  เมือ่พจิารณาความเหมาะสมแยกเป็นรายดา้น พบว่า ความ
เหมาะสมดา้นการออกแบบ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดที ่ 4.33  รองลงมาไดแ้ก่ ความเหมาะสมดา้น
โครงสรา้ง การประกอบงาน การตดัเยบ็  และความเหมาะสมในการน าผา้ไปใช ้มคี่าเฉลีย่ที ่4.00  
ส่วนความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบวสัดุตกแต่ง และความเหมาะสมการใชง้านไดจ้รงิ อยูใ่น
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.66 ตามล าดบั 

 
รายละเอยีดความคดิเหน็ของรปูแบบที ่2 ซึง่เป็นตน้แบบทีม่ผีูส้นใจอนัดบัที ่2 มี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 4.10 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่2  

 
ตำรำงท่ี 4.10  ความคดิเหน็ของกลุ่มลกูคา้สมยัใหมท่ีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์แบบที ่2 ตามเกณฑท์ี่

ก าหนด 
ระดบัควำมเหมำะสม 5 4 3 2 1 ค่ำเฉล่ีย 

ความเหมาะสมดา้นการออกแบบ 2     5.00 
ความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การประกอบงาน 
การตดัเยบ็ 

1 1    4.50 

ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง 1 1    4.50 
การใชง้านไดจ้รงิ 1 1    4.50 
ความเหมาะสมในการน าผา้ไปใช้ 1 1    4.50 

ค่าเฉลีย่โดยภาพรวม 4.60 
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จากตารางที ่ 4.10 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้สมยัใหมจ่ านวน 2 คน มคีวามเหน็ต่อ
ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้รปูแบบที ่ 2 ทีน่กัศกึษาสรา้งขึน้ว่ามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด มี
ค่าเฉลีย่โดยภาพรวมที ่ 4.60  และเมือ่พจิารณาความเหมาะสมแยกเป็นรายดา้น พบว่า ความ
เหมาะสมดา้นออกแบบ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ที ่5.00  รองลงมาคอืความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง 
การประกอบงาน การตดัเยบ็ รวมถงึความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง ความ
เหมาะสมการน าไปใชง้านไดจ้รงิ และมคีวามเหมาะสมในการน าผา้ไปใช ้ มคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ดทีค่่าเฉลีย่ 4.50 

 
รายละเอยีดความคดิเหน็ของรปูแบบที ่1, 3 และ 6 ซึง่เป็นรปูแบบทีม่ผีูส้นใจเป็นอนัดบั

ที ่3  มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.11 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่1  
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ภำพท่ี 4.12 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.13 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่6  
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ตำรำงท่ี 4.11   ความคดิเหน็ของกลุ่มลกูคา้สมยัใหมท่ีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์แบบที ่1,3 และ6 ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 

ระดบัควำมเหมำะสม 5 4 3 2 1 ค่ำเฉล่ีย 
ความเหมาะสมดา้นการออกแบบ 2 1    4.33 
ความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การประกอบงาน 
การตดัเยบ็ 

2 1    4.33 

ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  3    4.00 
การใชง้านไดจ้รงิ 2 1    4.66 
ความเหมาะสมในการน าผา้ไปใช้ 3     5.00 

ค่าเฉลีย่โดยภาพรวม 4.46 
 

จากตารางที ่4.11 พบว่า กลุ่มเป้าหมายลกูคา้สมยัใหม่จ านวน 3 คน ทีเ่ลอืกรปูแบบที ่1 
รปูแบบที ่3 และรปูแบบที ่6 แบบละ 1 คน มคีวามเหน็ว่าเสือ้ผา้ทัง้ 3 แบบ ทีน่กัศกึษาสรา้งขึน้
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่โดยภาพรวมที ่ 4.46  เมือ่พจิารณาความเหมาะสม
แยกเป็นรายดา้น พบว่า เหน็ว่าความเหมาะสมในการน าผา้ไปใช ้ มรีะดบัมากทีสุ่ด ทีค่่าเฉลีย่ 
5.00 รองลงมาไดแ้ก่การใชง้านไดจ้รงิ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ทีค่่าเฉลีย่ 4.66 ส่วนความเหมาะสม
ดา้นออกแบบ และความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การประกอบงาน การตดัเยบ็ อยูใ่นระดบัมาก 
ทีค่่าเฉลีย่ 4.33 สุดทา้ยคอืความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่งอยูใ่นระดบัมาก ที่
ค่าเฉลีย่ 4.00 
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ในส่วนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรทีีม่ต่ีอเครือ่ง
แต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ส าหรบักลุ่มเป้าหมายทีม่อีายรุะหว่าง 
30-40 ปี จ านวน 6 ชุด มดีงันี้ 
ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ : อนัดบั 1 คอืรปูแบบที ่4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพท่ี 4.14 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่4  
 
โดยผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ดงันี้ 

โดยภาพรวมชุดนี้มสีสีวย มคีวามลงตวัของจากการใชส้ขีาว – น ้าเงนิ รว่มกนั สแีดงเด่น 
ท าใหเ้กดิเป็นระดบัเงา layer Silhouette แปลก ทนัสมยั เก๋ สามารถสวมใส่ไดจ้รงิไมย่ากมาก 
โดยเฉพาะรายละเอยีดดา้นล่างของเสือ้นอกท าใหม้องดสูวยงาม  ส่วนรายละเอยีดดา้นบนเป็นผา้
ฝ้ายจรงิ ช่วยท าใหม้เีสน่ห ์ ส าหรบัชุดตวัใน การเลอืกผา้ยงัไมเ่หมาะสมกบัผูส้วมใส่ในวยัน้ี 
เพราะอาจท าใหผู้ส้วมใส่ดสููงอายุ 
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ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ : อนัดบั 2 ไดแ้ก่รปูแบบที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.15 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่7  
 
โดยมคีวามคดิเหน็ดงันี้  

ชุดน้ีเหตุผลคลา้ยๆแบบที ่4  คอืมสีสีวย สามารถสวมใส่ไดจ้รงิ รปูแบบแปลกตา เก๋  แต่
ควรมกีารน าวสัดุทีเ่หมาะสมมาตกแต่งปลายขอ้มอืของตวัเสือ้ใหล้งตวั จะท าใหน่้าสนใจขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



101 

 

ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ : อนัดบั 3 ไดแ้ก่รปูแบบที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภำพท่ี 4.16 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่1  
 
โดยมคีวามคดิเหน็ดงันี้ 
 เป็นชุดทีน่่าสนใจ ดงูา่ยๆเรยีบๆสามารถสวมใส่ไดจ้รงิ  แต่ยงัคงตดิความเป็นราชการ มี
ความเป็นแบบฟอรม์อยู่ การใชซ้ปิท าใหเ้สือ้ตวันี้ดงูา่ยไป จงึควรหาเลอืกใชว้สัดุทีม่คีวาม
เหมาะสมกบัแบบ ส ีและโอกาสในการสวมใส่ มาตกแต่งจะท าใหชุ้ดนี้น่าสนใจมากยิง่ขึน้ 
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ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ : อนัดบั 4 ไดแ้ก่รปูแบบที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

ภำพท่ี 4.17 แสดงชุดตน้แบบทีน่กัศกึษาไดอ้อกแบบ รปูแบบที ่6  
 

โดยมคีวามคดิเหน็ดงันี้ 
 ชุดน้ีมกีารออกแบบไดล้งตวั ทัง้แบบ โครงสรา้ง วสัดุประกอบและวสัดุการตกแต่ง 
โดยเฉพาะความเด่นของการเลอืกใชส้ ี ท าใหโ้ดยภาพรวมชุดน้ีมคีวามเท่ห ์ แต่โอกาสทีจ่ะน ามา
สวมใส่อาจจะน้อย 
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ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ : อนัดบั 5 ไดแ้ก่รปูแบบที ่8, 5, 3, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.18 แสดงชุดตน้แบบ (ซา้ย) รปูแบบที ่8 (ขวา) รปูแบบที ่5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4.18 แสดงชุดตน้แบบ (ซา้ย) รปูแบบที ่3 (ขวา) รปูแบบที ่2  
 
โดยมคีวามคดิเหน็ดงันี้ 
 จากแบบเสือ้ทีน่กัศกึษาสรา้งขึน้ทัง้ 4 ชุดนี้ เมือ่พจิารณาแลว้จะเหน็ว่ามคีวามใกลเ้คยีง
กนัมาก จงึขอขออธบิายทุกชุด ดงันี้ 

ชุดแรก แบบที ่ 8  เป็นชุดหวาน มกีารตกแต่งเป็นแนวหวานๆ ผูส้วมใส่น่าจะค่อนขา้ง
ใสๆวยัหวาน 

DPU



104 

 

เมือ่พจิารณาดคูวามเหมาะสมแลว้ มคีวามลงตวัทัง้รปูแบบและรายละเอยีดในการตกแต่ง  
 ชุดที ่2 แบบที ่5 ชุดนี้มกีารตดัเยบ็ การใชว้สัดุตกแต่ง ทีพ่ถิพีถินัมาก แต่การเลอืกลาย
ผ้าและแบบที่ออกมาจะท าให้ผู้สวมใส่ดูสูงอายุขึน้ แต่ถ้าปรบัลายผ้าและแบบให้เบาๆกว่านี้จะ
เหมาะสมกบัผูส้วมใส่กลุ่มอายเุป้าหมายมาก 
   ชุดที่ 3 แบบที ่4 แบบที ่3 และแบบที ่2  ตวัเสื้อใชป้กยว้ย รูปแบบเสือ้  การใชส้แีละ
การเลอืกผ้ามาใช้ขาดสอดคล้องกนั โดยเฉพาะการเลอืกลายผ้ากระโปรง ท าใหชุ้ดนี้ขาดความ
น่าสนใจ และยากต่อการน ามาสวมใส่ 
 

จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายทีม่อีายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 11 คน ทีม่ต่ีอต้นแบบ
ผลติภณัฑท์ี่นักศึกษาสร้างขึ้น จ านวน 6 ชุด และการแสดงความคดิเห็นของท่านผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นการออกแบบเสือ้ผา้พบว่า ผลติภณัฑท์ีลู่กคา้กลุ่มเป้าหมายจะเลอืกซือ้เพื่อสวมใส่ จะต้องมี
ความเหมาะสมดา้นการออกแบบ ความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การประกอบงาน การตดัเยบ็ 
ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง การใชง้านในไดจ้รงิ และความเหมาะสมในการ
น าผา้ไปใชไ้ดอ้ยา่งลงตวั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



บทท่ี 5 
สรปุผลกำรศึกษำ 

 
5.1 สรปุผลกำรศึกษำ 

สรปุผลงานวจิยัเรือ่งแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
จากผา้ฝ้ายชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพ
ในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรขีองกลุ่มทอผ้าฝ้ายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าเสนอแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรทีีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ 
จากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒ ิหวัหน้ากลุ่มผ้าฝ้ายไทลื้อ ตัวแทนจ าหน่าย และ
กลุ่มเป้าหมายสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 5.1.1  การเลอืกซื้อของกลุ่มลูกค้าใหค้วามสนใจในผ้าทอลายขดิมากกว่าลายน ้าไหลที่
น ามาใชใ้นการตกแต่ง โครงชุดทีเ่ป็นทรงตรงไม่เขา้รปูดูทนัสมยั และเหมาะสมกบัการใชง้านใน
ชวีติประจ าวนั สทีีเ่ลอืกซือ้ส่วนใหญ่จะเป็นสเีดยีวกนัแต่มนี ้าหนักต่างกนัในหนึ่งชุด มโีครงสรา้ง
ภายในเป็นเส้นโค้งที่ให้ความรู้สกึหรูหรา มกีารตัดต่อภายในตวัเสื้อหรอืกระโปรง และมกีาร
ตกแต่งดว้ยลายผา้ดว้ยการตดัต่อ 
 5.1.2  ทางชุมชนไม่มีหลกัการในการออกแบบเครื่องแต่งกายท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ได ้หลกัการทีค่วรน ามาใชใ้ชใ้นการออกแบบคอื เสน้ ส ีที่
ว่าง รปูแบบ รปูรา่ง พืน้ผวิ โครงรา่งเงา และรายละเอยีดในการตกแต่ง 
 5.1.3  ลกัษณะของเครื่องแต่งกายที่มอียู่เดมิ ส่วนใหญ่จะเป็นชุดท างาน หรอืชุดท างาน
กึ่งล าลอง ซึ่งไม่มีผลต่อการขยายกลุ่มเป้าหมาย ด้านลักษณะชุด จะเป็นชุดเดรสและเสื้อ
กระโปรงเขา้ชุดกนั ท าใหโ้อกาสในการใช้สอยน้อยลง  ลวดลายผ้า ส่วนใหญ่ในหนึ่งชุดจะใชผ้้า
ทอสพีื้นเป็นหลกั ใช้ผ้าทอลายขดิและน ้าไหลเป็นส่วนตกแต่งตามล าดบั ซึ่งถอืเป็นจุดเด่นของ
ผลติภณัฑช์ุมชน แต่ยงัขาดการวางแผนในการใช้ผ้าพื้นกบัผ้าลายในปรมิาณที่เหมาะสม การ
ตกแต่ง ส่วนใหญ่จะใชผ้า้ทีม่ลีวดลาย ทัง้ลายน ้าไหลและลายขดิ โดยการตดัเป็นเสน้ แลว้น ามา
ตดัต่อลงบนผา้พืน้ ตามแนวนอน แนวตัง้ และแนวเฉียง โดยไม่ไดใ้ชห้ลกัการออกแบบ ส่งผลให้
เครื่องแต่งกายของชุมชนขาดเอกลกัษณ์เฉพาะตัว โอกาสการใช้สอยน้อยลงเพราะยากที่จะ
น าไปสวมใส่ร่วมกบัชุดอื่นได้ และเสน้แนวตัง้แนวนอนยงัมผีลต่อสรรีะของผูส้วมใส่ เช่น คนทีม่ ี
รูปร่างใหญ่ก็อาจจะไม่เลอืกซื้อชุดที่เป็นลายขวาง เป็นต้น การใช้ส ีแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มสจีาก
ลกัษณะของลายผา้ทีต่่างกนั คอื ลายน ้าไหล จะมสีสีนัทีห่ลากหลายขึน้อยู่กบัการเลอืกสมีายอ้ม 
แต่ลายขดิจะจ ากดัอยู่ไม่กี่ส ีเพราะทางชุมชนน าผ้าไปใช้ร่วมกบัผลติภณัฑ์ในรูปแบบอื่นด้วย 
เช่น ผา้คลุมเตยีง หมอน กระเป๋าฯลฯ แต่ในดา้นการออกแบบแลว้การจ ากดัจ านวนสถีอืเป็นเรื่อง
ทีด่ ีเพราะจะท าใหภ้าพรวมของเครื่องแต่งกายไปในทศิทางเดยีวกนั ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายจดจ า
สนิค้าได้ ตรงกนัข้ามถ้าชุมชนไม่วางแผนในการยอ้มสฝ้ีายที่จะน ามาทอลายน ้าไหลก็จะท าให้
เกดิความหลากหลายจนเกนิไป และในส่วนของโครงร่างเงา ส่วนมากเป็นโครงชุดที่เขา้รูป ใน
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ท่อนบน และท่อนล่างเป็นทรงตรง ซึง่ถอืว่ามทีางเลอืกใหก้บักลุ่มเป้าหมายน้อยมาก โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหมท่ีต่อ้งการโครงชุดทีไ่มเ่ขา้รปูตามสมยันิยม 
 5.1.4   แนวความคดิในการพฒันารปูแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายทอมอื คอื มี
รูปแบบเครื่องแต่งกายที่หลากหลาย แยกท่อนบนท่อนล่าง เช่น เสื้อ กระโปรง มโีครงชุดที่ไม่
เขา้รูป วางแผนการออกแบบอย่างเป็นขัน้ตอน สรา้งลกัษณะเฉพาะในการออกแบบจากการใช้
แรงบนัดาลใจในการออกแบบ เพื่อใหเ้กดิกลุ่มสทีีจ่ะใชใ้นการยอ้มฝ้าย เกดิลกัษณะของการวาง
ลวดลายและเครือ่งตกแต่งต่างๆใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนั และปรมิาณทีเ่หมาะสม ใชล้วดลายทีม่ ี
อยูเ่ดมิของชุมชน 
 
5.2  อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 จากผลสรุปโดยการใชแ้บบประเมนิในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แลว้น ามาแจกแจงหา
ค่าเฉลีย่ถงึการตอบสนองการใชง้าน มภีาพรวมสอดคลอ้งกบัทีใ่หผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นการ
ออกแบบเครือ่งแต่งกายคดัเลอืก หมายความว่า แนวทางในการพฒันาการออกแบบจะช่วยให้
ชุมชนผา้ทอ ไทลือ้ สามารถพฒันาศกัยภาพในดา้นการออกแบบใหต้รงตามความตอ้งการของ
กลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งการขยายได ้ซึง่ตอบตรงวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัไดต้ัง้ไว ้
  

 5.2.1 ขอ้มลูเชงิคุณภาพ จากต้นแบบเครื่องแต่งกายสตรจีากผา้ฝ้ายทอมอื ไทลือ้ ใหม ่
จ านวน 8 ชุด สรปุผลการวจิยัทีน่ าเสนอป็นแนวทางในการออกแบบดงันี้ 
   5.2.1.1 โครงสรา้งเส้นรอบนอกของเครื่องแต่งกาย เป็นสิง่แรกที่กลุ่มลูกค้า
ค านึงถงึ โดยเฉพาะลกัษณะที่เป็นทรงตรงไม่เขา้รูป จะท าให้ตดัสนิใจซื้อง่ายเพราะเป็นทรงที่
สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส อีกทัง้ยงัสามารถปกปิดสรรีะที่ผู้สวมใส่รู้สกึไม่มัน่ใจได ้
สรา้งความมัน่ในใหผู้ส้วมใส่ ในวยั 30-40 ปี ซึง่เป็นวยัทีต่้องการประสบความส าเรจ็และเป็นที่
ยอมรบัจากคนรอบขา้งและสงัคม นบัว่าเป็นเรือ่งทีน่กัออกแบบควรค านึงถงึอยูเ่สมอ 
   5.2.1.2  ดา้นการออกแบบ เราสามารถเพิม่คุณค่าของเครื่องแต่งกายดว้ยการ
ใช้แรงบนัดาลใจจากสิง่ที่อยู่ภายในจงัหวดัน่าน เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ให้แตกต่างจากสินค้าของ
ชุมชนอื่น การสรา้งเอกลกัษณ์ทางดา้นงานออกแบบเครื่องแต่งกาย ควรมกีารน าองคป์ระกอบที่
เกี่ยวข้องกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณี อันเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ จะสามารถสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูซ้ือ้ 
 

 5.2.2 ขอ้มลูเชงิปรมิาณ จากผลการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม พบว่า 
   5.2.2.1 กลุ่มเป้าหมายพจิารณาความเหมาะ ดงันี้ สามารถน าไปใช้ได้จรงิ มี
โครงสรา้งทีส่วมใส่ไดห้ลากหลายโอกาส และมกีารออกแบบทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน 
  5.2.2.2 ลกัษณะของสขีองเครื่องแต่งกายจากผ้าฝ้ายทอมอื ไทลือ้ ที่เหมาะกบั
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การใช้สีเดียวกันที่มนี ้ าหนักของสีที่ต่างกัน (Monochrome Color) 
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รองลงมาไดแ้ก่ เสือ้ผา้ทีใ่ชส้ใีกลเ้คยีงกนัในวงสเีดยีวกนั (Related Color) และใช ้2 สแีละเป็นสี
ตรงขา้มส ี(Split Complementary Color) ตามล าดบั 
  5.2.2.3 ลกัษณะของเสน้ในเครื่องแต่งกาย ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
เสน้โคง้ทีใ่หค้วามรูส้กึอ่อนหวาน หรหูรา และอ่อนชอ้ยเป็น เสน้นอนทีใ่หค้วามรูส้กึถงึความกวา้ง
และสงบน่ิง เสน้ซกิแซก ทีใ่หค้วามรูส้กึถงึความแปลกตื่นเต้น เสน้ตัง้ ทีรู่ส้กึถงึความสูง และเสน้
ทแยง ทีใ่หค้วามรูส้กึเคลื่อนไหวหรอืไมอ่ยูน่ิ่ง ตามล าดบั 
  5.2.2.4 ลกัษณะการตดัเยบ็เครื่องแต่งกาย ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
การตดัต่อตวัเสือ้ การต่อซอ้นเป็นชัน้ การตเีกรด็ตวัเสือ้เป็นเสน้ตรง และการตเีกรด็ทบัเป็นเส้น
เฉียงตามล าดบั 
  5.2.2.5 ลกัษณะของการตกแต่งเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ การตกแต่งดว้ยการตดัต่อดว้ยลายผา้ การตกแต่งดว้ยแถบลาย การตกแต่งดว้ยเสน้เกรด็ 
และ การตกแต่งดว้ยพู่ตามล าดบั 
  5.2.2.6 ลกัษณะของเสน้กรอบนอกทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ทรงตรง
ไมร่ดัรปู เป็นอนัดบัแรก รปูแบบโคง้เวา้ตามรปูรา่ง  รปูแบบทรงบานพองหรอืทรงระฆงั และทรง
สามเหลีย่ม ตามล าดบั 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้
ความส าคญัในการเลอืกซือ้ จากลกัษณะของโครงสรา้งเสน้กรอบนอก และลกัษณะการออกแบบ
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัดา้นวฒันธรรม ซึง่จะเกดิจากการใชอ้งคป์ระกอบในการออกแบบ ดงันี้ สี
ทีเ่ป็นสเีดยีวกนัในหนึ่งชุดแต่มนี ้าหนักสทีี่แตกต่างกนัซึ่งคุณสมบตัขิองผ้าฝ้าย ไทลื้อ สามารถ
ตอบสนองในส่วนนี้ได้อย่างลงตวั มกีารใช้เส้นโค้งเส้นตดั ผสมผสานเข้าไปในการตัดเยบ็ใน
ลักษณะของการตัดต่อลงบนตัวเสื้อหรือกระโปรง โดยสลับผ้าพื้นกับผ้าลายที่เป็นลายทอ
เอกลกัษณ์ของไทลื้อ ในปรมิาณทีเ่หมาะสมลงตวั บนโครงชุดที่มเีสน้กรอบนอกเป็นทรงตรงไม่
เขา้รปู 

แนวทางในการทีจ่ะพฒันาศกัยภาพในการออกแบบใหก้บัชุมชนทอผา้ฝ้าย ไทลือ้ สิง่
ทีค่วรค านึงถงึเป็นอนัดบัแรกคอื การสื่อสารให้กบัผูอ้อกแบบของชุมชนโดยใชห้ลกัการออกแบบ
ทีเ่ขา้ใจได้ง่าย และทางชุมชนสามารถท าได้จรงิ โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงวถิกีารท างานทีม่อียู่
เดมิของชุมชน เช่น การที่ไม่มกีารปรบัเปลี่ยนลวดลายในการทอ การที่ไม่ก าหนดสใีนการผลติ
เน้นใชส้เีดมิทีชุ่มชนมอียูเ่พราะถอืเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของผา้ฝ้ายทอมอื ไทลือ้ จากผลการวจิยั 
แสดงให้เหน็ว่า การสรา้งแนวทาง ควรมกีารก าหนดโครงเส้นกรอบนอกที่เหมาะสมกบัวยัของ
กลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นสิง่แรกที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการเลอืกซื้อ ได้แก่ เสน้กรอบนอกที่เป็น
ทรงตรงไม่เขา้รูป เพราะสามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส แล้วใช้กระบวนการออกแบบใน
ล าดบัต่อไป คอื การใชแ้รงบนัดาลใจจากศลิปะ วฒันธรรม และวถิชีวีติในจงัหวดัน่าน เพื่อน ามา
สร้างเอกลกัษณ์บนเครื่องแต่งกายผ่าน ลวดลาย สี การวางต าแหน่งในการตัดต่อผ้าพื้นกับ
ผ้าลาย เส้นโครงด้านในตวัเสื้อหรอืกระโปรงดงัที่กล่าวไว้ข้างต้นในการวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อ
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น าไปสู่งานออกแบบทีต่อบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นสตรวียั 30-40 ปี ซึง่
จากผลที่ได้สุ่มตวัอย่างกลุ่มเป้าหมายและจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ แสดงให้เห็นว่า
แนวทางน้ีสามารถพฒันาศกัยภาพใหก้บัชุมชน ผา้ฝ้ายทอมอื ไทลือ้ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน เป็น
การสรา้งงานสรา้งรายได้ใหก้บัคนในชุมชน และที่ส าคญัคอืเมื่อยงัมกีลุ่มเป้าหมายที่สนใจในผ้า
ฝ้ายทอมอื ยอ่มท าใหเ้กดิการสบืสานทางศลิปวฒันธรรมพืน้ถิน่ทีเ่ป็นของไทยต่อไป 
  
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

 5.3.1  หลงัจากการวจิยัแลว้พบว่า ในการพฒันาผลติภณัฑโ์ดยใชผ้้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชน นัน้สิง่ทีผู่้วจิยัควรค านึงถงึและศกึษาเป็นสิง่แรก คอื วถิชีวีติ การท างาน ที่อยู่อาศยั 
สิง่แวดลอ้ม ของคนในชุมชน เพราะ ถอืเป็นสิง่ทีผู่ว้จิยัไม่สามารถเขา้ไปพฒันาหรอืเปลีย่นแปลง
ได ้ถ้าเขา้ไปเปลีย่นแปลงสิง่เหล่านี้ อาจจะท าไดอ้ยู่พกัหนึ่งหรอืท าไดไ้ม่นาน และจะไม่เกดิการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืได ้ผูว้จิยัจงึต้องลงพืน้ทีเ่พื่อศกึษาและหาแนวทางในการพฒันาทีไ่ม่ส่งผลกระทบ
ต่อวถิชีวีติของคนในชุมชนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 5.3.2  การสรา้งแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการออกแบบใหก้บัชุมชนนัน้ มคีวาม
ยากมากที่จะน าเอาหลกัการออกแบบในสายวชิาชพีทีผู่้วจิยัศกึษามา ถ่ายทอดใหก้บัทางชุมชน
เขา้ใจและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเกดิผลทีต่รงเป้าหมายทีสุ่ด เพราะคนในชุมชนไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้น
การออกแบบ ใชก้ารเปิดนิตยสารเพื่อเป็นการสรา้งแบบตดัขึน้มา ทางผูว้จิยัจะต้องท าการศกึษา
ลกัษณะการท างานของผูท้ีอ่อกแบบใหก้บัชุมชน ว่ามลีกัษณะการท างานในส่วนไหนทีส่อดคลอ้ง
กบัหลกัการออกแบบบา้ง ซึง่ในทีน่ี้คอื ผูอ้อกแบบเลอืกลกัษณะรปูแบบโครงเสือ้ กระโปรง หรอื
ชุดเดรส ทีเ่ขา้รปูเป็นหลกัแลว้จงึน าผา้ทอลายต่างๆของทางชุมชน ตดัต่อลงไป ดงันัน้จุดนี้ผูว้จิยั
มองว่าเป็นจดุทีจ่ะเขา้ถงึและสื่อสารใหผู้อ้อกแบบเขา้ใจและน าไปใชไ้ดง้า่ยทีสุ่ด 
 5.3.3  จากการทีผู่ว้จิยัศกึษาหาขอ้มลูเกี่ยวกบัผา้ฝ้ายทอมอื พบว่ายงัมอีกีหลายชุมชน
ในประเทศไทยที่ยงัต้องการการพฒันารูปแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะ เพิม่
มลูค่า สรา้งงานใหก้บัชุมชน และเป็นการสบืสานศลิปวฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไป 
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แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัเครือ่งแต่งกายผา้ฝ้ายไทลือ้ 
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แบบสอบถาม 

แบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายผา้ฝ้ายไทลื้อ 
 
ค าชีแ้จง  แบบประเมนิน้ีใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ที่

ทศันคตเิกีย่วกบัรปูแบบเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายผา้ฝ้ายไทลือ้ 
 
ตอนที1่ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตอนที ่2 เป็นขอ้ความทีเ่กีย่วกบัทศันคตเิกีย่วกบัรปูแบบเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายผา้ฝ้ายไทลือ้ 
 
1. ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

    1.1 เพศ[  ]ชาย[  ] หญงิ 
 

    1.2 อายุ.................................ปี 
 

    1.3 อาชพี................................ 
 

    1.4 รายได ้/ เดอืน     [  ] 6,000 - 10,000 บาท     [  ] 11,000 - 20,000 บาท 
 

                                   [  ] 21,000 - 30,000 บาท[  ] 31,000 - 40,000  บาท 
 

                                  [  ]มากกว่า40,000 บาท 
 

2. เป็นขอ้ความทีเ่กีย่วกบัทศันคตเิกีย่วกบัรปูแบบเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายผา้ฝ้ายไทลือ้ 
 

2.1 ส ี(Color) 
 

[    ] monochrome color           [  ] related color          [  ] Split - complementary 
 

ใชส้เีดยีวกนัทีม่นี ้าหนกัแตกต่างกนั     ใชส้ทีีใ่กลเ้คยีงกนัในวงส ี      ใช ้2 ส ีสตีรงขา้ม 
 
 
 

แบบสอบถาม 
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2.2  เสน้ ( Line ) 
 

[  ] เสน้นอน      [  ]เสน้ตัง้      [  ] เสน้ซกิแซก 
 

รูส้กึถงึความกวา้งสงบน่ิง รูส้กึถงึความสงู รูส้กึถงึความแปลกตื่นเตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  ] เสน้โคง้    [  ] เสน้ทแยง 
 

รูส้กึอ่อนหวานหรหูราอ่อนชอ้ย รูส้กึเคลื่อนไหวหรอืไมอ่ยูน่ิ่ง 
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2.3 พืน้ที ่(Spaces) 
 

2.3.1  โครงสรา้ง ( Structural line )  
 

 [  ]   [  ]  [  ]  

[  ]  [  ]  [  ]  

[  ]  [  ]    

 

2.3.2  การตกแต่ง (Decorative  line) 
 

[  ]   [  ]  [  ]  

[  ]  [  ]  [  ]  
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 2.4  เสน้กรอบนอก  ( Silhouettes ) 
 
[  ] รปูแบบโคง้เวา้ตามรปูร่าง [  ] ทรงบานพองหรอืทรงระฆงั 
    

[  ] ทรงตรงไมร่ดัรปู [  ] ทรงสามเหลยีม 
    

 

2.5 ลายฝ้าย 
 

[  ]   [  ]  [  ]  

   

[  ]  [  ]  [  ]  
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แบบประเมนิความคดิเหน็ทีม่ต่ีอตน้แบบผลติภณัฑ์ 
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แบบประเมิน 
 

ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………….. 
อาชพี…………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่งงาน…………………………………………………………………………………….. 
สถานทีท่ างาน…………………………………………………………………………………… 
 

ความคิดเหน็ของท่านท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑ ์
 

เกณฑก์ารประเมนิ 
แบบที ่1 

 
 
 
 
 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

5=
 ม
าก
ทีส่

ุด 

4=
 ม
าก

 

3=
 ป
าน

กล
าง

 

2=
 น้
อย

 

1=
 น้
อย

ทีส่
ุด 

1.ความเหมาะสมดา้นการออกแบบ       
2.ความเหมาะสมดา้นโครงสรา้ง การ
ประกอบงาน การตดัเยบ็ 

      

3.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุ
ตกแต่ง 

      

4.การใชง้านไดจ้รงิ       
5.ความเหมาะสมในการน าผา้ไปใช้       

 
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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รปูแบบชุดตน้แบบจ านวน 8 แบบ 
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