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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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
จากสถานการณ์โรค Covid–19 ที่ยงั คงแพร่ระบาด เป็ นมหาวิกฤติทางสาธารณสุขโลกที่
ได้ สง่ ผลกระทบต่อชีวิตคนทัว่ โลกอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ในปั จจุบนั หลายประเทศยังคงมีจานวนผู้ติดเชื ้อ
เพิ่มขึ ้นอยูเ่ รื่ อยๆ ซึง่ ภาครัฐในหลายประเทศต้ องใช้ มาตรการล็อกดาวน์ประเทศครัง้ ใหญ่เพื่อจากัด
การแพร่ ระบาดของโรค ทาให้ ส่ง ผลกระทบต่อการใช้ ชี วิตของผู้คนและทาให้ กิจกรรมทางของ
สภาวะเศษฐกิ จ ในประเทศต่ า งๆ ทั่ว โลกต้ อ งหยุ ด ชะงั ก พร้ อมกั น เศรษฐกิ จ ร่ ว งหนัก เป็ น
ประวัติการณ์ ธุรกิจหลายๆ ประเภท เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว งานบริ การ และความ
บันเทิงนันต้
้ องชะลอตัวลง หรื อบางธุรกิจที่แบกรับค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นไม่ไหว เนื่องจากขาดรายรับใน
การทาธุรกิจก็ต้องปิ ดกิจการไป ทาให้ ผ้ คู นตกงานกันอย่างมากมาย เกิดอัตราการว่างงานสูงมาก
ซึง่ เป็ นผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรคในหลายประเทศทัว่ โลก
ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสัง คม เศรษฐกิ จ และการใช้ ชี วิ ต ของผู้ค นจาก
สถานการณ์ Covid-19 ในปี ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปี 2021 ซึ่งถือเป็ นปั จจัยที่เพิ่มให้ โลกเข้ าสู่
สถานการณ์ VUCA WORLD เต็ ม รู ป แบบ คื อ Volatility ความผัว ผวน Uncertainty ความไม่
แน่นอน Complexity ความซับซ้ อน และ Ambiguity ความคลุมเครื อ เป็ นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมผู้บริ โภคที่ทาให้ เกิดความวิตกกังวลบนความไม่แน่นอนในชีวิตและต้ องการที่พึ่งทาง
จิตใจ
รายงานวิจยั ล่าสุดจากกลุม่ ตัวอย่าง 1,200 คน ในทุกช่วงอายุวยั เรื่ องของ Marketing in
the Uncertain World หรื อการตลาดของคนอยู่เป็ น โดยนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการตลาด
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จากผลการวิจัยพบว่าคนไทย 52 ล้ านคนมี
ความเชื่อในเรื่ องโชคลาง ถื อเป็ นกลุ่มที่น่าสนใจเหมาะกับนักการตลาดและผู้ประกอบการใน
การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มคนเหล่านี ้ เพื่อเข้ าถึงอินไซต์และนามาใช้ เป็ นกลยุทธ์ การตลาดเจาะ
สายมูเหล่านี ้ ซึง่ ทาให้ พบหลากหลายปั จจัยที่ทาให้ คนไทยเกิดความรู้สึกกังวลและความไม่แน่นอน
ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของโรคระบาด Covid-19 คิดเป็ นร้ อยละ 76.8% อันตรายจากปั ญหา
สิ่งแวดล้ อม เช่น PM2.5 ขยะล้ นโลก 74.6% ด้ านสังคมในเรื่ องของความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา
และความคิดเห็นต่างกัน 65% ด้ านเศรษฐกิจในเรื่ องของค่าครองชีพที่สูง และความไม่มนั่ คงใน
หน้ าที่การงาน 64% ด้ านเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทาให้ ไม่สามารถปรับตัวได้ ทันกับ เทคโนโลยี ใหม่ๆ
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62.8% และด้ านการเมืองที่เกิดสถานการณ์และส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต 62.6% (BRAND
BUFFET, 2021)
จากผลกระทบของสภาวะทางเศรษฐกิจดังกล่าว เมื่อต้ องอยู่กับความไม่แน่นอน ในยุค
โลกผันผวน “คนไทย” จึงเครี ยดและวิตกกังวลทาให้ ผ้ คู นขวนขวายหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ถึงแม้ ว่า
สังคมไทยในปั จจุบนั เป็ นยุคที่เทคโนโลยีมีความก้ าวหน้ า และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว แต่ความเชื่อ
ในอานาจของเครื่ องราง วัตถุมงคลยังคงมีให้ เห็นอยู่ และถูกนามาเป็ นตัวช่วยแก้ ไขปั ญหาที่ ห า
ทางออกไม่ได้ เสมอมา ความเชื่อเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ มาพร้ อมกับสังคมไทยมีความเกี่ ยวพันกันเป็ น
เวลานานหรื อที่สืบทอดต่อๆ กันมา ผ่านเรื่ องเล่าและประเพณีจนถึงมีการปฏิบตั ิตามกันมาผ่านรุ่น
สู่รุ่น และสังคมไทยก็เป็ นสังคมที่ยังคงมีความผูกพันกับความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่ง
พื ้นฐานเดิมของคนไทยในสมัยก่อนที่มีความเชื่อและนับถือผีสางเทวดา พร้ อมกับได้ รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมอินเดียที่รับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ต่อมาได้ รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาจึง
เป็ นการผสมผสานความเชื่อต่างๆ ที่เป็ นเอกลักษณะเฉพาะของสังคมไทย และถูกแบ่งความเชื่ อ
โชคลางออกเป็ นหลายประเภท เช่น ความเชื่อเรื่ องสี เรื่ องโหราศาสตร์ เรื่ องอัญมณีและหินสี เรื่ อง
ตัวเลข และไสยศาสตร์ เป็ นต้ น โดยเหตุผลสาคัญที่ทาให้ สังคมไทยยังมีความเชื่อในอานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ มาจากความหวาดกลัว เช่น กลัวภัยพิบตั ิ สิ่งลึกลับ อุบตั ิเหตุ และความต้ องการ เช่น
ต้ องการโชคลาภ ความรัก การประสบความสาเร็ จ และให้ แคล้ วคลาดปลอดภัย จึงยังทาให้ ผ้ คู น
ต่างยังคงเชื่อถือและศรัทธาในสิ่งที่ไม่สามารถหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มาอธิบายได้ (ถวัลรัตน์
กัลชาญกิจ และ ธาตรี ใต้ ฟ้าพลู, 2559)
ความเชื่ อ เป็ นหนึ่ง ในปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติก รรมของผู้บ ริ โ ภค เนื่ อ งจากจะเป็ น
ตัวกาหนดความตังใจและพฤติ
้
กรรมการบริ โภค และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ (Rice, 2003) ที่อธิบายว่าความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านโชคลาง
เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคนามาใช้ ในการจัดการกับความไม่แน่นอนที่กาลังเผชิญอยู่ และเป็ นกาลังใจที่ทา
ให้ ผ้ บู ริ โภคคลายความกังวลกับสภาวะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ ้น ความเชื่อโชคลางนี ้จึงเป็ นปั จจัย
สาคัญที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคและการเสี่ยงโชคต่างๆ (ธี รนุช พูศกั ดิ์ศรี กิจ และ ศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์, 2557)
ซึ่งในปั จจุบนั ความเชื่อโชคลางไม่ได้ เป็ นเรื่ องล้ าหลังอีกต่อไป ผู้ประกอบการจากหลาย
ธุรกิจเริ่ มหันมาประยุกต์ใช้ ความเชื่อเรื่ องโชคลางเข้ ากับธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้ างจุดเด่น ความ
น่าสนใจ และความแตกต่างจากคู่แข่ง โดย บุญยิ่ง คงอาชาภัทร และคณะ ได้ เรี ยกการตลาด
รูปแบบนี ้ว่า “การตลาดโชคลาง (Superstitious Marketing)” เป็ นการเพิ่มความน่าสนใจและสร้ าง
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ความแตกต่างให้ กบั สินค้ าและบริ การ โดยปั จจุบนั กระแสนิยมการซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ที่เกี่ยวกับความ
เชื่อโชคลางนันได้
้ เพิ่มมากขึ ้น จึงทาเกิด ธุรกิจใหม่ที่ใช้ ความเชื่อโชคลางเรื่ องสีมารวมกับเรื่ องของ
แฟชัน่ เข้ าด้ วยกันจนกลายเป็ นที่ร้ ูจกั เช่น กระเป๋ านาโชค แบรนด์ Keb Satang และแบรนด์ Waller
Thailand ที่ เลือกใช้ ความเชื่อโชคลางเรื่ องสี มาทาการสื่อสารไปยังผู้บริ โภค เป็ นกระเป๋ าฮวงจุ้ย
เสริมดวงเรื่ องการเงินเพื่อช่วยกระตุ้นรายรับและชะลอรายจ่าย รวมไปถึงการขับเคลื่อนพลังฮวงจุ้ย
ด้ านต่างๆ ในชีวิต โดยสามารถพิจารณาจากสีที่เหมาะกับคนเกิดวันต่างๆ เพื่อเป็ นตัวช่วยที่ดีใน
การเลือกกระเป๋ าที่ไม่ใช่แค่ถกู ใจ แต่ยงั ถูกโฉลกสาหรับผู้บริโภคทุกคน (พัชชิกา มีนิล, 2561)
รวมไปถึงเครื่ องรางของขลังนาโชคอย่างแบรนด์ไลลา ที่เป็ นการรวมกันของความเชื่อโชค
ลางเรื่ องสีของหินกับเครื่ องรางของขลังเข้ าด้ วยกัน จนกลายเป็ นเรื่ องของแฟชัน่ ที่กลายเป็ นเทรนด์
เข้ าถึงได้ ง่าย ไม่ล้าสมัย นอกจากนี ้ (Richard Wiseman, 2003) พบว่าเรื่ องของความเชื่อโชคลาง
นันมี
้ อยู่จริ ง โดยอธิบายว่า ความเชื่อโชคลางไม่ใช่เรื่ องราวของเวทมนต์ แต่ส่วนใหญ่นนั ้ ล้ วนเกิด
จากทัศนคติทงสิ
ั ้ ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภคโดยตรงและผลงานวิจยั ของ (Scully
and Cobb, 2012) ได้ สนับสนุนอีกว่าสีเป็ นปั จจัยหลักที่สนับสนุนการขายและการตลาด สามารถ
กระตุ้นความรู้ สึกของการรับรู้ สร้ างความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิ จ
สินค้ าแฟชัน่ โดยผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับ สีตอ่ การตัดสินใจซื ้อสินค้ าถึง 93% และผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่มีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าภายใน 90 วินาทีแรกที่เห็นสินค้ า และมากกว่า 62% ของผู้บริ โภคมี
การตัดสินใจซื ้อที่ขึ ้นอยูก่ บั สีเพียงปั จจัยเดียว (พัชชิกา มีนิล, 2561)
จะเห็นได้ ว่าการตลาดความเชื่อโชคลางในปั จจุบนั นัน้ เกิดขึ ้นจากการนาความเชื่ อมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ธุ ร กิ จ ที่ มี อ ยู่ แ ละท าให้ เ กิ ด สิ่ ง ใหม่ ไ ด้ และจากงานวิ จัย พบว่ า ความเชื่ อ โชค
ลาง (Superstitious) ที่มีผลต่อคนไทยมากที่สดุ คือ พยากรณ์ โหราศาสตร์ พระเครื่ องวัตถุมงคล สี
มงคล ตัว เลขมงคล และเรื่ อ งเหนื อ ธรรมชาติ เมื่ อ น ามาพิ จ ารณาแล้ ว ความเชื่ อ เรื่ อ งสี ม งคล
สามารถนามาสร้ างธุรกิจได้ อย่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นสีเสื ้อมงคลประจาวันเกิด สีลิปสติกเสริ ม
ดวง กระเป๋ าเงินเรี ยกทรัพย์ตามสีวนั เกิด ต่างๆ และประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริ โภคทาง
การตลาดในปั จจุบันมี สัดส่วนทางการตลาดของเสื อ้ ผ้ าแฟชั่นตังแต่
้ ปี 2561 – 2563 เป็ นไปใน
ทิศทางที่ ดี มี แนวโน้ ม ทางการตลาดที่ มี มูลค่าการเติบโตที่ สูง ขึน้ อย่างเรื่ อยๆ ทัง้ มูลค่าตลาดอี
คอมเมิ ร์ซ และตลาดค้ าปลี กในประเทศไทย และยัง มี การคาดการณ์ ว่าธุ รกิ จ เสือ้ ผ้ า มี แนวโน้ ม
สัด ส่ว นในตลาดเพิ่ ม จาก 37.8% ในปี 2018 เป็ น 51.1% ภายในปี 2022 ซึ่ง ล่า สุด กระทรวง
อุตสาหกรรม ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลปี 2563 ว่าไทยมีตวั เลขการส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม มีมูลค่า
5,748.8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 178,121.8 ล้ านบาท โดยตลาดส่งออกหลักของไทยคือ
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กลุม่ ประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริ กา คาดการณ์ว่าหากผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยได้ รับการพัฒนาต่อ
ยอดจนสามารถตอบโจทย์ตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ ก็จะยิ่งเป็ นส่วนสาคัญในการ
ผลักดันการสร้ างรายได้ มากยิ่งขึ ้น (ไทยโพสต์, 2564)

ภาพประกอบ 1 แนวโน้ มการตลาดแฟชัน่ ปี 2018
ที่มา : https://positioningmag.com/1186164

ภาพประกอบ 2 สินค้ าขายดีบนโลกออนไลน์ปี 2562
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859930
ด้ วยแนวโน้ มของพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปิ ดรับความเชื่อโชคลาง และสถานการณ์ตลาดที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจแฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย การส่งเสริ ม พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก
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ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้ วยการออกแบบเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเชื่อมโยงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทย โดยใช้ ต้นทุนทางวัฒนธรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
ด้ วยการออกแบบลวดลายผ้ าไหมแบบใหม่เชิงสร้ างสรรค์บนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการแปร
รูปตัดเย็บเสื ้อผ้ าที่ทนั สมัยเป็ นการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทออีสาน ที่พฒ
ั นาผ้ าไทยให้ ได้ รับความ
นิยมในระดับสากล ส่ง เสริ ม การต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากผ้ าไทยและเครื่ องนุ่งห่ม ตรงตามความ
ต้ องการของผู้บริ โภคที่ สามารถนามาใช้ งานได้ จริ งในชีวิต ประจาวัน เป็ นการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมแบบใหม่ในกลุม่ ตลาดใหม่สภู่ าคอุตสาหกรรมที่สามารถสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เศรษฐกิจ
และจากการผลักดันผ้ าไทยของเหล่าดารา เซเลบ คนดัง ที่เริ่ มหันมาสวมใส่ชดุ ผ้ าไทยใน
การออกงานหรื อท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ ้น เช่ น “แพรี่ พาย” ที่ทาหน้ าที่ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ ในการ
ผลักดันผ้ าไทยที่ไม่ใช่แค่ในกลุ่มผู้ติดตามกว่าล้ านคนเท่านัน้ ที่กล่าวขวัญถึงอยู่ในทุกที่รวมถึงใน
งานเดินแบบแบรนด์ดงั ระดับโลกที่กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ทาให้ เสนห์ของผ้ าไทยคือความเป็ น
หนึ่งเดียวในโลก ถือเป็ นความภาคภูมิใจในการได้ ครอบครองศิลปะบนผืนผ้ าอย่างไร้ ขีดจากัด ผ้ า
ไทยในแต่ล ะภูมิ ภ าคมี ความสวยงามและอัตลักษณ์ ท้องถิ่ นที่ แตกต่างกันไป แสดงออกถึง ภูมิ
ปั ญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ทาให้ ผ้าทอแต่ละผืนมีเรื่ องเล่าประวัติความเป็ นมาที่แ ฝง
ไปด้ วยคติความเชื่อตามวัฒนธรรม (VOGUE THAILAND, 2561)
การทอผ้ าไหมมัดหมี่ของคนไทยนับเป็ นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดย
ผ่านกระบวนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีคณ
ุ ค่าจากรุ่นสู่
รุ่นมาจนถึงปั จจุบนั นับเป็ นภูมิปัญญาที่เกิดจากวิถีการดาเนินชีวิตทางเกษตรกรรมของคนไทยมา
แต่อดีต เช่น การปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม การปลูกฝ้ายการทอผ้ าการทานา เป็ นการดาเนินชีวิตที่ต้อง
ใช้ ปัจจัยสี่ในการดารงชีพ ภูมิปัญญาการทอผ้ ามิได้ เป็ นเพียงเครื่ องนุง่ ห่มของคนไทยแต่เป็ นการสืบ
ทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่พฒ
ั นามาจนถึงปั จจุบนั และกลายเป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นสร้ าง
รายได้ ให้ แก่ชมุ ชนในท้ องถิ่นต่างๆ อาทิเช่น ผ้ าแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้ ากาบบัว ของจังหวัด
อุบลราชธานี เป็ นต้ น (ประภาศรี ถนอมธรรม, 2561)
การทอผ้ าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ มีประวัติศาสตร์ การทอผ้ าไหมมายาวนานกว่า
200 ปี นับเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน โดยจังหวัดชัยภูมิมีประวัติการ
ทอผ้ ามายาวนานพร้ อมๆ กับการก่อตังเมื
้ องชัยภูมิ แม่บญ
ุ มี ภริยาของเจ้ าพระยาภักดีชมุ พลหรื อที่
ชาวจังหวัดชัยภูมิเรี ยกท่านว่าเจ้ าพ่อพญาแล ได้ นาภูมิปัญญาการทอผ้ ามาจากกรุงเวียงจันทน์มา
สอนให้ ชาวบ้ านทอผ้ าไหม เริ่ มแรกมีการทอผ้ าไหมเพื่อใช้ ในชีวิตประจาวัน ลวดลายที่ปรากฏบน
ผืนผ้ านันได้
้ อาศัยแนวความคิดที่ได้ จากการดารงชีวิตประจาวัน โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการนา
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ธรรมชาติรอบตัวมาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่ อาทิเช่น ลาย “หมี่คนั่ ขอ
นารี ” ซึ่งเป็ นลายที่เป็ นเอกลักษณ์ลายหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ โดยลายขอนารี ได้ แนวความคิดจาก
ตะขอไม้ ไผ่ของชาวนาแล้ วนามาประยุกต์กบั ลายดังเดิ
้ ม คือลายหมี่คนั่ รวมเป็ นลายหมี่คนั่ ขอนารี
เดิมทีเรี ยกว่า ขอกระหรี่
“หมี่คนั่ ขอนารี ” เป็ นการนาลายมา 2 ลาย มาประยุกต์ใส่รวมกัน คือลายหมี่คนั่ เป็ นลาย
โบราณที่แม่บุญมีได้ คิดสร้ างสรรค์ประดิษฐ์ ขึน้ มา และถูกถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานจนถึงปั จจุบนั
นับเป็ นลายเอกลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มของจังหวัดชัยภูมิ ส่วนอีกลายคือลายขอนารี เดิมชาวบ้ านเรี ยกว่า ขอ
กระหรี่ ซึ่งจินตนาการมาจากตะขอที่คนโบราณใช้ ตกั น ้า (ใช้ เกี่ยวกับตะกร้ าในการตักน ้า เป็ นรู ป
คล้ ายตัวอักษรเอส ของภาษาอัง กฤษ) เปลี่ ยนชื่ อมาเป็ นขอนารี สื บเนื่ องจากในปี พ.ศ.2511
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนั ปี หลวง ได้ โดยเสด็จพระราช
ดาเนินมาที่จงั หวัดชัยภูมิและมีกลุ่มทอผ้ าไหมได้ นาผ้ า ทอลายขอกระหรี่ ไปทูลเกล้ าทูลกระหม่อม
ถวาย ทรงมีพระราชเสาวนีย์ว่า “ชื่อลายอะไร” ชาวบ้ านตอบว่า ลาย“ขอกระหรี่ ” ท่านทรงรับสัง่ ว่า
“ชื่อไม่เพราะ” เลยพระราชทานชื่อให้ ใหม่วา่ “ขอนารี ” หลังจากนันกรมพั
้
ฒนาชุมชนและกรมหม่อน
ไหมได้ จัดและคัดเลือกให้ ลายหมี่คนั่ ขอนารี เป็ นผ้ าลายเอกลักษณ์ ของจังหวัดชัยภูมิในปี 2553
(ประภาศรี ถนอมธรรม, 2561)
จากพฤติกรรมความเชื่อโชคลางในด้ านต่างๆ จึงสามารถนามาประยุกต์เข้ ากับการทา
ธุรกิจในปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผ้ ูคนต้ องการโหยหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิ ตใจ
การนาเอาสินค้ าพื ้นเมืองมาออกแบบพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการใน
ยุคนี ้ และเป็ นการส่งเสริมธุรกิจท้ องถิ่นชุมชนและการท่องเที่ยวของจังหวัด
อย่างไรก็ตามจากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า แม้ ว่าเทคโนโลยีจะมีความก้ าวหน้ าหรื อ
พัฒ นาไปมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางใดก็ ต าม แต่ค่า นิ ย มความเชื่ อ และพฤติก รรมของ
สังคมไทยยังคงมีความเชื่อเรื่ องของโชคลางอยู่เสมอ ผู้วิจยั จึงได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญและคุณค่า
แห่งความงามของผ้ าไหมมัดหมี่ไทย ลายหมี่คนั่ ขอนารี ที่เป็ นลวดลายเอกลักษณ์เก่าแก่ของ อ.บ้ าน
เขว้ า จ.ชัยภูมิ โดยเกิดจากการนาลายหมี่คนั่ แบบโบราณมาประยุกต์กับลายมัดหมี่ขอ และทาให้
เกิดความหมายและลวดลายสอดคล้ องกับความเชื่อของไทย จึงได้ แนวคิดที่จะทดลองพัฒนาการ
ออกแบบลายหมี่คนั่ ขอนารี เพื่อรู ปแบบธุรกิจการแต่งกายผสมผสานกับความเชื่อเรื่ องโชคลางให้
เกิดธุรกิจใหม่ ให้ สอดคล้ องกับ บุญยิ่ง คงอาชาภัทร และคณะ (2556) เสนองานวิจยั การตลาดโชค
ลาง (Superstitious Marketing) เพิ่มเสน่ห์ให้ ธุรกิจด้ วยแนวคิดการตลาดโชคลาง โดยได้ สารวจ
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 422 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหาครและปริ มณฑล ผู้ชายร้ อยละ 26 และ
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ผู้หญิงร้ อยละ 72 พบว่าอิทธิพลความเชื่อโชคลางส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเป็ นหลัก ร้ อยละ 37
ส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างเลือกซือ้ สินค้ าและบริ การเพื่อความสบายใจร้ อยละ 69 โดยมีความ
ต้ องการในเรื่ องปกป้องคุ้มครองให้ ตนเองแคล้ วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ ายต่างๆ เป็ นร้ อยละ 34
ซึ่ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความเชื่ อ ในสัง คมไทยมาจาก 3 ปั จ จัย ได้ แ ก่ วัฒ นธรรม เรื่ อ งราว และ
ประสบการณ์ที่สืบทอดต่อกันมาผ่านเรื่ องเล่าและประเพณี จนถึงมีการปฏิบตั ิตามกันมาผ่ านรุ่ นสู่
รุ่น นอกจากนี ้ผู้ประกอบการจากหลายธุรกิจเริ่ มหันมาประยุกต์ความเชื่อเรื่ องโชคลางเข้ ากับธุรกิจ
ของตนเอง อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจที่แตกต่างให้ กบั สินค้ าผ้ าไหมมัดหมี่ที่เกิด
จากการทออันประณีตและงดงาม
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อออกแบบพัฒนาเครื่ องแต่งกายโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จและเห็ น คุณ ค่ า ของ
ศิลปหัตถกรรม พื ้นบ้ าน อันจะเป็ นประโยชน์ในการอนุรักษ์ และสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติไทย
2. เป็ นการประยุกต์ความเชื่อเรื่ องโชคลางเข้ ากับธุรกิจ เพื่อสร้ างความแตกต่างจากสินค้ า
กลุม่ เดียวกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากร ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 9 ท่าน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 สาขาตามความชานาญ กล่าวคือ ผู้ความเชี่ยวชาญสาขาผ้ าไทย จานวน 3 ท่าน ผู้
ความเชี่ยวชาญสาขาการออกแบบ จานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญสาขาธุรกิจ จานวน 3 ท่าน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั
กลุ่ม ตัวอย่าง ได้ แก่ บุคคลทั่วไปที่ มี สุขภาพปกติ เพศ ชาย และหญิ ง อายุ 20 ปี
จานวน 113 คน ในการทาแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปและประเมินความพึงพอใจในการออกแบบ
พัฒนาลวดลายที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ลายหมี่คนั่ ขอนารี คือ ลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของอาเภอบ้ านเขว้ า
จังหวัดชัยภูมิ ซึง่ เกิดจากการนาลวดลายหมี่คนั่ โบราณพื ้นฐานมาประยุกต์รวมกับลายหมี่ขอที่เป็ น
ลวดลายดังเดิ
้ ม จึงทาให้ เกิดเป็ นลวดลายใหม่และได้ รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระบรมสมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เป็ นผ้ าไหมมัดหมี่ลายหมี่คนั่ ขอ
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ
2. ธุรกิจการแต่งกาย คือ ธุรกิจในรูปแบบเสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่ม ทังที
้ ่เป็ นอุตสาหกรรมและ
ครัวเรื อน เพื่อตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์ สาหรับสวมใส่เพื่อป้องกันร่ างกาย
จากสภาวะแวดล้ อม สภาพอากาศ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความสุภาพ และยังเพื่อ
สะท้ อนถึงสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และรสนิยมส่วนบุคคล
3. ความเชื่อโชคลาง คือ เป็ นความเชื่อที่ไม่สามารถอธิบายได้ โดยหลักของเหตุผล เป็ น
เรื่ องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกี่ ยวกับวัตถุสิ่งของ การกระทา หรื อสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องที่เกิ ด
ขึ ้นกับมนุษย์ และถือได้ ว่าเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องการหาสิ่งยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจในการทาสิ่งต่างๆ
กรอบแนวคิดในงานวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ ดงั ต่อไปนี ้
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวัดผลจากผู้เชี่ยวชาญ

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การออกแบบพัฒนาลายหมี่คนั่ ขอนารี เพื่อรู ปแบบธุรกิจการแต่งกายเสริ มดวงตามความ
เชื่อโชคลาง ผู้ศึกษาได้ ทาการรวบรวมวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและหนังสือทาง
วิชาการต่างๆ รวมทังงานวิ
้
จยั ที่เกี่ ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา และกาหนดเป็ น
แนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาลายผ้ าเอกลักษณ์ อาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
4. กรอบแนวคิด
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับผ้ าไหมมัดหมี่
ผ้ ามัดหมี่เป็ นหนึ่งในวิธีการทอผ้ าพื ้นบ้ านของไทย เป็ นศิลปะการทอผ้ าที่นิยมทากัน
มาตังแต่
้ สมัยโบราณและสามารถพบได้ ในทุกภาคของประเทศไทย ในแต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบ
และชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันออกไป
ภาคเหนื อ มี ชื่ อ เรี ย กมัด หมี่ ใ นภาษาค าเมื อ งว่ า “มัด ก่ า น” มี ที่ ม าจากการผลิ ต
เนื่องจากคาว่า “ก่าน” หมายถึงลายพาดขวาง พบได้ ในจังหวัดกาแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย
เพชรบูรณ์ และยังพบได้ ในชนกลุม่ น้ อยคือ เผาลัวะ และกะเหรี่ ยง
ภาคใต้ ผ้ ามัดหมี่ของภาคใต้ อนั มีจงั หวัดปั ตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส มีคาเรี ยก
ขานผ้ าชนิดนี ้ในคามลายูท้องถิ่นว่า “ลีมา” ซึ่งแปลว่า “ห้ า” บ่งบอกถึงสีสนั ของผ้ าที่มีสีหลัก 5 สี
นิยมใช้ ฝ้ายในการทาผ้ ามัดหมี่แทนไหม เนื่องจากภูมิประเทศเป็ นพื ้นที่ที่ฝนตกชุกไม่เหมาะกับการ
ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ลักษณะลายมัดหมี่จะปรากฏอยู่ตรงเชิงผ้ าเป็ นส่วนใหญ่และลวดลายไม่
ซับซ้ อน
ภาคกลาง ชาวไทยภาคกลางเรี ยกผ้ าชนิดนี ้มาตังแต่
้ ครัง้ โบราณว่า “ผ้ าปูม” นิยมทอ
ผ้ าฝ้ายมัดหมี่ผสมกับตีนจกและนิยมใช้ สีที่ตดั กันพบได้ มากที่จงั หวัดลพบุรี
ภาคอีสาน มีคาเรี ยกขานในหมูช่ าวไทยอีสานหรื อไทยลาวว่า “หมี่” หรื อ “มัดหมี่” คา
ว่าหมี่นนหมายถึ
ั้
งไหมผ้ ามัดหมี่ในภาคอีสานจึงหมายถึง การมัดย้ อมเส้ นไหมก่อนนาไปทอเป็ นผืน
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ผ้ า พื ้นที่ภาคอีสานมีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การเลี ้ยงไหมจึงนิยมใช้ ไหมในการมัดหมี่ เนื่องจากมี
อารยธรรมที่ยาวนาน จึงมีการพัฒนาลวดลายที่มีความซับซ้ อนและละเอียดสวยงามมากกว่าภาค
อื่นๆ ทางอีสานใต้ นนจะได้
ั้
รับอิทธิพลมาจากเขมร มีเอกลักษณ์ที่ความงามโดดเด่น ประณีต จาก
การใช้ เส้ นไหมน้ อย โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ เป็ นหัตถกรรมที่สวยงามเป็ นที่กล่าวขานและเป็ นที่
รู้ จักมานาน มีเอกลักษณ์ เฉพาะท้ องถิ่น แตกต่างจากที่จังหวัดนครราชสีม าจะเป็ นอีกรู ป แบบที่
แปลกตา มีสีสนั ที่สดใสและเนื ้อละเอียดแน่น ลวดลายอิสระและทันสมัย
ลวดลายมัดหมี่ที่มีการสื บทอดต่อกันมาตังแต่
้ สมัยโบราณนัน้ ส่วนใหญ่ได้ รับแรง
บัน ดาลใจมาจากธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มในวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า น รวมถึ ง ความเชื่ อ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ด้ วย เช่น ลายดอกแก้ ว ลายต้ นสน ลายกวาง ลายนกยูง ลายเต่า
ลายพญานาค ลายโคมห้ า ลายโคมเจ็ด ผ้ ามัดหมี่มีบทบาทในวิถีชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย หญิงสาว
ต้ องทอผ้ าเพื่อทาเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม วัสดุเส้ นที่ใช้ สามารถบ่ งบอกถึงฐานะความเป็ นอยู่ ความอุดม
สมบูรณ์ของพื ้นที่และยังแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้ านเทคนิคของแต่ละกลุ่มชนได้ อีกด้ วย (ภัทรพร
สุขะกูล, 2555)
ผ้ ามัดหมี่ คือการทอผ้ าไหมมัดหมี่ เป็ นศิลปะการทอผ้ าพื ้นเมืองชนิดหนึง่ เกิดจากการ
มัดย้ อมไหมให้ เกิดสีแล้ วนาไปทอเป็ นผืนผ้ าและเกิดลวดลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลายเชื ้อ
สายอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็ นคนเชื ้อสายลาว ซึ่งมี กรรมวิธีทอผ้ าในลักษณะใกล้ เคียงกัน คือการทอ
ผ้ าฝ้ายและไหมด้ วยการทอแบบขิดและเทคนิคการมัดหมี่เป็ นส่วนใหญ่ เช่น ผ้ าทอจังหวัดชัยภูมิ
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ส่ ว นกลุ่ ม ชาวไทยเชื อ้ สายเขมร ส่ ว นใหญ่ อ าศัย อยู่ ใ นตอนใต้ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ แก่ บริเวณจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ และศรี ษะเกษนันนิ
้ ยมทอผ้ าไหมและ
ผ้ าฝ้าย ทังชนิ
้ ดเป็ นผ้ าซิ่น ผ้ าขาวม้ า และผ้ าโสร่ ง ผ้ าทอพื ้นเมืองของกลุ่มชาวไทยเชือ้ สายเขมร
โดยทัว่ ไป มักทอด้ วยลวดลายละเอียด สีสนั กลมกลืนกัน (สยามภูษา, 2555)
ความหมายของผ้ ามัดหมี่
มัดหมี่ หมายถึงผ้ าที่เกิดจากกรรมวิธีการมัดไหมเป็ นเปลาะๆ แล้ วจึงนาไปย้ อมด้ วย
ลักษณะพิเศษของผ้ าไหม คือ ลวดลายที่เกิดขึ ้นจากการซึมของสีไปตามส่วนต่างๆ ที่เว้ นไว้ โดยไม่
ถูกมัดในขณะย้ อมจึง ทาให้ เกิ ดลวดลายที่ ไม่คมชัดเหมื อนผ้ าทอแบบอื่ นๆ มี ความเหลื่ อมของ
ลวดลายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนเล็กน้ อยในการทอ ถือเป็ นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของผ้ าไหม
มัดหมี่ที่ทาให้ ผ้าแต่ละผืนมีความไม่เหมือนกันอย่างสิ ้นเชิง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543)
มัดหมี่ เป็ นศัพท์เทคนิคในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า “Ikat” หมายถึง ลวดลายที่ปรากฎลง
บนผืนผ้ าหลังจากการมัดลวดลายแล้ วย้ อมด้ วยสีต่างๆ เทคนิคของการทอผ้ าไหมมัดหมี่นีน้ ับว่า
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เป็ นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่ คนสมัยโบราณสามารถใช้ เทคนิคมัดย้ อมในการทอผ้ า (ศิริ ผาสุก,
2545)
ดังนัน้ มัดหมี่ หมายถึงกระบวนการวิธีทอผ้ าไทย โดยมีขนตอนการน
ั้
าเส้ นไหมไปทา
การมัดและย้ อมเป็ นสีตา่ งๆ ก่อนที่จะนามาทอเป็ นลวดลาย และสามารถสร้ างสรรค์ได้ หลากลาย
ลวดลายจากการมัดย้ อม และลวดลายจะมีการซึมจากสีที่สวยงามทาให้ เกิดมิตขิ องผ้ า
ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาลายผ้ าเอกลักษณ์ อาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิ
ประวัติความเป็ นมาของอาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิ
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่บ้านกุดไข่นนุ่ อาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิแสดง
ให้ เห็นว่าพื ้นที่นี ้เป็ นชุมชนมาตังแต่
้ สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 17-19) หลังจากพุทธศตวรรษที่
18 ประชากรในภาคอีสานลดลงมีเมืองโบราณจานวนมากถูกทิ ้งร้ าง อาจจะด้ วยสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ การทามาหากินของราษฎรฝื ดเคืองหรื ออาจเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงทาให้
ประชากรย้ ายถิ่นฐาน ซึ่งบ้ านเขว้ าและอาเภออื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ คงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
เมืองโบราณหลายแห่งในภาคอีสานคือถูกทิ ้งร้ าง ดังปรากฏในพงศาวดารว่า เมืองชัยภูมิถกู ทิ ้งร้ าง
อยู่นานจนถึ ง สมัยสมเด็จ พระนารายณ์ ม หาราชแห่ง กรุ ง ศรี อยุธ ยา จึง มี ผ้ ูคนจากเมื องโคราช
(นครราชสีมา) ส่วนหนึ่งมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในเมืองชัยภูมิ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ แต่งตังพระยาภั
้
กดีชมุ พล (แล) ขึ ้นเป็ นเจ้ าเมืองปกครองเมืองชัยภูมิที่ตงขึ
ั ้ ้น
ใหม่ ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของเมืองชัยภูมิในปั จจุบนั โดยหลังจากการปฏิรูปการปกครองในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ า อยู่หวั เมืองชัยภูมิแบ่งออกเป็ น 5 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมือง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ อาเภอภูเขียว อาเภอจัตรุ ัส และอาเภอบาเหน็จณรงค์ แต่ในปั จ จุบนั จังหวัด
ชัยภูมิมี 16 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมืองชัยภูมิ อาเภอภูเขียว อาเภอจัตรุ ัส อาเภอแก้ งคร้ อ อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ อาเภอหนองบัวแดง อาเภอคอนสาร อาเภอบ้ านเขว้ า อาเภอคอนสวรรค์ อาเภอ
บาเหน็จณรงค์ อาเภอเทพสถิต อาเภอบ้ านแท่นอาเภอหนองบัวระเหว อาเภอภักดีชมุ พล อาเภอ
เนินสง่า อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิตงอยู
ั ้ ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริ เวณใจกลางของประเทศ เส้ นรุ้งที่
15 องศาเหนื อ เส้ นแวงที่ 102 องศาตะวั น ออก สู ง จากระดับ น า้ ทะเล 631 ฟุ ต ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 332 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรื อ
7,986,429 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 7.6 ของพื ้นที่ทงหมดของภาค
ั้
และร้ อยละ 2.5 ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
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มีเนือ้ ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของภาค และใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของประเทศ มีอ าณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้ เคียง ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์

ภาพประกอบ 4 แผนที่แสดงที่ตงและอาณาเขต
ั้
ที่มา : http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about1.php
ตามเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว กล่าวว่า เซียงสี เซียงทอง เซียง
หวิงและเซียงย้ อย ราษฎรจาก “บ้ านข่าว” เขตอาเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ เดินทางเพื่อล่า
สัตว์จนมาถึงบริ เวณแห่งหนึ่งเต็มไปด้ วยป่ าไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์ พรานที่มาจึงได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
บริ เ วณที่ แห่ง นี เ้ หมาะสมที่ จ ะตัง้ หลักปั กฐานในการตัง้ บ้ านเรื อนเป็ นที่ อยู่อาศัย จึง ได้ ช วนกัน
โยกย้ ายชักชวนญาติพี่น้องมาตังรกรากถิ
้
่นฐานบ้ านเรื อนจนเกิดเป็ นหมูบ่ ้ านเล็กๆ ขึ ้น
ต่อมาได้ มีการอพยพมาอยูอ่ าศัยเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ และมีการตังชื
้ ่อหมูบ่ ้ านตามภูมิลาเนา
เดิมของตนที่อพยพมาว่า “บ้ านข่าว” ที่มาจากจังหวัดนครราชสีมา ประชาชนโดยทัว่ ไปที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านแห่งนี ้ยังเรี ยกชื่อว่า “บ้ านข่าว” ประมาณปี พ.ศ. 2393 ทางราชการจึงได้ มีการสารวจ
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หมูบ่ ้ านพบว่าหมู่บ้านแห่งนี ้ชื่อ “บ้ านข่าว” ตามคาพูดของชาวบ้ านแต่ภาษาทางการทางภาคกลาง
ทาให้ เรี ยกชื่อเพี ้ยนไปและลงเป็ นหลักฐานทางราชการว่า “บ้ านเขว้ า” (ยงยุทธ ทองเจริญ, 2010)
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
ราษฎรส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม ร้ อยละ 85 มี ฐ านะยากจน ร้ อยละ 0.68
ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรรม เช่น การปลูกผัก การปลูกพืชไร่ พืชสวน การเลี ้ยงสัตว์ การ
รับจ้ างใช้ แรงงาน ราษฎรมีรายได้ ต่อคน/ต่อปี ประมาณ 20,000 บาท อาชีพรองได้ แก่การทอผ้ า
ไหมการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม อาชีพรอง (สามารถทาเป็ นอาชีพเสริ มได้ ดี) ก่อให้ เกิดรายได้ ทาให้
เศรษฐกิจดีขึ ้นจนได้ ขนานนามว่าชุมชนบ้ านผ้ าไหม (ยุภาพร เจริญวัฒนมณีชยั , 2560b)
ท้ องที่อาเภอบ้ านเขว้ าประกอบด้ วยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 7 แห่ง ได้ แก่
เทศบาลตาบลบ้ านเขว้ า ครอบคลุมพื ้นที่บางส่วนของตาบลบ้ านเขว้ า
เทศบาลตาบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลบ้ านเขว้ า (นอกเขตเทศบาลตาบล
บ้ านเขว้ า)
เทศบาลตาบลตลาดแร้ ง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลตลาดแร้ งทังต
้ าบล
เทศบาลตาบลลุม่ ลาชี ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลลุม่ ลาชีทงต
ั ้ าบล
องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลชีบนทังต
้ าบล
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคา ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลภูแลนคาทังต
้ าบล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลโนนแดง ครอบคลุม พื น้ ที่ ต าบลโนนแดงทัง้ ต าบล
(สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้ านเขว้ า, 2559)

ภาพประกอบ 5 ท้ องที่อาเภอบ้ านเขว้ า
ที่มา : https://district.cdd.go.th/bankhwao/ประวัติ
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บ้ านเขว้ ากับผ้ าไหม
ชาวชัยภูมิโดยเฉพาะตาบลบ้ านเขว้ า จะทอผ้ าเพื่อใช้ ในครัวเรื อนและใช้ ในพิธีกรรม
หรื อประเพณีตามความเชื่อพื ้นบ้ าน และสาหรับสวมใส่ในโอกาสพิธีการต่างๆ เช่น พิ ธีเลี ้ยงผีไร่ ผี
นา งานแต่งงาน ใช้ เป็ นเครื่ องแต่งกายของเจ้ าบ่าว เจ้ าสาว เป็ นของรับไหว้ สาหรับญาติฝ่ายชายใน
งานแต่งงาน รวมถึงงานบุญทอผ้ าถวายพระ ประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีต่างๆ ผู้คนจะ
แต่งกายด้ วยผ้ าไหม ทังชายและหญิ
้
งเป็ นการประกวดประชัน ทังฝี
้ มือการทอและการตัดเย็บไปใน
ตัว ซึ่งผ้ าที่ชาวบ้ านนิยมผลิต ได้ แก่ ผ้ าไหมและผ้ าฝ้าย โดยหญิ งชาวบ้ านจะทอผ้ าในยามเย็น
หลังจากการทานาหรื อในวันที่ไม่ได้ ไปดูแลนาข้ าวกับพ่อแม่หรื อสามี เว้ นแต่ในช่วงฤดูแล้ งที่ไม่มี
การทานา หญิงชาวบ้ านจะทอผ้ าเกือบทุกวัน ในขณะที่สมาชิกฝ่ ายชายในครอบครัว ทาเครื่ องมือ
จักรสาน ซ่อมแซมอุปกรณ์ทานา ปลูกข้ าว ล่าสัตว์ (พงศ์ผกา ทีบวั บาน, 2556)
ในงานศึกษาของมณเฑียร ตังศิ
้ ริพฒ
ั น์ นักวิชาการจากวิทยาลัยครู นครราชสีมา ได้
อธิบายว่า ผ้ ามัดหมี่จดั เป็ นผ้ าพื ้นเมืองชนิดหนึ่งของชาวอีสาน ซึ่งมีทงทอด้
ั ้ วยใยฝ้ายและทอด้ วย
ไหม ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทอผ้ ามัดหมี่เกิดขึ ้นเมื่อไหร่ ได้ รับอิทธิพลมาจากไหนแต่เป็ นไปได้ ว่า
การทอผ้ าไหมมัดหมี่ของคนในภาคอีสานนัน้ น่าจะมีมาพร้ อมกับการอพยพของคนจากเวียงจันทร์
ประเทศลาว มายังภาคอีสานในสมัยรัตนโกสินทร์ หรื อเมื่อประมาณ 200 กว่าปี ที่ผ่านมา โดยจาก
การสัมภาษณ์ คุณกิมหลัน่ แรงโนนแดง ประธานกลุ่มสตรี สหกรณ์บ้านเขว้ าพัฒนา ทาให้ ทราบว่า
การมัดหมี่ เ ป็ นวิธี การทาลวดลายบนเส้ นไหมก่อนที่ จ ะนาไปทอเป็ นผื น ซึ่ง ลวดลายของผ้ าจะ
สวยงามเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั ฝี มือของผู้ทอผ้ าแต่ละคน (พงศ์ผกา ทีบวั บาน, 2556)
กล่าวได้ ว่าสาหรับการทอผ้ าไหมมัดหมี่ในอดีตนันชาวบ้
้
านนิยมผลิตใช้ ในครัวเรื อน
โดยในช่วงนอกฤดูกาลทานา เนื่องจากเป็ นช่วงที่ช าวบ้ านมี เวลาว่างและชาวบ้ านจะถ่ายทอด
ความรู้ เรื่ องการเลี ้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้ าไหม และการมัดหมี่ผูกลวดลายผ้ าสืบต่อกันมา
ภายในกลุ่มเครื อญาติจากรุ่นสู่รุ่น โดยนิยมสวมใส่ผ้านุ่งที่ทอจากผ้ าไหมมัดหมี่ในงานมงคลต่างๆ
ภายในชุมชนมีการค้ าขายผ้ าไหมมัดหมี่สาเร็ จรู ป แต่ผ้าไหมที่ขายกันมีราคาไม่สูง ลวดลายผ้ ามี
ไม่กี่แบบและคุณภาพผ้ าก็ยงั ไม่ดี เมื่อซักแล้ วสีจะตก
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นของอาเภอบ้ านเขว้ า เริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ ไป
ในพ.ศ. 2523 นายถนอม แสงชมภู นายอาเภอขณะนันได้
้ นาผ้ าไหมส่งไปยังศูนย์ศิลปาชีพ สวน
จิตรลดา ด้ วยคุณภาพของผ้ าไหมที่มีลวดลายแปลกตาและฝี มือประณีต จึงได้ รับความสนใจและมี
ผู้สงั่ ทอเข้ ามาเป็ นจานวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ผู้วา่ ราชการจังหวัดชัยภูมิในขณะนัน้ (ร.ต. สุ
นัย ณ อุบล รน.:ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ด้านผ้ าไหมและผู้เชี่ยวชาญด้ านผ้ าไหม) ได้ ให้ การส่งเสริ ม
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การผลิตและส่งผ้ าไหมเข้ าประกวดในโครงการศิลปาชีพที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร
ได้ รับรางวัลชนะเลิศ หลังจากนันจึ
้ งได้ รับการคัดเลือกให้ สง่ เข้ าประกวดและยังได้ รับรางวัลชนะเลิศ
ด้ านผ้ าไหมเกือบทุกปี
ในปี พ.ศ. 2545 ผ้ าไหมบ้ านเขว้ าได้ รับการพิจารณาเป็ นสินค้ าในโครงการ “หนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดและในการประกวดสินค้ า OTOP ของกรมการ
พัฒ นาชุม ชน กระทรวงมหาดไทย และยัง ได้ รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศใน ปี พ.ศ. 2547
อาเภอบ้ านเขว้ าจึงได้ รับเกียรติให้ เป็ นบ้ านทอผ้ าไหม “ไม้ แรกของประเทศ” ตามโครงการ “ถักร้ อย
ดวงใจ มหกรรมผ้ า ไทย เทิดไท้ องค์ราชินี ” เพื่ อนาขึน้ ทูลเกล้ าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72
พรรษา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2563)
ลวดลายผ้ าไหมบ้ านเขว้ า
เอกลักษณ์ของลายผ้ าไหมัดหมี่บ้านเขว้ า เป็ นการสะท้ อนถึงความเป็ นอยู่และวิถีชีวิต
ของชุมชนที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้ อม ก่อให้ เกิ ดจินตนาการในการคิดค้ นลวดลายต่างๆ บนผืนผ้ าที่
ถ่ายทอดออกมาจนถึงปั จจุบนั
ผ้ าไหมมัดหมี่อาเภอบ้ านเขว้ า เป็ นชุมชนที่มีการทอผ้ าไหมที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ร้ ู จักกัน
มานานในหมู่ผ้ ูนิยมผ้ าไหม และเกิ ดการเล่าขานแพร่ ก ระจายในกลุ่ม นักสะสมผ้ าไหมว่า เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองสืบต่อถ่ายทอดกันมาแต่โบราณ เอกลักษณ์ของลายผ้ าหมี่คนั่
ขอนารี เกิดจากการทาหมี่คนั่ ลายโบราณ ซึ่งเป็ นลายพื ้นฐานมารวมกับลายมัดหมี่ กลายเป็ นลาย
เอกลักษณ์ไหมชัยภูมิที่มีความโดดเด่นสวยงาม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นผ้ าไหมมัดหมี่เป็ นการสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ทาให้ สภาพสังคม
โดยรวมดีเพราะทุกคนได้ อยู่กนั พร้ อมหน้ า ครอบครัวอบอุ่น เมื่อภูมิปัญ ญาผ้ าไหมมัดหมี่ก่อให้ เกิด
รายได้ ทาให้ ทุกคนรักถิ่นฐานไม่ย้ายที่อยู่ เพราะเห็นคุณค่า เกิดความภูมิใจ เกิดจิตสานึก อันเป็ น
แนวทางในการอนรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นผ้ าไหมมัดหมี่ อีกแนวทางหนึ่งของชาวชุมชนบ้ านเขว้ า
และถือได้ ว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่นผ้ าไหมมัดหมี่ของชาวชุมชนบ้ านเขว้ าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติสืบไป
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารจั ด สาธิ ต การทอผ้ า มี กิ จ กรรมหรื อการแสดงสิ น ค้ า
หัตถกรรมท้ องถิ่นประกอบด้ วย
1) ผลิตภัณฑ์จากผ้ าไหมอาเภอบ้ านเขว้ า

16
2) ของที่ระลึกจากทางเทศบาล
3) ตัวอย่างผ้ าไหมทอลวดลายแบบต่างๆ
4) ผ้ าไหมทอลายที่สง่ เข้ าประกวดในโครงการของศิลปาชีพ
5) เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการทอผ้ าไหมทุกขัน้ ตอน ตังแต่
้ การเลี ้ยงไหม การสาว
ไหม การกวักไหม การกรอไหม การมัดหมี่ การทอ (แสดงกี่ทอผ้ า)
6) ตัวอย่างของเส้ นไหมและสีต่างๆ ที่ใช้ ในการทอ ทังนี
้ ้ลายผ้ าที่จดั แสดงไว้ ใน
ศูนย์ฯแห่งนี ้มีทงสิ
ั ้ ้น 18 ลาย มีรายชื่อดังนี ้
1. ลายม้ าน ้า
2. ลายขอสลับสร้ อย
3. ลายขอกะหรี่ (หรื อลายขอนารี )
4. ลายโซ่สลับสร้ อย
5. ลายขอไถขัน้
6. ลายสร้ อยพร้ าว
7. มัดหมี่ลายสี่ลาเงาะ
8. ลายหางปลา
9. ลายแมงมุมใหญ่
10. ลายขอวงขัน้
11. ลายขอสนับ
12. ลายขอแง้ น
13. ลายคมห้ าเจาะรูขนั ้
14. ลายขออุ้มหน่วย
15. ลายคมเจ็ดสาย
16. ลายหอน้ อย
17.ลายกุญแจดอกผักแว่น
18. ลายหมี่คนั่ ขอนารี
ซึง่ ลายผ้ า 3 ลายสุดท้ าย ถือเป็ นลายผ้ าที่มีความโดดเด่น และมักจะนามาทอเพื่อ
ส่งเข้ าประกวดในงานของศูนย์ศลิ ปาชีพ
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ประวัตลิ ายผ้ าเอกลักษณ์ หมี่คนั่ ขอนารี
ชัยภูมิ ก่อนช่วงประมาณ 5,000-2,000 ปี มีหลักฐาน เช่น ภาพเขียนผนังถา้ เงิ่บบน
ภูซาผักหนาม บ้ านวังอุ่น ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร การพบเครื่ องใช้ ของมนุษย์ โครงกระดูก
มนุษย์ ภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่ง เคลือบน ้าโคลนสีแดง ที่บ้านโนนเสลา อาเภอภูเขียว และที่บ้านบัว
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ สมัยทวาราวดีพบหลักฐาน เช่น ใบเสมาหินที่บ้านกุดโง้ ง ตาบลหนองนาแซง
อาเภอเมือง พระยืนและใบเสมาหิน ที่อาเภอคอนสวรรค์ พระธาตุหนองสามหมื่น บ้ านแจ้ ง อาเภอ
ภูเขียว เป็ นต้ น สมัยขอมเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 16-18) พบหลักฐาน เช่น ปรางค์กู่ อาเภอ
เมืองชัยภูมิ กู่แดง กู่บ้านกุดยาง อาเภอบ้ านเขว้ า ปรางค์ก่บู ้ านแท่น พระแท่นศิลา อาเภอบ้ านแท่น
สันนิษฐานจากรู ปแบบก่อสร้ างเพื่อประกอบพิธีทางการรักษาโรค เรี ยกว่า อโรคยาศาล ช่วงสมัย
รัตนโกสินทร์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย (จ.ศ.1174) พ.ศ. 2360 พระยาภักดี
ชุมพล (แล) เจ้ าเมืองชัยภูมิคนแรกและท่านท้ าวบุญมี ภรรยา ซึง่ เป็ นข้ าราชการในสานักเจ้ าอนุวงศ์
เมื องเวี ยงจันทร์ ไ ด้ ย้า ยถิ่ น ฐานมาอยู่ที่ เมื องชัยภูมิ ซึ่ง เป็ นเมื องเก่ า สมัยสมเด็จ พระนารายณ์
มหาราช แต่ร้างไปจากหลักฐานการอยู่อาศัยของชนเผ่าในบริ เวณนี ้ จึงมีวฒ
ั นธรรมและการแต่ง
กายเครื่ องนุง่ ห่ม การออกแบบลวดลายบนผืนผ้ าโดยเฉพาะการทาลายผ้ าที่มีหลายวิธี เช่น การมัด
ย้ อม (มัดหมี่) การเก็บขิด ยกลาย เป็ นต้ น ลายต่างๆ ที่ได้ มานันเกิ
้ ดจากทังความคิ
้
ดและความเชื่อ
ที่มีมาแต่โบราณสืบต่อกันมา เช่น สมัยประวัติศาสตร์ ช่วงพุทธการ มีความเชื่อว่าผ้ ายกขิดเป็ น
เครื่ องรางที่สามารถปกป้องสิ่ งชัว่ ร้ ายต่างๆ ได้ จึงนิยมนาผ้ ายกขิดมาทาเป็ นผ้ าห่อพระไตรปิ ฎก
และให้ พระมหากษัตริ ย์ เชือ้ พระวงศ์ นาไปทาเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม ถื อว่าเป็ นของสูง ผ้ ายกขิดนัน้ มี
หลายประเภท ทังยกขิ
้ ดด้ วยเส้ นทอง เส้ นไหม และเส้ นฝ้าย ต่อมาได้ มีการทาผ้ ายกขิดแพร่ หลาย
ขึ ้นแต่ยงั คงความเชื่อเช่นเดิมอยู่ คนโบราณเมืองชัยภูมิก็ได้ รับอิทธิพลความเชื่อดังกล่าวด้ วยโดยได้
นาผ้ าขิดมาทาเป็ นหมอน ที่นอน เพื่อปกป้องร่างกายในเวลานอนหลับ เพราะเชื่อว่าจิตของคนเรา
จะอ่อนเมื่อนอนหลับ ส่วนสุภาพสตรี นนจะน
ั ้ าผ้ าขิดมาต่อที่หวั ซิ่นและตีนซิ่น ตัวผ้ าซิ่นจะเป็ นซิ่นคัน่
การที่ นาผ้ าขิดมาต่อ ดัง กล่าวมานัน้ เพื่ อ ป้องกันสิ่ง ชั่วร้ ายไม่ให้ เ ข้ า ทวารเปิ ด เนื่ องจากเชื่ อ ว่า
สุภาพสตรี เป็ นผู้ที่มีจิตรที่อ่อนกว่า บุรุษจึงต้ องนามาห่อหุ้มร่ างกาย นอกจากนี ้ยังนาไปทาเป็ นผ้ า
เบี่ยง (ผ้ าสไบ) หากเป็ นสตรี ที่แต่งงานแล้ วจะต่อหัวซิ่นด้ วยผ้ ายกขิดสีแดง หากยังไม่แต่งงานจะต่อ
ด้ วยผ้ ายกขิดหลากสี ท่านท้ าวบุญมีเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการถักทอผ้ า ได้ สอนให้ สตรี ร้ ูจกั
การปลูกหม่อน เลี ้ยงไหม ทอผ้ า ยกขิด มัดหมี่ การทาซิ่นขัน้ เป็ นต้ น นอกจากนี ย้ งั ได้ สอนให้ มีการ
คิดลวดลายต่างๆ ขึน้ อี ก ไม่ว่าจะเป็ นลายหมี่ขอ หมี่ คั่น หมี่ เอี ย้ วเยี่ ยวควาย และอี กมากมาย
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เนื่องจากชาวชัยภูมิเป็ นผู้ที่มีศลิ ปะในตัวเองจึงได้ คดิ ลายจากสิ่งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวมาออกแบบเป็ น
ลายผ้ าจนถึงปั จจุบนั จังหวัดชัยภูมิมีลายผ้ าโบราณอายุตงแต่
ั ้ 50 ปี มากกว่า 539 ลาย (คมกฤช
ฤทธิ์ขจร, 2563)
ดังนัน้ จังหวัดชัยภูมิจึงได้ เชิ ญผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญด้ านลายผ้ าและนักอนุรั ก ษ์ ผ้า
โบราณมาประชุมและร่วมกันคิดค้ นเลือกลายผ้ าที่จะนาขึ ้นเป็ นลายเอกลักษณ์ของจังหวัด จึงได้ นา
ลายหมี่ คั่น ลายโบราณมารวมกับ ลายมัด หมี่ ข อนารี ต ามพระราชด าริ จึ ง ได้ เ กิ ด เป็ นลายผ้ า
เอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิขึ ้น โดยได้ มีข้อสรุปจากผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็ นผู้ร้ ูด้านผ้ าไหมของจังหวัด
ชัยภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้ านลายผ้ า นักอนุรักษ์ผ้าโบราณ ได้ ลายเอกลักษณ์ชื่อว่า หมี่คนั่ ขอนารี
ในปี 2516 ได้ มีการประสานงานกันระหว่างนายอาเภอบ้ านเขว้ า (นายสมคิด จาปะ
เกษตร) ผู้ชว่ ยศึกษาธิการอาเภอบ้ านเขว้ า (นายทองคา อยูว่ ิเศษ) และคนสนิทของสมเด็จพระนาง
เจ้ าพระบรมราชินีนารถ(คุณหญิง จรุ งจิตราฯ) และราชเลขานุการในพระองค์ (มรว. สุปะภาดา
เกษมสันต์) เพื่อติดต่อขอนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเหล่านี ้เข้ าไปจาหน่ายยังสานักพระราชวัง ซึ่งการ
ประสานงานครัง้ นี ด้ าเนินไปอย่างสาเร็ จ เนื่องจากผ้ าไหมเหล่านี ้ได้ รับการสนับสนุน ให้ สามารถ
นาเข้ าไปจาหน่ายในพระราชวังได้ ด้ วยเหตุนี ช้ าวบ้ านเขว้ าได้ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ผ้ าไหมออกจาหน่าย โดยมีสมาชิกกว่า 600 คน ผ้ าไหมบ้ านเขว้ าได้ รับความนิยมและสามารถ
จาหน่ายได้ ในราคาค่อนข้ างสูง เป็ นเหตุให้ ชื่อเสียงของผ้ าไหมบ้ านเขว้ าถูกรับรู้และกระจายออกไป
ทั่ว ทัง้ ประเทศ ไม่เ พี ย งเท่า นี ผ้ ้ า ไหมมัด หมี่ บ้ า นเขว้ ายัง ได้ ถูก ส่ง ไปยัง ศูน ย์ ศิล ปาชี พ และสวน
จิตรลดาในปี 2523 ทาให้ ผ้าไหมมัดหมี่บ้านเขว้ าได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น และถูกสัง่ ผลิตเพิ่ม
อีกเป็ นจานวนมาก เนื่องจากคุณภาพ ลวดลายที่งดงามแปลกตา และฝี มือการทอที่ประณีต
นอกจากนีผ้ ้ ูว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในปี 2530 (ร.ต.สุนัย ณ อุบล) ยังเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการทอผ้ าไหมของชาวบ้ านเขว้ า จึงส่งเสริ มการผลิตโดยส่งผ้ าไหมบ้ านเขว้ า เข้ า
ประกวดในโครงการศิลปาชีพบางไทร และพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งใน
ที่สุดผ้ าไหมบ้ านเขว้ าได้ คว้ ารางวัลชนะเลิศการประกวด ผ้ าไหมบ้ านเขว้ าถ่ายทอดวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่และวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้ านเขว้ าซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้ อมในชุมชนผ่านออกมาทาง
ลวดลายต่างๆ บนผ้ าไหม ซึง่ นี่ถือเป็ นเอกลักษณ์สาคัญของลายผ้ าไหมมัดหมี่ของชาวบ้ านเขว้ า
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ภาพประกอบ 6 ลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่คนั่ ขอนารี
ที่มา : https://sericulture53.wordpress.com/ผ้ าไหม/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลวดลายและสัญลักษณ์ในผ้ าไทย
ผ้ าทอพื ้นบ้ านของไทยเต็มไปด้ วยลวดลายและสัญลักษณ์ตา่ งๆ มากมาย ที่ผ้ สู วมใส่
ในยุคปั จจุบนั อาจจะยังไม่เข้ าใจถึงความหมายเหล่านี ้ เป็ นลายดังเดิ
้ มที่เรี ยกขานกันมาตังแต่
้ สมัย
โบราณบางชื่อก็อาจจะเป็ นภาษาท้ องถิ่น เช่น ลายเอี ้ย ลายบักจัน ฯลฯ บางชื่อก็เรี ยกกันมาโดยไม่
รู้ประวัตคิ วามหมาย ซึง่ แม้ แต่ผ้ ทู อบางท่านเองก็ไม่สามารถได้ ว่าเหตุใดจึงเรี ยนชื่อตามนันหรื
้ อบาง
ลวดลายที่สร้ างขึ ้นใหม่ เช่น “ลายขอเจ้ าฟ้าสิริวณ
ั ณวรี ฯ" มีความเชื่อมโยงกับคติความเชื่อของคน
ไทยพื ้นบ้ านที่นบั ถือสืบทอดต่อกันมาหลายชัว่ รุ่นดังตัวอย่างเช่น
ลายเส้ นตรง ลายซิกแซก ลายตะขอ
มีความร่ วมสมัยกับสากลมักจะมีอยู่ในศิลปะของหลายชาติ เช่น ลายขอ หรื อ
ลายก้ น หอย ซึ่ง เป็ นลายที่ เ ก่ า แก่ ตัง้ แต่โ บราณทุก ประเทศทั่ว โลก หากรู้ จัก สัง เกตและศึก ษา
เปรี ยบเทียบก็จะเข้ าใจความหมายของลวดลายผ้ าพื ้นเมืองของไทยได้ มากขึ ้น และมองเห็นคุณค่า
ได้ อย่างลึกซึ ้ง เพื่อง่ายต่อการทาความเข้ าใจสามารถแบ่งลวดลายต่างๆ ออกได้ ดงั นี ้
ลวดลายต้ นแบบ
ผ้ าพื ้นเมืองของไทยเกือบทุกผืนจะปรากฏลวดลายพื ้นฐานบางลายอย่ างซา้ แล้ ว
ซ า้ เล่ า ลวดลายเหล่ า นี เ้ ป็ นลายง่ า ยๆ ซึ่ ง ปรากฏอยู่ บ นศิ ล ปะพื น้ บ้ านประเภทอื่ น ๆ เช่ น
เครื่ องปั น้ ดินเผา เครื่ องจักสาน ฯลฯ ทังในประเทศไทยและในประเทศอื
้
่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้ า
พื ้นเมืองของไทยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ลวดลายใหญ่ๆ ได้ ดงั นี ้
1. ลายเส้ นตรง เป็ นลายผ้ าที่ใช้ กันทั่วไปในแถบล้ านนาไทย จะเห็นได้ ตาม
จิตรกรรมวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน วิหารลายคา วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ มักพบในผ้ านุง่ ของคน
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ไทยกลุม่ ลาวโซ่ง ลาวพวน ในภาคอีสาน และนอกจากนี ้ยังพบลายเส้ นตรงสลับกับลายอื่นๆ ที่มีอยู่
ในผ้ ามัดหมี่อีสานบ่อยครัง้ เป็ นลายเส้ นตรงที่มีลกั ษณะเป็ นทางยาวลงมาในผ้ าตีนจกหรื อลายเส้ น
ขาดขวางเหมือนเป็ นทางเดินของน ้า ลายเส้ นตรงทังเส้
้ นขวางและเส้ นดิ่งนันมั
้ กจะพบในผ้ าของชน
เผ่าพวกลัวะและชนเผ่ากะเหรี่ ยงอีกด้ วย

ภาพประกอบ 7 ลายเส้ นตรง ลายซิกแซก ลายตะขอ
ที่มา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/
2. ลายฟั นปลา ลายนี ้จะเห็นได้ ตามเชิงผ้ าของซิ่นตีนจกและผ้ าขิตที่ทอกันอยู่
ในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ชาวบ้ านภาคอีสานมักจะนิยมเรี ยกว่า "ลายเอี ้ย" มีทงแบบรู
ั้
ปแบบ
ทางขวางและทางยาว หรื อบางครัง้ ก็จะพบในลายผ้ ามัดหมี่ที่มดั เป็ นลาดฟั นปลาทังผื
้ น นอกจากนี ้
ผ้ าของชาวเขาเผ่าม้ งก็มกั จะนิยมใช้ ลวดลายฟั นปลา

ภาพประกอบ 8 ลายฟั นปลา : ผ้ าตีนจก ลายฟั นปลา
ที่มา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/
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3. ลายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนหรื อลายกากบาท เป็ นลายที่เกิดจากเส้ นตรง
เฉี ยงๆ หลายเส้ นนามาตัดกันทาให้ เกิดกากบาทหรื อตารางสี่เหลี่ยม มักจะพบลายนี ้อยู่บนผ้ าจก
ผ้ าขิต และผ้ ามัดหมี่ของไทย ลาว อินโดนีเซีย และบนพรมของประเทศตะวันออกกลาง นอกจากนี ้
ยังพบได้ เสื ้อผ้ าของชาวเขาเผ่าม้ ง กะเหรี่ ยง และในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพประกอบ 9 ผ้ าขิตลายขนมเปี ยกปูน
ที่มา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/
4. ลายก้ นหอยหรื อลายตะขอ ลายนี ้ชาวบ้ านภาคเหนือและภาคอีสานมักจะ
เรี ยกกันว่า "ลายผักกูด" ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ก็เรี ยกว่าลายนี ้ว่า "ผักกูด" เช่นกัน เป็ น
ลวดลายและสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ มักจะพบในบอเนียวและหมูเ่ กาะต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย ใน
ศิลปะของชนเผ่าเมารี ประเทศนิวซีแลนด์
คติความเชื่อที่เชื่อมโยงกับลวดลายผ้ าไทย
ลวดลายและสัญลักษณ์ที่อยูบ่ นศิลปะผ้ าทอนันเกิ
้ ดจากคติความเชื่อที่สืบทอดกันมา
ตัง้ แต่โ บราณกาล จากศึก ษาลวดลายเหล่า นัน้ กับ สัญ ลัก ษณ์ บ นศิล ปะประเภทอื่ น ๆ เช่น ใน
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม หรื อแม้ กระทัง่ ในตานานนิทานพื ้นบ้ านที่เล่าขานสืบต่อกัน
มาเป็ นลวดลายที่เชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ ชดั
ความเชื่อต่างๆ ชาวบ้ านถือเป็ นของศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะลวดลายที่นามาทอจะต้ องมี
ความพิถีพิถนั ในการเลือกลายเป็ นอย่างมาก ต้ องทาตามจุดประสงค์ของกิจกรรมที่จะทา เช่น ลาย
ที่จะนาไปถวายพระควรจะเป็ นลายแบบใด หรื อสาหรับคนมีอานาจวาสนาควรจะใช้ ลายแบบใด
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นอกจากลายที่มีความเกี่ยวข้ องกับศาสนาแล้ วยังมีความเชื่อที่เกี่ ยวข้ องกับวิถีชีวิต
และสิ่งแวดล้ อม เช่น ลายเกี่ยวกับพืช เกี่ยวกับสัตว์ และการสร้ างสรรค์ของช่างทอ ซึ่งลายต่างๆ ใน
สมัยก่อนจะไม่นิยมทอปะปนกันโดยเด็ดขาด ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะความเชื่ อว่าถ้ า ทอลายที่ ไ ม่
เหมาะสมกับ งานนัน้ ๆ จะท าให้ ไ ม่ไ ด้ รั บ ความนิ ย มและที่ ส าคัญ จะไม่ไ ด้ บุญ ได้ กุศ ล ไม่ร้ ู จัก
กาลเทศะ ประกอบกิจอันใดก็จะไม่เจริญรุ่งเรื อง ลวดลายที่จะนามาเป็ นผ้ ามัดหมี่และผ้ าขิดนันเกิ
้ ด
จากอิทธิพลความเชื่อในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
ลายทีเ่ กิ ดจากอิ ทธิ พลทางศาสนา
ลายผาสาด ผาสาดเป็ นการเขี ย นและอ่า นในภาษาถิ่ น อี ส านหมายถึ ง ลาย
ปราสาท พบลายผาสาดเป็ นลายที่ช่างทอพื ้นบ้ านอีสานนิยมทอในลายผ้ าซิ่น โดยเฉพาะลายผ้ าซิ่น
ที่สร้ างลวดลายด้ วยการมัดหมี่ ที่เรี ยกว่า ซิ่นหมี่ขนั ้ หรื อสิ่นหมี่ตา ลายผาสาดจะมีทงหมี
ั ้ ่เจ็ดลา หมี่
เก้ าลา ตามความเชื่อของชาวบ้ านที่ว่า ปราสาทเป็ นที่ที่ผ้ มู ีวาสนาหรื อผู้มีบุญอาศั ยอยู่ เช่น พระ
เจ้ าแผ่นดิน พระสงฆ์คนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยูไ่ ม่ได้ ฉะนันเวลาชาวบ้
้
านจะทอผ้ าไปถวายพระ
หรื อผู้มีบญ
ุ จะต้ องทอด้ วยลายนี ้จะได้ รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้ วย และไม่นิยมนามานุง่ เพราะถือว่า
เป็ นของสูง ในอีสานเมื่อเสียชีวิตหรื อมีการแต่งตัวให้ ศพลูกหลานจะนิยมสวมใส่ผ้าซิ่นลายผาสาด
ให้ แก่คนตาย เพราะเชื่อว่าคนตายจะได้ ไปอยู่ผาสาดบนสวรรค์หรื อในผาสาดราชวัง ในผะหยา
อีสานมีบทที่กล่าวถึงผาสาดอยู่บทหนึ่งซึ่งบ่งบอกตาแหน่งสมมติของผาสาด ดังบทผะหยาอีสาน
ที่วา่
“คันได้อยู่ยอดฟ้ า ผาสาดประดับมุข อย่าได้สืมอายคนทุกข์ ขี่ควายคอนกล้า”
จากผะหยาบทนี ้ทาให้ ทราบว่าการได้ อยู่ปราสาทจะเปรี ยบได้ กบั การอยูส่ ขุ สบาย
มี ฐ านะ เกี ยรติยศมากกว่าชี วิตชาวนาหรื อวิถิชี วีตเกษตรกร เพราะเมื่ อตายไปจะได้ อยู่บนหอ
ปราสาท (กิตติธ์ นัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ , 2556)
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ภาพประกอบ 10 หมอนขิตลายพระอาทิตย์ ลายปราสาท ลายตากบ
ที่มา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/
ลายใบสิม มีความเชื่อว่าโบสถ์หรื อสิม เป็ นสถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าเป็ นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่เป็ นองค์ประธานของวัด ถ้ าชาวบ้ านคนใดสามารถมัดหมี่เป็ นลายนี ้
ได้ ถือว่าคนนันจะได้
้
รับบุญกุศลเมื่อตายไปจะได้ ขึ ้นสวรรค์
ลายพญานาค เชื่อกันว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความเป็ นมงคล ความ
อุดมสมบูรณ์ มีวาสนา และเป็ นบันไดนาไปสู่ดินแดนแห่งจักรวาลโดยเฉพาะเรื่ องนาคเล่นน ้าซึ่งมี
ผลต่อปริ มาณน ้าฝนที่ตกในแต่ละปี ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าฝนตกเพราะนาคเล่นน ้าที่สระ
อโนดาด หากปี ใดนาคเล่นน ้าคูฝ่ นจะไม่ดี หากปี ใดนาคเล่นน ้าคี่ฝนจะดี โดยการศึกษาจากปฏิทิน
หลวง (อุดม บัวศรี , 2546) ผ้ าทอในเกือบทุกภูมิภาคจึงมักทอให้ มีสญ
ั ลักษณ์ของพญานาคอยูด่ ้ วย
งูหรื อนาค ปรากฏอยู่ในลายผ้ าพื ้นเมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆ เกือบทุกภูมิภาค
ของประเทศโดยเฉพาะในแถบล้ านนาและภาคอีสาน เชื่อกันว่านาคเป็ นเจ้ าแห่งงูทงหลายที
ั้
่จะนา
ความอุดมสมบูรณ์มาให้ กบั ชาวโลก ฉะนันถ้
้ าใครสามารถทาลายพญานาคได้ จะได้ รับการยกย่อง
ว่าเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การทาลายพญานาคมีแต่คนที่อาวุโสเท่านันที
้ ่สามารถทาได้
เพราะว่าเป็ นที่เคารพและยาเกรงของคนทัว่ ไป
สาหรับในประเทศไทยนัน้ การทอลวดลาย “นาค” ในลักษณะต่างๆ บนผืนผ้ าที่
เกี่ ยวข้ องในชีวิตที่พบเห็นได้ ในทุกภูมิภาค นับตังแต่
้ ในสมัยโบราณและสืบทอดต่อกั นมาจนถึง
ปั จจุบนั โดยเฉพาะในแถบภาคอี สาน ภาคกลาง ภาคเหนือ และมีการสืบทอดต่อกันมาตัง้ แต่
โบราณกาลจนถึงปั จจุบนั ทังผ้
้ าที่ใช้ ในศาสนา พิธีกรรม ผ้ าที่เป็ นเครื่ องนอน เครื่ อ งใช้ หรื อผ้ าที่ใช้
เป็ นเครื่ องนุง่ ห่ม เป็ นต้ น ลักษณะการสร้ างสรรค์ลวดลายที่สื่อสัญลักษณ์เป็ นลาย “นาค” นันก็
้ จะมี
ลัก ษณะลวดลายที่ แ ตกต่า งกัน เช่น ลัก ษณะลายที่ ค ล้ า ยอัก ษรตัว เอส ลัก ษณะลายที่ ค ล้ า ย
รูปอักษรตัวดับเบิ ้ลยู หรื อ ลักษณะลายซิกแซก หรื อฟั นปลา เป็ นต้ น และการเรี ยกชื่อลายก็จะเรี ยก
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แตกต่างกันไปตามความเชื่อ หรื อจินตนาการของผู้ทอในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม หรื อ แต่ละพื ้นถิ่น
เช่น ลายนาคเกีย้ ว ลายนาคบายศรี ลายนาคก้ นตี่ ลายนาคชูสน สายขอนาค (หรื อลายนาคขอ)
ลายขอ ลายนาคหวี ลายนาคไต่เครื อ ลายนาคกุม ลายขอไล่ ลายนาคหัวชู ลายนาคสองหัว เป็ น
ต้ น
ลายนาค บนผืนผ้ าทอจึงถือเป็ นเสมือนวัฒนธรรมร่ วมที่สะท้ อนถึงคติความเชื่อ
ของหลายๆ ประเทศที่มีความเชื่อในเรื่ องของ “นาค” หรื อ พญานาค เช่น งานไหลเรื อไฟ พญานาค
ก็จะขึ ้นมาเล่นลูกไฟด้ วย ดังที่มีผ้ เู ห็นลูกไฟขึ ้นจากลาน ้า ในช่วงเทศกาลงานไหลเรื อไฟเป็ นประจา
เกือบทุกปี

ภาพประกอบ 11 ลายพญานาค
ที่มา : https://saranukromthai.or.th/sub/book/
ลายเอี ้ย หรื อลายซิกแซก เป็ นโครงร่างหลักของลายนาคและลายอื่น ๆ ในผ้ าลาว
เวียง ซึ่งลายนาคเป็ นสัญลักษณ์ทางสังคมของคนลาวเวียงที่แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม (ชนิดา ตังถาวรสิ
้
ริกลุ , 2541) เมื่อมีการพัฒนารูปร่างลวดลายของนาคจึง
เหลือเพียงส่วนลาตัวนาคที่ปรากฏในรูปซิกแซกเรี ยกว่า เอี ้ย ดังนันค
้ าว่า เอี ้ย ในกลุม่ ช่างทอไทลาว
ใช้ เ รี ยกลายนาคที่ ไ ม่มีหัวปรากฏรู ปร่ างเป็ นเพียงเส้ นซิกแซกที่ ยาวต่อเนื่ องกันไป (กิ ตติ์ธ นัตถ์
ญาณพิสิษฐ์ , 2556)
ลายธรรมาสน์ ซึ่งเป็ นที่สาหรับนัง่ แสดงธรรมของพระสงฆ์ ชาวบ้ านเชื่อกันว่าถ้ า
หากคนใดที่ทามัดหมี่ด้วยลายนี ้จะได้ รับบุญกุศล ซึ่งถือว่าคนสามัญชนธรรมดาจะขึ ้นไปนัง่ เล่นบน
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ธรรมาสน์ ไ ม่ไ ด้ ถื อ ว่า เป็ นของสูง ชาวบ้ า นจะมัด หมี่ เ พื่ อ ถวายพระในงานบุญ จะต้ อ งใช้ ล าย
ธรรมาสน์นี ้ หรื อผ้ าซิ่นที่มดั ด้ วยนี ้จะใช้ นงุ่ ในเทศกาลงานทาบุญพิเศษเท่านัน้
ลายใบเสมา มี ค วามเชื่ อ ว่า ใบเสมาเป็ นใบปั ก เขตของสงฆ์ ห รื อ ของวัด ให้ มี
ขอบเขต ถ้ าใครทาได้ ในลักษณะนี ้แล้ วจะได้ บญ
ุ อย่างมาก ทังนี
้ ้เพราะว่าทาอะไรลงไปในสมัยก่อน
จะได้ ตอบแทนในลักษณะนันๆ
้ เช่น ถวายผ้ าสาหรับกิจของสงฆ์ชาวบ้ านก็จะได้ บญ
ุ กุศลไปด้ วย
ลายสีโห สีโหเป็ นชื่อเรี ยกตัวละครในวรรณกรรมพื ้นถิ่นเรื่ อง สินไซหรื อสังข์ศิลป์
ชัย ซึ่งเป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับสัตว์หิมพานต์ ที่เรี ยกว่า คชสีห์ คือมีหวั เป็ นช้ าง มีหาง
เป็ นม้ า ลาตัวเป็ นสิงห์ ในวรรณกรรมเรื่ องสินไซ ได้ บรรยายถึงชาติกาเนิดของสีโหว่า
“เขาก็โจมแจ่มเจ้าสงโสดสุคนั ทา
ถัดนัน้ เอกาเจ้าจันทานางนาต
เลยเล่าเห็นอ่อนน้อยเป็ นฮูบราชสี ห์
อาการนีเ้ ห็นมามี ต่างว่า

แพคําปกผอกพายโพงเป้ า
ม้มแก่นเหง้าฝูงเซื ้อซ่อยระวัง
งวงงาปะจิ ตต์ดงั คําคื อแต้ม
จักไหลล่องนํ้า เสียแท้ดงั่ ลื อ

นีเ้ ด”
ในลวดลายผ้ าของคนอีสานปรากฏลายสีโหในผ้ าที่ใช้ เป็ นของสูง เช่น หมอนขิด
หมอนเท่า (หมอนใหญ่สาหรับเอน) ผ้ าเบี่ยง (กิตติธ์ นัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ , 2556)
ลายทีเ่ กิ ดจากอิ ทธิ พลของสัตว์
ลายนกยูง สัญลักษณ์ของความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ ปรากฏอยูใ่ นลายมัดหมี่ ที่
สาคัญนอกจะอยู่ในศิลปะผ้ าทอพื ้นบ้ านแล้ วยังมีอยู่ในสถาปั ตยกรรมล้ านนาและล้ านช้ าง ซึ่งจะมี
นกหรื อหงส์ประดับอยู่บนหลังคาโบสถ์คกู่ บั สัญลักษณ์นาค หรื อบางแห่งก็มีแต่หงส์ประดับอยู่ตาม
จุดต่างๆ ในวัด
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ภาพประกอบ 12 ลายนกยูง
ที่มา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/
ลายผีเสื ้อ เป็ นลายที่เกิดจากการมองเห็นสัตว์ตามธรรมชาติ ชาวบ้ านมีความเชื่อ
ว่าเป็ นสัตว์ที่มีความสวยงามและรักอิสระ ถ้ านาเอามาเป็ นลายของผ้ าแล้ วจะทาให้ คนนันมี
้ นิสยั
เหมือนกับผีเสื ้อคือสงบเรี ยบร้ อย ลวดลายจะมีลกั ษณะเป็ นผีเสื ้อกาลังกางปี ก เสมือนเป็ นการบิน
ขึ ้นกลางอากาศ ช่วงตัวประกอบด้ วยสีหลักเด่นๆ จานวน 3 สีและปูพื ้นหลังเป็ นลายหมี่กงเพื่อให้ ตวั
ลายหลัก มีความโดดเด่นมากขึ ้น

ภาพประกอบ 13 ลายผีเสื ้อ
ที่มา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/
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ลายพัง พอน เป็ นสัตว์ ที่มี ความอดทนและแกร่ ง กล้ า สามารถเอาชนะงูไ ด้ สิ่ง
เหล่านี ้ทาให้ ชาวบ้ านนามาทอลาย เพื่อให้ สานึกว่าจะต้ องมีความอดทนต่อสิ่งที่อยู่รอบด้ านและ
พร้ อมที่จะเผชิญกับปั ญหาต่างๆ
ลายเขี ้ยวปลา เชื่อว่าการถ้ าเอาลายสัตว์น ้าที่เห็นกันอยูใ่ นทุกวันมาทาเป็ นลายคง
จะเกิดความสวยงาม ซึง่ ได้ แนวคิดลายนี ้จากการที่เห็นและนาอาปลามาทาอาหาร
ลายแมงป่ อง สัตว์ตวั เล็กแต่มีพิษมากมายสามารถทาให้ ได้ รับความเจ็บปวดได้
การทอลายนี ้เปรี ยบได้ เหมือนกับเป็ นการข่มขวัญศัตรู และเพื่อแสดงฝี มือเพราะเป็ นลายที่มีความ
ละเอียด
ลายปี กไก่ มักจะทาเป็ นลายไก่เวลากางปี ก มีความสวยงามมากแสดงออกถึง
ความทนงในตัวเอง ฉะนันจึ
้ งได้ นาเอาลักษณะของปี กไก่มาเป็ นลายของผ้ า

ภาพประกอบ 14 ลายปี กไก่
ที่มา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/
ลายม้ า เป็ นพาหนะที่ ดี แ ละอยู่ใ กล้ กับ คนมากที่ สุด มี ค วามอดทนเป็ นเลิ ศ
ลักษณะเหล่านี ้จึงทาให้ คนสมัยก่อนเอามาเป็ นแบบอย่างในการดารงชีวิต
ลายสิ ง โต เป็ นสัต ว์ ที่ เ ชื่ อ ว่า เป็ นเทพเจ้ า แห่ง สัต ว์ ป่ า แสดงถึ ง ความมี อานาจ
วาสนาอยูใ่ นตัว ฉะนันเหมาะที
้
่จะทอเพื่อให้ กบั คนที่เรานับถือและมีชื่อเสียงใหญ่โต หรื อถ้ าใครที่ได้
สวมใส่ผ้าที่ทอลายสิงโตก็แสดงว่าคนนันเป็
้ นคนที่มีวาสนา มีคนนับหน้ าถือตาเป็ นอย่างมาก

28

ภาพประกอบ 15 ลายสิงโต
ที่มา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/
ลายเสือ เป็ นสัญลักษณ์ของความยาเกรง ความหยิ่งผยอง ความมีศกั ดิ์ศรี ดังนัน้
จึงได้ นาเอาลายเสื อมาทอเป็ นลายผ้ า เพื่อจะได้ มีไว้ ให้ ครอบครั วรั กในศักดิ์ศรี ใครจะมาดูถูก ดู
หมิ่นไม่ได้ เป็ นอันขาด
ลายช้ าง สัญลักษณ์ของความเป็ นใหญ่เป็ นโต และความอุดมสมบูรณ์ ความมัง่ มี
ศรี สขุ มีความรุ่งเรื องในการประกอบอาชีพและมัน่ คง

ภาพประกอบ 16 ลายช้ าง
ที่มา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/
ลายงูเ หลื อม เป็ นงูที่มี ขนาดใหญ่ ที่สุด การที่ จ ะนามาทอเป็ นลายจะต้ องดูถึง
ความเหมาะสม แต่สาหรับผู้หญิ งที่แต่งงานแล้ วสามารถสวมใส่ได้ เพราะถื อว่าแล้ วพร้ อมที่จะ
เผชิญกับปั ญหาและสามารถแก้ ปัญหาได้ และยังถือว่าเป็ นคนที่สมบูรณ์แล้ วในชีวิต
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ภาพประกอบ 17 ลายงูเหลือม
ที่มา : http:// http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/
ลายทีเ่ กิ ดจากอิ ทธิ พลของพืช
ลายต้ นสน ใบมีความเป็ นระเบียบจึงเหมาะที่จะนามาเป็ นลายของผ้ ามัดหมี่และ
ผ้ า ขิ ด เพราะชาวบ้ า นเชื่ อ ว่ า กัน ว่ า ชี วิ ต คนเราจะต้ อ งมี ร ะเบี ย บในตนเอง มี วิ นัย ในการชี วิ ต
เหมือนกับต้ นสน จะทาให้ ชีวิตสงบสุข
ลายดอกแก้ ว ดอกพิกลุ ดอกจัน ดอกบานเย็น และดอกสร้ อย ลายเหล่านี ้เอามา
จากดอกไม้ ที่เป็ นสัญลักษณ์ของคุณ งามความดี สามารถนาไปถวายพระสงฆ์เพื่อแสดงความรู้จัก
กาลเทศะต่อสิ่งที่เคารพนับถือ
ลายดอกผัก แว่น ขึน้ อยู่ตามชายฝั่ ง ของล าน า้ ห้ วย หนอง คลองบึง เกิ ดง่ า ย
ชาวบ้ านที่ได้ พบเห็นอยู่ทกุ วัน จึงได้ นาเอาลายมาทอมัดหมี่และผ้ าขิดได้ เพราะมีลกั ษณะเป็ นดอก
เล็กๆ สวยงาม เกิดเป็ นกลุม่ และโตเร็ว ลายนี ้จึงเหมือนกับคนที่มีความสามัคคี

ภาพประกอบ 18 ลายผักแว่น
ที่มา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/
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ลายงา พืชล้ มลุกปลูกไว้ รับประทานเมล็ด เมล็ดงาเม็ดเล็กๆ ที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
ก้ อ นเมื่ อ น ามาทอลายบนผื น ผ้ า จะมี ค วามหมายไปในทางที่ ม งคลเรี ย กอี ก อย่า งหนึ่ง คื อ ลาย
ดาวกระจาย
ลายหมาก หรื อกระบกเป็ นไม้ ยืนต้ น ช่างทอจึงผ้ าเกิดความคิดที่จะสร้ างสรรค์
ลายนี ้ขึ ้น เพราะต้ นกระบกมีลูกมากที่สุดแสดงถึงความอดทนและมีความอุดมสมบูรณ์ ต่อไปใน
ภายหน้ า

ภาพประกอบ 19 ลายหมาก
ที่มา : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/
ลายหนามแท่ง ชอบขึ ้นตามโคกหรื อดง หนามแหลมคม มีดอกขนาดเล็ก 4 กลีบ
หมายถึง ธาตุทงั ้ 4 ดิน น ้า ลม ไฟ ผู้ที่ทอลายนี ้จะต้ องเป็ นคนที่มีความละเอียดละออมากจึงจะทา
ได้ (พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2008)
แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อโชคลาง (Superstition)
ความหมายของความเชื ่อโชคลาง (Superstition)
ความเชื่อเป็ นหนึง่ ในปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจาก
ความเชื่อเป็ นตัวกาหนดความตังใจและพฤติ
้
กรรมการบริ โภค และความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านโชคลางเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริโภคนามาใช้ ในการจัดการ
กับความไม่แน่นอน ที่กาลังเผชิญอยู่และเป็ นกาลังใจที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคคลายความกังวลกับสภาวะ
ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ ้น (ธีรนุช พูศกั ดิศ์ รี กิจ และ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2557)
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(Oliver R. L. and Bearden W. O., 1985) ได้ กล่าวว่า ความเชื่ อโชคลางของ
ผู้บริ โภคเกิ ดขึน้ จากความคาดหวัง ที่ ต้องการจะได้ รั บ ซึ่ง ความคาดหวัง นี ม้ ี บทบาทส าคัญ ต่อ
การตลาดเป็ นอย่างมาก จัดว่าเป็ นวัฒนธรรมหรื อความเชื่อส่วนบุคคลที่เรี ยกความโชคดี และปั ด
เป่ าความโชคร้ าย
(Peter R.Darke and Jonathan L.Freedman, 1997) ได้ อธิบายถึงสาเหตุการทา
ตามความเชื่อโชคลางว่า เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมตามความเชื่อโชคลางแล้ ว จะส่งผลให้ บคุ คล
เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการกระทาน้ั นกับการนามาซึ่งความโชคดี โดยเชื่อว่าการกระทาตาม
ความเชื่ อ โชคลางเพี ย งการกระท าเดี ย ว จะท าให้ เกิ ด ความคาดหวั ง ต่ อ ความโชคดี อื่ น ๆ
(Independent event) รวมถึงความโชคดีที่จะเกิดขึ ้นในเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้ อง (Unrelate event)
(รุจิกาญจน์ สานนท์, จุฑา เทียนไทย, และ กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ , 2560) กล่าวถึง
ความจาเป็ นในการพิจารณาทิศทางความเชื่อของสังคมไทยว่า ความเชื่อเป็ นส่วนหนึ่งของคนไทย
ที่สามารถเปลี่ยนไปตามพื ้นฐานการศึกษา ครอบครัว สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ประเพณี และ
วัฒนธรรม เพื่อให้ เข้ ากับยุคโลกาภิวฒ
ั น์ สาหรับธุรกิจความเชื่อที่มีความเกี่ ยวข้ องกับสินค้ าและ
บริ การ ควรสร้ างกลยุทธ์ การส่งเสริ มตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) รวมถึงกลยุทธ์ การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มด้ วยทรัพย์สินทางปั ญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของไทยนามาเชื่อมกับความ
เชื่อที่หลากหลาย สอดคล้ องกับ บุญยิ่ง คงอาชาภัทร และคณะ (2556) เสนองานวิจยั การตลาด
โชคลาง (Superstitious Marketing) เพิ่ม เสน่ห์ให้ ธุ รกิ จ ด้ วยแนวคิ ดการตลาดโชคลาง โดยได้
สารวจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 422 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ผู้ชายร้ อยละ
26 และผู้หญิงร้ อยละ 72 พบว่า อิทธิพลความเชื่อโชคลางส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเป็ นหลัก ร้ อย
ละ 37 ส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างเลือกซือ้ สินค้ าและบริ การเพื่อความสบายใจร้ อยละ 69 โดยมี
ความต้ องการในเรื่ อง ปกป้องคุ้มครองให้ ตนเองแคล้ วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ ายต่างๆ เป็ นร้ อย
ละ 34 ซึ่งจุดเริ่ มต้ นของความเชื่อในสังคมไทยมาจาก 3 ปั จจัย ได้ แก่ วัฒนธรรม, เรื่ องราว และ
ประสบการณ์ที่สืบทอดต่อกันมา ผ่านเรื่ องเล่าและประเพณี จนถึงมีการปฏิบตั ิตามกันมาผ่านรุ่ นสู่
รุ่น นอกจากนี ้ผู้ประกอบการจากหลายธุรกิจเริ่ มหันมาประยุกต์ความเชื่อเรื่ องโชคลางเข้ ากับธุรกิจ
ของตัวเอง เพื่อสร้ างความแตกต่างจากสินค้ ากลุ่มเดียวกัน ซึ่ง บุญยิ่ง คงอาชาภั ทร และคณะได้
เรี ยกการตลาดรู ปแบบนีว้ ่า “การตลาดโชคลาง (Superstitious Marketing)” เป็ นการเพิ่มความ
น่าสนใจและสร้ างความแตกต่างให้ กบั สินค้ าและบริการ
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ชนิ ดของความเชื ่อโชคลาง
พฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคลจะให้ ความสาคัญกับเรื่ องความเชื่อในเรื่ องของ
ศาสตร์ โชคลางแตกต่างกันตามชนิดของโชคลางที่จะให้ ผลที่แตกต่างกัน โดยชนิดของความเชื่อ
โชคลางมีดงั นี ้
ความเชื่อเรื่ องโหราศาสตร์
โหราศาสตร์ เป็ นวิชาพยากรณ์อนาคตที่มีหลักเกณฑ์การคานวณตามความ
ดึงดูดกระแสธาตุแห่งดวงดาวในจักรวาล หรื อกล่าวได้ วา่ เป็ นวิชาที่กล่าวถึงอานาจหรื ออิทธิพลของ
ดวงดาว ใช้ เป็ นหลักฐานและเหตุผลที่มีต่อสรรพสิ่งทังหลายในโลกมนุ
้
ษย์ แสดงกาลเวลา ความ
สว่าง ความมืด ความร้ อน ความเย็น การดึงดูด พลังงาน ความรุ่ งโรจน์ และความอับปางที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ (Human Behavior) อีกทังวิ
้ ชาโหราศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 1) โหราศาสตร์ ไทย
2) โหราศาสตร์ สากล 3) โหราศาสตร์ จีน 4) โหราศาสตร์ ยเู รเนียน โดยความเชื่อโหราศาสตร์ จะถูก
คานวณชะตาโดยนักโหราศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ คาปรึ กษาที่ได้ รับความนิยมมากที่สุด คือ
เรื่ องการเรี ยน การงาน การเงิน และความรัก ซึง่ แต่ละช่วงอายุจะมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน อีก
ทัง้ วัน เดือน ปี เกิด เป็ นศาสตร์ ที่คนเชื่อที่สดุ (วาสนา จันทภาษา, 2554)
ความเชื่อเรื่ องสี
ในวัฒนธรรมไทยส่วนหนึ่งมาจากความคิด ความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา
โหราศาสตร์ ซึ่งความเชื่อของคนไทยได้ รับอิทธิพลมาจากอินเดีย เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นสิริมงคลและอัปมงคล จึงกลายเป็ นรากฐานที่สาคัญในชีวิตของคนไทย ทังด้
้ านพิธีกรรม
และด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกับ ศาสนา ที่ อ ยู่อ าศัย การละเล่ น อาหาร
ชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมความเชื่อในแต่ละท้ องถิ่นและสถานการณ์ตา่ งๆ เป็ น
เรื่ องสาคัญที่จะเป็ นตัวกาหนดความหมายของสัญลักษณ์รวมทัง้ ผลกระทบทางจิตวิทยา ที่อาจทา
ให้ เกิดการแปรเปลี่ยนความหมายในเชิงสัญลักษณ์และทางจิตวิทยาไปพร้ อมกัน (ชาติชาย อนุกลู ,
2557)
อีกทังในปั
้ จจุบนั คนให้ ความสนใจคติความเชื่อเรื่ องสีมีผลต่อการเลือกสิ่งของ
ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมาก เช่น สีกระเป๋ า สีรถยนต์ สีบ้าน สีโลโก้ และสี
เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น โดยสีของเสื ้อผ้ า ในสังคมไทยมีความเชื่อถื อตามแบบโหราศาสตร์ หรื อเรี ยกว่าสี
มงคลประจาวัน เป็ นการเลือกสวมใส่เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายให้ ถกู โฉลกสีประจาวันต่างๆ เพื่อบังเกิด
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ความเป็ นสิริมงคลแก่ผ้ สู วมใส่ สามารถสร้ างความสบายใจให้ แก่ผ้ ทู ี่มีความเชื่อได้ ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันหรื องานสาคัญต่างๆ ได้ โดยเฉพาะพนักงานบริ ษัทจะให้ ความสนใจและมีความเชื่อ
ในศาสตร์ นี ้เป็ นอย่างมาก (เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา, 2553) โดยสีจดั เป็ นสัญลักษณ์ประจาวันมา
ตังแต่
้ โบราณ มีการนาหลักเกณฑ์มหาทักษาที่ใ ช้ ในการตังชื
้ ่อมาผสมผสานในการเลือกสีมงคล
ประจาวันโดยที่สามารถเลือกสีของเสือ้ ผ้ า เพื่อสวมใส่ให้ ถูกต้ องกับวั นเกิดของตัวเองได้ ส่งเสริ ม
ด้ านโชคลาภ ความสาเร็ จในหน้ าที่การงานหรื อการเรี ยน เสริ มเสน่ห์ ให้ เป็ นที่รักใคร่ มีผ้ ูอุปถัมภ์
และความเป็ นสิริมงคลให้ แก่ชีวิต โดยส่วนใหญ่ความเชื่อโชคลางเรื่ องสีตอ่ การดาเนินชีวิตสามารถ
แบ่งเป็ น ด้ านหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่
1) สี ของเดช ส่ ง เสริ ม ให้ มีอานาจบารมี เกี ยรติยศ และชื่ อเสี ยงโด่งดัง
เหมาะสาหรับโอกาสใส่ไ ปรับตาแหน่งใหม่ การแข่งขันต่างๆ เพื่อเอาชัยชนะเข้ าแข่ง ขันในการ
ทางานใดๆ สีเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์
2) สีของศรี ส่งเสริ ม สิริมงคล โชคลาภเงินทอง ให้ มีเสน่ห์จะได้ รับความ
เมตตา เหมาะสาหรับโอกาสงานมงคลต่างๆ เพราะจัดเป็ นสีผอ่ นคลาย
3) สีของมนตรี ส่งเสริ มให้ มีผ้ ใู หญ่อปุ ถัมภ์ค ้าชู ส่งเสริ มให้ หน้ าที่การงาน
ก้ าวหน้ า เหมาะสาหรับโอกาสไปติดต่อลูกค้ า เข้ าพบครูบาอาจารย์ ยื่นขออนุมตั เิ รื่ องต่างๆ ส่งเสริม
การขาย
4) สีของกาลกิณี จะส่งผลไม่ดีควรที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ควรใช้ ในทุกโอกาส
ความเชื่อโชคลางเรื่ องสีสามารถให้ ผลที่แตกต่างกัน
ความเชื่อเรื่ องอัญมณีและหินสี
ถูกค้ นพบจากหลากหลายแหล่งทั่วโลก ผู้คนเริ่ มรู้ จักหินโดยการนาไปเป็ น
เครื่ องมือเครื่ องใช้ และใช้ เป็ นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเกี่ ยวพันกับความเชื่ อ รู ปเคารพ
ต่างๆ และนาไปใช้ เป็ นเครื่ องประดับ นอกจากนี ้ความเชื่อในเรื่ องโชคลางที่เกี่ยวกับอัญมณีและหิน
สีถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่น บางคนเชื่อว่าเป็ นวัตถุทรงพลังที่สามารถปกป้องคุ้มครองได้ ทัง้ เรื่ องที่
เกี่ยวกับสิ่งชัว่ ร้ ายหรื อป้องกันอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั ในการเดินทาง บางคนก็เชื่อเรื่ องของการเป็ นสิ่งที่
กระตุ้นทิศทางนาพาความร่ ารวย นาพาทรัพย์สินเงินทองและความสาเร็จเข้ ามา จากหลักฐานที่ถกู
ค้ นพบมากว่าสองพันปี เกี่ยวข้ องกับชาวบาบิโลน ชาวกรี ก ชาวอียิปต์โบราณ ชาวอินเดียโบราณ
แม้ แต่การสูญสิน้ ของแผ่นดินแอตแลนติก ต่างมีเรื่ องราวลี ้ลับมหัศจรรย์เกี่ ยวกับพลังของหินอยู่
แทบทังสิ
้ ้นและวัฒนธรรมความเชื่อเรื่ องพลังของหินสีเหล่านี ้ ถูกถ่ายทอดไปสู่ชนเผ่าต่างๆ ทาให้
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ลูกหลานรุ่นแล้ วรุ่นเล่าของชนเผ่าเหล่านันยึ
้ ดถืออย่างเหนียวแน่นว่าหินสีตา่ งๆ จะมีพระเจ้ าสิงสถิต
อยูด่ งั นันย่
้ อมต้ องถือว่าเป็ นของศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี ้ยังมีอีกหลากหลายวัฒนธรรมที่มีความเชื่อว่า
พลังอันแข็งแกร่งของหินสีชนิดต่างๆ จะส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่พกพานันมี
้ พลังเข้ มแข็ง มีศรัทธาและความ
กล้ าหาญ สามารถปกป้องคุ้มครองอันตรายทุกชนิดได้ เป็ นอย่างดี การแกะสลักหินเพื่อนาไปทา
เป็ นรู ปเคารพหรื อเจียระไนเป็ นเครื่ องประดับตกแต่งร่ างกายในสมัยโบราณจึงต้ องมีการท่องเวท
มนตร์ ไปพร้ อมๆ กัน เพื่อขอพลังจากจักรวาลและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ (จุฑามาศ ณ สงขลา, 2558) อัญมณี
และหินสีจึงเป็ นวัตถุอันทรงพลังจากธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ถูกนากลับมาใช้ ทัง้ เพื่อบาบัดรักษา
อาการเจ็บป่ วยทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็ นความเชื่อในด้ านของ
การดึงดูดความมัง่ คัง่ ร่ ารวย ชื่อเสียงและการประสบความสาเร็จมาสู่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของ ในปั จจุบนั อัญ
มณี และหินสี ไ ด้ รั บ ความนิ ยมจะท าเป็ นเครื่ องประดับ อัญ มณี ที่ ตรงกับ ราศีเ กิ ด มักทาเป็ นรู ป
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่ตรงกับราศีเกิดหรื อประเภทของอัญมณีตามราศีเกิดนันๆ
้
ความเชื่อเรื่ องฮวงจุ้ย
เป็ นศาสตร์ ที่คนเชื่อว่ามีหลักการและเหตุผลที่ช่วยในเรื่ องความปลอดภัย อีก
ทังยั
้ งเป็ นที่เชื่อถือของนักธุรกิจเชื่อกันอย่างมาก สัง่ สมมานานกว่าสามพันปี ในประเทศจีนแบ่งเป็ น
ยุคต่างๆ ได้ ดงั นี ้
ยุคแรก ได้ เริ่ มจากภูมิปัญญาซึ่งเกิดขึน้ ในจีนตอนใต้ ยุคนีม้ ีไว้ เป็ นการ
วิเคราะห์ภูเขาและสายน ้า เพื่อหาทาเลที่เหมาะสมในการตังถิ
้ ่นฐาน เพราะชาวจีนในยังเร่ร่อนและ
ย้ ายถิ่นอยูบ่ อ่ ยคร้ั ง
ยุคที่สอง เป็ นยุคที่เริ่ มผนวกเข้ ากับหลักโหราศาสตร์ มีการคิดคานวณ
เพิ่มมากขึ ้น โดยใช้ ดา 9 ดวงมาคานวณร่วม ถือเป็ นยุคที่คอ่ นไปทางความเชื่อมากกว่าเดิม มีการ
ลงหลักปั กฐานสร้ างเมืองใหญ่จงึ มีความก้ าวหน้ าสร้ างความรุ่งเรื องและเสริมโชคลาภมากขึ ้น
ยุคที่สาม ได้ รับอิทธิ พลมาจากพุทธศาสนาจากทิเบต มีการนาสิ่ง ของ
มงคลมาผนวกเข้ ากับเรื่ องของทิศทาง ที่ตงั ้ และการแก้ ปัญหาด้ วยของขลัง ทาให้ เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และความเชื่อใหม่ๆ
ปั จ จุบันความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องเทคโนโลยี สิ่ง แวดล้ อมท าให้ เ กิ ด การ
หลอมรวม และทาความเข้ าใจถึงศาสตร์ ดงเดิ
ั ้ มโดยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ รองรับ เพื่อความ
เข้ าใจและปรับใช้ ในวงกว้ างอันนาไปสู่ความเป็ นสากลมากขึ ้น ซึง่ จะต้ องได้ รับคาแนะนาจากซินแส
ตัวอย่างคาแนะนาจะประกอบกับหลักการเหตุผล เช่น หน้ าบ้ านควรจะหันหาน ้า หลังบ้ านควรพิง
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ภูเขา จึงจะเหมาะสม เพราะหน้ าบ้ านหันหานา้ จะทาให้ ลมที่พัดเข้ าเป็ นลมเย็นสดชื่น และหาก
ด้ านหลังเป็ นภูเขาจะปิ ดพื ้นที่ให้ เป็ นส่วนตัว มีความปลอดภัย เพราะบ้ านคือพื ้นที่ส่วนบุคคลของ
เรา หลังคาต้ องเชิดขึ ้นทางทิศใต้ เพื่อดักลมทิศใต้ ที่จะวิ่งเข้ าสู่ตวั บ้ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเชื่อเรื่ องตัวเลข
ตัวเลขเป็ นศาสตร์ ตามตาราโหราศาสตร์ เรื่ องของตัวเลขที่มีความหมายเป็ น
สิริมงคลและอัปมงคล ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวคือตัวแทนของดวงดาว เมื่อทราบเกี่ยวกับความหมาย
ของดาว ก็ จ ะสามารถรู้ ความเป็ นไปในชีวิตของแต่ละคนได้ เชื่ อกันว่าหากได้ ผูกพันกับตัวเลข
เหล่านันแล้
้ ว เมื่อประกอบภารกิจใดชีวิตก็จะประสบกับความเจริ ญก้ าวหน้ าหรื อเกิดความวุ่นวาย
ในบางบุคคลจึงต้ องเสาะแสวงหาเลขทะเบียนรถยนต์ เบอร์ โทรศัพท์ บ้ านฮวงจุ้ย การงานธุรกิจ
บริ ษัทเลขที่บ้านให้ เป็ นเลขมงคล และยอมจ่ายในราคาที่สงู เพื่อให้ ได้ เลขที่ตนเองชื่นชอบโดยคิ ด
ว่าจะนาความเป็ นสิ ริมงคลมาให้ ก่อให้ เกิ ดสิ่ง ที่ ดีง ามในชี วิต แต่ความเชื่ อก็ มีหลากหลายตาม
ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมในการดูของแต่ละประเทศ เช่นกัน ความหมายของตัวเลขจะ
แตกต่างกันดังนี ้
พิทากอรัส (Pythagoras) นักปรัชญาเมธีและนักคณิตศาสตร์ ชาวกรี ก ซึง่ เกิด
เมื่อ 570 ปี ก่อนคริ สตกาล ถือได้ ว่าท่านเป็ นบิดาด้ านตัวเลข เป็ นบุคคลแรกๆ ที่ให้ ความสาคัญแก่
ตัวเลขในแง่ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิญญาณของมนุษย์ เขาได้ ศึกษาจนพบว่าบรรพบุรุษในยุคโบราณ
ตังแต่
้ ยคุ เมโสโปเตเมียจนถึงชาวมายัน รู้จกั และเกี่ยวข้ องกับตัวเลขในหลากหลายแง่มมุ บรรพบุรุษ
ของมนุษยชาติเหล่านันเชื
้ ่อในพลังความหมายของตัวเลขและเชื่อในพลังของความสมดุลและไม่
สมดุลในชีวิตของมนุษย์ ว่าเกิดจากตัวเลขที่ตา่ งกันของแต่ละบุคคล ส่วนตัวของพิทากอรัสเองเขา
เชื่อว่า ตัวเลขทุกตัวสามารถส่งพลังสัน่ สะเทือนให้ คนแต่ละคนได้ ขึ ้นอยู่กับความหมายของตัวเลข
นันๆ
้ ตัวเลขยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อวัน เดือน ปี เกิด ของบุคคล โดยสามารถบอกบุคลิกภาพ ความ
เจริ ญก้ าวหน้ า และอิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง พิทากอรัสเชื่อว่า ถ้ าถอดรหัส วัน เดือน ปี เกิด
ของคนคนหนึ่งว่าดี มีความเจริ ญ แต่ตวั เลขที่เกี่ ยวข้ องกับคนคนน้ั นสัน่ สะเทือนในทางลบเข้ ากัน
ไม่ได้ กับ วัน เดือน ปี เกิดของเขา แทนที่จะเกิดพลังสร้ างสรรค์ก็จะกลายเป็ นพลังแห่งการทาลาย
และชีวิตก็จะเหมือนเข้ าสูส่ งครามได้ ตลอดเวลา
ต้ น ศตวรรษที่ 20 มี ห มอดูชื่ อ วิ ล เลี ย ม จอห์ น วอร์ เ นอร์ (William John
Warner) หรื อที่ร้ ู จกั กันแพร่ หลายในชื่อ ท่าน ไคโร (Cheiro) ชาวไอริ ช ซึ่งมีชื่อเสียงมากในการนา
ศาสตร์ ที่ศกึ ษาจากตะวันตกและจากอินเดียมาประยุกต์ใช้ ในการดูลายมือ และศาสตร์ การทานาย
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ด้ วยเลข ท่านไคโรมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1866-1936 ใช้ ชีวิตสี่สิบกว่าปี ในวงการโหราศาสตร์ ได้ ใช้
วิชาลายมือและตัวเลขทานายบุคคลสาคัญ ตังแต่
้ กษัตริย์ ราชินี ประธานาธิบดี และนักแสดงฮอลลี
วูด หลายคน ค าท านายน้ั นแม่ น ย ามาก มี ทัง้ ท านายเหตุก ารณ์ ล่ ว งหน้ า ต่า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ใน
บ้ านเมือง รวมถึงวันเสียชีวิต หรื อวันที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายต่อบุคคลสาคัญของหลาย ๆ ประเทศ
ความสามารถในการทานายจากตัวเลขนี ้ทาให้ ท่านไคโรได้ รับบรรดาศักดิ์ จากกษัตริ ย์เอ็ดเวิร์ดแห่ง
อังกฤษเป็ น เคานต์หลุยส์ แฮมมอน ท่านเคานต์เขียนหนังสือเกี่ ยกับตัวเลขและลายมือออกมา
หลายเล่ม ซึ่งหนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์ ตวั เลขนันยั
้ งมีการพิมพ์ เผยแพร่อยู่จนถึงทุกวันนี ้ศาสตร์ ตวั
เลขที่ท่านไคโรเชื่อมัน่ น้ั นเป็ นวิทยาศาสตร์ พลังของตัวเลขแต่ละตัวเกี่ยวข้ องกับพลังของดวงดาว
ซึ่งความหมายของตัวเลข วัน เดือน ปี เกิดของคน เป็ นสิ่งติดตัวของคนคนนัน้ เป็ นสิ่งที่สามารถสื่อ
ความหมายต่างๆ ในชีวิตของแต่ละคนได้ ตา่ งกัน ตัวเลขที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับชีวิตได้ แก่
1. เลขวัน เกิดเรี ยกว่า Personal Number หรื อเลขประจาตัว เป็ นตัวเลขที่
บอกถึงลักษณะนิสัยบุคลิ กภาพ ความรู้ ความคิด สติปัญญา การศึกษา การทางาน ความรั ก
ความสัมพันธ์ สุขภาพ และความเจริญก้ าวหน้ า
2. เลขเดือนเกิด เรี ยกว่า Seed Number หรื อ เมล็ดพันธุ์ของชีวิต เป็ นตัว
เลขที่บอกถึงปั จจัยภายนอกที่จะส่งเสริ ม เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง คูค่ รอง เพื่อนมิตรศัตรู บริ วาร
และความเข้ ากันได้ กบั ผู้คนรอบข้ าง
3. เลขปี เกิด เรี ยกว่า Destiny Number หรื อเลข โชคชะตา เป็ นตัวเลขที่
บอกถึงพื ้นฐานดวงชะตา กรรมเวร บาป เคราะห์ ข้ อควรระวัง โชคลาภ ความสาเร็ จ และความ
ล้ มเหลวในชีวิต
4. เลขวัน เดือน ปี เกิด รวมกัน เรี ยกว่า Soul Number เป็ นตัวเลขที่บอก
ถึงเป้าหมายของชีวิต อนาคต บันปลายชี
้
วิต ความเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กบั ทุกอย่างรอบกาย ไม่วา่
จะเป็ นบุคคลอื่น ตัวเลขอื่นๆ ที่มีอิทธิพลอยู่รอบตัวหรื อเลขวิญญาณ ถ้ าเลขวิญญาณของเราไป
ขัดแย้ งกับเลขวิญญาณของคนอื่น นัน่ หมายถึงเราจะไม่สามารถมีอนาคตหรื อบันปลายชี
้
วิตร่ วมกับ
คนนันได้
้ เราสามารถคานวณหาตัวเลขที่ถกู โฉลกหรื อขัดแย้ งกับเราได้ จากเลขตัวนี ้ ดังนันไม่
้ ว่าจะ
ใช้ อิทธิพลของตัวเลขกับสิ่งใดๆ ก็ตาม จาเป็ นที่จะต้ องคานึงถึงเลขวิญญาณให้ มากด้ วย เพราะถ้ า
ขัดกับเลขวิญญาณเสียแล้ วจะแก้ ไขอย่างไรก็ยงั ถือว่า ไม่ได้ ผล ร้ อยเปอร์ เซ็นต์
5. เลขเวลาเกิด เรี ยกว่า Potency Number หรื อ Time to Destiny หรื อ
เลขตกฟากเวลา เป็ นตัวเลขที่บ่งบอกถึงคุณภาพของพลังงานและแรงบันดาลใจที่อยู่ในตัวคุณ
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หากคุณ ได้ ถื อ ก าเนิ ด ดูโ ลกในเวลาที่ ย อดเยี่ ย ม ชี วิ ต ของคุณ ก็ จ ะมี แ รงบัน ดาลใจที่ ดี เ ป็ นแรง
ขับเคลื่อนให้ ประสบความสาเร็จ
6. ตัวเลขของโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และ โทรศัพท์มือถือ จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ องเป็ นคูช่ ุดตัวเลขที่ส่งเสริ มดวงชะตาในด้ านใดด้ านหนึ่งหรื อทุกด้ าน และไม่ขดั แย้ งกับ เลข
วิญญาณ หากมีเลขตัวใดตัวหนึง่ ขัดแย้ งกับเลขวิญญาณของผู้ใช้ แล้ วหมายเลขนันก็
้ จะมีผลกระทบ
ในด้ านลบกับผู้ใช้ จะมากหรื อน้ อยก็ขึน้ อยู่กับรายละเอียดของแต่ละดวงชะตา และผลรวมของ
ตัวเลขทังหมดเมื
้
่อนามาบวกรวมกันนัน้ เมื่อถอดเป็ นเลขตัวเดียวแล้ วก็ต้องไม่เป็ นเลขศัตรู กับเลข
วิญญาณ เช่นกันส่วนผลรวมของหมายเลขที่ได้ นนมี
ั ้ ความสาคัญเป็ นอันดับสุดท้ ายของเลขทังหมด
้
ถ้ าได้ ผลรวมดีก็จะยิ่งดีมากขึ ้น แต่หากเราคานึงแค่ผลรวมอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจรายละเอียดของคู่
ชุดตัวเลขและเลขศัตรู ของดวงชะตา ผลกระทบในด้ านลบก็จะมีมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะก่อให้ เกิ ด
ปั ญ หาทางการเงิ น รายได้ ไ ม่พ อใช้ เงิ น ทองติด ขัด หรื อ ปั ญ หาด้ า นอื่ น ๆ ที่ ส่ง ผลไม่ดี ต่อ ชี วิ ต
(จุฑามาศ ณ สงขลา, 2558)
ความเชื่อเครื่ องรางของขลัง
ความหมายของเครื่ องราง หมายถึง ของที่นบั ถือว่าป้องกันอันตรายได้ ฟั น
แทงไม่เข้ า เช่น ตะกรุ ด ผ้ ายันต์ เหล็กไหล เป็ นของที่มีอานาจศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่ อกันว่าจะบันดาลให้
สาเร็ จได้ ดงั ประสงค์ จะสามารถช่วยปกป้องคุ้ม ครองและสร้ างความมั่นใจในการติดต่อเจรจา
รวมถึงการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี ที่สาคัญเครื่ องรางต้ องมีเรื่ องราวความเป็ นมาจะยิ่ง
มีความน่าเชื่อถือ (รุจิกาญจน์ สานนท์ และคนอื่น ๆ, 2560) จากการศึกษาอิทธิพลของเครื่ องราง
ของขลังที่มีต่อชาวพุทธในสังคมไทยปั จจุบนั พฤติก รรมของชาวพุทธในสังคมไทยปั จจุบนั ที่มีต่อ
ความเชื่อเรื่ องเครื่ องรางของขลังมีอยู่เป็ นจานวนมากและอย่างแพร่หลาย ชาวพุทธมักนิยมพกพา
เครื่ องรางของขลังติดตัวตลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยสร้ างขวัญกาลังใจ ทาให้ ร้ ูสึกอุ่น
ใจ ปลอดภัยจากภยันอันตรายรอบตัวที่อาจจะเกิดขึ ้น เพราะความเชื่อต่อเครื่ องรางของขลังที่ว่า
สามารถปกป้องคุ้มครองได้ และยังให้ โชคลาภ โดยเฉพาะในด้ านพาณิชย์ ซึง่ สามารถสังเกตได้ จาก
ร้ านค้ าต่างๆ จะนิยมบูช านางกวักหรื อกุม ารทอง เพื่ อทามาค้ า ขายให้ เจริ ญรุ่ ง เรื อง แม้ กระทั่ง
พระสงฆ์หรื อนักวิชาการเห็นว่าความเชื่อในเครื่ องรางของขลังนัน้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
กาลเวลาแต่ละยุคสมัย สาหรับความเชื่อเครื่ องรางของขลังโบราณของคนไทยก็มีมากมาย เช่น
ตะกรุด ปลัดขิก กะลาตาเดียว เขี ้ยวหมูตนั หนังหน้ าผากเสือ กุม ารทอง ประคา ผ้ าประเจียด เบี ้ย
แก้ ยันต์ ลูกอม แหวนพิรอด รูปเคารพต่างๆ
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อีกทังในอดี
้
ตพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องประดับตามความเชื่อและโชคลาง
ของวัฒนธรรมจีนแตกต่างกันตามชนชัน้ ในสัง คม กล่าวคือหากเป็ นประชาชนทั่วไปมักสวมใส่
เครื่ อ งประดับ ที่ น าเอาลวดลายทางธรรมชาติ เช่ น ใบไม้ ดอกไม้ กิ่ ง ไผ่ หรื อ นก มาท าเป็ น
เครื่ องประดับในรูปแบบของหยกแกะสลัก ลูกปั ดหินร้ อยเชือก หรื อพูห่ ้ อย ด้ วยเชื่อว่าธรรมชาติเป็ น
สิ่งที่สวรรค์สร้ างขึ ้นมา เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองภยันตรายและอวยพรให้ ผ้ ทู ี่สวมใส่อยูด่ ีมีสขุ ขณะที่
คนชันสู
้ ง (กลุ่มชนชันปกครอง)
้
ส่วนมากบริ โภคเครื่ องประดับที่ทาจากหยกจักรพรรดิหรื อทองคา
โดยนิยมทาเป็ นรูปมังกร เสือ หงส์ และนกยูง (GIT Information Center, 2561)
ในช่วงที่ผ่านมามีธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่ออยู่ในประเทศไทยเป็ นจานวน
มาก เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ธุรกิจโหราศาสตร์ รวมถึงธุรกิจขายสินค้ าและบริ การที่
เกี่ยวข้ องกับความเชื่อ เช่น หินนาโชค สินค้ าโชคลาง ก่อสร้ างตามความเชื่อ บริ การให้ คาปรึ กษา
บริ การเลือกหมายเลขโทรศัพท์มงคล และบริ การเสริ มโหงวเฮ้ ง การจัดการที่เหมาะสมจากความ
เข้ าใจทิศทางความเชื่อของสังคมไทยจะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน นาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์และเพิ่ม
มูลค่าให้ แก่ธุรกิจ (รุจิกาญจน์ สานนท์ และคนอื่น ๆ, 2560)
(ณฤดี วิวชั ภูร, 2554) ได้ กล่าวถึงความหมายของความเชื่อว่า หมายถึงความ
มัน่ ใจ ไว้ ใจ ต้ องมีความรู้ ตวั และความเข้ าใจ อันเนื่องมาจากความคิดและความรู้สึกโดยไม่มีการ
พิสจู น์เป็ นทัศนคติของแต่ละบุคคลในการที่จะยอมรับสิ่งที่ได้ ร้ ูได้ เห็น อันเกิดจากพลังอานาจเหนือ
ธรรมชาติที่เป็ นผลดีหรื อผลร้ าย แม้ ว่าจะไม่สามารถพิสจู น์ได้ ก็ตาม แต่มนุษย์ในสังคมยอมรับและ
ให้ ความยาเกรงหรื อการยึดมัน่ ความเชื่อเป็ นสิ่งที่มนุษย์คอ่ ยๆ มีพฤติกรรมการเรี ยนรู้และทาความ
เข้ าใจเป็ นเวลามานานหลายพันปี และเชื่อว่ามีอานาจลึกลับที่จะทาให้ ได้ รับผลดีผลร้ าย เมื่อเกรง
กลัวอานาจลึกลับนัน้ ก็จะกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อมิให้ ถกู ลงโทษ และเพื่อให้ อานาจนันพึ
้ งพอใจ จึงมี
พิธีกรรมต่างๆ เพื่อบูชาเซ่นสรวงเทพเจ้ า เพราะเชื่อว่าสิ่งทังหลายทั
้
งปวงที
้
่เกิดขึ ้นต้ องมีผ้ บู นั ดาลให้
ตังเทพเจ้
้
าประจาสิ่งนันๆ
้
ความเชื่อเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่สืบทอดเป็ นมรดกของสังคม
แต่ขึน้ อยู่กับการตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ ในด้ านความปลอดภัยจากอานาจเหนื อ
ธรรมชาติเป็ นสาคัญ ความเชื่อมีวิวฒ
ั นาการตามความก้ าวหน้ าทางสังคม ความเชื่อของมนุษย์ถกู
ผสมผสานขึ ้นระหว่างความเชื่อดังเดิ
้ ม กับความเชื่อทางศาสนาที่มีระบบมากขึ ้น และมีเหตุผลโดย
เริ่ มจากความเชื่อในธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิด ผีสางเทวดา วิญญาณ ความเชื่อตายแล้ วจะ
กลับมาเกิดใหม่ ความเชื่อนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นจากวิธี ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่งที่พิสูจน์แน่ชดั ไม่ได้ แต่
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เป็ นเรื่ องของความไว้ ใจความมัน่ ใจ เพื่อเป็ นที่พงึ่ ทางจิตใจให้ แก่มนุษย์ยามที่อ่อนแอลง (ดนัย ไชย
โยธา, 2548)
แนวคิดหลักการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
การออกแบบเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย (Fashion Design) หมายถึง การออกแบบเครื่ อง
แต่งกายที่เป็ นการแสดงแบบตัวอย่างของเครื่ องแต่งกาย ซึ่งจะมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
ไปตามแนวคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบของนักออกแบบเครื่ องแต่งกาย โดยมี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี แ ละความนิ ย มของผู้ค นในสมัย นัน้ ๆ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการก าหนดแนวความคิ ด
สร้ างสรรค์ที่อาจจะเกิดขึ ้นใหม่โดยอิสระ หรื อดัดแปลงมาจากเครื่ องแต่งกายซึ่งเป็ นที่นิยมอยู่ใน
ขณะนันหรื
้ อเคยได้ รับความนิยมในอดีต ซึ่งลักษณะของการออกแบบเสื ้อผ้ าสามารถแบ่งออกเป็ น
2 ลักษณะ คือ
1. การออกแบบในโครงสร้ างของเสื อ้ ผ้ า (Structure Design) หมายถึ ง การ
กาหนดโครงสร้ างรู ปทรงและเส้ นกรอบนอก (Silhouettes) รวมถึงชนิดของตะเข็บเสือ้ ปก แขน
กระเป๋ า สี เนือ้ ผ้ า และส่วนปลีกย่อยอื่นๆ การออกแบบโครงสร้ างมีความสาคัญมาก เพราะถ้ า
สามารถออกแบบได้ ดีจะทากลายเป็ นเสื ้อชันสู
้ งและมีราคาแพง
2. การออกแบบตกแต่งภายนอกโครงสร้ าง (Decorative Design) เสื ้อผ้ าบางตัว
อาจได้ รับการออกแบบตกแต่งเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยการนาเอาวัสดุอื่นมาเติมแต่งในตัวเสื ้อ เช่น การ
ติดลูกไม้ ปั กลวดลาย เป็ นต้ น ส่งเสริ มแบบเสื ้อให้ เด่นขึน้ ได้ ซึ่งควรใช้ ให้ สมั พันธ์ กันและมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่ องของสี ขนาด และผิวสัมผัสที่จะนามาตกแต่ง
จากเหตุผ ลดัง กล่ า วข้ า งต้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นการออกแบบในโครงสร้ างของเสื อ้ ผ้ า
(Structure Design) หรื อการออกแบบตกแต่งภายนอกโครงสร้ าง (Decorative Design) ซึ่งนัก
ออกแบบมีความจาเป็ นต้ องศึกษาหลักการพื ้นฐานในการออกแบบเสื ้อผ้ า เพื่อสามารถออกแบบได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสการใช้ สอย
หลักการพืน้ ฐานในการออกแบบเสือ้
การออกแบบเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย นักออกแบบจาเป็ นต้ องมีความรู้พื ้นฐานเรื่ อง
องค์ประกอบต่างๆ ที่สาคัญดังนี ้
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หลักการใช้ เส้ น (Line)
พื ้นฐานในการเริ่มต้ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ เส้ นที่ใช้ ในการออกแบบมี
หลายลักษณะ เป็ นส่วนประกอบสาคัญและทาให้ เกิดความรู้ สึกที่ต่างๆ กัน มีผลต่อการมองเห็น
เส้ นที่ใช้ บนตัวเสื ้อมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ เส้ นตรงและเส้ นโค้ ง ซึ่งจะให้ ความรู้ สึกแตกต่างกัน
ออกไปดังนี ้
1.1.1 เส้ นตรง (Straight Line) ให้ ความรู้สึกแน่นอน แข็งแรง เข้ ม หยาบ
กระด้ าง ไม่ประนีประนอม ที่ใช้ ในการออกแบบเสื ้อผ้ าจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1.1.1.1 เส้ นตรงแนวตัง้ (Vertical Line) จะช่วยเพิ่มความสูงให้ กับผู้ที่
ต้ องการให้ รูปร่ างสูงโปร่ ง แต่ถ้ามีขนาดใหญ่ซา้ กันมากๆ จะเพิ่มความกว้ าง และผลของการใช้
ขึ ้นอยูก่ บั ช่องไฟและความเข้ มของพื ้นที่ตดั กับเส้ น ช่องไฟถี่จะสามารถนาสายตาขึ ้นไปสูใ่ บหน้ า แต่
ถ้ าช่องไฟของลวดลายนันขยายกว้
้
างขึ ้นหรื อขนาดต่างๆ กัน จะทาให้ สายตาสังเกตเห็นความกว้ าง
เด่นชัดกว่าความสูง

ภาพประกอบ 20 การออกแบบเสื ้อโดยใช้ เส้ นตรงแนวตัง้
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/826692075354452408/
1.1.1.2 เส้ นตรงแนวราบ หรื อแนวนอน (Horizontal Line) จะช่วย
เพิ่มความกว้ าง แต่ถ้ามีช่องไฟมีความเข้ มเข้ ามาก็ อาจจะให้ ผลตรงกันข้ าม ส่วนมากจะพบใน
ลวดลายผ้ า เส้ นเอว เส้ นต่ออก เส้ นต่อสะโพก เข็มขัด และชายกระโปรง ส่วนตกแต่งในแนวราบ
หรื อตามขวางถ้ าความเข้ มและขนาดเป็ นจุดเด่นมากก็จะทาให้ ดเู ตี ้ยและกว้ างขึ ้นตามไปด้ วย
1.1.1.3 เส้ นตรงแนวเฉียง หรื อเส้ นทแยงมุม (Diagonal Line) ขึ ้นอยู่
กับองศาถ้ าน้ อยจะให้ ผลไปในทางแนวนอน ถ้ ามากเกือบเป็ น 90 องศา ก็จะให้ ผลไปในทางแนวตัง้
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เป็ นเส้ นที่นิยมใช้ เมื่อต้ องการซ่อนความบกพร่ องของรู ปร่ าง นอกจากนัน้ ยังให้ ความรู้ สึกสดชื่น
กระปรี ก้ ระเปร่า มีชีวิตชีวา อีกด้ วย

ภาพประกอบ 21 การออกแบบเสื ้อโดยใช้ เส้ นเฉียง
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/469218854936416642/
1.1.2 เส้ นโค้ ง (Curve Line) การนามาใช้ ในการออกแบบที่มีสว่ นสัมพันธ์
กับรู ปร่ างมากที่สุด เพราะสามารถคล้ อยตามรู ปร่ างได้ มากที่สุด และยังขยายวงกว้ างมากขึ ้นจน
เกือบเป็ นวงกลม จะให้ ความรู้สกึ คล่องแคล่วมากขึ ้นตามลาดับ หากไม่เน้ นความโค้ งมากเกินไปจะ
ทาให้ เกิดความรู้สึกอ่อนโยน สุภาพ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ เส้ นโค้ งในการออกแบบเสื ้อไม่ควรใช้
มากจนเกินไปเพราะ นอกจากจะไม่เกิดจุดเด่นแล้ วยังสร้ างความลาบากในการตัดเย็บ

ภาพประกอบ 22 การออกแบบเสื ้อโดยใช้ เส้ นโค้ ง
ที่มา : https://somethingdelightful.com/v9311
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จากหลักการใช้ เส้ น จึงสรุปได้ วา่ เส้ นตรงและเส้ นโค้ งมีความสาคัญในการ
สร้ างแบบบนตัวเสื ้อ แต่ละเส้ นจะมีความแตกต่างกันออกไปเมื่อนามาจัดวางและมีประโยชน์ตอ่
การออกแบบที่จะสามารถนามาแก้ ไขส่วนบกพร่องของรูปร่างให้ ผ้ สู วมใส่ดดู ีขึ ้น
1.1.3 เส้ นกรอบนอก (Silhouettes) มีความสาคัญในการออกแบบเสื ้อผ้ า
เพราะนอกจากจะเป็ นตัวกาหนดโครงร่างภายนอกแล้ ว ยังทาให้ เกิด ความประทับใจเมื่อพบเห็นใน
ครัง้ แรกและส่งผลสะท้ อนถึงส่วนต่างๆ ของเสื ้อผ้ าและรู ปร่ างได้ ในการออกแบบถ้ ามีเส้ นกรอบ
นอกที่เด่นแล้ วก็ไม่จาเป็ นต้ องมีเส้ นภายในที่เด่นตาม เส้ นกรอบนอกมี 3 แบบ คือทรงตรง ทรงบาน
และทรงหางกระรอก แต่ละแบบมีผลต่อการออกแบบและเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม
Arrow Line
รู ปทรงลูกศร หรื อจะเรี ยกชื่ออีกอย่าง
ว่าทรงเอฟ (F)
Ample Line
ลักษณะเป็ นรูปทรงไข่
8 Line
เ ป็ น รู ป 8 เ ห ลี่ ย ม เ น้ น รู ป ร่ า ง
โดยเฉพาะบริเวรณเอว
X Line
ทรงแบบตัว X ไหล่กว้ าง เอวคอด และ
ด้ านล่างขยาย
H Line
เหมื อ นตัว H เป็ นแบบเอวปล่ อ ย ใช้
เข็มขัดคาดที่เอว
Sack Line
ทรงตรง ตัวหลอมเหมือนกระสอบ
A Line
เหมือนรู ปตัว A ปลายบานกว้ าง นิยม
ใช้ ในปั จจุบนั
Sheath Line
รู ปทรงผอมบาง ห่อร่ างกายคล้ ายฝั ก
มีด
Straight Line
เหมื อ นสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า หรื อ สี่ เ หลี่ ย ม
จัตรุ ัสทรงกล่อง
Spindle Line
มีรูปร่ างเหมือนถังไม้ หรื อกระสวยทอ
ผ้ า
Slim Line
ผอมบาง แนบเนื ้อรัดรูป
Soft Conscious Line
พอดี ตั ว เน้ นส่ ว นเว้ าส่ ว นโค้ งของ
ร่างกายอย่างธรรมชาติ
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Tulip Line
เล็กน้ อย เสริมอก เอวเล็ก และกระโปรงตรง
Fit And Flare Line
ลงมาจะบานออก
Princess Line
เอวคอดและค่อยๆ กว้ างออกจากเอวจนถึงชายกระโปรง
Pencil Line
เรี ยกว่าทรงไอ (I)
Mermaid Line
ค่อยบานออกเหมือนหางปลา คล้ ายกับนางเงือก
Y Line
ชายกระโปรงคล้ ายกับรูปตัววาย

เหมื อนดอก ทิ ว ลิ ป เน้ นช่ ว ง ไ ห ล่
ส่วนบนพอดีตวั แต่ส่วนล่างตังแต่
้ เอว
ทรงพอดีตวั มีแนวต่อตะเข็บในแนวตัง้
ทรงแคบยาวคล้ ายแท่งดินสอ บางครัง้
กระชับ ล าตัว ตลอดจนถึ ง เข่า แล้ ว จึ ง
ไหล่กว้ างและค่อยๆ แคบลงไปจนถึง

หลักการจัดวางองค์ประกอบ
1. สัดส่วน (Proportion) คือ ความสัมพันธ์ ของขนาดส่วนใดส่วนหนึ่ง บนพื น้ ที่
ทังหมด
้
และยังช่วยพรางสายตาให้ เกิดความสวยงาม
2. ความสมดุล (Balance) การออกแบบเสือ้ ผ้ าไม่สามารถวัดความสมดุลของ
เสื ้อผ้ าด้ วยน ้าหนักของเสื ้อผ้ า แต่จะวัดจากความรู้สกึ ทางสายตา โดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
2.1. สมดุล ปกติ (Formal Balance) หมายถึ ง แบบเสื อ้ ที่ มี ส่ ว นตกแต่ ง ที่
เหมือนกันทัง้ 2 ด้ าน ทาให้ เสื ้อผ้ ามีความสวยงามใช้ ได้ นานและหลายโอกาส
2.2. สมดุล ไม่ ป กติ (Informal Balance) หมายถึ ง เสื อ้ ที่ มี แ บบ 2 ด้ า นไม่
เท่ากัน หรื อมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันกับอีกข้ าง เพื่อเน้ นความแปลกใหม่และน่าสนใจเป็ นพิเศษ ซึ่ง
จะเหมาะกับใช้ ในโอกาสพิเศษ
3. จังหวะ (Rhythm) คือ ลีลาการจัดวางเพื่อให้ เกิดระยะหรื อความเคลื่อนไหว ทา
ให้ ร้ ูสึกถึงอ่อนหวาน สวยงาม หนักแน่น หรื อหยาบกระด้ าง ความรู้สึกสบายตาหรื อรกตาจะขึ ้นอยู่
กับการออกแบบ การตัดเย็บ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
3.1. จังหวะการคงที่ (Static Rhythm) คือช่องว่างในระยะเท่ากัน
3.2. จังหวะต่อเนื่อง (Related Rhythm) คือช่องว่างในแต่ละจุดไม่เท่ากัน
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3.3. จัง หวะผสม (Conventional Rhythm) คื อ การออกแบบแนวตกแต่ ง
ผสมผสานกันระหว่างแบบคงที่กบั แบบต่อเนื่อง ให้ ความรู้สกึ สวยงามและหรูหรา
4. ช่อ งว่า งหรื อ ระยะ (Space) หมายถึ ง เนื อ้ ที่ ว่า งโดยรอบของลายหรื อ วัต ถุ
เรี ยกว่า มีความสาคัญมากเพราะคือช่วงระยะสัมพันธ์กบั ขนาดและสัดส่วนของวัสดุที่นามาตกแต่ง
และจัดวางให้ มีความพอดีจงึ จะเกิดความสวยงามและสะดุดตา
5. ความกลมกลื น (Harmony) คื อ การจัด วางองค์ ป ระกอบในเสื อ้ ผ้ า ได้ แ ก่
กลมกลืนด้ วยสีแบบเดียวกัน ด้ วยผิวสัมผัสใช้ ผ้าและสิ่งตกแต่งที่มีเหมือนกัน
6. การตัดกัน (Contrast) หมายถึงการออกแบบเสือ้ ผ้ าให้ มีรายละเอียดตัดกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงความจาเจ เป็ นส่วนหนึ่งของจุดเด่นของงานออกแบบ ได้ แก่ การตัดกันด้ วยเส้ น การ
ตัดกันด้ วยรูปร่าง การตัดกันด้ วยสี และการตัดกันด้ วยพื ้นผิว
7. จุดเด่น (Dominance) การเน้ นจุดเด่นบนเครื่ องแต่งกายมีเพียงจุดเดียวเท่านัน้
ควนเน้ นจุดเด่นบริเวณใบหน้ าและลาตัว
หลักการใช้สีในการออกแบบ
1. สี (Color) คือการใช้ สีบนเสื ้อผ้ าเพื่อให้ เกิดความรู้สึกตื่นตา ไม่นา่ เบื่อ สีที่ใช้ ใน
การออกแบบแบ่งออกเป็ น
1.1. Basic Color หมายถึง สีที่ใช้ ในเครื่ องแต่งกายที่มีปริ มาณสัดส่วนมากๆ
ในคอลเลคชัน่ สามารถใส่ได้ กบั ทุกเฉดสี
1.2. Fashion Color หมายถึง สีตามแนวโน้ มเทรนด์สากลของแฟชัน่ และไม่
นิยมนาสีเบื ้องต้ นมาใช้ กบั เสื ้อผ้ า ได้ แก่ สีน ้าเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด สีม่วง เหล่านี ้ ควรนาสีอื่น
มาช่วยลดหรื อเพิ่มความแรงเพื่อช่วยให้ เสื ้อผ้ ามีความสวยงามยิ่งขึ ้น
1.3. Running Color หมายถึง สีที่ใช้ ร่วมกับสีอื่นผสมผสานอย่างลงตัว เช่น
สีขาว สีดา สีเงิน สีทอง
1.4. Flair Color หมายถึง สีร่วม เช่น ส้ ม + ม่วง + แดง + หรื อม่วง + เขียว +
น ้าเงิน
1.5. Unrelated Color หมายถึง สีตรงข้ าม เช่น เหลืองกับม่วง ส้ มกับน ้าเงิน
แดงกับเขียว
ความสนใจเป็ นอันดับแรกของเสื อ้ ผ้ าเครื่ องแต่ง กายคื อสี ของเสื อ้ ผ้ า อาภรณ์
สามารถสะท้ อนถึงรสนิยมและอุปนิสัยที่แท้ จริ งของผู้สวมใส่ได้ เป็ นอย่างดี สาหรับเสื ้อผ้ านัน้ นัก
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ออกแบบส่วนใหญ่จะไม่นิยมนาแม่สีมาใช้ โดยตรง แต่มกั จะลดค่าความเข้ มหรื อน ้าหนักของสีลง
แล้ วนามาใช้ ทาให้ เสื ้อผ้ ามีความสวยงามยิ่งขึ ้น ในปั จจุบนั มีให้ เลือกใช้ อย่างมากมายแต่ที่มาของ
สีเหล่านันเกิ
้ ดมาจากการผสมแม่สี ดังนันจึ
้ งควรทาความเข้ าใจในเรื่ องทฤษฎีสีก่อนที่จะนาไปใช้ ใน
การออกแบบเสื ้อผ้ า นอกจากสีแท้ ที่กล่าวไปแล้ วยังมีการจาแนกออกเป็ นประเภทต่างๆ อีกคือ
สีกลาง (Natural Color) เป็ นการนาแม่สี 3 สีมาผสมกันหรื อนาทุกสีมาผสม
กันจะได้ สีกลาง เป็ นสีเทาแก่ๆ เกือบดา
สีค่ปู ระกอบ (Complementary Color) เป็ นสีที่อยู่ตรงกันข้ ามกันในวงจรสี
ธรรมชาติ มีอยู่ทงสิ
ั ้ ้น 6 คู่ ซึ่งตัดกันหรื อขัดแย้ งกันอย่างมาก เช่น สีแดงเป็ นคูป่ ระกอบกับสีเขียว สี
เหลืองเป็ นคูป่ ระกอบของสีมว่ ง
สีข้างเคียง (Analogous Color) เป็ นสีที่อยู่ใกล้ กันในวงจรสีธรรมชาติ เช่น สี
ส้ ม สีส้มเหลือง สีเหลือง เป็ นต้ น
2. น ้าหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรื อความมืด ถ้ าผสมสีขาวเข้ าไป
จะมีความสว่างขึ ้นหรื อมีน ้าหนักอ่อนลง และถ้ าเพิ่มไปทีละน้ อยก็จะได้ น ้าหนักที่เรี ยงลาดับจากแก่
สุดไปอ่อนสุด
3. วรรณะของสี ( Tone ) แบ่งได้ ตามวงจรสีธรรมชาติเป็ น 2 วรรณะ ดังนี ้
3.1. วรรณะร้ อน ( Warm Tone ) ประกอบด้ วย เหลือง ส้ มเหลือง ส้ ม ส้ มแดง
ม่วงแดงและม่วง ในวรรณะร้ อนจะไม่ใช่สีสดๆ เพราะในธรรมชาติจะแตกต่างไปกว่าในวงจรสี หาก
ว่าค่อนข้ างไปทางแดงหรื อส้ ม เช่น น ้าตาลหรื อเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็ นวรรณะร้ อน
3.2. วรรณะสีเย็น (Cool Tone) ประกอบด้ วย เหลือง เขียวเหลือง เขียว เขียว
น ้าเงิน น ้าเงิน ม่วงน ้าเงิน และม่วง หากหนักไปทางน ้าเงินและเขียวก็เป็ นสีวรรณะเย็น เช่น เทา สี
ดา เขียวแก่ เป็ นต้ น
เหลืองและม่วง สามารถอยู่ได้ ทงั ้ 2 กลุ่ม คือถ้ าวรรณะร้ อนก็จะให้ ความรู้ สึก
ร้ อน ถ้ าอยูใ่ นวรรณะเย็นก็ให้ ความรู้สกึ เย็น
4. อิทธิพลของสี (Influence Of Color) ย่อมให้ ความรู้ สึกที่แตกต่างกันและมีผล
ต่อผู้พบ เห็นสะท้ อนถึงความรู้ สึกที่ อยู่ลึกๆ ภายในจิตของผู้เสพ ในเรื่ องของการใช้ สีในเสื อ้ ผ้ า
อาภรณ์ และสามารถสรุปเรื่ องจิตวิทยาการใช้ สี ดังนี ้
แดง (Red)
ให้ ความรู้สึกมีสขุ ภาพแข็งแรง เป็ นคนเอาใจยาก มัน่ ใจ
ในตนเองจนเกินเหตุ
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เหลือง (Yellow) สะท้ อนถึงไหวพริ บในความเฉลียวฉลาด มีความร่ าเริ ง
มีชีวิตชีวา บ่งบอกถึงอารมณ์ที่สดใสร่าเริง
ชมพู (Pink)
สะท้ อนถึงความรัก ให้ ความรู้สกึ ที่ออ่ นโยน เป็ นมิตร
ส้ ม (Orange)
ให้ ความรู้ สึก ที่ ร้ อนแรงมี พ ลัง แห่ง การกระตุ้น รั กการ
ผจญภัย ชอบเดินทางไกล
เขียว (Green)
สะท้ อนความสดชื่นในอารมณ์ ไม่ชอบความขัดแย้ ง
ฟ้า (Sky-Blue)
รู้สกึ ปลอดโปร่ง โล่งกว้ าง ใสสะอาด
น ้าเงิน (Blue)
สะท้ อนถึงความสุขมุ หนักแน่นแฝงด้ วยความเฉยเมย
ม่วง (Violet)
ให้ ความรู้สกึ โออ่า ภูมิฐาน ไม่ชอบเปิ ดเผยความรู้สกึ
ดา (Black)
สะท้ อนถึงความลึกลับ น่ ากลัว อารมณ์ ที่เศร้ าโศก ไม่
แคร์ ใคร ชอบบงการคนอื่น
เทา (Grey)
ความรู้ สึ ก ที่ ลัง เล ไม่ ค่อ ยมี ค วามเด็ ด เดี่ ย ว มี ค วาม
ขัดแย้ งอยูใ่ นตัว
ขาว (White)
สะท้ อนถึงความบริ สทุ ธิ์ ไร้ เดียงสา แต่มีความจริ งใจ
ทอง (Gold)
ให้ ความรู้ สึกถึงความหรู หรา สูงค่า ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ความมัน่ คงร่ ารวย
ในการออกแบบเสื ้อผ้ าการเลือกใช้ สีควรให้ ความสาคัญ เนื่องจากทาให้ สะดุดตา
และเป็ นที่ประทับใจ ซึ่งจะเป็ นสิ่งแรกที่จะมองเห็นและจดจาได้ นอกจากจะต้ องมีความรู้ ความ
เข้ าใจในเรื่ องของทฤษฎีสีที่แล้ ว ยังจะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการนามาใช้ ในเสื ้อผ้ าดังนี ้
1. การใช้ สีค่ปู ระกอบ การนาสีค่ปู ระกอบหรื อสีที่อยู่ตรงข้ ามกัน เช่น สีเขียว
กับสีแดง หรื อสีเหลืองกับสีม่วง ซึ่งเป็ นสีที่ตดั กันอย่างรุ นแรง ทาให้ ประสาทสัมผัสเกิดการตื่นตัว
แลดูมีชีวิตชีวา และต้ องเลือกใช้ ให้ ถูกวิธีเพื่อจะไม่เป็ นการลดคุณค่ าของความสวยงามของแบบ
เสื ้อผ้ านันลง
้
2. การใช้ สีข้างเคียง ซึ่งเป็ นสีที่อยู่ใกล้ กนั ในวงจร เช่น เขียว เขี ยวน ้าเงิน และ
นา้ เงิ น หรื อสี แดง ม่วงแดง และม่วง ถ้ านามาใช้ ในเสื อ้ ผ้ า ชุด เดีย วกันจะทาให้ เ กิ ด ความรู้ สึก
กลมกลืนและนุม่ นวลขึ ้น
3. การใช้ สี 3 สี จะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมของวงจร เช่น ม่วง ส้ ม และเขียว
นามาใช้ ร่วมกันจะทาให้ แลดูเข้ ากันได้ อย่างดี โดยเฉพาะการเลือกให้ มีสดั ส่วนที่เหมาะสมในการ
ออกแบบ
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4. การใช้ สี เ อกรงค์ (Monochrome Color) เป็ นการใช้ สี แ ท้ สี เ ดี ย วในการ
ออกแบบ ทาให้ ดนู ่าสนใจโดยการทาสีเดียวนันให้
้ มีความเข้ มอ่อนหลากหลายกันออกไป เช่น น ้า
เงิน ก็จะใช้ นา้ เงินอ่อน นา้ เงินกลาง และนา้ เงินเข้ ม จะสามารถดึงดูดความสนใจได้ ถ้าเกิดการ
ดัดแปลงและเลือกใช้ ให้ เหมาะสม
หลักการใช้สีลวงตาเพือ่ อําพรางรู ปร่ าง (Contrast Illusion)
สีขาว หรื อสีอ่อนมากๆ (Very Light Value) ทาให้ เกิดความรู้ สึกใกล้ และมี
ขนาดใหญ่ ขึน้ แต่ถ้าสี ดาหรื อสี เ ข้ ม จะท าให้ ค วามรู้ สึกไกลและมี ขนาดเล็ กลง ดัง นัน้ หลักการ
ออกแบบโดยใช้ น ้าหนักของสีเพื่ออาพรางรูปร่างมี 5 วิธีดงั นี ้
1. เสื ้อ กระโปรงเป็ นสีอ่อน จะช่วยลวงตาให้ แลดูใหญ่ และทาให้ เส้ นแนว
ตังของรู
้
ปร่างแลดูสงู ขึ ้น สีออ่ นจะนาสายตาให้ มองดูตอ่ เนื่องไปตลอดตังแต่
้ ศีรษะจรดปลายเท้ า
2. เสื ้อสีเข้ ม กระโปรงสีอ่อน จะทาให้ เกิดจุดศูนย์กลางของสายตานาลง
ไปที่ชว่ งล่างของกลายเป็ นจุดเด่น เส้ นแนวตังจะแลดู
้
สนลงเพราะถู
ั้
กตัดทอนที่เอวโดยสีที่ตดั กันของ
เสื ้อและกระโปรง
3. เสื ้อ กระโปรงสีเข้ ม ช่วยลวงตาให้ แลดูเล็กลง เส้ นแนวตังดู
้ สงู ขึ ้น จากสี
ของเครื่ องแต่งกายช่วยให้ มองดูตอ่ เนื่อง
4. เสือ้ สีอ่อน กระโปรงสีเข้ ม ทาให้ นาสายตาขึน้ สู่ช่วงบนจนกลายเป็ น
จุดเด่น เส้ นแนวตังดู
้ สนลงเพราะเกิ
ั้
ดเส้ นตัดผ่านช่วงเอวโดยสีที่ตดั กันของตัวเสื ้อและกระโปรง
5. เสื อ้ สี เ ข้ ม กระโปรงสี ก ลาง (Medium Value) นับ เป็ นการเลื อ กสี ที่
ใกล้ เคียงกันในเรื่ องน ้านักของสี จึงไม่มีความขัดแย้ งให้ ปรากฏและเส้ นแนวตังก็
้ ไม่ถูกตัดตรงช่วง
เอว (จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง, 2543)
หลักการเลื อกผ้า
ในการออกแบบเสื ้อผ้ าจาเป็ นต้ องศึกษาหลักการเลือกผ้ าเพื่อให้ สามารถนาไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์ในได้ เหมาะสม ซึง่ จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอยู่ 3 อย่าง คือ
1. ความเหมาะสมในโอกาสที่ใช้ เช่น การออกแบบเสื ้อสาหรับฤดูหนาวต้ อง
เป็ นประเภทเสื ้อโค้ ท หรื อเสื ้อกันหนาว ผ้ าที่ใช้ ควรเป็ นผ้ าประเภทเนื ้อหนา ทอแน่น เช่น ผ้ าขนสัตว์
เพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็น และทาให้ ร่างกายอบอุ่น เสื ้อผ้ าสาหรับฤดูร้อนควรเลือกผ้ าประเภท
บางเบา อากาศถ่ายเทได้ ดี เลือกใช้ ผ้าที่ทอจากเส้ นใยธรรมชาติ เช่น ผ้ าฝ้าย ผ้ าลินิน เป็ นต้ น ส่วน

48
ผ้ าประเภทเนือ้ หยาบ ทอห่างๆ ผิวสัมผัสเป็ นปุ่ มปม เหมาะสาหรับใช้ ประเภทลาลอง ฉาบฉวย
มากกว่าที่ จ ะใช้ เ ป็ นเสื อ้ ผ้ าชุด ทางานที่ ต้ องใช้ เ ป็ นประจ า ส่วนผ้ าประเภทที่ มี ลัก ษณะหรู ห รา
ประเภทที่ทาจากเส้ นใยสังเคราะห์ที่มีความมันเงาและบางเบา ได้ แก่ ผ้ าแพร ผ้ าต่วน เป็ นต้ น ผ้ าที่
ทาจากเส้ นใยธรรมชาติ ได้ แก่ ผ้ าไหม เหมาะสาหรับที่จะนามาใช้ เป็ นเสื ้อผ้ าชุดราตรี หรื อชุดที่ใช้ ใน
โอกาสพิเศษต่างๆ
2. ลวดลายของผ้ า ควรพิ ถี พิ ถัน ในการเลื อ กเนื อ้ ผ้ า และลวดลายผ้ าให้
เหมาะสมเพื่อจะทาให้ การออกแบบง่ายขึ ้น ลักษณะของลายผ้ าสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ประเภท คือ
2.1 ผ้ าพื ้น (Plain Fabric) เป็ นผ้ าที่ไม่มีลวดลาย มีสีให้ เลือกมากมาย มี
ลักษณะพื ้นผิวที่แตกต่างกัน มักจะดึงดูดความสนใจได้ น้อยกว่าผ้ าที่มีลาย ในปั จจุบนั ผู้ผลิตได้
ผลิตผ้ าพื ้นที่มีความสวยงาม เนื ้อผ้ าแปลกตา น่าสนใจมากขึ ้น ในการออกแบบเสื ้อผ้ าบางครัง้ อาจ
ใช้ ผ้าพื ้นเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ ผ้าหลายสีก็สามารถออกแบบได้ อย่างสวยงาม ในการตัดเย็บผ้ าพื ้น
จะต้ องพิถีพิถนั มากกว่าผ้ าลายเพราะจะมองเห็นตะเข็บได้ อย่างชัดเจน
2.2. ผ้ าลายเรขาคณิต (Geometric Patterns) หมายถึง ผ้ าที่มีลายเกิด
จากการใช้ เส้ นประกอบเป็ นรูปทรงเรขาคณิต เช่น เหลี่ยม วงกลม วงรี เส้ นตรง เส้ นโค้ ง และเส้ นตัด
กัน แล้ ว จึง น ามาจัด องค์ ป ระกอบให้ ส วยงามโดยก าหนดสี สัน ลงไป มี ทัง้ ลายเล็ ก ลายใหญ่
ประกอบด้ วยผ้ าลายทางตัง้ ลายทางขวาง และผ้ าตา ซึ่งเป็ นลายเริ่ มแรกของผ้ าลายเรขาคณิต
ก่อนที่จะมีการพัฒนาไปสูล่ ายรูปแบบอื่นๆ โดยจะมี 2 ประเภท คือ
2.2.1. ประเภทลายในโครงสร้ างผ้ า เกิดจากการทอหรื อการถักให้
กลายเป็ นลายเรขาคณิตในโครงสร้ าง ผ้ าประเภทนี ้ส่วนใหญ่จะมีเนื ้อหนา
2.2.2. ประเภทพิมพ์ลายลงบนเนื ้อผ้ า เกิดจากการออกแบบลายพิมพ์
ลงบนผืนผ้ า เรี ยกว่าลายนอกโครงสร้ าง เมื่อใช้ ไปนานๆ อาจจะซีดจางกลายเป็ นผ้ าพื ้นธรรมดา ไม่
ทนทานเท่าผ้ าที่มีลายในโครงสร้ าง
2.3. ผ้ าลายธรรมชาติ (Naturalistic Patterns) ลายที่ได้ แรงบันดาลใจมา
จากธรรมชาติ เช่น คน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้ อม ลายที่นิยมนามาใช้ ในงานออกแบบเสื ้อผ้ า คือ
ลายใบไม้ และดอกไม้ รวมทังลายรู
้
ปสัตว์ตา่ งๆ ส่วนใหญ่จะมีสีสนั ที่เลียนแบบสีธรรมชาติ
2.4. ผ้ าลายรวม (Conventional Patterns) จากการรวมลายเรขาคณิต
กับลายธรรมชาติไว้ ในผืนเดียวกัน ทาให้ ได้ ลายผ้ าที่มีเสน่ห์ รูปแบบแปลกใหม่เกิดขึ ้น
2.5. ผ้ าลายจุด (Dots And Spots) เป็ นผ้ าที่ให้ ความรู้ สึกที่สุดในบรรดา
ผ้ าลายทัง้ หมด แต่ถึงกระนัน้ ผ้ าลายจุดบ่ง บอกถึง ความรู้ สึกร่ าเริ งเบิกบานและอ่อนเยาว์ ทัง้ นี ้
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เนื ้อผ้ ามีสว่ นต่อความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น ผ้ าลายจุดกลมที่เป็ นผ้ าป่ านจะให้ ความรู้สกึ อ่อนหวาน สง่างาม
ผ้ าลายจุดควรเลือกใช้ ในจานวนที่พอเหมาะ หากมีขนาดของใหญ่จะทาให้ ร้ ูสึกแข็งมากกว่าขนาด
เล็ก
3. ผิ วสัม ผัส ของผ้ า (Texture) หากต้ องการทราบผิวสัม ผัสของวัส ดุต่า งๆ
จะต้ องจับต้ องเพื่อจะได้ ร้ ูว่าเป็ นลักษณะเป็ นอย่างใด ผิวสัมผัสของผ้ ามีมากมายซึ่งเป็ นผลมาจาก
การใช้ เทคนิคใหม่ๆ ในการผลิต สามารถแบ่งตามความนุม่ และความแข็งกระด้ าง โดยแบ่งตามการ
ใช้ งาน 3 ลักษณะ คือ
3.1. นุม่ มาก เช่น ผ้ าเครป นิยมใช้ สาหรับเสื ้อผ้ าที่ออกแบบให้ มีเส้ นกรอบ
นอกแบบพิเศษ เช่น บานหรื อพองมากๆ
3.2. ปานกลาง เช่น ผ้ าไหม นิยมใช้ สาหรับเสื อ้ ผ้ าที่ ออกแบบให้ มี เส้ น
กรอบนอกแบบปกติ
3.3. กระด้ างมาก เช่น ผ้ าทาฟต้ า นิยมใช้ สาหรับเสื ้อผ้ าที่ออกแบบให้ มี
เส้ นกรอบนอกแบบพิเศษ เช่นเดียวกันกับชนิดนุม่ มาก
แนวคิดหลักการตลาด
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี ่ยวกับการตลาด 4.0
(Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan, 2017) กล่ า วว่ า
การตลาดที่นาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามาช่วย เพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคหรื อลูกค้ ามากยิ่งขึ ้นแต่สิ่งที่
สาคัญยิ่งกว่าการใช้ เทคโนโลยีก็ คือการเอาใจใส่ “ผู้คน” เพราะแบรนด์ที่เข้ าอกเข้ าใจในความรู้สกึ
ของมนุษย์ และแสดงออกได้ ถึงความเป็ นเพื่อนกับผู้บริ โภค จะเป็ นแบรนด์ที่ดึงดูดใจได้ มากที่ สดุ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541) โดยเอาแนวคิดของ Marketing 3.0 มาต่อยอดให้ เข้ ากับยุคของ Digital
Economy ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง ทังจากเทรนด์
้
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นไม่ว่าจะเป็ น
Social Network, Sharing Economy, Now Economy, Content Marketing, Omnichannel และ
อื่นๆ ที่นาไปสู่การรวมระหว่างการตลาดแบบดังเดิ
้ มกับการตลาดในยุคดิจิตอล กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สร้ างอิทธิพลทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็ นกลุ่ม Senior, Men และ Citizens
ซึ่งเป็ นผู้ที่เคยมีอานาจในการตัดสินใจซือ้ สินค้ าจากฐานะทางการเงินที่ดีกว่า เป็ นกลุ่ม Youth,
Women และ Netizens ที่ เ ริ่ ม มี บ ทบาทมากขึ น้ เรื่ อ ยๆ แทนโดย (Philip Kotler, Hermawan
Kartajaya, & Iwan Setiawan, 2017) ได้ ให้ ความสนใจกับบุคคลทังหมด
้
3 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
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Youth (วัยรุ่ น) คือ เยาวชนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 10 - 24 ปี มีบทบาทอย่างในการเป็ น
Early Adopter ริเริ่มทดลองใช้ งานสิ่งใหม่ๆ และพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเจอสิ่งที่ดีกว่า แถม
ยัง สามารถแพร่ ก ระจายคุณ ค่า ไปสู่ผ้ ู บริ โ ภคกลุ่ม อื่ น ได้ ต่ อ ไป กลุ่ม Youth ยัง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
Trendsetter หรื อผู้นาเทรนด์และ Game Changer หรื อผู้ที่คอยสร้ างการเปลี่ ยนแปลงในสัง คม
และยังเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักของสินค้ าและบริ การใหม่ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยเข้ า
มาเกี่ยวข้ อง พวกเขายังเป็ นกลุม่ ที่ค้ มุ ค่าที่สดุ ในการลงทุนทางการตลาดเพื่อซื ้อใจในระยะยาว
Women (ผู้หญิ ง) คือ กลุ่มผู้บริ โภคผู้หญิ งถื อเป็ น Information Collector ที่จะ
ศึกษาข้ อมูลสินค้ าและบริการจากแหล่งข้ อมูลและเพื่อนฝูงก่อนการตัดสินใจซื ้อมากกว่าผู้ชาย แถม
ยัง ได้ รั บ ต าแหน่ง Household Manager ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของ
ครอบครัวมากกว่าผู้ชายมากขึ ้นเรื่ อยๆ
Netizens (ชาวเน็ท) หรื อ Citizen of Internet หมายถึงกลุ่มผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
ที่ทาหน้ าที่เป็ นทัง้ ผู้ใช้ งาน และผู้ที่คอยสนับสนุนโลกออนไลน์ไปในตัว ทัง้ กลุ่มผู้สร้ าง Content
นักพัฒนาระบบ นักวิจารณ์ และนักรี วิว ทาหน้ าที่สาคัญคือเป็ น Social Connectors หรื อผู้ที่คอย
เชื่อมโยงสังคมของผู้ที่มีความชอบเหมื อนๆ กัน และยังทาหน้ าที่เป็ น Expressive Evangelists
หรื อผู้บอกต่อคุณค่าของแบรนด์ทงในด้
ั ้ านดีและไม่ดี โดยการใช้ กลยุทธ์การตลาดที่จะพิชิตใจผู้นา
อิทธิพลภายในกลุ่ม Netizens ได้ เพราะพวกเขาจะกลายเป็ นผู้ที่พร้ อมแนะนาและปกป้องแบรนด์
อย่างเข้ มแข็ง เนื่องจากชาวเน็ตเป็ นผู้มีอิทธิพลที่มากสุดในการขยาย Heart Share ของแบรนด์
ต่างๆ ในปั จจุบนั
กลยุทธ์ การตลาด 5 A
เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ถูก พัฒ นามาจาก AIDA (A : Attention, I : Interest, D : Desire
และ A : Action) เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุคปั จจุบนั โดยสามารถจาแนก กลยุทธ์การตลาด 5 A ออก
ได้ ดงั นี ้
1.1. Aware (การรู้ จักสินค้ า) หมายถึง การรับรู้ สินค้ าของเราจากผู้บริ โภค
เป็ นช่วงแรกที่ลูกค้ าจะต้ องเริ่ มรู้ จกั สินค้ า เป็ นการสร้ างการรับรู้ ถึงการมีอยู่ของแบรนด์แล้ วจึงจะ
เกิดพฤติกรรมในข้ อต่อๆ ไป ควรเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ของตนเองให้ มากๆ โดยการสร้ างการรับรู้ให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หากลุ่มลูกค้ าให้ เจอและทาให้ ลูกค้ าเหล่านันเห็
้ นแบรนด์ จึงควรวางแผน
เตรี ยมงบประมาณเพื่อกระตุ้นการรับรู้ ในแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นช่องทางออนไลน์หรื อออฟไลน์ ซึ่ง
วิธีการโดยมากก็คือการทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่หากมีงบประมาณที่คอ่ นข้ างจากัดอาจจะใช้
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วิธีในการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้ จริ ง แล้ วเจาะเข้ าไปยังกลุ่มเป้าหมายนันโดยตรง
้
การที่
กลุม่ เป้าหมายมองเห็นและรับรู้ยิ่งมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ เกิดการซื ้อสินค้ าได้ สาเร็จ
1.2. Appeal (การชื่นชอบสินค้ า) คือการสร้ างความประทับใจ ความรู้สึกชื่น
ชม นัก การตลาดต้ อ งดึง ดูด ให้ ลู ก ค้ า สนใจ ชื่ น ชอบในสิ น ค้ า ของทางแบรนด์ ท่า มกลางคู่แ ข่ง
มากมายหลายๆ เจ้ า ทาให้ เปลี่ยนจาก Long List กลายเป็ น Short List ให้ ได้ เมื่อลูกค้ าเห็นแล้ ว
เกิดความรู้สึกดึงดูดใจก็จะสร้ างโอกาสในการขายได้ สงู ขึ ้น ในสมัยก่อนที่มีหน้ าร้ าน สินค้ าจริ งคือ
สื่อกลางที่จะทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจได้ ง่าย แต่ในปั จจุนการค้ าออนไลน์ไม่สามารถจับต้ อง
สินค้ าได้ โดยตรง สิ่งที่จะมาเป็ นสื่อกลางก็คือ “คอนเทนต์” โดยมีรูปแบบตังแต่
้ บทความไปจนถึงสื่อ
มีเดียต่างๆ เช่น รูป วิดีโอคลิป ที่จะสร้ างความประทับใจและอารมณ์ร่วมไปกับลูกค้ า ทาให้ ร้ ูสึกว่า
อยากจะเป็ นหนึ่งในการนาเสนอ และอาจเป็ นตัวชี ้วัดความประสบความสาเร็ จด้ วยยอดกดไลค์
หรื อ ยอดการแชร์ อ อกไปในสื่ อ ต่า งๆ เป็ นการใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ยอดในการขายที่ เรี ย กว่า “Content
Marketing” เป็ น Inbound Marketing คือการสร้ างสื่ อเพื่ อให้ ค นสนใจและตามเข้ ามาในพื น้ ที่
ดังนันจึ
้ งควรสร้ างเว็บไซต์หรื อเพจเพื่อเป็ นเสมือนสานักงานบนโลกออนไลน์
1.3. Ask (การถามต่อ) คือการสอบถามเพื่อหาข้ อมูลและไขข้ อสงสัยของ
ลูกค้ า เมื่อลูกค้ าสนใจจะเริ่ มมีการซักถามถึงรายละเอียดข้ อมูลของสินค้ า ราคา รวมถึงจากกลุ่ม
เพื่อนหรื อคนใกล้ ตวั ที่เคยใช้ สินค้ านันๆ
้ ในปั จจุบนั มีช่องทางมากมายในการสอบถามข้ อมูลสินค้ า
ก็ คื อ ทาง Inbox ตามแพลตฟอร์ ม ต่า งๆ เช่น Facebook, Line หรื อ เว็ บ ไซต์ และสิ่ ง ที่ จ ะท าให้
ประสบความสาเร็จในขันตอนนี
้
้ก็คือ “ความรวดเร็ วในการตอบคาถามของลูกค้ า” ยิ่งสามารถตอบ
ได้ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้ อง ก็จะยิ่งดึงความสนใจและโอกาสที่จะปิ ดการขายได้ และ Chat Bot เองก็
สามารถนามาใช้ เพื่อรับหน้ าได้ เช่นกัน ไม่ควรยัดเยียดหรื อจู่โจมโดยหวังแต่เพียงต้ องการจะปิ ดการ
ขาย เพราะลูกค้ าอาจจะเกิ ด ความรู้ สึกถูกคุก คาม ควรใช้ วิธี การนาเสนอโน้ ม น้ าวให้ มั่น ใจใน
คุณภาพสินค้ า และตัดสินใจที่จะซื ้อด้ วยตัวเอง ดังนันจึ
้ งจะมีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่า
1.4. Act (การตัดสินใจซื ้อ) หรื อปฏิกิริยาการกระทาหลังจากลูกค้ าเข้ าใจและ
หมดข้ อสงสัยในตัวสินค้ าหลังจากการถาม ถ้ าลูกค้ าเกิดความพึงพอใจและมัน่ ใจก็จะตัดสินใจซื ้อ
สินค้ า และก่อให้ เกิด Customer Experience ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่สาคัญมากที่จะบอกได้ วา่
สิ่งที่ทามานันประสบความส
้
าเร็ จหรื อไม่ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่เป็ นการตัดสินใจซื ้อสินค้ า หรื อ
การบอกต่อแนะนา และการกลับมาซื ้อสินค้ าในกรณีที่ไม่ได้ ซื ้อตังแต่
้ ครัง้ แรก สิ่งเหล่านี ้จะเกิดขึ ้น
ได้ ก็ตอ่ เมื่อลูกค้ าหมดความสงสัยต่อสินค้ าและมีความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจต่อสินค้ ามากพอ ดังนันจึ
้ ง
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ควรให้ ความใส่ใจในการตอบคาถามในขันตอนก่
้
อนหน้ านี ้ให้ ดี เพื่อที่จะได้ ไม่พลาดโอกาสทอง
เหล่านี ้ไป
1.5. Advocate (การแนะนาสินค้ าจากผู้อื่น หรื อการบอกต่อ) รวมไปถึงการ
เป็ นสาวกของแบรนด์หรื อการมี Royalty ต่อแบรนด์ การบอกต่อเป็ นช่วงที่สาคัญมากในยุคปั จจุบนั
เพราะการที่ลกู ค้ าบอกต่อจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้ าและบริ การไปในตัวจนเกิดพลังของ “การ
บอกต่อแบบปากต่อปาก” คือการแปลงลูกค้ าที่มีความจงรักภักดีให้ กลายเป็ นผู้ที่คอยแนะนาแบ
รนด์ต่อให้ กับลูกค้ ารายอื่นๆ พฤติกรรมนี ้เป็ นสิ่งที่ยากที่สุดขณะเดียวกันก็เป็ นสิ่งที่นักการตลาด
ต้ องการให้ เกิดมากที่สดุ เช่นกัน เพราะไม่ใช่เพียงแค่การกลับมาซื ้อซ ้าหรื อการแนะนาบอกต่อเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปการช่วยปกป้องหรื อเป็ นกระบอกเสียงให้ แก่แบรนด์ในอนาคต ใน
ขัน้ ตอนนี ค้ วรที่ จ ะรู้ จักการทา “CRM” คือระบบลูกค้ าสัม พันธ์ ม าใช้ ไม่ว่าจะเป็ นการทาระบบ
สมาชิก การทาบัตรสะสมแต้ ม ซึ่งจะทาให้ เกิดความรู้สึกผูกพันระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้ า สิ่งที่จะได้
นอกเหนือไปจากนี ้คือข้ อมูลของลูกค้ าที่สามารถนาไปใช้ ทาการตลาดต่อไปได้ อีกในอนาคต

ภาพประกอบ 23 หลักการตลาด 5A
ที่มา : https://goodforklift.blogspot.com/2018/03/marketing-40-5a.html
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (6P)
ส่วนประสมทางการตลาด เป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่างหนึง่ ในยุคออนไลน์เพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า โดยใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมาย สานัก
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวไว้ เกี่ยวกับหลักการตลาด
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6P สาหรับการขายสินค้ าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยมีรายละเอียดที่
แตกต่างจากการทาการตลาดแบบ Offline Marketing
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐฯ ได้ ให้ ความหมาย “การตลาด” (Marketing) คือ
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิแนวคิด ราคา การส่งเสริ ม และการจัดจาหน่ายสินค้ า บริ การ เพื่อ
พัฒนาการแลกเปลี่ยนซึง่ ความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริโภคและผู้ผลิต (สืบชาติ อันทะไชย, 2552)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541) ได้ กล่าวว่าเป็ นปั จจัยเพื่อตอบสนองความต้ องการและ
สร้ างความพึง พอใจแก่ ลูก ค้ า กลุ่ม เป้ าหมาย กระตุ้น ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการสิ น ค้ า และบริ ก าร
ประกอบด้ วย 6 ประการหรื อ 6Ps คือ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่นาเสนอขาย เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าซึ่งเป็ นสิ่งที่สมั ผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ ดังนันจึ
้ งเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ นค้ าและบริ การ ต้ องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคณ
ุ ค่า (Value) ในความรู้สึกจึงจะทาให้ ขายได้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น
2 ประเภท คือ
1.1 สินค้ าดิจิทลั (Digital Product) เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง หนังสือดิจิทลั
ซึง่ จะส่งสินค้ าโดยผ่านอินเทอร์ เน็ต
1.2 สินค้ าที่ไม่ใช่ดิจิทลั (Physical Product) เช่น เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
ซึ่งจะทาการจัดส่งโดยผ่านบริการขนส่งให้ ถึงมือผู้ซื ้อ ลูกค้ าจะเลือกสินค้ าได้ จากการดูรูปภาพและ
คาบรรยาย
2. ราคา (Price) หมายถึงจานวนเงินหรื อสิ่งแลกเปลี่ยน ที่ต้องจ่ายเพื่อให้ ได้
สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ ลูกค้ าสามารถเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาได้ ในการ
ตัดสินใจซื ้อ การวางขายสินค้ าบนออนไลน์จะมีราคาถูกหรื อแพงนันขึ
้ ้นอยู่กับสินค้ าและค่าขนส่ง
หากมีราคาเพิ่มขึ ้นอาจจะทาให้ ความน่าสนใจลดลง
3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางที่ ใช้ เพื่ อขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ จากผู้ขายไปยังลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย รวมถึงการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้ าคงคลัง
4. การส่ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นการสื่ อสารเพื่ อสร้ างความพึง
พอใจต่อสินค้ าหรื อบริ การ โดยใช้ การจูงใจ (Persuade) ให้ เกิดความต้ องการ เป็ นการเตือนความ
ทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยจะมีผลต่อความรู้สกึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื ้อหรื อเป็ น
การสื่อสารระหว่างผู้ขายกับลูกค้ า โดยอาจจะใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) หรื อไม่ใช่ (Non
Personal Selling) เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อที่มีให้ เลือกใช้ ได้ หลากหลาย
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5. การรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล (Privacy) หมายถึงนโยบายที่กาหนดขึ ้นเพื่อ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและเป็ นการสร้ างความน่าเชื่อถือ เพราะจากซื ้อสินค้ าผ่านออนไลน์นนั ้
ผู้บริ โภคจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ และเลขบัตร
เครดิตที่ใช้ ในการชาระค่าสินค้ าหรื อบริการ ดังนันจึ
้ งต้ องทาการรักษาความลับข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่
นาไปเผยแพร่ก่อนได้ รับอนุญาต ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความไว้ วางใจอันจะนาไปสู่การตัดสินใจซื ้อ
สินค้ า
6. การให้ บริ การส่วนบุคคล (Personalization) หมายถึงการโต้ ตอบร่ วมกัน
(Interactive) ระหว่างผู้ขายกับลูกค้ าแบบส่วนตัว เพื่อการนาเสนอสิ่งที่ตรงใจ โดยที่ผ้ ขู ายสามารถ
มีปฏิสมั พันธ์ กับลูกค้ าได้ โดยตรง และยังเก็บข้ อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล ประวัติการซื ้อ เพื่อให้
เกิดบริ การที่แตกต่างออกไปตามความต้ องการของลูกค้ าแต่ละบุคคลได้ เช่น การส่งการ์ ดอวยพร
เนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจ
โดยสรุปจะเห็นได้ วา่ ส่วนประสมทางการตลาด 6Ps ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
ที่จะต้ องมีคณ
ุ ภาพ มีรูปแบบที่สวยงาม รวมไปถึงการบรรจุหีบห่อ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภครู้สึกพอใจกับสิ่ง
ที่ได้ รับ ต่อมาด้ านราคาเป็ นการตังราคาให้
้
เหมาะสม ไม่แพงเกินความเป็ นจริ งจากคุณภาพของ
สินค้ า และแจ้ งรายละเอียดการจัดส่งที่ชดั เจน ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความหลากหลาย
เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและมีการแจ้ งคาสั่งซือ้ ด้ านส่งเสริ มการขายต้ องมีการจัด
โปรโมชัน่ หรื อทากิจกรรมส่งเสริ มการขายเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริ โภค ด้ านการให้ บริ การ
แบบเจาะจง เป็ นการให้ บริ การแบบเน้ นรายคน เพื่อสร้ างความประทับใจเพราะผู้บริ โภคมีความ
ต้ องการที่หลากหลายและมีความแตกต่างกันออกไป ด้ านสุดท้ าย คือการรักษาความเป็ นส่วนตัว
ผู้ขายจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ อย่างดี ไม่สามารถนาไปเผยแพร่ได้ เว็บไซต์จึงต้ องมีการ
ออกแบบหรื อสร้ างระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้
ทฤษฎี เทคนิ คการเล่าเรื ่อง (Storytelling)
“การเล่าเรื่ อง (Story telling)” เป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวความรู้ ต่างๆ ที่อยู่กับตัว
บุคคลจากประสบการณ์การดาเนินชีวิต ที่ซาบซึ ้ง ประทับใจ จากการสัง่ สมเป็ นทักษะ แนวทาง
ปฏิบตั ทิ ี่ดี หรื อจากพรสวรรค์ให้ บคุ คลอื่นฟั ง เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การทางานได้
กระบวนการเล่าเรื่ องนีเ้ ป็ นเครื่ องมือทางด้ านการจัดการความรู้ ที่สามารถจัดเป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญาที่สมั ผัสไม่ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเรื่ องราวสามารถทาได้ หลายรู ปแบบ เช่น การเขียนเล่าเรื่ อง
ผ่านสื่อต่างๆ คลิปวิดีโอ สไลด์นาเสนอ เป็ นต้ น
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ในการทา Marketing ในยุคนี ้นันการท
้
า Content Marketing กลายเป็ นเป็ นเรื่ อง
ในกระแสที่ ทากันในทุกๆ แบรนด์และหลากหลาย Agency จะเห็นได้ จ ากรู ปแบบที่ ออกมาทัง้
Video Content, Real time Content หรื อ Meme Content แต่ก็ไม่ใช่ทกุ แบบที่จะได้ ผลและทาให้
เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างแบรนด์กับผู้บริ โภคได้ อย่างยัง่ ยืน บางครัง้ ทาให้ เกิด Awareness บาง
ครัง้ ทาให้ เกิดความเชื่อ แต่การที่จะเข้ าไปถึงในใจผู้คนได้ นนคื
ั ้ อการสร้ าง Storytelling Content
การเล่าเรื่ องแบบ Storytelling ทาให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ เหมือนได้ เดินทางไปกับเรื่ องเล่า
นัน้ ๆ ทาให้ เกิดการจดจ าเรื่ องราวของเนื อ้ หาได้ มากกว่า และที่ส่งผลคือการทาให้ คนที่ บ ริ โภค
สามารถกลับมาดูหรื อฟั งใหม่ได้ ส่งต่อข้ อความหรื อเอาไปเล่าต่อได้ และสร้ างความผูกพันเพิ่มเติม
ด้ วยเหตุนี ้การทา Storytelling จึงเป็ นการทา Content Marketing ที่แตกต่างจากอื่นๆ ซึง่ มีหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อการเล่าเรื่ องดังนี ้
หลักการพื ้นฐานสาหรับการเขียนเรื่ องเล่า
การเขียนเรื่ องเล่าเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ คนมันจะคิดกันว่านักเขียนต้ อง
มีพรสวรรค์ด้านการเขียนติดตัวมาตังแต่
้ เกิด แต่ในความเป็ นจริงแล้ วนักเขียนเหล่านี ้จะต้ องฝึ กปรื อ
ฝี มือและรู้ จกั ใฝ่ หาความรู้ เทคนิคการเขียนอยู่เสมอ ถือเป็ นสิ่งที่ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจและผลิต
นักเขียนตามคากล่าวที่วา่ “การเขียนสอนกันไม่ได้ แต่เรี ยนรู้ได้ ”
การเล่าเรื่ องสร้ างความแตกต่างในการตลาดออนไลน์
1.สร้ างความแตกต่างที่โดดเด่น ในพื ้นที่บนโลกออนไลน์ที่มีการผลิตคอน
เทนต์จานวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง เป็ นจานวนที่เพิ่มขึน้ ในทุกๆ วัน ธุรกิจหลายเจ้ าทั่วโลก ใช้
งบประมาณหลายพันล้ านดอลลาร์ ในการต่อสู้ เพื่อแย่งชิงวินาทีที่จะได้ รับความสนใจจากผู้ชม จึง
เป็ นการแข่งขันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ ธุรกิจคุณต้ องปรับตัวในการสร้ างคอนเทนต์ เพื่อรับมือ
คูแ่ ข่งทางธุรกิจที่คล้ ายกันบนโลกออนไลน์ และกาลังลงมือผลิตคอนเทนต์ที่ใกล้ เคียงกับกับธุรกิจ
จะเห็นได้ วา่ ท่ามกลางคอนเทนต์ที่มีอยูม่ ากมาย จึงเป็ นเรื่ องยากมากสาหรับการเล่าเรื่ องแบรนด์ให้
โดดเด่นและแตกต่างจากคูแ่ ข่ง แทนที่จะใช้ สร้ างคอนเทนต์ที่บอกแค่ข้อมูล สถิติตวั เลขเพียงอย่าง
เดียว วิธีที่จะสร้ างคอนเทนต์โดดเด่นและแตกต่างจากคูแ่ ข่งในตลาด คือการสร้ างเรื่ องราวของแบ
รนด์ให้ มีเอกลักษณ์ น่าสนใจ และแตกต่าง โดยใช้ วิธีการเล่าเรื่ องหรื อ Storytelling ที่เข้ าใจได้ ง่าย
และแบ่งปั นประสบการณ์ที่ท้าทาย ปั ญหาต่างๆ ที่เจอและวิธีรับมือ ความสาเร็จและคุณค่าของแบ
รนด์ที่ไม่มีแบรนด์ใดจะสามารถลอกเลียนแบบได้ สถิติจาก Onespot แพลตฟอร์ มให้ บริ การสร้ าง
คอนเทนต์ให้ เหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้ งานรายบุคคล ได้ กล่าวว่า การเล่าเรื่ องหรื อ storytelling ไม่
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เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กบั แบรนด์เท่านัน้ แต่ยงั สามารถสร้ างความโดดเด่นน่าจดจา
มากกว่าข้ อมูลสถิตทิ วั่ ไปถึง 22 เท่า
2. การสร้ างความเชื่อมัน่ เมื่อกาลังสร้ างคอนเทนต์ขึ ้นมา ให้ นึกถึงสิ่งที่
ลูกค้ าต้ องการอย่างแท้ จริ ง (นอกเหนือจากเรื่ องของสินค้ าหรื อบริ การ) สาหรับแบรนด์ที่ต้องการ
สร้ างความเชื่อมั่น นั่นเป็ นเรื่ องที่มากกว่าแค่การพูดถึงสินค้ าหรื อบริ การเพียงอย่างเดียว นึกถึง
คุณ ค่าทางอารมณ์ และสิ่ ง ที่ ส ามารถช่วยเหลื อลูกค้ าได้ ต้ องการให้ ลูกค้ าเดินจากเราไปด้ ว ย
ความรู้สึกแบบไหน อะไรคือสิ่ งที่สามารถมอบให้ ได้ เมื่อลูกค้ ามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ ใช้ เรื่ องราว
ในการเชื่อมต่อความรู้สึกที่ลึกซึ่งระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้ า การเริ่ มบทสนาที่เปลี่ยนไป จากการพูด
ถึงธุรกิจเพียงอย่างเดียวให้ กลายเป็ นแบรนด์ที่แบ่งปั นประสบการณ์ตา่ งๆ หรื อสิ่งที่แบรนด์สามารถ
ช่วยเหลือให้ ลกู ค้ าได้ ก้าวข้ ามผ่านปั ญหาต่างๆ ไปได้ ซึ่งจะทาให้ ลกู ค้ าของคุณมีความเชื่อมัน่ และ
เกิดความผูกพันกับแบรนด์ ว่าแบรนด์เป็ นที่น่าเชื่อถือและสามารถช่วยเหลือเขาได้ ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนจากลูกค้ าที่ซือ้ สินค้ าหรื อบริ การ กลายเป็ นกลุ่มคนที่สนับสนุนความสาเร็ จและติด ตาม
จงรักภักดี
3. ความเอาใจใส่ ในปั จ จุบันการตลาดไม่ใช่แค่เรื่ องของการแข่งขันที่
สาคัญ แต่ลกู ค้ าต้ องการบริ ษัทที่พิสจู น์ว่ามีความพยายามในการช่วยเหลือให้ การสนับสนุนสังคม
สิ่งแวดล้ อม เพื่อนมนุษย์ หรื อแม้ แต่ทีมงานขององค์กร มากกว่าเรื่ องของผลกาไรบริ ษัท นันท
้ าให้
ลูกค้ ารับรู้ว่าบริ ษัทนันให้
้ ความสนใจกับเรื่ องของการช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือจากแค่ผลกาไรของ
ตนเอง ทาให้ ผ้ บู ริโภคมีทศั นคติที่ดีตอ่ แบรนด์และอยากสนับสนุนแบรนด์นนๆ
ั ้ ต่อไป เช่น ในทุกครัง้
ลูกค้ าทาการซื ้อสินค้ า 10% ของรายได้ จะถูกนาไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดอุปกรณ์การเรี ยน เป็ นต้ น
ภารกิจที่แบรนด์ ปรารถนาที่จะ “เปลี่ยนโลก” นัน้ ไม่ใช่เรื่ องที่เพ้ อฝั นอีกต่อไป ตราบใดที่แบรนด์
กาลังแสดงถึงคุณค่าและเป้าหมาย (ซึ่งมีแค่ 10% ขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนโลก) และผู้บริ โภค
ต่างหันไปหาแบรนด์ที่ร้ ูสกึ ถึงความเป็ นมนุษย์มาก (Step Academy, 2019)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ของ (ประภาศรี ถนอมธรรม, 2561) การศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้ าไหม
มัดหมี่ พื น้ เมืองของจังหวัดชัยภูมิ พบว่า คุณค่าอัตลักษณ์ ของผ้ าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ
คุณค่าทางความงาม ความเชื่อ และประโยชน์ใช้ สอยอันแฝงไปด้ วยภูมิปัญญาอันล ้าค่า ประโยชน์
ของผ้ าทอลายอัตลักษณ์ นอกจากจะเป็ นเครื่ องนุ่งห่มที่สวยงาม เป็ นเอกลักษณ์ แล้ ว ยังมีความ
ภูมิใจที่ได้ รักษาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ที่สืบทอดมาตังแต่
้ รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย
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ซึ่งองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมัดหมี่ ประกอบไปด้ วย เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
ทอผ้ าไหมมัดหมี่ วิธีการลอกลาย วิธีการมัดลาย วิธีการมัดย้ อม วิธี การทอผ้ าไหมมัดหมี่ พบว่า
ลายผ้ าไหมที่เป็ นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ มี 17 ลาย คือ 1) ลายขอนารี 2) ลายหมี่คนั่ ขอ
นารี 3) ลายหมี่คนั่ ขอน้ อย 4) ลายหมี่คนั่ หมี่ข้อ 5) ลายโคมห้ า 6) ลายโคมเจ็ด 7) ลายโคมเก้ า 8)
ลายขอการบิน 9) ลายขอสนับ 10) ลายตะขอ 11) ลายหมี่คนั่ กระเบื ้อง 12) ลายขาเปี ย 13) ลาย
ขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม 16) ลายฟองนา้ 17) ลายขอนิยม ด้ านการให้ สีนิยมสี
เหลืองจากต้ นเข สีแดงจากครั่งเป็ นต้ น ด้ านวิธีการทอส่วนใหญ่ทอด้ วยมือโดยใช้ กี่กระตุก ใช้ เส้ น
ไหมบ้ านเลี ย้ งเองและเส้ นไหมที่ ซื อ้ จากหมู่บ้านใกล้ เคีย ง การทอของกลุ่ม มี ลักษณะการทอที่
สม่าเสมอ ประโยชน์ของผ้ าทอลายอัตลักษณ์นอกจากจะเป็ นเครื่ องนุง่ ห่มที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์
แล้ วยังมีความภูมิใจที่ได้ รักษาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ที่สืบทอดมา และควร
สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมัดหมี่พื ้นเมือง โดยการนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
มัดหมี่ลายอัตลักษณ์ จัดทาเป็ นคลัง ข้ อมูลเพื่ อทาการเผยแพร่ และพัฒนาเป็ นหลักสูตรในการ
เรี ยนรู้ รวมทังการพั
้
ฒนาเป็ นศูนย์สาธิตการเรี ยนรู้ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
งานวิจัยของ (ยุภาพร เจริ ญวัฒนมณี ชัย , 2560a) แนวทางการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นผ้ าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษาผ้ าไหมมัดหมี่ อาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิ ผลวิจยั พบว่าภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นผ้ าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้ านเขว้ า มีประวัติความเป็ นมาอายุกว่า 200 ปี ชาวชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้ าน ลูกหลานชุมชน และหน่วยงานของภาครัฐที่ช่ วยส่งเสริ มสนับสนุนการอนุรักษ์ ผ้า
ไหมมัดหมี่ในเรื่ องลวดลายดังเดิ
้ มและลายประยุกต์ เนื่องจากผ้ าไหมมัดหมี่ เกิดจากการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นจากบรรพบุรุษจากนางบุญมี เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็ นผู้สร้ าง เป็ นผู้คิดค้ น
เพื่อแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน มีอาชีพ ก่อให้ เกิดรายได้ จากการผลิตผ้ า
ไหมมัดหมี่ และสามารถปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับเหตุการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมัยเป็ นส่วนทาให้ วิถีชีวิตของการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
วิถีชี วิตของชุม ชนย่อมเกิ ดมาจากการจัด การทรั พ ยากรของคนท้ องถิ่ น ด้ วยความรู้ ของคนใน
ท้ องถิ่ นนัน้ ๆ เอง สรุ ปได้ ว่าหรื อภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นนัน้ เป็ นสิ่ง ส าคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์
เพราะการพัฒนาทางเลือกนันเกิ
้ ดขึน้ จากความต้ องการของชุมชนเองมาจัดการแก้ ไขโดยใช้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น จึงเป็ นการพัฒนาที่ตรงจุดและทาให้ เกิ ดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ในที่สุด อย่างไรก็
ตามภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยการอนุรักษ์ นีไ้ ม่เพียงแต่อาศัยความ
ร่ วมมือของคนในท้ องถิ่น เช่น ปราชญ์ ชาวบ้ านและที่สาคัญคือผู้สืบสานหรื อผู้สืบทอด โดยการ
อนุรักษ์ ในระดับท้ องถิ่นนี ้ อาจอาศัยการปลูกจิ ตสานึกให้ กบั เยาวชนรุ่นใหม่หรื อส่งเสริ มสนับสนุน
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การจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ นิทรรศการศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ น
แหล่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ คนในท้ องถิ่ น เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จหวงแหนภู มิ ปั ญ ญาและความ
กระตือรื อร้ นในการให้ ความสาคัญ และอนุรักษ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ลายหมี่คนั่ ขอนารี นี ้ไว้ นี ้มากไปกว่า
การอนุรักษ์ ในระดับท้ องถิ่นแล้ ว การส่งเสริ มและสนับสนุนการอนุรักษ์ โดยการปลูกจิตสานึกให้ คน
ในท้ องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระ และความสาคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่น สร้ างจิตสานึกของ
ความเป็ นคนท้ องถิ่นนันๆ
้ ที่จะต้ องร่วมกันอนุรักษ์ ภู มิปัญญาที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น รวมทัง้
สนับสนุนให้ มีพิพิธภัณฑ์ขึ ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็ นมาของชุมชน อันจะสร้ างความรู้
และความภูมิใจในชุมชนด้ วย
งานวิจัยของ (วรี รัตน์ สัม พัทธ์ พ งศ์ , 2559) ได้ ศึกษาเรื่ องยุทธศาสตร์ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้ างคุณค่าตราสินค้ า หนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ของกลุม่ ผ้ าไหมไทย
เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้ านผ้ าไหมไทยหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ จานวน 18 คน ผลจากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายจะมองว่าผ้ าไหม
เป็ นสินค้ าที่มีราคาแพง สวมใส่ได้ เฉพาะในช่วงเทศกาลสาคัญ มีรูปแบบและลวดลายไม่ร่วมสมัย
และเหมาะสาหรับผู้สงู อายุที่จะสวมใส่เท่านัน้ โดยเครื่ องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม OTOP คือการออกบูธเพื่อจัดแสดงสินค้ า การรณรงค์ของ
รัฐบาลที่ส่งเสริ มให้ หน่วยงานภาครัฐแต่งกายด้ วยผ้ าไทย และการใช้ สื่อออนไลน์เพื่อการเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ ทกุ กลุ่ม ทังนี
้ ้แนวทางในการยกระดับตราสินค้ าผ้ าไหมคือการสร้ างแบรนด์ให้ เกิด
การยอมรับ การได้ รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) การวางรูปแบบและลวดลาย
ให้ มีความทันสมัย และการสร้ างความแตกต่าง โดยอาศัยจุดเด่นในด้ านการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั ได้ สร้ างกระบวนทัศน์ในการสร้ างยุทธศาสตร์ โดยให้ ชื่อว่า The
CHAMPION Paradigm เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถนาไปใช้ เป็ นกรอบความคิดในอนาคตได้
งานวิจยั ของ (กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ , 2556) ได้ ศึกษาเรื่ องจินตนการใหม่ผ้าไหม
มัดหมี่อีสาน งานศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งแสวงหาแนวคิดการออกแบบ และการผลิตผ้ าไหม
ต้ นแบบโดยใช้ เทคนิคการสร้ างลวดลายด้ วยการมัดหมี่เพื่อให้ เกิดลวดลายใหม่ๆ ในการผลิตผ้ าทอ
พื ้นเมือง จากการศึกษาพบว่าแนวคิดที่ผ้ วู ิจัยสามารถนามาใช้ ในการออกแบบลวดลายใหม่เกิด
จากแนวคิดดังนี ้ 1.การจัดองค์ประกอบใหม่ในลวดลายโบราณ เป็ นการนาเอาลายผ้ าโบราณของ
อีสานโดยเฉพาะลายผาสาด ลายเอี ้ย ลายนาค นามาจัดองค์ประกอบใหม่ ลดทอนลายบนผืนผ้ า
ให้ มีความเหมาะสม 2.การพัฒนานารู ปแบบศิลปะพื ้นบ้ านมาเป็ นแรงบันดาลใจ โดยการนาเอา
รูปร่างของเงาหนังตะลุงภาคอีสานมาเป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้ ร่วมสมัย ตัดทอนรูปทรง
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ให้ สามารถสร้ างลวดลายด้ วยเทคนิคการมัดหมี่ และ 3.การนาเอาคติความเชื่อมาเป็ นแนวคิดใน
การออกแบบเป็ นการนาเอาปรากฏการณ์กบกินเดือน (จันทรุ ปราคา) มาเป็ นแรงบันดาลใจ จาก
การสร้ างลวดลายกบโดยนารู ปร่ างกบจริ ง และกบจากศิลปะพืน้ บ้ านมาพัฒนา ทัง้ การพัฒนา
รู ปร่ าง การคงรู ปร่ างและตัดทอนรู ปร่ าง แล้ วจึงนามาจัดองค์ประกอบใหม่ และจากการผลิตผ้ า
ต้ นแบบของช่างทอ พบว่าในการมัดหมี่และการทอจาเป็ นจะต้ องมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้ องกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั
จากการศึกษางานวิจยั การเปิ ดรับข่าวสาร ความเชื่อโชคลาง และปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของ (พัชชิกา มีนิล,
2561) สรุปได้ ว่า ความเชื่อโชคลางเป็ นความเชื่อที่สวนทางกับความคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล หรื อ
เป็ นความเชื่อที่ไม่เป็ นไปตามกฎของธรรมชาติโดยทัว่ ไป ที่เกิ ดจากความต้ องการของมนุษย์ในการ
ควบคุมอนาคต หรื อคาดหวังต่อความสาเร็ จที่จะเกิดขึ ้น ผู้วิจยั สามารถจาแนกเป็ นความเชื่อหลักๆ
ได้ 6 ความเชื่อ คือ ความเชื่อโหราศาสตร์ ความเชื่อเรื่ องสี ความเชื่ออัญมณีและหินสี ความเชื่อ
เรื่ องตัวเลข และความเชื่อเครื่ องรางของขลัง ซึ่งผู้ วิจยั พิจารณาได้ ว่า ความเชื่อโชคลางนัน้ จัดเป็ น
รูปแบบการตลาดแบบใหม่ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งความเชื่อ
โชคลางจะสามารถเป็ นแรงจูงใจ (Motivation) ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริโภค ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงอยากให้ ความสาคัญ ในเรื่ องความเชื่อเรื่ องสี เนื่องจากเป็ นความเชื่อที่คนให้ ความสนใจ
และมีการนาความเชื่อดัง กล่าวมาทาเป็ นกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด อีกทังยั
้ งมีผ้ ศู กึ ษาเรื่ องนี ้
ไม่มากนักจึงต้ องการศึกษาความเชื่อในด้ านนี ้ เพื่อจะได้ ทราบพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้ าด้ าน
โชคลางของผู้บริโภคต่อไป
งานวิจยั ของ (รุจิกาญจน์ สานนท์ และคนอื่น ๆ, 2560) ศึกษาทิศทางธุรกิจความเชื่อ
ของสังคมไทยยุค 4.0 พบว่าการจัดทิศทางความเชื่อในสังคมไทยสาหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้ อง
กับสินค้ าและบริ การ ควรสร้ างกลยุทธ์ การส่งเสริ มตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) รวมถึงการ
สร้ างมูลค่าเพิ่ม ด้ วยทรัพย์สินทางปั ญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของไทย นามาเชื่อมกับ
ความเชื่อ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเติบโตของธุรกิจที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป ไม่ให้ เกิด
ความคลุมเครื อ และต้ องปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของยุคดิจิทัล ซึ่งเป็ นความท้ า
ทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่ต้องทาการปฏิวตั ิรูปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และ
กฎหมาย อันประกอบไปด้ วยการแข่งขันด้ านการตลาดความเชื่อ โดยต้ องมุ่งเน้ นในกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความต้ องการแตกต่างกัน โดยนาความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมเข้ ามาเกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ ทราบ
ความต้ องการที่แท้ จริ งของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และสามารถดึงดู ดลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยการนาเรื่ องราวที่สอดคล้ องกับความเชื่อผสมผสานกับตัวสินค้ าและบริ การอย่างเหมาะสม รวม
กับการนาเสนอและเชื่อมโยงความต้ องการไว้ ด้วยกันโดยการใช้ กลยุทธ์ เฉพาะบุคคลหรื อการให้
ธุรกิจเป็ นดัง่ Personal Consultant ที่สามารถแก้ ไขปั ญหาและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
แบบ Real Time
เนื่องจากงานวิจัยทัง้ หมดที่ได้ กล่าวถึงข้ างต้ น ได้ ค้นพบว่าการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น โดยเฉพาะในภูมิปัญญาท้ องถิ่นตระกูลผ้ าไหม และผ้ าไหมมัดหมี่ โดยงานวิจยั ทังหมดนี
้
้
ค้ นพบแนวทางการอนุรักษ์ ที่มีประสิทธิผล และสามารถคงการอนุรั กษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นผ้ าไหม
มัดหมี่ ไ ด้ และทฤษฎี การตลาดโชคลาง ได้ ก่อให้ เกิ ดธุ รกิ จ จากความเชื่ อขึน้ อย่างมากมายใน
ปั จจุบนั ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยทีสง่ ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ เมื่ อต้ องการสิ่ ง โอบอุ้ม หรื อยึดเหนี่ ยวทางจิ ตใจ ซึ่ง ในปั จ จุบันมี ผ้ ูประกอบการจาก
หลากหลายธุรกิจ เริ่ มหันมาประยุกต์ความเชื่อเรื่ องโชคลางเข้ ากับธุรกิจของตัวเอง เพื่อหวังสร้ าง
ความแตกต่างจากสินค้ ากลุ่มเดียวกัน ดังนันงานวิ
้
จยั การออกแบบพัฒนาลายหมี่คนั่ ขอนารี เพื่อ
รูปแบบธุรกิจการแต่งกายเสริ มดวงตามความเชื่อโชคลาง จึงจัดทาขึ ้นเพื่อออกแบบและพัฒนาผ้ า
ไหมมัดหมี่ของชาวบ้ านอาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิ และเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นผ้ าไหมมัดหมี่ ผ่านการบอกเล่าเรื่ องราวประวัติความเชื่อที่มีมาตังแต่
้
โบราณของลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี ลงบนผลิตภัณฑ์ ผสมผสานเชื่อมโยงกับการตลาดโชคลางเพื่อ
ทาให้ ก่อเกิดเป็ นธุรกิจ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษาเป็ นการวิ จั ย วิ จั ย และพั ฒ นา ( Research and
Development) โดยใช้ วิธีการศึกษาเก็ บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ มาใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากร ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 9 ท่าน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 สาขาตามความชานาญ กล่าวคือ
1. ผู้ความเชี่ยวชาญสาขาผ้ าไทย จานวน 3 ท่าน
2. ผู้ความเชี่ยวชาญสาขาการออกแบบ จานวน 3 ท่าน
3. ผู้เชี่ยวชาญสาขาธุรกิจ จานวน 3 ท่าน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั
กลุ่ม ตัวอย่าง ได้ แก่ บุคคลทั่วไปที่ มี สุขภาพปกติ เพศ ชาย และหญิ ง อายุ 20 ปี
จานวน 113 คน ในการทาแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปและประเมินความพึงพอใจในการออกแบบ
พัฒนาลวดลายที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการออกแบบพัฒนาโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี เพื่อรูปแบบธุรกิจการแต่ง
กายส่งเสริ มความเชื่อโชคลาง ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดเครื่ องมือในการวิจยั เครื่ องมือใน
การวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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การกาหนดลักษณะเครื่องมือ
1. แบบสอบถามประเมิ น ความพึ ง พอใจในการออกแบบลวดลายส าหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ จะทาการแบ่งออกเป็ น 3 สาขาตามคาชานาญดังนี ้
1.1. ผู้เชี่ยวชาญสาขาผ้ าไทย
1.2. ผู้เชี่ยวชาญสาขาการออกแบบ
1.3. ผู้เชี่ยวชาญสาขาธุรกิจ
2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายสาหรับบุคคล
ซึง่ จะแบ่งข้ อมูลดังนี ้
2.1. ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2. พฤติกรรมการเลือกซื ้อเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย
2.3. ข้ อมูลเกี่ยวกับผ้ าไหม
2.4. การประเมินความพึงพอใจในการออกแบบลวดลาย
3 นาข้ อมูลที่ได้ จากการทาแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และการทาสอบถามจาก
ผู้บริโภค นามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลจากแหล่งมีความเกี่ยวข้ องและเชื่อมโยง
กับพัฒนาการและภูมิปัญญาท้ องถิ่นของลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้ านเขว้ า อาเภอบ้ านเข
ว้ า จังหวัดชัยภูมิ โดยทาการแบบการศึกษาตามขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาประวัติและลวดลายหมี่คั่นขอนารี ของอาเภอบ้ านเข้ า จังหวัด
ชัยภูมิ จากหนังสือ เอกสาร ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะลวดลาย ประวัติความเป็ นมา คติความเชื่อที่
เชื่อมโยงกับลวดลาย สัญญะความหมายของลวดลาย และการถอดแบบลอดลาย เพื่อนามาใช้
เป็ นข้ อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายในขันตอนต่
้
อไป
ขันตอนที
้
่ 2 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความต้ องการผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริ โภคผ้ าไหม
การตลาดผ้ าไหม ข้ อดีข้อเสี ยของผ้ าไหม เพื่ อนามาวิเคราะห์ การเลื อกกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ใ นการ
ออกแบบ และการวางองค์ประกอบ
ขันตอนที
้
่ 3 เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่
ขอนารี เป็ นองค์ประกอบในการออกแบบ โดยการกาหนดขอบเขตและแนวคิดในการออกแบบ โดย
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ใช้ ทฤษฎีการออกแบบเครื่ องแต่งกาย ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ทาการออกแบบทังหมด
้
5 ลวดลาย โดยการจัด
วางองค์ประกอบเป็ น 3 ชุดดังนี ้
แบบที่ 1 คือการวางองค์ประกอบลวดลาย 100 เปอร์ เซ็นต์ ในพื ้นที่ทงหมดของ
ั้
ผลิตภัณฑ์
แบบที่ 2 คือการวางองค์ประกอบลวดลาย 50 เปอร์ เซ็นต์ ในพืน้ ที่ทงั ้ หมดของ
ผลิตภัณฑ์
แบบที่ 3 คือการวางองค์ประกอบลวดลาย 25 เปอร์ เซ็นต์ ในพืน้ ที่ทงั ้ หมดของ
ผลิตภัณฑ์
ขันตอนที
้
่ 4 ทดสอบผลการออกแบบ โดยการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ นาแบบที่ได้ ทาการออกแบบไปทาการประเมินโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ การประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มการสอบถามข้ อมูลและประเมินจากผู้บริ โภค โดยใช้ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ และให้ คดั เลือก 1 ชุด ที่ผ้ ูเชี่ยวชาญและกลุ่มผู้บริ โภคพึงพอใจและเห็นเหมาะสมตาม
สมควร หรื อหากมีข้อเสนอแนะ เพื่อผู้ศกึ ษาจัดทาผลิตภัณฑ์ทดลองต่อไป
ขันตอนที
้
่ 5 นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ผล และทาการวางแผลกลยุทธ์ ในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยใช้ หลักการทฤษฎีทางการตลาด
ขันตอนที
้
่ 6 สรุป และอภิปรายผลจากขันตอนที
้
่ 1 ถึงขันตอนที
้
่5
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาการประเมินแบบความพึงพอใจ
จากการออกแบบพัฒนาลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี โดยการประเมินจากประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การประเมิ น ผล (Evalution) เป็ นขัน้ ตอนที่ 2 หลัง จากผลงานการออกแบบ
ลวดลายทังหมด
้
5 แบบ โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 3 สาขาความชานาญ วิเเคราะห์ วิจารณ์ ผลงาน
ของผู้วิจยั ได้ แบบโดยใช้ ผ้ ปู ระเมินในแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทัง้ 9 ท่านในการประเมิน โดยผู้วิจยั
จะนาผลจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงพรรณา
2. การประเมินผลการวิจยั และวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุม่ ผู้บริ โภค ผู้วิจยั ได้ ทาแบ่ง
การสอบถามออกเป็ นดังนี ้
2.1. ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2. พฤติกรรมการเลือกซื ้อเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย
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2.3. ข้ อมูลเกี่ยวกับผ้ าไหม
2.4. การประเมินความพึงพอใจในการออกแบบลวดลาย
และใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริ โภคโดยการใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ได้ แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เพื่อให้ ได้ มาซึง่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานสารนิพนธ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั โดยการศึกษาตามกระบวนการและ
ขันตอนต่
้
างๆ จนกระทัง่ ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่สร้ างขึ ้นและให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ กาหนดไว้ ได้ ดงั นี ้
1. ผลลัพธ์ของการศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการ
2. ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ
3. ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เชี่ยวชาญ
4. ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
5. กลยุทธ์ทางการตลาด
ผลลัพธ์ ของการศึกษาและวิเคราะห์ ความต้ องการ
การวิเคราะห์ลวดลายและความหมาย
ความหมายสัญญะ (Signified) โดยทาการศึกษาความหมายของสัญญะที่ต้องการ
นามา ออกแบบ โดยแยกแยะตามรสนิยมการแต่งกายของกลุ่มเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เครื่ องแต่ง กายที่ กลุ่มเป้าหมายต้ องการ จากการศึกษาลวดลายผ้ าการออกแบบลวดลายเป็ น
ผลงานของมนุษย์ที่แฝงไปด้ วยศิลปวัฒนธรรมอันประณีต ละเอียดอ่อน บ่งบอกถึงความแปลกใหม่
ที่สะสมจากประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้ อม ก่อให้ เกิดเอกลักษณ์ของชุมชน เชื ้อ
ชาติ และของบุคคลในแต่ละสังคม นอกจากนันยั
้ งเป็ นสื่อที่สามารถศึกษาถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ในเชิงประวัติศาสตร์ ไ ด้ อีกทางหนึ่ง (พีนาลิน สาริ ยา, 2549) เพราะการออกแบบเป็ น
กิ จ กรรมที่ เ กิ ดขึน้ มาพร้ อมกับ มนุษย์ ซึ่ง มนุษย์ ม มี ความต้ องการในการเปลี่ ย นแปลงปรั บ ปรุ ง
ลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัวและดัดแปลงรู ปทรงของสิ่งแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับ ความต้ องการ
ของตนเองอยู่เสมอ (นวลน้ อย บุญวงษ์ , 2539) ลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่เป็ นสัญญะรู ปแบบหนึ่ง
หากแต่สญ
ั ญะ(ลวดลาย)ของผ้ าไหมมัดหมี่แบบดังเดิ
้ มนันยั
้ งสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่ดีนกั
จึงไม่นิยมนามาใช้ ในชีวิตประจาวัน
ดังนัน้ จึงต้ องศึกษาเรื่ องการสื่อสารผ่านสัญญะ(ลวดลาย)ของผ้ าไหมมัดหมี่ แ บบ
ดังเดิ
้ มก่อน ซึ่งผลของการศึกษาจะทาให้ ทราบสาเหตุของปั ญหาการสื่อสารของลวดลายแบบ
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ดังเดิ
้ ม การสร้ างลวดลายผ้ าทอแบบดังเดิ
้ มมีการสืบทอดกันในครัวเรื อน ทาให้ ลวดลายมีการสืบ
ทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน (สน สีมาตรัง และคณะ, 2548)
ซึ่งเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปผ้ าทอมือพื ้นบ้ านถูกนาไปพัฒนาเป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรมของชุมชน
และสร้ างรายได้ ในชุมชนนันๆ
้ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีการกระจายสินค้ าไปสู่ผ้ บู ริ โภคในพื ้นที่
อื่นซึ่งลวดลายพืน้ บ้ านที่สืบทอดกันมาเหล่านัน้ ไม่ตอบสนองความต้ องการตลาด (กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม, 2546) เพราะผ้ าทอพื ้นบ้ านเกิดขึ ้นจากเงื่อนไขของวิถีชีวิตชนบท ฉะนันผู
้ ้ บริโภคส่วน
ใหญ่ จึง เป็ นชาวชนบทเจ้ า ของสิ่ ง ทอที่ ยัง คงใช้ รู ป แบบของผ้ า ลวดลายผ้ า และสี ข องผ้ า ทอ
เหมือนเดิมที่ตอบสนองความต้ องการในการใช้ สอยและรสนิยมของชาวชนบทเท่านัน้ แต่การที่จะ
ออกแบบลวดลายใหม่ให้ ตอบสนองกับตลาดภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าช่างทอพื ้นบ้ านมี
ข้ อจากัดในการออกแบบลายใหม่ เนื่องจากช่างทอไม่มีพื ้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ
ประสบการณ์จากการทอผ้ าพืน้ เมืองเกิดจากการเรี ยนรู้ จากคนในชุมชนเดียวกัน จึงไม่สามารถ
ออกแบบลวดลายใหม่ไ ด้ ส่ ว นที่ ส ามารถออกแบบได้ นัน้ มี น้ อ ยและส่ว นมากก็ เ ป็ นเพี ย งการ
ลอกเลียนแบบลวดลายของชุมชนอื่นๆและนามาผลิตในชุมชนตัวเองเท่านัน้ ส่วนในการจัดการ
การตลาดกลุ่มอาชีพผ้ าไหมไม่มีความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดและการทาตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่า
และยอดขาย
จากบทความข้ างต้ นผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาลวดลายของผ้ าไหมมัดหมี่คนั่ ขอนารี พบ
ว่าสัญญะของลวดลายผ้ าไหมเกิดจากความคติความเชื่อโบราณ คนโบราณในสมัยก่อนนิยมใช้ ไม้
ไผ่นาไปเหลาแล้ วเอามาทาเป็ นตะขอสาหรับตักน ้าขึ ้นจากบ่อ เปรี ยบเหมือนคาสุภาษิตที่ว่าน ้าขึ ้น
ให้ รีบตัก ผู้วิจยั จึงได้ ทาการศึกษาถึงความหมายของ ตะขอ ต่อไป
ตะขอ หมายถึง ไม้ หรื อเหล็กที่ ง อๆ ส าหรั บชัก เกี่ ยว แขวน หรื อสับ มี หลายชนิด
รู ป ร่ า งและขนาดแตกต่า งกัน ไป ขอ หรื อ ตะขอ ก็ ว่ า (พจนานุก รมไทย, 2014) และพบว่ า
ความหมายของตะขอไม่เพียงแค่หมายถึงแค่ การเกี่ยว ชักเท่านัน้ แต่ในความหมายนี ้ยังสามารถ
เชื่อมโยงคติความเชื่อเกี่ยวกับตะขอจากการศึกษาค้ นขว้ าสัญญะความหมาย
ส่ว นการศึก ษาโครงสร้ างลวดลายมัด หมี่ คั่น ขอนารี เป็ นลวดลายที่ เ กิ ด จากการ
ประยุกต์ระหว่างหมี่ดงเดิ
ั ้ มลวดลายมีลกั ษณะเหมือนตะขอ จุดเด่นของผ้ านันจะเป็
้
นลายที่มีขนาด
ใหญ่ทงผื
ั ้ นจะใช้ เส้ นซิกแซกเป็ นหลักสลับไปมา ส่วนของปลายเส้ นจะหวัดม้ วนเข้ าไปประยุกต์เข้ า
กับลายหมี่คนั่ หรื อหมี่ข้อเป็ นการทอมัดหมี่สลับกับริ ว้ พื ้น ลักษณะลวดลายจะเป็ นแถบหรื อมีเส้ น
แบ่งลวดลายคัน่ ด้ วยริ ว้ ซึ่งอาจเป็ นสีพื ้นหรื ออาจแทรกเส้ นใยที่ควบเข้ าไปด้ วยโดยระหว่างเส้ นคัน่
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จะมีลวดลายมัดหมี่เล็กๆ แต่หากพิจารณาให้ สอดคล้ องกั บปั จจุบนั ลวดลายหมี่คนั่ ของนารี จะมี
ลักษณะเหมือนตัวอักษร S ในภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ 24 โครงสร้ างลายหมี่คนั่ ขอนารี
ที่มา : http://www.isan.clubs.chula.ac.th/simboard/
ผลการศึกษาองค์ประกอบด้ าน “ลวดลาย” ผู้วิจัยพบว่า เรื่ องราวของลายตะขอมี
ความเกี่ยงโยงกับคติความเชื่อของลวดลาย
1). หิน ธิ เ บต ดี . ซี . ไอ. Money&Luck Hook dZi Bead หิน เกี่ ย วเงิน -ทอง
เกี่ยวโชค-ลาภ
เชื่อว่ารูปตะขอจะช่วยนาความสุขและความร่ ารวยทรัพย์สมบัติมาสู่เจ้ าของ
อย่างไม่ขาดสาย ไม่เคยขาดแคลนทังเสื
้ ้อผ้ า อาหาร ได้ รับทังชื
้ ่อเสียงและประโยชน์มหาศาล ช่วย
เพิ่มความสามารถในการสะสมความร่ ารวย โดยช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพการงานที่สาคัญ คือเพิ่ม
ความมัน่ ใจให้ รักษาทรัพย์สมบัตไิ ว้ ได้ โดยไม่รั่วไหล
ประวัตคิ วามเป็ นมาของหินธิเบต ดี.ซี.ไอ
ในสมัย 3,000-1,500 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล ในอิ น เดี ย โบราณมี ช าวเผ่ า
อารยันอาศัยอยู่ ผู้คนในนับถือและสวดอ้ อนวอนพระเจ้ า ใช้ เวทย์มนต์ แกะสลักหินเป็ นรูปสัตว์และ
สัญลักษณ์อื่นๆ เพื่อทาให้ วิญญาณบริ สุทธิ์ หินในสมัยนันเรี
้ ยกว่าเวด้ า (Veda) แรกเริ่ มลวดลาย
เกิดจากสภาพแวดล้ อมและความรุ นแรงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ต่อมาจึงได้ คิดวิธีการรักษา
โรคโดยใช้ หินแกะลวดลายต่างๆ และสวดขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ า
หินธิเบต ดี.ซี.ไอ เป็ นภาษาธิเบต มีความหมายว่า สวยงาม อานาจ และ
ความร่ ารวย ในภาษาสันสกฤต เรี ยกว่า ไมซี ก้า (Meiziga) ในสมัยฮ่องเต้ ถัง ไท่จ งครองราชย์
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พระธิดาได้ อภิเษกกับกษัตริ ย์ของธิเบต เจ้ าหญิงจึงได้ นาพระพุทธรูปจากอินเดียมาเป็ นสินสมรส
ในบัน ทึก ทางประวัติศ าสตร์ ก ล่า วว่า ได้ มี ก ารติด ต่อ กัน ระหว่า งธิ เ บตและยูห ยวนและมี ก าร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ดังนันต
้ านานการทาหินธิเบต ดี.ซี.ไอ จึงมีการถ่ายทอดกันมาหลายรุ่น
จนถึงปั จจุบนั
หินธิเบต ดี.ซี.ไอ พบมากในประเทศที่อยู่แถบเทือกเขาหิมาลัย เช่น ธิเบต
ธิเบตตะวันออก ภูฏาน สิกขิม ลาดัค ชาวธิเบตเรี ยกอีกชื่อว่า เทียนจู ย้ อนไปเมื่อ 5,000 ปี ที่แล้ ว
ชาวธิเบตพบว่ามีสนามแม่เหล็กรอบๆ หินนี ้ จึงนามาทาเป็ นก้ อนกลมๆ และแบบต่างๆ แต่ในสมัย
นันยั
้ งไม่มีเทคนิคในการทามากนักจึงได้ หินที่มีลายอยู่ตื ้นๆ ต่อมาชาวธิเบตได้ วาดลวดลายหิน นา
โชคหลายๆ ลายเช่น แจกันวิเศษ (Treasure Bottle) ดอกบัว (Lotus Flower) ลายเขีย้ วเสือ ตา
หลายๆ แบบ และลายเส้ น ฯลฯ แล้ วนาไปเผาด้ วยความร้ อนสูง เพื่อให้ ลวดลายซึมลงไปลึกถ้ าหินธิ
เบต ดี.ซี.ไอ ได้ ผา่ นการสวดหรื อปลุกเสกโดยพระผู้มีวิชาหรื อปรมาจารย์ทางลัทธิเต๋าจะทาให้ มีพลัง
วิเศษกล่าวกันว่าเฉพาะผู้ที่มีบญ
ุ วาสนาเท่านันที
้ ่จะมีโอกาสได้ ครอบครองหินนาโชคนี ้
ความหมายของสัญลักษณ์ บนหินธิเบต ดี.ซี.ไอ
ลวดลายบนหินธิเบต ดี.ซี.ไอ แบ่งออกตามสัญลักษณ์ 4 กลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี ้
1. ความสงบสุข มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรู ปวงกลม หมายถึง ป้องกันความ
หายนะ เปลี่ยนโชคร้ ายให้ กลายเป็ นดีและขจัดอุปสรรค
2. ความก้ าวหน้ า มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรูปสี่เหลี่ยม หมายถึง ธุรกิจรุ่งเรื อง
ความร่ ารวย มีโชคลาภและสมปรารถนา
3. ความสมบูรณ์แบบ มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรู ปเส้ นโค้ ง หมายถึง ช่วยให้
สุขภาพดีขึ ้น มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีพร้ อมสร้ างความเป็ นผู้นา
4. พลังอานาจ มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรู ปสามเหลี่ยม หมายถึง ต่อสู้กับสิ่ง
ชัว่ ร้ าย ปราบภูตผีปีศาจ ขับไล่พลังอานาจที่ชวั่ ร้ าย
ความเชื่อเกี่ยวกับหินธิเบต ดี.ซี.ไอ
เป็ นหินภูเขาไฟที่ถูกขุดพบจากเทือกเขาหิมาลัยในสมัยโบราณ ใช้ เป็ น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ เทียบเท่ากับเงินพดด้ วง เบี ้ยหอย ค่าเงินของไทยในอดีต
ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็ นเงินหรื อธนบัตรรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
ปั จจุบนั หินธิ เบต ดี.ซี.ไอ ที่มีอายุหลายพันปี ยังสามารถนาไปใช้ ซื อ้ ของใน
ทิเบตเมื่อประมาณ 4,000 กว่าปี มาแล้ ว ตอนนี ้หินยิ่งเก่ายิ่งแก่ราคายิ่งสูง และยังใช้ เป็ นเงินซื ้อที่ดิน
บ้ าน รถ วิธีสงั เกตหินที่เก่าแก่ด้วยการดูจากลาย หินเก่าเป็ น 1,000 – 2,000 ปี ราคาจะเป็ นแสน
เป็ นล้ าน หายาก หินใหม่จะมีความเรี ยบเงา ส่วนหินเก่ามีลายแตกยิ่งมากก็ยิ่งเก่ามากลายก็จะยิ่ง
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เยอะ หินที่นามาใช้ แทนเงินจะมีการทาสัญลักษณ์ขึน้ มาเพื่อให้ เกิดความสะดวกในการนาไปใช้
แลกเปลี่ยน เช่น หิน 1 ตา มีค่าเท่ากับ 1 เหรี ยญ หิน 2 ตาก็มีค่าเท่ากับ 2 เหรี ยญ และมีค่ามาก
ที่สุดถึงหลักหมื่น เรี ยกว่าหินหมื่นตา โดยประดิษฐ์ สญ
ั ลักษณ์บนเนื ้อหินขึ ้นมาใหม่ ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปได้ เรื่ อยๆ เช่นเป็ นรูปใบไม้ ฯลฯ หรื ออาจจะมีการแกะลายพิเศษ เช่น เรูปตัว S ให้ มี
ค่าเป็ นพันหรื อหมื่น

ภาพประกอบ 25 หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. Money&Luck Hook dZi Bead
ที่มา : https://www.facebook.com/DZIhengmark/photos/
2). คชกุศ
ขอช้ าง ตะขอช้ าง หรื อขอสับช้ าง (ภาษาเหนือ) แล้ วแต่จะเรี ยกเป็ นหนึ่งใน
มงคลแปดประการของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งหมายความถึงการมีอานาจในการควบคุมเหตุการณ์
ต่างๆ ไว้ ได้ เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงอานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุม เช่น พระพิฆคเณศ จะมีปางหนึง่
ที่ถือคชกุศ อยูด่ ้ วย
เป็ นของศักดิ์สิทธิ์ที่นบั ถือกันในหมู่ผ้ ศู กึ ษาพระเวทย์ว่าเป็ นของมงคลที่หาได้
ยากยิง่ และมีอานุภาพสูงหลายประการคือเป็ นของโภคทรัพย์จากการเป็ นของอ หมายถึงการเกี่ยว
การเหนี่ยวรัง้ ไว้ อีกประการคาว่าขอก็คือได้ เป็ นคามงคล ในภาคใต้ จะมีพิธีการชนิดหนึง่ คือการฝั ง
กะโจ ที่เป็ นคุณไสยแบบหนึ่งซึ่งหากใครกิน ผลไม้ ในสวนโดยเจ้ าของไม่อนุญาตก็ จะมีอาการผิด
สาแดงจุกเสียดแก้ อย่างไรก็ไม่หายต้ องขอขมาและให้ เจ้ าของสวนมาแก้ จงึ จะหาย บางรายเจ้ าของ
ไม่อยู่กว่าจะกลับมาจุกตายคาสวน จึงเป็ นที่เกรงกลัวไม่มีใครกล้ าลักกินของในสวนโดยพละการ
แต่เชื่อกันอี กว่าหากนาขอช้ างนีม้ าเกี่ ยวผลไม้ นนั ้ ก่อนก็สามารถนามากินได้ โดยไม่มีอาการผิด
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สาแดงเรี ยกว่ากะโจนันแพ้
้ อาถรรพ์ขอช้ าง เชื่อกันว่าข่มอาถรรพ์ได้ ดีหากนามาประจุอ าคมเพิ่มจะ
เป็ นเครื่ องรางชันยอดโดยนิ
้
ยมบรรจุของสาคัญ เช่น เศษเชือกประกา ตะไคร่ เสาตะลุงช้ างเผือก
น ้ามันช้ าง ผงวิเศษจากการลบยันต์หสั ดี ยันต์หนุมานหักคอช้ างเอราวัณ นะคชสาร จะมีอานุภาพ
สูงมีเทพวิญญาณมาสถิตย์ค้ มุ ครองบนบอกได้ ด้วยแรงครูประกา ดีเด่นด้ านโภคทรัพย์เรี ยกว่าเป็ น
นางกวักก็ได้ พ่อค้ ารุ่นเก่าที่เล่นเครื่ องรางมักเสาะหามาให้ อาจารย์ที่ตนนับถือลงอาถรรพ์เพิ่มเติม
ให้ หากนามาไว้ ที่บ้านจะช่วยของคุมอาถรรพ์เชื่อว่ามีอานุภาพบังคับทุกสิ่งให้ เป็ นไปในทางดี ไม่ก่อ
กาเริ บเดือดร้ อน หากผู้มีวิทยาคุณอื่ นจะมาลองวิชาก็มกั แพ้ ภยั ตัวเองไปเพราะอานาจคชกุศสะกด
อาคมไว้ มิให้ แสดงฤทธิ์ได้ ในทางไสยเวทช้ างเป็ นสัตว์ที่มีรังควาน(อาถรรพ์) แรง เป็ นสัตว์ที่มีฤทธิ์
หรื อมีดีในตัว ขนหางยังสามารถนามาทาเเหวนช่วยเรื่ องป้องกันอาถรรพ์ต่างๆ ขอช้ างจึงมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยแรงครู ที่สูงมาก นักเลงวิทยาคมรุ่ นเก่าจึงมักแสวงหามาไว้ ในครอบครอง ยิ่งขอนัน้
สะกดช้ างตกมันมาด้ วยยิ่งนับถือว่าดี แต่สดุ ยอดคือขอช้ างมงคลช้ างเผือกเพราะเชื่อกันว่าได้ ของ
มงคลพิเศษที่มีทงศรี
ั ้ คือความเป็ นมงคลและเดชคืออานาจในการสะกดข่มอยู่ในตัว (พิพิธภัณฑ์
บ้ านจอมพล ป. พิบลู สงคราม, 2016)

ภาพประกอบ 26 คชกุศ ตะขอช้ าง
ที่มา : https://www.tnews.co.th/religion/408783
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาลวดลายจากผ้ าไหม
มัดหมี่ อีส านในรู ปแบบใหม่ ที่มี ความร่ วมสมัย มุ่ง แสวงหามุม มองและแนวคิดใหม่ที่ไ ด้ รับแรง
บันดาลใจในการออกแบบจากลวดลายของผ้ าไหมมัดหมี่เพื่อรูปแบบธุรกิจเครื่ องแต่งกายสมัยใหม่
แต่ยงั คงแฝงด้ วยคติ ความเชื่อและทาการตลาดความเชื่อโชคลางโดยใช้ สญ
ั ญะของลวดลายผ้ า
ไหมเป็ นตัวผลักดัน
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่เ ป็ นปั จ จัยหนึ่ง ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ท าง
การตลาดที่ มีความสาคัญต่อการขยายตลาดสินค้ า เป็ นการสนองความต้ องการใหม่หรื อสร้ าง
ตลาดกลุม่ เป้าหมายใหม่ให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร, 2548)
การออกแบบลวดลาย มีความสาคัญโดยเข้ าไปเป็ นส่วนประกอบในการสร้ างงาน
แทบทุกประเภท เช่น เครื่ องแต่งกาย เครื่ องจักสาน ภาชนะ ฯลฯ ดังนันลวดลายจึ
้
งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ผู้บริ โภคใช้ พิจารณาตัดสิ นใจซื ้อ มีความสาคัญในธุรกิจการจัดจาหน่ายโดยเฉพาะสินค้ าที่มีการ
แข่งขันสูง (พีนาลิน สาริยา, 2549)
การออกแบบ ที่มีขัน้ ตอนหรื อกระบวนการอย่างเป็ นระบบเป็ นวิธีการที่ช่วยลดความ
ผิ ด พลาดในการท างาน และมี ค วามเหมาะสมกับ การแก้ ปั ญหาในงานออกแบบสมัยใหม่ไ ด้
(นวลน้ อย บุญวงษ์ , 2539)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เข้ าส่งเสริ มกลุ่มเป้าหมาย(เกษตรกร
ผู้ผลิตผ้ าไหม)ราวๆ 11 กลุม่ ทางานร่วมกับกรมฯ อย่างใกล้ ชิดในการพัฒนาลายผ้ าผลิตภัณฑ์แปร
รู ปและบรรจุภัณ ฑ์ ใ ห้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพสูง อย่างมี คุณ ภาพอันเป็ นการสร้ างมูล ค่าเพิ่ ม และเสริ ม
ภาพลักษณ์ให้ กบั ผ้ าไหมไทย ให้ ตรงตามความต้ องการแก่ผ้ บู ริ โภคและมีความพร้ อมสาหรับการ
แข่ง ขันในตลาดสากล ผลที่ ไ ด้ จ ากโครงการนี ท้ าให้ กลุ่ม เกษตรกรผู้ผลิ ตผ้ าไหมได้ เรี ย นรู้ แนว
ทางการพัฒนารูปแบบผ้ าและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ สอดคล้ องกับตลาดสากล วิธีการผลิตและวัสดุ
ในท้ องที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปให้ เหมาะสมและลงตัว โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้ าไหม
สามารถผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตนเองได้ จ ริ ง เข้ า ใจกระบวนการพัฒ นาเทคนิ ค ให้ เ หมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง พร้ อมทังสามารถส
้
ารวจและวิเคราะห์ความต้ องการของตลาดได้ ด้วยตนเอง
อาทิ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้ าน เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย หมอนผ้ าไหมรูปใบบัว ผ้ าพันคอไหมถัก
ผ้ าคลุม ไหล่ สร้ อยไหมถัก กระเป๋ าผ้ าไหม ผ้ าคลุม โซฟา ตุ๊กตาผ้ าไหม ผ้ าไหมผื น ชุดผ้ าไหม
สาเร็ จรู ปฯลฯ ส่งผลให้ คนรุ่ นใหม่มีความสนใจในไหมไทยมากยิ่งขึ ้น สิ นค้ าและผ้ าไหมไทยได้ รับ
การพัฒนาและได้ รับการยอมรับมากขึน้ ในระดับสากล มีการตอบรับที่ดีสามารถเพิ่มโอกาสยัง่ ยืน
ในตลาดโลกโดยที่ยงั คงรักษาภูมิปัญญาผ้ าไหมไทยในปี นี ้(2555) กรมหม่อนไหมยังคงนาโครงการ
ดังกล่าวมาต่อยอดเป็ นโครงการออกแบบผ้ าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต้ นแบบ โดยเน้ นการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิจยั โครงสร้ างผ้ า การออกแบบลวดลายผ้ า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มในเรื่ องของภาพลักษณ์และประโยชน์ใช้
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สอยของผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพราะปฏิเสธไม่ได้ ว่าการออกแบบมีอิทธิ พลต่อความรู้ สึก และการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าเป็ นอย่างมาก (ดอกสะแบง.2555)
ลวดลายที่ อ อกแบบได้ อ ย่า งลงตัว แล้ ว ควรจะสานต่อ ด้ ว ยการท าเป็ นกลุ่ม (Set)
ลวดลายสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายอื่ นๆ ด้ วย เช่น ผ้ าผืน สาหรับตัดเย็บ เสื ้อผ้ า หรื อผ้ าผืน
สาหรับตัดเย็บกระเป๋ า เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมสาหรับนาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ เพื่อ
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ ้น ซึ่งน่าจะเป็ นแนวทางการขยายโอกาสทางการตลาด
ได้ อีกทางหนึง่ (สรัญญา ภักดีสวุ รรณ, 2553)
จากข้ อมูลข้ างต้ นผู้วิจยั เห็นว่า หากมีการพัฒนาการออกแบบลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่
ให้ มีลวดลายที่ร่วมสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย คือ เพศ ชายและหญิง
อายุ 25- 45 ปี น่าจะเป็ นแนวทางหนึ่งที่ จะทาให้ ลวดลายของผ้ าไหมยังคงอยู่และดูร่วมสมัยและ
ตามบริ บ ททางสัง คม ซึ่ง เป็ นการธ ารงและสื บ ทอดวั ฒ นธรรมด้ า นของชุม ชนเป้ าหมายทาให้
สามารถก าหนดขอบเขตของปั ญ หาได้ อ ย่ า งชัด เจน ลวดลายผ้ า ไหมมั ด หมี่ คั่น ขอนารี เ ป็ น
เอกลักษณ์ของอาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมินนั ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาประวัติและที่มาของลวดลายและ
รู ปแบบวิธีการคิดค้ นลายจนได้ ทาการถอดลวดลายเพื่ อให้ ง่ายในการนามาประยุ กต์ใช้ ใ นการ
ออกแบบพัฒนาใหม่บนผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกาย เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
ผลลัพ ธ์ ข องการพัฒ นาระบบ ผลจากการศึ ก ษาลวดลายและวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจาก
กระบวนการสร้ างสรรค์
โดยได้ ทาการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
1. เสื อ้ ยื ด (T-Shirt) เนื่ อ งจากเสื อ้ ยื ด สามารถสวมใส่ ไ ด้ ทัง้ ชายและหญิ ง
(Unisex) เหมาะกับกลุ่มผู้บริ โภคทุกวัย สามารถสวมใส่ได้ จริ งในชีวิตประจาวัน เนือ้ ผ้ าสวมใส่
สบาย ระบายอากาศได้ ดี เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย และนอกจากนี ้ยังสามารถขายออนไลน์
ได้ โดยที่มีต้องมีหน้ าร้ านและยังสอดคล้ องกับเทรนด์เสือ้ ยืดสไตล์ “Normcore” ซึ่งมีรากศัพท์มา
จากคาว่า Normal หรื อที่แปลว่า “ธรรมดา” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิดที่
ผ่านมา ในช่วงที่หลายคนกักตัวอยู่บ้านเทรนด์เสื อ้ ผ้ าบ้ านๆ และเสื ้อผ้ าแนวสตรี ท ที่เหมือนจะดูเชย
ไปตังแต่
้ ช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 นัน้ เริ่ มกลับมาฮอตฮิตกันอีกครัง้ ในช่วงกลางปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่าน
มา และยังคาดว่าเสื ้อผ้ าเหล่านี ้จะยังมีอิทธิพลฮอตฮิตกันอีกยาวนาน สาหรับวิธีการแต่งตัวแนว
นอร์ มคอร์ (Normcore) หมายถึงรู ปแบบการแต่งตัวด้ วยเสื ้อผ้ าเรี ยบง่ายแบบที่ใส่กันสบายๆ อยู่
บ้ าน โดยคีย์ไอเดียหลักคือการสวมเสื ้อผ้ าให้ เหมือนเครื่ องมือพรางตัวให้ ดกู ลมกลืนกับผู้คนทัว่ ไป
ในสังคม โดยลักษณะเสื ้อผ้ าที่เป็ นแบบนอร์ มคอร์ ก็มกั จะเป็ นพวกเสื ้อผ้ าชิ ้นเบสิกเรี ยบง่าย เสื ้อยืด

73
กางเกงวอร์ ม กางเกงคาร์ โก้ หรื อนึกถึงเสื ้อผ้ าทังหมดที
้
่วางขายอยูใ่ นร้ านยูนิโคล่ (Uniqlo) หรื อจาก
คอลเล็กชัน่ +J ที่เป็ นการร่วมงานระหว่าง จิล แซนเดอร์ (Jil Sander) และ ยูนิโคล่ ในฤดูกาลนี ้
2. กระเป๋ าผ้ า (Tote Bag) สุดยอดกระเป๋ าแฟชัน่ ที่สอดคล้ องกับเทรนด์ รักษ์ โลก
และการรณรงค์ ใ ช้ ถุง ผ้ าอี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ นปั จ จุ บัน นี ้ สามารถใช้ ไ ด้ ทุก เพศทุ ก วัย
โดยเฉพาะสาหรับวัยรุ่นทังมหาลั
้
ยและมัธยม เหมาะกับทุกๆ กิจกรรมไม่วา่ จะไปเที่ยว ไปเรี ยน หรื อ
ไปทากิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน พร้ อมทังใส่
้ ของได้ เยอะ เน้ นการใส่ของที่ง่ายไม่ย่งุ ยาก และมีราคาที่
ไม่แพง สามารถใช้ สลับกับใบอื่นได้ จนกลายเป็ นเทรนด์แฟชัน่ กระเป๋ าผ้ า ที่แม้ แต่แบรนด์กระเป๋ า
ระดับโลกยังมีคอลเลคชัน่ กระเป๋ าผ้ าแฟชัน่
3. หมวก (Bucket Hat) หมวกที่กาลังเป็ นแฟชัน่ ที่กาลังได้ รับความนิยมมากที่สดุ
ในตอนนี ้ ทรงสวย สามารถใส่ได้ ทงกั
ั ้ นแดดที่ร้อนแรงของเมืองไทย ป้องกันฝนที่กาลังตกอยู่ในทุก
วันนี ้และยังสามารถใส่เพื่อป้องกันลมไม่ให้ ทรงผมให้ ไม่พงั ได้ ดีอีกด้ วย สามารถหยิบจับมาใช้ ได้
อย่างหลากหลายและมากมาย เหมาะกับการแต่งตัวทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็ นแนวหวาน แนวเท่ แนว
วินเทจ แนวไฮโซ
4. หน้ ากากอนามัย (Face Mask) เนื่องจากสถานการณ์ โควิดในปั จจุบนั ทาให้
เกิดแฟชัน่ หน้ ากากผ้ าในปี 2021 ในประเทศไทยและทัว่ โลก สามารถใช้ ได้ ทงเพศหญิ
ั้
งและเพศชาย
แถมยังสามารถซักทาความสะอาดแล้ วนากลับมาใช้ ซ า้ ได้ อีกอย่างปลอดภัย โดยไม่สิน้ เปลื อง
ทรัพยากรและไม่เป็ นขยะของโลกเหมือนกับหน้ ากากอนามัยอีกด้ วย
การออกแบบลวดลาย
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแนวคิดที่ใช้ ในการออกแบบลวดลายใหม่ที่ได้ รับแรงบันดาลใจ
จากลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่คนั่ ขอนารี โดยทาการออกแบบลวดลายด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator โดยมีกระบวนการในการออกแบบดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาถึงเอกลักษณ์ สัญญะของลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่คนั่ ขอนารี
อ าเภอบ้ า นเขว้ า จัง หวัด ชั ย ภูมิ โดยการศึก ษาต้ น แบบของลวดลายผ้ าไหมมัด หมี่ คั่น ขอนารี
โครงสร้ างจากแหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ ได้ แก่ หนังสือ ตารา งานวิจยั และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ขัน้ ตอนที่ 2 ออกแบบลวดลายมัดหมี่ โดยการพัฒ นาเป็ นรู ปแบบสินค้ าธุรกิจ
เครื่ องแต่งกาย ซึ่งได้ เลือกทาการออกแบบสินค้ ากลุ่มเสื ้อผ้ า กระเป๋ า หมวก และหน้ ากากอนามัย
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้ สอย จากแนวคิดการ
ลดทอนลายผ้ าไหมมัดหมี่คนั่ ขอนารี ให้ น้อยลง แต่ยงั คงมีความละเอียดและเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ลวดลาย เพื่อให้ ดมู ีความทันสมัยและดัดแปลงจากการทอลวดลายลงบนผ้ า ปรับเปลี่ยนเป็ นการ
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พิมพ์ลงบนเสื ้อผ้ า หมวก กระเป๋ า หน้ ากากอนามัย โดยทาการแบ่งแยกเป็ น 3 แนวคิด คือ แนวคิด
การพัฒนารูปทรงของศิลปะพื ้นบ้ านมาเป็ นแรงบันดาลใจ แนวคิดเรื่ องการจัดองค์ประกอบใหม่ใน
ลวดลายโบราณ และแนวคิดการนาเอาคติความเชื่อมาเป็ นแนวคิ ดในการออกแบบและการตลาด
ความเชื่อโชคลางซึ่งแต่ละแนวคิดจะได้ ทาการออกแบบและถูกถ่ายทอดออกมาโดยผ่านลวดลาย
ทังหมด
้
5 ลวดลาย ซึ่งผู้วิจยั ได้ ทาการแบ่งกลุ่มสัดส่วนการจัดวางองค์ประกอบใหม่เป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี ้
แบบที่ 1 คือการจัดวางลวดลาย 100 เปอร์ เซ็นต์ ในพืน้ ที่ของเสือ้ กระเป๋ า
หมวก หน้ ากากอนามัย จานวนอย่างละ 5 แบบ
แบบที่ 2 คือการจัดวางลวดลาย 50 เปอร์ เซ็ นต์ ในพื น้ ที่ ของเสื อ้ กระเป๋ า
หมวก หน้ ากากอนามัย จานวนอย่างละ 5 แบบ
แบบที่ 3 คือการจัดวางลวดลาย 25 เปอร์ เซ็ นต์ ในพื น้ ที่ ของเสื อ้ กระเป๋ า
หมวก หน้ ากากอนามัย จานวนอย่างละ 5 แบบ
ขันตอนที
้
่ 3 การสร้ างแบบร่างลวดลายมัดหมี่ที่ ได้ แรงบันดาลใจจากลวดลายผ้ า
ไหมมัดหมี่คนั่ ขอนารี อาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิ โดยการนาแนวคิดการพัฒนารู ปทรงของ
ศิ ล ปะพื น้ บ้ า นมาเป็ นแรงบัน ดาลใจผสมผสานกั บ ศิ ล ปะสมั ย ใหม่ และท าการจั ด วางจั ด
องค์ประกอบใหม่ เพื่อให้ เหมาะสมกับยุคสมัยของแฟชัน่ ที่ได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดแนวคิด
ในการออกแบบ “Minimal art” ที่เน้ นโครงสร้ างทางปรัชญา “น้ อยแต่มาก” Less is more” ให้ เป็ น
เอกภาพเน้ น รู ปทรงเรขาคณิ ต ลักษณะการวางตามความเหลี่ ยมของลักษณะลาย เพื่ อยัง คง
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ในรูปแบบที่ เรี ยบง่าย ดูสะอาดตา มีสดั ส่วนที่แน่นอน และ
ถ่ า ยทอดผ่า นทางโครงสร้ างลวดลาย สี สัน ขนาดสัด ส่ว น ซึ่ง จะแตกต่า งกัน ออกไปในแต่ล ะ
ลวดลายผ่านการสร้ างภาพแรงบันดาลใจและแนวคิดให้ เกิดลวดลายใหม่
เลือกใช้ สีไทยโทนจากการศึกษาแนวโน้ มสีฤดูใบไม้ ผลิ/ฤดูร้อน 2565 ค้ นหาแรง
บันดาลใจของสีสาหรับฤดูกาล Spring/Summer 2022 ซึ่งได้ จาก 6 กลุ่มสีที่ผ่านการเลือกสรรและ
เป็ นตัวแทนของ สีไทยโทน ที่จะโดดเด่นอยู่ในแฟชัน่ และไลฟ์สไตล์ในอนาคต ในโลกแห่งดิจิทลั และ
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน พาผู้คนไปพบกับความหวัง ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
ใหม่ๆ อีกทังอารมณ์
้
ของผู้คนในอนาคตต้ องการการถูกกระตุ้นด้ วยเฉดสีที่สดใสตามจินตนาการ
แต่ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความน่ า ค้ น หาและเทคโนโลยี ใ หม่ แ ต่ล ะแถบสี เ หมาะกั บ
กลุม่ เป้าหมายที่มีบคุ ลิกภาพและการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกัน (สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าสิริวณ
ั ณว
รี ฯ, 2564)
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ภาพประกอบ 27 Thai Tone Spring/Summer 2022
ที่มา : https://readthecloud.co/thai-textiles-trend-book-spring-summer-2022/
ตามรูปแบบที่กาหนดในแต่ละกลุ่มเพื่อให้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งได้ เป็ น 5
ลวดลายดังนี ้
1). กลุ่ม คนที่ ช อบธรรมชาติคือ กลุ่ม สี เย็น ให้ ความรู้ สึกสงบ สุขุม สุภ าพ
ระเบียบถ่อมตน เหมาะกับกลุ่มคนทางานที่มีความรักสงบ ชอบความธรรมชาติในรู ปแบบงาน
คราฟ สีที่เลือกใช้ จึงใช้ สีฟ้า ขาว เพื่อให้ ดสู ะท้ อนถึงงานศิ ลปะแบบทามือ สวมใส่แล้ วรู้ สึกผ่อน
คลาย เหมือนการใส่ผ้าฝ้ายย้ อมมือแต่สร้ างสรรค์ลวดลายใหม่ให้ เกิดความทันสมัย
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ภาพประกอบ 28 ลวดลายที่ 1

ภาพประกอบ 29 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายที่ 1

ภาพประกอบ 30 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายที่ 1
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ภาพประกอบ 31 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายที่ 1
2). กลุม่ ที่ชอบความกลมกลืน คือ กลุม่ โมโนโทน กลุม่ สีแดงส้ ม ซึง่ ถูกนามาใช้
มาที่สุดในกลุ่มผ้ าทอ เหมาะสาหรับกลุ่มผู้ใหญ่ในวัยทางาน บุคลิกน่าเกรงขาม หนักแน่น มัน่ คง
คลาสสิค ใช้ ของดีและทน ไม่ตามกระแสแฟชัน่ คือ รูปแบบไม่ ยึดติดสมัยนิยม เรี ยบ คลาสสิค

ภาพประกอบ 32 ลวดลายที่ 2
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ภาพประกอบ 33 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายที่ 2

ภาพประกอบ 34 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายที่ 2

ภาพประกอบ 35 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายที่ 2
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3). กลุ่ม ที่ ช อบความอ่อนหวาน คือ กลุ่ม พาสเทล มี พ ลัง ของความสดชื่ น
อ่อนโยน ไม่ยอมแก่ ดูออ่ นกว่าวัย ชอบเดินทางไกล ไม่คอ่ ยสนใจกับสิ่งรอบๆ ตัว สนใจแฟชัน่ ที่หวือ
หวาเหมาะกับวัยรุ่น คือ รูปแบบตามแนวนิยม แฟชัน่ ปั จจุบนั

ภาพประกอบ 36 ลวดลายที่ 3

ภาพประกอบ 37 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายที่ 3
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ภาพประกอบ 38 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายที่ 3

ภาพประกอบ 39 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายที่ 3
4). กลุ่มที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง คือ กลุ่มสีเบรก มี ศิลปะในการพูด ชีวิต
ตื่นเต้ นอยู่ตลอดเวลา ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ คือ รูปแบบทันสมัย ตามแนวโน้ มแฟชัน่ เป็ นผู้นา Trend
เลือกใช้ สีม่วง ที่ให้ ความรู้ สึกกระตุ้นให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และสร้ างแรงบันดาลใจผสมผสาน
กับการเลือกใช้ ลวดลายผ้ าแบบดังเดิ
้ ม เพื่อให้ เหมาะสมกับสีมว่ ง
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ภาพประกอบ 40 ลวดลายที่ 4

ภาพประกอบ 41 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายที่ 4

ภาพประกอบ 42 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายที่ 4
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ภาพประกอบ 43 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายที่ 4
5). กลุ่มที่ชอบความโดดเด่นสะดุดตา คือ กลุ่มสีคอนทราส มีความทันสมัย
โดดเด่น มี ความมั่นใจสูง เด็ดขาด เซ็ กซี่ ไม่ช อบทาอะไรตามผู้อื่น คือ รู ปแบบล้ าสมัยทัง้ ด้ าน
ลวดลายและสีสนั ที่กาหนดไว้ ตามชุดสีโดนใจ แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เน้ นความคิดสร้ างสรรค์

ภาพประกอบ 44 ลวดลายที่ 5
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ภาพประกอบ 45 การวางองค์ประกอบ 100% ของลายที่ 5

ภาพประกอบ 46 การวางองค์ประกอบ 50% ของลายที่ 5

ภาพประกอบ 47 การวางองค์ประกอบ 25% ของลายที่ 5
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และนอกจากนี ้การออกแบบลวดลายดังกล่าว ยังสามารถนามาออกแบบเป็ น
ชุดลายย่อยและการเปลี่ยนแปลงสีสนั ได้ อีกจานวนมาก ทาให้ เกิ ดต้ นแบบทางงานศิลปะและการ
ออกแบบลวดลายกราฟิ กที่ดทู นั สมัย และสามารถการนาไปประยุกต์ ใช้ และสร้ างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบในด้ านอื่นๆ เพื่อเป็ นการสร้ างอัตลักษณ์ของลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่ที่ยงั คงอยู่
ผลลัพธ์ ของการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้เชี่ยวชาญ
ผลลัพธ์ จากการทาแบบประเมิ นเลือกลวดลายจากกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 สาขาความ
ชานาญ ผู้วิจยั ในครัง้ ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อให้ เข้ าใจถึงเหตุผลของการเลือกจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและคาแนะนาจากท่านผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เนื่ องจากมีหลากหลายมิติใน
การออกแบบที่จะสามารถนามาต่อยอดพัฒนาลอดลายให้ ดีได้ ขึ ้นอีกต่อไป

ภาพประกอบ 48 การจัดวางองค์ประกอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก ลายที่ 1
จากภาพประกอบ 48 ลายที่ 1 ผลการเลื อ กแบบของผู้เ ชี่ ย วชาญ พบว่า ลวดลายที่
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นนเลื
ั ้ อกการวางองค์ประกอบที่ 100% และ 25% เหตุผลที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก
คือ ลวดลายมีสีสันที่ชัดเจน มีการวางสัดส่วนที่สมดุล มีความดูเป็ นธรรมชาติจากสีคราม และ
ผู้เชี่ยวชาญแนะนาว่า ถ้ าลายนี ้มีขนาดใหญ่มาก ก็จะยากต่อการนาไปวางบนผลิตภัณฑ์ การวาง
แบบ 25% และ 50% จะดีกว่า
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ภาพประกอบ 49 การจัดวางองค์ประกอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก ลายที่ 2
จากภาพประกอบ 49 ลายที่ 2 ผลการเลื อ กแบบของผู้เ ชี่ ย วชาญ พบว่า ลวดลายที่
ผู้เ ชี่ ยวชาญส่วนใหญ่ นัน้ เลื อ กการวางองค์ ประกอบที่ 100% และ 25% เหมื อนเดิม เหตุผลที่
ผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ การเลิกใช้ เส้ นลายการลงจังวะความเข้ มอ่อนของสีส้มแดง ลายเส้ นที่บางๆ ซึง่
จะสามารถวางกับทุกผลิตภณฑ์

ภาพประกอบ 50 การจัดวางองค์ประกอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก ลายที่ 3
จากภาพประกอบ 50 ลายที่ 3 ผลการเลื อ กแบบของผู้เ ชี่ ย วชาญ พบว่า ลวดลายที่
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นนเลื
ั ้ อกการวางองค์ประกอบที่ 50% และ 25% เหตุผลที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก
การวางค์ประกอบ คือ การวางลาดลายได้ หลากหลาย สามารถวางได้ คทู่ งแนวตั
ั้
งและแนวนอน
้
ทา
ให้ เกิดความแตกต่างและดูโดดเด่น และลวดลายนี ้ไม่เหมาะจะวางที่ 100% เนื่องจากลวดลายมี
ความเยอะ ทาให้ ถ้าวางมากไปก็จะดูไม่เหมาะสม
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ภาพประกอบ 51 การจัดวางองค์ประกอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก ลายที่ 4
จากภาพประกอบ 51 ลายที่ 4 ผลการเลื อ กแบบของผู้เ ชี่ ย วชาญ พบว่า ลวดลายที่
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นนั ้ เลือกเห็นพร้ องตรงกันคือ การวางองค์ประกอบที่ 25% ด้ วยเหตุผลที่
ผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ การวางลวดลายที่เกิดจากเส้ นเฉียงหรื อเส้ นทแยงมุม และทาให้ ลวดลายต่อ
กัน และการเลือกใช้ สีมว่ งสีเดียวซึง่ ทาให้ ดไู ม่มากเกินไป

ภาพประกอบ 52 การจัดวางองค์ประกอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก ลายที่ 5
จากภาพประกอบ 52 ลายที่ 5 ผลการเลื อ กแบบของผู้เ ชี่ ย วชาญ พบว่า ลวดลายที่
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นนั ้ เลือกเห็นพร้ องตรงกันคือ การวางองค์ประกอบที่ 100% ลวดลายมีสไตล์
ที่ดโู ดดเด่นสะดุดตา ใช้ สีคอนทราสมีความทันสมัย ลักษณะของลายตังต้
้ นมีการลดทอนให้ เกิด
เป็ นกราฟฟิ กที่เน้ นลายตะขอที่ชดั เจนและมีขนาดใหญ่ ถ้ านาไปปรับใช้ กบั แพทเทิร์นสินค้ ารูปแบบ
ต่างๆ สามารถแสดงความโดดเด่น เน้ นอัตลักษณ์ของสไตล์กราฟฟิ กได้
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ภาพประกอบ 53 ลวดลายและองค์ประกอบผู้เชี่ยวชาญคัดเลือก
จากภาพประกอบ 53 สรุ ป ผลจากการคัด เลื อ กลวดลายในการออกแบบจากกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกลวดลายที่ 2 และการจัดวางองค์ประกอบ
25% โดยส่วนใหญ่ให้ เหตุผลในการเลือกจากความสมดุลของสั ดส่วน หากดูจากภาพจะเห็นได้ ว่า
การคัดเลือกการจัดวางองค์ประกอบมีความหลายหลายทาให้ เห็นมิติของการออกแบบและการจัด
วางองค์ประกอบต่าง ๆ
ผลลัพธ์ ของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
จากผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้บริ โภค สามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 4 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลส่ วนตัวทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

ภาพประกอบ 54 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านเพศ
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จากภาพประกอบ 54 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคด้ านเพศ พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.1 และเพศชาย จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ
23.9
2. อายุ

ภาพประกอบ 55 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านอายุ
จากภาพประกอบ 55 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคด้ านอายุ พบว่าส่วน
ใหญ่อายุ อยู่ระหว่าง 31-35 ปี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.3 อายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน
24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.2 อายุระหว่าง 41-45 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3 อายุระหว่าง
18-25 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 อายุระหว่าง 36-40 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.1
และอายุ 46 ปี ขึ ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.2
3. ระดับการศึกษา

ภาพประกอบ 56 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านระดับการศึกษา
จากภาพประกอบ 56 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคด้ านระดับการศึกษา
พบว่าส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.5 ระดับการศึกษา
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ปริ ญญาโท จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.จานวน 9
คน คิดเป็ นร้ อยละ 8 ระดับปริญญาเอก และ อนุปริญญา หรื อ ปวส มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ
2.7 เท่ากัน และระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเพียง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.9
4. อาชีพ

ภาพประกอบ 57 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบอาชีพ
จากภาพประกอบ 57 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบอาชีพ พบว่า
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 อาชีพอื่นๆ จานวน 16
คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.2 อาชีพรับราชการ จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 และอาชีพนักเรี ยน /
นักศึกษา มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.7
5. ระดับรายได้

ภาพประกอบ 58 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคระดับรายได้
จากภาพประกอบ 58 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคในด้ านระดับรายได้
พบว่าส่วนใหญ่มีระดับรายได้ 15,001-25,000 บาท จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.6 รายได้ ต่า
กว่า 15,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23 รายได้ 25,001-35,000 บาท จานวน 21 คน
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คิดเป็ นร้ อยละ 18.6 ระดับรายได้ 35,001-45,000 บาท จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 และ
ระดับรายได้ 45,001-55,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซือ้ สินค้ าเครื่ องแต่ งกาย
1. ท่ านพิจารณาสิ่งใดในการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้ าเครื่องแต่ งกาย

ภาพประกอบ 59 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ า
จากภาพประกอบ 59 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคในการพิจารณาเลือก
ซื ้อสินค้ าเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย พบว่าส่วนใหญ่เลือกซื ้อจากรูปแบบ/แพทเทิร์น จานวน 45 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 39.8 เลือกซื ้อจากวัสดุ/เนื ้อผ้ า จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.6 เลือกซื ้อจากราคา
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.2 เลือกซื ้อจากประโยชน์ใช้ สอย จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ
12.4 เลือกซือ้ จากลวดลาย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 เลือกซือ้ จากการดูแลรักษาง่ าย
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.5 เลือกซือ้ จากยี่ห้อผลิตภัณฑ์ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.8
และอื่น ๆ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.9
2. สถานที่ในการเลือกซือ้ เสือ้ ผ้ าเครื่องแต่ งกาย

ภาพประกอบ 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในด้ านสถานที่ซื ้อ
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จากภาพประกอบ 60 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคสาหรับสถานที่ ซือ้
เครื่ องแต่งกาย พบว่าส่วนใหญ่ซื ้อจากห้ างสรรพสินค้ า จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.5 ซื ้อจาก
ร้ านค้ าออนไลน์ จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.5 ซื ้อจากตลาดนัด จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 19.5 ซื ้อจากงานแสดงสินค้ า จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.7 และอื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.9
3. ความถี่ในการซือ้ เสือ้ ผ้ าเครื่องแต่ งกาย

ภาพประกอบ 61 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในด้ านสถานที่ซื ้อ
จากภาพประกอบ 61 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคความถี่ ในการซื อ้
เครื่ องแต่งกาย พบว่าส่วนใหญ่ซือ้ เดือนละ 1 ครัง้ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.7 ซื ้อ 2—3
เดือนครัง้ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.8 ซื ้อสัปดาห์ละ 1 ครัง้ จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ
11.5 และซื ้อสัปดาห์ละ 3-4 ครัง้ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8 ตามลาดับ
4. โอกาสในการซือ้ สวมใส่

ภาพประกอบ 62 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคโอกาสในการซื ้อ
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จากภาพประกอบ 62 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคโอกาสในการซื อ้
เครื่ องแต่งกาย พบว่าส่วนใหญ่ซื ้อใส่ไปเที่ยว/ลาลอง จานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 ใส่ทางาน
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.4 ใส่ออกงานสังคม จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.4 และอื่นๆ
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.9
5. ราคาที่เหมาะสม

ภาพประกอบ 63 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคโอกาสในการซื ้อ
จากภาพประกอบ 63 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านราคา พบว่าส่วน
ใหญ่เห็นว่าราคาที่เหมาะสม คือ ต่ากว่า 500 บาท จานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.5 ราคา 500999 บาท จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.6 ราคา 1,000-2,000 บาท จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 11.5 และ ราคา 2,000 บาทขึ ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.7
ส่ วนที่ 3. ข้ อมูลเกี่ยวกับผ้ าไหม
1. ปั จจุบันท่ านสวมใส่ ผ้าไหมหรือไม่

ภาพประกอบ 64 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีตอ่ ผ้ าไหม
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จากภาพประกอบ 64 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผ้ าไหม พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่สวมใส่ผ้าไหม จานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.3 และยังคงสวมใส่ผ้าไหมอยู่ จานวน
20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.7
2. คติความเชื่อเกี่ยวกับลวดลายผ้ าไหม

ภาพประกอบ 65 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ ผ้ าไหม
จากภาพประกอบ 65 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผ้ าไหมด้ านคติ
ความเชื่อของลวดลายผ้ าไหม พบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบ จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.6 และมี
คนที่ทราบ จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.4
ส่ วนที่ 4. ความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายและจัดวางองค์ ประกอบ
1. ลายที่ 1

ภาพประกอบ 66 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 66 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการออกแบบ
ลายที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบ 25% จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.8 การ
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จัดองค์ประกอบ 50% จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.8 และการจัดองค์ประกอบ 100% จานวน
17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15 ตามลาดับ
2. ลายที่ 2

ภาพประกอบ 67 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 67 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีตอ่ การออกแบบลาย
ที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบ 25% จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.2 การจัด
องค์ประกอบ 50% จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.4 และการจัดองค์ประกอบ 100% จานวน 23
คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.4 ตามลาดับ
3. ลายที่ 3

ภาพประกอบ 68 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 68 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการออกแบบ
ลายที่ 3 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบ 50% จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.2 การ
จัดองค์ประกอบ 25% จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.6 และการจัดองค์ประกอบ 100% จานวน
25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.1 ตามลาดับ
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4. ลายที่ 4

ภาพประกอบ 69 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 69 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการออกแบบ
ลายที่ 4 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบ 25% จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.7 การ
จัดองค์ประกอบ 50% จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.7 และการจัดองค์ประกอบ 100% จานวน
21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.6 ตามลาดับ
5. ลายที่ 5

ภาพประกอบ 70 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 70 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการออกแบบ
ลายที่ 5 พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบ 50% จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.4 การ
จัดองค์ประกอบ 25% จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36 และการจัดองค์ประกอบ 100% จานวน
21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.9 ตามลาดับ
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6. ลายที่พงึ พอใจมากที่สุด

ภาพประกอบ 71 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 71 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการออกแบบ
ทังหมด
้
พบว่าส่วนใหญ่ชอบการออกแบบลวดลายที่ 4 มากที่สดุ จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31
ต่อด้ วยลวดลายที่ 1 จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.8 ลวดลายชุดที่ 2 จานวน 20 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 17.7 ลวดลายชุดที่ 3 จ านวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.9 และสุดท้ ายลวดลายชุดที่ 5
จานวน คน 12 คิดเป็ นร้ อยละ 10.6 ตามลาดับ
7. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกลาย

ภาพประกอบ 72 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 72 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการออกแบบ
ด้ านเหตุผลในการตัดสินใจเลือกลาย พบว่าเหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกแบบการคือ ความสมดุล
ของสัดส่วน จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.6 สัดส่วนของภาพ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ
16.8 ความกลมกลืน จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.9 การเน้ นหรื อจุดเด่นของภาพ จานวน 14
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คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.4 จังหวะลีลาของภาพ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.4 และเอกภาพ
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ตามลาดับ
8. การจัดวางองค์ ประกอบ

ภาพประกอบ 73 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 73 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการออกแบบ
ด้ านการจัดวางองค์ประกอบ พบว่าส่วนใหญ่เลือกการจัดองค์ประกอบ 50% จานวน 51 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 45.1 การจัด องค์ ป ระกอบ 25% จ านวน 46 คน คิด เป็ นร้ อยละ 40.7 และการจัด
องค์ประกอบ 100% จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.2 ตามลาดับ
9. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกการจัดวางองค์ ประกอบ

ภาพประกอบ 74 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้ านที่มีตอ่ การออกแบบ
จากภาพประกอบ 74 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการออกแบบ
ด้ านเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสัดส่วนองค์ประกอบ พบว่าเหตุผลส่วนใหญ่ในการเลือกแบบการ
คือ ความสมดุล ของสัดส่วน จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.2 การเน้ นหรื อจุดเด่นของภาพ
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.9 สัดส่วนของภาพ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.7 จังหวะ
ลีลาของภาพ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.6 ความกลมกลืน จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8
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และเอกภาพ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 และความขัดแย้ ง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.9
ตามลาดับ
กลยุทธ์ ทางการตลาด Business Model Canvas
จาการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคและการเลือกแบบจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง
ๆ ผู้วิจยั ได้ นาหลักการตลาดมาสร้ างกลยุทธ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการวางแผนธุรกิจ โดย
ใช้ เครื่ องมื อ Business Model Canvas มาช่วยในการออกแบบและกาหนดคุณค่าที่จ ะส่ง มอบ
ให้ แก่ลกู ค้ า ดังรูปตางรางด้ านล่างทัง้ 9 ช่อง

ภาพประกอบ 75 Business Model Canvas
1. Customer Segments กลุม่ ลูกค้ า คือ Niche Market เพศ ชาย และหญิง อายุระหว่าง
26-35 ปี รายได้ 10,000 บาทขึ ้นไป อาชีพพนักงานบริ ษัท ข้ าราชการ หรื อประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่
มีความสนใจในด้ านความเชื่อโชคลาง หรื อชื่นชอบศิลปะวัฒธรรม
2. Value Proposition คุณค่าที่สง่ มอบให้ กบั ลูกค้ า คือ เครื่ องแต่งกายลวดลายตะขอได้ ที่
รับแรงบันดาลใจจากลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่ ในรูปแบบที่ทนั สมัย มีความหลากหลาย สามารถใช้ ได้
จริ งในชีวิตประจาวัน ดูแลรัก ษาง่าย แต่ยงั คงอัตลักษณ์และแฝงด้ วยคติความเชื่อโชคลาง “ลาย
ตะขอ จะช่วยเกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง เกี่ยวโชคลาภ” ให้ กบั ผู้ที่สวมใส่
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3. Customer Relationships การสร้ างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า คือการให้ ความ
ข้ อมูลข่าวสาร ช่องทางการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านทาง Line Official มีระบบสมาชิก เพื่อเป็ นฐานข้ อมูล
ของลูกค้ า และยังสามารถมอบสิทธิพิเศษ หรื อบริการพิเศษในโอกาสต่างๆให้ กบั ลูกค้ า
4. Channels ช่องทางในการซื ้อขาย และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า คือลูกค้ า
สามารถติดต่อช่องทางการสั่งซื ้อได้ ทงั ้ หมด 4 ช่องทาง เว็บไซต์หลักที่เ ปรี ยบเสมือนบ้ าน ลูกค้ า
สามารถเข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลสินค้ าต่างๆได้ จากหน้ าเว็บ และสามารถติดตามข่าวสาร อัพเดทได้
ทาง Facebook Page หรื อดูภาพสินค้ าได้ ใน Instragram และปิ ดการขายผ่านการสัง่ ซื ้อได้ ที่ทาง
ไลน์ และนอกจากนี ้ ยังมีการออกบูท Event เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย
5. Revenue Stream กระแสรายได้ ของธุรกิจ คือ มาจาก 2 ช่องทาง ช่องทางหลักมาจาก
ขายผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายส่งเสริ มความเชื่ อโชคลาง และอีกทางจาก % จากการร่ วม คอล
แลปส์กบั เหล่าหมอดูคนดังในการออกแบบคอลเลคชัน่ เสื ้อผ้ า
6. Key Resource ทรัพยากรหลักในธุรกิจ คือ เงินทุน ถือเป็ นทรัพยากรหลักในการจัดหา
สิ่งต่าง ๆ วัตถุดิบ/สต็อคสินค้ า เพื่อนามาทาการผลิตสินค้ า และสต็อคสินค้ าเพื่อให้ ตรงต่อความ
ต้ องการของผู้บริ โภค ไม่มีปัญหาสต็อคไม่เพียงพอ พนักงาน สาหรับการดูแลพูด คุย ตอบข้ อมูล
ลูกค้ าและปิ ดการขาย และสุดท้ ายการจดลิ ข สิ ทธิ์ ทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญาเพื่ อเป็ นการไม่ใ ห้ ผ้ ูอื่น
ลอกเลียนแบบ
7. Key Activities กิจกรรมหลักของธุรกิจ คือ ออกแบบและผลิตสินค้ าโดยใช้ ลวดลายหมี่
คัน่ ขอนารี ทาการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด สร้ าง Content (Story Telling เรื่ องตะขอ เกี่ยวเงิน
เกี่ยวทอง) พัฒนาลวดลายแบบใหม่ ๆ จากการศึกษาลวดลายความเชื่อจากลวดลายอื่นๆ และ
ออกบูทตามงาน Event เพื่อเป็ นการโปรโมทและเพิ่มช่องทางจัดจาหน่าย สุดท้ ายการบริ การดูแล
หลังการขาย
8. Key Partner พาร์ เ นอร์ ห ลั ก ของธุ ร กิ จ คื อ Supplier ส าหรั บ สั่ ง ซื อ้ วั ต ถุ ดิ บ Raw
Material มีการประสานกับโรงงานพิมพ์ผ้าสาหรับพิมพ์ลวดลาย โรงงานเย็บผ้ า ขึ ้นแบบตัวอย่าง
สัง่ ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านโหรศาสตร์ ดงั ๆ ในการคอลแลปป์หรื อ
ออกแบบคอลเลคชัน่ ใหม่ๆ Influencer ในการโปรโมทช่วยให้ คนรู้จกั แบรนด์เยอะขึ ้น โดยการเลือก
จากคนที่ ช อบด้ า นความเชื่ อ เช่ น มดด า คชาภา บริ ษั ท ขนส่ง ในการจัด ส่ง สิน ค้ า ให้ กับ ลูกค้ า
หลังจากการสัง่ ซื ้อ และบริษัทออกบูท Event ที่ดแู ลเรื่ องพื ้นที่ การเช่าร้ านต่างๆ ในการจัดงาน
9. Cost Structure โครงสร้ างต้ นทุน คือ ค่าวัตถุดิบ Raw Material ที่นามาผลิต ค่าพิมพ์
ผ้ า ค่า จ้ า งในการตัด เย็ บ ผ้ า ค่ า การตลาดโฆษณา ท าโปรโมชั่น ต่า งๆ ค่า เช่า ออฟฟิ ตส าหรั บ

100
พนักงานและสต็อคสิ นค้ า ค่าโดเมน website ที่ เป็ นเปรี ยบเสมื อนหน้ าร้ าน ค่าจดลิขสิทธ์ ทาง
ปั ญญา ค่าเงินเดือนพนักงาน Admin พนักงานจัดเตรี ยมสินค้ า พนักงาน Part-time ค่าพื ้นที่เช่าบูท
ออก Event ค่าขนส่งในการเดินทาง และค่าอื่นๆ
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั เรื่ องการออกแบบพัฒนาโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี เพื่อรู ปแบบธุรกิจการ
แต่งกายส่งเสริ มความเชื่อโชคลางสารนิพนธ์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ ผู้วิจยั
ได้ ทาการประเมินประสิทธิภาพ โดยการประเมินผลการวิจยั จากผู้เชี่ยวชาญ และกลุม่ ผู้บริโภค เพื่อ
วิเคราะห์หาประสิทธิ ภาพการออกแบบหลังจากได้ ผลการดาเนินงานแล้ ว สามารถสรุ ปผลการ
ดาเนินงาน โดยแบ่งหัวข้ อในการสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. สรุป
2. อภิปราย
3. ข้ อเสนอแนะ
สรุป
การออกแบบพัฒนาโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี เพื่อรูปแบบธุรกิจการแต่งกายส่งเสริ ม
ความเชื่อโชคลางในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบพัฒนาเครื่ องแต่งกายโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่
ขอนารี ที่ ไ ด้ รั บ แรงบัน ดาลใจในการสร้ างสรรค์ แ ละก าหนดแนวคิด ขอบเขตในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนามาออกแบบทาให้ เกิดลวดลายในรูปแบบใหม่ ที่มีความร่วมสมัย มุ่งแสวงหามุม่
มองและแนวคิดการพัฒนารู ปทรงของศิลปะพื ้นบ้ านมาผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ และทาการ
จัดวางจัดองค์ประกอบใหม่ เพื่อให้ เหมาะสมกับยุคสมัยของแฟชั่นให้ และตอบสนองกับ ตลาด
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยงั คงอัตลักษณ์และแฝงด้ วยคติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้ าไทย
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษารวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ความหมายสัญญะลวดลาย การศึกษา
ผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริ โภคผ้ าไหม เพื่อนามาวิเคราะห์และเข้ าสู่กระบวนการออกแบบลวดลาย
โดยใช้ ลายหมี่คนั่ ขอนารี เป็ นต้ นแบบ ผ่านลวดลายกราฟฟิ กที่นามาพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
หรื อผ้ าอื่นๆ ได้ แต่ยงั คงลวดลายที่มีเอกลักษณ์ แฝงคติ ความเชื่อ เหมาะสาหรับคนรุ่ นใหม่ และ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้ใช้ ผ้าไหมที่ดสู ูงวัย ล้ าสมัย ให้ เป็ นการใช้ งานได้ ทุกเพศ ทุกวัย
ทุกโอกาส และทุกฤดูกาล มีการดูแลรักษาได้ ง่ าย เพื่อให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภคและการ
เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าเป็ นสินค้ าที่สนองตอบความต้ องการขัน้ ปฐมภูมิของ
ผู้บริโภค และสร้ างกลยุทธ์ทางการตลาดความเชื่อโชคลางที่ในปั จจุบนั นี ้ทุกคนมองหาสิ่งยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ นับวันการตลาดความเชื่อโชคลางก็จะยิ่งโตขึ ้นอย่างเรื่ อยๆ และจะยังคงอยู่กบั ความเชื่อ
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ของคนไทยไปอีกนาน โดยใช้ สญ
ั ญะของลวดลายตะขอสร้ างการรับรู้ ผ่าน Storytelling เรื่ องราว
ประวัติความเป็ นมาคติความเชื่อเรื่ องตะขอ ตะขอเกี่ ยวเงิน เกี่ ยวทอง รู ปตะขอจะช่วยเกี่ ยวนา
ความสุขและความร่ ารวย ทรัพย์สมบัติ มาสู่เจ้ าของอย่างไม่ขาดสาย เงินทองไหลมาเทมา เกี่ยว
โอกาสในอาชีพการงาน เกี่ยวคนดีๆ เข้ ามาหาให้ แก่ผ้ ทู ี่สวมใส่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการตลาดความ
เชื่อโชคลาง ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการประเมินคัดเลือกแบบและความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ด้ าน โดยใช้ เครื่ องมือแบบวิเคราะห์เชิง พรรณนา และประเมินความพึงพอใจจาก
กลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคแบบการแจกแจง จ านวน ร้ อยละ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ การตอบกลั บ จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามคืนทังหมด
้
จานวน 113 คน โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.1 อายุอยู่ระหว่าง 31-35 ปี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.3
ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.5 อาชี พ พนักงานบริ ษัทเอกชน
จานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 มีระดับรายได้ 15,001-25,000 บาท
2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค ส่วนใหญ่เลือกซื ้อจากรูปแบบ/แพทเทิร์น
จานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.8 ซื ้อจากห้ างสรรพสินค้ า จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.5
ความถี่ในการซือ้ เดือนละ 1 ครัง้ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.7 สาหรับใส่ไปเที่ยว/ลาลอง
จานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 เห็นว่าราคาที่เหมาะสม คือ ต่ากว่า 500 บาท จานวน 59 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 52.5 ส่วนใหญ่ปัจจุบนั ไม่สวมใส่ผ้าไหม จานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.3 และไม่
ทราบเกี่ยวกับคติความเชื่อของลวดลายผ้ าไหม จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.6
3. สรุปผลการคัดเลือกแบบจากกลุม่ ผู้บริ โภค ลวดลายที่ได้ รับความนิยมคือลวดลาย
ที่ 4 มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 31 เลือกการจัดองค์ประกอบแบบ 50 เปอร์ เซนต์ คิดเป็ นร้ อยละ 45.1
โดยให้ เหตุผลการเลือกเพราะต้ องการความสมดุลของสัดส่วน คิดเป็ นร้ อยละ 41.6 ลวดลายที่นิยม
รองมาคือ ลวดลายที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 24.8 ลวดลายที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 17.7 ลวดลายที่ 3 คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.9 และลวดลายที่ 5 คิดเป็ นร้ อยละ 10.6 ตามลาดับ
4. สรุ ปผลการคัดเลือกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่เลือกลวดลายที่ 1 การเลือก
การจัดวางองค์ประกอบที่ 25% โดยให้ เหตุผลในการด้ านความสมดุลของสัดส่วน รองลงมาคือ
ลวดลายที่ 3 และ 5 และสุดท้ ายลวดลายที่ 2 และ 4 ตามลาดับ
และสรุปผลจากการศึกษาและการประเมินคัดเลือกแบบ พบว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้บริ โภค
มีการเลือกลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ทาให้ เห็นได้ ว่าทัง้ 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่ องของ
ปั จจัยรสนิยมและความชื่นชอบ รวมถึงอายุของผู้ประเมินซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะเป็ นผู้อาวุโส
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ทาให้ เลือกแบบลวดลายที่ร้ ู สึกถึงความเป็ นธรรมชาติ กลุ่มสีเย็น ให้ ความรู้ สึกสงบ สุขุม สุภาพ
เหมาะกับกลุม่ คนทางานที่มีความรักสงบ ชอบความธรรมชาติในรูปแบบงานคราฟ มีการเลือกใช้ สี
ฟ้า ขาว เพื่อให้ ดสู ะท้ อนถึงงานศิลปะแบบทามือ สวมใส่แล้ วรู้สึกผ่อนคลายเหมือนการใส่ผ้าฝ้าย
ย้ อมมื อแต่ส ร้ างสรรค์ ล วดลายใหม่ ในขณะที่ กลุ่ม ผู้บริ โภคส่ว นใหญ่ อ ายุ 31-35 ปี เลื อกการ
ออกแบบลวดลายของกลุ่มที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสีเบรก คือ เป็ นมีศิลปะในการพูด ชีวิต
ตื่นเต้ นอยู่ตลอดเวลา ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ ตามแนวโน้ มแฟชัน่ เป็ นผู้นา Trend เลือกใช้ สีม่วง ที่ให้
ความรู้ สึกกระตุ้นให้ เ กิดความคิดสร้ างสรรค์และสร้ างแรงบันดาลใจผสมผสานกับการเลือกใช้
ลวดลายผ้ าแบบดัง้ เดิม นอกจากความแตกต่างเรื่ องของการเลื อกลวดลายนัน้ ก็ ยังคงมีความ
เหมือนในการเลือกการจัดวางองค์ประกอบอยู่บ้าง ที่แสดงให้ เห็นว่าส่วนใหญ่แล้ วนันชื
้ ่นชอบการ
จัดวางองค์ประกอบแบบน้ อยๆ ไม่มากจนเกินไปเมื่อวางบนผลิตภัณฑ์ซึ่งก็สอดคล้ องกับหลักการ
ออกแบบที่ผ้ วู ิจยั ได้ วางแนวคิด Less is more ลดทอนลวดลายลง เพื่อให้ เกิดความรู้สึกที่ทนั สมัย
มากขึ ้น รวมถึงส่วนใหญ่แล้ วเลือกลวดลายที่ใช้ สีเดียวเป็ นสีหลักในการออกแบบ ไม่นิยมชื่นชอบ
การออกแบบที่ใช้ 2-3 สีในการออกแบบลวดลายนันๆ
้
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั ได้ พบว่าสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
1. การศึกษาเรื่ องลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่คนั่ ขอนารี อาเภอบ้ านเขว้ า พบว่า ลวดลาย
ผ้ าไหมหมี่คนั่ ขอนารี เป็ นลวดลายอัตลักษณ์ประจาจังหวัดชัยภูมิ ซึง่ มีประวัตกิ ารทอผ้ ามามากกว่า
200 ปี เป็ นการสะท้ อนความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
ก่อให้ เกิดจินตนาการคิดค้ นออกมาเป็ นลวดลายต่างๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ (ประภาศรี ถนอมธรรม, 2561) การศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้ าไหมมัดหมี่พื ้นเมือง
ของจังหวัดชัยภูมิ พบว่าคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้ าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ คุณค่าทางความงาม
ความเชื่อและประโยชน์ใช้ ส อยอันแฝงไปด้ วยภูมิ ปัญญาอันล า้ ค่า ประโยชน์ของผ้ าทอลายอัต
ลักษณ์นอกจากจะเป็ นเครื่ องนุ่งห่มที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ แล้ ว ยังมีความภูมิใ จที่ได้ รักษาภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ที่สืบทอดมาตังแต่
้ รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งองค์ความรู้ ภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมมัดหมี่
2. การศึกษาเรื่ องการพัฒนาออกแบบลวดลาย พบว่า ลวดลายมีลัษณะเป็ นทรง
เรขาคณิต จึงสามารถนามาออกแบบให้ เป็ นลวดลายกราฟฟิ กที่ดทู นั สมัยได้ มากขึ ้น แต่ยงั คงความ
มีเอกลักษณ์ของลวดลายต้ นฉบับ โดยการนามาจัดนามาสร้ างกรอบแนวคิดและขอบเขตของงาน
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ใหม่และยังสอดคล้ องกับกลุ่มผู้บริ โภคและผู้เชี่ยวชาญ ที่เลือกการจัดวางอองค์ประกอบสัดส่วน
น้ อยๆ ตามแนวคิด Less is more ที่ลดลอนลวดลายลง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ (กิ ตติ์ธนัตถ์
ญาณพิสิ ษฐ์ , 2556) ได้ ศึกษาเรื่ องจิ น ตนการใหม่ผ้ าไหมมัดหมี่ อี สาน พบว่า แนวคิดที่ ผ้ ูวิ จัย
สามารถนามาใช้ ในการออกแบบ จากแนวคิดดังนี ้ 1.การจัดองค์ประกอบใหม่ในลวดลายโบราณ
เป็ นการน าเอาลายผ้ า โบราณของอี ส านโดยเฉพาะลายผาสาด ลายเอี ย้ ลายนาค น ามาจัด
องค์ประกอบใหม่ ลดทอนลายบนผืนผ้ าให้ มีความเหมาะสม 2.การพัฒนานารูปแบบศิลปะพื ้นบ้ าน
มาเป็ นแรงบันดาลใจ โดยการนาเอารูปร่างของเงาหนังตะลุงภาคอีสานมาเป็ นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบให้ ร่วมสมัย ตัดทอนรู ปทรงให้ สามารถสร้ างลวดลายด้ วยเทคนิคการมัดหมี่ และ 3.การ
น าเอาคติค วามเชื่ อ มาเป็ นแนวคิด ในการออกแบบเป็ นการน าเอาปรากฏการณ์ ก บกิ น เดื อ น
(จันทรุ ปราคา) มาเป็ นแรงบันดาลใจจากการสร้ างลวดลายกบโดยนารู ปร่ างกบจริ ง และกบจาก
ศิลปะพื ้นบ้ านมาพัฒนา ทังการพั
้
ฒนารู ปร่ าง การคงรู ปร่ างและตัดทอนรู ปร่ าง แล้ วจึงนามาจัด
องค์ประกอบใหม่และจากการผลิตผ้ าต้ นแบบของช่างทอ พบว่าในการมัดหมี่และการทอจาเป็ น
จะต้ องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั
3. การศึกษาเรื่ องความเชื่อโชคลาง พบว่า ลวดลายผ้ าไหมที่คิดค้ นขึน้ เกิดจากคติ
ความเชื่อที่ได้ รับอิทธิพลจากศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งคติความเชื่อในแต่ละพื ้นที่ก็มีความ
แตกต่างกันออกไป ลายตะขอ เป็ นลวดลายโบราณที่เกิดจากการใช้ ตะขอตักน ้า และความหมาย
ของตะคือ การเกี่ยว เปรี ยบได้ เสมือนกับเป็ นการเกี่ยวเงินเกี่ยวทอง สามารถนามาสร้ างเรื่ องราวให้
เกิดธุรกิจ จากการนาคติความเชื่อของผ้ าไหมไทยมาประยุกต์เข้ ากับการตลาดความเชื่อโชคลาง
เพื่อให้ เกิดธุรกิจในรู ปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (รุ จิกาญจน์ สานนท์ และคนอื่น ๆ,
2560) ศึกษาทิศทางธุ ร กิ จ ความเชื่ อของสัง คมไทยยุค 4.0 พบว่าการจัด ทิ ศทางความเชื่ อ ใน
สังคมไทยสาหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ ควรสร้ างกลยุทธ์การส่งเสริ มตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) รวมถึงการสร้ างมูลค่าเพิ่ม ด้ วยทรัพย์สินทางปั ญญา อัตลักษณ์ และ
ศิลปวัฒนธรรมของไทยนามาเชื่อมกับความเชื่อ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเติบโตของธุรกิจ
ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป ไม่ให้ เกิดความคลุมเครื อ และต้ องปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว
ของยุคดิจิทลั ซึ่งเป็ นความท้ าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่ต้องทาการปฏิวตั ิรูปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสใน
มิตขิ องสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย อันประกอบไปด้ วยการแข่งขันด้ านการตลาดความเชื่อ โดย
ต้ องมุ่งเน้ นในกลุม่ เป้าหมายที่มีความต้ องการแตกต่างกัน โดยนาความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมเข้ า
มาเกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ทราบความต้ องการที่ แท้ จริ งของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและสามารถดึงดูดลูกค้ า
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนาเรื่ องราวที่สอดคล้ องกับความเชื่อผสมผสานกับตัวสินค้ าและ
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บริการอย่างเหมาะสม รวมกับการนาเสนอและเชื่อมโยงความต้ องการไว้ ด้วยกันโดยการใช้ กลยุทธ์
เฉพาะบุคคลหรื อการให้ ธุรกิจเป็ นดัง่ Personal Consultant ที่สามารถแก้ ไขปั ญหาและตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าแบบ Real Time
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป สามารถนาเรื่ องราวของสิ่งต่างๆ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
นาพัฒนาต่อยอดความคิดให้ เกิดการออกแบบใหม่ๆ ขึ ้นได้
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรทาการวิจยั ทางการตลาดถึงผู้บริ โภคที่มีการตัดสินใจ
ซื ้อจริ ง ถึงความคิดเห็นและความรู้สกึ ที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถนาข้ อมูลมาสู่การวางแผนการ
ผลิตได้ อย่างถูกต้ อง
3. ผลการศึกษาจากการคัดเลือกลวดลาย ผู้บริโภคมีแนวโน้ มชื่นชอบการวางรูปแบบ
ในแนวคิด Less is more น้ อยแต่มาก ในการศึกษาครัง้ ต่อไปสามารถนาแนวคิดนี ้ไปต่อยอดทา
การออกแบบเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ ต่อได้
4. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการให้ ชัดเจน ระบุเพศ
และอายุ เพื่อเป็ นการออกแบบลวดลายให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการ
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ภาคผนวก

แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิจัย
การออกแบบพัฒนาโดยใช้ ลวดลายหมี่ค่ ันขอนารี
เพื่อรู ปแบบธุรกิจการแต่ งกายส่ งเสริมความเชื่อโชคลาง
สารนิพนธ์ เรื่ องการออกแบบพัฒนาโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี เพื่อรู ปแบบธุรกิจ การ
แต่งกายส่งเสริ มความเชื่อโชคลาง จัดขึ ้นทาเพื่อรวบรวมข้ อมูลในการจัดทาสารนิพนธ์ ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตร
ออกแบบเพื่อธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบพัฒนาเครื่ องแต่งกายโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่ ขอ
นารี
การพัฒ นาออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ม เสื อ้ ผ้ า เครื่ อ งแต่ง กาย แต่ล ะชุด ประกอบด้ ว ย
ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ า, กระเป๋ าสะพาย, หมวก, และเครื่ องประดับ โดยจะมีการเลือกนาลวดลายหมี่คนั่
ขอนารี มาออกแบบลวดลายจานวน 5 แบบ ซึง่ จะแบ่งการวางสัดส่วนของลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์
ออกเป็ น 3 ชุดคือ
แบบที่ 1 คื อ แบบการน าลัก ษณะลวดลายมา 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ว างแบบในพื น้ ที่ ห น้ า
ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ า, กระเป๋ าสะพาย, หมวก, หน้ ากากอนามัย
แบบที่ 2 คื อ แบบการน าลัก ษณะลวดลายมา 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ว างแบบในพื น้ ที่ ห น้ า
ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ า, กระเป๋ าสะพาย, หมวก, หน้ ากากอนามัย
แบบที่ 3 คื อ แบบการน าลัก ษณะลวดลายมา 25 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ว างแบบในพื น้ ที่ ห น้ า
ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ า, กระเป๋ าสะพาย, หมวก, หน้ ากากอนามัย
แล้ ว จึง น ามาสอบถามผู้เ ชี่ ย วชาญโดยให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญคัด เลื อ ก 1 ชุด เพื่ อ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายชุดละ 1 ลวดลาย จึงขอความกรุ ณาผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบ
ลวดลาย จานวน 1 ชุด และระบุเหตุผลที่เลือกหรื อข้ อเสนอแนะเพื่อผู้ศกึ ษาจัดทาผลิตภัณฑ์ทดลอง
ต่อไป
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ปิ ยวรรณ พรมมาก
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

2
คาชีแ้ จง
ผู้วิจัยได้ ออกแบบพัฒนาโดยใช้ ลวดลายหมี่ คั่นขอนารี เพื่ อรู ปแบบธุ รกิจ การแต่ง กาย
ส่งเสริ มความเชื่อโชคลาง จานวน 5 ชุดลวดลาย การวางแบบชุดละ 3 สัดส่วน (รวม 60 แบบ)
กรุ ณาเลือกลวดลายที่เหมาะสมที่สุด ในแต่ละชุดกลุ่ม โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องลาดับที่
ของแบบผลิตภัณฑ์ พร้ อมระบุเหตุผลที่เลือกหรื อข้ อเสนอแนะ
การสร้ างแบบร่างลวดลายมัดหมี่ที่ได้ แรงบันดาลใจจากลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่คนั่ ขอนารี
อาเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิ โดยการนาแนวคิดการพัฒนารูปทรงของศิลปะพื ้นบ้ านมาเป็ นแรง
บันดาลใจ ผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ และทาการจัดวางจัดองค์ประกอบใหม่ เพื่อให้ เหมาะสม
กับยุคสมัยของแฟชัน่ ที่ได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดแนวคิดในการออกแบบ“Minimal art” ที่เน้ น
โครงสร้ างทางปรั ช ญา “น้ อ ยแต่ม าก” Less is more” ให้ เ ป็ นเอกภาพ เน้ น รู ป ทรงเรขาคณิ ต
ลักษณะการวางตามความเหลี่ยมของลักษณะลาย มีการเลือกใช้ สีไทยโทน เพื่อยังคงแสดงออกถึง
เอกลักษณ์ความเป็ นไทย ในรูปแบบที่เรี ยบง่าย ดูสะอาดตา มีสดั ส่วนที่แน่นอน และถ่ายทอดผ่าน
ทางโครงสร้ างลวดลาย สีสนั ขนาดสัดส่วน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละลวดลาย แต่ยงั คงมี
ความละเอียดและเป็ นเอกลักษณ์ของลวดลาย เพื่อให้ ดมู ีความทันสมัย และดัดแปลงจากการทอ
ลวดลายลงบนผ้ า ปรับเปลี่ยนเป็ นลายกราฟฟิ กและนามาสกรี นลงบนเสือ้ ผ้ า , หมวก, กระเป๋ า,
หน้ ากากอนามัย โดยทาการแบ่งแยกเป็ น 3 แนวคิดคือ แนวคิดการพัฒนารูปทรงของศิลปะพื ้นบ้ าน
มาเป็ นแรงบันดาลใจ แนวคิดเรื่ องการจัดองค์ประกอบใหม่ในลวดลายโบราณ และแนวคิดการ
นาเอาคติความเชื่อมาเป็ นแนวคิดในการออกแบบและการตลาดความเชื่อโชคลางตามรู ปแบบที่
กาหนดในแต่ละกลุม่ เพื่อให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 5 ลวดลายดังนี ้
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ลาดับที่
ลวดลายที่ 1

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (A1)
50% (A2)
25% (A3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุ่ม คนที่ ช อบธรรมชาติ คื อ กลุ่ม สี เ ย็ น ให้ ค วามรู้ สึก สงบ สุขุม สุภ าพ ระเบี ย บถ่ อ ม
ตน เหมาะกับกลุม่ คนทางานที่มีความรักสงบ ชอบความธรรมชาติในรูปแบบงานคราฟ สีที่เลือกใช้
จึงใช้ สีคราม ขาว เพื่อให้ ดสู ะท้ อนถึงงานศิปละแบบทามือ สวมใส่แล้ วรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนการ
ใส่ผ้าฝ้ายย้ อมมือ แต่สร้ างสรรค์ลวดลายใหม่ ให้ เกิดความทันสมัย
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้ อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ลาดับที่
ลวดลายที่ 2

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (B1)
50% (B2)
25% (B3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุ่ม ที่ ช อบความกลมกลื น คือ กลุ่ม โมโนโทน เหมาะส าหรั บกลุ่ม ผู้ใหญ่ ในวัยท างาน
บุคลิกน่าเกรงขาม หนักแน่น มัน่ คง คลาสสิค ใช้ ของดีและทน ไม่ตามกระแสแฟชัน่ คือ รูปแบบไม่
ยึดติดสมัยนิยม เรี ยบ คลาสสิค
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้ อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ลาดับที่
ลวดลายที่ 3

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (C1)
50% (C2)
25% (C3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุ่มที่ชอบความอ่อนหวาน คือ กลุ่มพาสเทล มีพลังของความสดชื่น อ่อนโยน ไม่ยอมแก่
ดูออ่ นกว่าวัย ชอบเดินทางไกล ไม่คอ่ ยสนใจกับสิ่งรอบๆตัว สนใจแฟชัน่ ที่ หวือหวาเหมาะกับวัยรุ่น
คือ รูปแบบตามแนวนิยม แฟชัน่ ปั จจุบนั
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้ อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ลาดับที่
ลวดลายที่ 4

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (D1)
50% (D2)
25% (D3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุ่ม ที่ ไ ม่ ช อบการเปลี่ ย นแปลง คื อ กลุ่ม สี เ บรก มี ศิ ล ปะในการพูด ชี วิ ต ตื่ น เต้ น อยู่
ตลอดเวลา ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ คือ รูปแบบทันสมัย ตามแนวโน้ มแฟชัน่ โดยนักออกแบบระดับโลก
เป็ นผู้นา Trend เลือกใช้ สีม่วง ที่ให้ ความรู้ สึกกระตุ้นให้ เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ และสร้ างแรง
บันดาลใจ ผสมผสานกับการเลือกใช้ ลวดลายผ้ าแบบดังเดิ
้ ม เพื่อให้ เหมาะสมกับสีมว่ ง
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้ อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ลาดับที่
ลวดลายที่ 5

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (E1)
50% (E2)
25% (E3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุม่ ที่ชอบความโดดเด่นสะดุดตา คือ กลุม่ สีคอนทราสมีความสมัย โดดเด่น มีความมัน่ ใจ
สูง เด็ดขาด เซ็กซี่ ไม่ชอบทาอะไรตามผู้อื่น คือ รูปแบบล ้าสมัยทังด้
้ านลวดลายและสีสนั ที่กาหนด
ไว้ ตามชุดสีโดนใจ แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เน้ นความคิดสร้ างสรรค์
โปรดระบุเหตุผลที่เลือกหรือข้ อเสนอแนะ
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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6. จากทัง้ หมด 5 ชุด ท่ านชอบลวดลายใดมากที่สุด
 ชุดที่ 1
 ชุดที่ 2
 ชุดที่ 3
 ชุดที่ 4
 ชุดที่ 5
7. เพราะเหตุ ใ ดท่ า นจึ ง ชอบลวดลายจากข้ อ ที่ 6 มากที่ สุ ด (สามารถตอบได้
มากกว่ า 1 เหตุผล)
 สัดส่วนของภาพ ( Proportion)
 ความสมดุลของสัดส่วน (Balance)
 จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)
 การเน้ นหรื อจุดเด่นของภาพ (Emphasis)
 เอกภาพ (Unity)
 ความขัดแย้ ง (Contrast)
 ความกลมกลืน (Harmony)
8. จากการวางสัดส่ วน 3 รู ปแบบ การวางสัดส่ วนลวดลายจากส่ วนใดที่ท่านชอบ
มากที่สุด
 สัดส่วน 100%
 สัดส่วน 50%
 สัดส่วน 25%
9. เพราะเหตุ ใ ดท่ า นจึ ง ชอบลวดลายจากข้ อ ที่ 8 มากที่ สุ ด (สามารถตอบได้
มากกว่ า 1 เหตุผล)
 สัดส่วนของภาพ ( Proportion)
 ความสมดุลของสัดส่วน (Balance)
 จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)
 การเน้ นหรื อจุดเด่นของภาพ (Emphasis)
 เอกภาพ (Unity)
 ความขัดแย้ ง (Contrast)
 ความกลมกลืน (Harmony)
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10. ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………..

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน
( ............................................................................ )
ตาแหน่ ง ..................................................................
..................../…………................/……….……..........
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจเรื่ องการออกแบบพัฒนาโดยใช้ ลวดลายหมี่ค่ ันขอนารี
เพื่อรู ปแบบธุรกิจการแต่ งกายส่ งเสริมความเชื่อโชคลาง
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามชุดนี ้เป็ นแบบสอบถามเพื่อใช้ ประกอบการศึกษาสารนิพนธ์ ซึ่งต้ องการผล
การศึกษาไปใช้ ในการสรุ ปผลความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบพัฒนาโดยใช้ ลวดลายหมี่คนั่ ขอ
นารี เพื่อรูปแบบธุรกิจการแต่งกายส่งเสริมความเชื่อโชคลาง แบบสอบถามฉบับนี ้มี 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ข้ อมูลพื ้นฐาน
2. ข้ อมูลการเลือกซื ้อเครื่ องแต่งกายของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอ่ การออกแบบพัฒนาโดยใช้ หมี่คนั่ ขอนารี
ผู้วิจยั ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้ อตามความเป็ นจริ ง ข้ อมูลที่
ได้ จะนาไปวิเคราะห์ ในภาพรวมเพื่ อคาตอบในการวิจัย และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้ วยดีจงึ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

ปิ ยวรรณ พรมมาก
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง : กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริงอันเกี่ยวกับตัวท่าน
มากที่สดุ
1.ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. อายุ
 ต่ากว่า 25 ปี

 25 – 35 ปี

 36 – 45 ปี
2. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาโท
3. อาชีพ
 รับราชการ
 พนักงานบริ ษัทเอกชน

 46 ปี ขึ ้นไป

 ธุรกิจส่วนตัว
4. รายได้ ปัจจุบันต่ อเดือน
 ต่ากว่า 15,000 บาท

 อื่นๆ โปรดระบุ.............................

 20,001 - 25,000 บาท
 30,001 - 35,000 บาท

 25,001 - 30,000 บาท
 35,001 บาทขึ ้นไป

 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก
 รัฐวิสาหกิจ
 นักเรี ยน / นักศึกษา

 15,000 - 20,000 บาท

2. ข้ อมูลการเลือกซือ้ และเครื่ องแต่ งกาย
1. ท่ านพิจารณาสิ่งใดในการตัดสินใจซือ้ เครื่องแต่ งกาย
 ลวดลาย
 รูปแบบ / Pattern
 ราคา
 ประโยชน์ใช้ สอย
 ยี่ห้อ
 วัสดุ / เนื ้อผ้ า

 การดูแลรักษาง่าย
 อื่นๆโปรดระบุ..................................
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2. ท่ านนิยมซือ้ เครื่องแต่ งกายจากสถานที่ใด
 ห้ างสรรพสินค้ าทัว่ ไป
 ร้ านค้ าออนไลน์
 ตลาดนัด
 สถานที่ท่องเที่ยว
 งานแสดงสินค้ า
 อื่นๆโปรดระบุ................................
3. ส่ วนใหญ่ ท่านเลือกซือ้ เสือ้ ผ้ าเครื่องแต่ งกายบ่ อยแค่ ไหน
 สัปดาห์ละ 1 ครัง้
 สัปดาห์ละ 3 - 4 ครัง้
 เดือนละ 1 ครัง้
 2 – 3 เดือนครัง้
4. ส่ วนใหญ่ ท่านใช้ ซือ้ เสือ้ ผ้ าในโอกาสใดมากที่สุด
 ลาลอง / ไปเที่ยว
 ทางาน
 ออกงานสังคม
 อื่นๆโปรดระบุ.................................
5. ราคาเสือ้ ผ้ าเครื่องแต่ งกายที่ท่านเห็นว่ าเหมาะสม
 ต่ากว่า 500
 500 - 999 บาท
่้
 1,000 - 2,000 บาท
 2,000 บาท ขึนไป
6. ปั จจุบันท่ านสวมใส่ "ผ้ าไหม" บ้ างหรือไม่
 สวมใส่
 ไม่สวมใส่
7. ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่า "ลวดลายของผ้ าไหมแต่ ละลายมีคติความเชื่ออยู่ในลวดลาย"
 ทราบ
 ไม่ทราบ
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่อ การออกแบบพัฒ นาโดยใช้
ลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี เพื่อรูปแบบธุรกิจการแต่งกายส่งเสริมความเชื่อโชคลาง
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สดุ
สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
ลาดับที่
100% (A1)
50% (A2)
25% (A3)
ลวดลายที่ 1






















คาอธิบายลวดลาย
กลุ่ม คนที่ ช อบธรรมชาติ คื อ กลุ่ม สี เ ย็ น ให้ ค วามรู้ สึก สงบ สุขุม สุภ าพ ระเบี ย บถ่ อ ม
ตน เหมาะกับกลุม่ คนทางานที่มีความรักสงบ ชอบความธรรมชาติในรูปแบบงานคราฟ สีที่เลือกใช้
จึงใช้ สีคราม ขาว เพื่อให้ ดสู ะท้ อนถึงงานศิปละแบบทามือ สวมใส่แล้ วรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนการ
ใส่ผ้าฝ้ายย้ อมมือ แต่สร้ างสรรค์ลวดลายใหม่ ให้ เกิดความทันสมัย
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ลาดับที่
ลวดลายที่ 2

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (B1)
50% (B2)
25% (B3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุ่ม ที่ ช อบความกลมกลื น คือ กลุ่ม โมโนโทน เหมาะส าหรั บกลุ่ม ผู้ใหญ่ ในวัยท างาน
บุคลิกน่าเกรงขาม หนักแน่น มัน่ คง คลาสสิค ใช้ ของดีและทน ไม่ตามกระแสแฟชัน่ คือ รูปแบบไม่
ยึดติดสมัยนิยม เรี ยบ คลาสสิค

15

ลาดับที่
ลวดลายที่ 3

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (C1)
50% (C2)
25% (C3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุ่มที่ชอบความอ่อนหวาน คือ กลุ่มพาสเทล มีพลังของความสดชื่น อ่อนโยน ไม่ยอมแก่
ดูออ่ นกว่าวัย ชอบเดินทางไกล ไม่คอ่ ยสนใจกับสิ่งรอบๆตัว สนใจแฟชัน่ ที่ หวือหวาเหมาะกับวัยรุ่น
คือ รูปแบบตามแนวนิยม แฟชัน่ ปั จจุบนั
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ลาดับที่
ลวดลายที่ 4

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (D1)
50% (D2)
25% (D3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุ่ม ที่ ไ ม่ ช อบการเปลี่ ย นแปลง คื อ กลุ่ม สี เ บรก มี ศิ ล ปะในการพูด ชี วิ ต ตื่ น เต้ น อยู่
ตลอดเวลา ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ คือ รูปแบบทันสมัย ตามแนวโน้ มแฟชัน่ โดยนักออกแบบระดับโลก
เป็ นผู้นา Trend เลือกใช้ สีม่วง ที่ให้ ความรู้ สึกกระตุ้นให้ เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ และสร้ างแรง
บันดาลใจ ผสมผสานกับการเลือกใช้ ลวดลายผ้ าแบบดังเดิ
้ ม เพื่อให้ เหมาะสมกับสีมว่ ง
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ลาดับที่
ลวดลายที่ 5

สัดส่ วนการตกแต่ ง / รหัสลาย
100% (E1)
50% (E2)
25% (E3)






















คาอธิบายลวดลาย
กลุม่ ที่ชอบความโดดเด่นสะดุดตา คือ กลุม่ สีคอนทราสมีความสมัย โดดเด่น มีความมัน่ ใจ
สูง เด็ดขาด เซ็กซี่ ไม่ชอบทาอะไรตามผู้อื่น คือ รูปแบบล ้าสมัยทังด้
้ านลวดลายและสีสนั ที่กาหนด
ไว้ ตามชุดสีโดนใจ แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เน้ นความคิดสร้ างสรรค์
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6. จากทัง้ หมด 5 ชุด ท่ านชอบลวดลายใดมากที่สุด
 ชุดที่ 1
 ชุดที่ 2
 ชุดที่ 3
 ชุดที่ 4
 ชุดที่ 5
7. เพราะเหตุ ใ ดท่ า นจึ ง ชอบลวดลายจากข้ อ ที่ 6 มากที่ สุ ด (สามารถตอบได้
มากกว่ า 1 เหตุผล)
 สัดส่วนของภาพ ( Proportion)
 ความสมดุลของสัดส่วน (Balance)
 จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)
 การเน้ นหรื อจุดเด่นของภาพ (Emphasis)
 เอกภาพ (Unity)
 ความขัดแย้ ง (Contrast)
 ความกลมกลืน (Harmony)
8. จากการวางสัดส่ วน 3 รู ปแบบ การวางสัดส่ วนลวดลายจากส่ วนใดที่ท่านชอบ
มากที่สุด
 สัดส่วน 100%
 สัดส่วน 50%
 สัดส่วน 25%
9. เพราะเหตุ ใ ดท่ า นจึ ง ชอบลวดลายจากข้ อ ที่ 8 มากที่ สุ ด (สามารถตอบได้
มากกว่ า 1 เหตุผล)
 สัดส่วนของภาพ ( Proportion)
 ความสมดุลของสัดส่วน (Balance)
 จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)
 การเน้ นหรื อจุดเด่นของภาพ (Emphasis)
 เอกภาพ (Unity)
 ความขัดแย้ ง (Contrast)
 ความกลมกลืน (Harmony)
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10. ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………..

ประวัติผเู้ ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
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