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การวิจยัและพฒันานีเ้พื่อการออกแบบพฒันาโดยใช้ลวดลายหมี่คัน่ขอนารีเพื่อรูปแบบธุรกิจการ

แต่งกายส่งเสริมความเช่ือโชคลาง โดยพฒันาลวดลายหมี่คัน่ขอนารี ของอ าเภอบ้านเขว้า จังหวดัชัยภูมิ  โดย
พฒันารูปทรง รูปร่าง สี และจดัองค์ประกอบให้เกิดความร่วมสมยัตอบสนองกับตลาดแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป 
ผู้วิจยัได้พฒันาต้นแบบโดยผ่านการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญด้านผ้าไทย ด้านการออกแบบ และด้านธุรกิจแฟชัน่ 
รวมถึงประเมินโดยกลุม่ผู้บริโภคจ านวน 113 คน ผลวิจยัพบว่าลวดลายที่ได้รับความนิยมคือ ลวดลายที่ 4 มาก
ที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 31 เลือกการจัดองค์ประกอบแบบ 50 เปอร์เซนต์ คิดเป็นร้อยละ 45.1 โดยให้เหตุผลการ
เลือกเพราะต้องการความสมดลุของสดัสว่น คิดเป็นร้อยละ 41.6  พบว่าลวดลายที่นิยมรองมาคือ ลวดลายที่ 3 
ลวดลายที่ 2 และลวดลายที่  5 ตามล าดบั ผลการสอบถามเพื่อพฒันารูปแบบทางธุรกิจพบว่าผู้บริโภคเลือกซือ้
จากรูปแบบมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 39.8  โดยหาซือ้จากห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีความถ่ีในการ
ซือ้เดือนละ 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 40.7 พบว่าใช้งานโดยใช้ส าหรับใสไ่ปเที่ยวหรือรูปแบบล าลอง คิดเป็นร้อยละ 
59.3 และประเมินราคาที่เหมาะสม คือ ต ่ากว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการน ามา
พฒันาโดยไมใ่ช้ผ้าไหมเพราะไมน่ิยม คิดเป็นร้อยละ 82.3 ทงันีผู้้วิจยัได้ด าเนินการท าแผนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง
กบัผลวิจยัที่ได้มา 

 

ค าส าคญั : ลายหมี่คัน่ขอนารี, ธุรกิจการแตง่กาย, ความเช่ือโชคลาง 
 

 

  



  จ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title DESIGN AND DEVELOPMENT BY USING MEE KHAN KHOR NARI 
PATTERN 
FOR FASHION BUSINESS AS RELATED TO SUPERSTITIONS 

Author PIYAWAN PROMMAK 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Noppadol Inchan  

  
This is an analysis of the purpose of making improvements to the design through the use 

of patterns called Mee Khan Khor Nari for a pattern that is commercially appealing and the increased 
credibility of this program.  This was achieved through the Mee Khan Khor Nari pattern of the Ban 
Khwao District Chaiyaphum Province. This is done through making improvements on designs, shapes, 
colors, and updating the rearrangement supporting components in respond to the current market taste 
for fashion, which has changed.  The researcher made improvements to the original by submitting 
samples to experts on Thai textile of design and the fashion industry, including a group of 113 
consumers.  The results of the analysis showed that most had a preference for the fourth option. 
Furthermore, 48.7% chose the design, that is 45.1% gave the reason for making this choice because 
they want the fullness of the designs.  41.6% prefer the third, second and fifth pattern, respectively. 
accordingly.  The results of the questionnaire for the purpose of making design improvements for 
commercial purposes showed the consumers chose to purchase the third, second and fifth pattern, 
respectively.  The results of questionnaire for the purpose of making improvements showed that 
consumers choose to purchase from various choices, as follows: 39.8% chose to buy from department 
stores, which is to say that 42. 5%  made purchases at least once a month, after analysis it was 
discovered that 40.7% only purchased when traveling, while 59.3% for casual wear or (going-out) , 
and determined that appropriate pricing should be no less than ฿ 500. 00.  About 52. 5%  are in 
agreement that textiles should go through more modifications without using silk, as it is not a preferred 
choice.  That is to say 82.3% , including the those who want to commercialize this item to reflect the 
results of this analysis. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

งานวิจยันีส้ าเร็จลลุว่งตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ได้ด้วยความอนเุคราะห์อย่างสงูจาก 
ผศ.ดร.นพดล อินทร์จนัทร์ อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้สละเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน า และ
แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทุกขัน้ตอน ตลอดจนระยะเวลาของการจัดท าการวิจัย ในครัง้นี ้ซึ่งผู้ วิจัย
ขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ ท่ีน่ี 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ประธานการสอบ และอ.ดร.เสาวลักษณ์ 
พนัธบตุร กรรมการสอบการ ท่ีได้ให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ และข้อคิด
ท่ีทรงคณุคา่ตอ่การศกึษา จนท าให้งานวิจยัเล่มนีเ้สร็จสมบรูณ์ 

ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 3 สาขาเช่ียวชาญ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นกัโบราณคดี 
นกัประวตัิศาสตร์, อาจารย์คมกฤช ฤทธ์ิขจร ศิลปินแห่งชาติด้านเรขศิลป์, ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอดุม
พนัธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว, ดร.กิติศกัดิ์ เยาวนานนท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเอกการ
ส่ือสารเพ่ือการทอ่งเท่ียว มศว, ดร.อภิชญา องัคะวิภาต อาจารย์ประจ าภาควิชาเอกการออกแบบเพ่ือ
ปฏิสมัพนัธ์และมลัติมีเดีย มศว, คณุสุกุล ก่ิงพุทธพงษ์ ผู้จดัการ บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย (Jim 
Thompson) จ ากดั, รศ.ดร.ณกัษ์ กลุิสร์ อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มศว, คณุ
จิณห์สิญา สีวราภรณ์สกุล ผู้จดัการทัว่ไป Merchandise A บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด และคณุ
ศภุกร สิทธิกุลนนัท์ Channel Maneger TT บริษัท ณีน ซินดิเคท จ ากัด (สก็อตรังนก) และผู้ เข้าร่วม
ในการตอบแบบสอบถามการวิจยัในครัง้นีท้กุทา่น 

ขอขอบพระคุณ คุณแม่ พ่ีโบ้ ครอบครัว ท่ีคอยสนับสนุนทางการศึกษา น้องเติล้ เพ่ือนๆ  
MOK ท่ีคอยชว่ยเหลือ และเพ่ือนๆ สาขาออกแบบเพ่ือธุรกิจ รุ่น 3 ทกุคน ท่ีมอบความรัก ความหว่งใย 
และคอยเป็นก าลงัใจให้กนัตลอดมา จนท าให้การศกึษาวิจยัในครัง้นีส้ าเร็จลุลว่งไปได้ด้วยดี 

ผู้ วิจัยจึงขอมอบส่วนดีทัง้หมดนีใ้ห้แก่เหล่าคณาจารย์ท่ีได้ประสาทวิชา ท่ีท าให้งานวิจัย
ฉบับบนีจ้ะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องและการพัฒนางานวิจัยในครัง้ต่อไป หากมี
ข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจยัขอน้อมรับผิดชอบเพียงผู้ เดียวและยินดีท่ีจะได้รับฟังค าแนะน าจากทุก
ทา่นท่ีได้เข้ามาศกึษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากสถานการณ์โรค Covid–19 ท่ียงัคงแพร่ระบาด เป็นมหาวิกฤติทางสาธารณสขุโลกท่ี
ได้สง่ผลกระทบตอ่ชีวิตคนทัว่โลกอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง ในปัจจบุนัหลายประเทศยงัคงมีจ านวนผู้ติดเชือ้
เพิ่มขึน้อยูเ่ร่ือยๆ ซึง่ภาครัฐในหลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศครัง้ใหญ่เพ่ือจ ากดั
การแพร่ระบาดของโรค ท าให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ คนและท าให้กิจกรรมทางของ
สภาวะเศษฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องหยุดชะงักพร้อมกัน เศรษฐกิจร่วงหนักเป็น
ประวตัิการณ์ ธุรกิจหลายๆ ประเภท เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเท่ียว งานบริการ และความ
บนัเทิงนัน้ต้องชะลอตวัลง หรือบางธุรกิจท่ีแบกรับคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ไมไ่หว เน่ืองจากขาดรายรับใน
การท าธุรกิจก็ต้องปิดกิจการไป ท าให้ผู้คนตกงานกนัอย่างมากมาย เกิดอตัราการว่างงานสูงมาก 
ซึง่เป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรคในหลายประเทศทัว่โลก  

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของผู้ คนจาก
สถานการณ์ Covid-19 ในปีท่ีผ่านมาตอ่เน่ืองมาจนถึงปี 2021 ซึ่งถือเป็นปัจจยัท่ีเพิ่มให้โลกเข้าสู่
สถานการณ์ VUCA WORLD เต็มรูปแบบ คือ Volatility ความผัวผวน Uncertainty ความไม่
แน่นอน Complexity ความซับซ้อน และ Ambiguity ความคลุมเครือ เป็นสิ่งท่ีส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีท าให้เกิดความวิตกกังวลบนความไม่แน่นอนในชีวิตและต้องการท่ีพึ่งทาง
จิตใจ 

รายงานวิจยัล่าสดุจากกลุม่ตวัอย่าง 1,200 คน ในทกุช่วงอายวุยั เร่ืองของ Marketing in 
the Uncertain World หรือการตลาดของคนอยู่เป็น โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จากผลการวิจัยพบว่าคนไทย 52 ล้านคนมี
ความเช่ือในเร่ืองโชคลาง  ถือเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจเหมาะกับนักการตลาดและผู้ประกอบการใน
การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มคนเหล่านี ้ เพ่ือเข้าถึงอินไซต์และน ามาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดเจาะ
สายมเูหลา่นี ้ซึง่ท าให้พบหลากหลายปัจจยัท่ีท าให้คนไทยเกิดความรู้สึกกงัวลและความไม่แน่นอน
ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของโรคระบาด Covid-19 คิดเป็นร้อยละ 76.8% อันตรายจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น PM2.5 ขยะล้นโลก 74.6% ด้านสงัคมในเร่ืองของความเหล่ือมล า้ทางการศึกษา 
และความคิดเห็นต่างกัน 65% ด้านเศรษฐกิจในเร่ืองของค่าครองชีพท่ีสูง และความไม่มัน่คงใน
หน้าท่ีการงาน 64% ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีท าให้ไม่สามารถปรับตวัได้ทันกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ 
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62.8% และด้านการเมืองท่ีเกิดสถานการณ์และส่งผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิต 62.6% (BRAND 
BUFFET, 2021)  

จากผลกระทบของสภาวะทางเศรษฐกิจดงักล่าว เม่ือต้องอยู่กับความไม่แน่นอน ในยุค
โลกผนัผวน “คนไทย” จึงเครียดและวิตกกงัวลท าให้ผู้คนขวนขวายหาสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ถึงแม้ว่า
สงัคมไทยในปัจจบุนัเป็นยคุท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และพฒันาไปอย่างรวดเร็ว แตค่วามเช่ือ
ในอ านาจของเคร่ืองราง วตัถุมงคลยงัคงมีให้เห็นอยู่ และถูกน ามาเป็นตวัช่วยแก้ไขปัญหาท่ีหา
ทางออกไม่ได้เสมอมา ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้มาพร้อมกับสังคมไทยมีความเก่ียวพนักันเป็น
เวลานานหรือท่ีสืบทอดตอ่ๆ กนัมา ผ่านเร่ืองเล่าและประเพณีจนถึงมีการปฏิบตัิตามกนัมาผ่านรุ่น
สู่รุ่น และสังคมไทยก็เป็นสังคมท่ียังคงมีความผูกพันกับความเช่ือ ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่ง
พืน้ฐานเดมิของคนไทยในสมยัก่อนท่ีมีความเช่ือและนบัถือผีสางเทวดา พร้อมกบัได้รับอิทธิพลจาก
วฒันธรรมอินเดียท่ีรับความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ ตอ่มาได้รับอิทธิพลจากพระพทุธศาสนาจึง
เป็นการผสมผสานความเช่ือต่างๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของสงัคมไทย และถูกแบ่งความเช่ือ
โชคลางออกเป็นหลายประเภท เช่น ความเช่ือเร่ืองสี เร่ืองโหราศาสตร์ เร่ืองอญัมณีและหินสี เร่ือง
ตวัเลข และไสยศาสตร์ เป็นต้น โดยเหตุผลส าคญัท่ีท าให้สังคมไทยยังมีความเช่ือในอ านาจสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิมาจากความหวาดกลัว เช่น กลัวภัยพิบตัิ สิ่งลึกลับ อุบตัิเหตุ และความต้องการ เช่น 
ต้องการโชคลาภ ความรัก การประสบความส าเร็จ และให้แคล้วคลาดปลอดภยั จึงยงัท าให้ผู้คน
ตา่งยงัคงเช่ือถือและศรัทธาในสิ่งท่ีไม่สามารถหาเหตผุลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ (ถวลัรัตน์ 
กลัชาญกิจ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพล,ู 2559) 

ความเช่ือเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภค เน่ืองจากจะเป็น
ตวัก าหนดความตัง้ใจและพฤติกรรมการบริโภค และความสามารถในการควบคมุสถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ (Rice, 2003) ท่ีอธิบายว่าความเช่ือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโชคลาง 
เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคน ามาใช้ในการจดัการกับความไม่แน่นอนท่ีก าลงัเผชิญอยู่ และเป็นก าลงัใจท่ีท า
ให้ผู้บริโภคคลายความกงัวลกบัสภาวะความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้ ความเช่ือโชคลางนีจ้ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคและการเส่ียงโชคตา่งๆ (ธีรนชุ พศูกัดิ์ศรีกิจ และ ศิวฤทธ์ิ 
พงศกรรังศลิป์, 2557) 

ซึ่งในปัจจุบนัความเช่ือโชคลางไม่ได้เป็นเร่ืองล้าหลงัอีกต่อไป ผู้ประกอบการจากหลาย
ธุรกิจเร่ิมหนัมาประยุกต์ใช้ความเช่ือเร่ืองโชคลางเข้ากับธุรกิจของตนเอง เพ่ือสร้างจุดเด่น ความ
น่าสนใจ และความแตกต่างจากคู่แข่ง โดย บุญยิ่ง คงอาชาภัทร และคณะ ได้เรียกการตลาด
รูปแบบนีว้่า “การตลาดโชคลาง (Superstitious Marketing)” เป็นการเพิ่มความน่าสนใจและสร้าง
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ความแตกตา่งให้กบัสินค้าและบริการ โดยปัจจบุนักระแสนิยมการซือ้สินค้าแฟชัน่ท่ีเก่ียวกบัความ
เช่ือโชคลางนัน้ได้เพิ่มมากขึน้ จึงท าเกิดธุรกิจใหม่ท่ีใช้ความเช่ือโชคลางเร่ืองสีมารวมกับเร่ืองของ
แฟชัน่เข้าด้วยกนัจนกลายเป็นท่ีรู้จกั เชน่ กระเป๋าน าโชค แบรนด์ Keb Satang และแบรนด์ Waller 
Thailand ท่ีเลือกใช้ความเช่ือโชคลางเร่ืองสีมาท าการส่ือสารไปยังผู้บริโภค เป็นกระเป๋าฮวงจุ้ย
เสริมดวงเร่ืองการเงินเพ่ือช่วยกระตุ้นรายรับและชะลอรายจ่าย รวมไปถึงการขบัเคล่ือนพลงัฮวงจุ้ย
ด้านต่างๆ ในชีวิต โดยสามารถพิจารณาจากสีท่ีเหมาะกับคนเกิดวนัต่างๆ เพ่ือเป็นตวัช่วยท่ีดีใน
การเลือกกระเป๋าท่ีไมใ่ชแ่คถ่กูใจ แตย่งัถกูโฉลกส าหรับผู้บริโภคทกุคน (พชัชิกา มีนิล, 2561) 

รวมไปถึงเคร่ืองรางของขลงัน าโชคอย่างแบรนด์ไลลา ท่ีเป็นการรวมกนัของความเช่ือโชค
ลางเร่ืองสีของหินกบัเคร่ืองรางของขลงัเข้าด้วยกนั จนกลายเป็นเร่ืองของแฟชัน่ท่ีกลายเป็นเทรนด์ 
เข้าถึงได้ง่าย ไม่ล้าสมยั นอกจากนี ้(Richard Wiseman, 2003) พบว่าเร่ืองของความเช่ือโชคลาง
นัน้มีอยู่จริง โดยอธิบายว่าความเช่ือโชคลางไม่ใช่เร่ืองราวของเวทมนต์แต่ส่วนใหญ่นัน้ล้วนเกิด
จากทศันคติทัง้สิน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคโดยตรงและผลงานวิจยัของ (Scully 
and Cobb, 2012) ได้สนบัสนนุอีกว่าสีเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนุนการขายและการตลาด สามารถ
กระตุ้นความรู้สึกของการรับรู้ สร้างความต้องการของผู้บริโภคได้ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ
สินค้าแฟชัน่ โดยผู้บริโภคให้ความส าคญักบัสีตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าถึง 93% และผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีการตดัสินใจซือ้สินค้าภายใน 90 วินาทีแรกท่ีเห็นสินค้า และมากกว่า 62% ของผู้บริโภคมี
การตดัสินใจซือ้ท่ีขึน้อยูก่บัสีเพียงปัจจยัเดียว (พชัชิกา มีนิล, 2561) 

จะเห็นได้ว่าการตลาดความเช่ือโชคลางในปัจจุบนันัน้ เกิดขึน้จากการน าความเช่ือมา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจท่ีมีอยู่และท าให้เกิดสิ่งใหม่ได้ และจากงานวิจัยพบว่าความเช่ือโชค
ลาง (Superstitious) ท่ีมีผลตอ่คนไทยมากท่ีสดุ คือ พยากรณ์ โหราศาสตร์ พระเคร่ืองวตัถมุงคล สี
มงคล ตัวเลขมงคล และเร่ืองเหนือธรรมชาติ เม่ือน ามาพิจารณาแล้วความเช่ือเร่ืองสีมงคล 
สามารถน ามาสร้างธุรกิจได้อยา่งหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นสีเสือ้มงคลประจ าวนัเกิด สีลิปสตกิเสริม
ดวง กระเป๋าเงินเรียกทรัพย์ตามสีวนัเกิดต่างๆ และประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภคทาง
การตลาดในปัจจุบันมีสัดส่วนทางการตลาดของเสือ้ผ้าแฟชั่นตัง้แต่ปี 2561 – 2563 เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดี มีแนวโน้มทางการตลาดท่ีมีมูลค่าการเติบโตท่ีสูงขึน้อย่างเร่ือยๆ ทัง้มูลค่าตลาดอี
คอมเมิร์ซและตลาดค้าปลีกในประเทศไทย และยังมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจเสือ้ผ้ามีแนวโน้ม
สัดส่วนในตลาดเพิ่มจาก 37.8% ในปี 2018 เป็น 51.1% ภายในปี 2022 ซึ่งล่าสุดกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้เปิดเผยข้อมูลปี 2563 ว่าไทยมีตวัเลขการส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีมูลค่า 
5,748.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 178,121.8 ล้านบาท โดยตลาดสง่ออกหลกัของไทยคือ 
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กลุม่ประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่าหากผลิตภณัฑ์สิ่งทอไทยได้รับการพฒันาตอ่
ยอดจนสามารถตอบโจทย์ตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ ก็จะยิ่งเป็นส่วนส าคญัในการ
ผลกัดนัการสร้างรายได้มากยิ่งขึน้ (ไทยโพสต์, 2564)  

 

ภาพประกอบ 1 แนวโน้มการตลาดแฟชัน่ ปี 2018 

ท่ีมา : https://positioningmag.com/1186164 

 

ภาพประกอบ 2 สินค้าขายดีบนโลกออนไลน์ปี 2562 

ท่ีมา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859930 

ด้วยแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปิดรับความเช่ือโชคลาง และสถานการณ์ตลาดท่ี
เติบโตอย่างต่อเน่ืองของภาคธุรกิจแฟชัน่เคร่ืองแต่งกาย การส่งเสริมพฒันาผลิตภณัฑ์สิ่งทอจาก
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ภาครัฐและหนว่ยงานตา่งๆ ด้วยการออกแบบเชิงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอีสาน เพ่ือเช่ือมโยงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทย โดยใช้ต้นทุนทางวฒันธรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ 
ด้วยการออกแบบลวดลายผ้าไหมแบบใหมเ่ชิงสร้างสรรค์บนอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และการแปร
รูปตดัเย็บเสือ้ผ้าท่ีทนัสมยัเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์สิ่งทออีสาน ท่ีพฒันาผ้าไทยให้ได้รับความ
นิยมในระดับสากล ส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยและเคร่ืองนุ่งห่มตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีสามารถน ามาใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวนั เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมแบบใหมใ่นกลุม่ตลาดใหมสู่ภ่าคอตุสาหกรรมท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ 

และจากการผลกัดนัผ้าไทยของเหลา่ดารา เซเลบ คนดงั ท่ีเร่ิมหนัมาสวมใสช่ดุผ้าไทยใน
การออกงานหรือท่องเท่ียวเพิ่มมากขึน้ เช่น “แพร่ีพาย” ท่ีท าหน้าท่ีในฐานะอินฟลเูอนเซอร์ในการ
ผลกัดนัผ้าไทยท่ีไม่ใช่แค่ในกลุ่มผู้ติดตามกว่าล้านคนเท่านัน้ ท่ีกล่าวขวญัถึงอยู่ในทุกท่ีรวมถึงใน
งานเดินแบบแบรนด์ดงัระดบัโลกท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ท าให้เสนห์ของผ้าไทยคือความเป็น
หนึ่งเดียวในโลก ถือเป็นความภาคภูมิใจในการได้ครอบครองศิลปะบนผืนผ้าอย่างไร้ขีดจ ากัด ผ้า
ไทยในแต่ละภูมิภาคมีความสวยงามและอัตลักษณ์ท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันไป แสดงออกถึงภูมิ
ปัญญาท่ีสืบทอดตอ่กนัมาจากบรรพบรุุษ ท าให้ผ้าทอแตล่ะผืนมีเร่ืองเล่าประวตัิความเป็นมาท่ีแฝง
ไปด้วยคตคิวามเช่ือตามวฒันธรรม (VOGUE THAILAND, 2561) 

การทอผ้าไหมมดัหม่ีของคนไทยนบัเป็นภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดย
ผา่นกระบวนการพฒันามาอย่างตอ่เน่ือง ผสมผสานกบัการถ่ายทอดภมูิปัญญาท่ีมีคณุคา่จากรุ่นสู่
รุ่นมาจนถึงปัจจบุนั นบัเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากวิถีการด าเนินชีวิตทางเกษตรกรรมของคนไทยมา
แตอ่ดีต เช่น การปลกูหม่อนเลีย้งไหม การปลกูฝ้ายการทอผ้าการท านา เป็นการด าเนินชีวิตท่ีต้อง
ใช้ปัจจยัส่ีในการด ารงชีพ ภมูิปัญญาการทอผ้ามิได้เป็นเพียงเคร่ืองนุง่หม่ของคนไทยแตเ่ป็นการสืบ
ทอดภมูิปัญญาจากบรรพบรุุษท่ีพฒันามาจนถึงปัจจบุนั และกลายเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินสร้าง
รายได้ให้แก่ชมุชนในท้องถ่ินตา่งๆ อาทิเช่น ผ้าแพรวาของจงัหวดักาฬสินธุ์ ผ้ากาบบวั ของจงัหวดั
อบุลราชธานี เป็นต้น (ประภาศรี ถนอมธรรม, 2561) 

การทอผ้าไหมมัดหม่ีของจงัหวดัชยัภูมิ มีประวตัิศาสตร์การทอผ้าไหมมายาวนานกว่า 
200 ปี นบัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน โดยจงัหวดัชยัภมูิมีประวตัิการ
ทอผ้ามายาวนานพร้อมๆ กบัการก่อตัง้เมืองชยัภูมิ แมบ่ญุมี ภริยาของเจ้าพระยาภกัดีชมุพลหรือท่ี
ชาวจงัหวดัชยัภูมิเรียกท่านว่าเจ้าพ่อพญาแล ได้น าภูมิปัญญาการทอผ้ามาจากกรุงเวียงจนัทน์มา
สอนให้ชาวบ้านทอผ้าไหม เร่ิมแรกมีการทอผ้าไหมเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวนั ลวดลายท่ีปรากฏบน
ผืนผ้านัน้ได้อาศยัแนวความคิดท่ีได้จากการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากการน า
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ธรรมชาติรอบตวัมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าไหมมดัหม่ี อาทิเช่น ลาย “หม่ีคัน่ขอ
นารี” ซึ่งเป็นลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ลายหนึ่งของจงัหวดัชยัภูมิ โดยลายขอนารีได้แนวความคิดจาก
ตะขอไม้ไผ่ของชาวนาแล้วน ามาประยกุต์กบัลายดัง้เดิม คือลายหม่ีคัน่ รวมเป็นลายหม่ีคัน่ขอนารี
เดมิทีเรียกวา่ ขอกระหร่ี  

“หม่ีคัน่ขอนารี” เป็นการน าลายมา 2 ลาย มาประยุกต์ใส่รวมกนั คือลายหม่ีคัน่เป็นลาย
โบราณท่ีแม่บุญมีได้คิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึน้มา และถูกถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบนั
นบัเป็นลายเอกลกัษณ์ดัง้เดมิของจงัหวดัชยัภมูิ สว่นอีกลายคือลายขอนารีเดมิชาวบ้านเรียกว่า ขอ
กระหร่ี ซึ่งจินตนาการมาจากตะขอท่ีคนโบราณใช้ตกัน า้ (ใช้เก่ียวกับตะกร้าในการตกัน า้ เป็นรูป
คล้ายตัวอักษรเอส ของภาษาอังกฤษ) เปล่ียนช่ือมาเป็นขอนารี สืบเน่ืองจากในปี พ.ศ.2511 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ได้โดยเสด็จพระราช
ด าเนินมาท่ีจงัหวดัชยัภูมิและมีกลุ่มทอผ้าไหมได้น าผ้าทอลายขอกระหร่ีไปทูลเกล้าทลูกระหม่อม
ถวาย ทรงมีพระราชเสาวนีย์ว่า “ช่ือลายอะไร” ชาวบ้านตอบว่า ลาย“ขอกระหร่ี” ท่านทรงรับสัง่ว่า 
“ช่ือไมเ่พราะ” เลยพระราชทานช่ือให้ใหมว่า่ “ขอนารี” หลงัจากนัน้กรมพฒันาชมุชนและกรมหม่อน
ไหมได้จัดและคดัเลือกให้ลายหม่ีคัน่ขอนารีเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิในปี 2553 
(ประภาศรี ถนอมธรรม, 2561) 

จากพฤติกรรมความเช่ือโชคลางในด้านต่างๆ จึงสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับการท า
ธุรกิจในปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีผู้คนต้องการโหยหาสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ 
การน าเอาสินค้าพืน้เมืองมาออกแบบพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ยคุนี ้และเป็นการสง่เสริมธุรกิจท้องถ่ินชมุชนและการทอ่งเท่ียวของจงัหวดั 

อย่างไรก็ตามจากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าหรือ
พัฒนาไปมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม แต่ค่านิยมความเช่ือ และพฤติกรรมของ
สงัคมไทยยงัคงมีความเช่ือเร่ืองของโชคลางอยู่เสมอ ผู้วิจยัจงึได้เล็งเห็นถึงความส าคญัและคณุคา่
แหง่ความงามของผ้าไหมมดัหม่ีไทย ลายหม่ีคัน่ขอนารีท่ีเป็นลวดลายเอกลกัษณ์เก่าแก่ของ อ.บ้าน
เขว้า จ.ชยัภูมิ โดยเกิดจากการน าลายหม่ีคัน่แบบโบราณมาประยกุต์กับลายมดัหม่ีขอ และท าให้
เกิดความหมายและลวดลายสอดคล้องกบัความเช่ือของไทย จึงได้แนวคิดท่ีจะทดลองพฒันาการ
ออกแบบลายหม่ีคัน่ขอนารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการแต่งกายผสมผสานกับความเช่ือเร่ืองโชคลางให้
เกิดธุรกิจใหม ่ให้สอดคล้องกบั บญุยิ่ง คงอาชาภทัร และคณะ (2556) เสนองานวิจยัการตลาดโชค
ลาง (Superstitious Marketing) เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง โดยได้ส ารวจ
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 422 คน ในจงัหวดักรุงเทพมหาครและปริมณฑล ผู้ชายร้อยละ 26 และ
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ผู้หญิงร้อยละ 72 พบว่าอิทธิพลความเช่ือโชคลางส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเป็นหลกั ร้อยละ 37 
ส่วนใหญ่จากกลุ่มตวัอย่างเลือกซือ้สินค้าและบริการเพ่ือความสบายใจร้อยละ 69 โดยมีความ
ต้องการในเร่ืองปกป้องคุ้มครองให้ตนเองแคล้วคลาดปลอดภยัจากสิ่งเลวร้ายตา่งๆ เป็นร้อยละ 34 
ซึ่งจุดเ ร่ิมต้นของความเช่ือในสังคมไทยมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ วัฒนธรรม เ ร่ืองราว และ
ประสบการณ์ท่ีสืบทอดตอ่กนัมาผ่านเร่ืองเล่าและประเพณี จนถึงมีการปฏิบตัิตามกนัมาผ่านรุ่นสู่
รุ่น นอกจากนีผู้้ประกอบการจากหลายธุรกิจเร่ิมหนัมาประยกุต์ความเช่ือเร่ืองโชคลางเข้ากบัธุรกิจ
ของตนเอง อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่และความนา่สนใจท่ีแตกตา่งให้กบัสินค้าผ้าไหมมดัหม่ีท่ีเกิด
จากการทออนัประณีตและงดงาม 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือออกแบบพฒันาเคร่ืองแตง่กายโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่ขอนารี 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของ

ศิลปหตัถกรรม พืน้บ้าน อนัจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของ
ชาตไิทย 

2. เป็นการประยกุต์ความเช่ือเร่ืองโชคลางเข้ากบัธุรกิจ เพ่ือสร้างความแตกตา่งจากสินค้า
กลุม่เดียวกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากร ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญในการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 9 ท่าน โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 สาขาตามความช านาญ กล่าวคือ ผู้ความเช่ียวชาญสาขาผ้าไทย จ านวน 3 ท่าน ผู้
ความเช่ียวชาญสาขาการออกแบบ จ านวน 3 ทา่น และผู้ เช่ียวชาญสาขาธุรกิจ จ านวน 3 ทา่น  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในงานวิจยั 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปท่ีมีสุขภาพปกติ เพศ ชาย และหญิง อายุ  20 ปี 

จ านวน 113 คน ในการท าแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปและประเมินความพึงพอใจในการออกแบบ
พฒันาลวดลายท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากลวดลายหม่ีคัน่ขอนารี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ลายหม่ีคัน่ขอนารี คือ ลวดลายผ้าไหมมัดหม่ีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอบ้านเขว้า 

จงัหวดัชยัภมูิ ซึง่เกิดจากการน าลวดลายหม่ีคัน่โบราณพืน้ฐานมาประยกุต์รวมกบัลายหม่ีขอท่ีเป็น
ลวดลายดัง้เดมิ จงึท าให้เกิดเป็นลวดลายใหมแ่ละได้รับพระราชทานช่ือจากสมเดจ็พระบรมสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เป็นผ้าไหมมดัหม่ีลายหม่ีคัน่ขอ
ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัชยัภมูิ 

2. ธุรกิจการแตง่กาย คือ ธุรกิจในรูปแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ทัง้ท่ีเป็นอตุสาหกรรมและ
ครัวเรือน เพ่ือตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ ส าหรับสวมใส่เพ่ือป้องกันร่างกาย
จากสภาวะแวดล้อม สภาพอากาศ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความสุภาพ และยงัเพ่ือ
สะท้อนถึงสงัคม ศาสนา วฒันธรรม และรสนิยมสว่นบคุคล  

3. ความเช่ือโชคลาง คือ เป็นความเช่ือท่ีไม่สามารถอธิบายได้โดยหลกัของเหตผุล เป็น
เร่ืองของสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติเก่ียวกับวัตถุสิ่งของ การกระท า หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิด
ขึน้กบัมนษุย์ และถือได้ว่าเป็นวฒันธรรมอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนษุย์ ท่ีต้องการหาสิ่งยึด
เหน่ียวทางจิตใจ เพ่ือให้เกิดแรงบนัดาลใจในการท าสิ่งตา่งๆ  

 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวัดผลจากผู้เช่ียวชาญ 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 



  9 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การออกแบบพฒันาลายหม่ีคัน่ขอนารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการแตง่กายเสริมดวงตามความ

เช่ือโชคลาง ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและหนังสือทาง
วิชาการต่างๆ รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และก าหนดเป็น
แนวทางในการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
2. ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาลายผ้าเอกลกัษณ์ อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภมูิ  
3. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
4. กรอบแนวคดิ 
 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผ้าไหมมดัหม่ี 

ผ้ามดัหม่ีเป็นหนึ่งในวิธีการทอผ้าพืน้บ้านของไทย เป็นศิลปะการทอผ้าท่ีนิยมท ากัน
มาตัง้แต่สมยัโบราณและสามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย ในแต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบ
และช่ือเรียกท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

ภาคเหนือ มีช่ือเรียกมัดหม่ีในภาษาค าเมืองว่า “มัดก่าน” มีท่ีมาจากการผลิต
เน่ืองจากค าว่า “ก่าน” หมายถึงลายพาดขวาง พบได้ในจงัหวดัก าแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย 
เพชรบรูณ์ และยงัพบได้ในชนกลุม่น้อยคือ เผาลวัะ และกะเหร่ียง 

ภาคใต้ ผ้ามดัหม่ีของภาคใต้อนัมีจงัหวดัปัตตานี สตลู ยะลา และนราธิวาส มีค าเรียก
ขานผ้าชนิดนีใ้นค ามลายูท้องถ่ินว่า “ลีมา” ซึ่งแปลว่า “ห้า” บ่งบอกถึงสีสนัของผ้าท่ีมีสีหลกั 5 สี 
นิยมใช้ฝ้ายในการท าผ้ามดัหม่ีแทนไหม เน่ืองจากภมูิประเทศเป็นพืน้ท่ีท่ีฝนตกชกุไม่เหมาะกับการ
ปลูกหม่อนเลีย้งไหม ลักษณะลายมัดหม่ีจะปรากฏอยู่ตรงเชิงผ้าเป็นส่วนใหญ่และลวดลายไม่
ซบัซ้อน 

ภาคกลาง ชาวไทยภาคกลางเรียกผ้าชนิดนีม้าตัง้แตค่รัง้โบราณว่า “ผ้าปมู” นิยมทอ
ผ้าฝ้ายมดัหม่ีผสมกบัตีนจกและนิยมใช้สีท่ีตดักนัพบได้มากท่ีจงัหวดัลพบรีุ 

ภาคอีสาน มีค าเรียกขานในหมูช่าวไทยอีสานหรือไทยลาววา่ “หม่ี” หรือ “มดัหม่ี” ค า
วา่หม่ีนัน้หมายถึงไหมผ้ามดัหม่ีในภาคอีสานจงึหมายถึง การมดัย้อมเส้นไหมก่อนน าไปทอเป็นผืน
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ผ้า พืน้ท่ีภาคอีสานมีภูมิประเทศท่ีเหมาะแก่การเลีย้งไหมจึงนิยมใช้ไหมในการมดัหม่ี เน่ืองจากมี
อารยธรรมท่ียาวนาน จึงมีการพฒันาลวดลายท่ีมีความซบัซ้อนและละเอียดสวยงามมากกว่าภาค
อ่ืนๆ ทางอีสานใต้นัน้จะได้รับอิทธิพลมาจากเขมร มีเอกลกัษณ์ท่ีความงามโดดเดน่ ประณีต จาก
การใช้เส้นไหมน้อย โดยเฉพาะในจงัหวดัสริุนทร์เป็นหตัถกรรมท่ีสวยงามเป็นท่ีกล่าวขานและเป็นท่ี
รู้จักมานาน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ินแตกต่างจากท่ีจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นอีกรูปแบบท่ี
แปลกตา มีสีสนัท่ีสดใสและเนือ้ละเอียดแนน่ ลวดลายอิสระและทนัสมยั  

ลวดลายมัดหม่ีท่ีมีการสืบทอดต่อกันมาตัง้แต่สมัยโบราณนัน้ ส่วนใหญ่ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในวิถี ชีวิตของชาวบ้าน รวมถึงความเช่ือและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ด้วย เช่น ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลายกวาง ลายนกยูง ลายเต่า 
ลายพญานาค ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ผ้ามดัหม่ีมีบทบาทในวิถีชีวิตตัง้แตเ่กิดจนตาย หญิงสาว
ต้องทอผ้าเพ่ือท าเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม วสัดเุส้นท่ีใช้สามารถบ่งบอกถึงฐานะความเป็นอยู่ ความอุดม
สมบรูณ์ของพืน้ท่ีและยงัแสดงถึงความเช่ียวชาญด้านเทคนิคของแตล่ะกลุ่มชนได้อีกด้วย (ภทัรพร 
สขุะกลู, 2555)  

ผ้ามดัหม่ี คือการทอผ้าไหมมดัหม่ี เป็นศลิปะการทอผ้าพืน้เมืองชนิดหนึง่เกิดจากการ
มดัย้อมไหมให้เกิดสีแล้วน าไปทอเป็นผืนผ้าและเกิดลวดลาย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีหลายเชือ้
สายอาศยัอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนเชือ้สายลาว ซึ่งมีกรรมวิธีทอผ้าในลกัษณะใกล้เคียงกนั คือการทอ
ผ้าฝ้ายและไหมด้วยการทอแบบขิดและเทคนิคการมดัหม่ีเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผ้าทอจงัหวดัชยัภูมิ 
จังหวัดขอนแก่น ส่วนกลุ่มชาวไทยเชือ้สายเขมร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตอนใต้ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือได้แก่ บริเวณจงัหวดัสริุนทร์และบรีุรัมย์ และศรีษะเกษนัน้นิยมทอผ้าไหมและ
ผ้าฝ้าย ทัง้ชนิดเป็นผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า และผ้าโสร่ง ผ้าทอพืน้เมืองของกลุ่มชาวไทยเชือ้สายเขมร
โดยทัว่ไป มกัทอด้วยลวดลายละเอียด สีสนั กลมกลืนกนั (สยามภษูา, 2555) 

ความหมายของผ้ามดัหม่ี 
มดัหม่ี หมายถึงผ้าท่ีเกิดจากกรรมวิธีการมดัไหมเป็นเปลาะๆ แล้วจึงน าไปย้อมด้วย

ลกัษณะพิเศษของผ้าไหม คือ ลวดลายท่ีเกิดขึน้จากการซมึของสีไปตามส่วนตา่งๆ ท่ีเว้นไว้ โดยไม่
ถูกมัดในขณะย้อมจึงท าให้เกิดลวดลายท่ีไม่คมชัดเหมือนผ้าทอแบบอ่ืนๆ มีความเหล่ือมของ
ลวดลายท่ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนเล็กน้อยในการทอ ถือเป็นเสน่ห์และเอกลกัษณ์ของผ้าไหม
มดัหม่ีท่ีท าให้ผ้าแตล่ะผืนมีความไมเ่หมือนกนัอยา่งสิน้เชิง (มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2543) 

มดัหม่ี เป็นศพัท์เทคนิคในภาษาองักฤษเรียกว่า “Ikat” หมายถึง ลวดลายท่ีปรากฎลง
บนผืนผ้าหลงัจากการมดัลวดลายแล้วย้อมด้วยสีต่างๆ เทคนิคของการทอผ้าไหมมดัหม่ีนีน้ับว่า
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เป็นสิ่งท่ีน่าอัศจรรย์ยิ่งนักท่ีคนสมัยโบราณสามารถใช้เทคนิคมัดย้อมในการทอผ้า (ศิริ ผาสุก, 
2545)  

ดงันัน้ มดัหม่ี หมายถึงกระบวนการวิธีทอผ้าไทย โดยมีขัน้ตอนการน าเส้นไหมไปท า
การมดัและย้อมเป็นสีตา่งๆ ก่อนท่ีจะน ามาทอเป็นลวดลาย และสามารถสร้างสรรค์ได้หลากลาย
ลวดลายจากการมดัย้อม และลวดลายจะมีการซมึจากสีท่ีสวยงามท าให้เกิดมิตขิองผ้า 

 
ประวัตศิาสตร์ความเป็นมาลายผ้าเอกลักษณ์ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

ประวตัิความเป็นมาของอ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภมูิ 
จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบท่ีบ้านกดุไขนุ่น่ อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภมูิแสดง

ให้เห็นว่าพืน้ท่ีนีเ้ป็นชมุชนมาตัง้แตส่มยัทวารวดี (พทุธศตวรรษท่ี 17-19) หลงัจากพทุธศตวรรษท่ี 
18 ประชากรในภาคอีสานลดลงมีเมืองโบราณจ านวนมากถกูทิง้ร้าง อาจจะด้วยสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท าให้การท ามาหากินของราษฎรฝืดเคืองหรืออาจเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงท าให้
ประชากรย้ายถ่ินฐาน ซึ่งบ้านเขว้าและอ าเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัชยัภูมิ คงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
เมืองโบราณหลายแห่งในภาคอีสานคือถกูทิง้ร้าง ดงัปรากฏในพงศาวดารว่าเมืองชยัภูมิถกูทิง้ร้าง
อยู่นานจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา จึงมีผู้ คนจากเมืองโคราช 
(นครราชสีมา) ส่วนหนึ่งมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในเมืองชยัภูมิ ตอ่มาในสมยัสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั
แหง่กรุงรัตนโกสินทร์ ได้แตง่ตัง้พระยาภกัดีชมุพล (แล) ขึน้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองชยัภมูิท่ีตัง้ขึน้
ใหม่ ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของเมืองชยัภูมิในปัจจุบนั โดยหลงัจากการปฏิรูปการปกครองในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเมืองชยัภูมิแบ่งออกเป็น 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ อ าเภอภูเขียว อ าเภอจตัรัุส และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ แตใ่นปัจจบุนัจงัหวดั
ชยัภูมิมี 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชยัภูมิ อ าเภอภูเขียว อ าเภอจตัรัุส อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอ
เกษตรสมบรูณ์  อ าเภอหนองบวัแดง อ าเภอคอนสาร อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอคอนสวรรค์  อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต อ าเภอบ้านแท่นอ าเภอหนองบวัระเหว อ าเภอภักดีชมุพล อ าเภอ
เนินสง่า อ าเภอซบัใหญ่ 

จงัหวดัชยัภูมิตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งท่ี 
15 องศาเหนือ เส้นแวงท่ี 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน า้ทะเล 631 ฟุต ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 332 กิโลเมตร  มีเนือ้ท่ีประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ  
7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของภาค และร้อยละ 2.5 ของพืน้ท่ีทัง้ประเทศ   
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มีเนือ้ท่ีใหญ่เป็นอันดบั 3 ของภาค  และใหญ่เป็นอันดบั 7 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อกับ
จงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้

ทิศเหนือ               ตดิตอ่กบั จงัหวดัขอนแก่น  และเพชรบรูณ์ 
ทิศตะวนัออก        ตดิตอ่กบั จงัหวดัขอนแก่น  และนครราชสีมา 
ทิศใต้                   ตดิตอ่กบั จงัหวดันครราชสีมา          
ทิศตะวนัตก          ตดิตอ่กบั จงัหวดัลพบรีุ  และเพชรบรูณ์ 

 

ภาพประกอบ 4 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้และอาณาเขต  

 ท่ีมา : http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about1.php 

ตามเอกสารแผน่พบัประชาสมัพนัธ์หมู่บ้านทอ่งเท่ียว กลา่ววา่ เซียงสี เซียงทอง เซียง
หวิงและเซียงย้อย ราษฎรจาก “บ้านข่าว” เขตอ าเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา ได้เดินทางเพ่ือล่า
สตัว์จนมาถึงบริเวณแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์ พรานท่ีมาจึงได้พิจารณาแล้วเห็นวา่
บริเวณท่ีแห่งนีเ้หมาะสมท่ีจะตัง้หลักปักฐานในการตัง้บ้านเรือนเป็นท่ีอยู่อาศัย จึงได้ชวนกัน
โยกย้ายชกัชวนญาตพ่ีิน้องมาตัง้รกรากถ่ินฐานบ้านเรือนจนเกิดเป็นหมูบ้่านเล็กๆ ขึน้ 

ตอ่มาได้มีการอพยพมาอยูอ่าศยัเพิ่มขึน้เร่ือยๆ และมีการตัง้ช่ือหมูบ้่านตามภมูิล าเนา
เดิมของตนท่ีอพยพมาว่า “บ้านข่าว” ท่ีมาจากจงัหวดันครราชสีมา ประชาชนโดยทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่
ในหมู่บ้านแห่งนีย้งัเรียกช่ือว่า “บ้านข่าว” ประมาณปี พ.ศ. 2393 ทางราชการจึงได้มีการส ารวจ
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หมูบ้่านพบวา่หมู่บ้านแหง่นีช่ื้อ “บ้านขา่ว” ตามค าพดูของชาวบ้านแตภ่าษาทางการทางภาคกลาง
ท าให้เรียกช่ือเพีย้นไปและลงเป็นหลกัฐานทางราชการวา่ “บ้านเขว้า” (ยงยทุธ ทองเจริญ, 2010) 

สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของชมุชน 
ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 85 มีฐานะยากจน ร้อยละ 0.68 

ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรรม เช่น การปลกูผกั การปลกูพืชไร่ พืชสวน การเลีย้งสตัว์ การ
รับจ้างใช้แรงงาน ราษฎรมีรายได้ต่อคน/ต่อปี ประมาณ 20,000 บาท อาชีพรองได้แก่การทอผ้า
ไหมการปลูกหม่อนเลีย้งไหม อาชีพรอง (สามารถท าเป็นอาชีพเสริมได้ดี) ก่อให้เกิดรายได้ท าให้
เศรษฐกิจดีขึน้จนได้ขนานนามวา่ชมุชนบ้านผ้าไหม (ยภุาพร เจริญวฒันมณีชยั, 2560b) 

ท้องท่ีอ าเภอบ้านเขว้าประกอบด้วยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 7 แหง่ ได้แก่ 
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ครอบคลมุพืน้ท่ีบางสว่นของต าบลบ้านเขว้า 
เทศบาลต าบลทุ่งทอง ครอบคลุมพืน้ท่ีต าบลบ้านเขว้า (นอกเขตเทศบาลต าบล

บ้านเขว้า) 
เทศบาลต าบลตลาดแร้ง ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลตลาดแร้งทัง้ต าบล 
เทศบาลต าบลลุม่ล าชี ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลลุม่ล าชีทัง้ต าบล 
องค์การบริหารสว่นต าบลชีบน ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลชีบนทัง้ต าบล 
องค์การบริหารสว่นต าบลภแูลนคา ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลภแูลนคาทัง้ต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ครอบคลุมพืน้ท่ีต าบลโนนแดงทัง้ต าบล

(ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอบ้านเขว้า, 2559) 

 

ภาพประกอบ 5 ท้องท่ีอ าเภอบ้านเขว้า 

 ท่ีมา : https://district.cdd.go.th/bankhwao/ประวตั ิ

https://district.cdd.go.th/bankhwao/ประวัติ
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บ้านเขว้ากบัผ้าไหม 
ชาวชยัภูมิโดยเฉพาะต าบลบ้านเขว้า จะทอผ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือนและใช้ในพิธีกรรม

หรือประเพณีตามความเช่ือพืน้บ้าน และส าหรับสวมใส่ในโอกาสพิธีการตา่งๆ เช่น พิ ธีเลีย้งผีไร่ ผี
นา งานแตง่งาน ใช้เป็นเคร่ืองแตง่กายของเจ้าบา่ว เจ้าสาว เป็นของรับไหว้ส าหรับญาตฝ่ิายชายใน
งานแต่งงาน รวมถึงงานบุญทอผ้าถวายพระ ประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีต่างๆ ผู้คนจะ
แตง่กายด้วยผ้าไหม ทัง้ชายและหญิงเป็นการประกวดประชนั ทัง้ฝีมือการทอและการตดัเย็บไปใน
ตวั ซึ่งผ้าท่ีชาวบ้านนิยมผลิต ได้แก่ ผ้าไหมและผ้าฝ้าย โดยหญิงชาวบ้านจะทอผ้าในยามเย็น
หลงัจากการท านาหรือในวนัท่ีไม่ได้ไปดแูลนาข้าวกับพ่อแม่หรือสามี เว้นแต่ในช่วงฤดแูล้งท่ีไม่มี
การท านา หญิงชาวบ้านจะทอผ้าเกือบทุกวนัในขณะท่ีสมาชิกฝ่ายชายในครอบครัว ท าเคร่ืองมือ
จกัรสาน ซอ่มแซมอปุกรณ์ท านา ปลกูข้าว ลา่สตัว์ (พงศ์ผกา ทีบวับาน, 2556) 

ในงานศึกษาของมณเฑียร ตัง้ศิริพฒัน์ นกัวิชาการจากวิทยาลยัครูนครราชสีมา ได้
อธิบายว่า ผ้ามดัหม่ีจดัเป็นผ้าพืน้เมืองชนิดหนึ่งของชาวอีสาน ซึ่งมีทัง้ทอด้วยใยฝ้ายและทอด้วย
ไหม ไมป่รากฏหลกัฐานว่าการทอผ้ามดัหม่ีเกิดขึน้เม่ือไหร่ ได้รับอิทธิพลมาจากไหนแตเ่ป็นไปได้ว่า 
การทอผ้าไหมมดัหม่ีของคนในภาคอีสานนัน้ นา่จะมีมาพร้อมกบัการอพยพของคนจากเวียงจนัทร์ 
ประเทศลาว มายงัภาคอีสานในสมยัรัตนโกสินทร์หรือเม่ือประมาณ 200 กว่าปีท่ีผ่านมา โดยจาก
การสมัภาษณ์ คณุกิมหลัน่ แรงโนนแดง ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าพฒันา ท าให้ทราบว่า 
การมัดหม่ีเป็นวิธีการท าลวดลายบนเส้นไหมก่อนท่ีจะน าไปทอเป็นผืน ซึ่งลวดลายของผ้าจะ
สวยงามเพียงใดขึน้อยูก่บัฝีมือของผู้ทอผ้าแตล่ะคน (พงศ์ผกา ทีบวับาน, 2556) 

กล่าวได้ว่าส าหรับการทอผ้าไหมมดัหม่ีในอดีตนัน้ชาวบ้านนิยมผลิตใช้ในครัวเรือน 
โดยในช่วงนอกฤดูกาลท านา เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีชาวบ้านมีเวลาว่างและชาวบ้านจะถ่ายทอด
ความรู้เร่ืองการเลีย้งไหม การสาวไหม การทอผ้าไหม และการมดัหม่ีผูกลวดลายผ้าสืบต่อกันมา
ภายในกลุ่มเครือญาติจากรุ่นสู่รุ่น โดยนิยมสวมใส่ผ้านุ่งท่ีทอจากผ้าไหมมดัหม่ีในงานมงคลต่างๆ 
ภายในชุมชนมีการค้าขายผ้าไหมมดัหม่ีส าเร็จรูป แต่ผ้าไหมท่ีขายกันมีราคาไม่สูง ลวดลายผ้ามี
ไมก่ี่แบบและคณุภาพผ้าก็ยงัไมดี่ เม่ือซกัแล้วสีจะตก 

ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมท่ีมีช่ือเสียงมีความโดดเดน่ของอ าเภอบ้านเขว้า เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 
ในพ.ศ. 2523 นายถนอม แสงชมภู นายอ าเภอขณะนัน้ได้น าผ้าไหมส่งไปยงัศนูย์ศิลปาชีพ สวน
จิตรลดา ด้วยคณุภาพของผ้าไหมท่ีมีลวดลายแปลกตาและฝีมือประณีต จงึได้รับความสนใจและมี
ผู้สัง่ทอเข้ามาเป็นจ านวนมาก ตอ่มาในปี พ.ศ. 2530 ผู้วา่ราชการจงัหวดัชยัภมูิในขณะนัน้ (ร.ต. สุ
นยั ณ อบุล รน.:ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ด้านผ้าไหมและผู้ เช่ียวชาญด้านผ้าไหม) ได้ให้การสง่เสริม
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การผลิตและสง่ผ้าไหมเข้าประกวดในโครงการศิลปาชีพท่ีพระต าหนกัภพูานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร
ได้รับรางวลัชนะเลิศ หลงัจากนัน้จงึได้รับการคดัเลือกให้สง่เข้าประกวดและยงัได้รับรางวลัชนะเลิศ
ด้านผ้าไหมเกือบทกุปี 

ในปี พ.ศ. 2545 ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าในโครงการ “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ระดบั 5 ดาว ของจงัหวดัและในการประกวดสินค้า OTOP ของกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศใน ปี พ.ศ. 2547 
อ าเภอบ้านเขว้าจึงได้รับเกียรติให้เป็นบ้านทอผ้าไหม “ไม้แรกของประเทศ” ตามโครงการ “ถกัร้อย
ดวงใจ มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี” เพ่ือน าขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 
พรรษา (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย  ภมูิภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2563) 

 
ลวดลายผ้าไหมบ้านเขว้า 

เอกลกัษณ์ของลายผ้าไหมดัหม่ีบ้านเขว้า เป็นการสะท้อนถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ของชมุชนท่ีเช่ือมโยงกบัสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดจินตนาการในการคิดค้นลวดลายตา่งๆ บนผืนผ้าท่ี
ถ่ายทอดออกมาจนถึงปัจจบุนั 

ผ้าไหมมดัหม่ีอ าเภอบ้านเขว้า เป็นชมุชนท่ีมีการทอผ้าไหมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกัน
มานานในหมู่ผู้ นิยมผ้าไหม และเกิดการเล่าขานแพร่กระจายในกลุ่มนักสะสมผ้าไหมว่าเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเองสืบตอ่ถ่ายทอดกนัมาแต่โบราณ เอกลกัษณ์ของลายผ้าหม่ีคัน่
ขอนารีเกิดจากการท าหม่ีคัน่ลายโบราณ ซึ่งเป็นลายพืน้ฐานมารวมกับลายมดัหม่ีกลายเป็นลาย
เอกลกัษณ์ไหมชยัภมูิท่ีมีความโดดเดน่สวยงาม 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าไหมมดัหม่ีเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท าให้สภาพสงัคม
โดยรวมดีเพราะทกุคนได้อยู่กนัพร้อมหน้า ครอบครัวอบอุ่น เม่ือภูมิปัญญาผ้าไหมมดัหม่ีก่อให้เกิด
รายได้ท าให้ทุกคนรักถ่ินฐานไม่ย้ายท่ีอยู่ เพราะเห็นคณุค่า เกิดความภูมิใจ เกิดจิตส านึก อนัเป็น
แนวทางในการอนรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าไหมมดัหม่ี อีกแนวทางหนึ่งของชาวชุมชนบ้านเขว้า
และถือได้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าไหมมดัหม่ีของชาวชมุชนบ้านเขว้าเป็นมรดกทางวฒันธรรมของ
ชาตสืิบไป  

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ได้มีการจัดสาธิตการทอผ้ามีกิจกรรมหรือการแสดงสินค้า
หตัถกรรมท้องถ่ินประกอบด้วย 

1) ผลิตภณัฑ์จากผ้าไหมอ าเภอบ้านเขว้า 
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2) ของท่ีระลกึจากทางเทศบาล 
3) ตวัอยา่งผ้าไหมทอลวดลายแบบตา่งๆ 
4) ผ้าไหมทอลายท่ีสง่เข้าประกวดในโครงการของศลิปาชีพ 
5) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทอผ้าไหมทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การเลีย้งไหม การสาว

ไหม การกวกัไหม การกรอไหม การมดัหม่ี การทอ (แสดงก่ีทอผ้า) 
6) ตวัอย่างของเส้นไหมและสีต่างๆ ท่ีใช้ในการทอ ทัง้นีล้ายผ้าท่ีจดัแสดงไว้ใน

ศนูย์ฯแหง่นีมี้ทัง้สิน้ 18 ลาย มีรายช่ือดงันี ้
1. ลายม้าน า้ 
2. ลายขอสลบัสร้อย 
3. ลายขอกะหร่ี (หรือลายขอนารี) 
4. ลายโซส่ลบัสร้อย 
5. ลายขอไถขัน้ 
6. ลายสร้อยพร้าว 
7. มดัหม่ีลายส่ีล าเงาะ 
8. ลายหางปลา 
9. ลายแมงมมุใหญ่ 
10. ลายขอวงขัน้ 
11. ลายขอสนบั 
12. ลายขอแง้น 
13. ลายคมห้าเจาะรูขัน้ 
14. ลายขออุ้มหนว่ย 
15. ลายคมเจ็ดสาย 
16. ลายหอน้อย 
17.ลายกญุแจดอกผกัแวน่ 
18. ลายหม่ีคัน่ขอนารี 

ซึง่ลายผ้า 3 ลายสดุท้าย ถือเป็นลายผ้าท่ีมีความโดดเดน่ และมกัจะน ามาทอเพ่ือ
สง่เข้าประกวดในงานของศนูย์ศลิปาชีพ  
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ประวตัลิายผ้าเอกลกัษณ์ หม่ีคัน่ขอนารี 
ชยัภูมิ ก่อนช่วงประมาณ 5,000-2,000 ปี มีหลกัฐาน เช่น ภาพเขียนผนงัถ า้เง่ิบบน

ภูซ าผกัหนาม บ้านวงัอุ่น ต าบลทุ่งพระ อ าเภอคอนสาร การพบเคร่ืองใช้ของมนุษย์ โครงกระดกู
มนษุย์ ภาชนะดนิเผาเนือ้แกร่ง เคลือบน า้โคลนสีแดง ท่ีบ้านโนนเสลา อ าเภอภเูขียว และท่ีบ้านบวั 
อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ สมยัทวาราวดีพบหลกัฐาน เชน่ ใบเสมาหินท่ีบ้านกดุโง้ง ต าบลหนองนาแซง 
อ าเภอเมือง พระยืนและใบเสมาหิน ท่ีอ าเภอคอนสวรรค์ พระธาตหุนองสามหม่ืน บ้านแจ้ง อ าเภอ
ภูเขียว เป็นต้น สมยัขอมเมืองพระนคร (พทุธศตวรรษท่ี 16-18) พบหลกัฐาน เช่น ปรางค์กู่ อ าเภอ
เมืองชยัภมูิ กู่แดง กู่บ้านกดุยาง อ าเภอบ้านเขว้า ปรางค์กู่บ้านแทน่ พระแทน่ศลิา อ าเภอบ้านแท่น 
สนันิษฐานจากรูปแบบก่อสร้างเพ่ือประกอบพิธีทางการรักษาโรค เรียกว่า อโรคยาศาล ช่วงสมยั
รัตนโกสินทร์ 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (จ.ศ.1174) พ.ศ. 2360 พระยาภกัดี
ชมุพล (แล) เจ้าเมืองชยัภมูิคนแรกและทา่นท้าวบญุมี ภรรยา ซึง่เป็นข้าราชการในส านกัเจ้าอนุวงศ์ 
เมืองเวียงจันทร์ได้ย้ายถ่ินฐานมาอยู่ท่ีเมืองชัยภูมิ ซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช แต่ร้างไปจากหลกัฐานการอยู่อาศยัของชนเผ่าในบริเวณนี ้จึงมีวฒันธรรมและการแตง่
กายเคร่ืองนุง่หม่ การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าโดยเฉพาะการท าลายผ้าท่ีมีหลายวิธี เชน่ การมดั
ย้อม (มดัหม่ี) การเก็บขิด ยกลาย เป็นต้น ลายตา่งๆ ท่ีได้มานัน้เกิดจากทัง้ความคิดและความเช่ือ 
ท่ีมีมาแต่โบราณสืบต่อกันมา เช่น สมัยประวัติศาสตร์ช่วงพุทธการ มีความเช่ือว่าผ้ายกขิดเป็น
เคร่ืองรางท่ีสามารถปกป้องสิ่งชัว่ร้ายต่างๆ ได้ จึงนิยมน าผ้ายกขิดมาท าเป็นผ้าห่อพระไตรปิฎก 
และให้พระมหากษัตริย์ เชือ้พระวงศ์ น าไปท าเป็นเคร่ืองนุ่งห่มถือว่าเป็นของสูง ผ้ายกขิดนัน้มี
หลายประเภท ทัง้ยกขิดด้วยเส้นทอง เส้นไหม และเส้นฝ้าย ตอ่มาได้มีการท าผ้ายกขิดแพร่หลาย
ขึน้แตย่งัคงความเช่ือเชน่เดมิอยู ่คนโบราณเมืองชยัภมูิก็ได้รับอิทธิพลความเช่ือดงักล่าวด้วยโดยได้
น าผ้าขิดมาท าเป็นหมอน ท่ีนอน เพ่ือปกป้องร่างกายในเวลานอนหลบั เพราะเช่ือว่าจิตของคนเรา
จะออ่นเม่ือนอนหลบั สว่นสภุาพสตรีนัน้จะน าผ้าขิดมาตอ่ท่ีหวัซิ่นและตีนซิ่น ตวัผ้าซิ่นจะเป็นซิ่นคัน่ 
การท่ีน าผ้าขิดมาต่อดังกล่าวมานัน้เพ่ือป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าทวารเปิด เน่ืองจากเช่ือว่า
สุภาพสตรีเป็นผู้ ท่ีมีจิตรท่ีอ่อนกว่าบุรุษจึงต้องน ามาห่อหุ้มร่างกาย นอกจากนีย้งัน าไปท าเป็นผ้า
เบี่ยง (ผ้าสไบ) หากเป็นสตรีท่ีแตง่งานแล้วจะตอ่หวัซิ่นด้วยผ้ายกขิดสีแดง หากยงัไมแ่ตง่งานจะตอ่
ด้วยผ้ายกขิดหลากสี ท่านท้าวบญุมีเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการถกัทอผ้า ได้สอนให้สตรีรู้จกั
การปลกูหม่อน เลีย้งไหม ทอผ้า ยกขิด มดัหม่ี การท าซิ่นขัน้ เป็นต้น นอกจากนีย้งัได้สอนให้มีการ
คิดลวดลายต่างๆ ขึน้อีก ไม่ว่าจะเป็นลายหม่ีขอ หม่ีคั่น หม่ีเอีย้วเย่ียวควาย และอีกมากมาย
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เน่ืองจากชาวชยัภมูิเป็นผู้ ท่ีมีศลิปะในตวัเองจงึได้คดิลายจากสิ่งตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัมาออกแบบเป็น
ลายผ้าจนถึงปัจจบุนั จงัหวดัชยัภูมิมีลายผ้าโบราณอายุตัง้แต่ 50 ปี มากกว่า 539 ลาย (คมกฤช 
ฤทธ์ิขจร, 2563) 

ดงันัน้จังหวัดชัยภูมิจึงได้เชิญผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านลายผ้าและนักอนุรักษ์ผ้า
โบราณมาประชมุและร่วมกนัคิดค้นเลือกลายผ้าท่ีจะน าขึน้เป็นลายเอกลกัษณ์ของจงัหวดั จงึได้น า
ลายหม่ีคั่นลายโบราณมารวมกับลายมัดหม่ีขอนารีตามพระราชด าริ จึงได้เกิดเป็นลายผ้า
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภมูิขึน้ โดยได้มีข้อสรุปจากผู้ ร่วมประชมุซึ่งเป็นผู้ รู้ด้านผ้าไหมของจงัหวดั
ชยัภมูิ ผู้ เช่ียวชาญด้านลายผ้า นกัอนรัุกษ์ผ้าโบราณ ได้ลายเอกลกัษณ์ช่ือวา่ หม่ีคัน่ขอนารี  

ในปี 2516 ได้มีการประสานงานกนัระหว่างนายอ าเภอบ้านเขว้า (นายสมคิด จาปะ
เกษตร) ผู้ชว่ยศกึษาธิการอ าเภอบ้านเขว้า (นายทองค า อยูว่ิเศษ) และคนสนิทของสมเดจ็พระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนารถ(คุณหญิง จรุงจิตราฯ) และราชเลขานุการในพระองค์ (มรว. สุปะภาดา 
เกษมสนัต์) เพ่ือติดต่อขอน าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเหล่านีเ้ข้าไปจ าหน่ายยงัส านกัพระราชวงั ซึ่งการ
ประสานงานครัง้นีด้ าเนินไปอย่างส าเร็จ เน่ืองจากผ้าไหมเหล่านีไ้ด้รับการสนับสนุนให้สามารถ
น าเข้าไปจ าหน่ายในพระราชวงัได้ ด้วยเหตนีุช้าวบ้านเขว้าได้มีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือผลิตผลิตภณัฑ์
ผ้าไหมออกจ าหน่าย โดยมีสมาชิกกว่า 600 คน ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับความนิยมและสามารถ
จ าหนา่ยได้ในราคาค่อนข้างสงู เป็นเหตใุห้ช่ือเสียงของผ้าไหมบ้านเขว้าถกูรับรู้และกระจายออกไป
ทั่วทัง้ประเทศ ไม่เพียงเท่านีผ้้าไหมมัดหม่ีบ้านเขว้ายังได้ถูกส่งไปยังศูนย์ศิลปาชีพและสวน
จิตรลดาในปี 2523 ท าให้ผ้าไหมมดัหม่ีบ้านเขว้าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ และถกูสัง่ผลิตเพิ่ม
อีกเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากคณุภาพ ลวดลายท่ีงดงามแปลกตา และฝีมือการทอท่ีประณีต 

นอกจากนีผู้้ ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในปี 2530 (ร.ต.สุนัย ณ อุบล) ยังเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการทอผ้าไหมของชาวบ้านเขว้า จึงส่งเสริมการผลิตโดยส่งผ้าไหมบ้านเขว้า เข้า
ประกวดในโครงการศิลปาชีพบางไทร และพระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ จงัหวดัสกลนคร ซึ่งใน
ท่ีสุดผ้าไหมบ้านเขว้าได้คว้ารางวลัชนะเลิศการประกวด ผ้าไหมบ้านเขว้าถ่ายทอดวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่และวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านเขว้าซึ่งเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านออกมาทาง
ลวดลายตา่งๆ บนผ้าไหม ซึง่น่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของลายผ้าไหมมดัหม่ีของชาวบ้านเขว้า 
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ภาพประกอบ 6 ลวดลายผ้าไหมมดัหม่ีคัน่ขอนารี 

 ท่ีมา : https://sericulture53.wordpress.com/ผ้าไหม/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลวดลายและสญัลกัษณ์ในผ้าไทย 
ผ้าทอพืน้บ้านของไทยเต็มไปด้วยลวดลายและสญัลกัษณ์ตา่งๆ มากมาย ท่ีผู้สวมใส่

ในยคุปัจจบุนัอาจจะยงัไม่เข้าใจถึงความหมายเหล่านี ้เป็นลายดัง้เดิมท่ีเรียกขานกนัมาตัง้แตส่มยั
โบราณบางช่ือก็อาจจะเป็นภาษาท้องถ่ิน เช่น ลายเอีย้ ลายบกัจนั ฯลฯ บางช่ือก็เรียกกนัมาโดยไม่
รู้ประวตัคิวามหมาย ซึง่แม้แตผู่้ทอบางทา่นเองก็ไมส่ามารถได้ว่าเหตใุดจงึเรียนช่ือตามนัน้หรือบาง
ลวดลายท่ีสร้างขึน้ใหม่ เช่น “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวณัณวรีฯ" มีความเช่ือมโยงกบัคติความเช่ือของคน
ไทยพืน้บ้านท่ีนบัถือสืบทอดตอ่กนัมาหลายชัว่รุ่นดงัตวัอยา่งเชน่  

ลายเส้นตรง ลายซิกแซก ลายตะขอ 
มีความร่วมสมัยกับสากลมักจะมีอยู่ในศิลปะของหลายชาติ เช่น ลายขอ หรือ

ลายก้นหอย ซึ่งเป็นลายท่ีเก่าแก่ตัง้แต่โบราณทุกประเทศทั่วโลก หากรู้จักสังเกตและศึกษา
เปรียบเทียบก็จะเข้าใจความหมายของลวดลายผ้าพืน้เมืองของไทยได้มากขึน้ และมองเห็นคณุคา่
ได้อยา่งลกึซึง้ เพ่ือง่ายตอ่การท าความเข้าใจสามารถแบง่ลวดลายตา่งๆ ออกได้ดงันี ้ 

ลวดลายต้นแบบ  
ผ้าพืน้เมืองของไทยเกือบทกุผืนจะปรากฏลวดลายพืน้ฐานบางลายอย่างซ า้แล้ว

ซ า้ เล่า ลวดลายเหล่านี เ้ ป็นลายง่ายๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนศิลปะพืน้บ้านประเภทอ่ืนๆ เช่น 
เคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองจกัสาน ฯลฯ ทัง้ในประเทศไทยและในประเทศอ่ืนๆ ท่ีปรากฏอยู่บนผืนผ้า
พืน้เมืองของไทยสามารถแบง่ออกเป็น 4 ลวดลายใหญ่ๆ ได้ดงันี ้ 

1. ลายเส้นตรง เป็นลายผ้าท่ีใช้กันทั่วไปในแถบล้านนาไทย จะเห็นได้ตาม
จิตรกรรมวดัภมูินทร์ จงัหวดันา่น วิหารลายค า วดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม ่มกัพบในผ้านุง่ของคน

https://sericulture53.wordpress.com/ผ้าไหม/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ไทยกลุม่ลาวโซง่ ลาวพวน ในภาคอีสาน และนอกจากนีย้งัพบลายเส้นตรงสลบักบัลายอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่
ในผ้ามดัหม่ีอีสานบอ่ยครัง้ เป็นลายเส้นตรงท่ีมีลกัษณะเป็นทางยาวลงมาในผ้าตีนจกหรือลายเส้น
ขาดขวางเหมือนเป็นทางเดินของน า้ ลายเส้นตรงทัง้เส้นขวางและเส้นดิ่งนัน้มกัจะพบในผ้าของชน
เผา่พวกลวัะและชนเผา่กะเหร่ียงอีกด้วย 

 

ภาพประกอบ 7 ลายเส้นตรง ลายซิกแซก ลายตะขอ  

 ท่ีมา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/ 

2. ลายฟันปลา ลายนีจ้ะเห็นได้ตามเชิงผ้าของซิ่นตีนจกและผ้าขิตท่ีทอกนัอยู่
ในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ชาวบ้านภาคอีสานมกัจะนิยมเรียกว่า "ลายเอีย้" มีทัง้แบบรูปแบบ
ทางขวางและทางยาว หรือบางครัง้ก็จะพบในลายผ้ามดัหม่ีท่ีมดัเป็นลาดฟันปลาทัง้ผืน นอกจากนี ้
ผ้าของชาวเขาเผา่ม้งก็มกัจะนิยมใช้ลวดลายฟันปลา  

 

ภาพประกอบ 8 ลายฟันปลา : ผ้าตีนจก ลายฟันปลา 

 ท่ีมา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/ 
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3. ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนหรือลายกากบาท เป็นลายท่ีเกิดจากเส้นตรง
เฉียงๆ หลายเส้นน ามาตดักันท าให้เกิดกากบาทหรือตารางส่ีเหล่ียม มกัจะพบลายนีอ้ยู่บนผ้าจก 
ผ้าขิต และผ้ามดัหม่ีของไทย ลาว อินโดนีเซีย และบนพรมของประเทศตะวนัออกกลาง นอกจากนี ้
ยงัพบได้เสือ้ผ้าของชาวเขาเผา่ม้ง กะเหร่ียง และในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ภาพประกอบ 9 ผ้าขิตลายขนมเปียกปนู 

 ท่ีมา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/ 

4. ลายก้นหอยหรือลายตะขอ ลายนีช้าวบ้านภาคเหนือและภาคอีสานมกัจะ
เรียกกันว่า "ลายผกักูด" ในรัฐซาราวกั ประเทศมาเลเซีย ก็เรียกว่าลายนีว้่า "ผกักูด" เช่นกัน เ ป็น
ลวดลายและสญัลกัษณ์ท่ีเก่าแก่ มกัจะพบในบอเนียวและหมูเ่กาะตา่งๆ ในประเทศอินโดนีเซีย ใน
ศลิปะของชนเผา่เมารี ประเทศนิวซีแลนด์  

 
คติความเช่ือท่ีเช่ือมโยงกบัลวดลายผ้าไทย 

ลวดลายและสญัลกัษณ์ท่ีอยูบ่นศิลปะผ้าทอนัน้เกิดจากคติความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมา
ตัง้แต่โบราณกาล จากศึกษาลวดลายเหล่านัน้กับสัญลักษณ์บนศิลปะประเภทอ่ืนๆ เช่น ใน
จิตรกรรม ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม หรือแม้กระทัง่ในต านานนิทานพืน้บ้านท่ีเล่าขานสืบต่อกนั
มาเป็นลวดลายท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเห็นได้ชดั 

ความเช่ือตา่งๆ ชาวบ้านถือเป็นของศกัดิ์สิทธ์ิโดยเฉพาะลวดลายท่ีน ามาทอจะต้องมี
ความพิถีพิถนัในการเลือกลายเป็นอย่างมาก ต้องท าตามจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ีจะท า เชน่ ลาย
ท่ีจะน าไปถวายพระควรจะเป็นลายแบบใด หรือส าหรับคนมีอ านาจวาสนาควรจะใช้ลายแบบใด 
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นอกจากลายท่ีมีความเก่ียวข้องกับศาสนาแล้วยงัมีความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม เช่น ลายเก่ียวกบัพืช เก่ียวกบัสตัว์และการสร้างสรรค์ของชา่งทอ ซึ่งลายตา่งๆ ใน
สมัยก่อนจะไม่นิยมทอปะปนกันโดยเด็ดขาด ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความเช่ือว่าถ้าทอลายท่ีไม่
เหมาะสมกับงานนัน้ๆ จะท าให้ไม่ได้รับความนิยมและท่ีส าคัญจะไม่ได้บุญได้กุศล ไม่รู้จัก
กาลเทศะ ประกอบกิจอนัใดก็จะไมเ่จริญรุ่งเรือง ลวดลายท่ีจะน ามาเป็นผ้ามดัหม่ีและผ้าขิดนัน้เกิด
จากอิทธิพลความเช่ือในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 

 
ลายทีเ่กิดจากอิทธิพลทางศาสนา 

ลายผาสาด ผาสาดเป็นการเขียนและอ่านในภาษาถ่ินอีสานหมายถึง ลาย
ปราสาท พบลายผาสาดเป็นลายท่ีช่างทอพืน้บ้านอีสานนิยมทอในลายผ้าซิ่น โดยเฉพาะลายผ้าซิ่น
ท่ีสร้างลวดลายด้วยการมดัหม่ี ท่ีเรียกวา่ ซิ่นหม่ีขัน้ หรือสิ่นหม่ีตา ลายผาสาดจะมีทัง้หม่ีเจ็ดล า หม่ี
เก้าล า ตามความเช่ือของชาวบ้านท่ีว่า ปราสาทเป็นท่ีท่ีผู้ มีวาสนาหรือผู้ มีบุญอาศัยอยู่ เช่น พระ
เจ้าแผน่ดนิ พระสงฆ์คนสามญัธรรมดาจะอาศยัอยูไ่มไ่ด้ ฉะนัน้เวลาชาวบ้านจะทอผ้าไปถวายพระ 
หรือผู้ มีบญุจะต้องทอด้วยลายนีจ้ะได้รับสว่นบญุสว่นกศุลไปด้วย และไมน่ิยมน ามานุง่เพราะถือว่า
เป็นของสงู ในอีสานเม่ือเสียชีวิตหรือมีการแตง่ตวัให้ศพลกูหลานจะนิยมสวมใส่ผ้าซิ่นลายผาสาด
ให้แก่คนตาย เพราะเช่ือว่าคนตายจะได้ไปอยู่ผาสาดบนสวรรค์หรือในผาสาดราชวงั ในผะหยา
อีสานมีบทท่ีกล่าวถึงผาสาดอยู่บทหนึ่งซึ่งบง่บอกต าแหน่งสมมติของผาสาด ดงับทผะหยาอีสาน
ท่ีวา่ 

 
“คนัได้อยู่ยอดฟ้า ผาสาดประดบัมขุ อย่าไดสื้มอายคนทกุข์ข่ีควายคอนกลา้” 

 
จากผะหยาบทนีท้ าให้ทราบวา่การได้อยู่ปราสาทจะเปรียบได้กบัการอยูส่ขุสบาย

มีฐานะ เกียรติยศมากกว่าชีวิตชาวนาหรือวิถิชีวีตเกษตรกร เพราะเม่ือตายไปจะได้อยู่บนหอ
ปราสาท (กิตติธ์นตัถ์ ญาณพิสิษฐ์, 2556) 
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ภาพประกอบ 10 หมอนขิตลายพระอาทิตย์ ลายปราสาท ลายตากบ 

 ท่ีมา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/ 

ลายใบสิม มีความเช่ือว่าโบสถ์หรือสิม เป็นสถานท่ีอนัศกัดิ์สิทธ์ิเพราะว่าเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพทุธรูปท่ีเป็นองค์ประธานของวดั ถ้าชาวบ้านคนใดสามารถมดัหม่ีเป็นลายนี ้
ได้ถือวา่คนนัน้จะได้รับบญุกศุลเม่ือตายไปจะได้ขึน้สวรรค์ 

ลายพญานาค เช่ือกนัวา่เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความยิ่งใหญ่ ความเป็นมงคล ความ
อดุมสมบรูณ์ มีวาสนา และเป็นบนัไดน าไปสู่ดินแดนแห่งจกัรวาลโดยเฉพาะเร่ืองนาคเล่นน า้ซึ่งมี
ผลตอ่ปริมาณน า้ฝนท่ีตกในแตล่ะปีตามความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาว่าฝนตกเพราะนาคเลน่น า้ ท่ีสระ
อโนดาด หากปีใดนาคเล่นน า้คูฝ่นจะไม่ดี หากปีใดนาคเล่นน า้ค่ีฝนจะดี โดยการศกึษาจากปฏิทิน
หลวง (อดุม บวัศรี, 2546) ผ้าทอในเกือบทกุภมูิภาคจงึมกัทอให้มีสญัลกัษณ์ของพญานาคอยูด้่วย  

งูหรือนาค ปรากฏอยู่ในลายผ้าพืน้เมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆ เกือบทุกภูมิภาค
ของประเทศโดยเฉพาะในแถบล้านนาและภาคอีสาน เช่ือกนัว่านาคเป็นเจ้าแห่งงูทัง้หลายท่ีจะน า
ความอดุมสมบรูณ์มาให้กบัชาวโลก ฉะนัน้ถ้าใครสามารถท าลายพญานาคได้จะได้รับการยกย่อง
วา่เป็นตวัแทนของความอดุมสมบรูณ์ การท าลายพญานาคมีแตค่นท่ีอาวโุสเท่านัน้ท่ีสามารถท าได้
เพราะวา่เป็นท่ีเคารพและย าเกรงของคนทัว่ไป  

ส าหรับในประเทศไทยนัน้ การทอลวดลาย “นาค” ในลกัษณะต่างๆ บนผืนผ้าท่ี
เก่ียวข้องในชีวิตท่ีพบเห็นได้ในทุกภูมิภาค นับตัง้แต่ในสมัยโบราณและสืบทอดต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยเฉพาะในแถบภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ และมีการสืบทอดต่อกันมาตัง้แต่
โบราณกาลจนถึงปัจจบุนั ทัง้ผ้าท่ีใช้ในศาสนา พิธีกรรม ผ้าท่ีเป็นเคร่ืองนอน เคร่ืองใช้ หรือผ้าท่ีใช้
เป็นเคร่ืองนุง่หม่ เป็นต้น ลกัษณะการสร้างสรรค์ลวดลายท่ีส่ือสญัลกัษณ์เป็นลาย “นาค” นัน้ก็จะมี
ลักษณะลวดลายท่ีแตกต่างกัน เช่น ลักษณะลายท่ีคล้ายอักษรตัวเอส ลักษณะลายท่ีคล้าย
รูปอกัษรตวัดบัเบิล้ย ูหรือ ลกัษณะลายซิกแซก หรือฟันปลา เป็นต้น และการเรียกช่ือลายก็จะเรียก
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แตกต่างกันไปตามความเช่ือ หรือจินตนาการของผู้ทอในแต่ละกลุ่มวฒันธรรม หรือแต่ละพืน้ถ่ิน 
เช่น ลายนาคเกีย้ว ลายนาคบายศรี ลายนาคก้นต่ี ลายนาคชูสน สายขอนาค (หรือลายนาคขอ) 
ลายขอ ลายนาคหวี ลายนาคไตเ่ครือ ลายนาคกมุ ลายขอไล่ ลายนาคหวัช ูลายนาคสองหวั เป็น
ต้น 

ลายนาค บนผืนผ้าทอจึงถือเป็นเสมือนวฒันธรรมร่วมท่ีสะท้อนถึงคติความเช่ือ
ของหลายๆ ประเทศท่ีมีความเช่ือในเร่ืองของ “นาค” หรือ พญานาค เชน่ งานไหลเรือไฟ พญานาค
ก็จะขึน้มาเล่นลกูไฟด้วย ดงัท่ีมีผู้ เห็นลกูไฟขึน้จากล าน า้ ในช่วงเทศกาลงานไหลเรือไฟเป็นประจ า
เกือบทกุปี 

 

ภาพประกอบ 11 ลายพญานาค 

 ท่ีมา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/ 

ลายเอีย้ หรือลายซิกแซก เป็นโครงร่างหลกัของลายนาคและลายอ่ืน ๆ ในผ้าลาว
เวียง ซึ่งลายนาคเป็นสญัลกัษณ์ทางสงัคมของคนลาวเวียงท่ีแสดงออกถึงความอุดมสมบรูณ์ทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรม (ชนิดา ตัง้ถาวรสิริกลุ, 2541) เม่ือมีการพฒันารูปร่างลวดลายของนาคจึง
เหลือเพียงสว่นล าตวันาคท่ีปรากฏในรูปซิกแซกเรียกวา่ เอีย้ ดงันัน้ค าวา่ เอีย้ ในกลุม่ชา่งทอไทลาว
ใช้เรียกลายนาคท่ีไม่มีหัวปรากฏรูปร่างเป็นเพียงเส้นซิกแซกท่ียาวต่อเน่ืองกันไป (กิตติ์ธนัตถ์ 
ญาณพิสิษฐ์, 2556) 

ลายธรรมาสน์ ซึ่งเป็นท่ีส าหรับนัง่แสดงธรรมของพระสงฆ์ ชาวบ้านเช่ือกนัว่าถ้า
หากคนใดท่ีท ามดัหม่ีด้วยลายนีจ้ะได้รับบญุกศุล ซึ่งถือว่าคนสามญัชนธรรมดาจะขึน้ไปนัง่เลน่บน
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ธรรมาสน์ไม่ได้ ถือว่าเป็นของสูง ชาวบ้านจะมัดหม่ีเพ่ือถวายพระในงานบุญจะต้องใช้ลาย
ธรรมาสน์นี ้หรือผ้าซิ่นท่ีมดัด้วยนีจ้ะใช้นุง่ในเทศกาลงานท าบญุพิเศษเท่านัน้ 

ลายใบเสมา มีความเช่ือว่าใบเสมาเป็นใบปักเขตของสงฆ์หรือของวัดให้มี 
ขอบเขต ถ้าใครท าได้ในลกัษณะนีแ้ล้วจะได้บญุอย่างมาก ทัง้นีเ้พราะว่าท าอะไรลงไปในสมยัก่อน
จะได้ตอบแทนในลกัษณะนัน้ๆ เชน่ ถวายผ้าส าหรับกิจของสงฆ์ชาวบ้านก็จะได้บญุกศุลไปด้วย 

ลายสีโห สีโหเป็นช่ือเรียกตวัละครในวรรณกรรมพืน้ถ่ินเร่ือง สินไซหรือสงัข์ศิลป์
ชยั ซึ่งเป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสตัว์หิมพานต์ ท่ีเรียกว่า คชสีห์ คือมีหวัเป็นช้าง มีหาง
เป็นม้า ล าตวัเป็นสิงห์ ในวรรณกรรมเร่ืองสินไซ ได้บรรยายถึงชาตกิ าเนิดของสีโหวา่ 

 
“เขาก็โจมแจ่มเจ้าสงโสดสคุนัทา  แพคําปกผอกพายโพงเป้า 

ถดันัน้เอกาเจ้าจนัทานางนาต   ม้มแก่นเหงา้ฝงูเซ้ือซ่อยระวงั 
เลยเล่าเห็นอ่อนน้อยเป็นฮูบราชสีห์   งวงงาปะจิตต์ดงัคําคือแตม้ 
อาการนีเ้ห็นมามีต่างว่า     จกัไหลล่องน้ํา เสียแทด้ัง่ลือ 

นีเ้ด” 
 
ในลวดลายผ้าของคนอีสานปรากฏลายสีโหในผ้าท่ีใช้เป็นของสงู เช่น หมอนขิด 

หมอนเทา่ (หมอนใหญ่ส าหรับเอน) ผ้าเบี่ยง (กิตติธ์นตัถ์ ญาณพิสิษฐ์, 2556) 
 

ลายทีเ่กิดจากอิทธิพลของสตัว์ 
ลายนกยงู สญัลกัษณ์ของความสวยงาม อดุมสมบรูณ์ ปรากฏอยูใ่นลายมดัหม่ีท่ี

ส าคญันอกจะอยู่ในศิลปะผ้าทอพืน้บ้านแล้วยงัมีอยู่ในสถาปัตยกรรมล้านนาและล้านช้าง ซึ่งจะมี
นกหรือหงส์ประดบัอยู่บนหลงัคาโบสถ์คูก่บัสญัลกัษณ์นาค หรือบางแหง่ก็มีแตห่งส์ประดบัอยู่ตาม
จดุตา่งๆ ในวดั  
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ภาพประกอบ 12 ลายนกยงู 

 ท่ีมา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/ 

ลายผีเสือ้ เป็นลายท่ีเกิดจากการมองเห็นสตัว์ตามธรรมชาต ิชาวบ้านมีความเช่ือ
ว่าเป็นสตัว์ท่ีมีความสวยงามและรักอิสระ ถ้าน าเอามาเป็นลายของผ้าแล้วจะท าให้คนนัน้มีนิสยั
เหมือนกบัผีเสือ้คือสงบเรียบร้อย ลวดลายจะมีลกัษณะเป็นผีเสือ้ก าลงักางปีก เสมือนเป็นการบิน
ขึน้กลางอากาศ ชว่งตวัประกอบด้วยสีหลกัเดน่ๆ จ านวน 3 สีและปพืูน้หลงัเป็นลายหม่ีกงเพื่อให้ตวั
ลายหลกั มีความโดดเดน่มากขึน้ 

 

ภาพประกอบ 13 ลายผีเสือ้ 

 ท่ีมา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/ 
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ลายพังพอน เป็นสัตว์ท่ีมีความอดทนและแกร่งกล้าสามารถเอาชนะงูได้ สิ่ง
เหล่านีท้ าให้ชาวบ้านน ามาทอลาย เพ่ือให้ส านึกว่าจะต้องมีความอดทนต่อสิ่งท่ีอยู่รอบด้านและ
พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ  

ลายเขีย้วปลา เช่ือวา่การถ้าเอาลายสตัว์น า้ท่ีเห็นกนัอยูใ่นทกุวนัมาท าเป็นลายคง
จะเกิดความสวยงาม ซึง่ได้แนวคดิลายนีจ้ากการท่ีเห็นและน าอาปลามาท าอาหาร  

ลายแมงป่อง สตัว์ตวัเล็กแต่มีพิษมากมายสามารถท าให้ได้รับความเจ็บปวดได้ 
การทอลายนีเ้ปรียบได้เหมือนกบัเป็นการข่มขวญัศตัรู และเพ่ือแสดงฝีมือเพราะเป็นลายท่ีมีความ
ละเอียด 

ลายปีกไก่ มักจะท าเป็นลายไก่เวลากางปีก มีความสวยงามมากแสดงออกถึง
ความทนงในตวัเอง ฉะนัน้จงึได้น าเอาลกัษณะของปีกไก่มาเป็นลายของผ้า 

 

ภาพประกอบ 14 ลายปีกไก่ 

 ท่ีมา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/ 

ลายม้า เป็นพาหนะท่ีดีและอยู่ใกล้กับคนมากท่ีสุด มีความอดทนเป็นเลิศ 
ลกัษณะเหลา่นีจ้งึท าให้คนสมยัก่อนเอามาเป็นแบบอยา่งในการด ารงชีวิต 

ลายสิงโต เป็นสัตว์ท่ีเช่ือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์ป่า แสดงถึงความมีอ านาจ 
วาสนาอยูใ่นตวั ฉะนัน้เหมาะท่ีจะทอเพ่ือให้กบัคนท่ีเรานบัถือและมีช่ือเสียงใหญ่โต หรือถ้าใครท่ีได้
สวมใสผ้่าท่ีทอลายสิงโตก็แสดงวา่คนนัน้เป็นคนท่ีมีวาสนา มีคนนบัหน้าถือตาเป็นอยา่งมาก 
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ภาพประกอบ 15 ลายสิงโต 

 ท่ีมา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/ 

ลายเสือ เป็นสญัลกัษณ์ของความย าเกรง ความหย่ิงผยอง ความมีศกัดิ์ศรี ดงันัน้
จึงได้น าเอาลายเสือมาทอเป็นลายผ้า เพ่ือจะได้มีไว้ให้ครอบครัวรักในศกัดิ์ศรี ใครจะมาดถููก ดู
หมิ่นไมไ่ด้เป็นอนัขาด 

ลายช้าง สญัลกัษณ์ของความเป็นใหญ่เป็นโต และความอดุมสมบรูณ์ ความมัง่มี
ศรีสขุ มีความรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพและมัน่คง 

 

ภาพประกอบ 16 ลายช้าง 

 ท่ีมา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/ 

ลายงูเหลือม เป็นงูท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด การท่ีจะน ามาทอเป็นลายจะต้องดูถึง
ความเหมาะสม แต่ส าหรับผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วสามารถสวมใส่ได้ เพราะถือว่าแล้วพร้อมท่ีจะ
เผชิญกบัปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ และยงัถือวา่เป็นคนท่ีสมบรูณ์แล้วในชีวิต  
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ภาพประกอบ 17 ลายงเูหลือม 

 ท่ีมา : http:// http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/ 

ลายทีเ่กิดจากอิทธิพลของพืช 
ลายต้นสน ใบมีความเป็นระเบียบจึงเหมาะท่ีจะน ามาเป็นลายของผ้ามดัหม่ีและ

ผ้าขิด เพราะชาวบ้านเช่ือว่ากันว่าชีวิตคนเราจะต้องมีระเบียบในตนเอง มีวินัยในการชีวิต
เหมือนกบัต้นสน จะท าให้ชีวิตสงบสขุ 

ลายดอกแก้ว ดอกพิกลุ ดอกจนั ดอกบานเย็น และดอกสร้อย ลายเหล่านีเ้อามา
จากดอกไม้ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของคณุงามความดี สามารถน าไปถวายพระสงฆ์เพ่ือแสดงความรู้จัก
กาลเทศะตอ่สิ่งท่ีเคารพนบัถือ 

ลายดอกผักแว่น ขึน้อยู่ตามชายฝ่ังของล าน า้ ห้วย หนอง คลองบึง เกิดง่าย 
ชาวบ้านท่ีได้พบเห็นอยู่ทกุวนั จึงได้น าเอาลายมาทอมดัหม่ีและผ้าขิดได้ เพราะมีลกัษณะเป็นดอก
เล็กๆ สวยงาม เกิดเป็นกลุม่และโตเร็ว ลายนีจ้งึเหมือนกบัคนท่ีมีความสามคัคี  

 

ภาพประกอบ 18 ลายผกัแว่น  

 ท่ีมา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/ 



  30 

ลายงา พืชล้มลกุปลกูไว้รับประทานเมล็ด เมล็ดงาเม็ดเล็กๆ ท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม
ก้อนเม่ือน ามาทอลายบนผืนผ้าจะมีความหมายไปในทางท่ีมงคลเรียกอีกอย่างหนึ่งคือลาย
ดาวกระจาย 

ลายหมาก หรือกระบกเป็นไม้ยืนต้น ช่างทอจึงผ้าเกิดความคิดท่ีจะสร้างสรรค์
ลายนีข้ึน้ เพราะต้นกระบกมีลูกมากท่ีสุดแสดงถึงความอดทนและมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปใน
ภายหน้า 

 

 

ภาพประกอบ 19 ลายหมาก 

 ท่ีมา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/ 

ลายหนามแท่ง ชอบขึน้ตามโคกหรือดง หนามแหลมคม มีดอกขนาดเล็ก 4 กลีบ 
หมายถึง ธาตทุัง้ 4 ดิน น า้ ลม ไฟ ผู้ ท่ีทอลายนีจ้ะต้องเป็นคนท่ีมีความละเอียดละออมากจึงจะท า
ได้ (พิพิธภณัฑ์ผ้า มหาวิทยาลยันเรศวร, 2008) 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือโชคลาง (Superstition) 
ความหมายของความเชื่อโชคลาง (Superstition) 

ความเช่ือเป็นหนึง่ในปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภค เน่ืองจาก
ความเช่ือเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจและพฤติกรรมการบริโภค และความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ท่ีไมแ่นน่อนได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านโชคลางเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคน ามาใช้ในการจดัการ
กบัความไม่แน่นอน ท่ีก าลงัเผชิญอยู่และเป็นก าลงัใจท่ีท าให้ผู้บริโภคคลายความกงัวลกับสภาวะ
ความไมแ่นน่อนท่ีเกิดขึน้ (ธีรนชุ พศูกัดิศ์รีกิจ และ ศวิฤทธ์ิ พงศกรรังศลิป์, 2557)  
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(Oliver R. L. and Bearden W. O., 1985) ได้กล่าวว่า ความเช่ือโชคลางของ
ผู้ บริโภคเกิดขึน้จากความคาดหวังท่ีต้องการจะได้รับ ซึ่งความคาดหวังนีมี้บทบาทส าคัญต่อ
การตลาดเป็นอย่างมาก จดัว่าเป็นวฒันธรรมหรือความเช่ือส่วนบุคคลท่ีเรียกความโชคดีและปัด
เป่าความโชคร้าย 

(Peter R.Darke and Jonathan L.Freedman, 1997) ได้อธิบายถึงสาเหตกุารท า
ตามความเช่ือโชคลางว่า เม่ือบคุคลแสดงพฤติกรรมตามความเช่ือโชคลางแล้ว จะส่งผลให้บคุคล
เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการกระท านั้นกับการน ามาซึ่งความโชคดี โดยเช่ือว่าการกระท าตาม
ความเช่ือโชคลางเพียงการกระท าเดียว จะท าให้เกิดความคาดหวั งต่อความโชคดีอ่ืนๆ 
(Independent event) รวมถึงความโชคดีท่ีจะเกิดขึน้ในเหตกุารณ์ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง (Unrelate event) 

(รุจิกาญจน์ สานนท์, จฑุา เทียนไทย, และ กนัยาวีร์ สทัธาพงษ์, 2560) กล่าวถึง
ความจ าเป็นในการพิจารณาทิศทางความเช่ือของสงัคมไทยว่า ความเช่ือเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย
ท่ีสามารถเปล่ียนไปตามพืน้ฐานการศึกษา ครอบครัว สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ ประเพณี และ
วฒันธรรม เพ่ือให้เข้ากับยุคโลกาภิวฒัน์ส าหรับธุรกิจความเช่ือท่ีมีความเก่ียวข้องกับสินค้าและ
บริการ ควรสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) รวมถึงกลยุทธ์การสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อัตลกัษณ์และศิลปวฒันธรรมของไทยน ามาเช่ือมกับความ
เช่ือท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ บญุยิ่ง คงอาชาภทัร และคณะ (2556) เสนองานวิจยั การตลาด
โชคลาง (Superstitious Marketing) เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง โดยได้
ส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 422 คน ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ชายร้อยละ 
26 และผู้หญิงร้อยละ 72 พบวา่ อิทธิพลความเช่ือโชคลางส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเป็นหลกั ร้อย
ละ 37 ส่วนใหญ่จากกลุ่มตวัอย่างเลือกซือ้สินค้าและบริการเพ่ือความสบายใจร้อยละ 69 โดยมี
ความต้องการในเร่ือง ปกป้องคุ้มครองให้ตนเองแคล้วคลาดปลอดภยัจากสิ่งเลวร้ายตา่งๆ เป็นร้อย
ละ 34 ซึ่งจุดเร่ิมต้นของความเช่ือในสงัคมไทยมาจาก 3 ปัจจยั ได้แก่ วฒันธรรม, เร่ืองราว และ
ประสบการณ์ท่ีสืบทอดตอ่กนัมา ผ่านเร่ืองเล่าและประเพณีจนถึงมีการปฏิบตัิตามกนัมาผ่านรุ่นสู่
รุ่น นอกจากนีผู้้ประกอบการจากหลายธุรกิจเร่ิมหนัมาประยกุต์ความเช่ือเร่ืองโชคลางเข้ากบัธุรกิจ
ของตวัเอง เพ่ือสร้างความแตกต่างจากสินค้ากลุ่มเดียวกัน ซึ่ง บุญยิ่ง คงอาชาภัทร และคณะได้
เรียกการตลาดรูปแบบนีว้่า “การตลาดโชคลาง (Superstitious Marketing)” เป็นการเพิ่มความ
นา่สนใจและสร้างความแตกตา่งให้กบัสินค้าและบริการ 

 



  32 

ชนิดของความเชื่อโชคลาง 
พฤติกรรมของบคุคลแตล่ะบคุคลจะให้ความส าคญักบัเร่ืองความเช่ือในเร่ืองของ

ศาสตร์โชคลางแตกต่างกันตามชนิดของโชคลางท่ีจะให้ผลท่ีแตกต่างกัน โดยชนิดของความเช่ือ
โชคลางมีดงันี ้ 

 
ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์ 
โหราศาสตร์เป็นวิชาพยากรณ์อนาคตท่ีมีหลกัเกณฑ์การค านวณตามความ

ดงึดดูกระแสธาตแุหง่ดวงดาวในจกัรวาล หรือกลา่วได้วา่เป็นวิชาท่ีกลา่วถึงอ านาจหรืออิทธิพลของ
ดวงดาว ใช้เป็นหลกัฐานและเหตผุลท่ีมีต่อสรรพสิ่งทัง้หลายในโลกมนุษย์ แสดงกาลเวลา ความ
สว่าง ความมืด ความร้อน ความเย็น การดึงดดู พลงังาน ความรุ่งโรจน์ และความอบัปางท่ีมีต่อ
พฤติกรรมของมนษุย์ (Human Behavior) อีกทัง้วิชาโหราศาสตร์แบง่ออกเป็น 1) โหราศาสตร์ไทย 
2) โหราศาสตร์สากล 3) โหราศาสตร์จีน 4) โหราศาสตร์ยเูรเนียน โดยความเช่ือโหราศาสตร์จะถูก
ค านวณชะตาโดยนักโหราศาสตร์ท่ีมีความเช่ียวชาญ ค าปรึกษาท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ 
เร่ืองการเรียน การงาน การเงิน และความรัก ซึง่แตล่ะชว่งอายจุะมีความคาดหวงัท่ีแตกตา่งกนั อีก
ทัง้ วนั เดือน ปีเกิด เป็นศาสตร์ท่ีคนเช่ือท่ีสดุ (วาสนา จนัทภาษา, 2554) 

 
ความเช่ือเร่ืองสี 
ในวฒันธรรมไทยส่วนหนึ่งมาจากความคิด ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา 

โหราศาสตร์ ซึ่งความเช่ือของคนไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
ความเป็นสิริมงคลและอปัมงคล จึงกลายเป็นรากฐานท่ีส าคัญในชีวิตของคนไทย ทัง้ด้านพิธีกรรม
และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความเช่ือท่ีเก่ียวกับศาสนา ท่ีอยู่อาศัย การละเล่น อาหาร 
ชีวิตประจ าวนั เป็นต้น ซึ่งในแตล่ะวฒันธรรมความเช่ือในแตล่ะท้องถ่ินและสถานการณ์ตา่งๆ เป็น
เร่ืองส าคญัท่ีจะเป็นตวัก าหนดความหมายของสญัลกัษณ์รวมทัง้ผลกระทบทางจิตวิทยา ท่ีอาจท า
ให้เกิดการแปรเปล่ียนความหมายในเชิงสญัลกัษณ์และทางจิตวิทยาไปพร้อมกนั (ชาตชิาย อนกุลู, 
2557) 

อีกทัง้ในปัจจบุนัคนให้ความสนใจคติความเช่ือเร่ืองสีมีผลตอ่การเลือกสิ่งของ
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างมาก เช่น สีกระเป๋า สีรถยนต์ สีบ้าน สีโลโก้ และ สี
เสือ้ผ้า เป็นต้น โดยสีของเสือ้ผ้าในสงัคมไทยมีความเช่ือถือตามแบบโหราศาสตร์ หรือเรียกว่าสี
มงคลประจ าวนั เป็นการเลือกสวมใสเ่สือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายให้ถกูโฉลกสีประจ าวนัตา่งๆ เพ่ือบงัเกิด
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ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ สามารถสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ ท่ีมีความเช่ือได้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัหรืองานส าคญัตา่งๆ ได้ โดยเฉพาะพนกังานบริษัทจะให้ความสนใจและมีความเช่ือ
ในศาสตร์นีเ้ป็นอย่างมาก (เฉลิมชยั สุวรรณวฒันา, 2553) โดยสีจดัเป็นสญัลกัษณ์ประจ าวนัมา
ตัง้แต่โบราณ มีการน าหลกัเกณฑ์มหาทักษาท่ีใช้ในการตัง้ช่ือมาผสมผสานในการเลือกสีมงคล
ประจ าวนัโดยท่ีสามารถเลือกสีของเสือ้ผ้า เพ่ือสวมใส่ให้ถูกต้องกับวันเกิดของตวัเองได้ส่งเสริม
ด้านโชคลาภ ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานหรือการเรียน เสริมเสน่ห์ ให้เป็นท่ีรักใคร่มีผู้ อุปถัมภ์ 
และความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยสว่นใหญ่ความเช่ือโชคลางเร่ืองสีตอ่การด าเนินชีวิตสามารถ
แบง่เป็น ด้านหลกั 4 ด้าน ได้แก่ 

1) สีของเดช ส่งเสริมให้มีอ านาจบารมี เกียรติยศ และช่ือเสียงโด่งดงั 
เหมาะส าหรับโอกาสใส่ไปรับต าแหน่งใหม่ การแข่งขันต่างๆ เพ่ือเอาชัยชนะเข้าแข่งขันในการ
ท างานใดๆ สีเก่ียวกบัยศถาบรรดาศกัดิ ์

2) สีของศรี ส่งเสริมสิริมงคล โชคลาภเงินทอง ให้มีเสน่ห์จะได้รับความ
เมตตา เหมาะส าหรับโอกาสงานมงคลตา่งๆ เพราะจดัเป็นสีผอ่นคลาย 

3) สีของมนตรี ส่งเสริมให้มีผู้ ใหญ่อปุถมัภ์ค า้ช ูส่งเสริมให้หน้าท่ีการงาน
ก้าวหน้า เหมาะส าหรับโอกาสไปตดิตอ่ลกูค้า เข้าพบครูบาอาจารย์ ย่ืนขออนมุตัเิร่ืองตา่งๆ สง่เสริม
การขาย 

4) สีของกาลกิณี จะส่งผลไม่ดีควรท่ีจะหลีกเล่ียง ไม่ควรใช้ในทุกโอกาส 
ความเช่ือโชคลางเร่ืองสีสามารถให้ผลท่ีแตกตา่งกนั 

 
ความเช่ือเร่ืองอญัมณีและหินสี 
ถูกค้นพบจากหลากหลายแหล่งทั่วโลก ผู้คนเร่ิมรู้จักหินโดยการน าไปเป็น

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และใช้เป็นตวัแทนของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ตลอดจนเก่ียวพันกับความเช่ือ รูปเคารพ
ตา่งๆ และน าไปใช้เป็นเคร่ืองประดบั นอกจากนีค้วามเช่ือในเร่ืองโชคลางท่ีเก่ียวกบัอญัมณีและหิน
สีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น บางคนเช่ือว่าเป็นวตัถุทรงพลงัท่ีสามารถปกป้องคุ้มครองได้ ทัง้เร่ืองท่ี
เก่ียวกบัสิ่งชัว่ร้ายหรือป้องกนัอุบตัิเหต ุอบุตัิภยัในการเดินทาง บางคนก็เช่ือเร่ืองของการเป็นสิ่งท่ี
กระตุ้นทิศทางน าพาความร ่ารวย น าพาทรัพย์สินเงินทองและความส าเร็จเข้ามา จากหลกัฐานท่ีถกู
ค้นพบมากว่าสองพนัปีเก่ียวข้องกับชาวบาบิโลน ชาวกรีก ชาวอียิปต์โบราณ ชาวอินเดียโบราณ 
แม้แต่การสูญสิน้ของแผ่นดินแอตแลนติก ต่างมีเร่ืองราวลีล้ับมหัศจรรย์เก่ียวกับพลงัของหินอยู่
แทบทัง้สิน้และวฒันธรรมความเช่ือเร่ืองพลงัของหินสีเหล่านี ้ถูกถ่ายทอดไปสู่ชนเผ่าต่างๆ ท าให้
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ลกูหลานรุ่นแล้วรุ่นเลา่ของชนเผา่เหลา่นัน้ยึดถืออยา่งเหนียวแนน่ว่าหินสีตา่งๆ จะมีพระเจ้าสิงสถิต
อยูด่งันัน้ย่อมต้องถือว่าเป็นของศกัดิ์สิทธ์ิ นอกจากนีย้งัมีอีกหลากหลายวฒันธรรมท่ีมีความเช่ือว่า
พลงัอนัแข็งแกร่งของหินสีชนิดตา่งๆ จะส่งเสริมให้ผู้ ท่ีพกพานัน้มีพลงัเข้มแข็ง มีศรัทธาและความ
กล้าหาญ สามารถปกป้องคุ้มครองอนัตรายทุกชนิดได้เป็นอย่างดี การแกะสลกัหินเพ่ือน าไปท า
เป็นรูปเคารพหรือเจียระไนเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกายในสมยัโบราณจึงต้องมีการท่องเวท
มนตร์ไปพร้อมๆ กนั เพ่ือขอพลงัจากจกัรวาลและสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ (จฑุามาศ ณ สงขลา, 2558) อญัมณี
และหินสีจึงเป็นวัตถุอันทรงพลังจากธรรมชาติอย่างหนึ่งท่ีถูกน ากลับมาใช้ ทัง้เพ่ือบ าบดัรักษา
อาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและเป็นความเช่ือในด้านของ
การดงึดดูความมัง่คัง่ ร ่ารวย ช่ือเสียงและการประสบความส าเร็จมาสู่ผู้ เป็นเจ้าของ ในปัจจบุนัอญั
มณีและหินสีได้รับความนิยมจะท าเป็นเคร่ืองประดับอัญมณีท่ีตรงกับราศีเกิด มักท าเป็นรูป
สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีตรงกบัราศีเกิดหรือประเภทของอญัมณีตามราศีเกิดนัน้ๆ 

 
ความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย 
เป็นศาสตร์ท่ีคนเช่ือว่ามีหลกัการและเหตผุลท่ีช่วยในเร่ืองความปลอดภยั อีก

ทัง้ยงัเป็นท่ีเช่ือถือของนกัธุรกิจเช่ือกนัอยา่งมาก สัง่สมมานานกว่าสามพนัปีในประเทศจีนแบง่เป็น
ยคุตา่งๆ ได้ดงันี ้ 

ยุคแรก ได้เร่ิมจากภูมิปัญญาซึ่งเกิดขึน้ในจีนตอนใต้ ยุคนีมี้ไว้เป็นการ
วิเคราะห์ภูเขาและสายน า้ เพ่ือหาท าเลท่ีเหมาะสมในการตัง้ถ่ินฐาน เพราะชาวจีนในยงัเร่ร่อนและ
ย้ายถ่ินอยูบ่อ่ยครั้ง 

ยุคท่ีสอง เป็นยุคท่ีเร่ิมผนวกเข้ากับหลักโหราศาสตร์ มีการคิดค านวณ
เพิ่มมากขึน้ โดยใช้ดา 9 ดวงมาค านวณร่วม ถือเป็นยคุท่ีคอ่นไปทางความเช่ือมากกว่าเดิม มีการ
ลงหลกัปักฐานสร้างเมืองใหญ่จงึมีความก้าวหน้าสร้างความรุ่งเรืองและเสริมโชคลาภมากขึน้ 

ยุคท่ีสาม ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาจากทิเบต มีการน าสิ่งของ
มงคลมาผนวกเข้ากบัเร่ืองของทิศทาง ท่ีตัง้ และการแก้ปัญหาด้วยของขลงั ท าให้เกิดสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
และความเช่ือใหม่ๆ   

ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเร่ืองเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการ
หลอมรวม และท าความเข้าใจถึงศาสตร์ดัง้เดิมโดยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ เพ่ือความ
เข้าใจและปรับใช้ในวงกว้างอนัน าไปสู่ความเป็นสากลมากขึน้ ซึง่จะต้องได้รับค าแนะน าจากซินแส 
ตวัอย่างค าแนะน าจะประกอบกับหลกัการเหตผุล เช่น หน้าบ้านควรจะหนัหาน า้ หลงับ้านควรพิง
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ภูเขา จึงจะเหมาะสม เพราะหน้าบ้านหันหาน า้จะท าให้ลมท่ีพัดเข้าเป็นลมเย็นสดช่ืน และหาก
ด้านหลงัเป็นภูเขาจะปิดพืน้ท่ีให้เป็นส่วนตวั มีความปลอดภัย เพราะบ้านคือพืน้ท่ีส่วนบุคคลของ
เรา หลงัคาต้องเชิดขึน้ทางทิศใต้เพ่ือดกัลมทิศใต้ท่ีจะวิ่งเข้าสู่ตวับ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ความเช่ือเร่ืองตวัเลข 
ตวัเลขเป็นศาสตร์ตามต าราโหราศาสตร์ เร่ืองของตวัเลขท่ีมีความหมายเป็น

สิริมงคลและอปัมงคล ซึ่งตวัเลขแต่ละตวัคือตวัแทนของดวงดาว เม่ือทราบเก่ียวกับความหมาย
ของดาว ก็จะสามารถรู้ความเป็นไปในชีวิตของแต่ละคนได้ เช่ือกันว่าหากได้ผูกพันกับตัวเลข
เหล่านัน้แล้ว เม่ือประกอบภารกิจใดชีวิตก็จะประสบกบัความเจริญก้าวหน้าหรือเกิดความวุ่นวาย 
ในบางบุคคลจึงต้องเสาะแสวงหาเลขทะเบียนรถยนต์ เบอร์โทรศพัท์ บ้านฮวงจุ้ย การงานธุรกิจ 
บริษัทเลขท่ีบ้านให้เป็นเลขมงคล และยอมจ่ายในราคาท่ีสงู เพ่ือให้ได้เลขท่ีตนเองช่ืนชอบโดยคิด
ว่าจะน าความเป็นสิริมงคลมาให้ก่อให้เกิดสิ่งท่ีดีงามในชีวิต แต่ความเช่ือก็มีหลากหลายตาม
ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมในการดูของแต่ละประเทศ เช่นกัน ความหมายของตัวเลขจะ
แตกตา่งกนัดงันี ้ 

พิทากอรัส (Pythagoras) นกัปรัชญาเมธีและนกัคณิตศาสตร์ชาวกรีก ซึง่เกิด
เม่ือ 570 ปี ก่อนคริสตกาล ถือได้ว่าท่านเป็นบิดาด้านตวัเลข เป็นบคุคลแรกๆ ท่ีให้ความส าคญัแก่
ตวัเลขในแง่ท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิญญาณของมนุษย์ เขาได้ศึกษาจนพบว่าบรรพบุรุษในยุคโบราณ
ตัง้แตย่คุเมโสโปเตเมียจนถึงชาวมายนั รู้จกัและเก่ียวข้องกบัตวัเลขในหลากหลายแง่มมุ บรรพบรุุษ
ของมนุษยชาติเหล่านัน้เช่ือในพลงัความหมายของตวัเลขและเช่ือในพลงัของความสมดลุและไม่
สมดลุในชีวิตของมนษุย์ ว่าเกิดจากตวัเลขท่ีตา่งกนัของแตล่ะบคุคล ส่วนตวัของพิทากอรัสเองเขา
เช่ือว่า ตวัเลขทกุตวัสามารถส่งพลงัสัน่สะเทือนให้คนแตล่ะคนได้ขึน้อยู่กับความหมายของตวัเลข
นัน้ๆ ตวัเลขยงัมีอิทธิพลโดยตรงตอ่วนั เดือน ปีเกิด ของบคุคล โดยสามารถบอกบคุลิกภาพ ความ
เจริญก้าวหน้า และอิทธิพลของสิ่งตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง พิทากอรัสเช่ือว่า ถ้าถอดรหสั วนั เดือน ปีเกิด 
ของคนคนหนึ่งว่าดี มีความเจริญ แต่ตวัเลขท่ีเก่ียวข้องกับคนคนนั้นสัน่สะเทือนในทางลบเข้ากนั
ไม่ได้กับ วนั เดือน ปีเกิดของเขา แทนท่ีจะเกิดพลงัสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นพลงัแห่งการท าลาย 
และชีวิตก็จะเหมือนเข้าสูส่งครามได้ตลอดเวลา 

ต้นศตวรรษท่ี 20 มีหมอดูช่ือ วิลเลียม จอห์น วอร์เนอร์ (William John 
Warner) หรือท่ีรู้จกักันแพร่หลายในช่ือ ท่าน ไคโร (Cheiro) ชาวไอริช ซึ่งมีช่ือเสียงมากในการน า
ศาสตร์ ท่ีศกึษาจากตะวนัตกและจากอินเดียมาประยกุต์ใช้ในการดลูายมือ และศาสตร์การท านาย
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ด้วยเลข ท่านไคโรมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1866-1936 ใช้ชีวิตส่ีสิบกว่าปี ในวงการโหราศาสตร์ ได้ใช้
วิชาลายมือและตวัเลขท านายบคุคลส าคญั ตัง้แตก่ษัตริย์ ราชินี ประธานาธิบดี และนกัแสดงฮอลลี
วูดหลายคน ค าท านายนั้นแม่นย ามาก มีทัง้ท านายเหตุการณ์ล่วงหน้าต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ใน
บ้านเมือง รวมถึงวนัเสียชีวิต หรือวนัท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ร้ายต่อบุคคลส าคญัของหลาย ๆ ประเทศ 
ความสามารถในการท านายจากตวัเลขนีท้ าให้ท่านไคโรได้รับบรรดาศกัดิ ์จากกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดแห่ง
อังกฤษเป็น เคานต์หลุยส์ แฮมมอน ท่านเคานต์เขียนหนังสือเก่ียกับตวัเลขและลายมือออกมา
หลายเล่ม ซึ่งหนงัสือท่ีเก่ียวกบัศาสตร์ตวัเลขนัน้ยงัมีการพิมพ์ เผยแพร่อยู่จนถึงทกุวนันีศ้าสตร์ตวั
เลขท่ีท่านไคโรเช่ือมัน่นั้นเป็นวิทยาศาสตร์ พลงัของตวัเลขแต่ละตวัเก่ียวข้องกับพลงัของดวงดาว 
ซึ่งความหมายของตวัเลข วนั เดือน ปีเกิดของคน เป็นสิ่งติดตวัของคนคนนัน้ เป็นสิ่งท่ีสามารถส่ือ
ความหมายตา่งๆ ในชีวิตของแตล่ะคนได้ตา่งกนั ตวัเลขท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัชีวิตได้แก่ 

1. เลขวนั เกิดเรียกวา่ Personal Number หรือเลขประจ าตวั เป็นตวัเลขท่ี
บอกถึงลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ ความรู้ ความคิด สติปัญญา การศึกษา การท างาน ความรัก 
ความสมัพนัธ์ สขุภาพ และความเจริญก้าวหน้า 

2. เลขเดือนเกิด เรียกว่า Seed Number หรือ เมล็ดพนัธุ์ของชีวิต เป็นตวั
เลขท่ีบอกถึงปัจจยัภายนอกท่ีจะสง่เสริม เช่น ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง คูค่รอง เพ่ือนมิตรศตัรู บริวาร 
และความเข้ากนัได้กบัผู้คนรอบข้าง 

3. เลขปี เกิด เรียกว่า Destiny Number หรือเลข โชคชะตา เป็นตวัเลขท่ี
บอกถึงพืน้ฐานดวงชะตา กรรมเวร บาป เคราะห์ ข้อควรระวงั โชคลาภ ความส าเร็จ และความ
ล้มเหลวในชีวิต 

4. เลขวนั เดือน ปีเกิด รวมกัน เรียกว่า Soul Number เป็นตวัเลขท่ีบอก
ถึงเป้าหมายของชีวิต อนาคต บัน้ปลายชีวิต ความเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบัทกุอยา่งรอบกาย ไมว่า่
จะเป็นบุคคลอ่ืน ตวัเลขอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลอยู่รอบตวัหรือเลขวิญญาณ ถ้าเลขวิญญาณของเราไป
ขดัแย้งกบัเลขวิญญาณของคนอ่ืน นัน่หมายถึงเราจะไมส่ามารถมีอนาคตหรือบัน้ปลายชีวิตร่วมกบั
คนนัน้ได้ เราสามารถค านวณหาตวัเลขท่ีถกูโฉลกหรือขดัแย้งกบัเราได้จากเลขตวันี ้ดงันัน้ไม่ว่าจะ
ใช้อิทธิพลของตวัเลขกบัสิ่งใดๆ ก็ตาม จ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงเลขวิญญาณให้มากด้วย เพราะถ้า
ขดักบัเลขวิญญาณเสียแล้วจะแก้ไขอยา่งไรก็ยงัถือวา่ ไมไ่ด้ผล ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

5. เลขเวลาเกิด เรียกว่า Potency Number หรือ Time to Destiny หรือ
เลขตกฟากเวลา เป็นตวัเลขท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของพลังงานและแรงบนัดาลใจท่ีอยู่ในตวัคณุ 
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หากคุณได้ถือก าเนิดดูโลกในเวลาท่ียอดเย่ียม ชีวิตของคุณก็จะมีแรงบันดาลใจท่ีดีเป็นแรง
ขบัเคล่ือนให้ประสบความส าเร็จ 

6. ตวัเลขของโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และ โทรศพัท์มือถือ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องเป็นคูชุ่ดตวัเลขท่ีส่งเสริมดวงชะตาในด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน และไม่ขดัแย้งกับ เลข
วิญญาณ หากมีเลขตวัใดตวัหนึง่ขดัแย้งกบัเลขวิญญาณของผู้ใช้แล้วหมายเลขนัน้ก็จะมีผลกระทบ
ในด้านลบกับผู้ ใช้จะมากหรือน้อยก็ขึน้อยู่กับรายละเอียดของแต่ละดวงชะตา และผลรวมของ
ตวัเลขทัง้หมดเม่ือน ามาบวกรวมกันนัน้ เม่ือถอดเป็นเลขตวัเดียวแล้วก็ต้องไม่เป็นเลขศตัรูกับเลข
วิญญาณ เชน่กนัสว่นผลรวมของหมายเลขท่ีได้นัน้มีความส าคญัเป็นอนัดบัสดุท้ายของเลขทัง้หมด 
ถ้าได้ผลรวมดีก็จะยิ่งดีมากขึน้ แตห่ากเราค านงึแคผ่ลรวมอย่างเดียวโดยไมใ่สใ่จรายละเอียดของคู่
ชุดตวัเลขและเลขศตัรูของดวงชะตา ผลกระทบในด้านลบก็จะมีมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะก่อให้เกิด
ปัญหาทางการเงิน รายได้ไม่พอใช้ เงินทองติดขัด หรือปัญหาด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผลไม่ดีต่อชีวิต 
(จฑุามาศ ณ สงขลา, 2558) 

 
ความเช่ือเคร่ืองรางของขลงั 
ความหมายของเคร่ืองราง หมายถึง ของท่ีนบัถือว่าป้องกันอันตรายได้ ฟัน

แทงไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายนัต์ เหล็กไหล เป็นของท่ีมีอ านาจศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเช่ือกันว่าจะบนัดาลให้
ส าเร็จได้ดงัประสงค์ จะสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองและสร้างความมั่นใจในการติดต่อเจรจา 
รวมถึงการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี ท่ีส าคญัเคร่ืองรางต้องมีเร่ืองราวความเป็นมาจะยิ่ง
มีความน่าเช่ือถือ (รุจิกาญจน์ สานนท์ และคนอ่ืน ๆ, 2560) จากการศกึษาอิทธิพลของเคร่ืองราง
ของขลงัท่ีมีต่อชาวพุทธในสงัคมไทยปัจจุบนั พฤติกรรมของชาวพุทธในสงัคมไทยปัจจุบนัท่ีมีต่อ
ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลงัมีอยู่เป็นจ านวนมากและอย่างแพร่หลาย ชาวพทุธมกันิยมพกพา
เคร่ืองรางของขลงัติดตวัตลอดเวลา ทัง้นีเ้พ่ือยึดเหน่ียวจิตใจ ช่วยสร้างขวญัก าลงัใจ ท าให้รู้สึกอุ่น
ใจ ปลอดภัยจากภยนัอนัตรายรอบตวัท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพราะความเช่ือต่อเคร่ืองรางของขลงัท่ีว่า
สามารถปกป้องคุ้มครองได้ และยงัให้โชคลาภ โดยเฉพาะในด้านพาณิชย์ ซึง่สามารถสงัเกตได้จาก
ร้านค้าต่างๆ จะนิยมบูชานางกวักหรือกุมารทอง เพ่ือท ามาค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง แม้กระทั่ง 
พระสงฆ์หรือนักวิชาการเห็นว่าความเช่ือในเคร่ืองรางของขลงันัน้ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม
กาลเวลาแต่ละยุคสมยั ส าหรับความเช่ือเคร่ืองรางของขลงัโบราณของคนไทยก็มีมากมาย เช่น 
ตะกรุด ปลดัขิก กะลาตาเดียว เขีย้วหมตูนั หนงัหน้าผากเสือ กมุารทอง ประค า ผ้าประเจียด เบีย้
แก้ ยนัต์ ลกูอม แหวนพิรอด รูปเคารพตา่งๆ 
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อีกทัง้ในอดีตพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองประดบัตามความเช่ือและโชคลาง
ของวัฒนธรรมจีนแตกต่างกันตามชนชัน้ในสังคม กล่าวคือหากเป็นประชาชนทั่วไปมักสวมใส่
เคร่ืองประดับท่ีน าเอาลวดลายทางธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ก่ิงไผ่ หรือนก มาท าเป็น
เคร่ืองประดบัในรูปแบบของหยกแกะสลกั ลกูปัดหินร้อยเชือก หรือพูห้่อย ด้วยเช่ือวา่ธรรมชาติเป็น
สิ่งท่ีสวรรค์สร้างขึน้มา เพ่ือชว่ยปกป้องคุ้มครองภยนัตรายและอวยพรให้ผู้ ท่ีสวมใสอ่ยูดี่มีสขุขณะท่ี
คนชัน้สงู (กลุ่มชนชัน้ปกครอง) ส่วนมากบริโภคเคร่ืองประดบัท่ีท าจากหยกจกัรพรรดิหรือทองค า 
โดยนิยมท าเป็นรูปมงักร เสือ หงส์ และนกยงู (GIT Information Center, 2561) 

ในช่วงท่ีผ่านมามีธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ืออยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวน
มาก เช่น ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ ธุรกิจโหราศาสตร์ รวมถึงธุรกิจขายสินค้าและบริการท่ี
เก่ียวข้องกับความเช่ือ เช่น หินน าโชค สินค้าโชคลาง ก่อสร้างตามความเช่ือ บริการให้ค าปรึกษา 
บริการเลือกหมายเลขโทรศพัท์มงคล และบริการเสริมโหงวเฮ้ง การจดัการท่ีเหมาะสมจากความ
เข้าใจทิศทางความเช่ือของสงัคมไทยจะท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั น าไปสูก่ารสร้างสรรค์และเพิ่ม
มลูคา่ให้แก่ธุรกิจ (รุจิกาญจน์ สานนท์ และคนอ่ืน ๆ, 2560) 

(ณฤดี วิวชัภรู, 2554) ได้กลา่วถึงความหมายของความเช่ือว่า หมายถึงความ
มัน่ใจ ไว้ใจ ต้องมีความรู้ตวัและความเข้าใจ อนัเน่ืองมาจากความคิดและความรู้สึกโดยไม่มีการ
พิสจูน์เป็นทศันคติของแตล่ะบคุคลในการท่ีจะยอมรับสิ่งท่ีได้รู้ได้เห็น อนัเกิดจากพลงัอ านาจเหนือ
ธรรมชาติท่ีเป็นผลดีหรือผลร้าย แม้ว่าจะไม่สามารถพิสจูน์ได้ก็ตาม แตม่นษุย์ในสงัคมยอมรับและ
ให้ความย าเกรงหรือการยึดมัน่ ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีมนษุย์คอ่ยๆ มีพฤตกิรรมการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจเป็นเวลามานานหลายพนัปี และเช่ือว่ามีอ านาจลึกลบัท่ีจะท าให้ได้รับผลดีผลร้าย เม่ือเกรง
กลวัอ านาจลึกลบันัน้ก็จะกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือมิให้ถกูลงโทษ และเพ่ือให้อ านาจนัน้พึงพอใจ จึงมี
พิธีกรรมตา่งๆ เพ่ือบชูาเซน่สรวงเทพเจ้า เพราะเช่ือวา่สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้ต้องมีผู้บนัดาลให้
ตัง้เทพเจ้าประจ าสิ่งนัน้ๆ  

ความเช่ือเป็นวฒันธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีสืบทอดเป็นมรดกของสงัคม
แต่ขึน้อยู่กับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านความปลอดภัยจากอ านาจเหนือ
ธรรมชาติเป็นส าคญั ความเช่ือมีวิวฒันาการตามความก้าวหน้าทางสงัคม ความเช่ือของมนษุย์ถกู
ผสมผสานขึน้ระหว่างความเช่ือดัง้เดิม กบัความเช่ือทางศาสนาท่ีมีระบบมากขึน้ และมีเหตผุลโดย
เร่ิมจากความเช่ือในธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิด ผีสางเทวดา วิญญาณ ความเช่ือตายแล้วจะ
กลบัมาเกิดใหม่ ความเช่ือนัน้ไม่ได้เกิดขึน้จากวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งท่ีพิสูจน์แน่ชดัไม่ได้ แต่
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เป็นเร่ืองของความไว้ใจความมัน่ใจ เพ่ือเป็นท่ีพึง่ทางจิตใจให้แก่มนษุย์ยามท่ีอ่อนแอลง (ดนยั ไชย
โยธา, 2548) 

 
แนวคิดหลกัการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 

การออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย (Fashion Design) หมายถึง การออกแบบเคร่ือง
แตง่กายท่ีเป็นการแสดงแบบตวัอย่างของเคร่ืองแตง่กาย ซึ่งจะมีคณุลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน
ไปตามแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย โดยมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความนิยมของผู้ คนในสมัยนัน้ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแนวความคิด
สร้างสรรค์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ใหม่โดยอิสระ หรือดดัแปลงมาจากเคร่ืองแต่งกายซึ่งเป็นท่ีนิยมอยู่ใน
ขณะนัน้หรือเคยได้รับความนิยมในอดีต ซึ่งลกัษณะของการออกแบบเสือ้ผ้าสามารถแบง่ออกเป็น 
2 ลกัษณะ คือ 

1. การออกแบบในโครงสร้างของเสือ้ผ้า (Structure Design) หมายถึงการ
ก าหนดโครงสร้างรูปทรงและเส้นกรอบนอก (Silhouettes) รวมถึงชนิดของตะเข็บเสือ้ ปก แขน 
กระเป๋า สี เนือ้ผ้า และส่วนปลีกย่อยอ่ืนๆ การออกแบบโครงสร้างมีความส าคญัมาก เพราะถ้า
สามารถออกแบบได้ดีจะท ากลายเป็นเสือ้ชัน้สงูและมีราคาแพง  

2. การออกแบบตกแตง่ภายนอกโครงสร้าง (Decorative Design) เสือ้ผ้าบางตวั
อาจได้รับการออกแบบตกแตง่เพ่ือเพิ่มคณุคา่ โดยการน าเอาวสัดอ่ืุนมาเตมิแตง่ในตวัเสือ้ เชน่ การ
ติดลูกไม้ ปักลวดลาย เป็นต้น ส่งเสริมแบบเสือ้ให้เด่นขึน้ไ ด้ซึ่งควรใช้ให้สมัพนัธ์กันและมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในเร่ืองของสี ขนาด และผิวสมัผสัท่ีจะน ามาตกแตง่ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในโครงสร้างของเสือ้ผ้า 
(Structure Design) หรือการออกแบบตกแต่งภายนอกโครงสร้าง (Decorative Design) ซึ่งนัก
ออกแบบมีความจ าเป็นต้องศกึษาหลกัการพืน้ฐานในการออกแบบเสือ้ผ้า เพ่ือสามารถออกแบบได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสมกบับคุคลและโอกาสการใช้สอย 

 
หลกัการพืน้ฐานในการออกแบบเสือ้ 

การออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย นกัออกแบบจ าเป็นต้องมีความรู้พืน้ฐานเร่ือง
องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีส าคญัดงันี ้

 
 



  40 

หลักการใช้เส้น (Line)  
พืน้ฐานในการเร่ิมต้นเรียนรู้เก่ียวกบังานศิลปะ เส้นท่ีใช้ในการออกแบบมี

หลายลกัษณะ เป็นส่วนประกอบส าคญัและท าให้เกิดความรู้สึกท่ีต่างๆ กัน มีผลต่อการมองเห็น 
เส้นท่ีใช้บนตวัเสือ้มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ เส้นตรงและเส้นโค้ง ซึ่งจะให้ความรู้สึกแตกต่างกัน
ออกไปดงันี ้

1.1.1 เส้นตรง (Straight Line) ให้ความรู้สึกแน่นอน แข็งแรง เข้ม หยาบ 
กระด้าง ไมป่ระนีประนอม ท่ีใช้ในการออกแบบเสือ้ผ้าจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท  

1.1.1.1 เส้นตรงแนวตัง้ (Vertical Line) จะชว่ยเพิ่มความสงูให้กับผู้ ท่ี
ต้องการให้รูปร่างสูงโปร่ง แต่ถ้ามีขนาดใหญ่ซ า้กันมากๆ จะเพิ่มความกว้าง และผลของการใช้
ขึน้อยูก่บัชอ่งไฟและความเข้มของพืน้ท่ีตดักบัเส้น ชอ่งไฟถ่ีจะสามารถน าสายตาขึน้ไปสูใ่บหน้า แต่
ถ้าชอ่งไฟของลวดลายนัน้ขยายกว้างขึน้หรือขนาดตา่งๆ กนั จะท าให้สายตาสงัเกตเห็นความกว้าง
เดน่ชดักวา่ความสงู 

 

ภาพประกอบ 20 การออกแบบเสือ้โดยใช้เส้นตรงแนวตัง้ 

 ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/826692075354452408/ 

1.1.1.2 เส้นตรงแนวราบ หรือแนวนอน (Horizontal Line) จะช่วย
เพิ่มความกว้าง แต่ถ้ามีช่องไฟมีความเข้มเข้ามาก็อาจจะให้ผลตรงกันข้าม ส่วนมากจะพบใน
ลวดลายผ้า เส้นเอว เส้นต่ออก เส้นต่อสะโพก เข็มขดั และชายกระโปรง ส่วนตกแต่งในแนวราบ
หรือตามขวางถ้าความเข้มและขนาดเป็นจดุเดน่มากก็จะท าให้ดเูตีย้และกว้างขึน้ตามไปด้วย 

1.1.1.3 เส้นตรงแนวเฉียง หรือเส้นทแยงมมุ (Diagonal Line) ขึน้อยู่
กบัองศาถ้าน้อยจะให้ผลไปในทางแนวนอน ถ้ามากเกือบเป็น 90 องศา ก็จะให้ผลไปในทางแนวตัง้ 
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เป็นเส้นท่ีนิยมใช้เม่ือต้องการซ่อนความบกพร่องของรูปร่าง นอกจากนัน้ยังให้ความรู้สึกสดช่ืน 
กระปรีก้ระเปร่า มีชีวิตชีวา อีกด้วย 

 

ภาพประกอบ 21 การออกแบบเสือ้โดยใช้เส้นเฉียง 

 ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/469218854936416642/ 

1.1.2 เส้นโค้ง (Curve Line) การน ามาใช้ในการออกแบบท่ีมีสว่นสมัพนัธ์
กับรูปร่างมากท่ีสุด เพราะสามารถคล้อยตามรูปร่างได้มากท่ีสุด และยงัขยายวงกว้างมากขึน้จน
เกือบเป็นวงกลม จะให้ความรู้สกึคลอ่งแคล่วมากขึน้ตามล าดบั หากไมเ่น้นความโค้งมากเกินไปจะ
ท าให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยน สภุาพ แตอ่ย่างไรก็ตามการใช้เส้นโค้งในการออกแบบเสือ้ไม่ควรใช้
มากจนเกินไปเพราะ นอกจากจะไมเ่กิดจดุเดน่แล้วยงัสร้างความล าบากในการตดัเย็บ 

 

ภาพประกอบ 22 การออกแบบเสือ้โดยใช้เส้นโค้ง 

 ท่ีมา : https://somethingdelightful.com/v9311 
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จากหลกัการใช้เส้น จงึสรุปได้วา่เส้นตรงและเส้นโค้งมีความส าคญัในการ
สร้างแบบบนตวัเสือ้ แต่ละเส้นจะมีความแตกต่างกันออกไปเม่ือน ามาจดัวางและมีประโยชน์ตอ่
การออกแบบท่ีจะสามารถน ามาแก้ไขสว่นบกพร่องของรูปร่างให้ผู้สวมใสด่ดีูขึน้ 

1.1.3 เส้นกรอบนอก (Silhouettes) มีความส าคญัในการออกแบบเสือ้ผ้า 
เพราะนอกจากจะเป็นตวัก าหนดโครงร่างภายนอกแล้ว ยงัท าให้เกิดความประทบัใจเม่ือพบเห็นใน
ครัง้แรกและส่งผลสะท้อนถึงส่วนต่างๆ ของเสือ้ผ้าและรูปร่างได้ ในการออกแบบถ้ามีเส้นกรอบ
นอกท่ีเดน่แล้วก็ไมจ่ าเป็นต้องมีเส้นภายในท่ีเดน่ตาม เส้นกรอบนอกมี 3 แบบ คือทรงตรง ทรงบาน 
และทรงหางกระรอก แตล่ะแบบมีผลตอ่การออกแบบและเปล่ียนไปตามสมยันิยม  

Arrow Line    รูปทรงลูกศร หรือจะเรียกช่ืออีกอย่าง
วา่ทรงเอฟ (F) 

Ample Line    ลกัษณะเป็นรูปทรงไข ่
8 Line    เ ป็ น รู ป  8 เ ห ล่ี ย ม  เ น้ น รู ป ร่ า ง

โดยเฉพาะบริเวรณเอว 
X Line    ทรงแบบตวั X ไหล่กว้าง เอวคอด และ

ด้านลา่งขยาย 
H Line    เหมือนตัว H เป็นแบบเอวปล่อย ใช้

เข็มขดัคาดท่ีเอว  
Sack Line   ทรงตรง ตวัหลอมเหมือนกระสอบ 
A Line    เหมือนรูปตวั A ปลายบานกว้าง นิยม

ใช้ในปัจจบุนั  
Sheath Line   รูปทรงผอมบาง ห่อร่างกายคล้ายฝัก

มีด 
Straight Line   เหมือนส่ีเหล่ียมผืนผ้า หรือส่ีเหล่ียม

จตัรัุสทรงกลอ่ง 
Spindle Line   มีรูปร่างเหมือนถังไม้หรือกระสวยทอ

ผ้า 
Slim Line    ผอมบาง แนบเนือ้รัดรูป 
Soft Conscious Line  พอดีตัว เ น้นส่วนเ ว้าส่วนโค้งของ

ร่างกายอยา่งธรรมชาติ 
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Tulip Line    เ ห มือนดอกทิ ว ลิ ป  เ น้นช่ ว ง ไ หล่
เล็กน้อย เสริมอก เอวเล็ก และกระโปรงตรง 

Fit And Flare Line   ส่วนบนพอดีตวั แตส่่วนล่างตัง้แต่เอว
ลงมาจะบานออก 

Princess Line   ทรงพอดีตวั มีแนวตอ่ตะเข็บในแนวตัง้ 
เอวคอดและคอ่ยๆ กว้างออกจากเอวจนถึงชายกระโปรง  

Pencil Line    ทรงแคบยาวคล้ายแท่งดินสอ บางครัง้
เรียกวา่ทรงไอ (I) 

Mermaid Line   กระชับล าตัวตลอดจนถึงเข่าแล้วจึง
คอ่ยบานออกเหมือนหางปลา คล้ายกบันางเงือก 

Y Line    ไหล่กว้างและค่อยๆ แคบลงไปจนถึง
ชายกระโปรงคล้ายกบัรูปตวัวาย 

 
หลกัการจดัวางองค์ประกอบ 

1. สัดส่วน (Proportion) คือ ความสัมพันธ์ของขนาดส่วนใดส่วนหนึ่งบนพืน้ท่ี
ทัง้หมด และยงัชว่ยพรางสายตาให้เกิดความสวยงาม 

2. ความสมดุล (Balance) การออกแบบเสือ้ผ้าไม่สามารถวัดความสมดุลของ
เสือ้ผ้าด้วยน า้หนกัของเสือ้ผ้า แตจ่ะวดัจากความรู้สกึทางสายตา โดยแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ 

2.1. สมดุลปกติ (Formal Balance) หมายถึงแบบเสือ้ท่ีมีส่วนตกแต่งท่ี
เหมือนกนัทัง้ 2 ด้าน ท าให้เสือ้ผ้ามีความสวยงามใช้ได้นานและหลายโอกาส 

2.2. สมดุลไม่ปกติ ( Informal Balance) หมายถึงเสือ้ท่ีมีแบบ 2 ด้านไม่
เท่ากนั หรือมีรูปแบบท่ีไม่เหมือนกนักบัอีกข้าง เพ่ือเน้นความแปลกใหม่และน่าสนใจเป็นพิเศษ ซึ่ง
จะเหมาะกบัใช้ในโอกาสพิเศษ 

3. จงัหวะ (Rhythm) คือ ลีลาการจดัวางเพื่อให้เกิดระยะหรือความเคล่ือนไหว ท า
ให้รู้สึกถึงอ่อนหวาน สวยงาม หนกัแน่น หรือหยาบกระด้าง ความรู้สึกสบายตาหรือรกตาจะขึน้อยู่
กบัการออกแบบ การตดัเย็บ โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

3.1. จงัหวะการคงท่ี (Static Rhythm) คือชอ่งวา่งในระยะเทา่กนั 
3.2. จงัหวะตอ่เน่ือง (Related Rhythm) คือชอ่งวา่งในแตล่ะจดุไมเ่ทา่กนั 
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3.3. จังหวะผสม (Conventional Rhythm) คือการออกแบบแนวตกแต่ง
ผสมผสานกนัระหวา่งแบบคงท่ีกบัแบบตอ่เน่ือง ให้ความรู้สกึสวยงามและหรูหรา  

4. ช่องว่างหรือระยะ (Space) หมายถึงเนือ้ท่ีว่างโดยรอบของลายหรือวัตถุ
เรียกวา่ มีความส าคญัมากเพราะคือชว่งระยะสมัพนัธ์กบัขนาดและสดัส่วนของวสัดท่ีุน ามาตกแตง่
และจดัวางให้มีความพอดีจงึจะเกิดความสวยงามและสะดดุตา 

5. ความกลมกลืน (Harmony) คือการจัดวางองค์ประกอบในเสือ้ผ้า ได้แก่ 
กลมกลืนด้วยสีแบบเดียวกนั ด้วยผิวสมัผสัใช้ผ้าและสิ่งตกแตง่ท่ีมีเหมือนกนั  

6. การตดักัน (Contrast) หมายถึงการออกแบบเสือ้ผ้าให้มีรายละเอียดตดักัน 
เพ่ือหลีกเล่ียงความจ าเจ เป็นส่วนหนึ่งของจดุเดน่ของงานออกแบบ ได้แก่ การตดักนัด้วยเส้น การ
ตดักนัด้วยรูปร่าง การตดักนัด้วยสี และการตดักนัด้วยพืน้ผิว 

7. จดุเดน่ (Dominance) การเน้นจดุเดน่บนเคร่ืองแตง่กายมีเพียงจดุเดียวเท่านัน้ 
ควนเน้นจดุเดน่บริเวณใบหน้าและล าตวั  

 
หลกัการใช้สีในการออกแบบ 

1. สี (Color) คือการใช้สีบนเสือ้ผ้าเพ่ือให้เกิดความรู้สึกต่ืนตา ไมน่า่เบื่อ สีท่ีใช้ใน
การออกแบบแบง่ออกเป็น 

1.1. Basic Color หมายถึง สีท่ีใช้ในเคร่ืองแตง่กายท่ีมีปริมาณสดัส่วนมากๆ 
ในคอลเลคชัน่สามารถใสไ่ด้กบัทกุเฉดสี  

1.2. Fashion Color หมายถึง สีตามแนวโน้มเทรนด์สากลของแฟชัน่และไม่
นิยมน าสีเบือ้งต้นมาใช้กบัเสือ้ผ้า ได้แก่ สีน า้เงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด สีม่วง เหล่านี ้ควรน าสีอ่ืน
มาชว่ยลดหรือเพิ่มความแรงเพ่ือชว่ยให้เสือ้ผ้ามีความสวยงามยิ่งขึน้ 

1.3. Running Color หมายถึง สีท่ีใช้ร่วมกับสีอ่ืนผสมผสานอย่างลงตวั เช่น 
สีขาว สีด า สีเงิน สีทอง 

1.4. Flair Color หมายถึง สีร่วม เชน่ ส้ม + มว่ง + แดง + หรือมว่ง + เขียว + 
น า้เงิน  

1.5. Unrelated Color หมายถึง สีตรงข้าม เช่น เหลืองกับม่วง ส้มกับน า้เงิน 
แดงกบัเขียว 

ความสนใจเป็นอันดับแรกของเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายคือสีของเสือ้ผ้าอาภรณ์
สามารถสะท้อนถึงรสนิยมและอุปนิสัยท่ีแท้จริงของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ส าหรับเสือ้ผ้านัน้นัก
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ออกแบบส่วนใหญ่จะไม่นิยมน าแม่สีมาใช้โดยตรง แตม่กัจะลดค่าความเข้มหรือน า้หนกัของสีลง
แล้วน ามาใช้ ท าให้เสือ้ผ้ามีความสวยงามยิ่งขึน้ ในปัจจบุนัมีให้เลือกใช้อย่างมากมายแตท่ี่มาของ
สีเหลา่นัน้เกิดมาจากการผสมแมสี่ ดงันัน้จงึควรท าความเข้าใจในเร่ืองทฤษฎีสีก่อนท่ีจะน าไปใช้ใน
การออกแบบเสือ้ผ้า นอกจากสีแท้ท่ีกลา่วไปแล้วยงัมีการจ าแนกออกเป็นประเภทตา่งๆ อีกคือ 

สีกลาง (Natural Color) เป็นการน าแม่สี 3 สีมาผสมกันหรือน าทุกสีมาผสม
กนัจะได้สีกลาง เป็นสีเทาแก่ๆ เกือบด า 

สีคู่ประกอบ (Complementary Color) เป็นสีท่ีอยู่ตรงกันข้ามกันในวงจรสี
ธรรมชาติ มีอยู่ทัง้สิน้ 6 คู ่ซึ่งตดักนัหรือขดัแย้งกนัอย่างมาก เช่น สีแดงเป็นคูป่ระกอบกบัสีเขียว สี
เหลืองเป็นคูป่ระกอบของสีมว่ง  

สีข้างเคียง (Analogous Color) เป็นสีท่ีอยู่ใกล้กันในวงจรสีธรรมชาติ เช่น สี
ส้ม สีส้มเหลือง สีเหลือง เป็นต้น 

2. น า้หนกัของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืด ถ้าผสมสีขาวเข้าไป
จะมีความสวา่งขึน้หรือมีน า้หนกัอ่อนลง และถ้าเพิ่มไปทีละน้อยก็จะได้น า้หนกัท่ีเรียงล าดบัจากแก่
สดุไปออ่นสดุ 

3. วรรณะของสี ( Tone ) แบง่ได้ตามวงจรสีธรรมชาตเิป็น 2 วรรณะ ดงันี ้
3.1. วรรณะร้อน ( Warm Tone ) ประกอบด้วย เหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง 

มว่งแดงและมว่ง ในวรรณะร้อนจะไม่ใชสี่สดๆ เพราะในธรรมชาตจิะแตกตา่งไปกว่าในวงจรสี หาก
วา่คอ่นข้างไปทางแดงหรือส้ม เชน่ น า้ตาลหรือเทาอมทอง ก็ถือวา่เป็นวรรณะร้อน 

3.2. วรรณะสีเย็น (Cool Tone) ประกอบด้วย เหลือง เขียวเหลือง เขียว เขียว
น า้เงิน น า้เงิน ม่วงน า้เงิน และม่วง หากหนกัไปทางน า้เงินและเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็น เช่น เทา สี
ด า เขียวแก่ เป็นต้น 

เหลืองและม่วง สามารถอยู่ได้ทัง้ 2 กลุ่ม คือถ้าวรรณะร้อนก็จะให้ความรู้สึก
ร้อน ถ้าอยูใ่นวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สกึเย็น  

4. อิทธิพลของสี (Influence Of Color) ย่อมให้ความรู้สึกท่ีแตกตา่งกันและมีผล
ต่อผู้พบ เห็นสะท้อนถึงความรู้สึกท่ีอยู่ลึกๆ ภายในจิตของผู้ เสพ ในเร่ืองของการใช้สีในเสือ้ผ้า
อาภรณ์ และสามารถสรุปเร่ืองจิตวิทยาการใช้สี ดงันี ้

แดง (Red)   ให้ความรู้สึกมีสขุภาพแข็งแรง เป็นคนเอาใจยาก มัน่ใจ
ในตนเองจนเกินเหต ุ
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เหลือง (Yellow)  สะท้อนถึงไหวพริบในความเฉลียวฉลาด มีความร่าเริง 
มีชีวิตชีวา บง่บอกถึงอารมณ์ท่ีสดใสร่าเริง 

ชมพ ู(Pink)   สะท้อนถึงความรัก ให้ความรู้สกึท่ีออ่นโยน เป็นมิตร 
ส้ม (Orange)  ให้ความรู้สึกท่ีร้อนแรงมีพลังแห่งการกระตุ้ น รักการ

ผจญภยั ชอบเดนิทางไกล 
เขียว (Green)  สะท้อนความสดช่ืนในอารมณ์ ไมช่อบความขดัแย้ง 
ฟ้า (Sky-Blue)  รู้สกึปลอดโปร่ง โลง่กว้าง ใสสะอาด 
น า้เงิน (Blue)  สะท้อนถึงความสขุมุ หนกัแนน่แฝงด้วยความเฉยเมย 
มว่ง (Violet)  ให้ความรู้สกึโออา่ ภมูิฐาน ไมช่อบเปิดเผยความรู้สกึ 
ด า (Black)   สะท้อนถึงความลึกลับ น่ากลัว อารมณ์ท่ีเศร้าโศก ไม่

แคร์ใคร ชอบบงการคนอ่ืน 
เทา (Grey)   ความรู้สึกท่ีลังเล ไม่ค่อยมีความเด็ดเด่ียว มีความ

ขดัแย้งอยูใ่นตวั 
ขาว (White)  สะท้อนถึงความบริสทุธ์ิ ไร้เดียงสา แตมี่ความจริงใจ 
ทอง (Gold)  ให้ความรู้สึกถึงความหรูหรา สูงค่า ความเจริญรุ่งเรือง 

ความมัน่คงร ่ารวย 
ในการออกแบบเสือ้ผ้าการเลือกใช้สีควรให้ความส าคญั เน่ืองจากท าให้สะดดุตา

และเป็นท่ีประทับใจ ซึ่งจะเป็นสิ่งแรกท่ีจะมองเห็นและจดจ าได้ นอกจากจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองของทฤษฎีสีท่ีแล้ว ยงัจะต้องมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการน ามาใช้ในเสือ้ผ้าดงันี ้

1. การใช้สีคู่ประกอบ การน าสีคู่ประกอบหรือสีท่ีอยู่ตรงข้ามกัน เช่น สีเขียว
กับสีแดง หรือสีเหลืองกับสีม่วง ซึ่งเป็นสีท่ีตดักันอย่างรุนแรง ท าให้ประสาทสมัผสัเกิดการต่ืนตวั 
แลดมีูชีวิตชีวา และต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีเพ่ือจะไม่เป็นการลดคณุค่าของความสวยงามของแบบ
เสือ้ผ้านัน้ลง 

2. การใช้สีข้างเคียง ซึ่งเป็นสีท่ีอยู่ใกล้กนัในวงจร เช่น เขียว เขียวน า้เงิน และ
น า้เงิน หรือสีแดง ม่วงแดง และม่วง ถ้าน ามาใช้ในเสือ้ผ้าชุดเดียวกันจะท าให้เกิดความรู้สึก
กลมกลืนและนุม่นวลขึน้ 

3. การใช้สี 3 สี จะอยู่ในกรอบสามเหล่ียมของวงจร เช่น ม่วง ส้ม และเขียว 
น ามาใช้ร่วมกันจะท าให้แลดเูข้ากันได้อย่างดี โดยเฉพาะการเลือกให้มีสดัส่วนท่ีเหมาะสมในการ
ออกแบบ 
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4. การใช้สีเอกรงค์ (Monochrome Color) เป็นการใช้สีแท้สีเดียวในการ
ออกแบบ ท าให้ดนู่าสนใจโดยการท าสีเดียวนัน้ให้มีความเข้มอ่อนหลากหลายกันออกไป เช่น น า้
เงิน ก็จะใช้น า้เงินอ่อน น า้เงินกลาง และน า้เงินเข้ม จะสามารถดึงดูดความสนใจได้ถ้าเกิดการ
ดดัแปลงและเลือกใช้ให้เหมาะสม 

 
หลกัการใช้สีลวงตาเพือ่อําพรางรูปร่าง (Contrast Illusion) 

สีขาว หรือสีอ่อนมากๆ (Very Light Value) ท าให้เกิดความรู้สึกใกล้และมี
ขนาดใหญ่ขึน้ แต่ถ้าสีด าหรือสีเข้มจะท าให้ความรู้สึกไกลและมีขนาดเล็กลง ดังนัน้หลักการ
ออกแบบโดยใช้น า้หนกัของสีเพ่ืออ าพรางรูปร่างมี 5 วิธีดงันี ้

1. เสือ้ กระโปรงเป็นสีอ่อน จะชว่ยลวงตาให้แลดใูหญ่ และท าให้เส้นแนว
ตัง้ของรูปร่างแลดสูงูขึน้ สีออ่นจะน าสายตาให้มองดตูอ่เน่ืองไปตลอดตัง้แตศี่รษะจรดปลายเท้า 

2. เสือ้สีเข้ม กระโปรงสีอ่อน จะท าให้เกิดจุดศนูย์กลางของสายตาน าลง
ไปท่ีชว่งลา่งของกลายเป็นจดุเดน่ เส้นแนวตัง้จะแลดสูัน้ลงเพราะถกูตดัทอนท่ีเอวโดยสีท่ีตดักนัของ
เสือ้และกระโปรง 

3. เสือ้ กระโปรงสีเข้ม ชว่ยลวงตาให้แลดเูล็กลง เส้นแนวตัง้ดสูงูขึน้ จากสี
ของเคร่ืองแตง่กายชว่ยให้มองดตูอ่เน่ือง 

4. เสือ้สีอ่อน กระโปรงสีเข้ม ท าให้น าสายตาขึน้สู่ช่วงบนจนกลายเป็น
จดุเดน่ เส้นแนวตัง้ดสูัน้ลงเพราะเกิดเส้นตดัผา่นชว่งเอวโดยสีท่ีตดักนัของตวัเสือ้และกระโปรง 

5. เสือ้สีเข้ม กระโปรงสีกลาง (Medium Value) นับเป็นการเลือกสีท่ี
ใกล้เคียงกันในเร่ืองน า้นกัของสี จึงไม่มีความขดัแย้งให้ปรากฏและเส้นแนวตัง้ก็ไม่ถูกตดัตรงช่วง
เอว (จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง, 2543) 

 
หลกัการเลือกผา้ 

ในการออกแบบเสือ้ผ้าจ าเป็นต้องศกึษาหลกัการเลือกผ้าเพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในได้เหมาะสม ซึง่จะมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาอยู ่3 อยา่ง คือ 

1. ความเหมาะสมในโอกาสท่ีใช้ เช่น การออกแบบเสือ้ส าหรับฤดหูนาวต้อง
เป็นประเภทเสือ้โค้ท หรือเสือ้กนัหนาว ผ้าท่ีใช้ควรเป็นผ้าประเภทเนือ้หนา ทอแนน่ เชน่ ผ้าขนสตัว์ 
เพ่ือป้องกนัอากาศหนาวเย็น และท าให้ร่างกายอบอุ่น เสือ้ผ้าส าหรับฤดรู้อนควรเลือกผ้าประเภท
บางเบา อากาศถ่ายเทได้ดี เลือกใช้ผ้าท่ีทอจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เป็นต้น ส่วน
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ผ้าประเภทเนือ้หยาบ ทอห่างๆ ผิวสัมผัสเป็นปุ่ มปม เหมาะส าหรับใช้ประเภทล าลอง ฉาบฉวย
มากกว่าท่ีจะใช้เป็นเสือ้ผ้าชุดท างานท่ีต้องใช้เป็นประจ า ส่วนผ้าประเภทท่ีมีลักษณะหรูหรา 
ประเภทท่ีท าจากเส้นใยสงัเคราะห์ท่ีมีความมนัเงาและบางเบา ได้แก่ ผ้าแพร ผ้าตว่น เป็นต้น ผ้าท่ี
ท าจากเส้นใยธรรมชาต ิได้แก่ ผ้าไหม เหมาะส าหรับท่ีจะน ามาใช้เป็นเสือ้ผ้าชดุราตรีหรือชดุท่ีใช้ใน
โอกาสพิเศษตา่งๆ 

2. ลวดลายของผ้า ควรพิถีพิถันในการเลือกเนือ้ผ้าและลวดลายผ้าให้
เหมาะสมเพ่ือจะท าให้การออกแบบง่ายขึน้ ลกัษณะของลายผ้าสามารถแบง่ได้เป็น 5 ประเภท คือ 

2.1 ผ้าพืน้ (Plain Fabric) เป็นผ้าท่ีไม่มีลวดลาย มีสีให้เลือกมากมาย มี
ลกัษณะพืน้ผิวท่ีแตกต่างกัน มกัจะดึงดดูความสนใจได้น้อยกว่าผ้าท่ีมีลาย ในปัจจุบนัผู้ผลิตได้
ผลิตผ้าพืน้ท่ีมีความสวยงาม เนือ้ผ้าแปลกตา นา่สนใจมากขึน้ ในการออกแบบเสือ้ผ้าบางครัง้อาจ
ใช้ผ้าพืน้เพียงอย่างเดียวแตใ่ช้ผ้าหลายสีก็สามารถออกแบบได้อย่างสวยงาม ในการตดัเย็บผ้าพืน้
จะต้องพิถีพิถนัมากกวา่ผ้าลายเพราะจะมองเห็นตะเข็บได้อย่างชดัเจน  

2.2. ผ้าลายเรขาคณิต (Geometric Patterns) หมายถึง ผ้าท่ีมีลายเกิด
จากการใช้เส้นประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต เชน่ เหล่ียม วงกลม วงรี เส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นตดั
กัน แล้วจึงน ามาจัดองค์ประกอบให้สวยงามโดยก าหนดสีสันลงไป มีทัง้ลายเล็ก ลายใหญ่ 
ประกอบด้วยผ้าลายทางตัง้ ลายทางขวาง และผ้าตา ซึ่งเป็นลายเร่ิมแรกของผ้าลายเรขาคณิต 
ก่อนท่ีจะมีการพฒันาไปสูล่ายรูปแบบอ่ืนๆ โดยจะมี 2 ประเภท คือ  

2.2.1. ประเภทลายในโครงสร้างผ้า เกิดจากการทอหรือการถักให้
กลายเป็นลายเรขาคณิตในโครงสร้าง ผ้าประเภทนีส้ว่นใหญ่จะมีเนือ้หนา 

2.2.2. ประเภทพิมพ์ลายลงบนเนือ้ผ้า เกิดจากการออกแบบลายพิมพ์
ลงบนผืนผ้า เรียกวา่ลายนอกโครงสร้าง เม่ือใช้ไปนานๆ อาจจะซีดจางกลายเป็นผ้าพืน้ธรรมดา ไม่
ทนทานเทา่ผ้าท่ีมีลายในโครงสร้าง 

2.3. ผ้าลายธรรมชาติ (Naturalistic Patterns) ลายท่ีได้แรงบนัดาลใจมา
จากธรรมชาติ เช่น คน พืช สตัว์ และสิ่งแวดล้อม ลายท่ีนิยมน ามาใช้ในงานออกแบบเสือ้ผ้า คือ
ลายใบไม้และดอกไม้ รวมทัง้ลายรูปสตัว์ตา่งๆ สว่นใหญ่จะมีสีสนัท่ีเลียนแบบสีธรรมชาติ 

2.4. ผ้าลายรวม (Conventional Patterns) จากการรวมลายเรขาคณิต
กบัลายธรรมชาตไิว้ในผืนเดียวกนั ท าให้ได้ลายผ้าท่ีมีเสนห์่ รูปแบบแปลกใหมเ่กิดขึน้  

2.5. ผ้าลายจุด (Dots And Spots) เป็นผ้าท่ีให้ความรู้สึกท่ีสุดในบรรดา
ผ้าลายทัง้หมด แต่ถึงกระนัน้ผ้าลายจุดบ่งบอกถึงความรู้สึกร่าเริงเบิกบานและอ่อนเยาว์ ทัง้นี ้
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เนือ้ผ้ามีสว่นตอ่ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ ผ้าลายจดุกลมท่ีเป็นผ้าป่านจะให้ความรู้สกึออ่นหวาน สง่างาม 
ผ้าลายจดุควรเลือกใช้ในจ านวนท่ีพอเหมาะ หากมีขนาดของใหญ่จะท าให้รู้สึกแข็งมากกว่าขนาด
เล็ก 

3. ผิวสัมผัสของผ้า (Texture) หากต้องการทราบผิวสัมผัสของวัสดุต่างๆ 
จะต้องจบัต้องเพ่ือจะได้รู้ว่าเป็นลกัษณะเป็นอย่างใด ผิวสมัผสัของผ้ามีมากมายซึ่งเป็นผลมาจาก
การใช้เทคนิคใหม่ๆ  ในการผลิต สามารถแบง่ตามความนุม่และความแข็งกระด้าง โดยแบง่ตามการ
ใช้งาน 3 ลกัษณะ คือ 

3.1. นุม่มาก เชน่ ผ้าเครป นิยมใช้ส าหรับเสือ้ผ้าท่ีออกแบบให้มีเส้นกรอบ
นอกแบบพิเศษ เชน่ บานหรือพองมากๆ 

3.2. ปานกลาง เช่น ผ้าไหม นิยมใช้ส าหรับเสือ้ผ้าท่ีออกแบบให้มีเส้น
กรอบนอกแบบปกต ิ

3.3. กระด้างมาก เช่น ผ้าทาฟต้า นิยมใช้ส าหรับเสือ้ผ้าท่ีออกแบบให้มี
เส้นกรอบนอกแบบพิเศษ เชน่เดียวกนักบัชนิดนุม่มาก 

 
แนวคิดหลกัการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 4.0  
(Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan, 2017)  กล่ าวว่ า 

การตลาดท่ีน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึน้แต่สิ่งท่ี
ส าคญัยิ่งกว่าการใช้เทคโนโลยีก็ คือการเอาใจใส่ “ผู้คน” เพราะแบรนด์ท่ีเข้าอกเข้าใจในความรู้สกึ
ของมนุษย์ และแสดงออกได้ถึงความเป็นเพ่ือนกับผู้บริโภค จะเป็นแบรนด์ท่ีดึงดดูใจได้มากท่ีสดุ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) โดยเอาแนวคิดของ Marketing 3.0 มาตอ่ยอดให้เข้ากบัยคุของ Digital 
Economy ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ทัง้จากเทรนด์ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็น 
Social Network, Sharing Economy, Now Economy, Content Marketing, Omnichannel และ
อ่ืนๆ ท่ีน าไปสู่การรวมระหว่างการตลาดแบบดัง้เดิมกับการตลาดในยุคดิจิตอล กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สร้างอิทธิพลทางการตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเป็นกลุ่ม Senior, Men และ Citizens 
ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเคยมีอ านาจในการตดัสินใจซือ้สินค้าจากฐานะทางการเงินท่ีดีกว่า เป็นกลุ่ม Youth, 
Women และ Netizens ท่ี เ ร่ิมมีบทบาทมากขึน้เ ร่ือยๆ แทนโดย (Philip Kotler, Hermawan 
Kartajaya, & Iwan Setiawan, 2017) ได้ให้ความสนใจกบับคุคลทัง้หมด 3 กลุม่ดงัตอ่ไปนี ้
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Youth (วยัรุ่น) คือ เยาวชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 10 - 24 ปี มีบทบาทอย่างในการเป็น 
Early Adopter ริเร่ิมทดลองใช้งานสิ่งใหม่ๆ  และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือพบเจอสิ่งท่ีดีกว่า แถม
ยังสามารถแพร่กระจายคุณค่าไปสู่ผู้ บริโภคกลุ่มอ่ืนได้ต่อไป กลุ่ม Youth ยังท าหน้าท่ีเป็น 
Trendsetter หรือผู้น าเทรนด์และ Game Changer หรือผู้ ท่ีคอยสร้างการเปล่ียนแปลงในสังคม 
และยงัเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยเฉพาะสิ่งท่ีมีเทคโนโลยีล้าสมยัเข้า
มาเก่ียวข้อง พวกเขายงัเป็นกลุม่ท่ีคุ้มคา่ท่ีสดุในการลงทนุทางการตลาดเพ่ือซือ้ใจในระยะยาว 

 Women (ผู้หญิง) คือ กลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงถือเป็น Information Collector ท่ีจะ
ศกึษาข้อมลูสินค้าและบริการจากแหลง่ข้อมลูและเพ่ือนฝงูก่อนการตดัสินใจซือ้มากกว่าผู้ชาย แถม
ยังได้รับต าแหน่ง Household Manager ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของ
ครอบครัวมากกวา่ผู้ชายมากขึน้เร่ือยๆ 

Netizens (ชาวเน็ท) หรือ Citizen of Internet หมายถึงกลุ่มผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ต
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ ใช้งาน และผู้ ท่ีคอยสนับสนุนโลกออนไลน์ไปในตวั ทัง้กลุ่มผู้ สร้าง Content 
นกัพฒันาระบบ นกัวิจารณ์ และนกัรีวิว ท าหน้าท่ีส าคญัคือเป็น Social Connectors หรือผู้ ท่ีคอย
เช่ือมโยงสังคมของผู้ ท่ีมีความชอบเหมือนๆ กัน และยังท าหน้าท่ีเป็น Expressive Evangelists 
หรือผู้บอกตอ่คณุคา่ของแบรนด์ทัง้ในด้านดีและไม่ดี โดยการใช้กลยทุธ์การตลาดท่ีจะพิชิตใจผู้น า
อิทธิพลภายในกลุ่ม Netizens ได้ เพราะพวกเขาจะกลายเป็นผู้ ท่ีพร้อมแนะน าและปกป้องแบรนด์
อย่างเข้มแข็ง เน่ืองจากชาวเน็ตเป็นผู้ มีอิทธิพลท่ีมากสุดในการขยาย Heart Share ของแบรนด์
ตา่งๆ ในปัจจบุนั 

 
กลยทุธ์การตลาด 5 A  

เป็นกลยุทธ์ท่ีถูกพัฒนามาจาก AIDA (A : Attention, I : Interest, D : Desire 
และ A : Action) เพ่ือให้สอดคล้องกบัยคุปัจจบุนั โดยสามารถจ าแนก กลยทุธ์การตลาด 5 A ออก
ได้ดงันี ้

1.1. Aware (การรู้จักสินค้า) หมายถึง การรับรู้สินค้าของเราจากผู้ บริโภค 
เป็นช่วงแรกท่ีลูกค้าจะต้องเร่ิมรู้จกัสินค้า เป็นการสร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์แล้วจึงจะ
เกิดพฤตกิรรมในข้อตอ่ๆ ไป ควรเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ของตนเองให้มากๆ โดยการสร้างการรับรู้ให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หากลุ่มลูกค้าให้เจอและท าให้ลูกค้าเหล่านัน้เห็นแบรนด์ จึงควรวางแผน
เตรียมงบประมาณเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ในแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่ง
วิธีการโดยมากก็คือการท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ แตห่ากมีงบประมาณท่ีคอ่นข้างจ ากดัอาจจะใช้
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วิธีในการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริง แล้วเจาะเข้าไปยงักลุ่มเป้าหมายนัน้โดยตรง การท่ี
กลุม่เป้าหมายมองเห็นและรับรู้ยิ่งมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้เกิดการซือ้สินค้าได้ส าเร็จ 

1.2. Appeal (การช่ืนชอบสินค้า) คือการสร้างความประทบัใจ ความรู้สึกช่ืน
ชม นักการตลาดต้องดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ ช่ืนชอบในสินค้าของทางแบรนด์ท่ามกลางคู่แข่ง
มากมายหลายๆ เจ้า ท าให้เปล่ียนจาก Long List กลายเป็น Short List ให้ได้ เม่ือลูกค้าเห็นแล้ว
เกิดความรู้สึกดงึดดูใจก็จะสร้างโอกาสในการขายได้สงูขึน้ ในสมยัก่อนท่ีมีหน้าร้าน สินค้าจริงคือ
ส่ือกลางท่ีจะท าให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจได้ง่าย แตใ่นปัจจนุการค้าออนไลน์ไมส่ามารถจบัต้อง
สินค้าได้โดยตรง สิ่งท่ีจะมาเป็นส่ือกลางก็คือ “คอนเทนต์” โดยมีรูปแบบตัง้แตบ่ทความไปจนถึงส่ือ
มีเดียตา่งๆ เช่น รูป วิดีโอคลิป ท่ีจะสร้างความประทบัใจและอารมณ์ร่วมไปกบัลกูค้า ท าให้รู้สึกวา่
อยากจะเป็นหนึ่งในการน าเสนอ และอาจเป็นตวัชีว้ดัความประสบความส าเร็จด้วยยอดกดไลค์
หรือยอดการแชร์ออกไปในส่ือต่างๆ เป็นการใช้ เพ่ือเพิ่มยอดในการขายท่ีเรียกว่า “Content 
Marketing” เป็น Inbound Marketing คือการสร้างส่ือเพ่ือให้คนสนใจและตามเข้ามาในพืน้ท่ี 
ดงันัน้จงึควรสร้างเว็บไซต์หรือเพจเพื่อเป็นเสมือนส านกังานบนโลกออนไลน์ 

1.3.  Ask (การถามต่อ) คือการสอบถามเพ่ือหาข้อมูลและไขข้อสงสัยของ
ลูกค้า เม่ือลูกค้าสนใจจะเร่ิมมีการซกัถามถึงรายละเอียดข้อมูลของสินค้า ราคา รวมถึงจากกลุ่ม
เพ่ือนหรือคนใกล้ตวัท่ีเคยใช้สินค้านัน้ๆ ในปัจจบุนัมีช่องทางมากมายในการสอบถามข้อมลูสินค้า
ก็คือทาง Inbox ตามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Line หรือเว็บไซต์ และสิ่งท่ีจะท าให้
ประสบความส าเร็จในขัน้ตอนนีก็้คือ “ความรวดเร็วในการตอบค าถามของลกูค้า” ยิ่งสามารถตอบ
ได้อย่างรวดเร็ว ถกูต้อง ก็จะยิ่งดงึความสนใจและโอกาสท่ีจะปิดการขายได้ และ Chat Bot เองก็
สามารถน ามาใช้เพ่ือรับหน้าได้เช่นกนั ไมค่วรยดัเยียดหรือจู่โจมโดยหวงัแตเ่พียงต้องการจะปิดการ
ขาย เพราะลูกค้าอาจจะเกิดความรู้สึกถูกคุกคาม ควรใช้วิธีการน าเสนอโน้มน้าวให้มั่นใจใน
คณุภาพสินค้า และตดัสินใจท่ีจะซือ้ด้วยตวัเอง ดงันัน้จงึจะมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกวา่ 

1.4. Act (การตดัสินใจซือ้) หรือปฏิกิริยาการกระท าหลงัจากลกูค้าเข้าใจและ
หมดข้อสงสยัในตวัสินค้าหลงัจากการถาม ถ้าลกูค้าเกิดความพึงพอใจและมัน่ใจก็จะตดัสินใจซือ้
สินค้า และก่อให้เกิด Customer Experience ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมท่ีส าคญัมากท่ีจะบอกได้วา่
สิ่งท่ีท ามานัน้ประสบความส าเร็จหรือไม่ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบท่ีเป็นการตดัสินใจซือ้สินค้า หรือ
การบอกตอ่แนะน า และการกลบัมาซือ้สินค้าในกรณีท่ีไม่ได้ซือ้ตัง้แต่ครัง้แรก สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้
ได้ก็ตอ่เม่ือลกูค้าหมดความสงสยัตอ่สินค้าและมีความเช่ือมัน่และมัน่ใจตอ่สินค้ามากพอ ดงันัน้จึง

https://www.youtube.com/watch?v=rfCv5_Y1g54


  52 

ควรให้ความใส่ใจในการตอบค าถามในขัน้ตอนก่อนหน้านีใ้ห้ดี เพ่ือท่ีจะได้ไม่พลาดโอกาสทอง
เหลา่นีไ้ป  

1.5. Advocate (การแนะน าสินค้าจากผู้ อ่ืน หรือการบอกต่อ) รวมไปถึงการ
เป็นสาวกของแบรนด์หรือการมี Royalty ตอ่แบรนด์ การบอกตอ่เป็นชว่งท่ีส าคญัมากในยคุปัจจบุนั 
เพราะการท่ีลกูค้าบอกตอ่จะเป็นการประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการไปในตวัจนเกิดพลงัของ “การ
บอกต่อแบบปากต่อปาก” คือการแปลงลูกค้าท่ีมีความจงรักภักดีให้กลายเป็นผู้ ท่ีคอยแนะน าแบ
รนด์ต่อให้กับลูกค้ารายอ่ืนๆ พฤติกรรมนีเ้ป็นสิ่งท่ียากท่ีสุดขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งท่ีนักการตลาด
ต้องการให้เกิดมากท่ีสดุเชน่กนั เพราะไม่ใช่เพียงแคก่ารกลบัมาซือ้ซ า้หรือการแนะน าบอกตอ่เพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปการช่วยปกป้องหรือเป็นกระบอกเสียงให้แก่แบรนด์ในอนาคต ใน
ขัน้ตอนนีค้วรท่ีจะรู้จักการท า “CRM” คือระบบลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการท าระบบ
สมาชิก การท าบตัรสะสมแต้ม ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกผกูพนัระหว่างแบรนด์กบัลกูค้า สิ่งท่ีจะได้
นอกเหนือไปจากนีคื้อข้อมลูของลกูค้าท่ีสามารถน าไปใช้ท าการตลาดตอ่ไปได้อีกในอนาคต 

 

ภาพประกอบ 23 หลกัการตลาด 5A 

 ท่ีมา : https://goodforklift.blogspot.com/2018/03/marketing-40-5a.html 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (6P)  
สว่นประสมทางการตลาด เป็นแนวคดิท่ีส าคญัอย่างหนึง่ในยุคออนไลน์เพ่ือสร้าง

ความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย ส านกั
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวไว้เก่ียวกบัหลกัการตลาด 
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6P ส าหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยมีรายละเอียดท่ี
แตกตา่งจากการท าการตลาดแบบ Offline Marketing  

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐฯ ได้ให้ความหมาย “การตลาด” (Marketing) คือ 
กระบวนการวางแผน ปฏิบตัิแนวคิด ราคา การส่งเสริม และการจัดจ าหน่ายสินค้า บริการ เพ่ือ
พฒันาการแลกเปล่ียนซึง่ความพงึพอใจให้กบัผู้บริโภคและผู้ผลิต (สืบชาต ิอนัทะไชย, 2552) 

(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ได้กลา่ววา่เป็นปัจจยัเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย กระตุ้ นให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการ
ประกอบด้วย 6 ประการหรือ 6Ps คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีน าเสนอขาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าซึ่งเป็นสิ่งท่ีสมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ ดงันัน้จึงเป็นได้ทัง้สินค้าและบริการ ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคณุคา่ (Value) ในความรู้สึกจึงจะท าให้ขายได้ สามารถแบง่ออกได้เป็น 
2 ประเภท คือ 

1.1 สินค้าดิจิทลั (Digital Product) เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง หนงัสือดิจิทลั 
ซึง่จะสง่สินค้าโดยผา่นอินเทอร์เน็ต 

1.2 สินค้าท่ีไม่ใช่ดิจิทลั (Physical Product) เช่น เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั 
ซึ่งจะท าการจดัส่งโดยผ่านบริการขนส่งให้ถึงมือผู้ ซือ้ ลกูค้าจะเลือกสินค้าได้จากการดรููปภาพและ
ค าบรรยาย  

2. ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินหรือสิ่งแลกเปล่ียน ท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบระหว่างคณุค่าของผลิตภณัฑ์กับราคาได้ในการ
ตดัสินใจซือ้ การวางขายสินค้าบนออนไลน์จะมีราคาถูกหรือแพงนัน้ขึน้อยู่กับสินค้าและค่าขนส่ง 
หากมีราคาเพิ่มขึน้อาจจะท าให้ความนา่สนใจลดลง  

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึงช่องทางท่ีใช้เพ่ือขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ จากผู้ขายไปยงัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย รวมถึงการขนสง่และการเก็บรักษาสินค้าคงคลงั 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึง
พอใจตอ่สินค้าหรือบริการ โดยใช้การจงูใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ เป็นการเตือนความ
ทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยจะมีผลตอ่ความรู้สกึ ความเช่ือ และพฤตกิรรมการซือ้หรือเป็น
การส่ือสารระหว่างผู้ขายกบัลกูค้า โดยอาจจะใช้พนกังานขาย (Personal Selling) หรือไมใ่ช ่(Non 
Personal Selling) เป็นเคร่ืองมือในการตดิตอ่ท่ีมีให้เลือกใช้ได้หลากหลาย  
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5. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) หมายถึงนโยบายท่ีก าหนดขึน้เพ่ือ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ เพราะจากซือ้สินค้าผ่านออนไลน์นัน้ 
ผู้บริโภคจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์ และเลขบตัร
เครดติท่ีใช้ในการช าระคา่สินค้าหรือบริการ ดงันัน้จงึต้องท าการรักษาความลบัข้อมลูสว่นบคุคล ไม่
น าไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนญุาต ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ความไว้วางใจอนัจะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้
สินค้า 

6. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) หมายถึงการโต้ตอบร่วมกัน 
(Interactive) ระหว่างผู้ขายกบัลูกค้าแบบส่วนตวั เพ่ือการน าเสนอสิ่งท่ีตรงใจ โดยท่ีผู้ขายสามารถ
มีปฏิสมัพนัธ์กับลกูค้าได้โดยตรง และยงัเก็บข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล ประวตัิการซือ้ เพ่ือให้
เกิดบริการท่ีแตกต่างออกไปตามความต้องการของลกูค้าแตล่ะบุคคลได้ เช่น การส่งการ์ดอวยพร
เน่ืองในโอกาสตา่งๆ เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจ  

โดยสรุปจะเห็นได้วา่สว่นประสมทางการตลาด 6Ps ได้แก่ ผลิตภณัฑ์
ท่ีจะต้องมีคณุภาพ มีรูปแบบท่ีสวยงาม รวมไปถึงการบรรจหีุบห่อ เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึกพอใจกบัสิ่ง
ท่ีได้รับ ต่อมาด้านราคาเป็นการตัง้ราคาให้เหมาะสม ไม่แพงเกินความเป็นจริงจากคณุภาพของ
สินค้า และแจ้งรายละเอียดการจัดส่งท่ีชดัเจน ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความหลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการแจ้งค าสั่งซือ้ ด้านส่งเสริมการขายต้องมีการจดั
โปรโมชัน่หรือท ากิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ด้านการให้บริการ
แบบเจาะจง เป็นการให้บริการแบบเน้นรายคน เพ่ือสร้างความประทบัใจเพราะผู้บริโภคมีความ
ต้องการท่ีหลากหลายและมีความแตกตา่งกันออกไป ด้านสดุท้าย คือการรักษาความเป็นส่วนตวั 
ผู้ขายจะต้องเก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้อย่างดี ไม่สามารถน าไปเผยแพร่ได้ เว็บไซต์จึงต้องมีการ
ออกแบบหรือสร้างระบบรักษาความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือได้ 

 
ทฤษฎีเทคนิคการเล่าเร่ือง (Storytelling) 

“การเล่าเร่ือง (Story telling)” เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวความรู้ต่างๆ ท่ีอยู่กับตวั
บุคคลจากประสบการณ์การด าเนินชีวิต ท่ีซาบซึง้ ประทบัใจ จากการสัง่สมเป็นทักษะ แนวทาง
ปฏิบตัท่ีิดี หรือจากพรสวรรค์ให้บคุคลอ่ืนฟัง เพ่ือให้ผู้ ฟังสามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัการท างานได้ 
กระบวนการเล่าเร่ืองนีเ้ป็นเคร่ืองมือทางด้านการจัดการความรู้ท่ีสามารถจัดเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีสมัผสัไม่ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเร่ืองราวสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การเขียนเล่าเร่ือง
ผา่นส่ือตา่งๆ คลิปวิดีโอ สไลด์น าเสนอ เป็นต้น 
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ในการท า Marketing ในยคุนีน้ัน้การท า Content Marketing กลายเป็นเป็นเร่ือง
ในกระแสท่ีท ากันในทุกๆ แบรนด์และหลากหลาย Agency จะเห็นได้จากรูปแบบท่ีออกมาทัง้ 
Video Content, Real time Content หรือ Meme Content  แตก็่ไม่ใช่ทกุแบบท่ีจะได้ผลและท าให้
เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคได้อย่างยัง่ยืน บางครัง้ท าให้เกิด Awareness บาง 
ครัง้ท าให้เกิดความเช่ือ แตก่ารท่ีจะเข้าไปถึงในใจผู้คนได้นัน้คือการสร้าง Storytelling Content  

การเลา่เร่ืองแบบ Storytelling ท าให้ผู้บริโภครู้สกึเหมือนได้เดนิทางไปกบัเร่ืองเล่า
นัน้ๆ ท าให้เกิดการจดจ าเร่ืองราวของเนือ้หาได้มากกว่า และท่ีส่งผลคือการท าให้คนท่ีบริโภค
สามารถกลบัมาดหูรือฟังใหมไ่ด้ สง่ตอ่ข้อความหรือเอาไปเล่าตอ่ได้ และสร้างความผกูพนัเพิ่มเติม 
ด้วยเหตนีุก้ารท า Storytelling จงึเป็นการท า Content Marketing ท่ีแตกตา่งจากอ่ืนๆ ซึง่มีหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การเลา่เร่ืองดงันี ้

หลกัการพืน้ฐานส าหรับการเขียนเร่ืองเลา่ 
การเขียนเร่ืองเล่าเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ คนมนัจะคิดกนัว่านกัเขียนต้อง

มีพรสวรรค์ด้านการเขียนติดตวัมาตัง้แตเ่กิด แตใ่นความเป็นจริงแล้วนกัเขียนเหลา่นีจ้ะต้องฝึกปรือ
ฝีมือและรู้จกัใฝ่หาความรู้เทคนิคการเขียนอยู่เสมอ ถือเป็นสิ่งท่ีช่วยสร้างแรงบนัดาลใจและผลิต
นกัเขียนตามค ากลา่วท่ีวา่ “การเขียนสอนกนัไมไ่ด้ แตเ่รียนรู้ได้”  

การเลา่เร่ืองสร้างความแตกตา่งในการตลาดออนไลน์ 
1.สร้างความแตกตา่งท่ีโดดเดน่ ในพืน้ท่ีบนโลกออนไลน์ท่ีมีการผลิตคอน

เทนต์จ านวนมหาศาลอย่างต่อเน่ือง เป็นจ านวนท่ีเพิ่มขึน้ในทุกๆ วัน ธุรกิจหลายเจ้าทั่วโลก ใช้
งบประมาณหลายพนัล้านดอลลาร์ในการตอ่สู้  เพ่ือแย่งชิงวินาทีท่ีจะได้รับความสนใจจากผู้ชม จึง
เป็นการแข่งขนัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่งผลให้ธุรกิจคณุต้องปรับตวัในการสร้างคอนเทนต์ เพ่ือรับมือ
คูแ่ข่งทางธุรกิจท่ีคล้ายกันบนโลกออนไลน์ และก าลงัลงมือผลิตคอนเทนต์ท่ีใกล้เคียงกับกับธุรกิจ
จะเห็นได้วา่ทา่มกลางคอนเทนต์ท่ีมีอยูม่ากมาย จงึเป็นเร่ืองยากมากส าหรับการเล่าเร่ืองแบรนด์ให้
โดดเดน่และแตกตา่งจากคูแ่ข่ง แทนท่ีจะใช้สร้างคอนเทนต์ท่ีบอกแคข้่อมลู สถิติตวัเลขเพียงอย่าง
เดียว วิธีท่ีจะสร้างคอนเทนต์โดดเดน่และแตกตา่งจากคูแ่ข่งในตลาด คือการสร้างเร่ืองราวของแบ
รนด์ให้มีเอกลกัษณ์ น่าสนใจ และแตกตา่ง โดยใช้วิธีการเล่าเร่ืองหรือ Storytelling ท่ีเข้าใจได้ง่าย
และแบง่ปันประสบการณ์ท่ีท้าทาย ปัญหาตา่งๆ ท่ีเจอและวิธีรับมือ ความส าเร็จและคณุคา่ของแบ
รนด์ท่ีไม่มีแบรนด์ใดจะสามารถลอกเลียนแบบได้ สถิติจาก Onespot แพลตฟอร์มให้บริการสร้าง
คอนเทนต์ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้ ใช้งานรายบุคคล ได้กล่าวว่า การเล่าเ ร่ืองหรือ storytelling ไม่
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เพียงแตจ่ะชว่ยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบัแบรนด์เท่านัน้ แตย่งัสามารถสร้างความโดดเดน่น่าจดจ า
มากกวา่ข้อมลูสถิตทิัว่ไปถึง 22 เทา่  

2. การสร้างความเช่ือมัน่ เม่ือก าลงัสร้างคอนเทนต์ขึน้มา ให้นึกถึงสิ่งท่ี
ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง (นอกเหนือจากเร่ืองของสินค้าหรือบริการ) ส าหรับแบรนด์ท่ีต้องการ
สร้างความเช่ือมั่น นั่นเป็นเร่ืองท่ีมากกว่าแค่การพูดถึงสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว นึกถึง
คุณค่าทางอารมณ์ และสิ่งท่ีสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ ต้องการให้ลูกค้าเดินจากเราไปด้วย
ความรู้สึกแบบไหน อะไรคือสิ่งท่ีสามารถมอบให้ได้เม่ือลูกค้ามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ ใช้เร่ืองราว
ในการเช่ือมตอ่ความรู้สึกท่ีลึกซึ่งระหว่างแบรนด์กบัลกูค้า การเร่ิมบทสนาท่ีเปล่ียนไป จากการพดู
ถึงธุรกิจเพียงอยา่งเดียวให้กลายเป็นแบรนด์ท่ีแบง่ปันประสบการณ์ตา่งๆ หรือสิ่งท่ีแบรนด์สามารถ
ช่วยเหลือให้ลกูค้าได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาตา่งๆ ไปได้ ซึ่งจะท าให้ลกูค้าของคณุมีความเช่ือมัน่และ
เกิดความผูกพนักับแบรนด์ ว่าแบรนด์เป็นท่ีน่าเช่ือถือและสามารถช่วยเหลือเขาได้ ท าให้เกิดการ
เปล่ียนจากลูกค้าท่ีซือ้สินค้าหรือบริการ กลายเป็นกลุ่มคนท่ีสนับสนุนความส าเร็จและติดตาม 
จงรักภกัดี  

3. ความเอาใจใส่ ในปัจจุบันการตลาดไม่ใช่แค่เร่ืองของการแข่งขันท่ี
ส าคญั แตล่กูค้าต้องการบริษัทท่ีพิสจูน์ว่ามีความพยายามในการช่วยเหลือให้การสนบัสนนุสงัคม 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือนมนษุย์ หรือแม้แตที่มงานขององค์กร มากกว่าเร่ืองของผลก าไรบริษัท นัน้ท าให้
ลกูค้ารับรู้ว่าบริษัทนัน้ให้ความสนใจกับเร่ืองของการช่วยเหลือผู้ อ่ืนนอกเหนือจากแคผ่ลก าไรของ
ตนเอง ท าให้ผู้บริโภคมีทศันคติท่ีดีตอ่แบรนด์และอยากสนบัสนนุแบรนด์นัน้ๆ ตอ่ไป เชน่ ในทกุครัง้
ลูกค้าท าการซือ้สินค้า 10% ของรายได้จะถูกน าไปช่วยเหลือเด็กท่ีขาดอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 
ภารกิจท่ีแบรนด์ปรารถนาท่ีจะ “เปล่ียนโลก” นัน้ไม่ใช่เร่ืองท่ีเพ้อฝันอีกต่อไป ตราบใดท่ีแบรนด์
ก าลงัแสดงถึงคณุคา่และเป้าหมาย (ซึ่งมีแค ่10% ขององค์กรท่ีต้องการเปล่ียนโลก) และผู้บริโภค
ตา่งหนัไปหาแบรนด์ท่ีรู้สกึถึงความเป็นมนษุย์มาก (Step Academy, 2019) 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัของ (ประภาศรี ถนอมธรรม, 2561) การศกึษาคณุคา่อตัลกัษณ์ของผ้าไหม
มัดหม่ีพืน้เมืองของจังหวัดชัยภูมิ พบว่า คุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหม่ีของจังหวัดชัยภูมิ 
คณุคา่ทางความงาม ความเช่ือ และประโยชน์ใช้สอยอนัแฝงไปด้วยภูมิปัญญาอนัล า้คา่ ประโยชน์
ของผ้าทอลายอัตลักษณ์นอกจากจะเป็นเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสวยงาม เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีความ
ภูมิใจท่ีได้รักษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดมาตัง้แตรุ่่นปู่  ย่า ตา ยาย 
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ซึ่งองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมดัหม่ี ประกอบไปด้วย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ทอผ้าไหมมดัหม่ี วิธีการลอกลาย วิธีการมดัลาย วิธีการมดัย้อม วิธีการทอผ้าไหมมัดหม่ี พบว่า 
ลายผ้าไหมท่ีเป็นลายอตัลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ มี 17 ลาย คือ 1) ลายขอนารี 2) ลายหม่ีคัน่ขอ
นารี 3) ลายหม่ีคัน่ขอน้อย 4) ลายหม่ีคัน่หม่ีข้อ 5) ลายโคมห้า 6) ลายโคมเจ็ด 7) ลายโคมเก้า 8) 
ลายขอการบิน 9) ลายขอสนบั 10) ลายตะขอ 11) ลายหม่ีคัน่กระเบือ้ง 12) ลายขาเปีย 13) ลาย
ขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม 16) ลายฟองน า้ 17) ลายขอนิยม ด้านการให้สีนิยมสี
เหลืองจากต้นเข สีแดงจากคร่ังเป็นต้น ด้านวิธีการทอส่วนใหญ่ทอด้วยมือโดยใช้ก่ีกระตกุ ใช้เส้น
ไหมบ้านเลีย้งเองและเส้นไหมท่ีซือ้จากหมู่บ้านใกล้เคียง การทอของกลุ่มมีลักษณะการทอท่ี
สม ่าเสมอ ประโยชน์ของผ้าทอลายอตัลกัษณ์นอกจากจะเป็นเคร่ืองนุง่หม่ท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์
แล้วยงัมีความภมูิใจท่ีได้รักษาภมูิปัญญาการทอผ้าไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดมา และควร
สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมดัหม่ีพืน้เมือง โดยการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
มัดหม่ีลายอัตลักษณ์จัดท าเป็นคลังข้อมูลเพ่ือท าการเผยแพร่ และพัฒนาเป็นหลักสูตรในการ
เรียนรู้ รวมทัง้การพฒันาเป็นศนูย์สาธิตการเรียนรู้ และจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ 

งานวิจัยของ (ยุภาพร เจริญวัฒนมณีชัย, 2560a) แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผ้าไหมมดัหม่ี กรณีศึกษาผ้าไหมมดัหม่ี อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภูมิ ผลวิจยัพบว่าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินผ้าไหมมดัหม่ีของชมุชนบ้านเขว้า มีประวตัิความเป็นมาอายกุว่า 200 ปี ชาวชมุชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ลกูหลานชมุชน และหน่วยงานของภาครัฐท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนนุการอนรัุกษ์ผ้า
ไหมมดัหม่ีในเร่ืองลวดลายดัง้เดิมและลายประยุกต์ เน่ืองจากผ้าไหมมดัหม่ี เกิดจากการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากบรรพบุรุษจากนางบญุมี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นผู้สร้าง เป็นผู้คิดค้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและพฒันาความเป็นอยูข่องคนในชุมชน มีอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้จากการผลิตผ้า
ไหมมดัหม่ี และสามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากับเหตกุารณ์และยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของสงัคมในแตล่ะยคุสมยัเป็นส่วนท าให้วิถีชีวิตของการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
วิถีชีวิตของชุมชนย่อมเกิดมาจากการจัดการทรัพยากรของคนท้องถ่ิน ด้วยความรู้ของคนใน
ท้องถ่ินนัน้ๆ เอง สรุปได้ว่าหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินนัน้เป็นสิ่งส าคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
เพราะการพฒันาทางเลือกนัน้เกิดขึน้จากความต้องการของชุมชนเองมาจัดการแก้ไขโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน จึงเป็นการพฒันาท่ีตรงจุดและท าให้เกิดการพฒันาท่ียั่งยืนได้ในท่ีสุด อย่างไรก็
ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยการอนุรักษ์นีไ้ม่เพียงแต่อาศยัความ
ร่วมมือของคนในท้องถ่ิน เช่น ปราชญ์ชาวบ้านและท่ีส าคญัคือผู้ สืบสานหรือผู้ สืบทอด โดยการ
อนรัุกษ์ในระดบัท้องถ่ินนี ้อาจอาศยัการปลกูจิตส านึกให้กบัเยาวชนรุ่นใหม่หรือส่งเสริมสนับสนุน
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การจัดกิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ นิทรรศการศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้คนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจหวงแหนภูมิปัญญาและความ
กระตือรือร้นในการให้ความส าคญั และอนุรักษ์ผ้าไหมมดัหม่ีลายหม่ีคัน่ขอนารีนีไ้ว้นีม้ากไปกว่า
การอนรัุกษ์ในระดบัท้องถ่ินแล้ว การส่งเสริมและสนบัสนนุการอนรัุกษ์โดยการปลกูจิตส านึกให้คน
ในท้องถ่ินตระหนกัถึงคณุคา่แก่นสาระ และความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ิน สร้างจิตส านึกของ
ความเป็นคนท้องถ่ินนัน้ๆ ท่ีจะต้องร่วมกนัอนรัุกษ์ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน รวมทัง้
สนบัสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ขึน้ เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อนัจะสร้างความรู้
และความภมูิใจในชมุชนด้วย 

งานวิจัยของ (วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์, 2559) ได้ศึกษาเร่ืองยุทธศาสตร์การส่ือสาร
การตลาดแบบบรูณาการเพ่ือสร้างคณุคา่ตราสินค้า หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ ของกลุม่ผ้าไหมไทย 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ เช่ียวชาญด้านผ้าไหมไทยหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ จ านวน 18 คน ผลจากการศกึษาพบว่าโดยสว่นใหญ่กลุ่มเป้าหมายจะมองวา่ผ้าไหม
เป็นสินค้าท่ีมีราคาแพง สวมใส่ได้เฉพาะในช่วงเทศกาลส าคญั มีรูปแบบและลวดลายไม่ร่วมสมยั 
และเหมาะส าหรับผู้สงูอายท่ีุจะสวมใสเ่ทา่นัน้ โดยเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ
ท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม OTOP คือการออกบูธเพ่ือจัดแสดงสินค้า การรณรงค์ของ
รัฐบาลท่ีส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐแต่งกายด้วยผ้าไทย และการใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือการเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้ทกุกลุ่ม ทัง้นีแ้นวทางในการยกระดบัตราสินค้าผ้าไหมคือการสร้างแบรนด์ให้เกิด
การยอมรับ การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช.) การวางรูปแบบและลวดลาย
ให้มีความทนัสมยั และการสร้างความแตกตา่ง โดยอาศยัจดุเดน่ในด้านการมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัได้สร้างกระบวนทศัน์ในการสร้างยุทธศาสตร์โดยให้ช่ือว่า The 
CHAMPION Paradigm เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เป็นกรอบความคิดในอนาคตได้ 

งานวิจยัของ (กิตติ์ธนตัถ์ ญาณพิสิษฐ์, 2556) ได้ศึกษาเร่ืองจินตนการใหม่ผ้าไหม
มดัหม่ีอีสาน งานศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือมุ่งแสวงหาแนวคิดการออกแบบ และการผลิตผ้าไหม
ต้นแบบโดยใช้เทคนิคการสร้างลวดลายด้วยการมดัหม่ีเพ่ือให้เกิดลวดลายใหม่ๆ  ในการผลิตผ้าทอ
พืน้เมือง จากการศึกษาพบว่าแนวคิดท่ีผู้ วิจัยสามารถน ามาใช้ในการออกแบบลวดลายใหม่เกิด
จากแนวคิดดงันี ้1.การจดัองค์ประกอบใหม่ในลวดลายโบราณ เป็นการน าเอาลายผ้าโบราณของ
อีสานโดยเฉพาะลายผาสาด ลายเอีย้ ลายนาค น ามาจดัองค์ประกอบใหม่ ลดทอนลายบนผืนผ้า
ให้มีความเหมาะสม 2.การพฒันาน ารูปแบบศิลปะพืน้บ้านมาเป็นแรงบนัดาลใจ โดยการน าเอา
รูปร่างของเงาหนงัตะลงุภาคอีสานมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบให้ร่วมสมยั ตดัทอนรูปทรง
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ให้สามารถสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการมดัหม่ี และ 3.การน าเอาคติความเช่ือมาเป็นแนวคิดใน
การออกแบบเป็นการน าเอาปรากฏการณ์กบกินเดือน (จนัทรุปราคา) มาเป็นแรงบนัดาลใจ จาก
การสร้างลวดลายกบโดยน ารูปร่างกบจริง และกบจากศิลปะพืน้บ้านมาพัฒนา ทัง้การพัฒนา
รูปร่าง การคงรูปร่างและตดัทอนรูปร่าง แล้วจึงน ามาจดัองค์ประกอบใหม่ และจากการผลิตผ้า
ต้นแบบของช่างทอ พบว่าในการมดัหม่ีและการทอจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีในปัจจบุนั 

จากการศกึษางานวิจยัการเปิดรับข่าวสาร ความเช่ือโชคลาง และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าแฟชัน่ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ของ (พชัชิกา มีนิล, 
2561) สรุปได้ว่า ความเช่ือโชคลางเป็นความเช่ือท่ีสวนทางกบัความคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล หรือ
เป็นความเช่ือท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎของธรรมชาติโดยทัว่ไป ท่ีเกิดจากความต้องการของมนษุย์ในการ
ควบคมุอนาคต หรือคาดหวงัตอ่ความส าเร็จท่ีจะเกิดขึน้ ผู้วิจยัสามารถจ าแนกเป็นความเช่ือหลกัๆ 
ได้ 6 ความเช่ือ คือ ความเช่ือโหราศาสตร์ ความเช่ือเร่ืองสี ความเช่ืออญัมณีและหินสี ความเช่ือ
เร่ืองตวัเลข และความเช่ือเคร่ืองรางของขลงั ซึ่งผู้ วิจยัพิจารณาได้ว่า ความเช่ือโชคลางนัน้ จดัเป็น
รูปแบบการตลาดแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ซึ่งมีความเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมไทย ซึ่งความเช่ือ
โชคลางจะสามารถเป็นแรงจงูใจ (Motivation) ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงอยากให้ความส าคัญ ในเร่ืองความเช่ือเร่ืองสี เน่ืองจากเป็นความเช่ือท่ีคนให้ความสนใจ 
และมีการน าความเช่ือดงั กลา่วมาท าเป็นกลยทุธ์ในการส่ือสารการตลาด อีกทัง้ยงัมีผู้ศกึษาเร่ืองนี ้
ไมม่ากนกัจงึต้องการศกึษาความเช่ือในด้านนี ้เพ่ือจะได้ทราบพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าด้าน
โชคลางของผู้บริโภคตอ่ไป 

งานวิจยัของ (รุจิกาญจน์ สานนท์ และคนอ่ืน ๆ, 2560) ศกึษาทิศทางธุรกิจความเช่ือ
ของสงัคมไทยยคุ 4.0 พบว่าการจดัทิศทางความเช่ือในสงัคมไทยส าหรับธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้อง
กับสินค้าและบริการ ควรสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) รวมถึงการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อตัลกัษณ์และศิลปวฒันธรรมของไทย น ามาเช่ือมกบั
ความเช่ือ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตของธุรกิจท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไป ไม่ให้เกิด
ความคลุมเครือ และต้องปรับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นความท้า
ทายท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงท่ีต้องท าการปฏิวตัิรูปแบบ เพ่ือเปิดโอกาสในมิติของสงัคม เศรษฐกิจ และ
กฎหมาย อนัประกอบไปด้วยการแข่งขนัด้านการตลาดความเช่ือ โดยต้องมุ่งเน้นในกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีมีความต้องการแตกต่างกัน โดยน าความเช่ือในแต่ละวฒันธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบ
ความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย และสามารถดงึดูดลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยการน าเร่ืองราวท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือผสมผสานกบัตวัสินค้าและบริการอยา่งเหมาะสม รวม
กับการน าเสนอและเช่ือมโยงความต้องการไว้ด้วยกันโดยการใช้กลยุทธ์เฉพาะบุคคลหรือการให้
ธุรกิจเป็นดัง่ Personal Consultant ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลกูค้า
แบบ Real Time 

เน่ืองจากงานวิจัยทัง้หมดท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ได้ค้นพบว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะในภูมิปัญญาท้องถ่ินตระกูลผ้าไหม และผ้าไหมมดัหม่ี โดยงานวิจยัทัง้หมดนี ้
ค้นพบแนวทางการอนุรักษ์ท่ีมีประสิทธิผล และสามารถคงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าไหม
มัดหม่ีได้ และทฤษฎีการตลาดโชคลาง ได้ก่อให้เกิดธุรกิจจากความเช่ือขึน้อย่างมากมายใน
ปัจจบุนั ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัทีสง่ผลตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ เม่ือต้องการสิ่งโอบอุ้ มหรือยึดเหน่ียวทางจิตใจ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ ประกอบการจาก
หลากหลายธุรกิจ เร่ิมหนัมาประยกุต์ความเช่ือเร่ืองโชคลางเข้ากบัธุรกิจของตวัเอง เพ่ือหวงัสร้าง
ความแตกต่างจากสินค้ากลุ่มเดียวกัน ดงันัน้งานวิจยัการออกแบบพฒันาลายหม่ีคัน่ขอนารีเพ่ือ
รูปแบบธุรกิจการแตง่กายเสริมดวงตามความเช่ือโชคลาง จึงจดัท าขึน้เพ่ือออกแบบและพฒันาผ้า
ไหมมัดหม่ีของชาวบ้านอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าไหมมัดหม่ี ผ่านการบอกเล่าเร่ืองราวประวัติความเช่ือท่ีมีมาตัง้แต่
โบราณของลวดลายหม่ีคัน่ขอนารีลงบนผลิตภัณฑ์ ผสมผสานเช่ือมโยงกบัการตลาดโชคลางเพ่ือ
ท าให้ก่อเกิดเป็นธุรกิจ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาครัง้ นีผู้้ วิจัยเ ลือกศึกษาเป็นการวิจัยวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยใช้วิธีการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่ง
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามระเบียบวิธีการวิจยัดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากร ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญในการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 9 ท่าน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 สาขาตามความช านาญ กลา่วคือ  

1. ผู้ความเช่ียวชาญสาขาผ้าไทย จ านวน 3 ทา่น 
2. ผู้ความเช่ียวชาญสาขาการออกแบบ จ านวน 3 ทา่น 
3. ผู้ เช่ียวชาญสาขาธุรกิจ จ านวน 3 ทา่น  
 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในงานวิจยั 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปท่ีมีสุขภาพปกติ เพศ ชาย และหญิง อายุ 20 ปี 

จ านวน 113 คน ในการท าแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปและประเมินความพึงพอใจในการออกแบบ
พฒันาลวดลายท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากลวดลายหม่ีคัน่ขอนารี 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองการออกแบบพฒันาโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่ขอนารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการแต่ง
กายส่งเสริมความเช่ือโชคลาง ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดเคร่ืองมือในการวิจยัเคร่ืองมือใน
การวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
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การก าหนดลักษณะเคร่ืองมือ 

1. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายส าหรับ
ผู้ เช่ียวชาญ ซึง่จะท าการแบง่ออกเป็น 3 สาขาตามค าช านาญดงันี ้

1.1. ผู้ เช่ียวชาญสาขาผ้าไทย  
1.2. ผู้ เช่ียวชาญสาขาการออกแบบ  
1.3. ผู้ เช่ียวชาญสาขาธุรกิจ   

2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายส าหรับบุคคล 
ซึง่จะแบง่ข้อมลูดงันี ้

2.1. ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.2. พฤตกิรรมการเลือกซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 
2.3. ข้อมลูเก่ียวกบัผ้าไหม 
2.4. การประเมินความพงึพอใจในการออกแบบลวดลาย 

3 น าข้อมลูท่ีได้จากการท าแบบประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ และการท าสอบถามจาก
ผู้บริโภค น ามาวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ตอ่ไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งมีความเก่ียวข้องและเช่ือมโยง
กบัพฒันาการและภมูิปัญญาท้องถ่ินของลวดลายผ้าไหมมดัหม่ีของชมุชนบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเข
ว้า จงัหวดัชยัภมูิ โดยท าการแบบการศกึษาตามขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาประวัติและลวดลายหม่ีคั่นขอนารี ของอ าเภอบ้านเข้า จังหวัด
ชยัภูมิ จากหนงัสือ เอกสาร ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะลวดลาย ประวตัิความเป็นมา คติความเช่ือท่ี
เช่ือมโยงกับลวดลาย สญัญะความหมายของลวดลาย และการถอดแบบลอดลาย เพ่ือน ามาใช้
เป็นข้อมลูในการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองแตง่กายในขัน้ตอนตอ่ไป  

ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการผลิตภณัฑ์ พฤตกิรรมผู้บริโภคผ้าไหม 
การตลาดผ้าไหม ข้อดีข้อเสียของผ้าไหม เพ่ือน ามาวิเคราะห์การเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการ
ออกแบบ และการวางองค์ประกอบ 

ขัน้ตอนท่ี 3 เพ่ือพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองแตง่กายโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่
ขอนารีเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ โดยการก าหนดขอบเขตและแนวคิดในการออกแบบ โดย
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ใช้ทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย ทัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการออกแบบทัง้หมด 5 ลวดลาย โดยการจดั
วางองค์ประกอบเป็น 3 ชดุดงันี ้ 

แบบท่ี 1 คือการวางองค์ประกอบลวดลาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในพืน้ท่ีทัง้หมดของ
ผลิตภณัฑ์ 

แบบท่ี 2 คือการวางองค์ประกอบลวดลาย 50 เปอร์เซ็นต์ ในพืน้ท่ีทัง้หมดของ
ผลิตภณัฑ์ 

แบบท่ี 3 คือการวางองค์ประกอบลวดลาย 25 เปอร์เซ็นต์ ในพืน้ท่ีทัง้หมดของ
ผลิตภณัฑ์ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ทดสอบผลการออกแบบ โดยการประเมินความพงึพอใจในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ น าแบบท่ีได้ท าการออกแบบไปท าการประเมินโดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ การประเมิน
จากผู้ เช่ียวชาญ และกลุ่มการสอบถามข้อมลูและประเมินจากผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจ และให้คดัเลือก 1 ชุด ท่ีผู้ เช่ียวชาญและกลุ่มผู้บริโภคพึงพอใจและเห็นเหมาะสมตาม
สมควร หรือหากมีข้อเสนอแนะ เพ่ือผู้ศกึษาจดัท าผลิตภณัฑ์ทดลองตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 5 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผล และท าการวางแผลกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยใช้หลกัการทฤษฎีทางการตลาด  

ขัน้ตอนท่ี 6 สรุป และอภิปรายผลจากขัน้ตอนท่ี 1 ถึงขัน้ตอนท่ี 5 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าการประเมินแบบความพึงพอใจ

จากการออกแบบพฒันาลวดลายหม่ีคัน่ขอนารีโดยการประเมินจากประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. การประเมินผล (Evalution) เป็นขัน้ตอนท่ี 2 หลังจากผลงานการออกแบบ
ลวดลายทัง้หมด 5 แบบ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 สาขาความช านาญ วิเเคราะห์ วิจารณ์ ผลงาน
ของผู้วิจยัได้แบบโดยใช้ผู้ประเมินในแบบผู้ เช่ียวชาญ (Expert) ทัง้ 9 ทา่นในการประเมิน โดยผู้วิจยั
จะน าผลจากการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูแบบเชิงพรรณา  

2. การประเมินผลการวิจยัและวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุม่ผู้บริโภค ผู้วิจยัได้ท าแบง่
การสอบถามออกเป็นดงันี ้

2.1. ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.2. พฤตกิรรมการเลือกซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 
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2.3. ข้อมลูเก่ียวกบัผ้าไหม 
2.4. การประเมินความพงึพอใจในการออกแบบลวดลาย 

และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคโดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา  

 
การวิจยัเพ่ือให้ได้มาซึง่การพฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจดัการงานสารนิพนธ์ 

บณัฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยการศกึษาตามกระบวนการและ
ขัน้ตอนตา่งๆ จนกระทัง่ประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีสร้างขึน้และให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ี
ได้ก าหนดไว้ ได้ดงันี ้ 

1. ผลลพัธ์ของการศกึษาและวิเคราะห์ความต้องการ 
2. ผลลพัธ์ของการพฒันาระบบ 
3. ผลลพัธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้ เช่ียวชาญ 
4. ผลลพัธ์ของการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ 
5. กลยทุธ์ทางการตลาด 
 

ผลลัพธ์ของการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ  
การวิเคราะห์ลวดลายและความหมาย  

ความหมายสญัญะ (Signified) โดยท าการศกึษาความหมายของสญัญะท่ีต้องการ
น ามา ออกแบบ โดยแยกแยะตามรสนิยมการแต่งกายของกลุ่มเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เคร่ืองแต่งกายท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการ จากการศึกษาลวดลายผ้าการออกแบบลวดลายเป็น
ผลงานของมนษุย์ท่ีแฝงไปด้วยศลิปวฒันธรรมอนัประณีต ละเอียดออ่น บง่บอกถึงความแปลกใหม่
ท่ีสะสมจากประสบการณ์และแรงบนัดาลใจจากสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดเอกลกัษณ์ของชุมชน เชือ้
ชาติ และของบุคคลในแต่ละสงัคม นอกจากนัน้ยงัเป็นส่ือท่ีสามารถศึกษาถึงวิถีชีวิต วฒันธรรม 
ประเพณีในเชิงประวัติศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง (พีนาลิน สาริยา, 2549) เพราะการออกแบบเป็น
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้มาพร้อมกับมนุษย์ ซึ่งมนุษย์มมีความต้องการในการเปล่ียนแปลงปรับป รุง 
ลกัษณะของสิ่งต่างๆ รอบตวัและดดัแปลงรูปทรงของสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเองอยู่เสมอ (นวลน้อย บุญวงษ์, 2539) ลวดลายผ้าไหมมัดหม่ีเป็นสัญญะรูปแบบหนึ่ง
หากแต่สญัญะ(ลวดลาย)ของผ้าไหมมดัหม่ีแบบดัง้เดิมนัน้ยงัส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ดีนกั 
จงึไมน่ิยมน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ดงันัน้จึงต้องศึกษาเร่ืองการส่ือสารผ่านสัญญะ(ลวดลาย)ของผ้าไหมมัดหม่ีแบบ
ดัง้เดิมก่อน ซึ่งผลของการศึกษาจะท าให้ทราบสาเหตุของปัญหาการส่ือสารของลวดลายแบบ

 



  66 

ดัง้เดิม การสร้างลวดลายผ้าทอแบบดัง้เดิมมีการสืบทอดกันในครัวเรือน ท าให้ลวดลายมีการสืบ
ทอดกนัมาอย่างต่อเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน (สน สีมาตรัง และคณะ, 2548) 
ซึ่งเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไปผ้าทอมือพืน้บ้านถูกน าไปพฒันาเป็นสินค้าทางวฒันธรรมของชุมชน 
และสร้างรายได้ในชมุชนนัน้ๆ เม่ือสงัคมเปล่ียนแปลงไปมีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคในพืน้ท่ี 
อ่ืนซึ่งลวดลายพืน้บ้านท่ีสืบทอดกันมาเหล่านัน้ไม่ตอบสนองความต้องการตลาด (กรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม, 2546) เพราะผ้าทอพืน้บ้านเกิดขึน้จากเง่ือนไขของวิถีชีวิตชนบท ฉะนัน้ผู้บริโภคส่วน 
ใหญ่จึงเป็นชาวชนบทเจ้าของสิ่งทอท่ียังคงใช้รูปแบบของผ้า ลวดลายผ้า และสีของผ้าทอ 
เหมือนเดิมท่ีตอบสนองความต้องการในการใช้สอยและรสนิยมของชาวชนบทเท่านัน้ แตก่ารท่ีจะ 
ออกแบบลวดลายใหม่ให้ตอบสนองกับตลาดภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป พบว่าช่างทอพืน้บ้านมี 
ข้อจ ากดัในการออกแบบลายใหม ่เน่ืองจากชา่งทอไมมี่พืน้ฐานความรู้ด้านศลิปะและการออกแบบ 
ประสบการณ์จากการทอผ้าพืน้เมืองเกิดจากการเรียนรู้จากคนในชุมชนเดียวกัน จึงไม่สามารถ 
ออกแบบลวดลายใหม่ได้ ส่วนท่ีสามารถออกแบบได้นัน้มีน้อยและส่วนมากก็เป็นเพียงการ 
ลอกเลียนแบบลวดลายของชุมชนอ่ืนๆและน ามาผลิตในชุมชนตวัเองเท่านัน้ ส่วนในการจัดการ 
การตลาดกลุ่มอาชีพผ้าไหมไมมี่ความรู้ด้านการสง่เสริมการตลาดและการท าตลาด เพ่ือเพิ่มมลูคา่ 
และยอดขาย  

จากบทความข้างต้นผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาลวดลายของผ้าไหมมดัหม่ีคัน่ขอนารี พบ
ว่าสญัญะของลวดลายผ้าไหมเกิดจากความคติความเช่ือโบราณ คนโบราณในสมยัก่อนนิยมใช้ไม้
ไผ่น าไปเหลาแล้วเอามาท าเป็นตะขอส าหรับตกัน า้ขึน้จากบ่อ เปรียบเหมือนค าสภุาษิตท่ีว่าน า้ขึน้
ให้รีบตกั ผู้วิจยัจงึได้ท าการศกึษาถึงความหมายของ ตะขอ ตอ่ไป  

ตะขอ หมายถึง ไม้หรือเหล็กท่ีงอๆ ส าหรับชัก เก่ียว แขวน หรือสับ มีหลายชนิด 
รูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป ขอ หรือ ตะขอ ก็ว่า (พจนานุกรมไทย , 2014) และพบว่า 
ความหมายของตะขอไม่เพียงแค่หมายถึงแค ่การเก่ียว ชกัเท่านัน้ แตใ่นความหมายนีย้งัสามารถ
เช่ือมโยงคตคิวามเช่ือเก่ียวกบัตะขอจากการศกึษาค้นขว้าสญัญะความหมาย 

ส่วนการศึกษาโครงสร้างลวดลายมัดหม่ีคั่นขอนารี เป็นลวดลายท่ีเกิดจากการ
ประยกุต์ระหว่างหม่ีดัง้เดิมลวดลายมีลกัษณะเหมือนตะขอ จดุเดน่ของผ้านัน้จะเป็นลายท่ีมีขนาด
ใหญ่ทัง้ผืนจะใช้เส้นซิกแซกเป็นหลกัสลบัไปมา ส่วนของปลายเส้นจะหวดัม้วนเข้าไปประยกุต์เข้า
กับลายหม่ีคัน่หรือหม่ีข้อเป็นการทอมดัหม่ีสลบักับริว้พืน้ ลกัษณะลวดลายจะเป็นแถบหรือมีเส้น
แบง่ลวดลายคัน่ด้วยริว้ ซึ่งอาจเป็นสีพืน้หรืออาจแทรกเส้นใยท่ีควบเข้าไปด้วยโดยระหว่างเส้นคัน่



  67 

จะมีลวดลายมดัหม่ีเล็กๆ แต่หากพิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจุบนั ลวดลายหม่ีคัน่ของนารีจะมี
ลกัษณะเหมือนตวัอกัษร S ในภาษาองักฤษ  

 

ภาพประกอบ 24 โครงสร้างลายหม่ีคัน่ขอนารี 

 ท่ีมา : http://www.isan.clubs.chula.ac.th/simboard/ 

ผลการศึกษาองค์ประกอบด้าน “ลวดลาย” ผู้ วิจัยพบว่า เร่ืองราวของลายตะขอมี
ความเก่ียงโยงกบัคตคิวามเช่ือของลวดลาย  

1). หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. Money&Luck Hook dZi Bead หิน เก่ียวเงิน-ทอง 
เก่ียวโชค-ลาภ  

เช่ือว่ารูปตะขอจะช่วยน าความสขุและความร ่ารวยทรัพย์สมบตัิมาสู่เจ้าของ
อย่างไม่ขาดสาย ไม่เคยขาดแคลนทัง้เสือ้ผ้า อาหาร ได้รับทัง้ช่ือเสียงและประโยชน์มหาศาล ช่วย
เพิ่มความสามารถในการสะสมความร ่ารวย โดยช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพการงานท่ีส าคญั คือเพิ่ม
ความมัน่ใจให้รักษาทรัพย์สมบตัไิว้ได้โดยไมร่ั่วไหล  

ประวัตคิวามเป็นมาของหนิธิเบต ดี.ซี.ไอ 
ในสมัย 3,000-1,500 ปี ก่อนคริสตกาล ในอินเดียโบราณมีชาวเผ่า

อารยนัอาศยัอยู ่ผู้คนในนบัถือและสวดอ้อนวอนพระเจ้า ใช้เวทย์มนต์ แกะสลกัหินเป็นรูปสตัว์และ
สญัลกัษณ์อ่ืนๆ เพ่ือท าให้วิญญาณบริสุทธ์ิ หินในสมยันัน้เรียกว่าเวด้า (Veda) แรกเร่ิมลวดลาย
เกิดจากสภาพแวดล้อมและความรุนแรงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ต่อมาจึงได้คิดวิธีการรักษา
โรคโดยใช้หินแกะลวดลายตา่งๆ และสวดขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า 

หินธิเบต ดี.ซี.ไอ เป็นภาษาธิเบต มีความหมายว่า สวยงาม อ านาจ และ
ความร ่ ารวย ในภาษาสันสกฤต เรียกว่า ไมซีก้า (Meiziga) ในสมัยฮ่องเต้ถังไท่จงครองราชย์ 
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พระธิดาได้อภิเษกกับกษัตริย์ของธิเบต เจ้าหญิงจึงได้น าพระพทุธรูปจากอินเดียมาเป็นสินสมรส 
ในบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า ได้มีการติดต่อกันระหว่างธิเบตและยูหยวนและมีการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมกัน ดงันัน้ต านานการท าหินธิเบต ดี.ซี.ไอ จึงมีการถ่ายทอดกันมาหลายรุ่น
จนถึงปัจจบุนั 

หินธิเบต ดี.ซี.ไอ พบมากในประเทศท่ีอยู่แถบเทือกเขาหิมาลยั เช่น ธิเบต 
ธิเบตตะวนัออก ภูฏาน สิกขิม ลาดคั ชาวธิเบตเรียกอีกช่ือว่า เทียนจู ย้อนไปเม่ือ 5,000 ปี ท่ีแล้ว 
ชาวธิเบตพบว่ามีสนามแม่เหล็กรอบๆ หินนี ้จึงน ามาท าเป็นก้อนกลมๆ และแบบตา่งๆ แตใ่นสมยั
นัน้ยงัไม่มีเทคนิคในการท ามากนกัจึงได้หินท่ีมีลายอยู่ตืน้ๆ ตอ่มาชาวธิเบตได้วาดลวดลายหินน า
โชคหลายๆ ลายเช่น แจกันวิเศษ (Treasure Bottle) ดอกบวั (Lotus Flower) ลายเขีย้วเสือ ตา
หลายๆ แบบ และลายเส้น ฯลฯ แล้วน าไปเผาด้วยความร้อนสงู เพ่ือให้ลวดลายซมึลงไปลกึถ้าหินธิ
เบต ดี.ซี.ไอ ได้ผา่นการสวดหรือปลกุเสกโดยพระผู้ มีวิชาหรือปรมาจารย์ทางลทัธิเตา๋จะท าให้มีพลงั
วิเศษกลา่วกนัวา่เฉพาะผู้ ท่ีมีบญุวาสนาเทา่นัน้ท่ีจะมีโอกาสได้ครอบครองหินน าโชคนี ้

ความหมายของสัญลักษณ์บนหนิธิเบต ดี.ซี.ไอ 
ลวดลายบนหินธิเบต ดี.ซี.ไอ แบง่ออกตามสญัลกัษณ์ 4 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้

1. ความสงบสุข มีสญัลกัษณ์เป็นรูปวงกลม หมายถึง ป้องกันความ
หายนะ เปล่ียนโชคร้ายให้กลายเป็นดีและขจดัอปุสรรค 

2. ความก้าวหน้า มีสญัลกัษณ์เป็นรูปส่ีเหล่ียม หมายถึง ธุรกิจรุ่งเรือง 
ความร ่ารวย มีโชคลาภและสมปรารถนา 

3. ความสมบูรณ์แบบ มีสญัลกัษณ์เป็นรูปเส้นโค้ง หมายถึง ช่วยให้
สขุภาพดีขึน้ มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีพร้อมสร้างความเป็นผู้น า 

4. พลงัอ านาจ มีสญัลกัษณ์เป็นรูปสามเหล่ียม หมายถึง ต่อสู้กับสิ่ง
ชัว่ร้าย ปราบภตูผีปีศาจ ขบัไลพ่ลงัอ านาจท่ีชัว่ร้าย 

ความเช่ือเก่ียวกับหนิธิเบต ดี.ซี.ไอ 
เป็นหินภูเขาไฟท่ีถูกขุดพบจากเทือกเขาหิมาลัยในสมัยโบราณ ใช้เป็น

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสิ่งของต่างๆ เทียบเท่ากับเงินพดด้วง เบีย้หอย ค่าเงินของไทยในอดีต 
ก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงมาเป็นเงินหรือธนบตัรรูปแบบตา่งๆ ท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั 

ปัจจุบนัหินธิเบต ดี.ซี.ไอ ท่ีมีอายุหลายพันปียังสามารถน าไปใช้ซือ้ของใน
ทิเบตเม่ือประมาณ 4,000 กวา่ปีมาแล้ว ตอนนีห้ินยิ่งเก่ายิ่งแก่ราคายิ่งสงู และยงัใช้เป็นเงินซือ้ท่ีดิน 
บ้าน รถ วิธีสงัเกตหินท่ีเก่าแก่ด้วยการดูจากลาย หินเก่าเป็น 1,000 – 2,000 ปี ราคาจะเป็นแสน
เป็นล้าน หายาก หินใหม่จะมีความเรียบเงา ส่วนหินเก่ามีลายแตกยิ่งมากก็ยิ่งเก่ามากลายก็จะยิ่ง
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เยอะ หินท่ีน ามาใช้แทนเงินจะมีการท าสญัลักษณ์ขึน้มาเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการน าไปใช้
แลกเปล่ียน เช่น หิน 1 ตา มีค่าเท่ากับ 1 เหรียญ หิน 2 ตาก็มีค่าเท่ากับ 2 เหรียญ และมีค่ามาก
ท่ีสุดถึงหลกัหม่ืน เรียกว่าหินหม่ืนตา โดยประดิษฐ์สญัลกัษณ์บนเนือ้หินขึน้มาใหม่ ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปได้เร่ือยๆ เชน่เป็นรูปใบไม้ ฯลฯ หรืออาจจะมีการแกะลายพิเศษ เชน่ เรูปตวั S ให้มี
คา่เป็นพนัหรือหม่ืน 

 

ภาพประกอบ 25 หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. Money&Luck Hook dZi Bead 

 ท่ีมา : https://www.facebook.com/DZIhengmark/photos/  

2). คชกุศ  
ขอช้าง ตะขอช้าง หรือขอสบัช้าง (ภาษาเหนือ) แล้วแต่จะเรียกเป็นหนึ่งใน

มงคลแปดประการของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งหมายความถึงการมีอ านาจในการควบคมุเหตกุารณ์
ตา่งๆ ไว้ได้เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงอ านาจเบ็ดเสร็จในการควบคมุ เชน่ พระพิฆคเณศ จะมีปางหนึง่
ท่ีถือคชกศุ อยูด้่วย  

เป็นของศกัดิ์สิทธ์ิท่ีนบัถือกนัในหมู่ผู้ศกึษาพระเวทย์ว่าเป็นของมงคลท่ีหาได้
ยากยิง่ และมีอานภุาพสงูหลายประการคือเป็นของโภคทรัพย์จากการเป็นของอ หมายถึงการเก่ียว 
การเหน่ียวรัง้ไว้ อีกประการค าวา่ขอก็คือได้ เป็นค ามงคล ในภาคใต้จะมีพิธีการชนิดหนึง่คือการฝัง
กะโจ ท่ีเป็นคณุไสยแบบหนึ่งซึ่งหากใครกินผลไม้ในสวนโดยเจ้าของไม่อนุญาตก็จะมีอาการผิด
ส าแดงจกุเสียดแก้อยา่งไรก็ไม่หายต้องขอขมาและให้เจ้าของสวนมาแก้จงึจะหาย บางรายเจ้าของ
ไม่อยู่กว่าจะกลบัมาจุกตายคาสวน จึงเป็นท่ีเกรงกลวัไม่มีใครกล้าลกักินของในสวนโดยพละการ 
แต่เช่ือกันอีกว่าหากน าขอช้างนีม้าเก่ียวผลไม้นัน้ก่อนก็สามารถน ามากินได้ โดยไม่มีอาการผิด

https://www.facebook.com/DZIhengmark/photos/
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ส าแดงเรียกว่ากะโจนัน้แพ้อาถรรพ์ขอช้าง เช่ือกนัว่าข่มอาถรรพ์ได้ดีหากน ามาประจุอาคมเพิ่มจะ
เป็นเคร่ืองรางชัน้ยอดโดยนิยมบรรจุของส าคญั เช่น เศษเชือกประก า ตะไคร่เสาตะลุงช้างเผือก 
น า้มนัช้าง ผงวิเศษจากการลบยนัต์หสัดี ยนัต์หนมุานหกัคอช้างเอราวณั นะคชสาร จะมีอานภุาพ
สงูมีเทพวิญญาณมาสถิตย์คุ้มครองบนบอกได้ด้วยแรงครูประก า ดีเดน่ด้านโภคทรัพย์เรียกว่าเป็น
นางกวกัก็ได้ พ่อค้ารุ่นเก่าท่ีเล่นเคร่ืองรางมกัเสาะหามาให้อาจารย์ท่ีตนนบัถือลงอาถรรพ์เพิ่มเติม
ให้ หากน ามาไว้ท่ีบ้านจะชว่ยของคมุอาถรรพ์เช่ือวา่มีอานภุาพบงัคบัทกุสิ่งให้เป็นไปในทางดี ไมก่่อ
ก าเริบเดือดร้อน หากผู้ มีวิทยาคณุอ่ืนจะมาลองวิชาก็มกัแพ้ภยัตวัเองไปเพราะอ านาจคชกศุสะกด
อาคมไว้มิให้แสดงฤทธ์ิได้ ในทางไสยเวทช้างเป็นสตัว์ท่ีมีรังควาน(อาถรรพ์)แรง เป็นสตัว์ท่ีมีฤทธ์ิ
หรือมีดีในตวั ขนหางยงัสามารถน ามาท าเเหวนช่วยเร่ืองป้องกันอาถรรพ์ต่างๆ ขอช้างจึงมีความ
ศกัดิ์สิทธ์ิด้วยแรงครูท่ีสูงมาก นกัเลงวิทยาคมรุ่นเก่าจึงมกัแสวงหามาไว้ในครอบครอง ย่ิงขอนัน้
สะกดช้างตกมนัมาด้วยยิ่งนบัถือว่าดี แตส่ดุยอดคือขอช้างมงคลช้างเผือกเพราะเช่ือกนัว่าได้ของ
มงคลพิเศษท่ีมีทัง้ศรี คือความเป็นมงคลและเดชคืออ านาจในการสะกดข่มอยู่ในตวั (พิพิธภณัฑ์
บ้านจอมพล ป. พิบลูสงคราม, 2016) 

 

ภาพประกอบ 26 คชกศุ ตะขอช้าง 

 ท่ีมา : https://www.tnews.co.th/religion/408783 

ดงันัน้งานวิจยันีผู้้วิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศกึษาเพ่ือพฒันาลวดลายจากผ้าไหม
มัดหม่ีอีสานในรูปแบบใหม่ท่ีมีความร่วมสมัย มุ่งแสวงหามุมมองและแนวคิดใหม่ท่ีได้รับแรง
บนัดาลใจในการออกแบบจากลวดลายของผ้าไหมมดัหม่ีเพ่ือรูปแบบธุรกิจเคร่ืองแตง่กายสมยัใหม่ 
แต่ยงัคงแฝงด้วยคติความเช่ือและท าการตลาดความเช่ือโชคลางโดยใช้สญัญะของลวดลายผ้า
ไหมเป็นตวัผลกัดนั  

https://www.tnews.co.th/religion/408783
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การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการขยายตลาดสินค้า เป็นการสนองความต้องการใหม่หรือสร้าง
ตลาดกลุม่เป้าหมายใหมใ่ห้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง (วชัรินทร์ จรุงจิตสนุทร, 2548)  

การออกแบบลวดลาย มีความส าคญัโดยเข้าไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างงาน
แทบทกุประเภท เชน่ เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองจกัสาน ภาชนะ ฯลฯ ดงันัน้ลวดลายจงึเป็นปัจจยัหนึ่งท่ี 
ผู้บริโภคใช้พิจารณาตดัสินใจซือ้ มีความส าคญัในธุรกิจการจดัจ าหน่ายโดยเฉพาะสินค้าท่ีมีการ 
แขง่ขนัสงู (พีนาลิน สาริยา, 2549)  

การออกแบบ ท่ีมีขัน้ตอนหรือกระบวนการอย่างเป็นระบบเป็นวิธีการท่ีช่วยลดความ
ผิดพลาดในการท างาน และมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในงานออกแบบสมัยใหม่ได้ 
(นวลน้อย บญุวงษ์, 2539) 

ศนูย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เข้าส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย(เกษตรกร 
ผู้ผลิตผ้าไหม)ราวๆ 11 กลุม่ ท างานร่วมกบักรมฯ อยา่งใกล้ชิดในการพฒันาลายผ้าผลิตภณัฑ์แปร 
รูปและบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างมีคุณภาพอันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริม 
ภาพลกัษณ์ให้กบัผ้าไหมไทย ให้ตรงตามความต้องการแก่ผู้บริโภคและมีความพร้อมส าหรับการ 
แข่งขันในตลาดสากล ผลท่ีได้จากโครงการนีท้ าให้กลุ่มเกษตรกรผู้ ผลิตผ้าไหมได้เรียนรู้แนว 
ทางการพฒันารูปแบบผ้าและผลิตภณัฑ์ผ้าไหมให้สอดคล้องกบัตลาดสากล วิธีการผลิตและวสัด ุ
ในท้องท่ีสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปให้เหมาะสมและลงตวั โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเองได้จริง เข้าใจกระบวนการพัฒนาเทคนิคให้เหมาะสมกับ 
ผลิตภณัฑ์ของตนเอง พร้อมทัง้สามารถส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้ด้วยตนเอง 
อาทิ ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ภายในบ้าน เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย หมอนผ้าไหมรูปใบบวั ผ้าพนัคอไหมถกั 
ผ้าคลุมไหล่ สร้อยไหมถัก กระเป๋าผ้าไหม ผ้าคลุมโซฟา ตุ๊ กตาผ้าไหม ผ้าไหมผืน ชุดผ้าไหม 
ส าเร็จรูปฯลฯ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่มีความสนใจในไหมไทยมากยิ่งขึน้ สินค้าและผ้าไหมไทยได้รับ 
การพฒันาและได้รับการยอมรับมากขึน้ในระดบัสากล มีการตอบรับท่ีดีสามารถเพิ่มโอกาสยัง่ยืน 
ในตลาดโลกโดยท่ียงัคงรักษาภมูิปัญญาผ้าไหมไทยในปีนี(้2555) กรมหมอ่นไหมยงัคงน าโครงการ
ดงักล่าวมาต่อยอดเป็นโครงการออกแบบผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต้นแบบ โดยเน้นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจยัโครงสร้างผ้า การออกแบบลวดลายผ้า การพฒันา
ผลิตภณัฑ์และการออกแบบบรรจภุณัฑ์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเร่ืองของภาพลกัษณ์และประโยชน์ใช้



  72 

สอยของผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกแบบมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการ
ตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าเป็นอยา่งมาก (ดอกสะแบง.2555)  

ลวดลายท่ีออกแบบได้อย่างลงตัวแล้วควรจะสานต่อด้วยการท าเป็นกลุ่ม (Set) 
ลวดลายส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ ด้วย เช่น ผ้าผืน ส าหรับตดัเย็บเสือ้ผ้า หรือผ้าผืน
ส าหรับตดัเย็บกระเป๋า เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมส าหรับน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เหล่านัน้ เพ่ือ
ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลายยิ่งขึน้ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางการขยายโอกาสทางการตลาด
ได้อีกทางหนึง่ (สรัญญา ภกัดีสวุรรณ, 2553) 

จากข้อมลูข้างต้นผู้วิจยัเห็นว่า หากมีการพฒันาการออกแบบลวดลายผ้าไหมมดัหม่ี
ให้มีลวดลายท่ีร่วมสมยั เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย คือ เพศ ชายและหญิง
อายุ 25- 45 ปี น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะท าให้ลวดลายของผ้าไหมยงัคงอยู่และดรู่วมสมยัและ
ตามบริบททางสังคม ซึ่งเป็นการธ ารงและสืบทอดวัฒนธรรมด้านของชุมชนเป้าหมายท าให้
สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหาได้อย่างชัดเจน ลวดลายผ้าไหมมัดหม่ีคั่นขอนารีเป็น
เอกลกัษณ์ของอ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภูมินัน้ ผู้วิจยัได้ศกึษาประวตัิและท่ีมาของลวดลายและ
รูปแบบวิธีการคิดค้นลายจนได้ท าการถอดลวดลายเพ่ือให้ง่ายในการน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบพฒันาใหม่บนผลิตภณัฑ์เคร่ืองแตง่กาย เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค 
ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ ผลจากการศึกษาลวดลายและวิเคราะห์ความต้องการจาก
กระบวนการสร้างสรรค์ 

โดยได้ท าการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ดงันี ้
1. เสือ้ยืด (T-Shirt) เ น่ืองจากเสือ้ยืดสามารถสวมใส่ได้ทัง้  ชายและหญิง 

(Unisex) เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทุกวัย สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เนือ้ผ้าสวมใส่
สบาย ระบายอากาศได้ดี เหมาะกบัสภาพอากาศเมืองไทย และนอกจากนีย้งัสามารถขายออนไลน์
ได้โดยท่ีมีต้องมีหน้าร้านและยงัสอดคล้องกับเทรนด์เสือ้ยืดสไตล์ “Normcore” ซึ่งมีรากศพัท์มา
จากค าว่า Normal หรือท่ีแปลว่า “ธรรมดา” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิดท่ี
ผ่านมา ในช่วงท่ีหลายคนกกัตวัอยู่บ้านเทรนด์เสือ้ผ้าบ้านๆ และเสือ้ผ้าแนวสตรีทท่ีเหมือนจะดเูชย
ไปตัง้แตช่่วงปลายปี ค.ศ. 2019 นัน้ เร่ิมกลบัมาฮอตฮิตกนัอีกครัง้ในช่วงกลางปี ค.ศ. 2020 ท่ีผ่าน
มา และยงัคาดว่าเสือ้ผ้าเหล่านีจ้ะยงัมีอิทธิพลฮอตฮิตกันอีกยาวนาน ส าหรับวิธีการแต่งตวัแนว 
นอร์มคอร์ (Normcore) หมายถึงรูปแบบการแต่งตวัด้วยเสือ้ผ้าเรียบง่ายแบบท่ีใส่กันสบายๆ อยู่
บ้าน โดยคีย์ไอเดียหลกัคือการสวมเสือ้ผ้าให้เหมือนเคร่ืองมือพรางตวัให้ดกูลมกลืนกบัผู้คนทัว่ไป
ในสงัคม โดยลกัษณะเสือ้ผ้าท่ีเป็นแบบนอร์มคอร์ ก็มกัจะเป็นพวกเสือ้ผ้าชิน้เบสิกเรียบง่าย เสือ้ยืด 



  73 

กางเกงวอร์ม กางเกงคาร์โก้ หรือนกึถึงเสือ้ผ้าทัง้หมดท่ีวางขายอยูใ่นร้านยนูิโคล ่(Uniqlo) หรือจาก
คอลเล็กชัน่ +J ท่ีเป็นการร่วมงานระหวา่ง จิล แซนเดอร์ (Jil Sander) และ ยนูิโคล ่ในฤดกูาลนี ้

2. กระเป๋าผ้า (Tote Bag) สุดยอดกระเป๋าแฟชัน่ท่ีสอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลก 
และการรณรงค์ใช้ถุงผ้าอีกอย่างหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี ้ สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะส าหรับวยัรุ่นทัง้มหาลยัและมธัยม เหมาะกบัทกุๆ กิจกรรมไมว่า่จะไปเท่ียว ไปเรียน หรือ
ไปท ากิจกรรมตา่งๆ กบัเพ่ือน พร้อมทัง้ใส่ของได้เยอะ เน้นการใส่ของท่ีง่ายไมยุ่่งยาก และมีราคาท่ี
ไม่แพง สามารถใช้สลบักับใบอ่ืนได้จนกลายเป็นเทรนด์แฟชัน่กระเป๋าผ้า ท่ีแม้แต่แบรนด์กระเป๋า
ระดบัโลกยงัมีคอลเลคชัน่กระเป๋าผ้าแฟชัน่ 

3. หมวก (Bucket Hat) หมวกท่ีก าลงัเป็นแฟชัน่ท่ีก าลงัได้รับความนิยมมากท่ีสดุ
ในตอนนี ้ทรงสวย สามารถใส่ได้ทัง้กนัแดดท่ีร้อนแรงของเมืองไทย ป้องกนัฝนท่ีก าลงัตกอยู่ในทุก
วนันีแ้ละยงัสามารถใส่เพ่ือป้องกันลมไม่ให้ทรงผมให้ไม่พงัได้ดีอีกด้วย สามารถหยิบจบัมาใช้ได้
อย่างหลากหลายและมากมาย เหมาะกบัการแตง่ตวัทกุสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแนวหวาน แนวเท่ แนว
วินเทจ แนวไฮโซ  

4. หน้ากากอนามัย (Face Mask) เน่ืองจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบนัท าให้
เกิดแฟชัน่หน้ากากผ้าในปี 2021 ในประเทศไทยและทัว่โลก สามารถใช้ได้ทัง้เพศหญิงและเพศชาย 
แถมยังสามารถซักท าความสะอาดแล้วน ากลับมาใช้ซ า้ได้อีกอย่างปลอดภัย โดยไม่สิน้เปลือง
ทรัพยากรและไมเ่ป็นขยะของโลกเหมือนกบัหน้ากากอนามยัอีกด้วย 

การออกแบบลวดลาย 
ครัง้นีผู้้วิจยัได้พฒันาแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบลวดลายใหม่ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจ

จากลวดลายผ้าไหมมัดหม่ีคัน่ขอนารี โดยท าการออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator โดยมีกระบวนการในการออกแบบดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาถึงเอกลักษณ์ สัญญะของลวดลายผ้าไหมมัดหม่ีคัน่ขอนารี 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยการศึกษาต้นแบบของลวดลายผ้าไหมมัดหม่ีคั่นขอนารี 
โครงสร้างจากแหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ ได้แก่ หนงัสือ ต ารา งานวิจยัและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบลวดลายมัดหม่ี โดยการพัฒนาเป็นรูปแบบสินค้าธุรกิจ
เคร่ืองแตง่กาย ซึ่งได้เลือกท าการออกแบบสินค้ากลุ่มเสือ้ผ้า กระเป๋า หมวก และหน้ากากอนามยั 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั มีความเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอย จากแนวคิดการ 
ลดทอนลายผ้าไหมมดัหม่ีคัน่ขอนารีให้น้อยลง แต่ยงัคงมีความละเอียดและเป็นเอกลักษณ์ของ 
ลวดลาย เพ่ือให้ดมีูความทนัสมยัและดดัแปลงจากการทอลวดลายลงบนผ้า ปรับเปล่ียนเป็นการ 
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พิมพ์ลงบนเสือ้ผ้า หมวก กระเป๋า หน้ากากอนามยั โดยท าการแบง่แยกเป็น 3 แนวคิด คือ แนวคิด
การพฒันารูปทรงของศิลปะพืน้บ้านมาเป็นแรงบนัดาลใจ แนวคิดเร่ืองการจดัองค์ประกอบใหม่ใน
ลวดลายโบราณ และแนวคิดการน าเอาคติความเช่ือมาเป็นแนวคิดในการออกแบบและการตลาด
ความเช่ือโชคลางซึ่งแตล่ะแนวคิดจะได้ท าการออกแบบและถกูถ่ายทอดออกมาโดยผ่านลวดลาย
ทัง้หมด 5 ลวดลาย ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการแบ่งกลุ่มสัดส่วนการจัดวางองค์ประกอบใหม่เป็น 3 กลุ่ม
ดงันี ้ 

แบบท่ี 1 คือการจัดวางลวดลาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในพืน้ท่ีของเสือ้ กระเป๋า 
หมวก หน้ากากอนามยั จ านวนอยา่งละ 5 แบบ 

แบบท่ี 2 คือการจัดวางลวดลาย 50 เปอร์เซ็นต์ ในพืน้ท่ีของเสือ้ กระเป๋า 
หมวก หน้ากากอนามยั จ านวนอยา่งละ 5 แบบ 

แบบท่ี 3 คือการจัดวางลวดลาย 25 เปอร์เซ็นต์ ในพืน้ท่ีของเสือ้ กระเป๋า
หมวก หน้ากากอนามยั จ านวนอยา่งละ 5 แบบ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสร้างแบบร่างลวดลายมดัหม่ีท่ีได้แรงบนัดาลใจจากลวดลายผ้า
ไหมมัดหม่ีคัน่ขอนารี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยการน าแนวคิดการพัฒนารูปทรงของ
ศิลปะพืน้บ้านมาเป็นแรงบันดาลใจผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่  และท าการจัดวางจัด
องค์ประกอบใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมยัของแฟชัน่ท่ีได้เปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดแนวคิด
ในการออกแบบ “Minimal art” ท่ีเน้นโครงสร้างทางปรัชญา “น้อยแตม่าก” Less is more” ให้เป็น
เอกภาพเน้น รูปทรงเรขาคณิต ลักษณะการวางตามความเหล่ียมของลักษณะลาย เพ่ือยังคง
แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ดสูะอาดตา มีสดัส่วนท่ีแน่นอน และ
ถ่ายทอดผ่านทางโครงสร้างลวดลาย สีสัน ขนาดสัดส่วน ซึ่ง จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละ 
ลวดลายผา่นการสร้างภาพแรงบนัดาลใจและแนวคิดให้เกิดลวดลายใหม ่ 

เลือกใช้สีไทยโทนจากการศึกษาแนวโน้มสีฤดใูบไม้ผลิ/ฤดรู้อน 2565 ค้นหาแรง
บนัดาลใจของสีส าหรับฤดกูาล Spring/Summer 2022 ซึ่งได้จาก 6 กลุ่มสีท่ีผ่านการเลือกสรรและ
เป็นตวัแทนของ สีไทยโทน ท่ีจะโดดเดน่อยู่ในแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ในอนาคต ในโลกแหง่ดจิิทลัและ
การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน พาผู้คนไปพบกับความหวัง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ใหม่ๆ อีกทัง้อารมณ์ของผู้คนในอนาคตต้องการการถูกกระตุ้นด้วยเฉดสีท่ีสดใสตามจินตนาการ 
แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความน่าค้นหาและเทคโนโลยีใหม่แต่ละแถบสีเหมาะกับ
กลุม่เป้าหมายท่ีมีบคุลิกภาพและการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งกนั (สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสิริวณัณว
รีฯ, 2564) 
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ภาพประกอบ 27 Thai Tone Spring/Summer 2022 

ท่ีมา : https://readthecloud.co/thai-textiles-trend-book-spring-summer-2022/ 

ตามรูปแบบท่ีก าหนดในแตล่ะกลุ่มเพ่ือให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบง่ได้เป็น 5 
ลวดลายดงันี ้

1). กลุ่มคนท่ีชอบธรรมชาติคือ กลุ่มสีเย็น ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ 
ระเบียบถ่อมตน เหมาะกับกลุ่มคนท างานท่ีมีความรักสงบ ชอบความธรรมชาติในรูปแบบงาน
คราฟ สีท่ีเลือกใช้ จึงใช้สีฟ้า ขาว เพ่ือให้ดสูะท้อนถึงงานศิลปะแบบท ามือ สวมใส่แล้วรู้สึกผ่อน
คลาย เหมือนการใสผ้่าฝ้ายย้อมมือแตส่ร้างสรรค์ลวดลายใหมใ่ห้เกิดความทนัสมยั 
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ภาพประกอบ 28 ลวดลายท่ี 1 

 

ภาพประกอบ 29 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายท่ี 1 

 

ภาพประกอบ 30 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายท่ี 1 
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ภาพประกอบ 31 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายท่ี 1 

2). กลุม่ท่ีชอบความกลมกลืน คือ กลุม่โมโนโทน กลุม่สีแดงส้ม ซึง่ถกูน ามาใช้
มาท่ีสุดในกลุ่มผ้าทอ เหมาะส าหรับกลุ่มผู้ ใหญ่ในวยัท างาน บุคลิกน่าเกรงขาม หนกัแน่น มัน่คง 
คลาสสิค ใช้ของดีและทน ไมต่ามกระแสแฟชัน่ คือ รูปแบบไม ่ยดึตดิสมยันิยม เรียบ คลาสสิค  

 

ภาพประกอบ 32 ลวดลายท่ี 2 
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ภาพประกอบ 33 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายท่ี 2 

 

ภาพประกอบ 34 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายท่ี 2 

 

ภาพประกอบ 35 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายท่ี 2 

 



  79 

3). กลุ่มท่ีชอบความอ่อนหวาน คือ กลุ่มพาสเทล มีพลังของความสดช่ืน 
ออ่นโยน ไมย่อมแก่ ดอูอ่นกวา่วยั ชอบเดนิทางไกล ไมค่อ่ยสนใจกบัสิ่งรอบๆ ตวั สนใจแฟชัน่ท่ีหวือ
หวาเหมาะกบัวยัรุ่น คือ รูปแบบตามแนวนิยม แฟชัน่ปัจจบุนั  

 

ภาพประกอบ 36 ลวดลายท่ี 3 

 

ภาพประกอบ 37 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายท่ี 3 



  80 

 

ภาพประกอบ 38 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายท่ี 3 

 

ภาพประกอบ 39 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายท่ี 3 

4). กลุ่มท่ีไม่ชอบการเปล่ียนแปลง คือ กลุ่มสีเบรก มีศิลปะในการพูด ชีวิต
ต่ืนเต้นอยู่ตลอดเวลา ทนัสมยั ไม่น่าเบื่อ คือ รูปแบบทนัสมยั ตามแนวโน้มแฟชัน่ เป็นผู้น า Trend 
เลือกใช้สีม่วง ท่ีให้ความรู้สึกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบนัดาลใจผสมผสาน
กบัการเลือกใช้ลวดลายผ้าแบบดัง้เดมิ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสีมว่ง 
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ภาพประกอบ 40 ลวดลายท่ี 4 

 

ภาพประกอบ 41 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายท่ี 4 

 

ภาพประกอบ 42 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายท่ี 4 
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ภาพประกอบ 43 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายท่ี 4 

5). กลุ่มท่ีชอบความโดดเด่นสะดดุตา คือ กลุ่มสีคอนทราส มีความทนัสมยั 
โดดเด่น มีความมั่นใจสูง เด็ดขาด เซ็กซ่ี ไม่ชอบท าอะไรตามผู้ อ่ืน คือ รูปแบบล้าสมยัทัง้ด้าน
ลวดลายและสีสนัท่ีก าหนดไว้ตามชดุสีโดนใจ แปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร เน้นความคดิสร้างสรรค์  

 

ภาพประกอบ 44 ลวดลายท่ี 5 
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ภาพประกอบ 45 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายท่ี 5 

 

ภาพประกอบ 46 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายท่ี 5 

 

ภาพประกอบ 47 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายท่ี 5 
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และนอกจากนีก้ารออกแบบลวดลายดงักล่าว ยงัสามารถน ามาออกแบบเป็น
ชดุลายย่อยและการเปล่ียนแปลงสีสนัได้อีกจ านวนมาก ท าให้เกิดต้นแบบทางงานศิลปะและการ
ออกแบบลวดลายกราฟิกท่ีดทูนัสมยั และสามารถการน าไปประยกุต์ใช้และสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบในด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ของลวดลายผ้าไหมมดัหม่ีท่ียงัคงอยู่ 

 
ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เช่ียวชาญ 

ผลลัพธ์จากการท าแบบประเมินเลือกลวดลายจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 สาขาความ
ช านาญ ผู้วิจยัในครัง้ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ือให้เข้าใจถึงเหตผุลของการเลือกจาก
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญและค าแนะน าจากท่านผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เน่ืองจากมีหลากหลายมิติใน
การออกแบบท่ีจะสามารถน ามาตอ่ยอดพฒันาลอดลายให้ดีได้ขึน้อีกตอ่ไป 

 

ภาพประกอบ 48 การจดัวางองค์ประกอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก ลายท่ี 1 

จากภาพประกอบ 48 ลายท่ี 1 ผลการเลือกแบบของผู้ เช่ียวชาญ พบว่าลวดลายท่ี
ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่นัน้เลือกการวางองค์ประกอบท่ี 100% และ 25% เหตผุลท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก
คือ ลวดลายมีสีสันท่ีชัดเจน มีการวางสัดส่วนท่ีสมดุล มีความดูเป็นธรรมชาติจากสีคราม และ
ผู้ เช่ียวชาญแนะน าว่า ถ้าลายนีมี้ขนาดใหญ่มาก ก็จะยากตอ่การน าไปวางบนผลิตภณัฑ์ การวาง
แบบ 25% และ 50% จะดีกวา่ 
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ภาพประกอบ 49 การจดัวางองค์ประกอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก ลายท่ี 2 

จากภาพประกอบ 49 ลายท่ี 2 ผลการเลือกแบบของผู้ เช่ียวชาญ พบว่าลวดลายท่ี
ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่นัน้เลือกการวางองค์ประกอบท่ี 100% และ 25% เหมือนเดิม เหตุผลท่ี
ผู้ เช่ียวชาญเลือกคือ การเลิกใช้เส้นลายการลงจงัวะความเข้มอ่อนของสีส้มแดง ลายเส้นท่ีบางๆ ซึง่
จะสามารถวางกบัทกุผลิตภณฑ์  

 

ภาพประกอบ 50 การจดัวางองค์ประกอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก ลายท่ี 3 

จากภาพประกอบ 50 ลายท่ี 3 ผลการเลือกแบบของผู้ เช่ียวชาญ พบว่าลวดลายท่ี
ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่นัน้เลือกการวางองค์ประกอบท่ี 50% และ 25% เหตผุลท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก
การวางค์ประกอบ คือ การวางลาดลายได้หลากหลาย สามารถวางได้คูท่ัง้แนวตัง้และแนวนอน ท า
ให้เกิดความแตกต่างและดโูดดเด่น และลวดลายนีไ้ม่เหมาะจะวางท่ี 100% เน่ืองจากลวดลายมี
ความเยอะ ท าให้ถ้าวางมากไปก็จะดไูมเ่หมาะสม 
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ภาพประกอบ 51 การจดัวางองค์ประกอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก ลายท่ี 4 

จากภาพประกอบ 51 ลายท่ี 4 ผลการเลือกแบบของผู้ เช่ียวชาญ พบว่าลวดลายท่ี
ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่นัน้ เลือกเห็นพร้องตรงกันคือ การวางองค์ประกอบท่ี 25% ด้วยเหตุผลท่ี
ผู้ เช่ียวชาญเลือกคือ การวางลวดลายท่ีเกิดจากเส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมมุ และท าให้ลวดลายต่อ
กนั และการเลือกใช้สีมว่งสีเดียวซึง่ท าให้ดไูมม่ากเกินไป 

 

ภาพประกอบ 52 การจดัวางองค์ประกอบท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก ลายท่ี 5 

จากภาพประกอบ 52 ลายท่ี 5 ผลการเลือกแบบของผู้ เช่ียวชาญ พบว่าลวดลายท่ี
ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่นัน้ เลือกเห็นพร้องตรงกนัคือ การวางองค์ประกอบท่ี  100% ลวดลายมีสไตล์
ท่ีดโูดดเด่นสะดุดตา ใช้สีคอนทราสมีความทนัสมัย ลกัษณะของลายตัง้ต้นมีการลดทอนให้เกิด
เป็นกราฟฟิกท่ีเน้นลายตะขอท่ีชดัเจนและมีขนาดใหญ่ ถ้าน าไปปรับใช้กบัแพทเทิร์นสินค้ารูปแบบ
ตา่งๆ สามารถแสดงความโดดเดน่ เน้นอตัลกัษณ์ของสไตล์กราฟฟิกได้ 
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ภาพประกอบ 53 ลวดลายและองค์ประกอบผู้ เช่ียวชาญคดัเลือก 

จากภาพประกอบ 53 สรุปผลจากการคัดเลือกลวดลายในการออกแบบจากกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด พบว่าผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกลวดลายท่ี 2 และการจดัวางองค์ประกอบ 
25% โดยส่วนใหญ่ให้เหตผุลในการเลือกจากความสมดลุของสัดส่วน หากดจูากภาพจะเห็นได้ว่า
การคดัเลือกการจดัวางองค์ประกอบมีความหลายหลายท าให้เห็นมิติของการออกแบบและการจดั
วางองค์ประกอบตา่ง ๆ  

 
ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ 

จากผลการศกึษาการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจของผู้บริโภค สามารถแบง่
ออกได้เป็น 4 สว่นดงันี ้

 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัวท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 

ภาพประกอบ 54 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านเพศ 
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จากภาพประกอบ 54 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคด้านเพศ พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 86 คน คดิเป็นร้อยละ 76.1 และเพศชาย จ านวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ 
23.9 

2. อายุ 

 

ภาพประกอบ 55 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านอายุ 

จากภาพประกอบ 55 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาย ุพบว่าส่วน
ใหญ่อาย ุอยู่ระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 อายรุะหว่าง 26-30 ปี จ านวน 
24 คน คดิเป็นร้อยละ 21.2 อายรุะหวา่ง 41-45 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 13.3 อายรุะหวา่ง 
18-25 ปี จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 8.8 อายรุะหวา่ง 36-40 ปี จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 7.1 
และอาย ุ46 ปีขึน้ไป จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 6.2 

3. ระดับการศึกษา 

 

ภาพประกอบ 56 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านระดบัการศกึษา 

จากภาพประกอบ 56 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคด้านระดบัการศกึษา 
พบว่าส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 ระดบัการศึกษา
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ปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ ปวช.จ านวน 9 
คน คดิเป็นร้อยละ 8 ระดบัปริญญาเอก และ อนปุริญญา หรือ ปวส มีจ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 
2.7 เทา่กนั และระดบัต ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลายเพียง จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.9 

4. อาชีพ 

 

ภาพประกอบ 57 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคประกอบอาชีพ 

จากภาพประกอบ 57 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคประกอบอาชีพ พบวา่
สว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 59.3 อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 16 
คน คดิเป็นร้อยละ 14.2 อาชีพรับราชการ จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 11.5 และอาชีพนกัเรียน / 
นกัศกึษา มีจ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 2.7  

5. ระดับรายได้ 

 

ภาพประกอบ 58 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคระดบัรายได้ 

จากภาพประกอบ 58 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านระดบัรายได้ 
พบว่าส่วนใหญ่มีระดบัรายได้ 15,001-25,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 รายได้ต ่า
กว่า 15,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รายได้ 25,001-35,000 บาท จ านวน 21 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 18.6 ระดบัรายได้ 35,001-45,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ
ระดบัรายได้ 45,001-55,000 บาท จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 2. พฤตกิรรมผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าเคร่ืองแต่งกาย 

1. ท่านพจิารณาสิ่งใดในการตัดสินใจซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย 

 

ภาพประกอบ 59 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้า 

จากภาพประกอบ 59 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคในการพิจารณาเลือก
ซือ้สินค้าเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย พบว่าส่วนใหญ่เลือกซือ้จากรูปแบบ/แพทเทิร์น จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.8 เลือกซือ้จากวสัด/ุเนือ้ผ้า จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 เลือกซือ้จากราคา 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 เลือกซือ้จากประโยชน์ใช้สอย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.4 เลือกซือ้จากลวดลาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 เลือกซือ้จากการดูแลรักษาง่าย 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 เลือกซือ้จากย่ีห้อผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.9 

2. สถานที่ในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย 

 

ภาพประกอบ 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคในด้านสถานท่ีซือ้ 
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จากภาพประกอบ 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับสถานท่ีซือ้
เคร่ืองแตง่กาย พบวา่สว่นใหญ่ซือ้จากห้างสรรพสินค้า จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 42.5 ซือ้จาก
ร้านค้าออนไลน์ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ซือ้จากตลาดนดั จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.5 ซือ้จากงานแสดงสินค้า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.9 

3. ความถี่ในการซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย 

 

ภาพประกอบ 61 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคในด้านสถานท่ีซือ้ 

จากภาพประกอบ 61 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคความถ่ีในการซือ้
เคร่ืองแต่งกาย พบว่าส่วนใหญ่ซือ้เดือนละ 1 ครัง้ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ซือ้ 2—3 
เดือนครัง้ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ซือ้สปัดาห์ละ 1 ครัง้ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.5 และซือ้สปัดาห์ละ 3-4 ครัง้ จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 

4. โอกาสในการซือ้สวมใส่ 

 

ภาพประกอบ 62 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคโอกาสในการซือ้ 
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จากภาพประกอบ 62 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ บริโภคโอกาสในการซือ้
เคร่ืองแตง่กาย พบวา่สว่นใหญ่ซือ้ใสไ่ปเท่ียว/ล าลอง จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 59.3 ใสท่ างาน 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ใส่ออกงานสงัคม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และอ่ืนๆ 
จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.9 

5. ราคาที่เหมาะสม 

 

ภาพประกอบ 63 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคโอกาสในการซือ้  

จากภาพประกอบ 63 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคด้านราคา พบวา่ส่วน
ใหญ่เห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสม คือ ต ่ากวา่ 500 บาท จ านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 52.5 ราคา 500-
999 บาท จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 33.6 ราคา 1,000-2,000 บาท จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อย
ละ 11.5 และ ราคา 2,000 บาทขึน้ไป จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 2.7 
 

ส่วนที่ 3. ข้อมูลเก่ียวกับผ้าไหม 
1. ปัจจุบันท่านสวมใส่ผ้าไหมหรือไม่ 

 

ภาพประกอบ 64 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผ้าไหม 
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จากภาพประกอบ 64 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผ้าไหม พบว่า
สว่นใหญ่ไมส่วมใสผ้่าไหม จ านวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 82.3 และยงัคงสวมใสผ้่าไหมอยู ่จ านวน 
20 คน คดิเป็นร้อยละ 17.7 

2. คตคิวามเช่ือเก่ียวกับลวดลายผ้าไหม 

 

ภาพประกอบ 65 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่ผ้าไหม 

จากภาพประกอบ 65 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผ้าไหมด้านคติ
ความเช่ือของลวดลายผ้าไหม พบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 และมี
คนท่ีทราบ จ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 43.4 
 

ส่วนที่ 4. ความพงึพอใจในการออกแบบลวดลายและจัดวางองค์ประกอบ 
1. ลายที่ 1 

 

ภาพประกอบ 66 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีมีตอ่การออกแบบ 

จากภาพประกอบ 66 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
ลายท่ี 1 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจดัองค์ประกอบ 25% จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 การ
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จดัองค์ประกอบ 50% จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 24.8 และการจดัองค์ประกอบ 100% จ านวน 
17 คน คดิเป็นร้อยละ 15 ตามล าดบั 

2. ลายที่ 2 

 

ภาพประกอบ 67 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่การออกแบบ 

จากภาพประกอบ 67 การวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีตอ่การออกแบบลาย
ท่ี 2 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบ 25% จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 การจัด
องค์ประกอบ 50% จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 35.4 และการจดัองค์ประกอบ 100% จ านวน 23 
คน คดิเป็นร้อยละ 20.4 ตามล าดบั 

3. ลายที่ 3 

 

ภาพประกอบ 68 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่การออกแบบ  

จากภาพประกอบ 68 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
ลายท่ี 3 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจดัองค์ประกอบ 50% จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 การ
จดัองค์ประกอบ 25% จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 33.6 และการจดัองค์ประกอบ 100% จ านวน 
25 คน คดิเป็นร้อยละ 22.1 ตามล าดบั 
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4. ลายที่ 4 

 

ภาพประกอบ 69 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่การออกแบบ 

จากภาพประกอบ 69 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
ลายท่ี 4 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจดัองค์ประกอบ 25% จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 การ
จดัองค์ประกอบ 50% จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 32.7 และการจดัองค์ประกอบ 100% จ านวน 
21 คน คดิเป็นร้อยละ 18.6 ตามล าดบั 

 
5. ลายที่ 5 

 

ภาพประกอบ 70 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่การออกแบบ 

จากภาพประกอบ 70 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
ลายท่ี 5 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจดัองค์ประกอบ 50% จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 การ
จดัองค์ประกอบ 25% จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และการจดัองค์ประกอบ 100% จ านวน 
21 คน คดิเป็นร้อยละ 31.9 ตามล าดบั 
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6. ลายที่พงึพอใจมากที่สุด 

 

ภาพประกอบ 71 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่การออกแบบ 

จากภาพประกอบ 71 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
ทัง้หมด พบวา่สว่นใหญ่ชอบการออกแบบลวดลายท่ี 4 มากท่ีสดุ จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 31 
ต่อด้วยลวดลายท่ี 1 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 ลวดลายชุดท่ี 2 จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.7 ลวดลายชุดท่ี 3 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และสุดท้ายลวดลายชุดท่ี 5 
จ านวน คน 12 คดิเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดบั 

 
7. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกลาย 

 

ภาพประกอบ 72 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่การออกแบบ 

จากภาพประกอบ 72 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
ด้านเหตผุลในการตดัสินใจเลือกลาย พบว่าเหตผุลส่วนใหญ่ในการเลือกแบบการคือ ความสมดลุ
ของสดัส่วน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 สดัส่วนของภาพ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.8 ความกลมกลืน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 การเน้นหรือจดุเดน่ของภาพ จ านวน 14 
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คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 จงัหวะลีลาของภาพ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4  และเอกภาพ 
จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

8. การจัดวางองค์ประกอบ 

 

ภาพประกอบ 73 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่การออกแบบ 

จากภาพประกอบ 73 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
ด้านการจดัวางองค์ประกอบ พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจดัองค์ประกอบ 50% จ านวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.1 การจัดองค์ประกอบ 25% จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 และการจัด
องค์ประกอบ 100% จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 14.2 ตามล าดบั 

9. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกการจัดวางองค์ประกอบ 

 

ภาพประกอบ 74 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมผู้บริโภคด้านท่ีมีตอ่การออกแบบ 

จากภาพประกอบ 74 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
ด้านเหตผุลในการตดัสินใจเลือกสดัส่วนองค์ประกอบ พบว่าเหตผุลส่วนใหญ่ในการเลือกแบบการ
คือ ความสมดุลของสัดส่วน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 การเน้นหรือจุดเด่นของภาพ 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 สดัส่วนของภาพ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 จงัหวะ
ลีลาของภาพ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ความกลมกลืน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
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และเอกภาพ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และความขดัแย้ง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 
ตามล าดบั 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด Business Model Canvas 

จาการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภคและการเลือกแบบจากผู้ เช่ียวชาญในสาขาตา่ง 
ๆ ผู้วิจยัได้น าหลกัการตลาดมาสร้างกลยทุธ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนธุรกิจ โดย
ใช้เคร่ืองมือ Business Model Canvas มาช่วยในการออกแบบและก าหนดคุณค่าท่ีจะส่งมอบ
ให้แก่ลกูค้า ดงัรูปตางรางด้านลา่งทัง้ 9 ชอ่ง 

 

ภาพประกอบ 75 Business Model Canvas 

1. Customer Segments กลุม่ลกูค้า คือ Niche Market เพศ ชาย และหญิง อายรุะหวา่ง 
26-35 ปี รายได้ 10,000 บาทขึน้ไป อาชีพพนกังานบริษัท ข้าราชการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ท่ี
มีความสนใจในด้านความเช่ือโชคลาง หรือช่ืนชอบศลิปะวฒัธรรม  

2. Value Proposition คณุคา่ท่ีสง่มอบให้กบัลกูค้า คือ เคร่ืองแตง่กายลวดลายตะขอได้ท่ี
รับแรงบนัดาลใจจากลวดลายผ้าไหมมดัหม่ี ในรูปแบบท่ีทนัสมยั มีความหลากหลาย สามารถใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวนั ดแูลรักษาง่าย แต่ยงัคงอตัลกัษณ์และแฝงด้วยคติความเช่ือโชคลาง “ลาย
ตะขอ จะชว่ยเก่ียวเงิน เก่ียวทอง เก่ียวโชคลาภ” ให้กบัผู้ ท่ีสวมใส ่
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3. Customer Relationships การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า คือการให้ความ
ข้อมลูข่าวสาร ช่องทางการสัง่ซือ้สินค้าผ่านทาง Line Official มีระบบสมาชิก เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ของลกูค้า และยงัสามารถมอบสิทธิพิเศษ หรือบริการพิเศษในโอกาสตา่งๆให้กบัลกูค้า 

4. Channels ชอ่งทางในการซือ้ขาย และชอ่งทางในการติดตอ่ส่ือสารกบัลกูค้า คือลกูค้า
สามารถติดต่อช่องทางการสั่งซือ้ได้ทัง้หมด 4 ช่องทาง เว็บไซต์หลักท่ีเปรียบเสมือนบ้าน ลูกค้า
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมลูสินค้าตา่งๆได้จากหน้าเว็บ และสามารถติดตามข่าวสาร อพัเดทได้
ทาง Facebook Page หรือดภูาพสินค้าได้ใน Instragram และปิดการขายผ่านการสัง่ซือ้ได้ท่ีทาง
ไลน์ และนอกจากนี ้ยงัมีการออกบทู Event เพ่ือเป็นการเพิ่มชอ่งทางในการจดัจ าหนา่ย 

5. Revenue Stream กระแสรายได้ของธุรกิจ คือ มาจาก 2 ชอ่งทาง ชอ่งทางหลกัมาจาก
ขายผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายส่งเสริมความเช่ือโชคลาง และอีกทางจาก % จากการร่วม คอล
แลปส์กบัเหลา่หมอดคูนดงัในการออกแบบคอลเลคชัน่เสือ้ผ้า 

6. Key Resource ทรัพยากรหลกัในธุรกิจ คือ เงินทนุ ถือเป็นทรัพยากรหลกัในการจดัหา
สิ่งต่าง ๆ วตัถุดิบ/สต็อคสินค้า เพ่ือน ามาท าการผลิตสินค้า และสต็อคสินค้าเพ่ือให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค ไม่มีปัญหาสต็อคไม่เพียงพอ พนกังาน ส าหรับการดแูลพูด คยุ ตอบข้อมูล
ลูกค้าและปิดการขาย และสุดท้ายการจดลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเป็นการไม่ให้ผู้ อ่ืน
ลอกเลียนแบบ 

7. Key Activities กิจกรรมหลกัของธุรกิจ คือ ออกแบบและผลิตสินค้าโดยใช้ลวดลายหม่ี
คัน่ขอนารี ท าการวางแผนกลยุทธ์การตลาด สร้าง Content (Story Telling เร่ืองตะขอ เก่ียวเงิน 
เก่ียวทอง) พฒันาลวดลายแบบใหม่ ๆ จากการศึกษาลวดลายความเช่ือจากลวดลายอ่ืนๆ และ
ออกบทูตามงาน Event เพ่ือเป็นการโปรโมทและเพิ่มช่องทางจดัจ าหน่าย สดุท้ายการบริการดแูล
หลงัการขาย 

8.  Key Partner พาร์เนอร์หลักของธุรกิจ คือ Supplier ส าหรับสั่ง ซื อ้วัตถุดิบ  Raw 
Material มีการประสานกับโรงงานพิมพ์ผ้าส าหรับพิมพ์ลวดลาย โรงงานเย็บผ้า ขึน้แบบตวัอย่าง 
สัง่ผลิตและตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านโหรศาสตร์ดงัๆ ในการคอลแลปป์หรือ
ออกแบบคอลเลคชัน่ใหม่ๆ  Influencer ในการโปรโมทช่วยให้คนรู้จกัแบรนด์เยอะขึน้ โดยการเลือก
จากคนท่ีชอบด้านความเช่ือ เช่น มดด า คชาภา บริษัทขนส่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
หลงัจากการสัง่ซือ้ และบริษัทออกบทู Event ท่ีดแูลเร่ืองพืน้ท่ี การเชา่ร้านตา่งๆ ในการจดังาน 

9. Cost Structure โครงสร้างต้นทนุ คือ คา่วตัถดุิบ Raw Material ท่ีน ามาผลิต คา่พิมพ์
ผ้า ค่าจ้างในการตัดเย็บผ้า ค่าการตลาดโฆษณา ท าโปรโมชั่นต่างๆ ค่าเช่าออฟฟิตส าหรับ
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พนักงานและสต็อคสินค้า ค่าโดเมน website ท่ีเป็นเปรียบเสมือนหน้าร้าน ค่าจดลิขสิทธ์ทาง
ปัญญา คา่เงินเดือนพนกังาน Admin พนกังานจดัเตรียมสินค้า พนกังาน Part-time คา่พืน้ท่ีเชา่บทู
ออก Event คา่ขนสง่ในการเดนิทาง และคา่อ่ืนๆ  
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจยัเร่ืองการออกแบบพฒันาโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่ขอนารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการ

แตง่กายส่งเสริมความเช่ือโชคลางสารนิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ ผู้วิจยั
ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพ โดยการประเมินผลการวิจยัจากผู้ เช่ียวชาญ และกลุม่ผู้บริโภค เพ่ือ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการออกแบบหลังจากได้ผลการด าเนินงานแล้ว สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน โดยแบง่หวัข้อในการสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สรุป 
2. อภิปราย 
3. ข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
การออกแบบพฒันาโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่ขอนารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการแตง่กายส่งเสริม

ความเช่ือโชคลางในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือออกแบบพฒันาเคร่ืองแตง่กายโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่
ขอนารี ท่ีได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก าหนดแนวคิดขอบเขตในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพ่ือน ามาออกแบบท าให้เกิดลวดลายในรูปแบบใหม่ ท่ีมีความร่วมสมยั มุ่งแสวงหามุม่
มองและแนวคิดการพฒันารูปทรงของศิลปะพืน้บ้านมาผสมผสานกบัศิลปะสมยัใหม่ และท าการ
จัดวางจัดองค์ประกอบใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยของแฟชั่นให้และตอบสนองกับตลาด
ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป แตย่งัคงอตัลกัษณ์และแฝงด้วยคติความเช่ือเก่ียวกบัลายผ้าไทย 

ผู้วิจยัได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ความหมายสญัญะลวดลาย การศึกษา
ผลิตภณัฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภคผ้าไหม เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการออกแบบลวดลาย
โดยใช้ลายหม่ีคัน่ขอนารีเป็นต้นแบบ ผ่านลวดลายกราฟฟิกท่ีน ามาพิมพ์ลงบนผลิตภณัฑ์ผ้าฝ้าย 
หรือผ้าอ่ืนๆ ได้ แต่ยงัคงลวดลายท่ีมีเอกลักษณ์ แฝงคติความเช่ือ เหมาะส าหรับคนรุ่นใหม่และ
ปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของกลุ่มผู้ ใช้ผ้าไหมท่ีดสููงวยั ล้าสมยั ให้เป็นการใช้งานได้ทุกเพศ ทุกวยั 
ทกุโอกาส และทกุฤดกูาล มีการดแูลรักษาได้ง่าย เพ่ือให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการ
เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้าประเภทเสือ้ผ้าเป็นสินค้าท่ีสนองตอบความต้องการขัน้ปฐมภูมิของ
ผู้บริโภค และสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดความเช่ือโชคลางท่ีในปัจจบุนันีทุ้กคนมองหาสิ่งยึดเหน่ียว
ทางจิตใจ นบัวนัการตลาดความเช่ือโชคลางก็จะยิ่งโตขึน้อย่างเร่ือยๆ และจะยงัคงอยู่กบัความเช่ือ
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ของคนไทยไปอีกนาน โดยใช้สญัญะของลวดลายตะขอสร้างการรับรู้ผ่าน Storytelling เร่ืองราว 
ประวัติความเป็นมาคติความเช่ือเร่ืองตะขอ ตะขอเก่ียวเงิน เก่ียวทอง รูปตะขอจะช่วยเก่ียวน า
ความสุขและความร ่ารวย ทรัพย์สมบตัิมาสู่เจ้าของอย่างไม่ขาดสาย เงินทองไหลมาเทมา เก่ียว
โอกาสในอาชีพการงาน เก่ียวคนดีๆ เข้ามาหาให้แก่ผู้ ท่ีสวมใส ่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการตลาดความ
เช่ือโชคลาง ซึ่งการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการประเมินคดัเลือกแบบและความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้าน โดยใช้เคร่ืองมือแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา และประเมินความพึงพอใจจาก
กลุ่มผู้ บริโภคแบบการแจกแจง จ านวน ร้อยละ ซึ่งผู้ วิจัยได้รับการตอบกลับจากผู้ ตอบ
แบบสอบถามคืนทัง้หมด จ านวน 113 คน โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 อายอุยู่ระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 59.3 มีระดบัรายได้ 15,001-25,000 บาท 

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนใหญ่เลือกซือ้จากรูปแบบ/แพทเทิร์น 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ซือ้จากห้างสรรพสินค้า จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
ความถ่ีในการซือ้เดือนละ 1 ครัง้ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ส าหรับใส่ไปเท่ียว/ล าลอง 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 เห็นว่าราคาท่ีเหมาะสม คือ ต ่ากว่า 500 บาท จ านวน 59 คน 
คดิเป็นร้อยละ 52.5 สว่นใหญ่ปัจจบุนัไมส่วมใสผ้่าไหม จ านวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 82.3 และไม่
ทราบเก่ียวกบัคตคิวามเช่ือของลวดลายผ้าไหม จ านวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 56.6 

3. สรุปผลการคดัเลือกแบบจากกลุม่ผู้บริโภค ลวดลายท่ีได้รับความนิยมคือลวดลาย
ท่ี 4 มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 31 เลือกการจดัองค์ประกอบแบบ 50 เปอร์เซนต์ คดิเป็นร้อยละ 45.1 
โดยให้เหตผุลการเลือกเพราะต้องการความสมดลุของสดัสว่น คดิเป็นร้อยละ 41.6 ลวดลายท่ีนิยม
รองมาคือ ลวดลายท่ี 1 คดิเป็นร้อยละ 24.8 ลวดลายท่ี 2 คดิเป็นร้อยละ 17.7 ลวดลายท่ี 3 คดิเป็น
ร้อยละ 15.9 และลวดลายท่ี 5 คดิเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดบั 

4. สรุปผลการคดัเลือกแบบจากผู้ เช่ียวชาญ ส่วนใหญ่เลือกลวดลายท่ี 1 การเลือก
การจดัวางองค์ประกอบท่ี 25% โดยให้เหตผุลในการด้านความสมดุลของสัดส่วน รองลงมาคือ
ลวดลายท่ี 3 และ 5 และสดุท้ายลวดลายท่ี 2 และ 4 ตามล าดบั 

และสรุปผลจากการศกึษาและการประเมินคดัเลือกแบบ พบว่าผู้ เช่ียวชาญและผู้บริโภค 
มีการเลือกลวดลายท่ีแตกตา่งกนัออกไป ท าให้เห็นได้ว่าทัง้ 2 กลุ่มมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของ
ปัจจยัรสนิยมและความช่ืนชอบ รวมถึงอายขุองผู้ประเมินซึ่งผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโส 
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ท าให้เลือกแบบลวดลายท่ีรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ กลุ่มสีเย็น ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ 
เหมาะกบักลุม่คนท างานท่ีมีความรักสงบ ชอบความธรรมชาตใินรูปแบบงานคราฟ มีการเลือกใช้สี
ฟ้า ขาว เพ่ือให้ดสูะท้อนถึงงานศิลปะแบบท ามือ สวมใส่แล้วรู้สึกผ่อนคลายเหมือนการใส่ผ้าฝ้าย
ย้อมมือแต่สร้างสรรค์ลวดลายใหม่ ในขณะท่ีกลุ่มผู้ บริโภคส่วนใหญ่อายุ 31-35 ปี เลือกการ
ออกแบบลวดลายของกลุ่มท่ีไม่ชอบการเปล่ียนแปลง กลุ่มสีเบรก คือ เป็นมีศิลปะในการพูด ชีวิต
ต่ืนเต้นอยู่ตลอดเวลา ทนัสมยั ไม่น่าเบื่อ ตามแนวโน้มแฟชัน่ เป็นผู้น า Trend เลือกใช้สีม่วง ท่ีให้
ความรู้ สึกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบนัดาลใจผสมผสานกับการเลือกใช้
ลวดลายผ้าแบบดัง้เดิม นอกจากความแตกต่างเร่ืองของการเลือกลวดลายนัน้ก็ยังคงมีความ
เหมือนในการเลือกการจดัวางองค์ประกอบอยู่บ้าง ท่ีแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วนัน้ช่ืนชอบการ
จดัวางองค์ประกอบแบบน้อยๆ ไม่มากจนเกินไปเม่ือวางบนผลิตภณัฑ์ซึ่งก็สอดคล้องกบัหลกัการ
ออกแบบท่ีผู้วิจยัได้วางแนวคิด Less is more ลดทอนลวดลายลง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีทนัสมยั
มากขึน้ รวมถึงส่วนใหญ่แล้วเลือกลวดลายท่ีใช้สีเดียวเป็นสีหลกัในการออกแบบ ไม่นิยมช่ืนชอบ
การออกแบบท่ีใช้ 2-3 สีในการออกแบบลวดลายนัน้ๆ  

 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัผู้วิจยัได้พบวา่สามารถอภิปรายผลการศกึษาได้ดงันี ้
1. การศกึษาเร่ืองลวดลายผ้าไหมมดัหม่ีคัน่ขอนารี อ าเภอบ้านเขว้า พบว่า ลวดลาย

ผ้าไหมหม่ีคัน่ขอนารีเป็นลวดลายอตัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัชยัภมูิ ซึง่มีประวตักิารทอผ้ามามากกว่า 
200 ปี เป็นการสะท้อนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ก่อให้เกิดจินตนาการคิดค้นออกมาเป็นลวดลายต่างๆ ท่ีควรคา่แก่การอนรัุกษ์ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (ประภาศรี ถนอมธรรม, 2561) การศกึษาคณุคา่อตัลกัษณ์ของผ้าไหมมดัหม่ีพืน้เมือง
ของจงัหวดัชยัภมูิ พบวา่คณุคา่อตัลกัษณ์ของผ้าไหมมดัหม่ีของจงัหวดัชยัภมูิ คณุคา่ทางความงาม 
ความเช่ือและประโยชน์ใช้สอยอันแฝงไปด้วยภูมิปัญญาอันล า้ค่า ประโยชน์ของผ้าทอลายอัต
ลกัษณ์นอกจากจะเป็นเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยงัมีความภูมิใจท่ีได้รักษาภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมมดัหม่ีลายอตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดมาตัง้แต่รุ่นปู่  ย่า ตา ยาย ซึ่งองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมมดัหม่ี  

2. การศึกษาเร่ืองการพัฒนาออกแบบลวดลาย พบว่า ลวดลายมีลัษณะเป็นทรง
เรขาคณิต จงึสามารถน ามาออกแบบให้เป็นลวดลายกราฟฟิกท่ีดทูนัสมยัได้มากขึน้ แตย่งัคงความ
มีเอกลกัษณ์ของลวดลายต้นฉบบั โดยการน ามาจดัน ามาสร้างกรอบแนวคิดและขอบเขตของงาน
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ใหม่และยงัสอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคและผู้ เช่ียวชาญ ท่ีเลือกการจดัวางอองค์ประกอบสดัส่วน
น้อยๆ ตามแนวคิด Less is more ท่ีลดลอนลวดลายลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กิตติ์ธนัตถ์ 
ญาณพิสิษฐ์, 2556) ได้ศึกษาเร่ืองจินตนการใหม่ผ้าไหมมัดหม่ีอีสาน พบว่า  แนวคิดท่ีผู้ วิจัย
สามารถน ามาใช้ในการออกแบบ จากแนวคิดดงันี ้1.การจดัองค์ประกอบใหม่ในลวดลายโบราณ 
เป็นการน าเอาลายผ้าโบราณของอีสานโดยเฉพาะลายผาสาด ลายเอีย้ ลายนาค น ามาจัด
องค์ประกอบใหม ่ลดทอนลายบนผืนผ้าให้มีความเหมาะสม 2.การพฒันาน ารูปแบบศลิปะพืน้บ้าน
มาเป็นแรงบนัดาลใจ โดยการน าเอารูปร่างของเงาหนงัตะลงุภาคอีสานมาเป็นแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบให้ร่วมสมยั ตดัทอนรูปทรงให้สามารถสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการมดัหม่ี และ 3.การ
น าเอาคติความเช่ือมาเป็นแนวคิดในการออกแบบเป็นการน าเอาปรากฏการณ์กบกินเดือน 
(จนัทรุปราคา) มาเป็นแรงบนัดาลใจจากการสร้างลวดลายกบโดยน ารูปร่างกบจริง และกบจาก
ศิลปะพืน้บ้านมาพัฒนา ทัง้การพฒันารูปร่าง การคงรูปร่างและตดัทอนรูปร่าง แล้วจึงน ามาจัด
องค์ประกอบใหม่และจากการผลิตผ้าต้นแบบของช่างทอ พบว่าในการมดัหม่ีและการทอจ าเป็น
จะต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีในปัจจบุนั 

3. การศึกษาเร่ืองความเช่ือโชคลาง พบว่า ลวดลายผ้าไหมท่ีคิดค้นขึน้เกิดจากคติ
ความเช่ือท่ีได้รับอิทธิพลจากศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ซึ่งคติความเช่ือในแต่ละพืน้ท่ีก็มีความ
แตกตา่งกนัออกไป ลายตะขอ เป็นลวดลายโบราณท่ีเกิดจากการใช้ตะขอตกัน า้ และความหมาย
ของตะคือ การเก่ียว เปรียบได้เสมือนกบัเป็นการเก่ียวเงินเก่ียวทอง สามารถน ามาสร้างเร่ืองราวให้
เกิดธุรกิจ จากการน าคติความเช่ือของผ้าไหมไทยมาประยุกต์เข้ากับการตลาดความเช่ือโชคลาง
เพ่ือให้เกิดธุรกิจในรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ (รุจิกาญจน์ สานนท์ และคนอ่ืน ๆ, 
2560) ศึกษาทิศทางธุรกิจความเช่ือของสังคมไทยยุค 4.0 พบว่าการจัดทิศทางความเช่ือใน
สงัคมไทยส าหรับธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการ ควรสร้างกลยทุธ์การส่งเสริมตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) รวมถึงการสร้างมลูค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อตัลกัษณ์และ
ศลิปวฒันธรรมของไทยน ามาเช่ือมกบัความเช่ือ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตของธุรกิจ
ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไป ไม่ให้เกิดความคลมุเครือและต้องปรับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว
ของยคุดิจิทลั ซึ่งเป็นความท้าทายท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียงท่ีต้องท าการปฏิวตัิรูปแบบ เพ่ือเปิดโอกาสใน
มิตขิองสงัคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย อนัประกอบไปด้วยการแขง่ขนัด้านการตลาดความเช่ือ โดย
ต้องมุ่งเน้นในกลุม่เป้าหมายท่ีมีความต้องการแตกตา่งกนั โดยน าความเช่ือในแตล่ะวฒันธรรมเข้า
มาเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายและสามารถดงึดดูลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเร่ืองราวท่ีสอดคล้องกับความเช่ือผสมผสานกับตวัสินค้าและ
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บริการอยา่งเหมาะสม รวมกบัการน าเสนอและเช่ือมโยงความต้องการไว้ด้วยกนัโดยการใช้กลยทุธ์
เฉพาะบคุคลหรือการให้ธุรกิจเป็นดัง่ Personal Consultant ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าแบบ Real Time 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป สามารถน าเร่ืองราวของสิ่งตา่งๆ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

น าพฒันาตอ่ยอดความคดิให้เกิดการออกแบบใหม่ๆ  ขึน้ได้ 
2. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรท าการวิจยัทางการตลาดถึงผู้บริโภคท่ีมีการตดัสินใจ

ซือ้จริง ถึงความคิดเห็นและความรู้สกึท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ เพ่ือสามารถน าข้อมลูมาสู่การวางแผนการ
ผลิตได้อยา่งถกูต้อง 

3. ผลการศกึษาจากการคดัเลือกลวดลาย ผู้บริโภคมีแนวโน้มช่ืนชอบการวางรูปแบบ
ในแนวคิด Less is more น้อยแต่มาก ในการศึกษาครัง้ต่อไปสามารถน าแนวคิดนีไ้ปต่อยอดท า
การออกแบบเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ตอ่ได้  

4. ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการให้ชัดเจน ระบุเพศ 
และอาย ุเพ่ือเป็นการออกแบบลวดลายให้ตรงกบักลุม่เป้าหมายท่ีต้องการ
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเพื่อการวิจัย 
การออกแบบพัฒนาโดยใช้ลวดลายหม่ีค่ันขอนารี 

เพื่อรูปแบบธุรกจิการแต่งกายส่งเสริมความเช่ือโชคลาง 
สารนิพนธ์เร่ืองการออกแบบพฒันาโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่ขอนารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการ

แต่งกายส่งเสริมความเช่ือโชคลาง จดัขึน้ท าเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท าสารนิพนธ์ของนิสิต
ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม หลกัสตูร
ออกแบบเพ่ือธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือออกแบบพฒันาเคร่ืองแตง่กายโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่ขอ
นารี  

การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย แต่ละชุดประกอบด้วย
ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า, กระเป๋าสะพาย, หมวก, และเคร่ืองประดบั โดยจะมีการเลือกน าลวดลายหม่ีคัน่
ขอนารีมาออกแบบลวดลายจ านวน 5 แบบ ซึง่จะแบง่การวางสดัสว่นของลวดลายลงบนผลิตภณัฑ์
ออกเป็น 3 ชดุคือ  

แบบท่ี 1 คือแบบการน าลักษณะลวดลายมา 100 เปอร์เซ็นต์วางแบบในพืน้ท่ีหน้า
ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า, กระเป๋าสะพาย, หมวก, หน้ากากอนามยั   

แบบท่ี 2 คือแบบการน าลักษณะลวดลายมา 50 เปอร์เซ็นต์วางแบบในพืน้ท่ีหน้า
ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า, กระเป๋าสะพาย, หมวก, หน้ากากอนามยั   

แบบท่ี 3 คือแบบการน าลักษณะลวดลายมา  25 เปอร์เซ็นต์วางแบบในพืน้ท่ีหน้า
ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้า, กระเป๋าสะพาย, หมวก, หน้ากากอนามยั   

แล้วจึงน ามาสอบถามผู้ เ ช่ียวชาญโดยให้ผู้ เ ช่ียวชาญคัดเลือก 1 ชุด เพ่ือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายชุดละ 1 ลวดลาย จึงขอความกรุณาผู้ เช่ียวชาญเลือกแบบ
ลวดลาย จ านวน 1 ชดุ และระบเุหตผุลท่ีเลือกหรือข้อเสนอแนะเพ่ือผู้ศกึษาจดัท าผลิตภณัฑ์ทดลอง
ตอ่ไป 

ขอขอบคณุผู้ เช่ียวชาญทกุทา่นท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

ปิยวรรณ พรมมาก 
นิสิตหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าชีแ้จง 

ผู้ วิจัยได้ออกแบบพัฒนาโดยใช้ลวดลายหม่ีคั่นขอนารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการแต่งกาย
ส่งเสริมความเช่ือโชคลาง จ านวน 5 ชุดลวดลาย การวางแบบชุดละ 3 สัดส่วน (รวม 60 แบบ) 
กรุณาเลือกลวดลายท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในแต่ละชุดกลุ่ม โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องล าดบัท่ี
ของแบบผลิตภณัฑ์ พร้อมระบเุหตผุลท่ีเลือกหรือข้อเสนอแนะ  

 
การสร้างแบบร่างลวดลายมดัหม่ีท่ีได้แรงบนัดาลใจจากลวดลายผ้าไหมมดัหม่ีคัน่ขอนารี 

อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภูมิ โดยการน าแนวคิดการพฒันารูปทรงของศิลปะพืน้บ้านมาเป็นแรง
บนัดาลใจ ผสมผสานกบัศิลปะสมยัใหม่ และท าการจดัวางจดัองค์ประกอบใหม่ เพ่ือให้เหมาะสม
กบัยคุสมยัของแฟชัน่ท่ีได้เปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดแนวคิดในการออกแบบ“Minimal art” ท่ีเน้น
โครงสร้างทางปรัชญา “น้อยแต่มาก” Less is more” ให้เป็นเอกภาพ เน้นรูปทรงเรขาคณิต 
ลกัษณะการวางตามความเหล่ียมของลกัษณะลาย มีการเลือกใช้สีไทยโทน เพ่ือยงัคงแสดงออกถึง
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ดสูะอาดตา มีสดัส่วนท่ีแน่นอน และถ่ายทอดผ่าน
ทางโครงสร้างลวดลาย สีสนั ขนาดสดัส่วน ซึ่งจะแตกตา่งกันออกไปในแต่ละลวดลาย แตย่งัคงมี
ความละเอียดและเป็นเอกลกัษณ์ของลวดลาย เพ่ือให้ดมีูความทนัสมยั และดดัแปลงจากการทอ
ลวดลายลงบนผ้า ปรับเปล่ียนเป็นลายกราฟฟิกและน ามาสกรีนลงบนเสือ้ผ้า , หมวก, กระเป๋า, 
หน้ากากอนามยั โดยท าการแบง่แยกเป็น 3 แนวคดิคือ แนวคดิการพฒันารูปทรงของศลิปะพืน้บ้าน
มาเป็นแรงบนัดาลใจ แนวคิดเร่ืองการจดัองค์ประกอบใหม่ในลวดลายโบราณ และแนวคิดการ
น าเอาคติความเช่ือมาเป็นแนวคิดในการออกแบบและการตลาดความเช่ือโชคลางตามรูปแบบท่ี
ก าหนดในแตล่ะกลุม่เพ่ือให้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย ซึง่แบง่ได้เป็น 5 ลวดลายดงันี ้
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (A1) 50% (A2) 25% (A3) 
ลวดลายที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายลวดลาย 
กลุ่มคนท่ีชอบธรรมชาติ คือ กลุ่มสีเย็น ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ ระเบียบถ่อม

ตน เหมาะกบักลุม่คนท างานท่ีมีความรักสงบ ชอบความธรรมชาตใินรูปแบบงานคราฟ สีท่ีเลือกใช้
จึงใช้สีคราม ขาว เพ่ือให้ดสูะท้อนถึงงานศิปละแบบท ามือ สวมใส่แล้วรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนการ
ใสผ้่าฝ้ายย้อมมือ แตส่ร้างสรรค์ลวดลายใหม ่ให้เกิดความทนัสมยั 
 
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (B1) 50% (B2) 25% (B3) 
ลวดลายที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายลวดลาย 
กลุ่มท่ีชอบความกลมกลืน คือ กลุ่มโมโนโทน เหมาะส าหรับกลุ่มผู้ ใหญ่ในวัยท างาน 

บคุลิกน่าเกรงขาม หนกัแน่น มัน่คง คลาสสิค ใช้ของดีและทน ไม่ตามกระแสแฟชัน่ คือ รูปแบบไม่
ยดึตดิสมยันิยม เรียบ คลาสสิค 
 
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (C1) 50% (C2) 25% (C3) 

ลวดลายที่ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายลวดลาย 

กลุ่มท่ีชอบความอ่อนหวาน คือ กลุ่มพาสเทล มีพลงัของความสดช่ืน อ่อนโยน ไม่ยอมแก่ 
ดอูอ่นกวา่วยั ชอบเดนิทางไกล ไมค่อ่ยสนใจกบัสิ่งรอบๆตวั สนใจแฟชัน่ท่ี หวือหวาเหมาะกบัวยัรุ่น 
คือ รูปแบบตามแนวนิยม แฟชัน่ปัจจบุนั 
 
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (D1) 50% (D2) 25% (D3) 
ลวดลายที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายลวดลาย 

กลุ่มท่ีไม่ชอบการเปล่ียนแปลง คือ กลุ่มสีเบรก มีศิลปะในการพูด ชีวิตต่ืนเต้นอยู่
ตลอดเวลา ทนัสมยั ไม่น่าเบื่อ คือ รูปแบบทนัสมยั ตามแนวโน้มแฟชัน่ โดยนกัออกแบบระดบัโลก
เป็นผู้น า Trend เลือกใช้สีม่วง ท่ีให้ความรู้สึกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรง
บนัดาลใจ ผสมผสานกบัการเลือกใช้ลวดลายผ้าแบบดัง้เดมิ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสีมว่ง 
 
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (E1) 50% (E2) 25% (E3) 
ลวดลายที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายลวดลาย 

กลุม่ท่ีชอบความโดดเดน่สะดดุตา คือ กลุม่สีคอนทราสมีความสมยั โดดเดน่ มีความมัน่ใจ
สงู เดด็ขาด เซ็กซ่ี ไมช่อบท าอะไรตามผู้ อ่ืน คือ รูปแบบล า้สมยัทัง้ด้านลวดลายและสีสนัท่ีก าหนด
ไว้ตามชดุสีโดนใจ แปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร เน้นความคิดสร้างสรรค์  

 
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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6. จากทัง้หมด 5 ชุด ท่านชอบลวดลายใดมากที่สุด  
 ชดุท่ี 1  
 ชดุท่ี 2  
 ชดุท่ี 3  
 ชดุท่ี 4  
 ชดุท่ี 5  
7. เพราะเหตุใดท่านจึงชอบลวดลายจากข้อที่  6 มากที่ สุด (สามารถตอบได้

มากกว่า 1 เหตุผล) 
 สดัสว่นของภาพ ( Proportion) 
 ความสมดลุของสดัสว่น (Balance) 
 จงัหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 
 การเน้นหรือจดุเดน่ของภาพ (Emphasis) 
 เอกภาพ (Unity) 
 ความขดัแย้ง (Contrast) 
 ความกลมกลืน (Harmony) 
8. จากการวางสัดส่วน 3 รูปแบบ การวางสัดส่วนลวดลายจากส่วนใดที่ท่านชอบ

มากที่สุด  
 สดัสว่น 100%  
 สดัสว่น 50%  
 สดัสว่น 25%  
9. เพราะเหตุใดท่านจึงชอบลวดลายจากข้อที่  8 มากที่ สุด (สามารถตอบได้

มากกว่า 1 เหตุผล) 
 สดัสว่นของภาพ ( Proportion) 
 ความสมดลุของสดัสว่น (Balance) 
 จงัหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 
 การเน้นหรือจดุเดน่ของภาพ (Emphasis) 
 เอกภาพ (Unity) 
 ความขดัแย้ง (Contrast) 
 ความกลมกลืน (Harmony) 
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10. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 
( ............................................................................ ) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
..................../…………................/……….…….......... 
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แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจเร่ืองการออกแบบพัฒนาโดยใช้ลวดลายหม่ีค่ันขอนารี 

เพื่อรูปแบบธุรกจิการแต่งกายส่งเสริมความเช่ือโชคลาง 
  

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามชดุนีเ้ป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ประกอบการศกึษาสารนิพนธ์ ซึ่งต้องการผล
การศึกษาไปใช้ในการสรุปผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการออกแบบพฒันาโดยใช้ลวดลายหม่ีคัน่ขอ
นารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการแตง่กายสง่เสริมความเช่ือโชคลาง แบบสอบถามฉบบันีมี้ 2 ตอน ดงันี ้

 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ข้อมลูพืน้ฐาน 
2. ข้อมลูการเลือกซือ้เคร่ืองแตง่กายของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การออกแบบพฒันาโดยใช้หม่ีคัน่ขอนารี 
ผู้วิจยัขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทกุข้อตามความเป็นจริง ข้อมลูท่ี

ได้จะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือค าตอบในการวิจัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนเุคราะห์จากทา่นด้วยดีจงึขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้ 

 
 

 

ปิยวรรณ พรมมาก 

นิสิตหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงอนัเก่ียวกบัตวัทา่น 

มากท่ีสดุ 

1.ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. อายุ 

 ต ่ากวา่ 25 ปี     25 – 35 ปี 

 36 – 45 ปี      46 ปี ขึน้ไป 

2. ระดับการศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

3. อาชีพ 
 รับราชการ      รัฐวิสาหกิจ 

 พนกังานบริษัทเอกชน    นกัเรียน / นกัศกึษา 

 ธุรกิจสว่นตวั     อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............................ 

4. รายได้ปัจจุบันต่อเดือน 

 ต ่ากวา่ 15,000 บาท     15,000 - 20,000 บาท 

 20,001 - 25,000 บาท    25,001 - 30,000 บาท 

 30,001 - 35,000 บาท    35,001 บาทขึน้ไป 

 
2. ข้อมูลการเลือกซือ้และเคร่ืองแต่งกาย 

1. ท่านพจิารณาสิ่งใดในการตัดสินใจซือ้เคร่ืองแต่งกาย 

 ลวดลาย      รูปแบบ / Pattern 

 ราคา      ประโยชน์ใช้สอย 

 ย่ีห้อ      การดแูลรักษาง่าย 

 วสัด ุ / เนือ้ผ้า     อ่ืนๆโปรดระบ.ุ................................. 
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2. ท่านนิยมซือ้เคร่ืองแต่งกายจากสถานที่ใด 

 ห้างสรรพสินค้าทัว่ไป    ร้านค้าออนไลน์ 

 ตลาดนดั      สถานท่ีท่องเท่ียว 

 งานแสดงสินค้า     อ่ืนๆโปรดระบ.ุ............................... 

3. ส่วนใหญ่ท่านเลือกซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายบ่อยแค่ไหน 
 สปัดาห์ละ 1 ครัง้     สปัดาห์ละ 3 - 4 ครัง้   

 เดือนละ 1 ครัง้     2 – 3 เดือนครัง้ 
4. ส่วนใหญ่ท่านใช้ซือ้เสือ้ผ้าในโอกาสใดมากที่สุด 
 ล าลอง / ไปเท่ียว    ท างาน 
 ออกงานสงัคม     อ่ืนๆโปรดระบ.ุ................................ 
5. ราคาเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสม 
 ต ่ากวา่ 500     500 - 999 บาท 
 1,000 - 2,000 บาท    2,000 บาท ขึ ้น่ไป 
6. ปัจจุบันท่านสวมใส่ "ผ้าไหม" บ้างหรือไม่ 
 สวมใส ่     ไมส่วมใส ่
7. ท่านรู้หรือไม่ว่า "ลวดลายของผ้าไหมแต่ละลายมีคตคิวามเช่ืออยู่ในลวดลาย" 
 ทราบ     ไมท่ราบ 
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ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการออกแบบพัฒนาโดยใช้
ลวดลายหม่ีคัน่ขอนารีเพ่ือรูปแบบธุรกิจการแตง่กายสง่เสริมความเช่ือโชคลาง 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความพงึพอใจของทา่นมากท่ีสดุ 

ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (A1) 50% (A2) 25% (A3) 
ลวดลายที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายลวดลาย 
กลุ่มคนท่ีชอบธรรมชาติ คือ กลุ่มสีเย็น ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ ระเบียบถ่อม

ตน เหมาะกบักลุม่คนท างานท่ีมีความรักสงบ ชอบความธรรมชาตใินรูปแบบงานคราฟ สีท่ีเลือกใช้
จึงใช้สีคราม ขาว เพ่ือให้ดสูะท้อนถึงงานศิปละแบบท ามือ สวมใส่แล้วรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนการ
ใสผ้่าฝ้ายย้อมมือ แตส่ร้างสรรค์ลวดลายใหม ่ให้เกิดความทนัสมยั 
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (B1) 50% (B2) 25% (B3) 
ลวดลายที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายลวดลาย 
กลุ่มท่ีชอบความกลมกลืน คือ กลุ่มโมโนโทน เหมาะส าหรับกลุ่มผู้ ใหญ่ในวัยท างาน 

บคุลิกน่าเกรงขาม หนกัแน่น มัน่คง คลาสสิค ใช้ของดีและทน ไม่ตามกระแสแฟชัน่ คือ รูปแบบไม่
ยดึตดิสมยันิยม เรียบ คลาสสิค 
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (C1) 50% (C2) 25% (C3) 

ลวดลายที่ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายลวดลาย 

กลุ่มท่ีชอบความอ่อนหวาน คือ กลุ่มพาสเทล มีพลงัของความสดช่ืน อ่อนโยน ไม่ยอมแก่ 
ดอูอ่นกวา่วยั ชอบเดนิทางไกล ไมค่อ่ยสนใจกบัสิ่งรอบๆตวั สนใจแฟชัน่ท่ี หวือหวาเหมาะกบัวยัรุ่น 
คือ รูปแบบตามแนวนิยม แฟชัน่ปัจจบุนั 
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (D1) 50% (D2) 25% (D3) 
ลวดลายที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายลวดลาย 

กลุ่มท่ีไม่ชอบการเปล่ียนแปลง คือ กลุ่มสีเบรก มีศิลปะในการพูด ชีวิตต่ืนเต้นอยู่
ตลอดเวลา ทนัสมยั ไม่น่าเบื่อ คือ รูปแบบทนัสมยั ตามแนวโน้มแฟชัน่ โดยนกัออกแบบระดบัโลก
เป็นผู้น า Trend เลือกใช้สีม่วง ท่ีให้ความรู้สึกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรง
บนัดาลใจ ผสมผสานกบัการเลือกใช้ลวดลายผ้าแบบดัง้เดมิ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสีมว่ง 
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ล าดับที่ 
สัดส่วนการตกแต่ง / รหัสลาย 

100% (E1) 50% (E2) 25% (E3) 
ลวดลายที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายลวดลาย 

กลุม่ท่ีชอบความโดดเดน่สะดดุตา คือ กลุม่สีคอนทราสมีความสมยั โดดเดน่ มีความมัน่ใจ
สงู เดด็ขาด เซ็กซ่ี ไมช่อบท าอะไรตามผู้ อ่ืน คือ รูปแบบล า้สมยัทัง้ด้านลวดลายและสีสนัท่ีก าหนด
ไว้ตามชดุสีโดนใจ แปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร เน้นความคิดสร้างสรรค์  
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6. จากทัง้หมด 5 ชุด ท่านชอบลวดลายใดมากที่สุด  
 ชดุท่ี 1  
 ชดุท่ี 2  
 ชดุท่ี 3  
 ชดุท่ี 4  
 ชดุท่ี 5  
7. เพราะเหตุใดท่านจึงชอบลวดลายจากข้อที่  6 มากที่ สุด (สามารถตอบได้

มากกว่า 1 เหตุผล) 
 สดัสว่นของภาพ ( Proportion) 
 ความสมดลุของสดัสว่น (Balance) 
 จงัหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 
 การเน้นหรือจดุเดน่ของภาพ (Emphasis) 
 เอกภาพ (Unity) 
 ความขดัแย้ง (Contrast) 
 ความกลมกลืน (Harmony) 
8. จากการวางสัดส่วน 3 รูปแบบ การวางสัดส่วนลวดลายจากส่วนใดที่ท่านชอบ

มากที่สุด  
 
 สดัสว่น 100%  
 สดัสว่น 50%  
 สดัสว่น 25%  
9. เพราะเหตุใดท่านจึงชอบลวดลายจากข้อที่  8 มากที่ สุด (สามารถตอบได้

มากกว่า 1 เหตุผล) 
 สดัสว่นของภาพ ( Proportion) 
 ความสมดลุของสดัสว่น (Balance) 
 จงัหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 
 การเน้นหรือจดุเดน่ของภาพ (Emphasis) 
 เอกภาพ (Unity) 
 ความขดัแย้ง (Contrast) 
 ความกลมกลืน (Harmony) 
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10. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………

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



 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวปิยวรรณ พรมมาก 
วัน เดือน ปี เกิด 18 พฤษภาคม 2532 
สถานที่เกิด จงัหวดัชยัภมูิ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557       รัฐศาสตร์บณัฑิต (ร.บ.)  

                       วิชาเอกความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
                       มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2555       คหกรรมศาสตร์บณัฑิต (คศ.ม.)  
                       สาขาสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่  
                       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 6004/200 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400   
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