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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารสุทธิปริทัศน์ฉบับน้ี ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ฉบับที่ 97 
มกราคม-มีนาคม 2560 พร้อมด้วยการด�ารงไว้ซึง่มาตรฐาน TCI1 อย่างต่อเน่ืองและต่อไปในอนาคต 
 ในวารสารฯ ฉบับที่ 97 นี้ ได้ตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ�านวนทั้งสิ้น 
20 บทความ โดยเป็นบทความภาษาอังกฤษจ�านวน 2 บทความ แบ่งประเภทได้เป็นบทความวิจัย 
18 บทความและบทความวิชาการ 2 บทความจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น การตลาดและ
การสื่อสาร การเงินและการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการศึกษา กฎหมาย
ธุรกิจ การบริหารชมุชน และ วทิยาศาสตร์สขุภาพ เป็นต้น เพือ่น�าเสนอองค์ความรูจ้ากหลากหลาย
ศาสตร์และทัศนะเฉกเช่นที่ผ่านมา
 หนังสอืน่าอ่านในฉบับน้ีได้แก่ “The Five Secrets You Must Discover Before You Die 
(ความลับ 5 ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย)” แปลโดย อรวรรณ อบรมย์ ซึ่งผู้แนะน�าหนังสือเล่มนี้ 
คอื นพ. มาศ ไม้ประเสรฐิ รองคณบดฝ่ีายการแพทย์และผู้อ�านวยการหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวทิยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ วทิยาลยัการแพทย์บรูณาการ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
เนื้อหาในหนังสือว่ากล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ท�างานใกล้ชิดกับคนใกล้ตาย ได้ท�าการสัมภาษณ์ ‘ผู้ผ่าน
โลกมามาก’ ในช่วงอายุ 59-105 ปี ซึ่งได้รบัการยอมรบัว่าเป็นผู้ที่ได้ค้นพบความสุขและความหมาย
ของชีวิต ในประเด็นค�าถามต่างๆ อาทิ สิ่งที่ท�าให้มีความสุขที่สุด สิ่งที่ท�าให้เสียใจ และสิ่งที่อยาก
บอกผู้อื่นใน 1 ประโยค โดยค�าตอบเหล่าน้ันได้ช่วยแนะแนวทางให้ผู้อ่านว่าจะใช้ประโยชน์จาก 
‘ความลับ’ เหล่านี้อย่างไรเพื่อให้ได้ค้นพบความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
 ท้ายสดุน้ี ดิฉนัขอกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าทีผู้่ประสานงานท่านใหม่ นางสาว เปรมวด ีกระตฤุกษ์ 
(ป่าน) เข้าสู่กองบรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป และหากท่านมีข้อแนะน�า
ติชมประการใด กรุณาแจ้งมาที่กองบรรณาธิการ จักขอบพระคุณยิ่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยแบบผสมผสาน	 (Mixed	 Methods)	 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือค้นหาแนวทาง
พัฒนาการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผ้าฝ้ายทอมอืของชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮ้ีย	อ�าเภอปัว	จงัหวดัน่าน	
ซึ่งการวิจัยแบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอนดังนี้	ขั้นตอนที่	1	การศึกษาลักษณะเด่นของลายผ้าฝ้ายทอมือที่ชุมชน
มีอยู่โดยการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลจากชุมชนแม่เฮี้ย	 ข้ันตอนที่	 2	 การศึกษาปัญหาและความต้องการใน
การขยายกลุม่ลูกค้า	โดยการสมัภาษณ์ตวัแทนชุมชนและตวัแทนจ�าหน่าย	จ�านวน	100	คน	และข้ันตอนที	่3	
การน�าหลักการออกแบบเครื่องแต่งกายไปใช้วิเคราะห์ปัญหาจากลักษณะตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ชุมชน
มีอยู่	 ด้วยการศึกษาผ้าฝ้าย	 การสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน	 และการวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องแต่งกาย
จากผ้าฝ้าย	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และการสังเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)
 จากการวเิคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมลู	สรปุผลการวจิยัได้ว่า	ลักษณะของผ้าทอมอืทีชุ่มชนมี
อยู่คือ	ผ้าทอลายน�า้ไหล	และผ้าทอลายขิด	รปูแบบเครือ่งแต่งกายทีชุ่มชนมอียู่ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายใหม่	 ชุมชนไม่มีความรู้ในการใช้หลักและกระบวนการในการออกแบบเครื่องแต่งกาย	
จากการวิเคราะห์ท�าให้ได้แนวทางพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้ายที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมาย	โดยใช้หลักในการออกแบบ	

ค�ำส�ำคัญ: ผ้าฝ้ายทอมือ	รูปแบบเครื่องแต่งกาย	แนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกาย

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	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.
	 After	analysis	and	synthesis	all	data,	the	results	showed	that	the	existing	cotton’s	features	
and	patterns	are	‘Num	Lai	textile	woven	pattern	and	Khit	textile	woven	pattern’	including	the	
present	attires	and	community’s	clothing	styles	do	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



สุทธิปริทัศน์                                         	 ปีที่	31	ฉบับที่	97	มกราคม	-	มีนาคม	2560 159

บทน�า
	 ลือ้หรอืไทล้ือ1	หนึง่ในชนกลุม่ชาตพัินธ์ทีอ่าศัยอยู่ในแถบภาคเหนอืบรเิวณล้านนาไทย	แถบจงัหวดั
จังหวัดเชียงใหม่	พะเยา	เชียงราย	ล�าพูน	และน่าน	โดยบรรพบุรุษชาวไทลื้อนั้นอพยพมาจากสิบสองปัน
นา	ชนกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมในการทอผ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายที่ตกแต่งลวดลายลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตน	 แสดงถึงเผ่าพันธุ์ของกลุ่มชนของตนเองแตกต่างจากกลุ่มอื่น	 นับจากโบราณกาลสมัยของ
บรรพบุรุษชาวไทลื้อ	จะมีการทอผ้าฝ้ายเพื่อใช้ในครัวเรือนหลายหลากประเภท	ได้แก่	ผ้าซิ่น	ผ้าคลุมไหล่	
ผ้าขาวม้า	 และทอตุง	 เป็นต้น	 การทอผ้าฝ้ายแต่ละผืนใช้เวลาร่วมสัปดาห์หรือนานนับเดือนข้ึนอยู่กับ
ลวดลายและขนาดของผ้า	ชาวไทลื้อมีขั้นตอนและกระบวนการทอผ้าที่เป็นธรรมชาติ	ทั้งวัสดุและอุปกรณ์
การย้อมสีจากธรรมชาติอันเกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สั่งสมสืบทอดต่อกันมาถึงลูกหลานรุ่นปัจจุบัน
	 การทอผ้าฝ้ายไทลือ้ในจงัหวดัน่านนบัเป็นอีกแหล่งหนึง่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของภาคเหนอื	โดยมลัีกษณะ
เด่นของลวดลายอันเกิดจากจินตนาการของช่างทอไทลื้อ	 ซึ่งสามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากสายน�า้
ธรรมชาต	ิได้แก่	สายน�า้น่านอนัเป็นสายน�า้แห่งชีวติทีห่ล่อเล้ียงความอุดมสมบรูณ์ของชาวน่านมาเนิน่นาน	
โดยปรากฏประวัติที่มาในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ที่วาดลวดลายของผ้าซิ่นผู้หญิงอย่างงดงามแม้มี
ร่องรอยผกุร่อนกต็าม	ลายน�า้ไหลสมยัแรกๆ	นยิมใช้ไหมเงนิและไหมค�าด้านลายผ้าตรงส่วนทีเ่ป็นหยักของ
กระแสน�้า	ส่วนเทคนิคการทอผ้าฝ้ายไทลื้อนั้นมีหลากหลาย	เช่น	การจก	ขิด	ยกดอกหมุก	และการทอที่
โดดเด่นทีส่ดุคือการทอแบบเกาะหรอืล้วงซึง่ถอืได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทีน่บัเป็นราชินแีห่งลายผ้า	อนัเป็นต้น
แบบความงามของชาวเมืองเหนือ
	 ชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮีย้	ในอ�าเภอปัว	จงัหวดัน่าน	เป็นกลุม่ทีส่บืทอดแนวความคิดจากวฒันธรรม
ชุมชน	 ที่ท�าการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตผ้าทอไทลื้อในรูปแบบเฉพาะตน	 เป็นการสืบทอดเพ่ือรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่ค่อยลดเลือนหายไปในสังคมคนรุ่นใหม่	 มีการน�าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่	เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ส�าหรับจ�าหน่าย	เช่น	การผลิตผ้าทอไทลื้อที่มีลวดลาย
โบราณและลวดลายประยุกต์	การผลิตเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูทีม่กีารประยุกต์มาจากผ้าทอ	รวมไปถึงการน�าผ้าทอ
มาแปรรปู	และการน�าเศษผ้าทอทีเ่หลอืใช้มาผลติเป็นของใช้ตกแต่งบ้านการรวมกลุม่กันของชุมชนทอผ้าฝ้าย
บ้านเฮีย้ทีย่าวนานหลายสบิปีจนมาถึงปัจจบุนั	อย่างไรก็ตามชีวติของชาวน่านทีเ่ปล่ียนไปตามพัฒนาการทาง
เศรษฐกจิและสังคม	ได้ส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมของผูซ้ือ้และความต้องการ	จงึต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบของ
เครื่องแต่งกายจากผ้าทอให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป	
	 จากการที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์	 ตัวแทนของชุมชน	 พบว่า	 ปัญหาคือรูปแบบของเส้ือผ้าที่มีลักษณะ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่สูงอายุเท่านั้น	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันทางการตลาดในลักษณะของเครื่อง
แต่งกายที่ใช้ผ้าทอกับชุมชนอื่นๆในประเทศไทยค่อนข้างสูง	 อีกทั้งลักษณะของเครื่องแต่งกายจากผ้าทอ
ในปัจจบุนัยังไม่เป็นทีย่อมรบัจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่	ถงึแม้ในปัจจบุนัหน่วยงานและองค์กร	ทัง้ภาครฐัและ
เอกชนจะมีการรณรงค์ให้สวมใส่ชดุท�างานที่ใช้ผ้าทอบ้างแล้วก็ตาม	แต่ในความเป็นจริงผู้บริโภคส่วนใหญ่
ยังไม่มคีวามสนใจทีจ่ะซือ้เครือ่งแต่งกายประเภทนีด้้วยความชอบส่วนตวั	โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
ในช่วงวัยเริ่มต้นท�างานถึงวัยกลางคน	เนื่องจากรูปแบบของเครื่องแต่งกายไม่เหมาะสมกับวัย
	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะค้นหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายสตรี
จากผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ย	อ�าเภอปัว	จังหวัดน่าน	เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายที่
ใช้ผ้าทอจากชุมชน	 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากเดิม	 และยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้คนไทยใช้
เครื่องแต่งกายที่ใช้ผ้าทอมากขึ้น

1 ที่มาของข้อมูล: ผ้าทอไทลื้อ อ�าเภอเชียงค�า-พะเยา , 12 เมษายน 2555
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	 จฑุารตัน์	ตัง้สมบรูณ์	(2547)	ท�าการศึกษาเรือ่งกลยุทธ์ทางการตลาดของผ้าทอพ้ืนเมอืง	กรณศึีกษา
ผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดราชบุร	ี มีความมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยการผลิตด้านรูปแบบ	
ระยะเวลาในการทอและต้นทุนวัตถุดิบ	และการตลาดด้านปริมาณการขายรายได้จากการขาย	และก�าไร
จากการขาย	 เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี	 ในกลุ่มผ้าจกไทยวนโดย
กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั	ได้แก่	ช่างทอผ้าพ้ืนเมอืง	ต�าบลคูบวั	ต�าบลดอนแร่	ต�าบลรางบวั	จ�านวน	406	คน	
และประธานศูนย์หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี	และเจ้าของร้านผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดราชบุรี
จ�านวน	 8	 คน	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	 มุ่งการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต	
การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาด	 การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการผลิต	 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการตลาด	
การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือ	การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัการผลติด้าน
รูปแบบ	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัทัว่ไป	การวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบปัจจยัทัว่ไปโดยสามารถสรปุได้ดงันี	้การทอผ้าจกไทย
วน	เน้นการส่งเสรมิลวดลายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวไทยวน	ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนช้อย	นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนารูปแบบต่างๆ	รวมถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ในอีกด้านของสีสัน	ซึ่ง
ในการก�าหนดราคาจะขึ้นอยู่กับการก�าหนดราคาจากลวดลาย	ความยากง่ายในการทอ	ซึ่งผู้ทอและตาม
ศูนย์หัตถกรรมต่างๆจะมีวิธีการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน	
	 สุพรรณ	สมไทย	และคณะ	(2550)	ท�าการศึกษา	การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านโดย
แนวคิดจากวฒันธรรมชาวไทยทรงด�า	มจีดุมุง่หมายเพ่ือออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน	โดยมแีนวคิด
จากวฒันธรรมชาวไทยทรงด�า	และพัฒนาลวดลายบนผลติภณัฑ์ให้กลมกลนืกบัการตกแต่งบ้านในปัจจบุนั	
พบว่า	 ผลการศึกษาลวดลายและสีบนผ้าทอมาเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์	 ผ้าม่าน	 ผ้าปูโต๊ะ	
และหมอนอิง	ใน	3	รูปแบบ	3	สไตล์	คือ	สไตล์คลาสสิค	สไตล์ร่วมสมัย	และสไตล์สมัยใหม่	ซึ่งทั้ง	3	
สไตลน์ั้น	สามารถน�ามาตกแตง่ภายในบา้นปัจจุบันได้	แต่ผลการประเมินสว่นใหญ่จะเลอืกสไตล์คลาสสคิ	
ซึ่งมีรูปแบบลวดลายใกล้เคียงของเดิมมาก	 ท�าให้ผู้ผลิต	 ผลิตได้ง่าย	 และผู้บริโภคจะรู้จักมากกว่าเป็น
ลวดลายจากวฒันธรรมไทยทรงด�า	การน�าลวดลายและเทคนคิวธิกีารท�ามาออกแบบใหม่ให้ใช้ได้ในปัจจบุนั	
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กลุ่มผู้ผลิตและเป็นการเพ่ิมความหลากหลายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ไทยทรงด�า
ซึ่งของเดิมไม่มี	 เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต	 และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ทรงด�าให้กลมกลืนกับสังคมปัจจุบัน
	 ดวงพร	 ตั้งวงศ์	 (2554)	 ท�าการศึกษา	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าพ้ืนเมืองไทย
ทรงด�าอ�าเภอเขาย้อย	 จังหวัดราชบุรี	 พบว่า	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าพื้นเมืองไทยทรงด�า	
ควรมีการพัฒนาในด้านรูปแบบ	 และมีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าพ้ืนเมืองไทยทรงด�า	
ควรมีการพัฒนาในด้านรูปแบบ	และความต้องการให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าพื้นเมืองไทยทรงด�า	มีสี
ดังเดิมของชาวไทยทรงด�า	ซึ่งในการพัฒนาหรือประยุกต์ผลิตภัณฑ์ประเภทเคหะสิ่งทอนั้น	ทุกรูปแบบจะ
ต้องไปในทศิทางเดยีวกนั	ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของลวดลาย	สสีนั	การใช้วตัถดุบิต่างๆ	มาใช้ในการตกแต่ง	
หรือจะเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่ต้องค�านึงคือ	 ความกลมกลืนของผลิตภัณฑ์	 ซึ่งจะ
เป็นการสร้างคุณค่า	และความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ให้น่าใช้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
	 พรสนอง	วงศ์สิงห์ทอง	(2557)	กล่าวว่า	การใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน	ในการพัฒนา
รปูแบบเครือ่งแต่งกายสตรทีีผ่ลติจากผ้าทอมอืของอ�าเภอเวยีงเชียงรุง้	จงัหวดัเชียงราย	ท�าให้เกดิประโยชน์
ในหลายด้าน	 ทั้งการสืบสานศิลปะวัฒนะธรรมของชุมชน	 ทั้งการเพ่ิมทางเลือกใหม่ๆให้กับผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อเครื่องแต่งกาย	 การปรับรูปแบบให้เข้ากับแนวโน้มแฟช่ัน	 การสร้างงาน	 สร้างรายได้ให้
กับคนในชุมชน	ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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	 เสาวลกัษณ์	คงคาฉุยฉาย	(2549)	กล่าวว่า	การใช้โครงร่างเงา	(Silhouettes)	มบีทบาทส�าคัญในการ
ออกแบบเครือ่งแต่งกายเพราะจะเป็นตวัก�าหนดโครงร่างภายนอกของเครือ่งแต่งกาย	การใช้โครงร่างเงาที่
ดจีะท�าให้ผูส้วมใส่เกดิความพึงพอใจเมือ่พบเห็น	โครงร่างเงาจะส่งผลต่อส่วนต่างๆ	ของเครือ่งแต่งกายและ
รปูร่างของผูส้วมใส่ได้	ในกลุม่คนทีม่รีสนยิมในการแต่งกายดจีะใช้การมองโครงร่างเงาของเครือ่งแต่งกาย
ที่จะเลือกซื้อเป็นอันดับแรก	 มากกว่ามองในส่วนของการตกแต่ง	 เพราะโครงร่างเงาที่เรียบง่ายจะมี
ความทนัสมยักว่าการตกแต่งทีม่ากในเครือ่งแต่งกาย	การตกแต่งเส้นกรอบนอกจะเปล่ียนไปตามสมยันยิม
จากแนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องผู้วิจัยศึกษา	 พบว่า	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอนั้นต้องหา
ลกัษณะเด่นของลายผ้าของชุมชน	น�ามาเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างแนวทางการออกแบบเครือ่งแต่งกายให้
ไปในทศิทางเดยีวเพ่ือให้กลุม่เป้าหมายจดจ�าสนิค้าของชุมชนได้	โดยใช้หลกัและกระบวนการในการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย

เครื่องมือการวิจัย
	 แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ	(Depth	Interview)	โดยการสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั	(Face	to	Face	Interview)

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้ายมีข้ัน
ตอนในการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้
	 1.	 ศึกษาข้อมูลผ้าฝ้ายทอมือ	ไทลื้อ
	 2.	 สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนและตัวแทนจ�าหน่ายเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการขยาย
	 	 กลุ่มลูกค้า
	 3.	 ใช้หลักการออกแบบเครื่องแต่งกาย	วิเคราะห์ปัญหาลักษณะรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ชุมชน
	 	 มีอยู่
	 4.	 สร้างแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้ายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	
	 	 โดยใช้หลกัในการออกแบบเครือ่งแต่งกาย	ซึง่ยึดหลกัองค์ประกอบพ้ืนฐาน	ได้แก่	เส้น	(Line)	
	 	 สี	(Color)	ที่ว่าง	(Space)	รูปแบบหรือรูปร่าง	(From)	พื้นผิว	(Texture)	โครงร่าง
	 	 เงา	(Silhouettes)	และน�าเอกลกัษณ์ของผ้าฝ้ายไทล้ือ	และจงัหวดัน่านมาใช้เป็นแรงบนัดาลใจ

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
ลักษณะเด่นของผ้ำฝ้ำยทอมือไทลื้อ
	 จากการศึกษาพบว่าผ้าฝ้ายทอมือไทลื้อที่ชุมชนผลิตเพ่ือจ�าหน่ายมี	 2	 ประเภท	 คือ	 ผ้าทอ
ลายน�้าไหล	และผ้า	ลายขิด	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภำพที่ 1	ผ้าทอลายน�้าไหล
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ภำพที่ 2 เครื่องแต่งกายที่ทางชุมชนใช้ผ้าทอลายน�้าไหลผลิต
 ผ้ำทอลำยน�้ำไหล	เป็นผ้าฝ้ายทอมือที่มีลวดลายคล้ายสายน�้าตามแบบชาวไทล้ือใน	ปัจจุบัน
มกีารพัฒนารปูแบบไปเรือ่ยๆ	เช่น	ลายน�า้ไหลสอดส	ีลายน�า้ไหลสายรุง้	นยิมใช้ไหมเงนิและไหมทอง	เทคนคิ
การทอจะเป็นแบบลายขัดธรรมดา	แต่ใช้ด้ายหลากสพุ่ีงเกาะเก่ียวกันเป็นช่วงๆ	ให้เกิดจงัหวะของลายน�า้ไหล	
เป็นลกัษณะเฉพาะของชาวเมอืงน่าน	เรยีกกรรมวธิกีารทอนีว่้า	“ล้วง”	แต่ชาวไทลือ้	อ�าเภอเชียงของ	และ
เชียงค�า	จงัหวดัเชียงราย	เรยีกว่า	“เกาะ”	เทคนคินีอ้าจดดัแปลงพัฒนาเป็นลายอืน่ๆ	เรยีกว่า	ลายผกัแว่น	
ลายจรวด	ฯลฯ	เป็นต้น	โดยผ้าทอลายน�้าไหลถือว่าเป็นลายที่ทางชุมชนน�ามาใช้ผลิดเครื่องแต่งกายมา
นานตั้งแต่ก็ตั้งชุมชนจนถึงปัจจุบัน

ภำพที่ 3	ผ้าทอลายขิด

ภำพที่ 4	เครื่องแต่งกายที่ทางชุมชนใช้ผ้าทอลายขิดในการตกแต่ง
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 ผ้ำทอลำยขิด	คือ	ผ้าทีท่อเกบ็แบบขิด	หรอืเกบ็ดอก	เหมอืนผ้าทีม่กีารปักดอกด้วยฝีมอืประณตี	
มคีวามยากในการทอสงู	การทอผ้าขิดต้องใช้ไม้เก็บขิดเป็นอปุกรณ์ส�าคัญในการทอตลอดเวลา	ไม้เกบ็ขิดจะ
เป็นสิง่บงัคับให้เกดิลวดลายต่างๆบนเนือ้ผ้า	ซึง่จะมรีปูทรงแบบลายเรขาคณติ	ลายทอซ�า้กันตลอดผนืขนาด
เล็กใหญ่ตามประโยชน์ใช้สอย	 ลายขิดต่างๆได้มาจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามที่ได้พบเห็น	 และมี
ความหมายในการใช้งาน	เช่น	ขิดดอกแก้ว	ได้มาจากดอกไม้ชนดิหนึง่	มกีล่ินหอม	เป็นลายทีใ่ช้ส�าหรบัไหว้
ผูใ้หญ่	ขิดแมงเงาได้มาจากแมงมพิีษชนดิหนึง่ทีม่ลีกัษณะคล้ายแมลงป่อง	แต่ตวัเลก็กว่าเป็นลายทีใ่ช้ส�าหรบั
รับแขกที่บ้าน	ขิดขันกระหย่องได้ลายมาจากขันชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านใช้ส�าหรับใส่ดอกไม้บูชาพระ	ต่อมาได้
มีการดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ	เช่น	เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	ผ้าม่านผ้าคลุมเตียง	กระเป๋าถือ	
โคมไฟ	ฯลฯโดยผ้าทอลายขิดเป็นลายที่ชุมชนน�ามาใช้ในการตกแต่งเครื่องแต่งกายได้ไม่นานนัก

ผลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน 
	 ทางชุมชนมีความต้องการที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างงานและรายได้ให้กับสมาชิก	 โดยมี
ความคิดว่าจะผลิตเครื่องแต่งกายส�าหรับสตรีที่มีอายุอยู่ในช่วง	30	–	40	ปี	ซึ่งด้วยลักษณะการท�างาน
ในการผลิตเครื่องแต่งกายในแบบที่ชุมชนมีอยู่เดิมคือ	 ให้สมาชิกทอผ้าออกมาเป็นผืน	 หัวหน้าชุมชนเป็น
คนออกแบบและสร้างแบบตัดโดยหัวหน้าชุมชนไม่มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบมาก่อน	 จึงเลือกใช้วิธี
เปิดดูแบบตามนิตยสารและมาประยุกต์ตามความคิดของตนเอง	 ส่งผลให้รูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้ดู
สูงวัย	ไม่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่

ภำพที่ 5	เครื่องแต่งกายรูปแบบเดิมและเครื่องแต่งกายรูปแบบใหม่
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	 ผลจากการสมัภาษณ์ตวัแทนจ�าหน่ายของชุมชนในการออกร้านงานศิลปาชีพ	ประทปีไทย	ครัง้ที	่4	
วันที่	 8-16	สิงหาคม	2558	กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจในเครื่องแต่งกายรูปแบบเดิมที่ใช้ผ้าทอลายน�้าไหล
น้อยลง	 เพราะรูปแบบมีความใกล้เคียงกับของร้านค้าอื่นๆ	 แต่มีความสนใจในรูปแบบใหม่ที่ใช้ผ้าทอ
ลายขิดท�ารายละเอียดการตกแต่งในปรมิาณทีน้่อยลงมโีครงชุดทีเ่ป็นทรงตรงไม่เข้ารปูท�าให้ดทูนัสมยักว่า
ของเดิมที่ทางชุมชนน�ามาจ�าหน่ายมากกว่า	
	 นอกจากนีแ้ล้ว	ทางชุมชนยังขาดหลกัในการออกแบบเครือ่งแต่งกายทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย	 ท�าให้ยังไม่สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้	 จึงต้องใช้หลักพ้ืนฐานองค์ประกอบ
ในการออกแบบดังนี้	เส้น(Line)	สี	(Color)	ที่ว่าง	(Space)	รูปแบบหรือรูปร่าง	(From)	พื้นผิว	(Texture)	
โครงร่างเงา	(Silhouettes)	ซึง่ในการออกแบบเครือ่งแต่งกายจะใช้เป็น	ส	ี(Color)	รปูแบบ	(From)	ลวดลาย	
(Textile)	โครงร่างเงา	(Silhouettes)	และรายละเอียดการตกแต่ง	(Detail)
	 ผู ้วิจัยจึงน�าเครื่องแต่งกายที่ทางชุมชนผลิตออกมาเพ่ือจ�าหน่ายในช่วงเดือนมกราคม-
เดือนสิงหาคม	2558	มาวิเคราะห์ในตารางเพื่อหารูปแบบที่ควรพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของ
ชุมชนทีม่อีายุ	30-40	ปีทีช่อบเครือ่งแต่งกายจากผ้าฝ้ายทอแต่หารปูแบบทีท่นัสมยักว่าทีม่อียู่ไม่ได้	โดยใช้
หลักพื้นฐานองค์ประกอบในการออกแบบเครื่องแต่งกาย	เป็นเกณฑ์
	 ตารางวิเคราะห์ลกัษณะของตวัอย่างเครื่องแตง่กายของชมุชนจ�านวน	10	ชดุโดยคดัจากรูปแบบ
ชุดท�างานที่มีจ�าหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม	 –	 เดือนสิงหาคม	 2558	 เพราะเป็นรูปแบบที่ทางชุมชนท�า
ออกมาจ�าหน่ายมากที่สุด

ตำรำงที่ 1	ตารางวิเคราะห์ลักษณะของตัวอย่างเครื่องแต่งกายของชุมชน

8 
 

ผลจากการสมัภาษณ์ตวัแทนจาํหน่ายของชุมชนในการออกรา้นงานศลิปาชพี ประทปีไทย ครั งที 4 วนัที 8-16 
สงิหาคม 2558  กลุ่มลูกคา้ใหค้วามสนใจในเครืองแต่งกายรูปแบบเดมิทีใชผ้า้ทอลายนําไหลน้อยลง เพราะรูปแบบมี
ความใกล้เคียงกบัของร้านค้าอืนๆ แต่มีความสนใจในรูปแบบใหม่ทีใช้ผ้าทอลายขดิทํารายละเอียดการตกแต่งใน
ปรมิาณทีน้อยลงมโีครงชุดทีเป็นทรงตรงไม่เขา้รปูทาํใหด้ทูนัสมยักว่าของเดมิทีทางชุมชนนํามาจาํหน่ายมากกว่า  

นอกจากนีแล้ว ทางชุมชนยังขาดหลักในการออกแบบเครืองแต่งกายทีเหมาะสมกบัความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ทาํใหย้งัไม่สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได ้จงึตอ้งใชห้ลกัพืนฐานองคป์ระกอบในการออกแบบดงันี เสน้
(Line) ส ี(Color) ทีว่าง (Space) รูปแบบหรอืรูปร่าง (From) พืนผิว(Texture) โครงร่างเงา (Silhouettes) ซึงในการ
ออกแบบเครืองแต่งกายจะใช้เป็น สี (Color) รูปแบบ (From) ลวดลาย (Textile) โครงร่างเงา (Silhouettes) และ
รายละเอยีดการตกแต่ง (Detail) 

ผูว้จิยัจงึนําเครืองแต่งกายทีทางชุมชนผลติออกมาเพือจาํหน่ายในช่วงเดอืนมกราคม-เดอืนสงิหาคม 2558 มา
วเิคราะหใ์นตารางเพือหารูปแบบทีควรพฒันาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของชุมชนทีมอีายุ 30-40 ปีทีชอบเครือง
แต่งกายจากผา้ฝ้ายทอแต่หารปูแบบทีทนัสมยักว่าทีมอียู่ไม่ได ้โดยใชห้ลกัพืนฐานองคป์ระกอบในการออกแบบเครือง
แต่งกาย เป็นเกณฑ ์

ตารางวเิคราะหล์กัษณะของตวัอย่างเครืองแต่งกายของชุมชนจาํนวน 10 ชุดโดยคดัจากรูปแบบชุดทํางานทีมี
จาํหน่ายตั งแต่เดอืนมกราคม – เดอืนสงิหาคม 2558 เพราะเป็นรปูแบบทีทางชุมชนทาํออกมาจาํหน่ายมากทีสดุ 

ตารางที 1 ตารางวเิคราะหล์กัษณะของตวัอย่างเครืองแต่งกายของชุมชน 

ตวัอยา่งเครืองแต่งกาย รปูแบบ ลวดลาย การตกแต่ง สี โครงรา่งเงา 

 

ชุดทาํงาน ผา้พืน 
ผา้ทอลายนําไหล 

ใชแ้ถบสตีดัต่อกบั
ผา้พืนในแนวขวาง ใช้
ระบายซอ้นเป็นชินตดั
ต่อ    

 

 

ชุดทาํงาน ผา้พืน 
ผา้ทอลายนําไหล 

ใชร้ะบายต่อตรงเสน้
เกรด็เป็นแนวตั ง ใช้
แถบสเีขม้สลบัสอ่ีอน
ตดัต่อกนัในแนวตั ง 
กุ๊นตามแนวเสน้เกรด็ 

  

 

ชุดทาํงาน ผา้พืน 
ผา้ทอลายขดิ 

ใชร้ะบายต่อตรงปก 
ใชแ้ถบผา้สทีองตดัต่อ
ตามแนวนอน กุ๊นตาม
แนวเสน้เกรด็ 
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)	ตารางวิเคราะห์ลักษณะของตัวอย่างเครื่องแต่งกายของชุมชน

9 
 

ตารางที 1 (ต่อ) ตารางวเิคราะหล์กัษณะของตวัอย่างเครืองแต่งกายของชมุชน 

ตวัอยา่งเครืองแต่งกาย รปูแบบ ลวดลาย การตกแต่ง สี โครงรา่งเงา 

 

ชุดทาํงาน ผา้ทอลายนําไหล ใชร้ะบายเป็นชินตดั
ต่อ ใชก้ารวางผา้
เฉลยีงตดักบัการวาง
แนวนอน 

 
 

 

ชุดทาํงาน ผา้พืน 
ผา้ทอลายตาราง 

ใชผ้า้ลายตารางตดัต่อ
กบัผา้พืนเป็นเสน้
เฉียงกลางตวั 
 

 
 

 

ชุดทาํงาน
กึงลาํลอง 

ผา้พืน 
ผา้ทอลายขดิ 

ใชแ้ถบลายตดัต่อใน
แนวตั ง  ใชผ้า้ลาย
ตกแต่ง  

 

 

ชุดทาํงาน
กึงลาํลอง 

ผา้พืน 
ผา้ทอลายขดิ 

ใชแ้ถบลายตดัต่อใน
แนวนอน 

 
 

 

ชุดทาํงาน
กึงลาํลอง 

ผา้พืน 
ผา้ทอลายขดิ 

ใชแ้ถบลายตดัต่อใน
แนวเฉียง 

 
 

 

ชุดทาํงาน
กึงลาํลอง 

ผา้พืน 
ผา้ทอลายขดิ 

ใชแ้ถบลายตดัต่อใน
แนวตั ง   

 
 

 

ชุดทาํงาน
กึงลาํลอง 

ผา้พืน 
ผา้ทอลายขดิ 

ใชแ้ถบลายตดัต่อบน
ตวัเสือและ
ชายกระโปรง ใช้
ระบายต่อแขน 
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	 จากการวเิคราะห์รปูแบบเครือ่งแต่งกายของชุมชนตามหลกัองค์ประกอบพ้ืนฐานในการออกแบบ
เครื่องแต่งกายได้ผลดังนี้
	 -	 ด้านรปูแบบเครือ่งแต่งกาย	เป็นชุดท�างาน	หรอืชุดท�างานกึง่ล�าลอง	ซึง่ไม่มผีลต่อการขยาย
	 	 กลุม่เป้าหมายด้านลักษณะชุด	จะเป็นชุดเดรสและเส้ือกระโปรงเข้าชุดกันท�าให้โอกาสในการ
	 	 ใช้สอยน้อยลง	เพราะต้องใส่คู่กันตลอด
	 -	 ด้านลวดลายผ้า	ส่วนใหญ่ในหนึ่งชุดจะใช้ผ้าทอสีพื้นเป็นหลัก	ใช้ผ้าทอลายขิดและน�้าไหล
	 	 เป็นส่วนตกแต่งตามล�าดับ	ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน	แต่ยังขาดการวางแผนใน
	 	 การใช้ผ้าพื้นกับผ้าลายในปริมาณที่เหมาะสม
	 -	 ด้านการตกแต่ง	ใช้ผ้าทีม่ลีวดลาย	ทัง้ลายน�า้ไหลและลายขิด	โดยการตดัเป็นเส้น	แล้วน�ามา
	 	 ตดัต่อลงบนผ้าพ้ืน	ตามแนวนอน	แนวตัง้	และแนวเฉียง	โดยไม่ได้ใช้หลักการออกแบบ	ส่งผล
	 	 ให้เครื่องแต่งกายของชุมชนขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัว	โอกาสการใช้สอยน้อยลงเพราะยากที่
	 	 จะน�าไปสวมใส่ร่วมกับชุดอื่นได้	และเส้นแนวตั้งแนวนอนยังมีผลต่อสรีระของผู้สวมใส่	เช่น	
	 	 คนที่มีรูปร่างใหญ่ก็อาจจะไม่เลือกซื้อชุดที่เป็นลายขวาง	เป็นต้น
	 -	 ด้านการใช้สีจะแบ่งได้เป็น	2	กลุ่มสีจากลักษณะของลายผ้าที่ต่างกัน	คือ	ลายน�้าไหล	จะมี
	 	 สสีนัทีห่ลากหลายข้ึนอยู่กบัการเลอืกสมีาย้อม	แต่ลายขิดจะจ�ากดัอยู่ไม่กีสี่	เพราะทางชุมชน
	 	 น�าผ้าไปใช้ร่วมกบัผลติภณัฑ์ในรปูแบบอืน่ด้วย	เช่น	ผ้าคลุมเตยีง	หมอน	กระเป๋า	ฯลฯ	แต่ใน
	 	 ด้านการออกแบบแล้วการจ�ากดัจ�านวนสีถอืเป็นเรือ่งทีด่	ีเพราะจะท�าให้ภาพรวมของเครือ่งแต่งกาย
	 	 ไปในทศิทางเดยีวกนั	ท�าให้กลุม่เป้าหมายจดจ�าสนิค้าได้	ตรงกันข้ามถ้าชุมชนไม่วางแผนใน
	 	 การย้อมสีฝ้ายที่จะน�ามาทอลายน�้าไหลก็จะท�าให้เกิดความหลากหลายจนเกินไป
	 -	 ด้านโครงร่างเงา	ส่วนมากเป็นโครงชุดทีเ่ข้ารปู	ในท่อนบน	และท่อนล่างเป็นทรงตรง	ซึง่ถอืว่า
	 	 มีทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายน้อยมาก	โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ที่ต้องการ
	 	 โครงชุดที่ไม่เข้ารูปตามสมัยนิยม
	 จากผลที่ได้	ท�าให้สามารถสร้างขั้นตอนแนวทางในการออกแบบได้ดังนี้
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ภำพที่ 6	แนวทางในการออกแบบ
	 ดงันัน้แนวทางในการพัฒนารปูแบบเครือ่งแต่งกายสตรจีากผ้าฝ้ายทอมอื	คือ	มรีปูแบบเครือ่งแต่งกาย
ทีห่ลากหลาย	แยกท่อนบนท่อนล่าง	เช่น	เส้ือ	กระโปรง	มโีครงชุดทีไ่ม่เข้ารปู	วางแผนการออกแบบอย่างเป็น
ขั้นตอน	สร้างลักษณะเฉพาะในการออกแบบจากการใช้แรงบันดาลใจในการออกแบบ	 เพื่อให้เกิดกลุ่มสี
ที่จะใช้ในการย้อมฝ้าย	 เกิดลักษณะของการวางลวดลายและเครื่องตกแต่งต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกัน	
และปริมาณที่เหมาะสม	 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีข้ันตอนที่เริ่มต้น
จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย	 หาแรงบันดาลใจแนวคิดทางการออกแบบ	 แล้วน�าไปสู่	 โครงร่างเงา
และรายละเอียดต่างๆ	จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันคือ	จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนเมือง	
มาสู่การหาโครงร่างเงาก่อนที่จะหาแรงบันดาลใจและแนวคิด	เพราะจากงานวิจัยพบว่า	แบบที่ทางชุมชน
ออกแบบไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 และแนวทางที่ง่ายที่สุดที่จะท�าให้ทางชุมชนพัฒนา
ศักยภาพในการออกแบบได้ง่ายคือ	 การน�าโครงร่างเงา	 ข้ึนมาเป็นตัวตั้งในการออกแบบก่อนที่จะลง
รายละเอียดในส่วนอื่นต่อไป

 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
	 1.	การก�าหนดโครงร่างเงาสามารถเปลีย่นไปตามกระแสนยิมในการเลอืกใช้เครือ่งแต่งกายของ
กลุ่มเป้าหมายได้
	 2.	แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสามารถน�าไปใช้กับผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายของชุมชนอื่น	 โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบตามกลุ่มเป้าหมายและแรงบันดาลในการออกแบบ
ตามลักษณะท้องถิ่นนั้นได้
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