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The study and development of natural dye colors from Hol Textiles in Surin
province for textile products to the development of textile products: 1) to study the
wisdom of creating a color pattern of the color, material and fiber dyeing process culture
of Hol textiles. Fabric Holstein in Surin; 2) the colors of synthesized data on the wisdom
of the whole cloth and experimental dyeing silk; 3) development of natural dye colors
from the color of the fabric to the development Hol textiles to develop silk textiles by
studying a hol in Surin. There is a whole generation of originals and three spccifically
selected there were only clothes for men and women who wore traditional clothing of all
styles during the First World War, and in 2560 split the fabric there were five pieces of
man's traditional style and five contemporary pieces. The women's wear consisted of
five pieces in traditional styles and five contemporary pieces. The secondary data
wisdom from Mudmee Hol textiles in Surin and used weaving and dyeing with natural
steps towards wisdom.
The study found that the color was dyed blue with indigo, red with Lac,
Yellow with Cockspur thorn or Cadinia. The mean created a four-step and one that
matches the color theory of design. When the colored dye, cut over to the blue and red
color in step two is overdyed with indigo purple Lac, the cockspur thorn of the green
dye with indigo, Cadinia Competition dyed brow with indigo, Cockspur thorn and
Cadinia from the orange with Lac. The study of Hol Textiles in Surin province can create
guidelines to designers and textile design and communication can be expressed to

ช
understand and to contribute to weaving efficiency.
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ภาพประกอบ 81 ประโหดและการไล่ค่าน้้าหนักโดยการย้อมครามทับ
ภาพประกอบ 82 แข/ประโหดและการไล่ค่าน้้าหนักโดยการย้อมครั้งทับ
ภาพประกอบ 83 รูปการเทียบค่าสีในโปรแกรม pantone
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ภาพประกอบ 85 รูปภาพวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล
ภาพประกอบ 86 สีโทนร้ อน
ภาพประกอบ 87สีโทนเย็น
ภาพประกอบ 88 การจับคูส่ ีสองสี ครั่งและคราม
ภาพประกอบ 89 การจับคูส่ ีสองสี แข/ประโหดและคราม
ภาพประกอบ 90 การจับคูส่ ีในใกล้ เคียง
ภาพประกอบ 91การจับคูส่ ีตรงข้ ามแบบY
ภาพประกอบ 92 การจับคูส่ ีตรงข้ ามแบบ Y
ภาพประกอบ 93ภาพแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลาย (moot&tone)
ภาพประกอบ 94ภาพวงจรสี
ภาพประกอบ 95 ภาพขั้นตอนการย้อมสีมัดหมี่ผืนที่ 1
ภาพประกอบ 96ภาพขั้นตอนการย้อมสีมัดหมี่ผืนที่ 2
ภาพประกอบ 97 ภาพขั้นตอนการย้อมสีมัดหมี่ผืนที่ 3
ภาพประกอบ 98 ภาพขั้นตอนการย้อมสีมัดหมี่ผืนที่ 4
ภาพประกอบ 99 แบบร่างการออกแบบชุด
ภาพประกอบ 100 ชุดที่ 1
ภาพประกอบ 101 ชุดที่ 2
ภาพประกอบ 102 ชุดที่ 3
ภาพประกอบ 103 ชุดที่ 4
ภาพประกอบ 104 ชุดที่ 5
ภาพประกอบ 105 ชุดที่ 6
ภาพประกอบ 106 ชุดทั้งหมด
ภาพประกอบ 107 ภาพกระเป๋า
ภาพประกอบ 108ภาพการเทียบสีจากเส้ นไหมกับpantone
ภาพประกอบ 109 โปรแกรมการเทียบสี
ภาพประกอบ 110ขันตอนการเที
้
ยบสี
ภาพประกอบ 111 ภาพแสดงแนวคิดของวงจรสีของ Johannes Itten (1921)
ภาพประกอบ 112 ภาพของสามเหลียมสีของ Josef Albers (1963)
ภาพประกอบ 113 ตารางค่าสี
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ภาพประกอบ 114 วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สี เ ป็ นหนึ่ ง ของการรั บ รู้ ของมนุ ษ ย์ เมื่ อ ตามองเห็ น สี จึ ง ส่ ง การรั บ รู้ ไปยัง สมองและ
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้ สึก สียงั บ่งบอกความเป็ นตัวตนสะท้ อนความคิด อารมณ์ อาทิ เศร้ า
รัก โกรธ หลงใหล สามารถแสดงออกถึงสัญ ลักษณ์ ท างการสื่ อสารทัง้ ในรู ปแบบแสดงออกถึ ง
บุคลิ กภาพถ่ายทอดความเป็ นอัตลักษณ์ ของแต่ละบุคคล เราสามารถมองเห็นสี สี อยู่ในทุกสิ่ ง
รอบตัวไม่ว่าจะเป็ นทางกายภาพของร่างกายมนุษย์สภาวะของสิ่งแวดล้ อมรอบตัว ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้
ในชี วิ ต ประจ าวัน อาทิ เ สื อ้ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย บ้ านเรื อ น สี จึ ง มี ค วามส าคัญ อย่ า งมากใน
ชีวิตประจาวัน ซึง่ ในประเทศไทยแต่ละภูมิภาคจะมีลกั ษณะของสีที่แตกต่างกัน การสื่อความหมาย
หรื อบริบทของสีจงึ ถูกตีความหมายและใช้ งานแตกต่างกันออกไปตามวัฒ นธรรมของแต่ละท้ องถิ่น
ซึ่งส่งผลจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อาทิในวัฒนธรรมของเครื่ องแต่งกายในอดีตสีสามารถบ่งบอกถึง
แต่ละชาติพนั ธุ์และเชื ้อสายในประเทศไทยผ่านเครื่ องนุง่ ห่มของแต่ละกลุม่ ชนพื ้นถิ่น อาทิ กลุ่มลาว
ครั่ง หรื อ ลาวภูครั่งจะนุ่งผ้ าซิ่น ที่ย้อมเส้ นยืนจากสีครั่งและทอด้ วยเทคนิคมัดหมี่ซึ่งเป็ น อัตลักษณ์
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เช่ น เดี ย วกั บ กลุ่ ม เชื อ้ สายเขมรในประเทศไทยที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรื ออีสานใต้ โดยเป็ นกลุ่มเชื ้อสายที่เรี ยกว่าเขมรสูงหรื อชาวเขมรบน จะมีการ
สวมใส่เครื่ องแต่งกายที่มีอัตลักษณ์ ผู้หญิ งจะสวมใส่ผ้าโฮลสตรี ผ้าสมอ ผ้ าสกู ผ้ ากระเนียว ผ้ า
อัมปรม ส่วนผู้ชายนันจะสวมใส่
้
โฮลเปราะห์ หรื อผ้ าปูม โสร่ง เป็ นต้ น ในกลุม่ ผ้ าทางวัฒนธรรมที่มี
ความสาคัญนอกเหนือจากการสวมใส่เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ์เขมรแล้ วยังสวมใส่เพื่อ
เป็ นเครื่ องแบบออกราชการคือ ผ้ าโฮลเปราะห์ หรื อ ผ้ าโฮลบุรุษ ซึ่งการทอผ้ าโฮลในปั จจุบนั จะพบ
ได้ ที่จงั หวัดสุรินทร์
ผ้ า โฮลเป็ น อัต ลัก ษณ์ ข องจัง หวัด สุริ น ทร์ ในอดี ต ใช้ เป็ น ผ้ านุ่ง ในราชส านัก จะมี ก าร
พระราชทาน ให้ กบั ขุนนางยศต่างๆ เพื่อใส่เข้ าถวายงานสังกัดกรมและกองของต้ นสังกัดบ่งบอกถึง
ฐานะและตาแหน่งความรับผิดชอบในหน้ าที่ โดยลวดลายและสีของผ้ าโฮลจะมีความแตกต่างกัน
ออกไป ลักษณะการเกิดลวดลาย ใช้ เทคนิคการทอผ้ ามัดหมี่ที่มีโครงสร้ างแบบ 3 ตะกอ ย้ อมด้ วยสี
ธรรมชาติ โดยสีที่เกิดขึ ้นนันได้
้ จากการสร้ างเฉดสีจาก ครั่ง คราม ประโหด เข ซึ่งสีเหล่านี ้จะสร้ าง
เฉดสี จากการย้ อมทับเกิ ดเป็ นสีที่เหมาะสมกับลวดลาย สี ที่เกิดขึน้ ประกอบด้ วยสี หลักคือ แดง
เหลือง น ้าเงิน สีขนที
ั ้ ่สองของการย้ อมทับคือ สีม่วง เขียว และสีส้ม ซึ่งเป็ นต้ นทุนทางวัฒนธรรมที่
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สื บทอดกันมาอย่างยาวนาน การเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมครั ง้ ใหญ่ ของ การนุ่งผ้ าโฮลเปราะห์
เกิดขึ ้นในช่วงสมัยรัชการที่ 5 ทรงได้ เห็นว่าผ้ า โฮลเปราะห์หรื อผ้ าปูมมีความคล้ ายคลึงกั บผ้ านุ่ง
ของขุนนางในประเทศกัมพูชา จึงได้ ยกเลิกการนุ่งผ้ าปูมสาหรับขุนนางในประเทศไทยประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในสมัยของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ซึง่ มีประกาศให้ ชาวไทยแต่งตัว
เหมือน ชาติตะวันตก ทังสองเหตุ
้
การณ์ นี ้เพื่อยกระดับคนในชาติไทยให้ ให้ เจริ ญขึ ้นปรับตัว ให้ เข้ า
กับเหตุการณ์ ไม่ว่าจะการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกและการต่อสู้กับสงครามโลกโดยการ
สร้ างภาพลักษณ์ ของชาติไทย ในรู ป แบบใหม่ จึงเป็ นสาเหตุที่ ท าให้ เกิ ด การยกเลิ กการนุ่งโจง
กระเบน ยกเลิกการนุ่งผ้ าโฮลเปราะห์ ส่งผลให้ การทอผ้ าโฮลเปราะห์ลดจานวนลง การทอผ้ าและ
ภูมิปัญญาการย้ อมสีจากธรรมชาติของผ้ าโฮลจึงขาดช่วงในการสืบทอด และองค์ความรู้อยู่เฉพาะ
กลุม่ คน
เนื่องจากผ้ าโฮลมีภูมิปัญญาการทอที่ทรงคุณค่าและมีอตั ลักษณ์ ที่โดดเด่น สามารถนา
องค์ความรู้ จากภูมิปัญญามาต่อยอดสินค้ าสิ่งทอ โดยการนาองค์ความรู้ด้านการย้ อมสีธรรมชาติ
ตามเทคนิคของผ้ าโฮลมาสร้ างเฉดสีของวัสดุไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ า จากภูมิปัญญาการย้ อมสี
ธรรมชาติส่เู ฉดสีที่เป็ นสากลสามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง ลดข้ อผิดพลาด ระยะเวลา ความยุ่งยาก ของ
กระบวนการออกแบบและการผลิตที่จะส่งผลต่อขันตอนการเลื
้
อกวัสดุให้ สี กระบวนการย้ อม การ
ทอผ้ า ตลอดจนผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย องค์ความรู้ของเฉดสีย้อมธรรมชาติจากการศึกษาภูมิปัญญาผ้ า
โฮลจะทาให้ นกั ออกแบบและผู้ทอสามารถสื่อสารเฉดสี สร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันได้ เป็ นอย่างดี
กระบวนการผลิตสินค้ าสิ่งทอไหมก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ ้นและสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริ โภค ผู้วิจยั เห็นถึ งความสาคัญในการศึกษาสีของผ้ าโฮลเพื่อนามาใช้ ในการรวบรวมองค์
ความรู้ในวัสดุธรรมชาติที่ให้ สี กระบวนการย้ อม และสีจากเส้ นไหมที่ผ่านกระบวนการทางการย้ อม
ตามภูมิปัญ ญาการให้ สีของผ้ าโฮลเพื่อสร้ างเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลตอบสนองต่อความ
ต้ องการในการใช้ งานผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมให้ เพิ่มมากขึ ้น ต่อยอดและพัฒนาสินค้ าเพื่อสร้ างรายได้
ให้ กบั เกษตรกรผู้ทอผ้ าเพิ่มมากขึ ้นจากเดิม
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. ศึกษาภูมิปัญญาการสร้ างสีของลวดลายโฮล วัสดุให้ สี เส้ นใย กระบวนการย้ อมสีทาง
วัฒนธรรม ผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์
2. ศึกษาเฉดสีที่ได้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้ าโฮล จากการทดลอง
ย้ อมเส้ นไหม
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3. พัฒนาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากกระบวนการให้ สีของผ้ าโฮลสูก่ ารพัฒนาลวดลายสิ่งทอ
ไหม
ความสาคัญของการวิจัย
องค์ความรู้ ทางภูมิปัญญาผ้ าโฮลมีอตั ลักษณ์ ที่โดดเด่น แต่ในปั จจุบนั ภูมิปัญญานี ้ใกล้
หายไปจากวิถีชี วิต ปั จ จุบัน การย้ อมสี เคมี ที่ เข้ ามาแทนที่ เพราะการย้ อมสี ธ รรมชาติมี ขัน้ ตอน
ซับซ้ อนและกาหนดเฉดสีได้ ยาก ถึงแม้ การย้ อมสีเคมี จะใช้ ง่ายแต่ก็ทิง้ ปั ญ ญาให้ กับผู้ผลิตและ
ผู้บริ โภค สารเคมีส่วนเกิดจากกระบวนการย้ อมทิ ้งสารตกค้ างทาให้ น ้าเสียในชุมชน สารพิ ษเหล่านี ้
บัน่ ทอนสุขภาพทังผู
้ ้ ย้อมและผู้ทอเช่นเดียวกัน ปั ญญาที่เกิดจากสีตก สีย้อม ไม่สม่าเสมอ ผ้ าที่ทอ
ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ภูมิปัญญาการย้ อมสีธรรมชาติของผ้ าโฮลจึงเป็ นแนวทางที่จะช่วยแก้ ปัญหาเหล่านี ้
เพราะวัสดุย้อมสีได้ จากวัสดุธรรมชาติพื ้นถิ่น เทคนิคการย้ อมได้ มีพฒ
ั นาการมาตังแต่
้ ยคุ อดีตจนถึง
ปัจจุบนั นามาสร้ างนวัตกรรมทางภูมิปัญญาสิ่งทอไหมเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผ้ าทอพื ้นถิ่น
อื่นๆ โดยเฉพาะเส้ นไหมซึง่ เป็ นเส้ นใยที่สาคัญของประเทศไทยที่มีปริมาณการผลิตเส้ นไหมพื ้นบ้ าน
สาวมือจานวนมากถึง 287,771 กิโลกรัมต่อปี และผู้ทอผ้ าในประเทศไทยมีจานวนถึง 41,764 คน
ในปี 2556 (ข้ อมูลผู้ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมและผลผลิต ปี 2560 กรมหม่อนไหม) การศึกษาเฉดสีย้อม
ธรรมชาติจากผ้ าโฮลจะช่วยแก้ ปัญหาการผลิตสินค้ าผ้ าไหมทอมือได้ ดงั นี ้
1) ผลิตภัณ ฑ์สิ่ งทอและสินค้าผ้ าไหมทอมือมีทิศทางการพัฒ นาและต่อยอดที่ชัดเจน
สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
2). ลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสินค้ าผ้ าไหมทอมือ
3) สร้ างการรั บ รู้ และการเข้ า ใจในเฉดสี ย้ อ มธรรมชาติ อ ย่ า งเป็ น สากล สามารถ
นาไปใช้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพกับผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องร่ วมกัน ตัง้ แต่ นักออกแบบ ผู้ทอผ้ า ผู้ผลิ ต
สินค้ า และผู้บริโภค
4). สืบสานอนุรักษ์คณ
ุ ค่าของภูมิปัญญาผ้ าไหมทอมือ ทังกระบวนการ
้
กรรมวิธี และ
คุณค่าทางสุนทรี ยภาพของวัฒนธรรมไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาภูมิปัญญาผ้ าโฮลจากข้ อมูลปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ
ข้ อมูล ปฐมภูมิ จากการสังเกตการ สี ที่อยู่บ นผื นผ้ าดัง้ เดิม และที่ ทอขึน้ ในปั จจุบัน
รวบรวมข้ อมูลวิธีการคิดลวดลาย การย้ อมสี การทอผ้ า และสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผ้ าโฮล
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ข้ อมูลทุติยภูมิ ของ ข้ อมูลทางภูมิ ศาสตร์ สังคม และวัฒ นธรรมของผ้ าโฮล ศึกษา
ทฤษฎีสีการย้ อมสี จากเอกสารวิชาการ งานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้ อง
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาทังหมด
้
มาทดลองย้ อมสีเส้ นไหมตามข้ อมูลที่
ได้ มา สร้ างกลุม่ ตัวอย่างสี โดยเก็บข้ อมูลและจดบันทึกจากการทดลอง นาไปสูช่ ดุ องค์ความรู้เฉดสี
ย้ อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล
3. นากลุม่ สีที่ได้ จากการทดลองมาเปรี ยบเทียบกับสีของ Pantone เมื่อเปรี ยบเทียบเฉดสี
แล้ วจึงนาข้ อมูลทังหมดมาสั
้
งเคราะห์และสร้ างแผนภาพแนวทางวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิ
ปั ญญาผ้ าโฮล แล้ วจึงนากลุ่มตัวอย่างสีที่ได้ จากแผนภาพมาสร้ างแบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริ โภค
สารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีตอ่ เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮล เพื่อหาแนวทางการออกแบบ
ร่างลวดลายสิ่งทอไหม
4. แบบสอบถามผู้เชี่ ยวชาญ เพื่ อ คัด เลื อ กแบบร่ างการออกแบบลวดลายสิ่ ง ทอไหม
จานวน 3 ต้ นแบบ ทดลองผลิตต้ นแบบผลิตภัณฑ์จากแบบร่างที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
แบ่งออกเป็ นผ้ าโฮลดังเดิ
้ ม และประยุกต์ 3 ชนิด โดยเลือกอย่างเจาะจง เฉพาะผ้ า
สาหรับชายและหญิงสวมใส่จากรูปแบบทังหมดระหว่
้
างผ้ าดัง่ เดิมก่อนสงครามโลกและในปี 2550
ผ้ าโฮลเปราะห์ สาหรับบุรุษสวมใส่ รูปแบบดังเดิ
้ ม 5 ผืน รูปแบบประยุกต์ 5 ผืน
ผ้ าโฮลแสร็จ สาหรับผู้หญิงสวมใส่ รูปแบบดังเดิ
้ ม 5 ผืน รูปแบบประยุกต์ 5 ผืน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ไหมแบบหัตถกรรม หมายถึง เส้ นใยที่ใช้ แรงคน และอุปกรณ์พื ้นบ้ านสาวเส้ นไหม โดย
รังไหม ที่นาไปสาวนัน้ จะเป็ นไหมที่เลี ้ยงในพื ้นที่ ด้ วยพันธุ์ไทยพืน้ บ้ านและพันธุ์ไทยลูกผสม การ
สาวไหมใช้ แรงคน สามารถแยกประเภทของไหมได้ ดงั นี ้ ไหมลืบ คือ เส้ นไหมจากการสาวเปลือกรัง
ชันนอกเส้
้
นไหมน้ อยได้ จากการสาวเส้ นไหมจากเปลือกรังชัน้ ใน เส้ นไหมเลยสาวไหมรวมจาก
เปลือกรังชันนอกและชั
้
นใน
้ เส้ นไหมแลง ได้ จากการสาวไหมจากเปลือกชันในสุ
้ ดที่เหลือจากการ
สาวไหมน้ อยแล้ ว
2. ผ้ าโฮล หมายถึง ผ้ าไหมมัดหมี่ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยเชื ้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ใช้
เรี ยกเฉพาะผ้ านุ่งที่สร้ างจากการมัดย้ อมเส้ นพุ่ง นามาทอให้ เกิดลวดลาย ในอดีตขุนนางในราช
สานักไทยที่สวมใส่ ในราชการโดยมีรูปแบบของลวดลายประกอบด้ วย เชิงผ้ า สังเวียน ช่องแทง
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ท้ อง กลางผ้ าคือแม่ลาย ใส่น่งุ ได้ เพียงบุรุษเท่านัน้ เรี ยกว่า โฮลเปราะห์ การทอใช้ เทคนิคพิเศษ 3
ตะกอเรี ยกว่าปะน๊ ะ และพุ่งด้ วยมัดหมี่ ย้ อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติ ให้ สี สีดา แดง เหลือง นา้ เงิน
และเขียว
3. สีย้อมธรรมชาติ หมายถึง ภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยวัสดุให้ สีสามารถ
หาได้ ในท้ องถิ่น อาทิ มีพนั ธุ์พืช แร่ธาตุ หรื อสัตว์ นามาย้ อมเส้ นใยหรื อผ้ าซึ่งแต่ละเส้ นใยจะมีสาร
ติดสีเป็ นตัวยึดและจับสีให้ เกาะกับเส้ นใยแตกต่างกันออกไป สีย้อมมีความสาคัญอย่างยิ่งในงาน
สิ่ งทอทัง้ ในระดับ อุตสาหกรรมและหัตถกรรมเพราะมี ผลต่อ ความชื่ นชอบของผู้บริ โภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า
4. สี หมายถึง ลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาเรา ทาให้ เห็นเป็ น สีขาว ดา แดง เขียว
และสีอื่นๆ เป็ นการสะท้ อนรัศมีของแสงมาสู่ตาเราสี มีปรากฏในธรรมชาติที่ เกิดจากการสะท้ อน
ของแสงสว่างตกกระทบกับวัตถุแล้ ว เกิดการหักเหของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็ นนวัตกรรมจากภูมิปัญญา
สูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หากระบวนการการย้ อมที่และกลุ่มสีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ไหม จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องตามองค์ความรู้ภมู ิปัญญาสีของผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์

สมมุตฐิ านการวิจัย
การศึกษาภูมิ ปัญ ญาการย้ อมสี ธรรมชาติของผ้ าโฮล จะได้ เฉดสีย้อมธรรมชาติที่เป็ น
สากล สามารถนาไปใช้ ในการออกแบบและการทอผ้ า โดยลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอและสินค้ าผ้ าไหมทอมือ จากการสร้ างการรับรู้ และการเข้ าใจในเฉดสีย้อมธรรมชาติอย่างเป็ น

6
สากล สามารถนาไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องร่วมกัน ตังแต่
้ นักออกแบบ ผู้ทอ
ผ้ า ผู้ผลิตสินค้ า และผู้บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้ าสิ่งทอ พร้ อมทังยั
้ งเป็ นการสืบ
สานอนุ รั ก ษ์ คุณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาผ้ า ไหมทอมื อ ทัง้ กระบวนการ กรรมวิ ธี และคุณ ค่า ทาง
สุนทรี ยภาพของวัฒนธรรมไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี อ้ งค์ค วามรู้ ทางภูมิ ปั ญ ญาผ้ าโฮลที่ มี ความโดดเด่น มี เอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ที่ใกล้ หายไปจากวิถีชีวิตปั จจุบนั ภูมิปัญญาการย้ อมสีธรรมชาติผ้าโฮลที่ได้ จากวัสดุพื ้นถิ่น
และเป็ นธรรมชาติที่ได้ รับการพัฒนามาตังแต่
้ ยคุ อดีต สามารถสร้ างนวัตกรรมทางภูมิปัญญาสิ่งทอ
ไหม เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาผ้ าทอพื น้ ถิ่ น โดยเฉพาะเส้ นไหมที่ เป็ นเส้ นใยที่ ส าคัญ ของ
ประเทศไทยการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลจะช่วยพัฒนาการผลิตสินค้ าผ้ าไหมทอมือ
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. ความเป็ นมาของวัฒนธรรม สังคม การปกครองของจังหวัดสุรินทร์
1.1.สภาพทางภูมิศาสตร์ การปกครอง สภาพสังคม ในปัจจุบนั
1.2.พัฒนาการการปกครองของจังหวัดสุรินทร์
2. ภูมิปัญญาผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์
2.1.ความเป็ นมาและพัฒนาการของภูมิปัญญาผ้ าโฮล
2.2.ประเภทของผ้ าโฮล
3. ภูมิปัญญาสีย้อมธรรมชาติ
3.1.ความสาคัญของสีธรรมชาติกบั ภูมิปัญญาการทอผ้ า
3.2.สีธรรมชาติที่มีความสาคัญกับการให้ สีของผ้ าโฮล
3.3.มาตรฐานการย้ อมสีของกรมหม่อนไหม
4. ทฤษฏีสี
4.1.พัฒนาการแนวคิดของสี
4.2.ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั แนวคิดสี
4.3.ทฤษฏีกบั การสร้ างเฉดสีในวงจรสี
4.4.การใช้ เฉดสีสาหรับการออกแบบ
5. ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์
5.1.ทฤษฏีความคิดสร้ างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์
5.2.ทฤษฏีความคิดสร้ างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม
5.3.ทฤษฏีเชิงสร้ างสรรค์เชิงมานุษยนิยม
5.4.ทฤษฏีอตู ้ า
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6.

ทฤษฎีอตั ลักษณ์
6.1.อัตลักษณ์แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism)
6.2.อัตลักษณ์ในช่วงหลังสมัยใหม่ (Postmodernism)
6.3.อัตลักษณ์ในยุคปัจจุบนั
7. ทฤษฎีการวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
7.1. การใช้ แบบสอบถาม
7.2. การสัมภาษณ์
7.3. การสังเกต
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
8.1.งานวิจยั ผ้ าทอมือพื ้นถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์
8.2. การศึกษาวิเคราะห์ผ้ามัดหมี่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
8.3. การศึก ษาและพัฒ นาลวดลายเทคนิ ค การพิ ม พ์ สิ่ ง ทอ ส าหรั บ สิ น ค้ า แฟชั่น
กรณีศกึ ษาสินค้ าโขมพัสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1.ความเป็ นมาของวัฒนธรรม สังคม การปกครองของจังหวัดสุรินทร์
ความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ สังคม และการปกครอง เพื่อตะหนักและ
ทาความเข้ าใจกับภูมิปัญญาการทอผ้ าโฮลได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากผ้ าโฮลนันถื
้ อได้ วา่ เป็ นผ้ าที่กลุ่ม
เชื ้อพระวงศ์และคนข้ าราชการสวมใส่ ตลอดจนในบริ เวณจังหวัดสุรินทร์ ยังเป็ นเส้ นทางเชื่อมโยง
ความสาคัญทางการปกครองตังแต่
้ อดีตในฐานะหัวเมืองใหญ่ในภาคอีสาน โดยการศึกษาจะแบ่ง
ออกเป็ น สภาพทางภูมิศาสตร์ การปกครอง สภาพสังคม และอารยธรรมของภูมิปัญญาผ้ าโฮล
เพื่อศึกษาข้ อมูลของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาการทอผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ การปกครอง สภาพสังคม ในปั จจุบัน
จังหวัดสุรินทร์ ตังอยู
้ ่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของประเทศไทย ระหว่างเส้ นแวงที่
103 องศาและ 105 องศาตะวันออก และระหว่างเส้ นรุ้ งที่ 15 องศา และ องศาเหนื อ ห่างจาก
กรุ งเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียง (แผนที่จงั หวัด
สุรินทร์ , 2558) ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดร้ อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดศรี สะเกษ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์
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ลักษณะภูมิ ป ระเทศ จังหวัดสุรินทร์ มี เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 8,124 ตารางกิ โลเมตร หรื อ
ประมาณ5,077,535 ไร่คิดเป็ นร้ อยละ 4.8 ของพื ้นที่ภาคตะ วันออกเฉียงเหนือทังหมด
้
ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปลักษณะดังนีค้ ือบริ เวณซึ่งติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา มี ป่าทึบและภูเขา
สลับซับซ้ อน ถัดจากบริ เวณภูเขาจะเป็ นที่ ราบสูงลุ่ม ๆ ดอนๆ ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดบริ เวณ
ตอนกลาง ของจังหวัด จะเป็ นที่ราบลุ่มเป็ นส่วนใหญ่ มีที่ราบสูงอยู่บางตอน ด้ านเหนือของจังหวัด
เป็ นที่ราบลุม่ แม่น ้าไหลผ่าน
จังหวัดสุรินทร์ มีลาน ้าธรรมชาติที่สาคัญ 8 สายดังนี ้คือ แม่นามูล ลาน ้าชี ห้ วยเสนง
ล าห้ ว ย พลับ พลา ล าห้ วยระวี ล าห้ วยทับ ทัน ล าห้ ว ยระหารและล าห้ ว ยแก้ ว เป็ นล าน า้ ที่ ท า
ประโยชน์ให้ แก่จงั หวัดสุรินทร์ นอกจาก 8 แห่งนี ้แล้ ว ยังมีลาน ้าและหนองนาอีกมากมายกระจัด
กระจายอยู่ในอาเภอต่างๆ แต่แหล่งน ้าดังกล่าวไม่สามารถอานวยประโยชน์ให้ แก่เกษตรกรได้ มาก
นัก ในฤดูแล้ งส่วนใหญ่น ้าจะแห้ ง เว้ นแต่ลาน ้ามูลซึง่ มีน ้าไหลตลอดปี
จังหวัดสุรินทร์ มีพื น้ ที่ที่ได้ รับการประกาศเป็ นเขตป่ าจานวน 1,382,625 ไร่ หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 27.23 ของพื ้นที่จงั หวัดไม่มีอทุ ยานแห่งชาติมีวนอุทยานจานวน 2 แห่ง คือ วนอุทยาน
พนมสวาย อาเภอเมืองสุรินทร์ เนือ้ ที่ 2,500 ไร่ และวนอุทยานป่ าสนหนองคู อาเภอสังขะ เนือ้ ที่
625 ไร่และมีเขตรักษาพันธ์ สตั ว์ป่า 1 แห่งคือเขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าห้ วยสาราญ ห้ วยทับทัน อยู่ใน
พื ้นที่กิ่งอาเภอพนมดงรัก อาเภอกาบเชิงอาเภอสังขะ และอาเภอบัวเชด เนื ้อที่ 313,750 ไร่
โครงสร้ างทางสังคมจังหวัด สุรินทร์ มี ประชากรร้ อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท
มีภาษาพูดพืน้ เมื องที่แตกต่างกัน เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มที่ พูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่
อาศัย อยู่แ ถบอาเภอเมื อ งปราสาท กาบเชิ ง สัง ขะ บัวเชด จอมพระ ศี ข รภูมิ ท่าตูม ชุม พลบุรี
ล าดวน กลุ่ม ที่ ส องเป็ น กลุ่ม ที่ พูด ภาษาส่ ว ย อาศัย อยู่ในแถบอ าเภอส าโรงทาบ ท่ าตูม สนม
จอมพระ ศีขรภูมิ รัตนบุรี และกระจายอยู่ตามอาเภออื่นๆ อีกเล็กน้ อย กลุ่มที่สามเป็ นกลุ่มที่พูด
ภาษาพื น้ เมื อ งอี ส าน (ลาว) อาศัย อยู่แ ถบอ าเภอสนม รั ต นบุรี ท่ า ตูม ชุม พลบุรี และศี ข รภู มิ
(สานักส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ , 2553)
เนื่องจากประชาชนมีภ าษาพูดที่แตกต่างกัน จึงทาให้ แต่ละกลุ่มมีขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี วัฒ นธรรม ที่ แตกต่างกันบ้ าง แต่อย่ างไรก็ตาม ประชากรทัง้ 3 กลุ่ม มี ความเป็ นมาที่
กลมกลืนกัน มีความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่าย มีความสามัคคีตอ่ กันเป็ นอย่างดี ไม่ปรากฏการเกิดปั ญหา
ระหว่างกลุม่ ชนแต่อย่างใด
การปกครองส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 17 อาเภอ 158
ตาบล 2,119 หมูบ่ ้ าน จังหวัดสุรินทร์ มีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จานวน 173 แห่ง ดังนี ้
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1)
2)
3)
4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตังอยู
้ ใ่ นเขตอาเภอเมือง เนื ้อที่ 11.3 ตารางกิโลเมตร
เทศบาลตาบล จานวน 27 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 144 แห่ง

ตาราง 1แสดงพื ้นนที่หน่อยการปกครอง และระยะทางจากจังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
รวม

อำเภอ/กิ่งอำเภอ
เทศบาลเมือง
เมืองสุรินทร์
ปราสาท
สังขะ
ศีขรภูมิ
รัตนบุรี
ท่าตูม
ส้าโรงทาบ
ชุมพลบุรี
จอมพระ
สนม
กาบเชิง
บัวเชด
ล้าดวน
ศรีณรงค์
พนมดงรัก
เขวาสินรินทร์
โนนนารายณ์

พื้นที่(ตร.กม.)
11.3
903.845
908.836
1,009.000
561.613
202.830
643.256
375.250
520.256
314.000
203.000
574.000
479.000
301.000
410.000
318.000
201.000
199.170
8,124.056

ตำบล
1
20
18
12
15
12
10
10
9
9
7
6
6
5
5
4
5
5
159

หมู่บ้ำน
281
239
183
226
162
165
100
122
105
78
82
67
51
61
55
54
67
2,098

เทศบำล
1
1

เทศบำล ตำบล
1
3
1
2
1
2
2
5
3
2
2
1
1
1
27

อบต.
20
17
12
14
12
9
9
5
7
6
4
6
5
5
4
4
5
144

ระยะทำง
28
47
34
70
52
54
91
26
51
58
70
26
64
78
14
72

ที่มา: จากhttp://surinlocal.go.th/public/history/data/index/menu/22
โครงสร้ างเศรษฐกิ จ ของจัง หวัด สุริน ทร์ ขึน้ อยู่กับ ด้ านการขายส่ง ขายปลี ก ด้ า น
การเกษตรและด้ านการศึกษาเป็ นสาคัญตามลาดับ โดยมีสัดส่วนตามโครงสร้ าง GPP ณ ระดับ
ราคาคงที่ ในปี พ.ศ.2551 (P1) ร้ อยละ 25.06 , 22.05 และ 9.66 ตามล าดับ ในเดื อ นเมษายน
2553 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสุรินทร์ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องพิจารณาจาก ด้ านอุป
สงค์ การบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากจานวน จดทะเบียนรถยนต์นงั่ ปริ มาณ การใช้ ไฟฟ้า
ของครัวเรื อน และจานวนจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ ้นสะท้ อนให้ เห็นว่าประชาชนมีกาลังซื ้อ
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รถยนต์นงั่ และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ ้น มูลค่าการส่งออกและนาเข้ าเกินดุล การใช้ จ่ายภาครัฐด้ าน
รายจ่ายประจาเพิ่มขึ ้น แต่รายจ่ายงบลงทุนลดลง(สานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์ , 2558)
ด้ านการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึน้ พิจารณาได้ จากทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตังใหม่
้
จานวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่ และพื ้นที่อนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยเพิ่ มขึ ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ที่แล้ ว ด้ านอุปทาน รายได้ ภาคนอกการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ ้นโดยพิจารณา
จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลมาจากปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์ จานวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมและจานวนแรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ ว
ด้ า นการเงิ น เงิ น ฝากของธนาคารพาณิ ช ย์ ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ ว สาหรับสินเชื่อธนาคาร
พาณิ ช ย์ ธนาคารออมสิ น เพิ่ ม ขึ น้ ในขณะที่ สิ น เชื่ อ ของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ วด้ านระดับราคา ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ ้น ด้ านการ
จ้ างงาน จานวนลูกจ้ างในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ ้นและมีตาแหน่งงานว่างรอการบรรจุเพิ่มขึ ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ ว
1.2. พัฒนาการการปกครองของจังหวัดสุรินทร์
จากการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดี เชื่อว่าเมืองสุรินทร์ สร้ างขึ ้น
เมื่อประมาณ 2000 ปี มาแล้ ว โดยคาดว่าเริ่ มจากช่วงละว้ าและลาวมีอานาจปกครองเมืองฟูนัน
เมื่อพวกละว้ าเสื่อมอานาจ ฝ่ ายขอมซึ่งตังถิ
้ ่นฐานอยู่ ณ เมืองพิมาย ได้ แผ่อิทธิ พลเข้ ามา ได้ ตงั ้
ศูนย์การการปกคร้ องออกเป็ น 3 เมือง คือ เมืองละโว้ (ลพบุรี) เมืองพิมาย (อาเภอ นครราชสีมา)
และเมืองสกลนคร เมืองทังสามมี
้
ฐานะเป็ นเมืองประเทศราชปกครองบังคับบัญชาขึ ้นตรงต่อนคร
วัด ซึ่งเป็ นราชธานีของขอม เมืองสุรินทร์ เป็ นเมืองที่อยู่ ในเส้ นทางไปมาระหว่างเขาพระวิหาร เขา
พนมรุ้ ง กับนครวัดและนครธม จึงพบหลักฐานสาคัญมากมายทัง้ โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ปรากฏการสร้ างปราสาทหินขนาดเล็กจานวนมาก เรี ยงรายอยู่บริ เวณชายแดนและตามท้ องถิ่นที่
อาเภอต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็ นที่พกั พลและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างเดินทาง
นอกจากนี ้ของยังยึดถือเอาเมืองสุรินทร์ เป็ นเมืองหน้ าด้ านใหญ่ เนื่องจากมีกาแพงเมือง คูเมือง 2
ชัน้ เหมาะจะสร้ างค่ายประตูหอรบเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้ าศึกได้ เป็ นอย่างดี(พัทธนันท์ โอษฐ์
เจษฎา & วลัยพร วังคฮาด, 2557)
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ภาพประกอบ 1 ภาพแผนที่ปราสาทหินในบริเวณจังหวัดสุรินทร์
ที่มา: จาก http://www.trueplook panya.com/learning/detail/931
ในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาขอมเสื่ อ มอ านาจ ไทยได้ เริ่ ม มี อ านาจเข้ าปกครองดิน แดน
บริเวณนี ้ซึง่ ในขณะนันชาวสุ
้
รินทร์ ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั จากกรุงศรี อยุธยา ถือว่าเป็ นกลุ่มคนที่อยูใ่ นป่ าดง
ในราชอาณาเขตเท่านัน้ ต่อมาในปลายสมัยกรุงศรี อยุธยารัชกาลของพระบรมราชาที่ 3 พระที่นงั ้
สุริยามริ นทร์ ช้างเผือกได้ แตกโรงจากเมืองหลวงหนีเข้ าป่ าทางทิศตะวันออก จึงโปรดเกล้ าให้ สองพี่
น้ องติดตามหาช้ างเผือกที่แตกโรงและได้ รับความช่วยเหลือจากหัวหน้ าบ้ านป่ าดงชาวสุรินทร์ จน
สามารถจับช้ างเผือกได้ จึงทรงโปรดเกล้ าฯ แต่งตังบรรดาศั
้
กดิ์ให้ หวั หน้ าหมู่บ้านป่ าดงชาวสุรินทร์
สูงขึน้ และให้ ปกครองหมู่บ้านเดิมขึน้ ต่อเมื องพิม านทาให้ เมืองสุรินทร์ เป็ นที่ร้ ู จักในสมัยกรุ งศรี
อยุธยาเป็ นต้ นมา
ต่อมา พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุน) ผู้ได้ รับพระมหากรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ
แต่งตังบรรดาศั
้
กดิ์จากสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวพระที่นงั่ สุริยามริ นทร์ เมื่อครัง้ มีความดีความชอบใน
การจับช้ างเผือก ได้ ขอให้ เจ้ าเมืองพิมายกราบบังคมทูลของพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ย้ ายจากหมู่
บ้ านเมืองทีไปตังอยู
้ ่บ้านคูปะทายหรื อบ้ านปะทายสนัมต์ และได้ ส่งเครื่ องบรรณาการแก่กรุ งศรี
อยุธยาตาราชประเพณีสืบมา ต่อมาหลวงสุรินทรภัคดีได้ รับพระราชทานแต่งตังเป็
้ น พระสุรินทรภัค
ดีศรี นรงค์จางวาง
ในรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2329) ได้ ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ยนชื่อเมืองปะ
ทายสนัม ต์ เป็ น เมื อ งสุริน ทร์ ตัง้ แต่นัน้ เป็ น ต้ น มา ในด้ า นการท าสงคราม ชาวสุริน ทร์ มี ส่ ว น
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เกี่ ยวข้ องในการสงครามแพร่ ขยายราชอาณาจักรและป้องกั นประเทศหลายครัง้ ในครัง้ กรุ งศรี
อยุธยาเสียเมืองแก่พม่า พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีได้ ทรงกอบกู้อิสรภาพ โปรดเกล้ าฯให้
สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ กับพระยาสุร -สีห์เป็ นแม่ทพั ยกทัพไปยังเมืองพิมาย แม่ทพั ได้ สงั่
ให้ เจ้ าเมืองพิมายแต่งข้ าหลวงออกมาเกณฑ์กาลังของเมือง ปะทายสนัมต์ เมืองขุขนั ธ์ เมืองสังฆะ
และเมืองรัตนบุรีเป็ นกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ เมืองเวียงจันทร์ ได้ ยอมแพ้ แก่สยามจึงยกทัพไป
ตีเมื องจาปาศักดิ์ต่อ แต่เนื่ องจากเมืองจาปาศักดิ์มีกาลังทางทหารไม่พอจึงย้ อมแพ้ แก่สยาม ทัง้
สองเมืองจึงขึ ้นแก่สยามตังแต่
้ นนมา
ั้
ในปี พ.ศ. 2324 เมืองเขมรเกิดจลาจล สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริ์ ศกึ กับพระยาสุร
สีห์ ได้ รับพระบรมราชโองการให้ เป็ นแม่ทพั ไปปราบปรามการจราจล โดยเกณฑ์กาลังของเมืองปะ
ทายสนัมต์ เมืองขุขนั ธ์ เมืองสังฆะ สมทพกับกองทัพหลวง การไปปราบปรามในครัง้ นี ้กองทัพได้ ตี
เมือง เสียมราฐ เมืองกาพงสนวย เมืองบรรทายเพชร เมืองบรรทายมาศ เมืองรูงตาแรย์ เข้ ามาเป็ น
ประเทศราชของสยาม
ในรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2329 ได้ ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ยนชื่อเมือง ปะ
ทายสนัมต์ เป็ น เมืองสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2342 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์
ทรงมีตราโปรดเกล้ าฯ ให้ เกณฑ์กาลังเมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะ และเมืองขุขนั ธ์ เข้ ากองทัพเพื่อไปตี
เมืองพม่า ซึ่งเคลื่อนกองทัพ มายังเมืองเชียงใหม่ แต่ยงั ไปไม่ถึงเชียงใหม่ กองทัพพม่าก็ได้ ถ่อยทัพ
กลับ จึงโปรดเกล้ าให้ ยกทัพ กลับจากเหตุการณ์ ที่กล่าวมานัน้ ในอดีตกาลชาวสุริ นทร์ มีบทบาท
สาคัญในการแผ่ขยายราชอาณาจักรไทยให้ กว้ างขวางและป้องกันประเทศให้ เป็ นเอกราช
ในด้ านการปกครองของจังหวัดสุรินทร์ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2435 จังหวัดสุรินทร์ มี
การปกครองเหมือนกับหัวเมืองต่างๆ โดยทัว่ ไป คือเจ้ าเมืองปกครองเป็ นอิสระ แต่เมื่อสมเด็จพระ
บรมวงศ์เธอกรมพระยา-ดารงราชานุภาพ ดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีอานาจ
ปกครองครอบคลุมพื ้นที่กว้ างขวางกว่าแต่ก่อน ทรงริ เริ่มให้ มีการรวบอานาจไปไว้ ยงั ศูนย์กลาง จึง
ได้ ปกครองแบบมณฑลขึ ้น โดยส่งข้ าหลวงจากส่วนกลางไปเป็ นผู้บงั คับบัญชาให้ ขึ ้นกับส่วนกลาง
จังหวัดสุรินทร์ ก็รวมอยูใ่ นมณฑลหนึง่ เรี ยกว่ามณฑลลาวกาวหรื อมณฑลอีสาน (ศิริพร มุเมธารัตน์,
2554)
ต่อมาใน พ.ศ. 2437 ได้ ปรับปรุงการปกครองแบบมณฑลเป็ นแบบมณฑลเทศาภิบาล
ได้ เริ่ มเมื่อ พ.ศ. 2437-2485 สาหรับมณฑลอีสานได้ แยกออกเป็ นสองมณฑลเมื่อ พ.ศ. 2455 มีชื่อ
ใหม่ว่า มณฑลอุบลและมณฑลร้ อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ ขึน้ ต่อมมณฑลอุบลแต่ต่อมาได้ ย้ายมา
ขึ ้นกับมณฑลนครราชสีมาในภายหลัง จังหวัดสุรินทร์ มีการปกครองแบบเทศาภิบาลจนถึงสมัยการ

14
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบประชาธิปไตย ประกาศใช้ พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการ
บริหารแห่งอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล ชื่อของจังหวัด เป็ น
ค าสนธิ ของค าสองค า คื อ สุระ กับ อิ น ทร์ หมายถึ ง พระอิ น ทร์ ผ้ ู เก่ ง กล้ าสามารถ ตราจัง หวัด
กาหนดสัญลักษณ์ประกอบด้ วย พระอินทร์ ประทับขัดสมาธิบนหลังช้ าง หัตถ์ขวาทรงตรี หัตถ์ซ้าย
ทรงพระแสงขอช้ าง มีภาพปราสาทสลักปรักหักพังเป็ นฉากเบื ้องหลัง (สานักงานจังหวัดสุรินทร์ ,
2526)

ภาพประกอบ 2 ภาพตราสัญญาลักษณ์ประจาจังหวัดสุรินทร์
ที่มา: จาก http://www.dla.go.th/servlet/TemplateServlet?province=srn

ภาพประกอบ 3 ภาพแผนที่จงั หวัดสุรินทร์
ที่มา: จาก http://www. hotsia.com/thailandmap/surin1.shtml
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2.ปั ญญาผ้ าโฮลจังหวัดสุรินทร์
2.1 ความเป็ นและพัฒนาการของภูมิปัญญาผ้ าโฮล
จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นในด้ านความเป็ นมาของจังหวัดสุรินทร์ เริ่ มมาจาในช่วง
อาณาจักรฟูนัน ชนชาติม อญแขมร์ มี ถิ่ นฐานเดิม ที่ ประเทศอินเดีย เรี ยกตามศิลาจารึ กภาษา
สันสกฤตว่าเขมร ในพงศาวดารจีนเรี ยกว่าฟูนนั ตังอยู
้ ่ที่ฝั่งทะเลแห่งหนึ่ง ทางทิศตะวันออกจดทิศ
ตะวันตกคือพื ้นที่สวุ รรณภูมิในสมัยของ ภวรรมันได้ แผ่ขยายอานาจเข้ าไปในเขตบริเวณภูเขาดงรัก
และลุ่มแม่น ้ามูล ต่อมาเจ้ าชายจิตรเสน ได้ ขึ ้นเป็ นกษัตริ ย์ทรงพระนาม “มเหนทรวรมัน” ทรงย้ าย
เมืองหลวงกลับมาอยูใ่ นดินแดนแม่น ้ามูลและภูเขาดงรัก มีการสร้ างเทวสถานขึ ้นในบริเวณนี ้หลาย
แห่งตังแต่
้ สร้ างปราสาทยุคสมัยเจน และปราสาทหินในยุคหลังสร้ างด้ วยอิฐไม่สอปูน ซึง่ เป็ นศิลปะ
การสร้ างของช่างสกุล จามปาหรื อเรี ยกอีกอย่างว่าสถาปั ตยกรรมจาม (กิตติกรณ์ นพอุดรพันธุ์ ,
2554)
ในพุ ธ ศตวรรษที่ 17 พ.ศ. 1656-1688 พระเจ้ า สุร ยวรมัน ที่ 2 ได้ ตัง้ นครวัด ขึ น้ ที่
อาณาจักรเขมรโดยได้ กาหนดหัวเมืองการออกเป็ น 3 ภาค ขึ ้นตรงต่อส่วนกลางคือนครวัด โดยแบ่ง
ออกเป็ น หัวเมืองพิมาน นครราชสีมาในปั จจุบนั หัวเมืองสกลนคร และหัวเมืองละโว้ ปั จจุบนั คือ
จัง หวัด ลพบุรี โดยในขณะนัน้ สุริน ทร์ ไ ด้ รับ ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น หัว เมื อ งหน้ า ด้ า นขนาดใหญ่
เนื่ องจากเป็ น พื น้ ที่ ที่มี คูน า้ 2 ชัน้ และป้อมกาแพงขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมที่ จ ะตัง้ เป็ น หัวเมื อง
ป้องกันข้ าศึกที่จะเข้ ามาโจมตี นครวัดและนครธม โดยจะพบหลักฐานสาคัญ อาทิ ประสาทศีขร
ภูมิ ปราสาทยายเหงา และทางกาแพงเมื องเดิน บริ เวณรอบจัง หวัดสุริน ทร์ ทัง้ นี น้ อกจากการ
ป้องกันข้ าศึกแล้ ว บริ เวณจังหวัดสุรินทร์ ยงั เป็ นเส้ นทางการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลานัน้
ที่จะเดินทางจากหัวเมืองพิมายเข้ าสู่นครวัด โดยจะเห็นเส้ นทางเชื่อมโยงระหว่างประสาทพนมรุ่ ง
และปราสาทเมืองต่า และปราสาทเขาพระวิหาร
จนถึงกาลพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 มีการพัฒ นาระบบการประปาโดยการสร้ างสระนา้
ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ ในบ้ านเรื อนและการเกษตรอาทิปราสาทเขาพระวิหารปราสาทหินสระกาแพง
ใหญ่ ซึ่งศิลาจารึกเขาพระวิหารหลักที่ 1 หลักที่ 2 ชี ้ให้ เห็นถึงการมีอานาจของเขมรโบราณ ได้ ระบุ
ว่ามี การสร้ างเกษตราธิ คม สร้ างปราสาทหิน ขุดสระนา้ และการถวายข้ าทาสไว้ ดูแลทานุบารุ ง
ศาสนสถานเป็ นจ านวนมาก ในขณะเดียวกันด้ านการทอผ้ านัน้ ก็ได้ รับอิทธิ พ ลมาจากประเทศ
อินเดียตังแต่
้ ชว่ งต้ นของยุคฟูนนั ในช่วงเวลาดังกล่าวศาสนาพุทธจากอินเดียได้ เดินทางมาเผยแพร่
ศาสนาลัท ธิ ม หายาน โดยพรามหมณ์ โกญฑิ ญ ญะ ซึ่งเดิน ทางมาเผยแพร่ ในอาณาจัก รขอม
พระเจ้ า ชัย วรมัน ที่ 7 เลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนาจึง ก่ อ สร้ างอโรคยาศาลจ านวนมากเพื่ อ ให้
ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระพุทธศาสนาใช้ เป็ นที่พกั ระหว่างทางและมีแพทย์ดแู ลสุขภาพ
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ของประชาชนในบริ เวณนัน้ ในจังหวัดสุริน ทร์ เองก็ พ บอโรคยาศาลจานวนมาก อาทิ ประสาท
จอมพระ ประสาทช่างปี่ ปราสาทบ้ านเฉนียง เป็ นต้ น โดยการเข้ ามาเผยแพร่ ศาสนาในช่วงนันได
้
นาผ้ าและวิธีการนุ่งผ้ าแบบผ้ าปาโตลา Patola สาหรับนุ่งบุรุษเรี ยกว่า “โธตี” ลักษณะเป็ นโจงกระ
แบนแบบแขก และสาหรี สาหรับสตรี น่งุ ทาให้ ผ้าที่ใช้ ในบริ เวณอาณาจักรจะเป็ นผ้ าไหมมัดหมี่ที่
ได้ รับอิทธิพลมาจากผ้ าปาโตลาของแคว้ นคุชราต แคว้ นโอริ สสา ประเทศอินเดีย (พัทธนันท์ โอษฐ์
เจษฎา & วลัยพร วังคฮาด, 2557)

ภาพประกอบ 4 ภาพการทอผ้ าทอปาโตลาหรื อมัดหมี่แบบอินเดีย

ภาพประกอบ 5 ภาพวิธีการทอผ้ าทอปาโตลาหรื อมัดหมี่แบบอินเดียโดยใช้ เข็ม
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ภาพประกอบ 6 ภาพการเกาะมัดหมี่ของผ้ าปาโตลาหรื อมัดหมี่แบบอินเดีย

ภาพประกอบ 7 ภาพการมัดหมี่และการมัดย้ อมด้ วยสารเคมีของผ้ าปาโตลาในปัจจุบนั
ที่มา: จาก https://www.lostwithpurpose.com/patan-patola
โดยความโดดเด่นของผ้ ามัดหมี่ชนิดนี ้ คือมาลวดลายที่มี ความเป็ นภูมิปัญญาจากทักษะ
ที่สงั่ สมและมีลวดลายที่ผ่านการถ่ายทอดมาอย่างยาวนาน ลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์คือ ลวดลาย
เรขาคณิ ต โดยการจัดองค์ประกอบแบบ ตัง้ ทแยง และลายริ ว้ เนื่องจากได้ รับอิ ทธิ พลจากจาก
เปอร์ เซีย (อิหร่านในปั จจุบนั ) รูปทรงนก สัตย์ และการร่ ายรา และท่าทางของมนุษย์ตา่ งๆ รูปทรง
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ดังกล่าวเกิดจากความเชื่อท้ องถิ่นของฮินดูโดยใช้ เทคนิคการทอมัดหมี่เส้ นยืนและเส้ นพุ่ง ค้ นลาหมี่
แบบมัดหมี่โลด หมี่ร่าย และหมี่ขนั ้ สีที่ใช้ คือ ขาว ดา เหลือง แดง เขียว เป็ นสีที่เป็ นสัญญาลักษณ์
อดี ต ปั จ จุบัน อนาคต ของพระพุท ธเจ้ า ในคัม ภี ร์ พ ระเวท เมื่ อ ผ้ าปาโตลาได้ เข้ า มาในบริ เวณ
อาณาจักรเขมรโบราณ ก็ได้ มีการปรับเทคนิคการทอให้ เหมาะสมกับทักษะของคนในพื ้นที่ จึงปรับ
เทคนิ ค การทอมัด หมี่ ส องทางให้ เหลื อ แต่ มั ด หมี่ เส้ นพุ่ ง แต่ ล วดลายแล ะสี ยัง คงมี ลัก ษณะ
เช่นเดียวกับผ้ าปาโตลาในช่วงสุโขทัย พ .ศ.1900 พระมหาธรรมราชาที่ 1 ราชวงพระร่วงที่ 6 เกิด
การอพยพย้ ายถิ่นฐานครัง้ ใหม่ โดยการอพยพเข้ ามาของชาวเขมรและชาวกุยหรื อส่วย ในช่วง
นันเองที
้
่เรี ยกขานบริ เวณจังหวัดสุรินทร์ วา่ “ หัวเมืองเขมรป่ าดง” เนืองจากลักษณะของคนในพื ้นที่
มี ลัก ษณะสัก เลขยันต์ ทัง้ ตัว ผิ วคล า้ จนถึ งบริ เวณโคนขาลงมาเกื อ บถึง หัวเข่านุ่ง ผ้ ากางเกงที่
เรี ยกว่าหยักรัง้ หรื อถกเขมร เมื่อชาวเมืองสุโขทัยเห็นรอยสักยันต์กบั สวมกางเกงลักษณะทรงสันจึ
้ ง
เห็นเป็ นกางเกงสองขัน้ โดยมีกลอนบทหนึง่ กล่าวว่า (พวงผกา คุโรวาท.2523:50)
พวกขะแมมีแต่ดาจนคล ้าเขียว
มันแรงเร่ยวผิดมนุษย์สดุ สงสัย
บ้ างอาบว่านอ่านมนต์จนเจนใจ
จะไปไหนถกเขมรเจนหนทาง
การนุ่ ง ถกเขมรหรื อ ขัด เขมร คื อ การสวมใส่ ก างเกงที่ ดูท ะมั ด ทะแมง สะดวก และ
คล่องแคล่วในการทางาน ทาให้ ในต่อมาการนุ่งผ้ าโจงกระแบนได้ นาแบบการนุ่งถกเขมรหรื อขัด
เขมรมานุง่ ผ้ าแบบ “นุง่ โรงเชิง” โดยเป็ นการนุง่ ผ้ าที่มีการเหน็บชายแบบกระเบนเหน็บ

ภาพประกอบ 8 ภาพการสวมใส่เสื ้อผ้ าของขุนนางชาวสยามในจดหมายเหตุ ลา ลูแบร์
ที่ ม า: จ าก https://en.wikipedia.org/wiki/France% E2% 80% 93Thailand_relations#/media
/File:La_Loubere_Kingdom_of_Siam.jpg
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การปกครองในสมัยกรุ งศรี อยุธยาได้ เปลี่ ยนแปลงต่างไปจากสุโขทัยแบบพ่อปกครอง
ลูก เป็ นลัทธิ เทวราชา การปกครองแบบสมมุติเทพในรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ รับอิทธิพล
ทางวัฒ นธรรมจากเขมรซึ่งเขมรรับมาจากอินเดี ยตังแต่
้ ช่วงอาณาเขมรโบราณ โดยการปกครอง
รู ป แบบนี พ้ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นสมมุ ติ เทพลงมาเพื่ อ บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข แก่ ป ระชาชน
(อเนก นาวิกมูล, 2525)ลักษณะการปกครองแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้ องถิ่น การแต่งกายของพระมากษัตริ ย์ เชื ้อพระวงศ์ ขุนนางตลอดจนประชาชน มีรูปแบบ
การแต่ ง กายจะมี ก ฎมณเฑี ย ร พระราชก าหนด จารี ต ต ารา โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ใ ห้ แต่ ง กาย
ให้ เหมาะสมตามฐานะ ตามกาลเทศะและสถานที่ รวมถึงการใช้ ผ้าแสดงขันยศ
้ อย่างการใช้ ผ้าของ
กรุงศรี อยุธยาได้ รับ อิทธิพลการต่างการมาโดยตรงจากเขมร โดยมีคาเรี ยกผ้ าชนิดนีต้ ามคาออก
เสียงแบบเขมร “ซัมป๊ วต หรื อสมปรต สมปั กหรื อสองปั ก ” สมปั ก หรื อ ถมปั ด เป็ นคาเพียงเสียงมา
จาก ซัมป๊ วต หรื อ สมปรต ในภาษาเขมรแปลว่า ผ้ าและสิ่งทอใช้ สาหรับนุ่ง ซึ่งคาว่าโฮลในภาษา
เขมรคื อ มัด หมี่ ค าว่ า ปูม เพี ย นเสี ย งมาจาก ภู มิ ปั ญ ญาซึ่ ง ในภาษาเขมรแปลว่ า ล าดับ ชัน้
เมื่อกรุ งศรี อยุธยานามาใช้ จึงหมายถึงผ้ าที่บ่งบอกระดับชัน้ ยศ หรื อตาแหน่งในราชการ ผ้ าของ
ผ้ าสมปัดที่ใช้ ในราชสานักแบ่งออกเป็ น 3 แบบ
สมปั กลาย คือสมปั กที่เกิดจากการพิมพ์ผ้าหรื อที่เราเรี ยกว่าลายอย่าง โดยผลิตที่ประเทศ
อินเดีย อย่างเดียว ลวดลายได้ รับการออกแบบจากวังหลวงแล้ วจึงลงลวดลายให้ ไปผลิตที่อินเดีย
สมปั กยก โดยการทอแบบผ้ ายก โดยการสอดเส้ นพิเศษเส้ นไหม หรื อเส้ นโลหะที่เรี ยกว่า
ผ้ ายก ซึง่ สัง่ ผลิตในอาณาจักรกรุงศรี อยุธยา จีน อินเดีย และเปอร์ เซีย
สมปั กปูม หรื อสมปั กไหม โดยการทอด้ วยวิธี มัดหมี่ จากการโอบ ย้ อม มัดเพื่ อให้ เกิ ด
ลวดลายในราชส านักได้ เลื อกให้ เป็ นผ้ านุ่งส าหรับขุนนาง พระราชทานลงมาตามล าดับ ชัน้ ยศ
โดยการกาหนดโครงสร้ างผ้ า ลวดลาย องค์ประกอบ และรายละเอี ยดของลวดลายตามขัน้ ยศ
บรรดาศัก ดิ์ ข องขุน นางในแต่ล ะกรม กอง ไว้ นุ่ง เข้ าเฝ้าฯพระมหากษั ต ริ ย์ ในเวลาปกติ ซึ่ง ไม่ มี
พระราชพิ ธี คือการใส่ไปปฏิ บัติราชการและหน้ าที่ ในแต่ละวัน นอกจากผ้ าสมปั ก โดยการทอ
ในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงศรี อยุธยา พร้ อมทังยั
้ งทอจากบริเวณพื ้นที่เมืองพะตะบอง
ซึ่งเรี ยกผ้ าสมปั กปูมว่า “โฮลแปรจักกราน” ลวดลายส่วนใหญ่จะเป็ นตารางสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด
สีที่ใช้ ในผืนผ้ าประกอบด้ วย แดงน ้าหมาก เหลืองจัดออกส้ ม และสีประกอบที่ ขับให้ ลวดลายโดด
เด่นประกอบด้ วย เขียว ม่วง ชมพู ซึ่งได้ รับอิทธิพลการทอผ้ าโดยตรงจากประเทศอินเดีย ลักษณะ
ลวดลายและการมั ด หมี่ เ ส้ นพุ่ ง แบบผ้ าปาโตลา ผ้ าสมปั ก ปู ม ที่ หั ว เมื อ งพะตะบองส่ ง เข้ า
กรุงศรี อยุธยาเป็ นเครื่ องบรรณาการให้ แก่กษัตริ ย์กรุงศรี อยุธยา นอกจากการทอผ้ าสมปั กปูมเพื่อ
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นุง่ แล้ ว ยังมีผ้าโฮลพิดานหรื อโฮลปิ ดาน เพื่อแขวนไว้ บริ เวณไพดานของวัด หอไตรสร้ างบุญกุศลแก่
ผู้ทอผ้ าและผู้ถวายลวดลายส่วนใหญ่ จะเป็ นลายนาค ช้ าง ม้ า พุทธประวัติ ชาดก ทศชาติ ของ
พระพุทธเจ้ า และพระเวสสันดรชาดก สีที่ใช้ ประกอบด้ วย แดง ดา เหลือง เขียว (ศูนย์ส่งเสริ ม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน, 2558)

ภาพประกอบ 9 ภาพโครงสร้ างในการจัดวางของผ้ าสมปั กปูม
ต่อมาเมื่อเข้ าสู่ช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นยังยึดถือการแต่งกายอย่างกรุงศรี อยุธยา แต่มี
การปรับให้ มี การสวมใส่เสื อ้ โดยการปรับรู ปแบบจากเสือ้ ของราชสานักชวาเป็ นเสื อ้ “เสือ้ อย่าง
นอก” และได้ มีการตังโรงทอขึ
้
น้ ในเมืองหลวงเรี ยกว่า “โรงไหมหลวง” และประเทศกัมพูชาซึ่งใน
ขณะนันอยู
้ ่ภายใต้ อาณาเขตการปกครองของสยาม ทอผ้ าส่งเข้ ามาตามคาสัง่ ของสานักสยาม ดัง
ปรากฏในสาส์นสมเด็จ เล่ม ที่ 24 ว่า “ว่าถึงผ้ าปูม ทาให้ เกิดอยากรู้ ขึน้ มาว่า ชาติไหนทาผ้ าปูม
ว่าตามตัวอย่างผ้ าปูมไทยก็มี ผ้ าปูมเขมรก็มี ผ้ าปูมทอมาแต่เมืองมลายูก็มี แต่ไม่เคยว่ามีผ้าปู ม
มอญ พม่าหรื อญวนและจีน แต่นึกดูประเดี๋ยวก็ได้ เค้ าว่าเขมรเห็นทาก่อน ไทยเราเอาอย่างเขมร
เพราะคาที่ เรี ยกชื่ อว่าปูม ก็มิ ใช้ ภ าษาไทยและในเมื องไทยมี โรงทอหลวงมาแต่โบราณ ส าหรับ
ผ้ าสมปักปูมและสมปั กกรวยเชิง พระราชทานเป็ นเครื่ องยศขุนนาง”(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศองค์การมหาชน, 2559)
นอกจากนัน้ ยังมี จดหมายเหตุ ร.4 จ.ศ. 1215 พ.ศ. 2396 ร่ างตราน้ อยถึงเมื องกัม พูช า
ทรงประสงค์ ศิ ล าลายผ้ า สมปั ก โดยเร็ ว จดหมายเหตุ ร.4 จ.ศ. 1217 พ.ศ. 2396 ร่ า งสารตรา
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ถึงเจ้ าเมืองพะตะบองตอบเรื่ องได้ รับผ้ าสมปั กซึ่งให้ หลวงบริ รักษ์ คมุ เข้ าไปทูลเกล้ าฯ ถวายให้ เจ้ า
เมืองกรมการจัดทอผ้ าสมปั กปูมทองนากดอกใหญ่ สีตา่ งๆ 4 ผืนส่งเข้ าไปทูลเกล้ าฯถวายอีกให้ ทนั
กาหนด ณ วัน 7 ฯ12 6ค่า นอกจากนัน้ จะพบว่าผ้ าสมปั กปูม รู ปแบบของเขมรจะแตกต่างจาก
สมปั กปูมที่ทอในโรงไหมหลวง เพราะการทอผ้ าที่ส่งมาจาพะตะบองจะทอขึ ้นโดย 3 ตะกอ แต่ใน
โรงไหมหลวง จะทอเพี ย ง 2 ตะกอเท่านัน้ การทอสามตะกอท าให้ ผ้ามี ค วามแข็ง แรง ทนทาน
และทาให้ ลวดลายเด่นชัดมากกว่าการทอผ้ า 2 ตะกอ นอกจากนันสี
้ ที่ใช้ ยงั มีคณ
ุ ภาพ และทอด้ วย
ไหมน้ อยคุณ ภาพเส้ น ดี จึ ง ท าให้ ขุน นางและชนชัน้ สูง นิ ย มผ้ า สมปั ก ปูม ที่ ท อจากพะตะบอง
(ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน, 2558)

ภาพประกอบ 10 ภาพสมเด็จพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ แต่งกายตามแบบขุนนางไทยนุง่ สมปัก
ที่มา: ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน. (2558).

ภาพประกอบ 11 ภาพของสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ที่มา: ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน. (2558).
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ในขณะที่พะตะบองเป็ นเมืองที่ผลิตผ้ าสมปักปูมส่งเข้ าเมืองสยาม ผ่านเส้ นทางเดินสินค้ า
ช่องจอม เสียมเรี ยบ พะตะบอง และศรี โสภณ เข้ าสู่หวั เมืองอีสานใต้ ผ่านเมืองสุรินทร์ ซึ่งบริ เวณ
สุริน ทร์ ก็ มี วัฒ นธรรมการทอผ้ าแบบเขมรโบราณจากกลุ่ม ชนเชื อ้ สายเขมรที่ อาศัย อยู่ในพื น้ ที่
เรี ย กว่าผ้ า “โฮล” ซึ่ง มี ค วามหมายว่า มัด หมี่ จากเส้ น ทางการค้ า และการส่ ง บรรณาการจึง มี
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และวัตถุดิบการทอผ้ าจากเมืองพะตะบองผ่านเส้ นทางดังกล่าว
ทาให้ ภูมิปัญ ญาการทอผ้ าโฮลที่มีมาแต่โบราณของเมืองสุรินทร์ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวลักษณะ
เป็ นแบบสมปักปูมดังเดิมมากกว่าในพื ้นที่อื่น(กรมหม่อนไหม, 2555)
ผ้ าโฮล ใช้ เรี ยกเฉพาะเจาะจงถึงผ้ านุ่งที่สร้ างจากกระบวนการมัดย้ อมเส้ นไหมและนามา
ทอให้ เกิดลวดลาย ลักษณะโครงสร้ างผ้ าลักษณะเช่นเดียวกับผ้ าปูมของขุนนางในราชสานักสยาม
มีองค์ประกอบของลวดลายที่มีลายหลักลายประกอบเช่นเดียวกับผ้ าสมปั กปูมในราชสานักสยาม
ในพื น้ ที่ จังหวัดสุรินทร์ เรี ยกว่า “ โฮลเปราะฮ์ ” ส าหรับผู้ช ายนุ่ง และถ้ าเป็ นแบบสตรี จ ะทอเป็ น
ลายริ ว้ เรี ยกว่า “โฮลแสร็ ย ” ในวัฒ นธรรมเชื อ้ สายเขมรของจัง หวัด สุริน ทร์ เป็ น ผ้ ามัดหมี่ ที่ เป็ น
หลักฐานสาคัญ ซึ่งแสดงออกซึ่งแรงบันดาลใจในพระพุทธศาสนา โดยมี การทอผ้ า “โฮลปิ ดาน”
ในจัง หวัด สุ ริ น ทร์ เป็ นจ านวนมาก ลวดลายส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นลายนาค และหอไตย์ ช้ าง ม้ า
และภาพมหาชาดกของพระพุทธเจ้ า และแสดงออกถึงการเคารพและสัมมาคารวะที่ สตรี จะให้
เกียรติตอ่ บุรุษในฐานะผู้นาและผู้ค้ มุ ครองครอบครัว ในการทอผ้ ามัดหมี่ไว้ ใช้ เองโดยหลีกเลี่ยงการ
ทอผ้ าให้ คล้ ายกับการทอผ้ าโฮลเปราะฮ์ ซึ่ งเป็ นลวดลายที่บุรุษที่ เป็ นขุนนางจะสามารถสวมใส่
แต่ยัง คงทอผ้ า ลวดลายสิ ริม งคลให้ แ ฝงอยู่ในลวดลายผ้ า โดยการสลายลวดลาย จากล าหมี่
ทอสลับลายริว้ เพื่อสร้ างความมงคลให้ กับตนเอง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน,
2552)
ในขณะเดีย วกัน พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 4 ทรงศึกษาการ
ตะวันตกแขนงต่างๆ สถานการณ์ของโลก และคบค้ ากับชาวต่างชาติมากขึ ้น ซึ่งเป็ นยุคของการล่า
อาณานิ ค มของชาติ ต ะวัน ตก หรื อ ช่ ว งลัท ธิ จัก รวรรดิ นิ ย ม ทั ง้ โปรตุ เกต ฝรั่ ง เศส ฮอลัน ดา
และอังกฤษ โดยพระองค์ทรงลงนามในสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษในการเปิ ดการค้ าเสรี
ตามรู ป แบบของระบบทุน นิ ยมของชาติต ะวัน ตก เพื่ อไม่สยามในขณะนัน้ ถูกยึด ครองดิน แดน
ทรงประกาศให้ ข้าราชการสวมเสื ้อเข้ าเฝ้าเนื่องจากเป็ นวิเทโศบายที่ต้องการจะค้ าขายและผูกไมตรี
กับชาติตะวันตก จึงเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมที่เก่าที่สดุ เริ่มมีเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ซงึ่ มีรูปแบบ
เป็ นเครื่ องประดับเรี ยกว่า “เครื่ องยศ” เข้ ามาใช้ ร่วมกับการนุ่งผ้ าสมปั ก ได้ มีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับรู ปแบบมากมายเพื่ อให้ สยามนัน้ มีความเจริ ญ ทัดเทียมกับชาติตะวันตก การเปลี่ยนแปลง
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การแต่งกายจึงเป็ นปั จจัยอันดับต้ นที่ต้องมีการปฏิรูปครัง้ ใหญ่ ซึ่งในขณะนันเองสยามได้
้
เริ่ มมีการ
ปักปันเขตแดนในพื ้นที่พะตะบองและเสียมเรี ยบกับฝรั่งเศส
จากลัทธิจักรวรรดินิยมที่เริ่ มเข้ ามาล่าอาณานิคมบริ เวณทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า รัชการที่ 5 ทรงให้ ยกเลิกการนุ่งผ้ าสมปั กปูมซึ่งเป็ นผ้ าลักษณะ
เมื องเขมร เพราะเห็นว่า ในเขมรทัง้ ราชวงศ์ ขุนนาง ประชาชน ก็ สวมใส่ผ้าสมปั กจ านวนมาก
เช่นกันกับสยาม ขุนนางในสยามขณะนัน้ ก็น่งุ ผ้ าสมปั กปูมปั กเชิง ปั กล่องจวน ปั กริ ว้ เข้ าเฝ้าตาม
ธรรมเนียมมาแต่โบราณ ได้ พระราชทานมาอย่างไรก็ใช้ อ ย่างนัน้ ไม่มีการดูแลรักษา ถึงจะฉีกขาด
ก็ใช้ น่งุ เข้ าเฝ้าไม่เป็ นที่เจริ ญพระเกียรติ จึงโปรดเกล้ าฯให้ งดเลิกสมปั กยศทุกชนิดเสีย โปรดเกล้ าฯ
ให้ เชื ้อพระวงศ์และขุนนางนุ่งผ้ าม่วงสีน ้าเงินแทนสมปั กปูมและสวมเสื ้อต่างๆตามเวลา เกิดเป็ น
ชุดราชปะแตนในเวลาต่อมาซึ่งเป็ นการผสมผสานการแต่งกายของไทยกับชุดฝรั่ง ในเวลาต่อมาจึง
เกิดเครื่ องแบบทางการทหารที่ออกแบบและตัดเย็บแบบทหารชาติตะวันตก ในช่วงขณะนัน้ เอง
สยาม ก็ได้ เสียดินแดน เสียมเรี ยน พะตะบอง ศรี โสภณ ให้ กบั ฝรั่งเศส ทาให้ การทอผ้ าสมปั กปูมใน
เขมรเพื่อเป็ นเครื่ องบรรณาการแก่สยามได้ หยุดลง ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงและหยุดตัวลงของ
ความนิ ยมผ้ าสมปั กปูม แต่ในเมื อ งจังหวัด สุริน ทร์ ยังมี ก ารสื บ ทอดทัก ษะในกลุ่ม คนพื น้ เมื อ ง
ส่งต่อองค์ความรู้ ในกลุ่มผู้ทอผ้ าในครอบครัวหรื อเรี ยกว่าครู ช่างพืน้ บ้ าน และยังมีการสวมใส่ผ้า
สมปั กปูมในขุนนางหัวเมืองอีสานใต้ ในบ่างพื ้นที่ หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ .ศ.
2475 รัฐบาลเห็นว่าการนุ่งผ้ าม่วงโจงกระเบน สวมเสื ้อราชปะแตน ถือว่าล้ าสมัย จึงมีประกาศให้
นุ่งกางเกงขายาวแทนการนุ่งโจงกระแบนยกเลิกการนุ่งโจงผ้ าม่วง และให้ ประชาชนแต่งการอย่าง
สากล ในช่วงเวลา พ .ศ.2481-2487 จอมพล ป. พิบลู สงครามได้ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเดียวกับสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณี
การต่างกายหลายประการ ประกาศให้ สตรี ไทยทุกคนไว้ ผมยาว สวมหมวก เลิกการนุง่ โจงกระแบน
สวมผ้ าถุงสวมเสื ้อแทน ซึ่งในขณะนัน้ ก็ยังมีข้าราชการบ่างส่วนยังนุ่งผ้ าม่วง (พวงผกา คุโรวาท,
2523)แต่ก็เริ่มมีการเสื่อมความนิยมเนื่องจากการนุง่ ผ้ าม่วงยุ่งยากไม่สะดวกต่อการปฏิบัตริ าชการ
จึงให้ ข้าราชการเปลี่ยนมานุ่งกางเกงให้ เป็ นสากลเพื่อไม่ให้ ตา่ งชาติดหู มิ่นชายไทย ต่อจากนันจึ
้ งมี
ประกาศแบบอย่างการแต่งกายทัง้ ชายและหญิ งทั่งประเทศไทย จึงเป็ นจุดยุติการนุ่งผ้ าโจงกระ
แบนนุ่งสมปั กปูมตามสมัยโบราณ เพื่อทาให้ ประเทศเจริ ญขึน้ ในมุมมองของชาติตะวั นตก การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงถือเป็ นการปรับและเปลี่ยนเพื่อให้ ประเทศไทยยังคงเป็ นประเทศไทยจนถึง
ปั จจุบนั มีเอกราชไม่ขึ ้นต่อใคร ตลอดจนรอดพ้ นจากการแพ้ สงครามโลกทัง้ 2 ครัง้ (กิตติกรณ์ นพ
อุดรพันธุ์, 2554)
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ภาพประกอบ 12 ภาพประกาศเรื่ องการแต่งกายของไทยในสมัยจอมพลป.พิบลู สงคราม
ที่มา: สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2559).
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั
ต่างประเทศ อาทิ อเมริ กา และยุโรป สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงรับสัง่ ให้
อาจารย์สมศรี สุกมุ ลนันท์ หาเครื่ องแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ขอไทยตามโบราณ แล้ วจึงดัดแปลงและ
ออกแบบให้ เข้ ากับ สมัยนิยมที่ ใช้ ทั่วไปจนเป็ น “เครื่ องแต่งกายชุด พระราชนิย มของไทย” และ
ออกแบบให้ กับบุรุษ “เสื ้อแบบพระราชทาน” เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์พิ ระบรมราชินีนาถตาม
เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในปี พ.ศ. 2498 ทรงพบว่าสตรี ที่มารับเสด็จมีการ
แต่งกายด้ วยผ้ าซิ่นไหมมัดหมี่ตา่ งสีและต่างลวดลาย พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริ ที่จะหาอาชีพ
เสริ มให้ แก่ราษฎรยามเมื่อประสบปั ญญาหรื อว่างเว้ นจากการทาการเกษตรด้ วยพระราชหฤทัยที่
มุ่งมัน่ อนุรักษ์ ศิลปะพื ้นบ้ านไว้ ไม่ให้ หายไปจากแผ่นดินไทย พระองค์จึงทรงเลือกงานผ้ าไหมเป็ น
หนึ่งในอาชีพเสริ มแก่ราษฎร โดยเฉพาะการทอผ้ ามัดหมี่ของภาคอีสาน ด้ วยราษฎรปฏิบตั ิและทอ
อยู่ แ ล้ ว การประดิ ษ ฐ์ ลวดลายจากจิ น ตนาการของเขาเอง ซึ่ ง ลวดลายนั น้ เกิ ด ขึ น้ ตาม
สภาพแวดล้ อมและขนมธรรมเนียมประเพณี ที่พ บเห็นอยู่ทุกวัน เช่นลายสัตย์ต่างๆ ลายดอกไม้
ลายใบไม้ และเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวันจึงทาให้ เกิดการพื ้นฟูผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ขึ ้นมาอีกครัง้
ทังการด
้
าเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ และกรมหม่อนไหมที่ได้ ดาเนินตามโครงการพระราชดาริ ฯ
(กรมหม่อนไหม, 2555)
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อาจสรุ ปการพัฒ นาการวัฒ นธรรมที่ มี ผลจากการเปลี่ยนแปลงยุคการปกครองตัง้ แต่
อาณาจักรฟูนันจนถึงอาณาจักรขอมจนในปั จจุบนั จังหวัดสุรินทร์ ก็เป็ นหนึ่งในจังหวัดสาคัญของ
ประเทศไทยที่มีวฒ
ั นธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวเขมรที่เข้ มแข็ง ทังรู้ ปแบบของการใช้ ชีวิต
ภาษาพื น้ ถิ่ น การสืบ ทอดวัฒ นธรรมความเชื่ อตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปั จ จุบันได้ อย่างชัดเจน จาก
การศึก ษาข้ อ มูล ท าให้ เราสามารถสรุ ป ช่ว งเวลาที่ ส าคัญ ซึ่ง ส่ง ผลต่อ ภู มิ ปั ญ ญาผ้ า โฮล จาก
การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาการสร้ างสี ข องลวดลายโฮล วัส ดุให้ สี เส้ น ใย กระบวนการย้ อ มสี ท าง
วัฒนธรรม ผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ สรุปได้ ว่าพัฒนาการทางด้ านการปกครองเป็ นปั จจัยสาคัญที่มี
ผลต่อภูมิ ปัญ ญาผ้ าโฮล ซึ่งช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และในช่วงรัชกาลที่ 5 ผ้ าโฮลได้ ถูกยกเลิก
ไม่ให้ ใช้ เนื่ องจากเห็นว่าล้ าสมัย และช่วงเวลาที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิ ปัญ ญาผ้ าโฮลคือ
ช่วงเวลาของจอมพล ป. พิบูล สงคราม ซึ่งได้ ให้ หญิ งชายสวมใส่เสือ้ ผ้ าแบบตะวันตก พร้ อมทัง้
รูปแบบของวัฒนธรรมตะวันตกได้ เข้ ามาในประเทศไทยอย่างเต็มตัว ทังในด้
้ านการเรี ยนการสอน
รูปแบบของศิลปะตะวันตกที่เข้ ามาตังแต่
้ ช่วง รัชกาลที่ 4 (วิบูลย์ ลี ้สุวรรณ, 2531)จนมาถึงช่วงที่
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ ได้ เดินทางไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กับต่างประเทศ ได้ นาแนวคิดของการ
ออกแบบตะวันตกมาประยุกต์กับผ้ าไทย ทาให้ เกิดการรื อ้ ฟื ้นภูมิปัญญาผ้ าไหมและผ้ าทอพื ้นถิ่น
ของไทยประเภทอื่นๆ ตามมา

ภาพประกอบ 13 พัฒนาการวัฒนธรรมและการปกครอง 1
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ภาพประกอบ 14 พัฒนาการวัฒนธรรมและการปกครอง 2
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2.2. ประเภทของผ้ าโฮล
ลักษณะของผ้ าโฮลเป็ นผ้ าไหมที่สร้ างลวดลายด้ วยการมัด โอบ ย้ อม หรื อเรี ยกว่า
มัดหมี่ มีความยาวตังแต่
้ 4 เมตรและมีหน้ ากว้ างขนาด 1 เมตร ถึง เมตรครึ่ง บ่างครัง้ อาจจะเป็ นผ้ า
โฮลสองผื นมาเย็บต่อกันเนื่ องจากข้ อจากัดของฟั นหวีและกี่ ทอผ้ า ทอด้ วยโครงสร้ างผ้ าแบบ 3
ตะกอ ย้ อมสีด้วยวัสดุย้อมสีธรรมชาติ โดยองค์ประกอบของสีหลักคือสีแดงเม็ดมะขาม เนื่องจาก
เส้ นยืนในวัฒ นธรรมเขมรนิยมย้ อมเส้ นยืนด้ วนครั่งซึ่ งให้ สีแดงเข้ ม และมัดหมี่ด้วยการเริ่ มจากสี
เหลืองจากไม้ ย้อมสีที่ให้ สี 2ชนิดคือ ประโหด และ เข ต่อมาจึงมัดปิ ดสีเหลือง มัดเอาสีแดงแล้ วจึง
ย้ อมด้ วยครั่ง เมื่อได้ สีแดงและสีเหลืองแล้ ว จึงโอบหมี่ครัง้ สุดท้ ายเพื่อให้ ได้ สี เขียว ม่วง และน ้าเงิน
ด้ วยคราม นอกจากนันสี
้ ดาที่ พบในผืนผ้ าจะได้ จากการย้ อมทับด้ วยโคลนหรื อย้ อมทับด้ วยคราม
จานวนหลายครัง้ เพื่อให้ ได้ สีดา และสีขาวที่เห็นบนผืนผ้ าเกิดจากสีของเส้ นไหมที่ไม่ได้ รับการย้ อม
หรื อการมัดกันลวดลายสร้
้
างโครงร่างลายบนโฮงหมี่ องค์ประกอบของสีผ้าโฮลจึงประกอบด้ วย สี
แดง เหลื อง เขี ยว นา้ เงิน ม่วง ขาว ดา นอกจากสี ที่ได้ จากการย้ อมแล้ วลวดลายของผ้ าโฮลใน
จังหวัดสุรินทร์ ยังแบ่งออกเป็ น โฮลเปราะฮ์ โฮลแสร็จ โฮลปิ ดาน
โฮลเปราะฮ์ เป็ นผ้ าสมปั กปูมสาหรับบุรุษสวมใส่ องค์ประกอบลวดลายประกอบด้ วย
ของผ้ าหรื อสังเวียน เชิงผ้ า ช่อแทงท้ อง ท้ อผ้ า โดยลวดลายของท้ องผ้ าจะมีความแตกต่างกันแบ่ง
ออกเป็ นลายดอกใหญ่ ดอกกลาง และดอกเล็ก ลวดลายดอกใหญ่นนจะปะกอบด้
ั้
วยลายก้ านแยก
หรื อตาข่ายนาคเกีย้ วล้ อมรอบดอกประจายามขนาดใหญ่ ใส่ดอกจะมีใส่ดอกลายสี่เหลี่ยมขนม
เปี ยกปู น ล้ อมรอบด้ วยลายสี่ เ หลี่ ย มย่ อ มุ ม ไม้ สิ บ สอง ลายดอกกลางจะมี ลัก ษณะการจั ด
องค์ประกอบลายแบบสร้ างสังวาลไส้ เป็ นลวดลายเครื่ องแขวนประเภทกลิ่นตะแคงหรื อระย้ า ใน
บ่ า งผื น ผ้ าที่ พ บจะมี เพี ย งลายดอกประจ ายามสี่ ก ลี บ รวมกั บ ลายโคมเจ็ ด หรื อ โคมเก้ าจั ด
องค์ประกอบแบบสร้ างสังวาล ลายดอกเล็กนันจะมั
้
ดเป็ นลายโคมแบบหยาบไม่มีความซับซ้ อน
เท่ากับลายดอกใหญ่ และลายดอกกลางแต่อ งค์ประกอบท้ องผ้ า สังเวียง ช่อแทงท้ อง จะอยู่ครบ
ทังหมด(ทรงพั
้
นธ์ วรรณมาศ, 2523)
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ภาพประกอบ 15 ภาพองค์ประกอบของผ้ าโฮลเปราะฮ์
โฮลแสร็ จ ซึ่งในอดีตเกิ ดจากการมัดลวดลายแบบ โฮลเปราะฮ์ แต่เนื่ องจากความ
เคารพในกฏเกณฑ์การนุ่งผ้ าตามประเพณี จารี ตที่มีมา สตรี ผ้ ทู อผ้ าจึงนาลวดลายผ้ า โฮลเปราะฮ์
มาสลายลวดลาย โดยการนาลาหมี่มาสลับตาแหน่งในการทอพร้ อมกับการทอเส้ นไหมสี แดง เขียว
และเหลือง เพื่อให้ เกิดการคลี่คลายลวดลาย ยังคงให้ ความเป็ นสิริมงคลและสตรี ก็สามารถสวมใส่
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ได้ ซึง่ ในปัจจุบนั จะเห็นว่านอกจากการทอสลับเป็ นลายริ ว้ แล้ ว ยังมีการเพิ่มการทอผ้ ากระเนียวหรื
อการควบเส้ นไหม 2 เส้ น 2 สี ทอสลับขันระหว่
้
างมัดหมี่ริว้ และกระเนียม

ภาพประกอบ 16 ภาพองค์ประกอบของผ้ าโฮลแสร็จ
โฮลปิ ดานหรื อ จองซิน เป็ นผ้ าที่มี การมัดหมี่เป็ นรู ปสัตย์ ช้ าง ม้ า นาค รู ปแบบของ
ปราสาท หอไตย์ และเรื่ องราวเกี่ ยวกับพุทธศาสนา สีจะประกอบด้ วย สีม่วงเปลือกมังคุด แดง
เขียว คราม เหลือง ซึง่ สีที่ใช้ จะมีความกลมกลืนกันจากการย้ อมทับเป็ นการผสมสีให้ ได้ สีใหม่ขึ ้นมา

ภาพประกอบ 17 ภาพองค์ประกอบของผ้ าโฮลปิ ดาน
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ในปั จจุบนั จะพบผ้ าโฮลได้ เกือบทุกอาเภอในจังหวัดสุรินทร์ ที่สามารถทอผ้ าโฮลได้
อย่างสวยงามและมีพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมโฮล ส่งต่อองค์ความรู้ให้ แก่ลกู หลานแต่
กระบวนการมัดลวดลาย การย้ อมสีที่มีการนาภูมิปัญญาและวัสดุย้อมสีในพืน้ ที่ มาใช้ ย้อมสีให้
สอดคล้ องกับลวดลายที่ได้ รับการถ่ายทอด และการทอที่เป็ นเอกลักษณ์ตงแต่
ั ้ โบราณคือการทอผ้ า
สามตะกอ จึงทาให้ สีและลวดลายของผ้ าโฮลจังหวัดสุรินทร์ มีความโดดเด่น โดยในช่วงที่ยังคงมี
การนุงผ้ าสมปั กปูม ว่าราชการ ได้ มี ข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์ ที่นุ่งผ้ าโฮลเปราะฮ์ ออกปฏิ บัติ
ราชการ จนถึงช่วงที่ยกเลิกการนุง่ ผ้ าสมปักปูม (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2559)
โดยสามารถสรุปการศึกษาความเป็ นมา ลักษณะทางกายภาพ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทุก
ด้ าน ด้ านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิธีชีวิต การนาไปใช้ และบริ บทของการทอผ้ าไหมโฮลในปั จจุบนั
ซึ่งได้ มีวิวฒ
ั นาการของลวดลายมาตามยุคสมัย สาหรับการรวบรวมข้ อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการ
นาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลมาพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมให้ มีความเป็ นสากลเพื่อ
นามาวิเคราะห์เทคนิคการทาลวดลายจากการย้ อมสีธรรมชาติ จากเครื่ องมือทางการวิจยั โดยการ
แบบสัม ภาษณ์ โดยการสร้ างแบบสอบถามขึน้ เพื่ อเป็ น แนวทางในการสัม ภาษณ์ แบบไม่เป็ น
ทางการ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด และ การบันทึกภาคสนามเป็ นการบันทึกข้ อมูลที่ได้ จาก
การสังเกตการณ์ พูดคุย หรื อสัมภาษณ์ ในแต่ละครัง้ จึงข้ อมูลประกอบด้ วย 3 ด้ านหลักคือ ศึกษา
ภูมิ ปัญ ญาในการทอผ้ าของผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาพัฒ นาการของลวดลายผ้ า สี และ
เทคนิ ค ที่ มี พั ฒ นาการทางการออกแบบ และการผลิ ต ตามยุ ค สมั ย ที่ มี ผ ลกระทบกั บ การ
เปลี่ยนแปลงลวดลายของผ้ าโฮล และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบลวดลายผ้ าของผ้ าโฮลใน
จังหวัดสุรินทร์ เป็ นกรณี การศึกษาและเป็ นแนวทางในการพัฒ นาลวดลายผ้ าจาดเฉดสีย้อมผ้ า
ธรรมชาติตามภูมิปัญญาผ้ าโฮล จึงได้ ผลสรุปในส่วนการพัฒนาการของผ้ าโฮลในจังหวัดสุริ นทร์
ดังนี ้
2.2.1 ชนิดของผ้ านุง่ ในราชสานักที่มีผลต่อวิวฒ
ั นาการของผ้ าโฮลหรื อสมปักปูม
ผ้ า ในราชส านัก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผ้ า สมปั ก ปูม นัน้ คื อ เครื่ อ งนุ่ง ห่ ม ที่ ถูก น ามาใช้
“อย่างเป็ นทางการ” ใน การราชสานักหรื อในราชการมาแต่โบราณ โดยเชื่อมโยงกับการสืบทอด
ก าหนดกฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนี ย ม จารี ต และประเพณี ข องราชส านัก ผ้ า เหล่า นี เ้ กี่ ย วข้ อ งกับ
พระมหากษัตริ ย์และสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง ซึ่งอาจแยกออกจากกันบ้ างกับความนิยมใน
การสวมใส่ทวั่ ไป ในเรื่ องการแต่งกายตามยุคสมัยของบุคคลที่อยู่ในราชสานักแต่ละยุค ผ้ าในราช
สานักถือเป็ นเครื่ องยศ ใช้ เป็ นสัญลักษณ์ในการลาดับยศประเภทหนึ่งในยุคโบราณสัญลักษณ์ที่ใช้
ส าหรั บ ล าดับ ยศเพื่ อ บ่ ง บอกหรื อ ประกาศให้ สั ง คมรั บ ทราบถึ ง ฐานะหน้ าที่ ต าแหน่ ง และ
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ความสาคัญในราชการของแต่ละบุคคลในยุคโบราณนัน้ มีให้ สงั เกตอยู่สามอย่างคือ บรรดาศักดิ์
ศักดิ์นา และเครื่ องนุ่งห่ม ดังที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราช
นิพนธ์ ถึงธรรมเนียมการลาดับยศของสยามไว้ ว่า ธรรมเนียมการลาดับยศฝ่ ายสยาม มีสงั เกตอยู่
สามอย่าง ด้ วยหมวก เสื ้อและเครื่ องนุ่งห่ม อย่างหนึ่ง ด้ วยคานาหน้ าชื่ออย่างหนึ่ง ด้ วยศักดินาคือ
อานาจที่จะหวงที่ดินไร่นาของตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนันผ้
้ าผ่อนเครื่ องนุ่งห่มจึงเป็ นเครื่ องลาดับยศ
หรื อเครื่ องยศที่มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าอย่างอื่นทังสามอย่
้
างนี ้
ประเภทของผ้ านุ่งในราชสานักสามารถแบ่งออกได้ จากวัสดุที่ผลิตทอ คือ ไหมและ
ฝ้าย แต่ถ้าแยกประเภทตามการผลิตผ้ านุ่มที่นิยมในสมัยนัน้ แยกได้ เป็ นสามชนิดหลัก คือ ผ้ าปูม
ผ้ ายก และผ้ าลายอย่าง
ตาราง 2 การแยกประเภทของผ้ านุง่ ตามการผลิต
ประเภท
ผ้าปูม คือ ผ้าที่สร้างลวดลายก่อนการน้ามา
ทอเป็นผืนผ้า ลวดลายเกิดจากการมัดและ
ย้อมเส้นพุ่ง ให้เป็นลายแล้วค่อยน้ามาทอ.
หรือที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่าผ้ามัดหมี่

ผ้ายก คือ ผ้าที่สร้างลวดลายในขนะที่ก้าลัง
ทอ ลวดลายเกิดจากการขัดสานกันของเส้น
พุ่งและ. เส้นยืน โดยใช้ตะกอหรือเขาเป็นตัว
ควบคุมเส้นยืน แล้วพุ่งเส่นพุ่งบางชนิดเข้าไป
ขัด หากขัดขึ้นเรียกเส้นยกหากขัดลงเรียกเส้น
ข่ม

รูปแบบลวดลาย

32
ส่วนผ้าลายอย่าง คือผ้าที่ สร้างลวดลาย
หลังจากที่ทอผ้าจนเป็นผืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลวดลายเกิดจากการเขียนหรือพิมพ์เส้นสี
ต่างๆ ลงบนผ้าพื้นเรียบที่ย้อมสารยึดสีไว้
ภาพและลายบนผืนผ้ามีลักษณะเหมือนภาพ
จิตรกรรม ถ้าลวดลายเป็น"อย่าง"ของหลวง
สั่งท้าเพื่อใช้ในราชการเรียกผ้าลายอย่าง

2.2.2 ขนาดและความยาวที่สามารถจาแนกชนิดของผ้ าในราชสานัก
ผ้ านุ่งทัง้ สามประเภท คื อผ้ าปูม ผ้ ายก และผ้ าลายอย่าง ที่ กล่าวมานี ถ้ ูกแบ่ง
ออกเป็ นสองชนิดใหญ่ๆคือมีทงชนิ
ั ้ ดธรรมดาและชนิดพิเศษ
1)
ชนิดธรรมดาเป็ นผ้ านุ่งผืนเดียวมีขนาดปกติสาหรับนุ่งจีบนุ่งโจงที่เห็นๆ
กันอยูโ่ ดยทัว่ ไปขนาดความกว้ างหน้ าผ้ าประมาณ 80-100 ซมเศษ ความยาวประมาณ 320

ภาพประกอบ 18 ผ้ านุง่ ชนิดธรรมดา ประเภทผ้ าปูม

ภาพประกอบ 19 ผ้ านุง่ ชนิดธรรมดา ประเภทผ้ ายก
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ภาพประกอบ 20 ผ้ านุง่ ชนิดธรรมดา ประเภทผ้ าลายอย่าง
2)
ชนิดพิเศษคือใช้ ผ้าที่ ผลิตหรื อทอมามี ขนาดเฉพาะ ให้ มี หน้ าแคบกว่า
แบบธรรมดาเล็กน้ อย แล้ วมาเย็บติดกันสองผืนตามทางยาว ได้ ผืนผ้ านุ่งที่กว้ างขึ ้นมากกว่ าผ้ าชนิด
ธรรมดาเกื อบเท่าตัว เรี ยกผ้ านุ่งชนิดพิเศษนีว้ ่า ผ้ าสมปั ก มีวิธีการนุ่งที่ประณี ตซับซ้ อนมากกว่า
ผ้ านุง่ ชนิดธรรมดา

ภาพประกอบ 21 ภาพผ้ านุง่ แบบพิเศษแสดงการนาผ้ าประเภท ชนิด แบบ เดียวกันสองผืน มาเย็บ
เพลาะกันในทางยาว เพื่อรวมให้ เกิดผ้ านุง่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นมาเป็ นพิเศษเรี ยก"ผ้ าสมปัก

ภาพประกอบ 22 ผ้ าสมปักปูม
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ภาพประกอบ 23 ผ้ าสมปักยกหรื อสมปักไหม

ภาพประกอบ 24 สมปักปูมลายอย่าง
ผ้ าสมปั กทัง้ สามชนิดคือสมปั กปูม สมปั กยก และสมปั กลาย เป็ นผ้ าสมปั กปูม
เป็ นเครื่ องยศของขุนนาง ใช้ น่งุ ในการเข้ าเฝ้าละอองธุลีพระบาท ถวายงานราชการรวมทังพระราช
้
พิธีบางอย่าง ส่วนผ้ าปูมชนิดธรรมดาอาจเป็ นผ้ าที่ขุนนางนุ่งในราชการตามปกติ นอกจากนี ้พระ
ราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ สาคัญ ๆเหล่าขุนนางก็ได้ รับพระราชทาน ผ้ ายกหรื อผ้ าสมปั กยก ผ้ าลายอย่าง
(ผ้ าเกี ้ยว)หรื อผ้ าสมปักลาย ให้ นงุ่ ด้ วยเช่นกันแต่จะนุง่ ในกิจกรรมเฉพาะ หรื อตาม ตามหมายรับสัง่
2.2.3 การจาแนกตามโครงสร้ างผ้ าหรื อการจาแนกตามองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้ า
จากศึกษาพบว่า ผ้ าปูม กับผ้ ายกมีการจาแนกรู ปแบบเหมือนกันครบทัง้ 4 แบบ
ส่วนผ้ าลายอย่างพบรูปแบบเพียง 2 หรื อ3รูปแบบ ผ้ าที่มีชนสามั
ั้
ญสุดคือผ้ าริ ว้ หรื อสมปักริว้ ถัดมา
เป็ นผ้ าล่องจวนหรื อสมปั กล่องจวน ถัดมาอีกคือผ้ ากรวยเชิงหรื อสมปั กเชิง และชันสู
้ งสุดคือผ้ าที่มี
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สังเวียนหรื อที่เรี ยกผ้ าปูมหรื อสมปั กปูม โดยแบ่งออกตามกรรมวิธีการทอเป็ นผ้ าปูม ผ้ ายก สมปั ก
ยก สมปักไหม ในผ้ าประเภทผ้ ายก ผ้ าเกี ้ยว ผ้ าลาย สมปักลาย ในผ้ าประเภทผ้ าลายอย่าง
1)
ผ้ าริ ว้ หรื อสมปั กริ ว้ เป็ นผ้ านุ่งสามัญที่สดุ ทังรู้ ปแบบและวิธีการผลิต การ
ทอเพียงแค่ขึงเส้ นยืนด้ วยไหมหลายสีสลับกัน แล้ วพุ่งด้ วยไหมพุ่งเพียงสีเดียวให้ ตลอด เกิดเป็ นผืน
ผ้ าที่มีลกั ษณะเป็ นผ้ าลายริ ว้ สลับสีตามทางยืนหรื อทางยาว ที่ชายผ้ าทังสองข้
้
างมีแถบสีเป็ นหน้ า
ผ้ าเรี ยบเมื่อทาการนุ่งลายริ ว้ บนผืนผ้ าอยู่ในแนวนอนขวางกันกับลาตัวของผู้สวมใส่ ลักษณะผ้ านี ้
จะพบในผ้ าประเภทผ้ าปูมและผ้ ายก ประกอบด้ วยท้ องผ้ า ชายผ้ าทังสอง
้

ภาพประกอบ 25 แสดงโครงสร้ างผ้ า ในรูปแบบผ้ าริว้ หรื อสมปักริว้

ภาพประกอบ 26 ผ้ าริว้ หรื อผ้ าสมปักริว้ ประเภทผ้ าปูม

ภาพประกอบ 27 ผ้ าริว้ หรื อสมปักริว้ ประเภทผ้ ายกตรงที่ ยกดอกแทรกระหว่างคูร่ ิว้ สีเหลือง
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2)
ผ้ าล่องจวน โดยโครงสร้ างผ้ าเกิดจากการขึงเส้ นยืนด้ วยไหมเพียงสีเดียว
เวลาทอเริ่ มจากพุ่งชายผ้ าด้ านหนึ่งด้ วยไหมสีเป็ นพื ้นราวคืบหนึ่ง แล้ วจึงพุ่งแถบลายตกแต่งเพียง
เล็กน้ อยเป็ นหน้ าผ้ า ถัดไปจึงพุ่งท้ องผ้ า ให้ เป็ นแถบลายสลับพื ้น จนเกือบสุดผืนผ้ า จึงพุ่งชายอีก
ด้ านเป็ นหน้ าผ้ าและต่อด้ วยพุง่ พื ้นแค่คืบเหมือนตอนเริ่ ม เกิดเป็ นผืนผ้ าทีมีลกั ษณะท้ องเป็ นลายริ ว้
ทางพุ่ง ที่ชายผ้ าเป็ นพืน้ เรี ยบมีหน้ าผ้ าเป็ นแถบลายง่ายๆคัน่ อยู่. เวลานุ่งลายริ ว้ ผ้ าตังขึ
้ ้นบนล่าง
หรื อตังขนานตามไปกั
้
บลาตัวของคนนุง่ ผ้ ารูปแบบนี ้พบในผ้ าทังประเภทผ้
้
าปูม และผ้ ายกยก

ภาพประกอบ 28 โครงสร้ างของผ้ าล่องจวน

ภาพประกอบ 29 ผ้ าล่องจวนหรื อสมปั กล่องจวน ประเภทผ้ าปูม

ภาพประกอบ 30 ผ้ าล่องจวนหรื อสมปั กล่องจวน ประเภทผ้ ายก
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3)
ผ้ าเชิงหรื อผ้ ากรวยเชิง ผ้ านีม้ ี รูปแบบองค์ประกอบแบบเดียวกันกับผ้ า
ล่องจวน คือมีโครงสร้ างที่เกิดจากการแบ่งพื ้นที่บนผืนผ้ าแบบเดียวกัน ผิดกันตรงที่ชายผ้ าทังสอง
้
ด้ าน ตรงส่วนที่เคยเป็ นแถบหน้ าผ้ าธรรมดาหรื อมีลวดลายเพียงเล็กน้ อย มีการตกแต่งด้ วยชุดลาย
หน้ ากระดานกรวยเชิงครบชุด ส่วนท้ องผ้ ามีการตกแต่งด้ วยลวดลายพืน้ เรี ยบไม่มีลาย ไปจนถึง
ลายดอกลอย ลายริ ว้ จนถึงลายกระบวนต่างๆ เช่นราชวัตร ลายโคม ลายก้ านแย่ง ผ้ ารูปแบบนี ้พบ
ผ้ าโบราณครบในผ้ านุง่ ทังสามประเภท
้

ภาพประกอบ 31โครงสร้ างผ้ า แบบผ้ ากรวยเชิงหรื อ สมปั กเชิง

ภาพประกอบ 32 รายละเอียดของชุดหน้ ากระดานกรวยเชิง ตรงชายผ้ าหรื อหน้ าผ้ าของผ้ าแบบ
กรวยเชิง หรื อสมปั กเชิง
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ภาพประกอบ 33 ผ้ ากรวยเชิงหรื อสมปักเชิง ประเภทผ้ าปูม

ภาพประกอบ 34 ที่ชายผ้ าของผ้ ากรวยเชิงหรื อสมปั กเชิงชนิดผ้ าปูมที่ประกอบด้ วยหน้ ากระดาน

ภาพประกอบ 35 ผ้ ากรวยเชิงหรื อผ้ าสมปั กเชิง ประเภทผ้ ายก
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ภาพประกอบ 36 ชายผ้ าหรื อหน้ าผ้ าประเภทผ้ ายก
4)
ผ้ าสังเวียน มีโครงสร้ างซับซ้ อนกว่าผ้ าอื่นๆที่กล่าวมา โดยแบ่งพืน้ ที่บน
ผืนผ้ าออกเป็ นส่วน หลายส่วน ส่วนที่เพิ่มขึ ้นมาจากโครงสร้ างผ้ าชนิดอื่นคือแถบลายทางยืนที่วิ่ง
จากต้ นจนสุดผืน ขนานไปตามขอบผ้ าหรื อริ มผ้ าทังสองข้
้
าง ส่วนนี ้เรี ยกว่าสังเวียน พื ้นที่เหลืออยู่
ระหว่างแถบสังเวียนที่ชายผ้ าทังสองด้
้
านทาแถบลายทางพุ่ง ซ้ อนกันหลายๆชันเรี
้ ยก กรวยเชิงหรื อ
ชายกรวย พื ้นที่ ที่เหลือจากส่วนชายกรวย ที่กลางผืนเรี ยกท้ องรอบๆท้ องผ้ านิยมทาแถบขนาดเล็ก
เป็ นกรอบล้ อมรอบเรี ยกช่อแทงท้ องผ้ า ส่วนลวดลายบริเวณท้ องผ้ ามีหลากหลายเช่นเดียวกันกับผ้ า
กรวยเชิง ผ้ ารูปแบบนี ้มีครบในผ้ านุง่ ทังสามประเภท
้

ภาพประกอบ 37 ผ้ าปูม สมปักปูม แบบผ้ าสังเวียน
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ภาพประกอบ 38 สังเวียน

ภาพประกอบ 39 ชุดหน้ ากระดานกรวยเชิง ของผ้ าสังเวียน

ภาพประกอบ 40 ท้ องผ้ า
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ภาพประกอบ 41 ช่อแทงท้ อง

ภาพประกอบ 42ผ้ ากรวยเชิงหรื อสมปั กเชิง ประเภทผ้ าลายอย่าง

ภาพประกอบ 43 เชิงหรื อสมปักเชิง ประเภทผ้ าลายอย่าง
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2.2.3. ชนิดผ้ าของผ้ านุง่ ผู้หญิง
จากการศึกษาพบว่าสตรี ชาวสุรินทร์ กลุม่ เขมรแต่เดิมก่อนหน้ านันสตรี
้ สยาม สตรี
กาพูชา และสตรี ช าวสุรินทร์ ไม่นิยมนุ่งผ้ ามัดหมี่ เพราะมั ดหมี่เป็ นผ้ าที่ ขุนนางสยามใช้ นุ่งเป็ น
เครื่ องแบบในราชการโดยต้ องได้ รับพระราชทานหรื อมีพระบรมราชานุญาติให้ น่งุ ถึงจะมีสิทธิ์นุุ่ง
และในกาพูชาจะใช้ ในหมู่บุรุษ ฉะนัน้ สตรี สามัญจึงนุ่งผ้ าพื ้น ผ้ าลายริ ว้ และผ้ าตา ซึ่งปรากฏคง
นิยมอยู่ในหมู่สตรี เขมรสุรินทร์ จนถึงเดี๋ยวนี ้ เช่นผ้ ากระเนียว อันลูยเซียม สมอสาคู อาปรมฯลฯ ชัน้
ผู้ดีนิยมผ้ ายก อาทิ ละเบิก จรบัพ และผ้ าลายก่ อนที่ จ ะกระจายความนิ ยมไปสู่ชาวบ้ านกลุุ่ ม
ต่างๆเป็ นวงกว้ างในระยะต่อมา ระยะนันเป็
้ นเวลาที่สตรี เริ่ มนิยมนุง่ ซิ่นมัดหมี่บ้างแล้ ว โดนเริ่ มจาก
กลุ่มสตรี ผ้ ูดีที่บางกอก เพราะผ้ ามัดหมี่ ถูกยกเลิกจากการเป็ นเครื่ องยศ หรื อเครื่ องแบบขุนนาง
ตังแต่
้ สมัย ร5 ผ้ าโฮลสตรี ของชาวสุรินทร์ ก็อาจเริ่ มมีขึ ้นในยุคนี ้หรื ออาจมีมาแล้ วก่อนหน้ านี ้เพรา
เวลามัดหมี่จะมัดเป็ นลายโคมพุ่มข้ าวบิณฑ์แบบปูมขุนนาง หรื อโฮลบุรุษ แต่เวลาทอต้ องมาสลาย
ลายทิ ้งดึงเส้ นพุ่งให่เลื่อมลายกัน คัน่ แม่สีให้ เป็ นผ้ าลายริว้ อาจเพราะกลัวจะพ้ องกันกับปูมขุนนาง
จะมีความผิดเวลานุ่งในตอนที่ยงั ไม่ยกเลิกธรรมเนียมผ้ ายศ ตัวอย่าง ที่เป็ น หลักฐานของผ้ านุ่งต่อ
เชิงของสตรี ผ้ ดู ีชาวเขมรสุรินทร์ ยังคงมีปรากฏอยู่จานวนหนึ่ง ตามตระกูลเก่าแก่ต่างๆ ซึ่งผู้ใ หญ่
เล่าว่า ผ้ าโฮลสตรี นนแต่
ั ้ เดิมทอตามเรื อนผู้ดีในตัวเมือง ซึง่ เป็ นครอบครัว ข้ าราชการหรื อผู้มีฐานะดี
ก่อนจะนิยมแพระหลายไปยังหมู่บ้านต่างๆตามชนบทรอบนอก ซึ่งชาวบ้ านจะมาเลียนแบบ หรื อ
เอาอย่างลายด้ วยการมัดต้ นแบบเพื่อนาไปเทียบลายเวลามัดจริง เรี ยกว่า ปรรเตื๊อด (บรรทัด) และ
เรี ยกผ้ าโฮลนันว่
้ าโฮลปรรเตื๊อดหรื อโฮลแสร็จ จนถึงปัจจุบนั
โฮลแสร็ จ ซึ่งในอดีตเกิดจากการมัดลวดลายแบบ โฮลเปราะฮ์ แต่เนื่องจาก ความ
เคารพในกฏเกณ ฑ์ ก ารนุ่ ง ผ้ าตามประเพณี จารี ต ที่ มี ม า สตรี ผ้ ู ทอผ้ าจึ ง น าลวดลายผ้ า
โฮลเปราะฮ์มาสลายลวดลาย โดยการนาลาหมี่มาสลับตาแหน่งในการทอพร้ อมกับการทอเส้ นไหม
สี แดง เขียว และเหลื อง เพื่ อให้ เกิ ดการคลี่ คลายลวดลายยังคงให้ ความเป็ นสิริม งคลและสตรี
ก็สามารถสวมใส่ได้ ซึ่งในปั จ จุบัน จะเห็นว่านอกจากการทอสลับเป็ นลายริ ว้ แล้ วยังมี การเพิ่ม
การทอผ้ ากระเนียว หรื อการควบเส้ นไหม2เส้ น2สีทอสลับขันระหว่
้
างมัดหมี่ริว้ และกระเนียม
(กรมหม่อนไหม, 2555)
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ภาพประกอบ 44 ผ้ าโอลสตรี ของเขมร

ภาพประกอบ 45 ลวดลายโฮล

ภาพประกอบ 46 ลวดลายขิดประกอบบนตัวซิ่นร่วมกับหมี่โฮล
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ภาพประกอบ 47 ตีนซิ ้นมัดหมี่
ผ้ าโอลสตรี ของเขมรสุรินทร์ ในตัวอย่างนี ้ ทอในตัวเมืองฝี มือของคนในตระกูล หลวง
วัง ตกทอดมาถึงปั จจุบนั เป็ นโฮลปั นเตื๊อดที่มี การต่อเชิงหรื อตีน เรี ยกว่าปะโบร (แปลว่าริ ม เช่น
ประโบรเมื๊อดหมายถึงริ มปี ปาก) แล้ วประดับด้ วยแถบผ้ วขนาดเล็กที่ทอให้ เกิดลายด้ วยการยกเส้ น
ยืนพิเศษ(มุก) เรื ยก เปิ นหรื อ ปั๊จ คัน่ ด้ วยการกุ๊นผ้ าสีตา่ งๆ
2.3 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของลวดลายผ้ า เส้ น สายและองค์ ประกอบของ
ลวดลาย
จากการศึก ษาพบว่า ลวดลายของผ้ าทอส่ว ยใหญ่ จ ะมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส อดคล้ อ งกับ
ลวดลายไทย ซึ่งจะต้ องมีหลายหลักลายประกอบ ทังที
้ ่ มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยมีการเชื่อมแต่
ละลวดลายด้ วยลายกานแยก ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป็ นกรอบล้ อมรอบลวดลาย โดยลายหลัก จะ
ประกอบด้ วย ลายราชวัต ลายโคมพุ่มข้ าวบิณฑ์ กรอบลายใช้ ลายลูกฟั กขอสร้ อย มุมของกรอบ
เป็ นลายดอกสี่กลีบ ดอกในเป็ นลายพุม่ ข้ าวบิณฑ์ ลาดดอกตาวัวหรื อตาควายลักษณะเป็ นลายโคม
ห้ า ซึ่ ง ผ้ าทั ง้ หมดในรู ป (Alex and Sebastiaan, 2017) มี โ ครงสร้ างลายเดี ย วกั น แต่ ที่ ท าให้
ส่วนประกอบและรายละเอียดลายดูแตกต่างกันเพราะช่างต้ องปรับลายให้ สอดคล้ องลงตัวไปตาม
เงื่ อ นไขของกรรมวิ ธี ห รื อ เทคนิ ค ของการผลิ ต ผ้ า ลวดลายในปั จ จุบัน ได้ รับ การพัฒ นามาจาก
ลวดลายของสมปั กดังเดิ
้ ม ในการจัดองค์ป ระกอบให้ สอดคล้ องกับลักษณะการใช้ น่งุ ในราชสานัก
ดังตัวอย่างของผ้ าสมปักยก สมปักปูม และสมปักลายอย่าง (Gillian Green, 2003)
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ภาพประกอบ 48 การจัดลวดลายตามแบบผ้ าสมปัก
ในส่วนขององค์ประกอบของผ้ าทอโฮลสตรี หรื อ โฮลแสร็ จ จะมีลกั ษณะเป็ นรายริ ว้
ทอลับลวดลายเป็ นทางยาว โดยจะมีความเหลือบของลาดลายจากการทอสลับกับการควบเส้ น
หรื อกระเนียว ดังภาพด้ านล่าง
2.4. การวิเคราะห์ การทดลองสร้ างเฉดสีย้อมธรรมชาติของผ้ าโฮล
ในการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลผู้วิจยั ศึกษาแม่สีในการให้ สี
แดง เหลื อ และนา้ เงิน ในรู ป แบบของการย้ อมและสร้ างรู ป แบบของการเกิ ด สี เป็ นวงจรสี ที่นัก
ออกแบบสามารถนาไปใช้ สื่อสารงานออกแบบและกับช่างทอ เพื่อจะผลิตผ้ าทอที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉดสีที่เกิดขึ ้นนันจะเป็
้
นแนวทางการสื่อสารการเลือกใช้ สีระหว่างผู้ทอผ้ าและนักออกแบบ และ
ลดข้ อผิดพลาดของสีที่จะผิ ดเพี ยนจากการเลื อกวัสดุย้อมสี และกระบวนการย้ อมให้ ได้ สีตามที่
ต้ องการอย่างมีแนวทาง เพื่อพัฒนาลวดลายผ้ าจากสีย้อมธรรมชาติที่เป็ นแบบสากลและต่อยอด
ผลิ ตภัณ ฑ์ สิ่งทออย่างมีทิศทาง ผู้วิจัยจึงได้ สร้ างเครื่ องมื อการทดลองศึกษาเฉดสี ที่ได้ จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้ าโฮล จากการทดลองย้ อมเส้ นไหม สร้ างเฉดสีย้อมธรรมชาติ
ของผ้ าโฮล โดยเส้ นใยกาหนดให้ ใช้ เส้ นไหมที่เป็ นพันธุ์ไหมเหลืองที่มีการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมสาว
ในครัวเรื อน เรี ยกอีกอย่างว่าไหมหัตถกรรม สร้ างการทดลองกลุ่มชุดเฉดสีเส้ นไหม โดยการทดลอง
แบ่งเป็ น 2 ขันการทดลองตามสั
้
ดส่วนตามที่นกั วิจยั ได้ กาหนด และทดลองย้ อมสีธรรมชาติขนที
ั้ ่ 2
เพื่ อให้ ได้ เฉดสีที่มี ความหลากหลาย โดยการนาสีย้อมธรรมชาติม าผสมหรื อการย้ อมทับซา้ กับ
ครามและครั่ง โดยใช้ สดั ส่วนของหม้ อครามในขันตอนที
้
่ 1 ประกอบด้ วยการทดลองย้ อมสีแดงด้ วย
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ครั่งทับคราม ย้ อมสีเหลืองด้ วยแก่นแขทับคราม ย้ อมสีเหลืองด้ วยเปลือกประโหดทับคราม ย้ อมฟ้า
ครามทับคราม ย้ อมสีส้มด้ วยประโหดและแขย้ อมทับด้ วยครั่ง โดยใช้ มาตรฐานการย้ อมสีธรรมชาติ
และตรวจสอบการตกสี ด้ วยมาตรฐานของกรมหม่ อ นไหมว่า ด้ ว ยการใช้ เครื่ อ งหมายรั บ รอง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย พ.ศ. 2554
จึงสรุปได้ วา่ การทดลองย้ อมสีและจับกลุม่ สีจากสีที่ได้ จากการย้ อมตามภูมิปัญญาผ้ า
โฮลด้ วยเทคนิคผ้ าไหมมัดหมี่จะนิยมใช้ สีธรรมชาติและมัดย้ อมหลายครัง้ มีความประณีต ละเอียด
ทุกขันตอน
้
สีของผ้ าโฮลจะประกอบด้ วย 5 สี ได้ แก่ ดา แดง เหลือง น ้าเงิน และเขียว สีเหล่านี ้ได้
จากการย้ อมด้ วยวัสดุให้ สีย้อมธรรมชาติได้ แก่ ครั่ง คราม ประโหด แข และขันตอนการย้
้
อมจากภูมิ
ปั ญ ญาผ้ าโฮล เนื อ้ ผ้ ามัก มี 2 สี ด้ า นหน้ าเป็ นสี อ่ อ น อี ก ด้ า นหนึ่ ง เป็ นสี เข้ ม กว่า เนื่ อ งจากมี
โครงสร้ างผ้ า 3 ตะกอ ท าให้ เส้ น ยื น เห็ น สี ชัด เจนเฉพาะด้ า นเดี ย ว ผลจากการทดลองย้ อ มสี
ธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลในวัสดุไหมตามเครื่ องมือการทดลองการวิจยั พบว่า สีที่ย้อมด้ วย
ภูมิปัญญาผ้ าโฮล เกิดสีที่ครอบคลุมทังวงจรสี
้
ได้ แก่สีย้อมธรรมชาติขนแรก
ั้
ได้ แม่สี 3 สี คือ สีแดง
ย้ อมจากครั่งน ้าแรก สีชมพู่ ย้ อมได้ จากครั่งน ้าที่ 2 สีฟ้าย้ อมได้ จากคราม สีเหลือง ย้ อมจากประ
โหด สีเหลืองทอง ย้ อมจากแข สีย้อมธรรมชาติขนที
ั ้ ่ 2 เกิดจากการย้ อมทับครามและครั่ง โดยสีมว่ ง
ย้ อมด้ วยครั่งทับคราม สีน ้าเงินเข้ มย้ อมทับครามหลายหม้ อ สีเขียวย้ อมประโหดทับด้ วยคราม สี
น ้าตาลอมเขียวย้ อมแขทับด้ วยคราม และสีส้มย้ อมประโหดและทับด้ วยครั่ง
3.ภูมิปัญญาสีย้อมธรรมชาติ
3.1. ความสาคัญของสีธรรมชาติกับภูมิปัญญาการทอผ้ า
สีมีความเกี่ยวข้ องกับ ชีวิตประจาวันของมนุษย์ เกี่ยวข้ องกับการมองเห็น ความรู้สึก
ความชอบ โดยเฉพาะความรู้ สึ ก ทางด้ านอารมณ์ ข องมนุ ษ ย์ นัน้ แตกต่ า งกั น ตามพื น้ ฐาน
ประสบการณ์ สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการย้ อมสีธรรมชาติของประเทศ
ไทยมีความเป็ นภูมิปัญญาและสร้ างเอกลักษณ์ของสี จากการสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การฟอกย้ อมไหมด้ วยวัสดุธรรมชาติของกรมหม่อนไหม พบว่าองค์ความรู้ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
จานวนหนึ่ง เกิ ดจากการใฝ่ รู้ ความช่างสังเกตและความประณี ตอันเป็ นเอกลักษณ์ พื น้ ฐาน มา
พัฒ นาวิ ธี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพรรณพื ช ที่ มี ใกล้ ตัวในท้ อ งถิ่ น มาใช้
ประโยชน์ สี ที่ เกิ ดขึน้ จากการย้ อมด้ วยวัสดุธ รรมชาติจึงเป็ น ตัวกลางในการ ถ่ายทอด อารมณ์
ความรู้สึก ความสร้ างสรรค์ ออกมาเป็ นผลงานทางภูมิปัญญา ทังนี
้ ้คู่ มือการนาสีย้อมธรรมชาติจึง
เป็ นหนึ่ ง ในแหล่ ง ข้ อมู ล และแนวทางในการน าภู มิ ปั ญ ญาการย้ อมสี ธ รรมชาติ ไ ปต่ อ ยอด
กระบวนการออกแบบได้ อย่างสูงสุด
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การใช้ สีในการออกแบบลวดลายบนผืนผ้ านับเป็ นภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่เป็ น
มรดกสืบทอดต่อกันมา ท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ความคิดสร้ างสรรค์
และทักษะอันเป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่นในแต่ละท้ องถิ่น จากการสารวจรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญา
ของการใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ มาใช้ ในการย้ อมสีเส้ นไหม พบว่าสีธรรมชาติมีโทนสีที่หลากหลาย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์งานออกแบบสีสนั และลวดลายผ้ า ซึ่งนอกจากจะเป็ น
การอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาแล้ วยังเป็ นการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั ผ้ าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ได้ อีกทางหนึง่
3.2. สีธรรมชาติท่ มี ีความสาคัญกับการให้ สีของผ้ าโฮล
พื ช พรรณและวัส ดุ จ ากธรรมชาติ ถู ก น ามาใช้ ประโยชน์ ใ นการย้ อมสี น าจาก
ภู มิ ปั ญ ญาดัง้ เดิ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยมี ก ารใช้ ส่ ว นต่ า งๆของพื ช มาท าเป็ นวัส ดุใ ห้ สี ไ ด้ แก่
ราก เปลือกไม้ เนื ้อไม้ ใบ ดอก ผลและเมล็ด ซึง่ นอกจากนี ้ยังมีวสั ดุและพืชพรรณที่ชว่ ยในการผนึก
สี เช่น ใบพืชที่มีรสฝาดหรื อรสเปรี ย้ วเช่นใบเหมือด ใบชงโค ใบส้ มเสี ้ยว เป็ นต้ น ตัวช่ว ยติดสีชนิด
อื่นๆ อาทิเช่น สารส้ ม เกลื อ นา้ ปูนใส mordant ในการช่วยย้ อม ทาให้ เกิ ดสี ใหม่ๆ แม้ จะใช้ พื ช
พรรณชนิ ด เดี ย วกัน ในการย้ อ ม การย้ อ มสี ธ รรมชาติ โดยส่ว นใหญ่ จ ะใช้ วิธี ก ารย้ อ มร้ อน คื อ
ผ่ า นกระบวนการต้ ม เพื่ อ ช่ ว ยในการย้ อมสี แต่ มี บ างชนิ ด ที่ ต้ องย้ อมโดยวิ ธี ก ารย้ อมเย็ น
คือไม่ใช่ความร้ อน เช่น คราม ห้ อม มะเกลือ เป็ นต้ น
ผ้ าไหมมัดหมี่โฮลจะนิยมใช้ สีธรรมชาติและมัดย้ อมหลายครัง้ ละเอียดทุกขัน้ ตอน
ประกอบด้ วย ผ้ าโฮลมี 5 สี ได้ แก่ สีดา, แดง,เหลือง,น ้าเงิน และเขียว สีเหล่านี ้ได้ จากการย้ อมด้ วย
สีธรรมชาติ เนื ้อผ้ ามักมี 2 สี ด้ านหน้ าเป็ นสีอ่อน อีกด้ านหนึ่งเป็ นสีเข้ มกว่า เนื่องจากมีโครงสร้ าง
ผ้ า 3 ตะกอ ทังนี
้ ้วัสดุให้ สีทางธรรมชาติของจังหวัดสุรินทร์ ได้ แก่ ครั่ง คราม ประโหด แข มะเกลือ
โดยแต่ละวัสดุให้ สีจะมีกระบวนภูมิปัญญาการย้ อมสีที่แตกต่างกัน(พินยั ห้ องทองแดง, 2548) ดังนี ้
3.2.1 การย้ อมไหมให้ ได้ สีแดงด้ วยครั่ง
แหล่งกาเนิดและการกระจายพันธุ์ของครัง้ ที่เข้ ามายังประเทศไทยมัหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ พ บว่า ชาวกรี กและชาวแอสซีเรี ยมีการใช้ ครั่งในการย้ อมผ้ ามาก่อรคริ สตศักราช
ชาวจีนและอินเดียใช้ ครั่งในการย้ อมเส้ นไหมและผ้ าไหมมานานกว่า 3000 ปี ปั จจุบนั ในประเทศ
ทวีปเอเชีย อาทิ ประเทศอินเดีย จีน ไทย อินโดนีเซีย ลาวและกัมพูชา ใช้ ครั่งในการย้ อมเส้ นด้ าน
เพื่อนาไปทอผ้ าจานวนมาก ในประเทศไทยยังมีการเลี ้ยงครั่งบริ เวณภาคเหนือของประเทศไทย
ประโยชน์ที่มากกว่าการย้ อมผ้ าคือยังเป็ นส่วนประกอบในยารักษาโรคบางชนิด และคุณสมบัติ
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ที่เหนียวหนืดเมือเจอความเย็นจะแข็งตัวนัน้ เป็ นคุณสมบัติที่สามารถนาไปผนึกขวดยา ปิ ดหรื อตี
ตราจดหมาย รวมทังเป็
้ นส่วนหนึง่ ของเล็คเกอร์ ทา่ ไม้
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ครั่ง เป็ นยางที่ขบั ออกมาจาก แมลงครั่งจัดเป็ นแมลงเบียนที่เกาะอาศัยตามกิ่ง
ของต้ นไม้ โดยแมลงครั่งจะดูดน ้าเลี ้ยงจากิ่งเป็ นไม้ เป็ นอาหารโดยใช้ ปากดูดที่มีลกั ษณะเป็ นงวงดูด
กินน ้าเลี ้ยงของต้ นไม้ อาทิต้นจามจุรี ต้ นพุทรา ต้ นสะแก และปล่อยยางเหนียวสีแดงออกมาเกาะ
ตัวแข็งหุ้มกิ่งไม้ และหุ้มตัวเองสาหรับป้องกันอันตรายจากแมลงศัตรูตา่ งๆ รวมถึงใช้ รักษาอุณหภูมิ
และป้องกันอันตรายจากแรงลม และแสงแดด ซึ่งยางนี ้เมื่อสัมผัสกับอากาศจะแข็งจับตัวกันเป็ น
ก้ อน ครั่งดิบจะการเก็บจากกิ่งไม้ มีลกั ษณะเป็ นแท่งทรงกลมยาวหรื อปริแตก ภายนอกมีสีขาวเทา
ภายในมีชอ่ งว่างคล้ ายรังผึ ้งที่ประกอบด้ วยน ้ายางสีแดงสด น ้าสีแดงนี ้ละลายได้ ดีในน ้า และพบไข่
แมลงครั่ง ส่วนที่ เป็ นของแข็งจะเป็ นยางครั่งที่ แข็งตัวเกาะกันแน่นเป็ นก้ อนแข็ง ยางครั่งนี ้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์สาคัญที่สดุ สาหรับนามาเป็ นวัสดุให้ สี โดยการสกัดเอาสีแดงที่ได้ จากรังครั่งมาย้ อมสีเส้ น
ไหมโดยใช้ เทคนิคการย้ อมร้ อนผสมสารช่วยย้ อม การคัดเลือกวัตถุดิบ ใช้ รังครั่ง ที่อายุแก่เต็มที่ จะ
ย้ อมไหมได้ สีแดงสด สารช่วยย้ อมคือมะขามเปี ยก (รสเปรี ย้ วจัด) สารส้ มบด หรื อในบ่างพื ้นที่จะใช้
ใบเหมือนแอ ใบชงโค ในการช่วยให้ ตดิ สี ละเอียดก่อนใช้
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ตาราง 3 สัดส่วนครั่ง
เส้นไหม
1 กิโลกรัม
100 กรัม (1 ขีด)
300 กรัม (3 ขีด)
ครั่ง
3 กิโลกรัม
200 กรัม (2 ขีด)
900 กรัม (9 ขีด)
สำรส้ม
50 กรัม (ครึ่งขีด) 5 กรัม
15 กรัม
มะขำมเปรี้ยว 150 กรัม (ขีดครึ่ง) 15 กรัม
45 กรัม
ค่าประมาณของช้ อนตวง (สาหรับตวงสารส้ มบดละเอียด, เกลือป่ น) 1 ช้ อนชา = 5 กรัม
1 ช้ อนโต๊ ะ = 10 กรัม
วิธีเตรี ยมสกัดสีจากครั่ง
แกะไม้ ที่ติดมากับรังครั่งออก ล้ างเศษผลออกและโขลก บดครั่งให้ ละเอียด แช่ครั่ง
ด้ วยน ้าสะอาด 1 คืน หรื อนวดด้ วยน ้าร้ อนเดือด จนกระทัง่ เหนียวและไม่มีสีออกมาจากนันใช้
้ ตา
ข่ายและผ้ าดิบกรองเอาเฉพาะน ้าสี ต้ มให้ เดือดและกรองด้ วยผ้ าดิบเอากากที่เหลืออยู่ออก อีกครัง้
ได้ น ้าสีสกัดจากครั่งเป็ นสีแดง
วิธีย้อม
แช่เส้ นไหมที่ลอกกาวแล้ วแช่ในนา้ สะอาดให้ อิ่มตัว แล้ วบิดหมาด กระตุกเส้ นไหม
เรี ยงตัว นาเส้ นไหมแช่ในน ้าสีสกัดจากครั่ง ไม่ต้องตังไฟ
้ (ย้ อมเย็น) นานประมาณ 10 -15 นาที จึง
นาเส้ นไหมขึ ้นพัก ไม่ต้องบิดน ้าสีออก นาภาชนะใส่น ้าสีจากครั่งขึ ้นตังไฟต้
้ นจนเดือด จึงเติมสารส้ ม
บดและน ้ามะขามเปี ยก โดยค่อยๆ เติมน ้ามะขามเปี ยกลงผสมในหม้ อ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสี
ตรวจดูนา้ สีย้อมให้ ได้ สี ที่ต้องการ (ปรับสี นา้ ย้ อมด้ วยนา้ มะขามเปี ยก) ต้ มนา้ สีย้ อมจากครั่งให้
เดือดอีกครัง้ จากนันน้
้ าเส้ นไหมที่พกั ไว้ ลงย้ อม ประมาณ 1 ชัว่ โมง ครบเวลานาเส้ นไหมขึ ้นล้ างน ้า
ให้ สะอาดแล้ วตากให้ แห้ ง เทคนิคการย้ อมไหมด้ วยครั่งให้ ได้ สีชมพู ให้ เพิ่มน ้าในน ้าสีสกัดครั่งให้
เจือจางลง 5 เท่า หรื อ 7 เท่า เติมสารส้ มและนา้ มะขามเปี ยกเท่าเดิมกับการย้ อมสีเข้ ม แล้ วย้ อม
ด้ วยวิธีเดียวกันกับสีแดงสด ได้ เส้ นไหมสีชมพูออ่ นลงตามการเจือจางน ้าสีหรื อสกัดน ้าสี โดยใช้ ครั่ง
น้ อยลง เช่น ถ้ าต้ องการสีจางมากๆ ให้ ใช้ ครั่งลดลงได้ ถึง 10 เท่า เช่น จากการย้ อมเส้ นไหม 18
กิโลกรัม ด้ วยครั่งให้ ได้ สีแดงสดใช้ ครั่ง 3 กิโลกรัม ถ้ าต้ องการให้ ได้ สีชมพูอ่อนให้ ลดครั่งลงเหลือ
300 กรัม (3 ขีด) ส่วนสารส้ ม มะขามเปี ยก ให้ ได้ ส่วนผสมเท่ากับการย้ อมสีแดงสด คือสารส้ ม 50
กรัม มะขามเปี ยก 150
3.2.2 การย้ อมไหมให้ ได้ สีเหลือง
ไม้ ย้อมสีมะพูดหรื อปะโหด เป็ นพรรณไม้ ที่นาเปลือกต้ นมาใช้ ย้อมสีเส้ นไหมมา
นานแล้ วในจังหวัดสุรินทร์ และกัมพูชา เพราะมะพูดให้ สีเหลืองคล้ ายสีเหลืองทอง คล้ ายกับสีของ
ดอกคูณ จึงมีการใช้ ในการทาเป็ นแม่สี นอกจากนันวั
้ ตถุดบิ ธรรมชาติที่ใช้ ย้อมให้ ได้ สีเหลืองมีหลาย
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ชนิด เช่น แก่นไม้ เปลือกไม้ ดอกไม้ บางชนิดที่นิยมใช้ กันมากมายมาแต่โบราณ ได้ แก่ แก่นขนุน
แก่นเข แก่นต้ นคูณ เปลือกไม้ นิยมใช้ เปลือกต้ นมะม่วง ส่วนดอกไม้ เช่น ก้ านดอกกรรณิการ์ กลีบ
ดอกค้ าฝอย ดอกดาวเรื อง แม้ วตั ถุดิบให้ สีเหลืองมีหลายชนิดแต่มะพูดหรื อประโหดมีความคงทน
ของสีตอ่ การซักล้ างและแดดได้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นวัสดุให้ สีที่ใช้ มาตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั
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การคัดเลือกวัตถุดิบ เปลือกต้ นมะพูดนิยมใช้ ย้อมเส้ นไหม ได้ สีเหลืองสด ควรเลือก
เปลื อกไม้ จากต้ นที่มี อายุม ากพอควร หรื อมี เปลื อกหนาอย่างน้ อยครึ่ งเซนติเมตร สารช่วยย้ อม
สารส้ มให้ บดละเอียดก่อนใช้ เปลือกที่ดีไม่ควรมีเปลือกสีน ้าตาล
ตาราง 4 ส่วนผสมประโหด
เส้นไหม
1 กิโลกรัม
เปลือกประโหด
2 กิโลกรัม
สำรส้ม
50 - 100 กรัม
(ครึ่ง-1 ขีด)

100 กรัม (1 ขีด)
200 กรัม (2 ขีด)
5 – 10 กรัม
(2 ช้อนชา)

300 กรัม (3 ขีด)
600 กรัม (6 ขีด)
15 – 30 กรัม
(3 – 6 ช้อนชา)

การเตรี ยมน ้าย้ อม
ขูดผิวเปลือกสีน ้าตาลออกให้ หมด แล้ วสับเปลือกไม้ เป็ นชิ ้นเล็กๆ และตาให้ ละเอียด
นามาต้ มเคี่ยว นาน 3 – 4 ชัว่ โมง กรองเอากากออกเป็ นน ้าที่ 1 นากากที่กรองออกจากน ้าที่ 1 มา
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ตาให้ ละเอียดเติมน ้าและต้ มเคี่ยว กรองน ้าสีไว้ เป็ นน ้าที่ 2 รวมน ้าสีย้อมที่ 1 และน ้าที่ 2 ใช้ ย้อมเส้ น
ไหม
การย้ อมสีเส้ นไหม
นาเส้ นไหมที่ลอกกาวไปแช่น ้าให้ อิ่มตัวแล้ วบิดหมาด กระตุกให้ เส้ นไหมเรี ยงตัว ย้ อม
เส้ นไหมในน ้าสี แบบย้ อมร้ อน นาน 10 – 15 นาที แล้ วยกเส้ นไหมพักไว้ โดยไม่ต้องบิด นาน ้าสีขึ ้น
ตังไฟให้
้
เดือดเติมสารส้ มบด คนให้ เข้ ากัน และให้ เดือดอีกครัง้ หนึ่ง นาเส้ นไหมที่ย้อมเย็นลงย้ อมใน
น ้าสี ข้ อ 3). นานประมาณ 1 ชัว่ โมง ครบเวลาแล้ วจึงนามาล้ างให้ สะอาดแล้ วนาไปผึง่ ให้ เย็น
3.2.3.การย้ อมไหมให้ ได้ สีเหลืองด้ วยแก่นเข หรื ออีกชื่อหนึง่ เรี ยกว่า แกแล
เป็ นไม้ พ่มุ ชอบขึ ้นตามชายน ้า ตามเถามีหนามตลอดเถา เนื ้อไม้ สีคอ่ นข้ างขาว มี
ยางขาว แก่นเป็ นสีเหลือง เกิดตามป่ าโปร่งทางภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ ใช้ แก่นซึ่งให้ สีเป็ น
สีเหลืองสดเหมาะแก่การย้ อมไหมเป็ นสีเหลือง ต้ องคัดเลือกวัตถุดิบจากต้ นที่มีอายุมากพอควร จึง
จะย้ อมได้ สีเหลืองอมน ้าตาล โดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่วยยึดติดสีกบั เส้ นใย
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ตาราง 5 ส่วนผสมแข
เส้นไหม
1 กิโลกรัม
แก่นเข
2 กิโลกรัม
สำรส้ม
50 - 100 กรัม
(ครึ่ง-1 ขีด)

100 กรัม (1 ขีด)
200 กรัม (2 ขีด)
5 – 10 กรัม
(2 ช้อนชา)

300 กรัม (3 ขีด)
600 กรัม (6 ขีด)
15 – 30 กรัม
(3 – 6 ช้อนชา)
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การเตรี ยมน ้าย้ อม
สับแก่นเขเป็ นชิ ้นเล็กๆ แช่กบั น ้า 40 ลิตร 1 คืน แล้ วต้ มเคี่ยวพร้ อมน ้าที่แช่ นาน 3 – 4
ชัว่ โมง ให้ ได้ น ้าสี 30 ลิตร (สาหรับย้ อมไหม 1 กิโลกรัม) กรองเอากากออกได้ เป็ นนา้ ที่ 1 สีเหลือง
เข้ มอมน ้าตาล
นากากที่กรองออกจากน ้าที่ 1 มาตาให้ ละเอียด เติมน ้าและต้ มเคี่ยว กรองน ้าสีไว้ เป็ น
น ้าที่ 2 รวมน ้าสีย้อมที่ 1 และน ้าที่ 2 ใช้ ย้อมเส้ นไหม แก่นเขนามาต้ มสกัดสีได้ น ้าย้ อมสีเหลืองเข้ ม
เมื่อนามาย้ อมเส้ นไหมได้ สีเหลืองเข้ มคุณภาพสีมีความคงทนต่อแสงและการซักดี
การย้ อมเส้ นไหม
1) นาเส้ นไหมที่ลอกกาวไหม แช่น ้าให้ อิ่มตัวและบิดหมาดกระตุกให้ เส้ นไหมเรี ยงตัว
2) แช่เส้ นไหมในน ้าสีที่กรองแล้ ว แบบย้ อมเย็น นาน 10 – 15 นาที เมื่อครบเวลายก
เส้ นไหมออกพักไว้ ไม่ต้องบีบน ้าสีออก
3) นาน ้าสีที่เหลือจากการย้ อมเย็นขึ ้นตังไฟ
้ เติมสารส้ มบด คนให้ เข้ ากัน และต้ มให้
เดือดครัง้ หนึง่
4) นาเส้ นไหมที่ย้อมเย็นแล้ ว ลงย้ อมในน ้าสี นานประมาณ 1 ชัว่ โมง
5) ครบเวลาแล้ ว น้ าเส้ นไหมล้ างน ้าให้ สะอาดแล้ วตากให้ แห้ ง
เทคนิคการย้ อมไหมให้ ได้ สีเหลืองอ่อนให้ เติมนา้ ในน ้าสีสกัดสีเหลืองจากแก่นเขให้
เจือจางลง 5 เท่า หรื อ 7 เท่า แล้ วย้ อมด้ วยวิธีเดียวกันกับสีเหลืองเข้ ม จะได้ เส้ นไหมสีอ่อนลงตาม
การเจือจางของน ้าสี หรื อสกัดน ้าสีโดยใช้ แก่นน้ อ ยลง จะทาให้ ย้อมได้ สีอ่อนลง แต่ปริ มาณสารส้ ม
ต้ องใช้ ในปริ ม าณเท่าเดิมกับการย้ อมสีเข้ ม โดยใช้ อัตราส่วนสารส้ ม 50 กรัมต่อการย้ อมไหม 1
กิโลกรัมต่อน ้าย้ อม 30 ลิตร
3.2.4. การย้ อมไหมให้ ได้ สีน ้าเงินด้ วยคราม
เป็ นพืชตระกูลถัว่ ซึ่งเป็ นพื ้นที่มีลาต้ นขนาดกลางส่วนของใบให้ สี น ้าเงิน สามารถ
นามาย้ อมผ้ าได้ โดยการสกัดสีจากใบความแล้ วจึงนามาก่อหม้ อครามเพื่อย้ อมเส้ นไหม การย้ อม
ครามจาเป็ นต้ องมีเนื ้อครามที่มีคณ
ุ ภาพ จะเป็ นชนิดครามเปี ยกหรื อครามก้ อนก็สามารถนามาก่อ
หม้ อได้ เช่นกัน เส้ นไหมจะย้ อมติดสีน ้าเงินครามได้ ดี ต้ องเลือกใช้ เนื ้อครามที่ดีซึ่ งมีลกั ษณะมีเนื ้อ
ละเอียดสีกรมท่าไม่มีเศษปูนเป็ นก้ อนปะปนอยู่และต้ องใช้ น ้าด่างธรรมชาติเข้ มข้ นหรื อปูนขาวปูน
แดงมามาทดแทนน ้าด่างที่ได้ จากขี ้เถ้ าได้ เช่นกัน มาเป็ นส่วนผสมในการก่อหม้ อคราม
ส่วนผสม
การเตรี ยมน ้าครามหรื อก่อหม้ อครามจากครามเปี ยก ขันตอนการก่
้
อหม้ อคราม ดังนี ้
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ส่วนผสม (ใช้ อตั ราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 1)
ครามเปี ยก 2 กิโลกรัม
น ้าด่างจากขี ้เถ้ าเข้ มข้ น 2 ลิตร หรื อหากปูนขาว/ปูนแดง 200 กรัม (ผสมกับน ้า 2 ลิตร)
มะขามเปี ยก 200 กรัม (ผสมน ้า 2 ลิตร คันเอาแต่
้
น ้า)
วิธีการก่อหม้ อคราม
ละลายครามเปี ยกกับน ้าด่างให้ เข้ าเป็ นเนื ้อเดียวกัน แล้ วเติมน ้ามะขามเปี ยกใช้ ขนั ตัก
คนให้ เข้ ากัน จะสังเกตว่าในขณะที่ขนั ้ บีบ ส่วนผสมให้ เข้ ากันสังเกตฟองว่ามีพอคลายหน้ าเค้ ก
ลอยบริเวณผิวหน้ าของหม้ อคราม ตังทิ
้ ้งไว้ ประมาณ 24 ชัว่ โมง หากเป็ นไปได้ นาหม้ อครามไปตาก
แดดเพื่ อกระตุ้นให้ ก่อหม้ อได้ เร็ วขึน้ นา้ สีในหม้ อครามจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองหรื อเหลืองอมเขียว
สามารถใช้ ย้อมเส้ นไหมได้ ลักษณะนา้ ครามที่เรี ยกว่า “ครามเป็ น” พร้ อมใช้ ย้อมได้ จะมีลกั ษณะ
น ้าครามมีสีเหลืองเข้ ม ฟองมีลกั ษณะเป็ นฟองละเอียดสีม่วงแดงลอยอยู่เต็มผิวหน้ า หากถ้ าหม้ อ
ครามมีกลิ่นเหม็นเน่า ไม่มีฟองหรื อฟองเป็ นสีเทาขุ่น ย้ อมเส้ นไหมไม่ตดิ คือหม้ อยังไม่พร้ อมจะย้ อม
ต้ องเติมส่วนผสมเพิ่มเติม

ภาพประกอบ 52 ภาพเนื ้อคราม
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วิธีการย้ อมเส้ นไหมกับคราม
1) น้ าเส้ นไหมที่ลอกกาวแล้ วแช่ในน ้าสะอาดและบิดให้ หมาด กระตุกให้ เส้ นไหมเรี ยง
ตัว จากนันจุ
้ ่มลงใน น ้าคราม โดยใช้ มือหนึง่ จับเข็ดไหม อีกมือหนึง่ กระจายเส้ นไหมให้ สมั ผัสกับน ้า
ย้ อมอย่างทัว่ ถึง เพื่อป้องกันเส้ นไหมด่าง หมุนวงเข็ดแล้ วน้ าลงย้ อมในลักษณะเดิม ควรรี บท้ าอย่าง
รวดเร็ว ไม่ควรรี บทา อย่างรวดเร็ ว ไม่ควรใช้ เวลาเกินหม้ อละ 2 นาที การย้ อมหรื อกระจายเส้ นไหม
ช้ า จะทาให้ เส้ นไหมติดสี ไม่สม่าเสมอ
2) เมื่อย้ อมเสร็ จ ควรล้ างเส้ นไหมทันที ไม่ควรทิ ้งไว้ นาน เพราะเส้ นไหมจะเปื่ อยและ
ไม่มันวาว ย้ อมเส้ นไหมจนนา้ ครามเปลี่ยนเป็ นสีเมล็ดถั่วเขียว ให้ หยุดย้ อมแล้ วบิดเส้ นไหมและ
กระตุกให้ เส้ นไหมสัมผัส อากาศ เส้ นไหมจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็ นสีนา้ เงิน เมื่อนา้ ครบทุกหม้ อแล้ ว
หรื อจนได้ สีนา้ เงินตามต้ องการแล้ ว ควรล้ างเส้ นไหมทันที แล้ วบิดหมาด และกระตุกเส้ นไหมให้
เรี ยงเส้ น ผึง่ ให้ แห้ ง
3) หลังจากการย้ อมทุกครัง้ ควรเติมส่วนผสมของเนื ้อคราม และนา้ ด่างเข้ มข้ นโดย
ผสมอย่างละเท่าๆ กัน (อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 1) เติมใส่หม้ อครามหม้ อละ 100 มิลลิลิตร (1 ถ้ วย
เล็ก) แล้ วใช้ ไม้ กวนให้ เข้ ากัน พักหม้ อไว้ อย่างน้ อย 6 ชัว่ โมง จึงย้ อมน ้าได้ และเป็ นวิธีดแู ลน ้าหม้ อ
คราม ให้ มีลกั ษณะที่ดีอยูต่ ลอดเวลา สามารถย้ อมได้ ทกุ วัน
การย้ อมไหมได้ สีเขียว จะใช้ เทคนิคการย้ อมทับ โดยการย้ อมเส้ นไหมให้ ได้ สีเหลือง
ก่อนเมื่อล้ างเส้ นไหมสะอาดและบิดหมาดแล้ ว นามาย้ อมทับด้ วยคราม จะได้ สีเขียว ซึ่งแตกต่าง
กันขึ ้นกับสีเหลืองที่ย้อมไว้ ก่อนแล้ ว หรื อขึ ้นกับจ้ านวนครัง้ ในการย้ อมทับด้ วยคราม
การย้ อมไหมให้ ได้ สีม่วง นิยมย้ อมเส้ นไหมด้ วยครั่งก่อน ล้ างน ้าให้ สะอาดแล้ วจึงน้ า
มาย้ อมด้ วยครามอีกครัง้ เป็ นการย้ อมสี ครามบนสีแดง ได้ สีม่วง สีม่วงที่ ย้อมได้ จะแตกต่างกัน
ขึ ้นกับสีแดงครั่งที่ย้อมได้ และจ้ านวนครัง้ ที่ย้อมครามทับ
3.3. มาตรฐานการย้ อมสีของกรมหม่ อนไหม
การผลิตผ้ าไหมฟอกย้ อมด้ วยวัสดุธรรมชาติ ในปั จจุบนั ไม่ว่าจะใช้ ภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม
โดยตรง หรื อการประยุกต์ดดั แปลงเป็ นวิธีใหม่ สิ่งที่จาเป็ นที่ต้องคานึงถึง คือ คุณภาพของสีที่ย้อม
ได้ ต้อ งคงทนดีในระดับ ที่ ย อมรับ ได้ ไม่ก่อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา ได้ แก่ สี ไม่ซี ด ง่ายเกิ น ไป และสี ไม่ต ก
เนื่องจากการใช้ ผ้าหรื อ สิ่งทอต้ องผ่ านการซักทาความสะอาดหลายครัง้ และต้ องสัมผัสกับแสง
ตลอดเวลาระหว่างใช้ งานและทาความสะอาด ดังนันความคงทนของสี
้
จึงเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญ
ประการหนึ่งเพื่อบ่งบอกถึงคุณ ภาพความเหมาะสมในการใช้ งานของสิ่งทอนัน้ ๆ ซึ่งแบ่งได้ เป็ น
หลายด้ าน ได้ แก่ ความคงทนของสีต่อแสง ความคงทนต่ อการซัก หรื อความคงทนของสีต่อเหงื่อ
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สิ่งทอที่มีคณ
ุ ภาพสีคงทนดี จึงเป็ นผลประโยชน์โดยตรงของผู้ใช้ และมักเป็ นเหตุผลสาคัญในการ
เลือกซื ้อด้ วยสีที่มีความคงทนต่อแสงไม่ดี จะพบว่า สีซีดจางง่ายแม้ ไม่ได้ สมั ผัสกับแสงแดดโดยตรง
ส่วนสีที่ไม่คงทนต่อการซัก สังเกตได้ คือ สีเปลี่ยนจากเดิมเมื่อซัก สีตกละลายในนา้ มากและตก
เปื อ้ นติดผ้ าอื่น การตรวจวิเคราะห์ความคงทนของสีของกรมหม่อนไหม ประกอบด้ วย 2 มาตรฐาน
หลักๆ คือ มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และมาตรฐานอุตสาหกรรม
3.3.1 การตรวจวิเคราะห์ระดับความคงทนของสี
การตรวจที่เป็ นมาตรฐานสากลมีหลายระบบ เช่น ระบบไอเอสโอ (ISO) AATCC
ของสหรัฐอเมริ กา หรื อ JIS ในประเทศญี่ปนุ่ สาหรับในประเทศไทยใช้ มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งมี
วิธีตรวจใกล้ เคียงกับระบบ ISO ส่วนระดับความคงทนของสีที่ยอมรับได้ สาหรับผ้ าไหมทั่วไปมัก
เป็ นระดับดีปานกลาง หรื อที่ระดับ 3-4 ทังความคงทนต่
้
อแสงและการซัก สาหรับบางประเทศเช่น
กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรื อ EU กาหนดคุณภาพสีของสิ่งทอ ให้ มีความคงทนของสีต่อ
การซักทัง้ 2 คุณสมบัติ ที่ระดับ 3-4 เป็ นอย่างน้ อย ส่วนความคงทนของสีตอ่ แสงไม่น้อยกว่าระดับ
4
จากการตรวจวิ เคราะห์ เส้ น ไหมที่ ย้ อ มสี ด้ ว ยวัส ดุธ รรมชาติ แ ละวิ ธี การตาม
ภูมิปัญญาที่สารวจรวบรวมในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ พบว่าร้ อยละ 55 ภูมิปัญญาที่ย้อม
สี ไหมได้ สี ที่ มี ค วามคงทนต่อ แสงและการซัก ระดับ ดี ป านกลางขึน้ ไป (ระดับ 3-4 ขึน้ ไป) บาง
ภูมิปัญญาเมื่อตรวจระดับคุณภาพความคงทนของสีตอ่ แสง พบว่า อยู่ในระดับดีแต่ คณ
ุ ภาพความ
คงทนของสีตอ่ การซักต่า หรื อบางภูมิปัญญาเมื่อตรวจระดับคุณภาพความคงทนของสีตอ่ การซัก
พบว่า อยู่ในระดับดีแต่คณ
ุ ภาพความคงทนของสีตอ่ แสงต่า จึงควรต้ องมีการพัฒนาปรับปรุงก่อน
นาไปใช้ เพื่อไม่ให้ คณ
ุ ภาพผ้ าไหมไทยด้ อยลงได้ สาหรับพืชหรื อวัสดุบางชนิดที่ย้อมได้ สี คณ
ุ ภาพดี
มีค่าความคงทนของสีดีถึงดีมาก(ระดับ 4-5 ถึงระดับ 5-6)แม้ ใช้ เทคนิคการย้ อมแตกต่างกัน หรื อ
การผสมสีจากวัสดุหลายชนิดทาให้ ย้อมได้ สีหลากหลายและเพิ่มคุณภาพความคงทนของสีด้วยจึง
เหมาะสมสาหรับใช้ เป็ นวัสดุสีย้อม และใช้ เป็ นวิธีการย้ อมเส้ นใยไหมที่ดี และยังเกิดประโยชน์ใช้
ทดแทนวัสดุหรื อพืชหายาก เจริญเติบโตช้ าได้
3.3.2. มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การตรวจสอบการตกสี
เพื่อเป็ นการกาหนดขันตอน
้
วิธีการ และผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบการตกสี
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตามข้ อบังคับกรมหม่อนไหมว่าด้ วยการใช้ เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทย พ.ศ. 2554 ทัง้ 4 ชนิ ด ได้ แก่ Royal Thai Silk , Classic Thai Silk , Thai Silk และThai
Silk Blend โดยประกอบด้ ว ยอุป กรณ์ ดัง นี ้ น า้ ดื่ ม บริ โภค สบู่ม าตรฐาน (Standard soap) ISO

56
105:1989C01 to C05 ภาชนะส าหรั บใส่ผ้าซักสี ขาวขนาดเส้ นผ่าศูน ย์ กลาง 15-20 เซนติเมตร
จ านวน 6 ใบต่ อ ชุ ด กระบอกตวงขนาด 300 ,1000-2000 มิ ล ลิ ลิ ต ร กระบอกฉี ด (Syringe)
หรื อ กระบอกตวง ขนาด 50-100 มิลลิลิตร เทอร์ โมมิเตอร์
วิธีการเตรี ยมสารละลายสบูม่ าตรฐาน
1) ชัง่ สบูม่ าตรฐาน (Standard soap) น ้าหนัก 2 กรัม
2) ละลายสบูม่ าตรฐาน ในน ้าอุน่ อุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ปริมาตร 100
มิลลิลิตร ในกระบอกตวงขนาด 300 มิลลิลิตร
3) ใช้ แท่งแก้ วคนให้ สบูล่ ะลาย
4) เทใส่กระบอกตวงขนาด 1000-2000 มิลลิลิตร แล้ วเติมน ้าดื่มบริโภคให้ ได้
ปริมาตร
ทังหมด
้
1000 มิลลิลิตร ใช้ แท่งแก้ วคนให้ สบูล่ ะลายเข้ ากัน
วิธีการตรวจสอบการตกสีโดยวิธีการซัก
1) ตัดผ้ าไหมที่จะทดสอบซักขนาด 3X5 เซนติเมตร หรื อ เส้ นไหมแต่ละสี น ้าหนัก
ประมาณ0.3-0.5 กรัม (ในกรณีที่ไม่สามารถตัดเนื ้อผ้ าได้ ) จานวน 2 ชิ ้นๆแรก
สาหรับทดสอบการตกสี ส่วนอีกชิ ้นสาหรับเย็บติดในแบบทดสอบการตกสี
2) ใช้ กระบอกฉีด (Syringe) หรื อ กระบอกตวง ตวงน ้าสบู่ที่ละลายแล้ วปริ มาตร
50 มิลลิลิตร เทลงภาชนะสีขาวสาหรับใส่ผ้า/เส้ นไหมซัก เตรี ยม 3 ชุด
3) ตวงน ้าเปล่าปริ มาตร ๕๐ มิลลิลิตร สาหรับล้ างผ้ า/เส้ นไหมที่ซกั แล้ ว เตรี ยม 3
ชุด
4) นาผ้ าไหม/เส้ นไหม ที่จะทดสอบการตกสี ลงซัก ใช้ แท่งแก้ วหรื อแท่งพลาสติก
กดผ้ า/เส้ นไหมให้ น ้าซึมเข้ าจนทัว่ แล้ วคนเบาๆ 5 นาที นาผ้ าขึ ้นจากน ้าสบู่ บีบ
น ้าออกให้ หมาดๆ ตรวจดูสีของน ้าสบู่ แล้ วบันทึกผลการทดลอง
5) ทาซ ้าตามข้ อ 4 อีก 2 ครัง้ รวมการซักและล้ างทังหมด
้
3 ครัง้ (หมายเหตุ *ให้
ผ่าน ถ้ าเป็ นการย้ อมด้ วยสีธรรมชาติกรณีย้อมสีเคมีถือว่าไม่ผา่ น)
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ตาราง 6 ตัวอย่างการซักตามแผนภาพด้ านล้ าง
กรณีท่ ี
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
1
ไม่ตก
จาง
2
ไม่ตก
จาง
3
จาง
จาง
4
ตกเข้ ม
จาง
5*
จาง
ไม่ตก
6
ไม่ตก
ไม่ตก

ครัง้ ที่ 3
จาง
ตกเข้ ม
ไม่ตก
ไม่ตก
ไม่ตก
ไม่ตก

ผลการพิจารณา
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน

4.ทฤษฏีสี
สี คือลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้ เห็นเป็ นสี ในทางวิทยาศาสตร์ ให้ คาจากัด
ความของสีว่า เป็ นคลื่นแสงหรื อความเข้ มของแสงที่สายตาสามารถมองเห็น ในทางศิลปะ สีคือ
ทัศนธาตุอย่างหนึ่งที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของงานศิลปะ และใช้ ในการสร้ างงานศิลปะ โดยจะ
ทาให้ ผลงานมีความสวยงาม ช่วยสร้ างบรรยากาศ มีความสมจริ ง เด่นชัดและน่าสนใจมากขึ ้น สี
เป็ นองค์ประกอบสาคัญ อย่างหนึ่งของงานศิลปะ และเป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความรู้ สึก
อารมณ์ และจิตใจ ได้ มากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ในชีวิตของมนุษย์มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั สี
ต่าง ๆ อย่างแยกไม่ออก โดยที่สีจะให้ ประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ
4.1. พัฒนาการแนวคิดของสี
ในยุค หิน หรื อ ยุค ส าริ ดนัน้ มนุษ ย์ เลื อกใช้ สี จ ากสิ่ งที่ ม องเห็ น หิ น ดิน ต้ น ไม้ ใบไม้
ดอกไม้ และเลือด นามาวาดและทาลงบนผนังถา้ ลงบนตัวมนุษย์ เพื่ อแสดงออกถึงพลังอานาจ
ความเข็มเข็ง และการเอาชีวิตรอด หรื อแม้ แต่การถ่ายทอดเรื่ องราวในชีวิตผ่านการวาดรูปบนผนัง
ถ ้า เมื่อเริ่ มเข้ าสู่ยุคโบราณเราสามารถแบ่งออกได้ เป็ นช่วงของวัฒนธรรมเฟื่ องฟู ดังจะเห็นได้ จาก
วัฒนธรรมอียิปต์โบราณที่ใช้ สีที่เป็ นแบบแผนทางประเพณีนิยม การใช้ สีจะไม่นิยมสร้ างแสงเงาจะ
เห็ น แต่สี ที่ ส ด สี ที่ จัด เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง พิ ธี ก รรมทางศาสนาบริ เวณอาคาร ผนัง วิ ห าร ในขณะที่
วัฒนธรรมอียิปต์เริ่ มเสื่อมอานาจอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ในบริ เวณบาลิโลเนียและแอสซีเรี ยเริ่ ม
เข้ ามามีบทบาทในบริ เวณทวีปอาหรับไปจนถึงบริ เวณเอเชีย ในอารยธรรมนีเ้ องที่เป็ นต้ นกาเนิด
ของ อารยธรรมครี ต (Cretan Civiliaotion) ใช้ สีหลากหลายมากขึ ้น สีถูกใช้ ในการสื่อสารงานทาง
ศิลปะมากกว่าพิธีกรรม โดยใช้ สีที่มีลกั ษณะเหมือนการมองเห็นจริ ง หรื อพยายามเลียนแบบสีที่
มองเห็น(Patrick Baty, 2017)
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ยุ ค กรี ก นั น้ กล่ า วได้ ว่ า สี แ ทบจะไม่ ไ ด้ ถู ก ให้ ความส าคัญ เท่ า กั บ ประติ ม ากรรม
แต่สามารถพบสีจากภาชนะ โถ เครื่ องใช้ ที่เป็ นดินเผา ประกอบด้ วยสี ขาว เทา ดา น ้าเงิน และแดง
หลังจากที่อารยธรรมโรมันได้ เข้ ามายึดครองและแผ่อานาจ กลับทาให้ สีนนเป็
ั ้ นส่วนสาคัญของงาน
ศิล ปะไม่ ว่าจะเป็ น ภาพเขี ย น จิ ต กรรมผาผนัง และศิล ปะโมเสกที่ มี สี สัน ที่ ห ลากหลาย สดใส
ลักษณะการใช้ สีของโรมันก็ถกู เผยแพร่และกระจายตัวสูแ่ ดนอาณานิคมที่ปกครองโดยโรมัน จนถึง
ช่วงยุคต้ นของคริ สเตียน การใช้ สีในงานศิลปะจึงถูกตีความและคนหาความหมายของการใช้ สีเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของมนุษย์ไม่วา่ จะด้ านสุนทรี ย์ ด้ านการใช้ งาน สียงั เป็ นสิ่งที่แสดงออก
ถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก การต่ อ ต้ า น สภาวะทางสัง คมที่ ยุ ค ต่ อ มางานศิ ล ปะในยุ ค ต่ า งๆได้ มี
การตีความสีในมิตทิ ี่แตกต่างกันออกไป
ในช่วงเริ่มต้ นของงานศิลปะสมัยเรอนาส์ซองส์ศิลปิ นจะใช้ สีที่พยายามให้ เหมือนจริ ง
ที่สดุ ประณีตที่สดุ เพื่อถ่ายทอดความสุนทรี ย์และกลวิธีตา่ งๆที่มีความปาณีตอย่างมากแสดงออก
ถึงความเก่งและทักษะของศิลปิ น แนวคิดของเรอเนส์ซองส์ยั งถูกส่งต่อมาในช่วงแรกของศิลปะ
บาโรกแต่ถูกศิลปิ นตีความในมิ ติที่แสดงออกของสี เหมื อนจริ งลดการประดิษฐ์ สีความสวยงาม
แต่พยายามเลือกใช้ สีที่สะท้ อนความเป็ นจริงมากขึ ้น สีจึงมีคา่ น ้าหนักที่เข้ ม สีคา่ น ้าหนักที่มืดและ
สว่าง เพื่อให้ สร้ างความสมจริ งมากยิ่งขึ ้น การเลือกใช้ สีที่สะท้ อนความรู้สึกจริ งของสังคมขณะที่มี
การเปลี่ยนแปลงอานาจจากรูปแบบของชนชันสู
้ งสู่ชนชันพ่
้ อค่าที่มีเงิน ทาให้ ศิลปะฟื น้ ฟูคลาสสิก
จึงได้ เกิดขึ ้นจากการลุกขึ ้นของชนชันแรงงานในฝรั
้
่งเศส หรื อเรี ยกว่า การปฏิวตั ิฝรั่งเศส ที่ทุกคน
มี เ สรี ภ าพทางความคิ ด การพู ด สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน การปกครองแบบสาธารณ รั ฐ สภาและ
สภาประชาชน จนในช่วงต้ นศตวรรษที่ 19 มีการใช้ สีอย่างเป็ นแบบแผน โดย อะคาเดมี ฟรองซัว
(Acadamie Francaise) ก่ อตัง้ ขึน้ ในฝรั่ งเศส ได้ น าแนวคิด สติปั ญ ญาสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยใจ
การใช้ สี ในจิต รกรรมเป็ น การใช้ สี เพื่ อตอบสนองความแม่น ยาในการวาดเส้ น ความสมจริ งคื อ
เป้าหมายสูงสุด ซึง่ ต่อมานันกลายเป็
้
นแนวคิดการใช้ สีที่เป็ นสากล และเป็ นรากฐานแนวทางในการ
ใช้ สีในงานออกแบบ
ความเป็ นมาของทฤษฏี สี ท างฝั่ ง ตะวัน ตกเริ่ ม ที่ จ ะมี การค้ น หาแนวทางอย่างเป็ น
รู ป ธรรมจากการสร้ างองค์ ค วามรู้ ยึ ด หลัก ของยุค สมัย ใหม่ แ ละกรอบคิด แบบสมัย ใหม่ นิ ย ม
(Modernism) ที่ มี พื น้ ฐานมาจากความเชื่ อ แบบมนุ ษ ย์ นิ ย ม (Humanism) ซึ่ ง เชื่ อ ว่า มนุ ษ ย์ มี
สติปัญญาสูงเหนือเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลก สามารถใช้ สติปัญญาและเหตุผลแสวงหาความ
จริ งจากการศึกษาธรรมชาติ จากความเชื่อนี ้มนุษย์จึงขวนขวายแสวงหาความรู้ค วามเข้ าใจความ
จริ ง ของโลกรอบตัว และเป็ น พื น้ ฐานส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ด ความก้ าวหน้ า ทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยีใหม่ๆ วิทยาศาสตร์ นนั ้ เป็ นอีกแนวทางที่สร้ างสีจากสมมุติฐานทางการมองเห็นต่างๆ
เมื่อ โดมีการปฏิวตั ทิ างวิทยาศาสตร์ ในยุโรปในช่วงระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 15 – 17 ทาให้ เกิดองค์
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นความรู้ที่มีความเป็ นวัตถุวิสยั หรื อความเป็ นจริ งต้ องการพิสตู รจาก
วิธีวิทยา ซึ่งเป็ นระบบชัดเจนพิสูจน์และตรวจสอบได้ ทาให้ วิทยาศาสตร์ กลายเป็ นศาสตร์ พื ้นฐาน
ในการคิดเรื่ องความจริ งและทฤษฎีความรู้ เทียบเคียงให้ แก่ศาสตร์ อื่นๆ ความรู้ เรื่ องสีจึงเชื่อมโยง
อย่างแยกไม่ออกจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในยุคสมัยใหม่หลักการเกี่ ยวกับทฤษฎี สี โดยที่
นักวิทยาศาสตร์ และศิลปิ นได้ มีการผลิตเม็ ดสีขึน้ มาจากวัสดุทางธรรมชาติและผสมกับสารเคมี
เพื่ อ ท าให้ เกิ ด สี ที่ ห ลากหลาย ปรากฏเป็ นงานเขี ย นครั ง้ แรกในหนัง สื อ ชื่ อ Il Libro dell’arte
(The Craftman’s Handbook) ของเชนนิโน เชนนินี (Cennino Cennini) จิตรกรชาวทัสคัน ที่เขียน
ขึ ้นราวประมาณปี ค.ศ. 1390 ให้ ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ ยวกับการเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับการวาด
ภาพ ทัง้ จิ ตรกรรม ฝาผนัง สี ปูน เปี ยก (Fresco) และภาพวาดสี ฝุ่น (Egg Tempera) บนแผ่น ไม้
นับ ตัง้ แต่วิ ธี ก ารเตรี ย มสี ไปจนถึ ง ขัน้ ตอนและวิ ธี ก ารต่างๆ ในการวาดภาพอย่ างละเอี ย ดเขา
นาเสนอการใช้ สีสดและการผสมสีสดด้ วยสีขาวเพื่อแสดงความเป็ นแสง ทฤษฎีของเขาถูกใช้ เป็ น
แม่แบบของการวาดภาพในอิตาลี ในคริสต์ศตวรรษที่15
ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1435 เลโอเน บาตติ ส ตา อั ล แบร์ ตี (Leone Battista Alberti)
นัก คิด และสถาปนิ ก ชาวอิ ต าเลี ย นได้ ตี พิ ม พ์ เอกสารชื่ อ Della Pittura (On Painting) มี เนื อ้ หา
หลักๆ เกี่ยวกับการวาดภาพจาลองความเป็ น 3 มิติอย่างเป็ นระบบด้ วยหลักทัศนียวิทยาแบบจุด
เดี ย ว (Single-point Perspective) เขาแบ่ ง พื น้ ที่ ข องหนั ง สื อ ส่ ว นหนึ่ ง เขี ย นเรื่ อ งสี แสง เงา
การผสมสีสดด้ วยสีขาวและดา เพื่อสร้ างแสงเงาและความเป็ น 3 มิติให้ แก่วตั ถุ การเลือกใช้ สีให้
เกิดความโดดเด่นโดยการเน้ นค่าของสีให้ โดดเด่นด้ วยการนาสีอื่นมาวางข้ างเคียง รวมถึงสีที่มีผล
ต่อความรู้สึกและที่ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ชม เราสามารถพบการบันทึกการใช้ สีได้ จากสมุดบันทึก
ต้ น ฉบับลายมื อของ เลโอนาร์ โด ดา วินซี (Leonardo da Vinci) ซึ่งเขี ยนเกี่ ยวกับงานจิตรกรรม
และถู ก รวบรวมในเวลาต่ อ มาโดยลู ก ศิ ษ ย์ ข องเขา ฟรานเชสโก เมลซี่ (Francesco Melzi)
ในปี ค.ศ.1540 หนังสือมีชื่อว่า Libro di Pittura (Treatise on Painting) ได้ ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่
ในรูปแบบของหนังสือใน ปี ค.ศ.1651
ในขณะเดียวกันในปี ค.ศ. 1708 ได้ มีการตีพิมพ์ วงจรสี โดย Claude Boutet เขาได้
วาดวงกลม 7 สี และ 12 สี ซึ่งวงจรสีที่เข้ าตีพิมพ์นนประกอบด้
ั้
วย สี แดง น ้าเงิน ส้ ม เหลื อง เขียว
และสีม่วง แต่ก็ยงั มีข้อผิดพลาดในการจัดตาแหน่งของสี ม่วงและชมพูที่ผิดตาแหน่งกัน ทังนี
้ ้งาน
ตีพิมพ์ของเขาก็ได้ เป็ นต้ นแบบให้ กบั แนวคิดทฤษฏีวงจรสีในเวลาต่อมา (Patrick Baty. 2017:108)
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ภาพประกอบ 53 ภาพวงจรสีทงั ้ 2 แบบของ Claude Boutet
ที่มา: จากhttps://programmingdesignsystems.com /color/a-short-history-of-colortheory/
การมองเห็ น สี ก็ เป็ น ส่วนส าคัญ มากกว่าวัสดุให้ สี ที่ ส ามารถสร้ างกลุ่ม สี ที่มี ค วาม
หลากหลายได้ ทาให้ มี นักคณิ ตศาสตร์ และดาราศาสตร์ ช าวเยอรมัน โทเบียส เมเยอร์ (Tobias
Mayer) ศึกษาสีที่ตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้ โดยสีที่มนุษย์สามารถมองได้ มีพื ้นฐานมาจาก
3 สีหลัก คือสีแดง สีเหลือง และสีฟ้า ในปี ค.ศ. 1758 โดยเป็ นในรู ปแบบสามเหลียม เขาพบว่า
มนุษย์ไม่สามารถแยกหรื อมองเห็นสีที่ใกล้ เคียงหรื อแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อย เขาจึงแทนค่าโดย
การไล่คา่ น ้าหยักของสีผา่ นการผสมสีทงั ้ 3 สีให้ ได้ มากที่สดุ และผสมสีดาและขาว โดยกาหนดเป็ น
ตัวอักษรต่างๆ จึงเกิดเป็ นสามเหลียมของการผสมสีขึ ้น เพื่อพิสตู รว่ามนุษย์สามารถมองเห็นสีอะไร
บ่างผ่านสีทางจิตกรรมทัง้ 3 สี (Patrick Baty. 2017:108)

ภาพประกอบ 54 ภาพสามเหลียมการผสมสีทงั ้ 3 สี ของ โทเบียส เมเยอร์ โดยระบุตวั อักษร
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ภาพประกอบ 55 ภาพสามเหลียมการผสมสีทงั ้ 3 สี ของ โทเบียส เมเยอร์
ที่ มา: จากhttps://www.pinterest.com/search/pins/?q=Tobias% 20Mayer&rs=typed&term_
meta []=Tobias%7Ctyped&term_meta[]=Mayer%7Ctyped
ช่วงปลายของของปี ค.ศ. 1766-1788 ได้ มี นักกี ฏ วิทยา ชาวอังกฤษ ชื่อว่า Moses
Harris ได้ สร้ างวงจรสี่ที่มีการผสมสีมากที่สดุ โดยการนาสีขาวและดาเข้ าไปเป็ นส่วนผสมของสี เกิด
เป็ นวงจรสีที่เกิดจากธรรมชาติของการผสมสี ถึง 360 เฉดสี ที่ได้ จากสี 3 สีคือ แดง เหลือง น ้าเงิน
และเขายังผสมสีขนที
ั ้ ่ 2 ด้ วยกัน เกิดเป็ นวงจรสีต้นแบบที่พฒ
ั นาแนวทางการเกิดสีมาจากช่วงต้ น
คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 17 ซึ่ง ต่อมาวงจรสี ข องเขาได้ เป็ น ต้ น แบบในการน าสี ไปใช้ ในศิลปะและการ
ออกแบบอย่างมากมายโดยเฉพาะจิตกรรมและงานศิลปะ วงจรนี ้สามารถสะท้ อนความอิ่มตัวของ
สีที่ไม่สามารถจะผสมสีได้ มากกว่านี ้ และที่สาคัญยังพบสีที่เกิดจากการผสมของสามสี คือ ส้ ม ม่วง
และเขียว ซึง่ เป็ นสีขนที
ั ้ ่ 2 ที่ได้ การสีหลักคือสี แดง เหลืองและน ้าเงิน (Patrick Baty. 2017:109)
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ภาพประกอบ 56 ภาพวงจรสีแม่ของ Moses Harris

ภาพประกอบ 57 ภาพวงจรสีของ Moses Harris
ที่ ม า :จ า ก https://www.pinterest.com/search/pins/?q= herris% 20color% 201766&rs=
typed&term_meta[]=herris%7Ctyped&term_meta[]=color%7Ctyped&term_meta[]=1766%7Ctyped
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เมื่อถึงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ความรู้เรื่ องสีมีความก้ าวหน้ ามากยิ่งขึ ้นและกลายเป็ น
หัวข้ อที่ โต้ แย้ งกันในวงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ วงการศิลปะและช่างฝี มืออย่างกว้ างขวาง เมื่อ
เซอร์ ไอแซค นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษตีพิมพ์หนังสือ Optics ออกมาในปี ค.ศ. 1704 ทา
ให้ คนรู้ ว่าสีคือคลื่นแสงและแสงสีขาวประกอบขึน้ จากการรวมตัวของแสงสีต่างๆ แสงสีขาวจาก
ดวงอาทิตย์เมื่อหักเหผ่านแท่งแก้ วสามเหลี่ยม (prism) แสงสีขาวจะกระจายออกเป็ นสีร้ ุง เรี ยกว่า
สเปคตรัม มี 7 สี ได้ แก่ ม่วง คราม นา้ เงิน เขียว เหลือง ส้ ม แดง และได้ มีกาหนดให้ เป็ นทฤษฎี สี
ของแสงขึ ้น ความจริ งสีร้ ุ งเป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ ้นและพบเห็นกันบ่อยๆ อยู่แล้ ว
ซึง่ เกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์หรื อแสงสว่างเมื่อผ่านละอองน ้าในอากาศ แสงสว่างสีขาวผ่าน
แท่งแก้ วสามเหลี่ยม และกระจายออกเป็ นสีร้ ุง 7 สี แต่ในภาพปรากฏเพียง 6 สี เพราะสีครามกับสี
ม่วงแยกไม่ค่อยออก เลยรวมเป็ นสีเดียว คลื่นแสงที่สายตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็น ได้ แก่คลื่น
แสงอินฟราเรด และที่ช่วงคลื่นความถี่ต่ากว่าลงมา กับคลื่นแสงอุลตราไวดอเลต และที่ช่วงคลื่น
ความถี่ สูง ขึ น้ ไป ส าหรั บ ช่ว งคลื่ น สี แ ดงมี ช่ว งคลื่ น ยาวและสี ม่ ว งมี ช่ว งคลื่ น สัน้ สี ที่ ใช้ ในการ
ออกแบบจะมาจากการผสมของแม่สี แม่สีมีหลายประเภทดังนันจะต้
้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับแม่
สีให้ ดีเสียก่อน จึงจะสามารถนาสีไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง ในช่วงต้ นของการคิดค้ นแนวทางการใช้ สี
ในต้ นปี ศตวรรษที่ 17 แนวคิดทางด้ านการมองเห็นของ เซอร์ ไอแซค นิวตัน ยังไม่มีผลมากกับแนว
การสร้ างสี เนื่ องจากแนวคิดเหล่านัน้ ยังถูกกาหนดด้ วยวัสดุให้ สีและเทนโนโลยี ในสมัยนัน้ แต่
ต่อมาในช่างปี ศตวรรษที่ 18 จะพบว่าเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และศิลปะสามารถเชื่องโยงกันได้
อย่างกลมกลืนและสามารถอธิบายความเป็ นมาและนาไปใช้ ได้ จริง

ภาพประกอบ 58 ภาพแสดงมองเห็นเมื่อแสงหักเหในทฤษฏีของเซอร์ ไอแซค นิวตัน
ที่มา: จาก http://web.mit.edu/bcs/schillerlab /research /A-Vision/A10-1.html
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ในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 นีเ้ องที่ความรู้ เรื่ องทฤษฎีสีก้าวหน้ าอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อมี
การทดลองค้ นคว้ าอย่างจริ งจังในเรื่ องผลทางจิ ตวิทยาที่ สี มี ต่อการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
ความเปรี ยบต่างของสีคู่ ตรงข้ ามหรื อสีค่เู ติมเต็ม(Complementary) ซึ่งเกิดขึ ้นในระบบการรับรู้ ที่
เรี ย กว่ า ภ าพ ติ ด ต า (After-image) น อก จากนี ้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษ าอย่ า งล ะเอี ยด ใน เรื่ อ ง
คุณสมบัติเฉพาะของสีตา่ งๆ ความก้ าวหน้ าในการศึกษาเรื่ องสี ดังจะเห็นในช่วงต้ น ปี 1813 ได้ มีผ้ ู
คิ ด คนวงจรสี ที่ เ ป็ นแนวทางให้ กั บ การวาดภาพของจิ ต กร ในหนั ง สื อ An introduction to
perspective, dialogues between the author’s children ในบท The Painter’s Compass โดย
Charles Hayter ซึ่ง ได้ ทาแนวทางในการนาสี 3 สี คือ แดง น า้ เงิน เหลื อ งมาสร้ างวงจรสี โดยที่
แกนกลางคือสีดาและไล่ค่าน ้าหนัก แนวทางการใช้ สีของเขาแน่นเรื่ องสีที่มีรูปแบบที่สะท้ อนการ
มองเห็นของสายตาในรูปแบบปริ ซึม ความสว่างของสีสามารถขยายเฉดสีได้ มากขึ ้น และสีที่ได้ จะ
เป็ นธรรมชาติกลมกลืนมากกว่าการนาสีที่เข้ มมาใช้ จึงนาสีดาเป็ นที่ที่อยู่ตรงกลางสุด แนวคิดของ
เข้ าได้ รั บ การพั ฒ นามาจาก แนวคิ ด ของ Moses Harris ในปี ค.ศ. 1766 (Patrick Baty.
2017:127)

ภาพประกอบ 59 ภาพวงจรสีของ Charles Hayter
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ภาพประกอบ 60 ภาพวงจรสีของ Charles Hayter
ที่ ม า : https://www.pinterest.com/search/pins/?q= Charles% 20Hayter&rs= typed&term_
meta[]=Charles%7Ctyped&term_meta[]=Hayter%7Ctyped
Charles Blanc ผู้อานวยการพิพิธภัณ ฑ์ ศิลปะและอินทีเรี ยของฝรั่งเศส และยังได้ เป็ น
ผู้อ านวยการ E’cole des Beaux-Art ในช่วงปี 1813-1882 เขาได้ เขี ย นหนังสื อ เป็ น จ านวนมาก
เกี่ ยวกับ ทฤษฏี ท างศิล ปะและที่ ส าคัญ เขาคิด แนวทางการใช้ สี ให้ กับ นัก ออกแบบและศิล ปิ น
โดยเฉพาะศิลปิ นนีโออิมเพรสชันนิส ที่ได้ นาทฤษฏีและแนวทางการใช้ สีของเขาไปเป็ นส่วนหนึ่งใน
รูปแบบของศิลปะแขนงนี ้ เนื่องจากแนวคิดนี ้สามารถเพิ่มปริมาณสีที่สะท้ อนกับแสงได้ อย่างชัดเจน
เป็ นแนวทางวิทยาศาสตร์ และมีเหตุผลมากกว่าแนวทางของศิลปิ นอื่นๆ ที่พึ่งสัญชาตญาณในการ
ใช้ สี โดยสีทงหมดจะถู
ั้
กวางไว้ แบบเชื่อมโยงและสามารถผสมสีได้ ตามรูปวงจรสรรูปดาว โดยแต่ละ
ขันของการผสมสี
้
จะได้ สีที่อยูร่ ะหว่างกลาง อาทิ สีเหลือง และสีน ้าเงิน ตรงการคือสีเขียว ซึง่ เป็ นสีที่
เกิดจากสีเหลืองและน ้าเงินมาผสมกัน ในรูปดาวนี ้ จะพบ สีขนที
ั ้ ่ 1 2 และ 3 ซึง่ แนวคิดนี ้ในปัจจุบนั
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ยังนามาใช้ เป็ นพื ้นฐานของการให้ สีในงานศิลปะและการออกแบบอย่างกว้ างขวาง (Patrick Baty.
2017:175)

ภาพประกอบ 61 ภาพวงจรรูปดาวอธิบายการเกิดสีของ Charles Blanc (1876)
ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin /350295677252925156/
สีที่เกิดจากแนวคิดทาแบบวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ซึ่งเน้ นไปที่ความจริ งทางกายภาพ
หรื อฟิ สิกส์ของสี ศิลปิ นจึงได้ รับประโยชน์จากความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์
โดยเฉพาะจิตวิทยาการรับรู้ทาให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเห็นสี ซึง่ เป็ นผลจากการ
ท างานระหว่างดวงตารับ ภาพส่ งให้ กับ สมองซึ่ง จะจัด การข้ อ มูล ตามที่ ด วงตารั บ มาท าให้ เรา
มองเห็น สี ไม่ต รงกับความจริ งทางกายภาพของสี จ ริ ง ดัง เช่น ปรากฏการณ์ ภาพติดตา (Afterimage) ที่สมองสร้ างการชดเชยการเห็นภาพขึ ้นเพื่อสร้ างความสมดุลทางจิตวิทยา และการเข้ าใจ
เรื่ องผลความเปรี ยบต่างของสี (Contrast Effect of Colors) เป็ นต้ น
ในต้ น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 เมื่ อ สถาบัน ออกแบบและศิ ล ปะเบาเฮาส์ (Bauhaus)
เกิ ดขึน้ ในไวมาร์ ป ระเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1919 ที่ ส ถาบัน แห่ง นี ม้ ี หมวดวิช าพื น้ ฐานที่ ก ลุ่ม
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ปั ญ ญาชน ทัง้ นักออกแบบและศิลปิ นคนสาคัญๆ อาจารย์หลายท่านของสถาบันได้ สร้ างทฤษฏี
และแนวคิดทางด้ านการออกแบบและศิลปะจานวนมาก พวกเขาได้ สร้ างตาราวิชาการทางศิลปะ
และการออกแบบที่ ส าคัญ ดัง เช่น Johannes Itten ซึ่ง เป็ น ทัง้ ศิ ล ปิ น จิ ต กรรม นัก ออกแบบ ครู
นักเขียนและนักวิชาการศิลปะของสถาบัน เขาได้ คิดคนแนวคิดการใช้ สี ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ให้ กบั
การเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจกระบวนการการเกิดสีและความเหมาะสมลงตัวของสีใน
การออกแบบ เขาอธิบายว่าสีสามารถขยายตัวได้ ถึง 7 เฉดหรื อขันน
้ ้าหนักทังสว่
้ างและเข้ มในเวลา
เดียวกัน และยังขยายสีได้ ถึง 12 สีที่อยู่ในวงจรนันเป็
้ นสีที่คมชัดและชัดเจนที่สดุ เมื่อต้ องการจะใช้
เฉดสี ที่ แตกต่างออกไปก็ ส ามารถสดสัด ส่ว นของความเข้ ม และจัด ของสี ต ามวงจรสี วงจรสี นี ้
สามารถบอกถึ ง ค่า น า้ หนัก ขาวด า โทนเย็ น โทนร้ อน สี คู่ต รงข้ า ม สี ใกล้ เคี ย ง (Patrick Baty.
2017:300)

ภาพประกอบ 62 ภาพแสดงแนวคิดของวงจรสีของ Johannes Itten (1921)
ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/4865295 65977240162/
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ไว้ หลายเล่มบุคคลหนึง่ ที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นคนสาคัญในการศึกษาเรื่ องทฤษฎีสี
ในศตวรรษที่ 20 คือ Josef Albers ศิลปิ นชาวเยอรมัน วิธีคิดของเขารวบรวมอยู่ ในหนังสือเล่ม
บางๆ ชื่อ Interaction of Color ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1963 เมื่อเขาย้ ายหนีภัยสงครามจากเยอรมนี
มาใช้ ชีวิตในอเมริ กาหนังสือเล่มนี ้ได้ รับการยกย่องอย่างมากในวงการศึกษาศิลปะ โดยเฉพาะใน
กลุ่มของบุคคลที่เชื่อในการทางานศิลปะแบบนามธรรม (Abstract Art) วิธีคดิ หลักที่สาคัญของเขา
วางอยู่บนผลที่เกิดขึ ้นแบบสัมพัทธ์ ของสีปฏิกิริยาและอิทธิพลระหว่างสีต่างๆ ที่ถูกวางไว้ ในพื ้นที่
เดียวกันเพื่อให้ เห็นผลเชิงประจักษ์ ในการมองโดยไม่ต้องมีกรอบคิดใดๆ ไว้ ก่อนล่วงหน้ า อย่างไรก็
ตาม แนวทางการใช้ สี นนั ้ ไม่ใช้ การผสมสี แต่ใช้ สีที่มี ที่เห็นจากวัสดุจ ริ งอาทิกระดาษสี และวัสดุ
ต่างๆมาจัดองค์ประกอบทางด้ านศิลปะเพื่อเปรี ยบเทียบความเป็ นไปได้ ในการสร้ างงานศิลปะ โดย
สามเหลี่ยมวงจรสีที่เขาใช้ นนพื
ั ้ ้นฐานมาจากสีน ้าเงิน แดง เหลือง บริ เวณของมุมทัง้ 3 ของรูปทรง
สามเหลียมโดยจะแยกสีในในแต่ละมุมเพื่ออธิบายกลุ่มสีและการเกิดสีจากสีใกล้ เตียง (Patrick
Baty. 2017:301)

ภาพประกอบ 63 ภาพของสามเหลียมสีของ Josef Albers (1963)
ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/5666 09196840996214/
จะพบว่าในช่วงเวลาในพัฒนาการของแนวคิดเรื่ องการกาเนิดสีนนนั
ั ้ กวิทยาศาสตร์
นักวิชาการสาขาการออกแบบ และสาขาอื่นๆนัน้ ให้ ความสาคัญอย่างชัดเจน เพื่อหาการกาเนิน
เฉดสีที่มากมายในการนาไปใช้ ในบริ บทต่างๆ ไม่ว่าจะด้ านการพิสตู รการมองเห็นของมนุษย์ ด้ าน
การนาไปใช้ การออกแบบ งานศิลปะ และงานทางด้ านสุนทรี ย์ โดยจุดเริ่ มต้ นของการกาเนินสีคือ
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วัตถุและสารเคมีให้ สี เมื่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ ามาเกิดการตังค
้ าถามมากมายเรื่ องการกา
เนินสี การสร้ างสี ผสมสี ให้ ลอกเลียนแบบการมองเห็นให้ ได้ มากที่สดุ หลังจากนันงานศิ
้
ลปะจึงเป็ น
หนึ่งในปั จจัยที่มี ผลต่อการศึกษาการดาเนินสี การขยายเฉดสี เพื่อนาไปใช้ โดยเริ่ มมีการพัฒนา
เรื่ องค่าน ้าหนักของสีให้ เหมือนกับแสงที่เห็นจริ ง ต่อมาจึงเริ่ มจึงเริ่ มการการสร้ างการใช้ งานของสี
จับหมวดหมู่ของสี เรื่ องโทน และการนาไปใช้ โดยการนาไปใช้ แบบมีแนวทางที่ชดั เจนเริ่ มเกิดขึ ้น
เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ตามรูปแบบของศิลปะในยุคสมัยที่ทกุ อย่างมีเหตุผลและมีที่มานอก
เหลือจากความสุนทรี ย์ จึงทาให้ การศึกษาเรื่ องสีในปั จจุบนั มีแนวทางที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้ องการในการใช้ งานในปัจจุบนั
ในการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลก็เช่นกัน เราศึกษาแม่สีในการ
ให้ สี แดง เหลือ และน ้าเงิน ในรูปแบบของการย้ อมและสร้ างรูปแบบของการเกิดสีเป็ นวงจรสีที่นกั
ออกแบบสามารถนาไปใช้ สื่อสารกับช่างทอที่มีแนวคิดในการสร้ างสีอีกวิธีคิดหนึ่ง ด้ วยการสร้ าง
แนวทางเฉดสีในการสื่อสารการออกแบบลดข้ อผิดพลาดของสีที่จะผิดเพีย นในการย้ อมและการให้
สี เป็ นแนวทางในการพัฒ นาลวดลายผ้ า จากสี ย้ อ มธรรมชาติ ที่ เป็ นแบบสากลและต่อ ยอด
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างมีแนวทาง
การศึกษาเฉดสี ที่ได้ จ ากการสังเคราะห์ ข้อมูลทางภูมิ ปัญ ญาของผ้ าโฮล จากการ
ทดลองย้ อมเส้ นไหม จากการศึกษาพัฒ นาการของทฤษฏี สี ในตะวันตกเพื่ อเปรี ยบเที ยบนามา
สังเคราะห์ร่วมกับสีที่เกิดขึ ้นจากการย้ อมสีธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้ าโฮล สรุปได้ ว่าในช่วงเวลาใน
พัฒนาการของแนวคิดเรื่ องการกาเนิดสี นันนั
้ กวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาขาการออกแบบ และ
สาขาอื่นให้ ความสาคัญ อย่างชัดเจน เพื่ อหาการกาเนิดเฉดสีในหลากหลายแนวทางที่สามารถ
นาไปใช้ ในบริ บทต่างๆ ไม่ว่าจะด้ านการพิสูตรการมองเห็นของมนุษย์ การออกแบบ งานศิลปะ
และงานทางด้ านสุนทรี ย์ โดยจุดเริ่มต้ นของการกาเนิดสีคือวัตถุและสารเคมีให้ สี เมื่อวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เ ข้ า มาเกิ ด การตัง้ ค าถามมากมายเรื่ อ งการก าเนิ ด สี การสร้ างสี การผสมสี เพื่ อ
ลอกเลียนแบบการมองเห็นให้ ได้ มากที่สุด หลังจากนัน้ งานศิลปะจึงเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีผลต่อ
การศึกษาการกาเนิดสี การขยายเฉดสี เพื่อนาไปใช้ งานทางศิลปะ โดยเริ่ มมีการพัฒ นาเรื่ องค่า
น ้าหนักของสีให้ เหมือนกับแสงที่เห็นจริ ง ต่อมาจึงเริ่ มการการสร้ างแนวทางการเลือกใช้ สีโดยการ
จับหมวดหมู่ของสี โทนสี และวิธีการใช้ ง่ายแบบง่าย ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 แนวทางการใช้ สี
ที่ ชัดเจนเริ่ ม เกิ ด ขึน้ ตามรู ป แบบของศิลปะในยุค สมัย ที่ ทุกอย่างมี เหตุผลนอกเหนื อจากความ
สุนทรี ย์ ทาให้ การศึกษาเรื่ องสีมีการพัฒนาการมาจนถึงปั จจุบนั เพื่อตอบสนองการใช้ งานของสีใน
มิตติ า่ งๆ
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ในการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลเช่นกัน ผู้วิจยั ศึกษาแม่สีใน
การให้ สี แดง เหลือ และน ้าเงิน ในรูปแบบของการย้ อมและสร้ างรูปแบบของการเกิดสีเป็ นวงจรสีที่
นั ก ออกแบบสามารถน าไปใช้ สื่ อ สารงานออกแบบและกั บ ช่ า งทอ เพื่ อ จะผลิ ต ผ้ าทอที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉดสีที่เกิดขึ ้นนันจะเป็
้
นแนวทางการสื่อสารการเลือกใช้ สีระหว่างผู้ทอผ้ าและนัก
ออกแบบ และยัง เป็ นการลดข้ อ ผิ ด พลาดของสี ที่ จ ะผิ ด เพี ย นจากการเลื อ กวัส ดุย้ อ มสี แ ละ
กระบวนการย้ อมให้ ได้ สีตามที่ต้องการอย่างมีแนวทาง เพื่อพัฒนาลวดลายผ้ าจากสีย้อมธรรมชาติ
ที่เป็ นแบบสากลและต่อยอดผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างมีทิศทาง
4.2 ความสัมพันธ์ ของมนุษย์ กับการรั บรู้ ของสี
สรรพสิ่งทัง้ หมายในจักรวาลประกอบไปด้ วยสี ดังนัน้ สิ่งแวดล้ อมรอบตัวมนุษย์จึง
ประกอบไปด้ วยสี สีจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ สีที่เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น สี
ของแสง สีผิวของวัตถุตามธรรมชาติ และสีที่เกิดจากการสร้ างสรรค์ของมนุษย์ เช่น สีของแสงไฟฟ้า
สีของพลุ สีที่ใช้ เขียนภาพ และย้ อมสีวสั ดุต่างๆ เหตุที่มนุษย์ร้ ูจกั ใช้ สี เพราะมนุษย์มีธรรมชาติรัก
สวยรักงาม เมื่ อเห็นความงามตามธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์ วัตถุ ตลอดจนทิวทัศน์ ที่
งดงาม มนุษย์ ก็อยากจะเก็บความงามเอาไว้ จึงได้ นาเอาใบไม้ หินสี เปลือกหอย ฯลฯ มาประดับ
ร่างกาย และยังรู้จกั เอาดินสีและเขม่ามาทาตัว หรื อขีดเขียนส่วนที่ต้องการให้ งาม รวมทังการเขี
้
ยน
ภาพตามผนังถา้ อี กด้ วย ส าหรับ ในปั จ จุบันได้ มี การสังเคราะห์ สี จ ากวัตถุขึน้ มาใช้ ในงานต่างๆ
อย่ า งกว้ างขวางทั่ว ไป จิ ต วิ ท ยาแห่ ง สี (psychology of colors) การใช้ สี ให้ สอดคล้ องับ หลัก
จิตวิทยา จะต้ องเข้ าใจว่าสีใดให้ ความรู้สึกต่อมนุษย์อย่างไร จึงจะใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ความรู้สึก
เกี่ยวกับสี (สมภพ จงจิตต์โพธา, 2556) สามารถจาแนกออกได้ ดงั นี ้
สีแดง ให้ ความรู้สกึ อันตราย เร่าร้ อน รุนแรง มัน่ คง อุดมสมบูรณ์
สีส้ม ให้ ความรู้สกึ สว่าง เร่าร้ อน ฉูดฉาด
สีเหลือง ให้ ความรู้สกึ สว่าง สดใส สดชื่น ระวัง
สีเขียว ให้ ความรู้สกึ งอกงาม พักผ่อน สดชื่น
สีน ้าเงิน ให้ ความรู้สกึ สงบ ผ่อนคลาย สง่างาม ทึม
สีมว่ ง ให้ ความรู้สกึ หนัก สงบ มีเลศนัย
สีน ้าตาล ให้ ความรู้สกึ เก่า หนัก สงบเงียบ
สีขาว ให้ ความรู้สกึ บริ สทุ ธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส
สีดา ให้ ความรู้สกึ หนัก หดหู่ เศร้ าใจ ทึบตัน
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การใช้ สีตามหลักจิตวิทยา สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ได้ หลายประการ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับลักษณะการใช้ งาน สามารถแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขี ยน เพราะสี บรรยากาศใน
ภาพเขียนนัน้ จะแสดงให้ ร้ ูว่าเป็ นภาพตอนเช้ า ตอนกลางวันหรื อตอนบ่าย ประโยชน์ในด้ านการค้ า
ทาให้ สินค้ าสวยงาม น่าซื ้อหา นอกจากนี ้ยังใช้ กบั งานโฆษณา เช่น โปสเตอร์ ตา่ งๆ ช่วยให้ จาหน่าย
สินค้ าได้ มากขึ ้น ด้ านประสิทธิภาพของการทางาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ถ้ าทาสีสถานที่ทางาน
ให้ ถูกหลักจิ ตวิทยา เป็ นทางหนึ่งที่ ช่วยสร้ างบรรยากาศให้ น่าทางานคนงานจะทางามากขึน้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานสูงขึน้ ประโยชน์ด้านการตกแต่ง สีของห้ อง และสีของเฟอร์ นิเจอร์ ช่วย
แก้ ปัญ หาเรื่ องความสว่างของห้ อง รวมทัง้ ความสุขในการใช้ ห้ อง ถ้ าเป็ นโรงเรี ยนเด็กจะเรี ย น
ได้ ผลดีขึ ้น หากเป็ นโรงพยาบาลคนไข้ จะหายเร็วขึ ้น
4.3 ทฤษฏีกับการสร้ างชุดสีในวงจรสี
4.3.1 แม่สีของนักฟิ สิกส์ (spectrum primaries)
แม่สีของนักฟิ สิกส์ มาจากสีของแสง สามารถผสมให้ เกิดสีใหม่ได้ จากข้ อตกลง
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ กาหนดแม่สีของแสงไว้ 3 สี คือสีแดง (red) สีเขียว และสีน ้าเงิน เรี ยกว่าแม่สี
ปฐมภูมิ (additive primary colors) การผสมแม่สีทงั ้ 3 สีด้วยลาแสงบนผนังสีขาว จะปรากฏเป็ นสี
ขาว ถ้ าผสมเป็ นคูร่ ะหว่างสีจะปรากฏสีดงั นี ้ สีแดง ผสม สีเขียว จะได้ สีเหลือง สีแดง ผสม สีน ้าเงิน
จะได้ สีมว่ งแดง สีเขียว ผสม สีน ้าเงิน จะได้ สีฟ้า การผสมด้ วยแม่สีจดั เป็ นการผสมสีในขันที
้ ่1
การผสมสีในขัน้ ที่ 2 เป็ นการนาเอาสีที่ผสมกันแล้ วในขันที
้ ่ 1 มาผสมเข้ าด้ วยกัน
ถ้ าเอาสีฟ้า สีเหลือง และสีมว่ งแดงผสมพร้ อมกันด้ วยแสงจะปรากฏเป็ นสีดา ถ้ าผสมเป็ นคูร่ ะหว่าง
สีจะปรากฏสีดงั นี ้สีฟ้า ผสม สีเหลือง จะได้ สีเขียว สีฟ้า ผสม สีม่วงแดง จะได้ สีน ้าเงิน สีเหลือง
ผสม สี ม่วงแดง จะได้ สีแดง การผสมสี ของแสงจะใช้ แสงสว่างสีขาวส่องผ่านฟิ ลเตอร์ สี แต่ละสี
ออกไปผสมกัน ฟิ ลเตอร์ สีจะดูดกลืนบางสีของแสงสว่างเอาไว้ และยอมให้ บางสีผา่ นออกไปได้ การ
ใช้ ฟิ ลเตอร์ สี นี ม้ ี ป ระโยชน์ ต่อ วงการพิ ม พ์ ม าก เพราะใช้ แยกสี ทาแม่พิ ม พ์ เพื่ อพิ ม พ์ ภ าพสี ต าม
ธรรมชาติฟิลเตอร์ แต่ละสีจะแยกสีได้ 1 สี เช่น ฟิ ลเตอร์ สีน ้าเงิน จะแยกสีเพื่อพิมพ์สีเหลือง ฟิ ลเตอร์
สีเขียวจะแยกสีเพื่ อพิมพ์ สีม่วงแดง ฟิ ลเตอร์ สีแดงจะแยกสีเพื่ อพิมพ์ สีฟ้า ฟิ ลเตอร์ สีเหลืองชนิด
พิเศษ จะแยกสี เพื่ อพิม พ์ สีดา การพิม พ์ สีธรรมชาติจะพิมพ์ เพี ยง 4 สี เท่านัน้ (San Francisco,
1984)
4.3.2 แม่สีของนักเคมี (pigmentary primaries)
แม่สีของนักเคมี สังเคราะห์ม าจากวัตถุโดยนักเคมี ซึ่งนามาใช้ กับวงการศิลปะ
วงการอุตสาหกรรม โดยกาหนดแม่สีไว้ 3 สี คือ สีแดง สีน ้าเงิน สีเหลือง ในการผสมสีถ้านาเอาแม่
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สีมาผสมกันเป็ นคูจ่ ะได้ สีขนที
ั ้ ่ 2 จานวน 3 สี และถ้ านาเอาสีขนที
ั ้ ่ 2 มาผสมกับแม่สี โดยผสมเป็ นคู่
จะได้ สีขนที
ั ้ ่ 3 จนวน 6 สี เมื่อรวมแม่สีเข้ ากับสีขนที
ั ้ ่ 2 และสีขนที
ั ้ ่ 3 แล้ วจะได้ 12 สี วงสี หรื อเรี ยก
อีกอย่างหนึง่ ว่า วงสีธรรมชาติ ประกอบด้ วยแม่สี สีขนที
ั ้ ่ 2 และสีขนที
ั ้ ่ 3 ซึง่ มี สีดงั ต่อไปนี ้
แม่สี 3 สี คือ สีแดง สีน ้าเงิน สีเหลือง
สีขนที
ั ้ ่ 2 เกิดจากการผสมกันระหว่างสีของแม่สี จะเกิดสีขึ ้น 3 สี คือ
สีมว่ ง เกิดจาก สีแดงผสมสีน ้าเงิน
เขียว เกิดจาก สีน ้าเงินผสมสีเหลือง
สีส้ม เกิดจาก สีเหลืองผสมสีแดง
สีขนที
ั ้ ่ 3 เกิดจากการผสมกันระหว่างสีของแม่สีกบั สีขนที
ั ้ ่ 2 จะเกิดสีขึ ้น 6 สี คือ
สีน ้าเงินม่วง เกิดจาก สีน ้าเงินผสมสีมว่ ง
สีเขียวน ้าเงิน เกิดจาก สีน ้าเงินผสมสีเขียว
สีเหลืองเขียว เกิดจาก สีเหลืองผสมสีเขียว
สีส้มเหลือง เกิดจาก สีเหลืองผสมสีส้ม
สีแดงส้ ม
เกิดจาก สีแดงผสมสีส้ม
สีมว่ งแดง
เกิดจาก สีแดงผสมสีมว่ ง

ภาพประกอบ 64 ภาพแสดงการเกิดสีรูปแบบวงจรสี
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คุณ ลักษณะของสี มี 3 ประการ คือสีแท้ คือ สี 12 สีที่ปรากฏ ในวงสีธรรมชาติ
ความจัดของสี คือ ความสดหรื อความบริ สทุ ธิ์ของสีแท้ ความบริ สทุ ธิ์ของสีแท้ จะลดลงเมื่อถูกผสม
ด้ วยสีขาว สีดา หรื อสีคตู่ รงข้ าม น ้าหนักของสี หมายถึง น ้าหนักอ่อนแก่ของสีตามลาดับ เนื่องจาก
ถูกผสมด้ วยสีขาวและดา น ้าหนักของสีจะลดลงด้ วยการใช้ สีข าวผสม น ้าหนักของสีจะเพิ่มขึ ้นปาน
กลางด้ วยการใช้ สีเทาผสม และน ้าหนักของสีจะเพิ่มขึ ้นมากขึ ้นด้ วยการใช้ สีดาผสม น ้าหนักของสี
ยังหมายถึงการเรี ยงลาดับนา้ หนักของสีแท้ ด้วยกันเอง โดยเปรี ยบเทียบน ้าหนักอ่อนแก่กับสีขาว
และดา
4.4 การใช้ เฉดสีสาหรับการออกแบบ
เพื่อใช้ สีให้ เกิดประสิทธิ ภาพมากที่สุดในการนามาออกแบบตรงตามจุดประสงค์มี
หลักในการใช้ อย่างกว้ างๆ 2 ประการ คือ การใช้ สีให้ กลมกลืนกัน และการใช้ สีให้ ตดั กัน ในงาน
หนึ่งๆ อาจจะใช้ สีให้ กลมกลืนกันหรื อตัดกันเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื ออาจจะใช้ พร้ อมกันทัง้ 2
อย่าง ทังนี
้ ้แล้ วแต่ความประสงค์ของนักออกแบบ (Adams & Teddy Lee Stone, 2017)
4.4.1. การใช้ สีให้ กลมกลืนกัน
เป็ นการใช้ สีหรื อน ้าหนักของสีให้ ใกล้ เคียงกันหรื อคล้ ายคลึงกัน เช่น การใช้ สีแบบ
เอกรงค์ เป็ นการใช้ สีสีเดียวที่มีน ้าหนักอ่อนแก่หลายลาดับ การใช้ สีข้างเคียง เป็ นการใช้ สีที่ เคียงกัน
2 ถึง 3 สี ในวงสี เช่น สีแดง สีส้มแดง และสีม่วงแดง การใช้ สีใกล้ เคียง เป็ นการใช้ สีที่อยู่เรี ยงกันใน
วงสีไม่เกิน 5 สี ตลอดจนการใช้ สีวรรณะร้ อนและวรรณะเย็น โดยการแบ่งครึ่งวงสี ผ่ากลางสีเหลือง
และสีมว่ ง เพื่อแยกออกเป็ นสองซีก ซีกที่มีสีแดงเป็ นวรรณะร้ อน ซีกที่มีสีเขียวเป็ นวรรณะเย็น

ภาพประกอบ 65 ภาพวงสีเอกรงค์โทนร้ อน

74

ภาพประกอบ 66 ภาพวงสีโทนเย็น
4.4.2. การใช้ สีให้ ตดั กัน
เป็ นการใช้ สีหรื อน ้าหนักของสีให้ แตกต่างหรื อตรงกันข้ าม เช่น การใช้ สีตรงข้ าม
เป็ นคูส่ ีที่ตรงข้ ามกันในวงสีซึ่งเป็ นสีที่ตดั กันอย่างแท้ จริ ง การใช้ สีเกือบตรงข้ ามเป็ นสีที่อยู่เกือบตรง
ข้ ามกันในวงสี เช่น สีเหลืองเกือบตรงข้ ามกับสีม่วงแดงและสีม่วงน ้าเงิน ใช้ รวมกันทัง้ 3 สี การใช้ สี
ตรงข้ าม 2 คู่ที่อยู่เคียงกัน เช่น สีเหลืองตรงข้ ามกับสีม่วง และสีม่วงแดงตรงข้ ามกับสีเขียวเหลือง
การใช้ สีสามเส้ าเป็ นสี 3 สีที่มีระยะห่างเท่าๆ กันในวงสีและการใช้ สีสี่เส้ าเป็ นสี 4 สีที่มีระยะห่าง
เท่าๆ กันในวงสี การใช้ สีตดั กัน ควรคานึงถึงความเป็ นเอกภาพด้ วยวิธีการใช้ มีหลายวิธี เช่น ใช้ สีให้
มีปริมาณต่างกัน ใช้ สีแดง 20 % สีเขียว 80% หรื อใช้ เนื ้อสีผสมในกันและกัน หรื อใช้ สีหนึง่ สีใดผสม
กับสีคทู่ ี่ตดั กัน รวมทังการเอาสี
้
ที่ตดั กันมาทาให้ เป็ นลวดลายเล็กๆ สลับกัน

ภาพประกอบ 67 ภาพวงสีแสดงคูส่ ีตรงข้ าม
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4.4.3. การใช้ คา่ น ้าหนักอ่อนแก่
ระดับ ความสว่างหรื อ ความมื ด ของสี ในความสัม พัน ธ์ กับ ล าดับ สี เทากลางที่
แกนกลาง ซึง่ เรี ยงลาดับจากความมืดสนิทถึงสว่างปานกลางและเรี ยงลาดับจากสว่างปานกลางถึง
สว่างจัด

ภาพประกอบ 68 ภาพวงสีแสดงค่าน ้าหนักขาวไปจนถึงดา

ภาพประกอบ 69 ภาพวงสีแสดงค่าน ้าหนักสีเขียว

ภาพประกอบ 70 ภาพวงสีแสดงค่าน ้าหนักสีแดง
4.4.4. ความจัดของสี
ความอิ่มตัวของสีหรื อที่เรี ยกว่าสีที่มีความจัดจ้ านของสี

ภาพประกอบ 71 ภาพวงสีแสดงความจัดของสีในรูปแบบของ สี RGB
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ระดับที่ 1 ความรู้สึกเกี่ยวกับสี สีมีผลกระทบต่ออารมณ์เป็ นอย่างมาก สีในกลุ่ม
ของสีเย็น เช่น สีเขียว สีน ้าเงิน จะให้ ความรู้สึกสงบ แต่ถ้าสีออกเย็นมากหรื อคล ้ามากอาจจะทาให้
ไม่ร้ ูสึกไม่เบิกบาน กระชุ่มกระชวย และจะกระตุ้นความรู้สึกมากยิ่งขึ ้น ถ้ าสีมีความสว่างสดใสขึ ้น
หรื อใกล้ ไปในทางสี แดง สี เย็นยังมี ผลต่อความรู้ สึกเกี่ ยวกับระยะทางในธรรมชาติด้วย สีที่เย็น
มากๆ เช่น สีน ้าเงิน ถ้ าทดลองโดยนาเอาวัตถุสีน ้าเงินวางไว้ ท้ายห้ อง หรื ออาจจะทาสีท้ายห้ องด้ วย
สีน ้าเงิน จะปรากฏว่าห้ องมีความยาวมากขึ ้นกว่าความเป็ นจริง สาหรับสีร้อนโดยเฉพาะสีแดงเพลิง
ดู เ หมื อ นจะสว่ า ง และถ้ าใช้ สี แ ดงเพลิ ง ที่ ท้ ายห้ อง จะรู้ สึ ก ว่ า ห้ องดู สั น้ กว่ า ความเป็ นจริ ง
(Goldstein. 1968 : 192)
ระดับที่ 2 สีกับการมองเห็น จากการเรี ยนรู้ ทางด้ านจิตวิทยา ทาให้ เราทราบว่า
เมื่อเราตังใจมองจุ
้
ดสีอย่างจดจ่อ สมมุติว่าเป็ นจุดสีส้ม มองประมาณ 30 วินาที แล้ วละสายตา
ออกจากจุดสี ส้ ม มามองที่ พื น้ กระดาษสี ขาว จะปรากฏสี นา้ เงิน อ่อนๆ หรื อสี ฟ้ าแทนที่ จุดสี ส้ ม
จุดที่เห็นจะมีลกั ษณะรูปร่างเหมือนจุดสีส้ม เหตุที่ปรากฏเช่นนี ้ก็เพราะว่าเป็ นปรากฏการณ์ของสีคู่
ตรงข้ ามของสีส้ม ซึง่ ต้ องการจะผสมกับสีส้มให้ เป็ นสีกลางหรื อสีเทานัน่ เอง
5.ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์
Davis (กรมวิชาการ. 2544 : 6-7 ; อ้ างอิงจาก Davis. 1973) ได้ รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ
ความคิด สร้ างสรรค์ของนัก จิ ตวิทยาที่ ได้ กล่าวถึง ทฤษฎี ของความคิด สร้ างสรรค์ โดยแบ่ง เป็ น
กลุม่ ใหญ่ๆ ได้ 4 กลุม่
5.1 ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ เชิงจิตวิเคราะห์
นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคน เช่น ฟรอยด์ และคริ ส ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นผลมาจากความขัดแย้ งภายในจิ ตใต้ สานึก
ระหว่ า งแรงขับ ทางเพศ (Libido) กั บ ความรู้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม (Social conscience)
ส่วน คูไบ และรัค ซึ่ งเป็ นนักจิ ตวิทยาแนวใหม่ กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์นัน้ เกิดขึน้ ระหว่าง
การรู้สติกบั จิตใต้ สานึก ซึง่ อยูใ่ นขอบเขตของจิตส่วนที่เรี ยกว่า จิตก่อนสานึก
5.2. ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ เชิงพฤติกรรมนิยม
นักจิตวิทยากลุ่มนี ้มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์ว่ า เป็ นพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ โดยเน้ นที่ความสาคัญ ของการเสริ ม แรง การตอบสนองที่ ถูกต้ องกับสิ่งเร้ า
เฉพาะหรื อสถานการณ์ นอกจากนี ้ยังเน้ นความสัมพันธ์ทางปั ญญา คือการโยงความสัมพันธ์จาก
สิ่งเร้ าหนึง่ ไปยังสิ่งเร้ าต่างๆ ทาให้ เกิดความคิดใหม่ หรื อสิ่งใหม่เกิดขึ ้น
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5.3. ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ เชิงมานุษนิยม
นักจิตวิทยาในกลุม่ นี ้มีแนวคิดว่าความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาตังแต่
้
เกิด ผู้ที่สามารถนาความคิดสร้ างสรรค์ออกมาใช้ ได้ คือผู้ที่มีสัจการแห่งตน คือรู้ จกั ตนเอง พอใจ
ตนเอง และใช้ ตนเองเต็ม ตามศักยภาพของตนมนุษย์จ ะสามารถแสดงความคิดสร้ างสรรค์ของ
ตนเองมาได้ อย่างเต็ม ที่ นัน้ ขึน้ อยู่กับ การสร้ างสภาวะหรื อบรรยากาศที่ เอื อ้ อานวย ได้ กล่าวถึ ง
บรรยากาศ ที่สาคัญในการสร้ างสรรค์ว่า ประกอบด้ วยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมัน่ คง
ของจิตใจ ความปรารถนาที่จะเล่นความคิดและการเปิ ดกว้ างที่จะรับประสบการณ์ใหม่
5.4. ทฤษฎีอูต้า (AUTA)
ทฤษฎี นี เ้ ป็ นรู ป แบบของการพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ ให้ เกิ ด ขึ น้ ในตัว บุ ค คล
โดยมี แ นวคิ ด ว่า ความคิด สร้ างสรรค์ นัน้ มี อ ยู่ในมนุษ ย์ ทุก คนและสามารถพัฒ นาให้ สูง ขึน้ ได้
การพัฒนาความคิกสร้ างสรรค์ตามรูปแบบอูต้าประกอบด้ วย
5.4.1 การตระหนัก ตระหนักถึงความสาคัญของความคิดสร้ างสรรค์ที่มีต่อตนเอง
สังคมทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต และตระหนักถึงความคิดสร้ างสรรค์ที่มีอยูใ่ นตนเองด้ วย
5.4.2 ความเข้ าใจ คือ มีความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับความคิดสร้ างสรรค์
5.4.3 เทคนิควิธี คือ การรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทงที
ั ้ ่เป็ นเทคนิค
ส่วนบุคคล และเทคนิคที่เป็ นมาตรฐาน
5.4.4 การตระหนักในความจริ งของสิ่ งต่างๆ คือ การรู้ จักหรื อ ตระหนัก ในตนเอง
พอใจในตนเองและพยายามใช้ ตนเองและพยายามใช้ ตนเองเต็มศักยภาพ รวมทังการเปิ
้
ดกว้ างรับ
ประสบการณ์ ต่ างๆ โดยมี ก ารปรับ ตัวได้ อย่างเหมาะสม การตระหนัก ถึ งเพื่ อ นมนุษ ย์ ด้ วยกัน
การผลิตผลงานด้ วยตนเอง และมีความคิด ที่ยืดหยุ่นเข้ ากับทุกรูปแบบของชีวิต องค์ประกอบทัง้ 4
นี ้ จะผลัก ดัน ให้ บุค คลสามารถดึง ศัก ยภาพเชิ ง สร้ างสรรค์ ข องตนเองออกมาใช้ ไ ด้ จ ากทฤษฎี
ความคิดสร้ างสรรค์ที่กล่าวมาแล้ วทังหมด
้
จะเห็นว่าความคิดสร้ างสรรค์เป็ นทักษะที่มีในตัวบุคคล
ทุกคน และสามารถที่จะพัฒนาให้ สงู ขึ ้นได้ โดยอาศัยการเรี ยนรู้และบรรยากาศที่เอื ้ออานวยอ้ างอิง
จาก (กรมวิชาการ. (2544). ความคิดสร้ างสรรค์. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.)
6.ทฤษฎีอัตลักษณ์
ในความหมายของอัตลักษณ์อาจมีหลายที่มา ต้ องแต่เป็ นภาษาอังกฤษที่แปลมาจากคา
ว่า “ Identity” ซึ่งในภาษาไทยได้ แปลว่า เอกลักษณ์ ซึ่งตรงกับคาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
(Oxfore Advance Learner’s 1973 :487) นันคื
้ อ สิ่งที่เป็ นคุณสมบัตขิ องคนหรื อสิ่งหนึ่ง และมีนยั
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ขยายต่อไปว่าเป็ นคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนัน้ ที่ทาให้ สิ่งนันโดดเด่
้
นขึ ้นมาหรื อแตกต่างจากสิ่งอื่น
ทว่าในแวดวงสังคมศาสตร์ ปั จจุบนั ความหมายได้ เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้ มหลังยุคสมัยใหม่ได้ มี
การสังเกตถึงความหมายในทางความเป็ นจริ งหรื อแก่นแกน ของปั จเจกบุคคล ซึ่งความเป็ นปั จเจก
สามารถลื่ น ไหลและเปลี่ ย นแปลงไปได้ ต ามบริ บ ท มัน ไม่ ไ ด้ เป็ นความหมายเฉพาะเจาะจง
ในความหมายของเอกลักษณ์ อีก แล้ ว ดัง นัน้ คาว่าอัตลักษณ์ จึง เหมาะสมกับ การความหมาย
ของ “Identity” ในปั จจุบัน ในคานิยามของอัตลักษณ์ นนั ้ นักปรัชญาในสายสังคมศาสตร์ มีการ
ถกเถียงกันเรื่ อปั จเจกภาพ หรื อคือ ตัวตน หรื อ แก่นแกน ของมนุษย์ โดยการตีความหมายของอัต
ลัก ษณ์ นัน้ ได้ เปลี่ ย นแปลงไปตามยุค สมัยอาจจะบ่างออกได้ เป็ น อัต ลักษณ์ แ นวคิดสมัย ใหม่
(Modernism) และอัตลักษณ์ในช่างหลังสมัยใหม่ (Postmodernism)
ค านิ ย ามในความเป็ น อัต ลัก ษณ์ มี ค วามหมายเฉพาะตัว อาจจะมี ค วามหมายแฝง
คือ เอกลักษณ์ โดยเอกลักษณ์มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
คื อ ลัก ษณะที่ เหมื อ นกัน หรื อ มี ร่ ว มกัน และนิ ย มใช้ กับ ลัก ษณะที่ เฉพาะเจาะจง ในด้ า นซึ่ ง
อัตลักษณ์ จะเป็ นภาพประกอบใหญ่มากกว่าโดยให้ คานิยามในลักษณะของไทยว่า คุณลักษณะ
เฉพาะตัว ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชน หรื อประเทศนันๆ
้ เช่น เชื ้อชาติ
ภาษา วัฒ นธรรมท้ องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะมีลักษณะไม่ทั่วไปไม่เป็ นสากล
อัต ลัก ษณ์ ม าจากภาษาบาลี ว่า อตฺ ต รวมกับ ค าว่า ลัก ษณ ในความหมายของค าว่า อัต ตะ
มีความหมาย ว่า ตัวตน ของตน และคาว่า ลักษณะ คือ สมบัติเฉพาะตัว หากมองแค่ความหมาย
ของศัพ ท์ แบบตรงตัวจะมีหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า ในมุม มองของ
ความหมายแบบตรงตัวของ เอกลักษณ์ความหมายคือ หนึง่ เดียว
6.1. อัตลักษณ์ แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism)
สารั ต ถะนิ ย มในวิ ธี คิ ด แบบปั จเจกนิ ย มในยุ ค นี ้ ถู ก เน้ นแต่ มิ ติ ด้ านนามธรรม
คือจิตสานึกและกระบวนการของเหตุผล เน้ นความเป็ นเอกภาพ อาทิความเป็ นอันหนึ่งอันเดียว
ระหว่างอารมณ์และความคิดจะต้ องที่ประสานกันเป็ นเอกภาพ เป็ นศูนย์รวมของบุคลิกภาพหรื ออัต
ลักษณ์ อย่างหนึ่งที่แน่นอนแจ่มชัด มีความสมบูรณ์ ในตัวมันเองทังมิ
้ ติด้านศีลธรรม ความเชื่อใน
สารัตถะยังปรากฏในมโนทัศบุคลิกภาพในงานสายจิตวิทยา แม้ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เสนอแนวคิด
“การก่อรู ปร่ างของอัตลักษณ์ ของปั จ เจกโดยวางบนของอัตลักษณ์ ทางเพศ” เขาเชื่อว่าเมื่ อเด็ก
อยู่ในคันเด็กสามารถเลือกเพศเองได้ และอัตลักษณ์ และพัฒ นาการบุคลิกภาพมี กระบวนการ
แห่งความขัดแย้ งของโครงสร้ างทางจิตจากแรงปรารถนาที่ไม่ได้ รับการตอบสนองจนเกิดเป็ นกลไก
ปกป้องตนเอง ภาพปั จเจกภาพของอัตลักษณ์ ของฟรอยด์เต็มไปด้ วยความขัดแย้ งแต่ยังอยู่ใน
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บรรทัดฐานของความเป็ นสังคมสากล พลังงานในความขัดแย้ งเป็ นพลังงานที่เกิดขึ น้ ทางธรรมชาติ
ตามอารมณ์ แ ทนที่ เหตุผ ล นัก วิช าการทางอื่ น ได้ คิด ขัด แย้ ง กับ ฟรอยด์ แ ละได้ พัฒ นาแนวคิ ด
อัตลักษณ์และบุคลิกภาพ โดยการบูรณาการความสมดุลของความต่อเนื่องแทนการแยกประเภท
บุ ค ลิ ก ภาพตามคุฯ สมบัติ ห รื อ ความโน้ มเอี ย งที่ ป รากฏเด่ น ยิ่ ง สร้ างความรู้ สึ ก ว่ า แบบแผน
บุคลิกภาพดังกล่าวคือแก่นแกนของอัตลักษณ์
6.2. อัตลักษณ์ ในช่ วงหลังสมัยใหม่ (Postmodernism)
เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ค านิ ย ามและหน้ า ที่ รวมถึ ง บริ บ ทของอัต ลัก ษณ์ ไ ด้ ถูก ถกเถี ย ง
เปลี่ยนมุมมองจากในยุคก่อนอย่างมาก โดยคาถึงถึงประสบการณ์ ภายในทัง้ หมดไม่มีเอกภาพ
เน้ นความไม่ตอ่ เนื่อง โลกและสังคมสร้ างความเป็ นปั จเจก ร่างกายทังสร้
้ างและถูกสร้ างโดยปั จเจก
เน้ นกระบวนการ ดังตัวอย่างของภาพ Las Meninas ของ Foucault ที่วาดในปี ค.ศ. 1973 โดยให้
เห็ น ถึ ง ความเป็ น จริ ง ที่ ไม่ต่างอะไรกับ อุดมการณ์ ซึ่ง ให้ อภิ สิท ธ์ แ ก่ฐ านะของผู้ก ระท ามากกว่า
ผู้ถกู กระทา โดยภาพนี ้ชี ้ให้ เห็นถึง ความซับซ้ อนของการจัดวางตาแหน่งแห่งที่ระหว่างผู้กระทากับ
ผู้ถกู กระทา เปรี ยบเทียบระหว่างตาแหน่งของศิลปิ นผู้วาดภาพ เจ้ าหญิงองค์น้อง ซึ่งอันที่จริ งแล้ ว
ศิลปิ นที่ แฝงบอยู่ในกระจกกาลังว่าพระราชาและพระราชินี แห่งสเปนที่ ประทับอยู่ โดยทัง้ สอง
พระองค์หันหน้ าเข้ าหาเจ้ าหญิ งองค์น้อย หากเราเป็ นผู้ที่ดูภาพนี ้ เราอาจสามารถให้ ความรู้ สึก
เป็ นผู้สังเกตการณ์ หรื อเปรี ยบตนเองเป็ นพระราชาหรื อพระราชินี ประเด็นสาคัญคือสายตาของ
บุคคลที่อยู่ในภาพทังหมด
้
มีศนู ย์รวมอยู่ที่เดียวคือตาแหน่งด้ านหน้ าของภาพ ทาให้ ภาพนี ้สามารถ
อธิ บายกรอบของวาทกรรมเป็ นตัวกาหนดตาแหน่งของตัวประธาน เราไม่สามารถแยกออกจาก
วาทกรรม ดัง นัน้ อัต ลัก ษณ์ จึง มี ส่ว นประกอบที่ ส าคัญ ที่ ไม่ ส ามารถแยกออกจากกัน ระหว่า ง
ตาแหน่งและวาทกรรม(อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2546)

ภาพประกอบ 72 ภาพ Las Meninas ของ Foucault ในปี ค.ศ. 1973
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ภาพประกอบ 73 ภาพบอกตาแหน่งของคนในภาพ Las Meninas ของ Foucault ในปี ค.ศ. 1973
ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/380624605990171067/
ภาพการเปลี่ยนมโนทัศน์ปัจเจกภาพเป็ นผลจากการวิพากษ์ แนวคิดสารัตถะนิยม แทนที่
ปัจเจกจะเป็ นที่มาหรื อฐานรากของความหมายและประสบการณ์ หรื อเป็ นที่มาของศีลธรรมและมี
ความสมบูรณ์ ในตัวเองอย่างยุคสมัยใหม่ที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ วนัน้ กลับเห็นว่ามโนทัศน์ปัจเจก
ภาพดังกล่าวเป็ นเพี ยง “ผล” ของชุดวาทกรรมต่างๆ บทบาท “ตัวเรา” แบบต่างๆที่วาทกรรมหยิบ
ยืมให้ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ สิ่งที่มีจงึ เป็ นตัวเราในสถานการณ์เท่านัน้ (อภิญญา เฟื่ องฟู
สกุล. 2546 : 75)
The representative

อัตลักษณ์
Identity
bargins

denics
affirm

ควำมเป็นอื่น
The Other

imposes

ปัจเจก
Subject
The represented

ภาพประกอบ 74 ภาพกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์และปั จเจกภาพในแนวคิดหลังสมัยใหม่
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แผนภาพนี ้แสดงถึงความเป็ นตัวตนของเราที่เหมือนกับเหรี ยญสองด้ านที่ทบั ซ้ อนกัน วาท
กรรมหยิบยืม ภาพตัวแทน (representative) ของความเป็ นหญิ ง ความเป็ นชาย ความเป็ นไทย
ฯลฯ มาให้ อตั ลักษณ์ เหล่านี ้ร้ องเรี ยกและหล่อหลอม (interpellate) ยัดเยียดตาแหน่งที่ทางสังคม
และเป็ นสิ่งที่การรันตีประสบการณ์ “ความเป็ นตัวเรา” ในแง่มุมต่างๆ ให้ ในขณะเดียวกันการสวม
รับบทบาทต่างๆเหล่านัน้ หรื อต่อรองเพื่อปฎิเสทบทบาทเหล่านันสร้
้ าง “ตาแหน่งแห่งที่ของปั จเจก (
subject positioning) ขึ ้นมาภายในวาทกรรม ในที่สดุ ปั จเจกภาพก็เป็ นเพียง “โครง” หรื อรูปแบบที่
ปราศจากแก่นแกน การถกเถี ยงความเป็ นปั จเจกแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการสร้ างปั จเจกภาพ
ในทางปฏิบตั ิอตั ลักษณ์ และปั จเจกภาพซ้ อนทับกันอยู่ สจ๊ วต ฮอลล์ กล่าวว่า “ความเป็ นตัวเรา”
เป็ นเหมื อนรอบตะขามที่ ถูกเย็บให้ เนื อ้ สมาน โดยเนื อ้ ทัง้ สองด้ านเปรี ยบเหมื อนอัตลักษณ์ หรื อ
ตาแหน่งแห่งที่ในวาทกรรมที่เรี ยกร้ องเรา อีกด้ านคือกระบวนการทางปฏิกิริยาที่เรามีตอ่ วาทกรรม
นันคื
้ อ “ความเป็ นเกรา” เกิดมาภายในกระบวนการนันเอง
้ (Hall, 1996:5-6)
คุณ สมบัติที่สาคัญ ที่สุดของ “ความเป็ นตัวเรา” ในกระบวนการนี ้คือ ลักษณะที่เรี ยกว่า
“การโยกย้ ายตาแหน่ง” (dislocation) ซึ่งหมายถึงการไม่อาจถูกติดตรึ งกับคุณสมบัติบางอย่างที่
ตายตัวหยุดนิ่ง มีความเคลื่อนไหว จะเห็นจากแผนภาพว่าอัตลักษณ์และปั จเจกไม่สามารถทับซ้ อน
กันทัง้ หมด ความหมายนัน้ ไม่อาจมี รากฐานมาจากตัวของมันเองแต่มี “ความเป็ นอื่ น ” ซึ่งเป็ น
เหรี ยญอีกด้ าน อาทิ เมือเด็กหญิงก้ มกราบผู้ใหญ่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่ถกู ขัดเกลา ก็จะเกิดนัย
ยะของการปฎิ เสท หรื อการทากิริยาหยาบคายต่างๆที่ไม่เหมาะสม แม้ จะไม่ได้ กล่าวออกมาหรื อ
แสดงออกต่อหน้ าผู้ใหญ่ในขณะนัน้ ก็ตาม สิ่งที่เป็ นด้ านตรงข้ ามนันเป็
้ นสิ่งที่ทาให้ เกิดความชอบ
ธรรมกับด้ านที่แสดงออกมาเสมอ
ในยุคหลังสมัยใหม่นี ้ ให้ ความหมายของอัตลักษณ์ ที่ไม่อาจหยุดนิ่งตายตัว จึงหมายถึง
กระบวนการที่ปัจเจกต่อรองตังค
้ าถาม หรื อปฎิเสธตาแหน่งแห่งที่ทางสังคมที่ถูกยัดเหยียดมาให้
การปฎิเสธอาจไม่จาเป็ นต้ องหมายถึงการต่อต้ านตรงๆ หรื อสร้ างอัตลักษณ์ ตรงข้ ามขึ ้นมา บางที
อาจจะเป็ นการ “เล่น” กับขีดจากัดที่ถกู ตีกรอบไว้ ให้ อาจหมายรวมกับการมีชีวิตชีวาของการมีชีวิต
ในสังคมเมืองในบริ บทโลกานุวตั รซึ่งเปรี ยบเหมือนเวทีที่เต็มไปด้ วยแนวคิดการต่อต้ านซึ่งเป็ นส่วน
สาคัญของอัตลักษณ์และปัจเจกภาพ
6.3. อัตลักษณ์ ในยุคปั จจุบัน
อัตลักษณ์ กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒ นธรรมในบริ บทโลกานุวัตร ในปั จจุบนั ที่ทุก
อย่างจะดูเป็ นสากลไปเสียทุกอย่าง ผู้คนสามารถหาความรู้ ข่าวสารและความเป็ นไปของโลกได้
ง่ายจากช่องทางหน้ าจอ ในรู ปแบบของการสื่อสารที่เป็ นช่างทาง online ทาให้ ความเป็ นกลุ่มคน
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หรื อ อัตลักษณ์ที่นิยามตังแต่
้ สมัยใหม่และหลังสมันใหม่ได้ ถกู เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยในยุค
ที่ทกุ อย่างแทบจะเป็ นเหมือนกัน โดยระบบทุนนิยมหรื อโลกเสรี ตามวิธีการปกครองที่ต้องการบอก
ว่าทุกคนมีเสรี ภาพทัง้ ทางความคิด การกระทาโดยมีกฎหมายมาเป็ นข้ อบังคับที่ต้องปฏิบตั ิตาม
มากกว่าประเพณี วัฒนธรรม หรื อจารี ตที่ส่งต่อมา ดังนัน้ อัตลักษณ์ในยุคโลกานุวตั รจึงได้ ถกู พลิก
กลับและเปลี่ยนรูปแบบของตัวมันเองอย่างมากมาย
เนื่องจากเป็ นยุคของระบบทุนนิยมเราจะพบการผลิตซ ้าภาพลักษณ์ด้วยอุดมการณ์
และระบบคุณค่าทังในด้
้ านการเมือง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสร้ างภาพลักษณ์จึงกลายมาเป็ น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันและเป็ นอุตสาหกรรมที่ทากาไรงามถึงจุดหนึ่งทาให้ เกิดสภาพประกอบ
ฮาร์ วีย์ เรี ยกว่า simulacrum ( D. Harvey. 1995:289) คือสภาพประกอบความจริ งกับภาพลวง
แยกกันไม่ออก เนื่องจากในโลกไซเบอร์ คุณสามารถเป็ นใครก็ได้ หรื ออะไรก็ได้ คุณสามารถลบ
ตัวตนเก่า สร้ างตัวตนใหม่ในชื่ อที่คนไม่ร้ ูจกั เป็ นตัวตนในจินตนาการที่เราสร้ างขึ ้นมา อาจกล่าวได้
ว่าตรรกะของทุนและระบบสื่อสารและผลที่มีต่อประสบการณ์ของปั จเจกที่ซบั ซ้ อนสามารถเข้ าใจ
ผ่านพลวัตทางวัฒนธรรมในระบบโลกกานุวตั ร ดังแผนภาพการยกระดับพลวัติและการเชื่อมโยง
การสื่อสารดังแผนภาพนี ้ (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล. 2546 : 83)
ตัวแปรเชิงโครงสร้าง (เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง)

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ในเชิงสังคมและวัฒนาธรรม)

ระบบปัจเจกบุคคล (การเปลี่ยนแปลงในจิตส้านึกและจิตวิทยา)
ภาพประกอบ 75 ภาพมิติของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงโครงสร้ างและวัฒนธรรม
ในระนาบของแผนภาพมิติการวิเคราะห์โครงสร้ างของรูปแบบอัตลักษณ์ ที่ถูกแสดง
ออกมานั น้ ทั ง้ 3 ระนาบนั น้ มี ก ารเชื่ อ มโยงโยกย้ ายระหว่ า งกั น แต่ แ กนระนาบส าคัญ คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ทาให้ อตั ลักษณ์ที่เกิดขึ ้นอยู่กบั ตาแหน่งแห่งที่ระหว่างบุคคลและตัว
บุคคลมีตอ่ ผู้อื่น โดยตาแหน่งแห่งที่นนจะขึ
ั้
้นอยู่กบั ระดับความสัมพันธ์ของเราต่อบริ บททางสังคม
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ขณะนัน้ อาทิ ตัวฉันในฐานะเป็ นสมาชิกของรัฐ -ชาติ ตัวฉันในฐานะเป็ นสมาชิกของประชาคมโลก
ตัวฉันในฐานะเป็ นสมาชิกของมนุษยชาติในส่วนรวม นอกจากนัน้ องค์ประกอบทางวัฒ นธรรม
หนึ่งๆสามารถถูกผนวกเป็ นเครื่ องมือสาหรับโครงสร้ างหรื อขัวอ
้ านาจที่เป็ นกระแสตรงกันข้ ามกับ
บริ บทที่ต่างกัน อัตลักษณ์ สามารถถูกสร้ างจากความดังเดิมประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การขับเคลื่อนระบบทุน ในรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ รู ปแบบที่ท้องถิ่นนิยมนามาใช้ คือการรื อ้ ฟื น้
และสร้ างจิตสานึกทางประวัติศาสตร์ อุดมการณ์ ชาตินิยมเพื่อเป้าหมายบูรณาการทางการเมือง
ในบริ บททางตรงข้ ามเราพบว่าการ รื อ้ ฟื น้ อดีตเพื่อให้ อยู่รอดในระบบทุนนิยมหรื อทางการต่อต้ าน
การรื อ้ ฟื ้นเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับระบบทุนนิยมในบ่างชุมชนได้ นาอาชีพเก่าแก่ของชุมชนบ่างแห่ง
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว หรื อในบาทที่เพื่อยกระดับกลุม่ คนให้ สามารถอยู่ในสังคมอาทิ การเปลี่ยน
วาทกรรมในพื น้ ที่สลัมในกรุงเทพให้ มีอยู่ในบริ บทของชนชันกลาง
้
โดยใช้ การสานึกรักสิ่งแวดล้ อม
รณรงค์เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ของคนสลัมใหม่ ด้ วยการพัฒนาพื ้นที่ พัฒนาให้ เกิดเป็ นแหล่งที่พิเศษ
อาทิ ชุมชนบ้ านครัวที่เป็ นพื ้นที่สลัมใจกลางเมืองให้ เป็ น แหล่งท่องเที่ยววิธีวฒ
ั นธรรมชาวอิสลามที่
มีอาหารความเชื่อและการทอผ้ าไหมที่เก่าแก่ อัตลักษณ์ยงั สามารถสื่อสารถึงคุณค่าบางอย่าง อาทิ
ศาสนา ความเป็ นชาติพนั ธุ์หรื อหลักการทางสิ่งแวดล้ อมนิยม
แนวคิดหลังสมัยใหม่ทาให้ วฒ
ั นธรรมแปรเปลี่ยนจากเดิมไปมาก ในแนวคิดกระแส
หลักของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ยดึ เหนี่ยวร่วมของสังคมมีทงด้
ั ้ านที่
เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม หม้ อไห การแต่งกาย ภาษา สิ่ง ก่อสร้ าง งานศิลปะ ล้ วนสะท้ อนถึง
บรรทัดฐาน ค่านิยม วัฒนธรรมจึงเชื่อมโยงความเป็ นปั จเจกบุคคลเข้ ากับสังคม การถูกหล่อหลอม
ในวัฒ นธรรมหนึ่ง สามารถทาให้ ปัจเจกสามารถกาหนดตาแหน่งแห่งที่ทางสังคมของตน และ
กาหนดทิศทางของพฤติกรรมตนภายในสังคม อัตลักษณ์ยงั เป็ นเครื่ องมือของอานาจในการกรอบ
คิดในการจาแนกแยกแยะ ความเป็ นจริ งกับความเป็ นอื่นที่กระทบต่อความเป็ นปั จเจกในแต่ละ
บุคคลที่มีผลกระทบต่อการแสดงออก
กระบวนการทางวัฒ นธรรมจึงเชื่อมโยงแนบแน่นกับการเมื องเรื่ องอัตลักษณ์ เมื่ อ
แนวคิด แก่ น แกนรื อ้ ถอนออกไปจากอัต ลัก ษณ์ ซึ่ง เป็ น แนวคิด ในช่วงสมัย ใหม่ อัต ลัก ษณ์ ก็ ไ ด้
กลายเป็ นเรื่ องของการผสมผสานองค์ประกอบทางวาทกรรมของกลุ่มคนต่างๆ ทังกลุ
้ ่มที่พยามยก
“ความเป็ น จริ ง ” ทางสัง คมและกลุ่ม คนที่ ต้ อ งการท้ าทายอาณาจัก รแห่ง ความเป็ น จริ ง กลไก
ดังกล่าว สามารถอธิบายถึงกลุ่มที่มีพ ฤติกรรมที่แสดงออกทางความเป็ นจริ งที่ต่างกัน อาทิ เด็ก
วัยรุ่ นที่ชองดนตรี สากล กับกลุ่มที่ชอบฟั งดนตรี พื ้นบ้ าน ความเข้ าใจในกระบวนการของการสร้ าง
“ความเป็ น อื่ น ” ทาให้ เกิ ดกรอบแนวคิด ทัศ นคติ รสนิยม ความโน้ ม เอี ย งบางอย่าง อยู่ที่ความ
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เป็ นอัตลักษณ์ ที่ของปั จเจกที่ถูกหล่อหลอม จากองค์ประกอบของตาแหน่งแห่งที่ ที่กาหนดความ
เป็ นจริงของแต่ละอัตลักษณ์ให้ แสดงออกมา
7. ทฤษฎีการวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
สาโรช ไสยสมบัติ . (2534 : 39) กล่าวถึง การวัดความพึงพอใจต่อการบริ การว่า ความ
พึงพอใจต่อการบริ การจะเกิดขึ ้นได้ หรื อไม่นนั ้ จะต้ องพิจารณาถึงลักษณะของการให้ บริ การของ
องค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึก ของผู้มารับบริ การในมิติตา่ ง ๆ ของแต่ละบุคคล โดยความพึง
พอใจเป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ งานประสบความส าเร็ จ ถ้ าเป็ นงานเกี่ ย วกับ ด้ า นการบริ ก าร
ผู้ใช้ บริ การ และกลุ่มผู้บริ โภคสินค้ า ดังนัน้ ในการวัดความพึงพอใจต่อการบริ การอาจจะกระทาได้
หลายวิธี เพื่ อหาปั จจัยและองค์ประกอบต่างๆที่ ทาให้ เกิ ดความพึงพอใจโดยมี การใช้ เครื่ องมื อ
ดังต่อไปนี ้
7.1. การใช้ แบบสอบถาม
เป็ นวิธีการที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่งโดยการขอร้ องหรื อขอความร่ วมมื อ
จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ มที่กาหนดค่าตอบไว้ ให้ เลือกตอบ
หรื อเป็ นคาตอบอิสระโดยคาถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจ ในด้ านต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
กาลังให้ บริ การอยู่เช่น ลักษณะของการให้ บริ การ สถานที่ ให้ บริ การ ระยะเวลาในการให้ บริ การ
พนักงานที่ให้ บริการ เป็ นต้ น
7.2. การสัมภาษณ์
เป็ น อี ก วิธี หนึ่ง ในการที่ ได้ ท ราบถึ งระดับ ความพึง พอใจของผู้ม าใช้ บ ริ ก ารซึ่งเป็ น
วิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผู้สมั ภาษณ์ที่จะจูงใจให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ตอบ
คาถามให้ ตรงกับข้ อเท็จจริ งการวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นบั ว่าเป็ นวิธีการที่ประหยัด
และมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึง่
7.3. การสังเกต
เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริ การโดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรม ทังก่
้ อนมารับบริ การ ขณะรอรับบริ การและหลังจากการได้ รับบริการแล้ ว เช่น
การสังเกตกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้ า และความถี่ของการมาขอรับบริ การ เป็ นต้ น การวัดความ
พึงพอใจโดยวิธีนี ้ ผู้วดั จะต้ องกระทาอย่างจริ งจัง และมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมิน
ถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการได้ อย่างถูกต้ อง
การสารวจความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีตอ่ สินค้ านัน้ เป็ นประโยชน์อย่างมากในการ
ค้ นหาส่งที่ ผ้ ูบริ โภคมี ความรู้ สึกร่ วมกับสินค้ า เนื่ องจากการออกแบบนัน้ จาเป็ นต้ องคาดการณ์
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วิเคราะห์และสังเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีตอ่ ความต้ องการของสินค้ า ณ ขณะนัน้ ปัญญาเดิม
ของสินค้ าและการออกแบบนามาเป็ นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้ าผ่านการออกแบบที่
ดีขึ ้น ทาให้ การสารวจและการวัดความ พึงพอใจของผู้บิโภคต่อสินค้ าจึงมีความสาคัญอย่างมาก
เพื่อทราบถึงความคิด ความรู้ สึก ความต้ องการ และผลที่ตามมาหลังจากใช้ สินค้ า จะได้ ใช้ เป็ น
แนวทางในการออกแบบสินค้ าให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
8.1. เมธ์ ว ดี พยั ฆ ประโคน (2559) ผ้ าไหมทอมื อ พื น้ บ้ านในเขตจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อ ผ้ าทอมื อ พื น้ บ้ า นในเขตพื น้ ที่ จัง หวัด สุ ริ น ทร์ ในประเด็ น ด้ านลวดลาย สี
การจัดการกลุ่มทอผ้ า ตลอดจนกระบวนการผลินผ้ าไหมทอมือ ที่มีผลมาจากวิถีชุมชน ความเชื่อ
ความต้ องการในการใช้ ผ้ าตลอดจนการสืบทอดภูมิ ปัญ ญาและการสร้ างช่างรุ่ นใหม่ ที่ มี ผลต่อ
ความต้ องการของผู้บริโภคในการซื ้อผ้ าไหม
ผลจากการวิจัยพบว่า ผ้ ามีทงั ้ หมด 5 ชนิดที่มีการทอมากที่ สุด ประกอบด้ วยผ้ ามัดหมี่
ผ้ าลายตาราง ผ้ ายก ผ้ าอันลูยซีม ผ้ าพื ้น ส่วนผ้ าที่มีการทอน้ อยที่สดุ คือผ้ ามัดหมี่ที่มีหวั ซิ่นขิดอาจ
เนื่องจากวัฒ นธรรมส่วนใหญ่ ของสุรินทร์ เป็ นเชือ้ สายเขมร จึงไม่นิยมนุ่งและทอผ้ าลักษณะที่ มี
หัวซิ่นและตีนซิ่น (ส่วนใหญ่ เป็ นการทอผ้ าในกลุ่ม ชาติพนั ธุ์ลาว) ลักษณะของสีที่ใช้ จะเป็ นสีที่มี
ความสดสว่างและเป็ นคู่สีตรงข้ าม คือ เหลื อง แดง นา้ ตาล มีการจัดว่างสีม่วงหรื อสีเขียวแทรก
ในบางส่วนของลายผ้ า ปั จจุบนั การให้ สีมีหลากหลายเฉดสีเนื่องจากใช้ สีเคมีในการย้ อมเส้ นใย
ลวดลายแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ลวดลายเลขาคณิ ต รู ปสี่ เหลี่ ยมขนมเปี ยกปูน แบบเต็ม ลาย
และไม่เต็มลายเป็ นองค์ประกอบหลักหรื อที่เรี ยกว่า “แม่ลาย” ลายพรรณพฤกษา ส่วนใหญ่จะเป็ น
ลวดลายดอกมะเขื อ รวงข้ าวและดอกไม้ โดยลักษณะลายดอกมะเขื อ นัน้ จะลัก ษณะเหมื อ น
ลวดลายหมี่โคม ส่วนรวงข้ าวนันพบว่
้
าวัฒนธรรมการทอผ้ านันผู
้ ้ โยงกับวิถีการเกษตร การถ่ายทอด
เรื่ องราวของผู้ทอผ้ าที่มีตอ่ ชีวิตลงไป ประกอบกับข้ าวนันเป็
้ นอาชีพของชาวสุรินทร์ จึงพบลวดลาย
รวงข้ าวในผื น ผ้ าจ านวนมาก ลวดลายในกลุ่ม สัตว์ ส่วนใหญ่ เป็ นลายนกยูง ทัง้ นี ก้ ารผลิ ตหรื อ
การทอผ้ าจะแบ่งกลุ่มผู้ทอผ้ าออกเป็ น กลุ่มผู้ทอผ้ าที่เป็ นเครื อญาติ ในการพึ่งตนเองและแบ่งงาน
กันดาเนินการ
วิถีชุมชน ความเชื่ อ และความต้ องการผ้ า พบว่ากลุ่มคนในชุมชนที่ใช้ ผ้ามีวัฒ นธรรม
ที่เชื่อมโยงกับผ้ าตลอดจนมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมหลักของประเทศทาให้ ความต้ องการใช้ ผ้า
ทอพื ้นบ้ านของจังหวัดสุรินทร์ มีความต้ องการมาก ช่างทอในพื ้นที่ก็มีทกั ษะความชานาญในการทอ

86
ผ้ าที่ ประณี ต ตัง้ แต่การปลกหม่อนเลี ย้ งไหม เกิ ดการสร้ างรายได้ ให้ กับกลุ่ม ผู้ทอผ้ าพร้ อมทัง้ มี
การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ทงในระดั
ั้
บครัวเรื อน ระดับการศึกษาและได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยการให้ ทนุ และวิทยากรสนับสนุนการทอผ้ าพื ้นบ้ านของสุรินทร์ อย่างต่อเนื่อง
ปั จ จัย ของผู้บ ริ โภคพบว่า กลุ่ม ผู้บ ริ โภคต้ อ งการซื อ้ ผ้ า พื น้ ถิ่ น โดยการเลื อ กลวดลาย
และสีสนั เป็ นลาดับแรกเพื่อไปตัดเย็บชุดแต่งกายเป็ นลาดับแรกเพราะสามารถส่งเสริ มบุคลิกภาพ
และรัฐบาลมีกิจกรรมสนับสนุนการใช้ ผ้า มีการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้ องถิ่ นควบคูไ่ ปกับวัฒนธรรม
หลักของชาติ เปิ ดพื น้ ที่ สนับสนุนในการค้ าครอบคลุม ทุกพื น้ ที่ เพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการ
ในประเทศสร้ างการพึง่ ตนเองมากกว่าตลาดภายนอก
8.2. นิตยา ฉัตรเมืองปั ก (2555)
การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ผ้ า มัด หมี่ อ าเภอนาโพธิ์ จัง หวัด บุ รี รัม ย์ เป็ น การศึ ก ษาและ
วิ เคราะห์ ก ระบวนการผลิ ต ลวดลาย การใช้ สี และการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ โดยพิ จ ารณา
เปรี ยบเทียบข้ อมูลจาก 2 แหล่งผลิต คือ กลุ่มผู้ทอผ้ าศูนย์หตั ถกรรมนาโพธิ์ และกลุ่มผู้ทอผ้ าบ้ าน
ตุ้มทอง การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า มีการแบ่งกลุ่มคนตามขันตอนการผลิ
้
ตและความถนัดของแต่ละคน
โดยแบ่ง ขัน้ ตอนการผลิ ต ตัง้ แต่ การสางไหม การฟอกย้ อ ม การเตรี ย มเส้ น พุ่ง โดยการมัด หมี่
การเตรี ยมเส้ นยืน การสืบหูกหรื อการต่อเส้ นยืนที่มีอยูเ่ ดิม และการทอผ้ า ลวดลายที่มีความดังเดิม
ของกลุ่มคือลายขอ และลายนกยูง ซึ่งต่อมาได้ พฒ
ั นามาเป็ นลวดลายยุคสมัยใหม่คือลายเขาวงกต
และลายขันขอ
้
ในด้ านการใช้ สี นัน้ สามารถแบ่งออกได้ ดัง นี ้ กลุ่ม สี ต ามวรรณะร้ อนเป็ น ส่วนมาก
ประกอบด้ วย สีแดง ส้ ม ชมพู และสีม่วง กลุ่มสีที่มีความกลมกลืน กลุ่มสีตดั กัน และการใช้ สีเอก
รงค์ สีที่เป็ นวรรณะเย็นมีการใช้ แต่สดั ส่วนจะน้ อยกว่าประกอบด้ วย สีเขียว เหลือง น ้าเงิน และสีฟ้า
8.3. อาทิตย์ เทพทุ่งหลวง (2557)
การศึกษาและพัฒนาลวดลายเทคนิคการพิมพ์สิ่งทอ สาหรับสินค้ าแฟชัน่ กรณีศกึ ษา
สิ นค้ าโขมพัส ตร์ จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ โดยใช้ เทคนิ คการพิ ม พ์ ด้วยสี ธรรมชาติเป็ น ส่วนหนึ่ง
ในการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลวดลายและเทคนิคการพิมพ์
สิ่งทอในสินค้ าของแบรนด์ดงั กล่าว ให้ มีความหลากหลายสร้ างกลุ่มลูกค้ าใหม่ สร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่มีเศรษฐกิจสร้ างสรรค์เป็ นตัวขับเคลื่อนนาภูมิปัญญาพื ้นบ้ านเรื่ องการสกัดสีจากธรรมชาติมาเป็ น
ตัว ช่ว ยในการสร้ างมูล ค่า เพิ่ ม แก่ สิ น ค้ า โดยการวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วิ ธี ก ารศึก ษาจากการสัม ภาษณ์
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒ นา เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลการ
ออกแบบและพัฒนาลวดลายและเทคนิคการพิมพ์ สิ่งทอ
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ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า กระบวนการทังหมดของแบรนด์
้
ดงั กล่าวมีขนตอนที
ั้
่ทาด้ วย
มือทังสิ
้ ้น ตังแต่
้ ขนตอนการออกแบบลวดลาย
ั้
การทาซิลด์สกีน และการพิมพ์ จากข้ อมูลดังกล่าว
ผู้วิจบั ได้ พฒ
ั นาลวดลายตามหลักการในการพัฒนาลวดลายอัตลักษณ์ตามภาพลักษณ์ของแบรนด์
โดยการพัฒ นาเทคนิคการพิ ม พ์ ผ้ ารวมกับการพัฒ นาลวดลายผ้ าโดยใช้ เทรนด์ สี ปี 2014 เป็ น
ตั ว ก าหนดแนวทางการใช้ สี หลั ง นั น้ จึ ง ได้ มี การเลื อ กรู ป แบบลวดลายจากผู้ เชี่ ย วชาญ
และท าการผลิ ต สิ น ค้ า ต้ น แบบ โดยในครั ง้ นี ท้ างผู้ศึ ก ษาได้ ส ร้ างสรรค์ เทคนิ ค การพิ ม พ์ ด้ ว ย
การประยุก ต์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยมาสร้ างสรรค์ รวมทัง้ เศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ ม าเป็ น นวัต กรรมเชิ ง
สร้ างสรรค์ สามารถ โดยการศึกษานีไ้ ด้ มีล าดับขัน้ และขัน้ ตอนที่ สอดคล้ องและมีประสิทธิ ภ าพ
จึงได้ มาซึง่ ผลวิจยั ที่มีประสิทธิภาพในการนาภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ า
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ผ้ าไหมโฮล กรณีศกึ ษาจังหวัดสุรินทร์
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ นผ้ าโฮลดังเดิมและประยุค 2 ชนิด โดยเลือกอย่างเจาะจง
เฉพาะผ้ าสาหรับชายและหญิงสวมใส่จากรูปแบบทังหมดแบ่
้
งออกเป็ นช่วงสมัย ผ้ าดัง่ เดิมที่มีอายุ
ก่อนสงครามโลก (พ.ศ. 2478) และผ้ าร่วมสมัย ในช่วงปี พ.ศ. 2498-2560 เริ่มต้ นช่วงผ้ าร่วมสมัย
ตังแต่
้ การก่อตังศิ
้ ลปาชีพฟื น้ ฟูผ้าทอพื ้นถิ่น โดยแบ่งจานวนแบบเจาะจงดังนี ้
ผ้ าโฮลเปราะห์ สาหรับบุรุษสวมใส่ รูปแบบดังเดิม 5 ผืน รูปแบบประยุค 5 ผืน
ผ้ าโฮลแสร็จ สาหรับผู้หญิงสวมใส่ รูปแบบดังเดิม 5 ผืน รูปแบบประยุค 5 ผืน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
2.1 การสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการประกอบการทาวิจยั โดยมี
ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือที่ใช้ วิจยั ซึง่ ประกอบด้ วย
แบบวิเคราะห์ รูปแบบเฉดสี ย้อมธรรมชาติแ ละลวดลายจากสี ย้อมธรรมชาติจ าก
ภูมิปัญญาผาโฮล ด้ วยเทคนิคการทาลวดลายจากการย้ อมสีธรรมชาติ โดยการศึกษาความเป็ นมา
ลักษณะทางกายภาพ ข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องทุกด้ าน ด้ านภูมิศาสตร์ วัฒ นธรรม วิธีชีวิต การนาไปใช้
และบริบทของการทอผ้ าไหมโฮลในปั จจุบนั ซึง่ ได้ มีวิวฒ
ั นาการของลวดลายมาตามยุคสมัย สาหรับ
การรวบรวมข้ อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลมาพัฒ นาลวดลาย
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมให้ มีความเป็ นสากล แนวทางในการมองหาคุณภาพของเครื่ องมือดังนี ้
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เครื่ องมือชิ ้นที่ 1 แบบสัมภาษณ์ โดยการสร้ างแบบสอบถามขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางใน
การ สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ แล้ วนาไปสัมภาษณ์ตอ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์
และบุคคลสาคัญ ที่มีส่วนขับเคลื่อนผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ทังที
้ ่เป็ นเจ้ าของวัฒ นธรรมเองและ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในจังหวัดสุรินทร์ ซึง่ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
เครื่ องมือชิ ้นที่ 2 การบันทึกภาคสนามเป็ นการบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตการณ์
พูด คุย หรื อ สัม ภาษณ์ ใ นแต่ล ะครั ง้ โดยจดบัน ทึ ก ตามความเป็ น จริ ง จาก สิ่ ง แวดล้ อ ม สัง คม
วัฒ นธรรม ประเพณี คติความเชื่อ กระบวนการทอผ้ าของผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ รู ปแบบของ
ลวดลายผ้ าโฮล การย้ อมวั ส ดุ ย้ อมสี ธ รรมชาติ และความเป็ นมาที่ ถ่ า ยทอดลงสู่ ผื น ผ้ า
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วิธีการมองหาคุณภาพของเครื่ องมือ
ส่วนที่ 1 ทาการศึกษาภูมิปัญญาในการทอผ้ าของผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ตังแต่
้
ประวัติความเป็ นมา ด้ านการเมือง สังคมและวัฒ นธรรม ที่มีผลต่อลวดลาย สี เทคนิคการทอผ้ า
ลักษณะการสวมใส่ทงในอดี
ั้
ตและปัจจุบนั
ส่วนที่ 2 ทาการศึกษาพัฒ นาการของลวดลายผ้ า สี และเทคนิคที่มีพัฒ นาการ
ทางการออกแบบและการผลิตตามยุคสมัยที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงลวดลายของผ้ าโฮล
จากทฤษฏีการออกแบบ เส้ น จุด องค์ประกอบ และอัตลักษณ์ ของลวดลายที่พฒ
ั นาการในแต่ละ
ยุคสมัย จนมาถึงปัจจุบนั ที่มีผลต่อลวดลายผ้ าโฮลและสีย้อมธรรมชาติที่ใช้ ในปัจจุบนั
ส่ ว นที่ 3 สั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ด้ าน
การออกแบบสิ่ ง ทอ การออกแบบลวดลายผ้ าโฮล การย้ อ มสี และกระบวนการผลิ ต ผ้ า โฮล
เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ เฉดสี ย้ อ มธรรมชาติจ ากผ้ าโฮลที่ มี ผ ลต่อ ลวดลายผ้ า และเทคนิ ค การทอ
เป็ นกรณี การศึกษาและเป็ นแนวทางในการพัฒ นาลวดลายผ้ าจาดเฉดสี ย้อมผ้ าธรรมชาติตาม
ภูมิปัญญาผ้ าโฮล
เมื่ อได้ ข้อมูลจากการศึกษาและการสัม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ส่วน ผู้วิจัยจึงทาการ
รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลปละสรุ ปผลประกอบกับเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างแบบทดลองการย้ อมสีธรรมชาติ นาไปสู่ชุดเฉดสีย้อมธรรมชาติที่เหมาะสม
และเป็ นสากล สามรถต่อยอดเป็ ฯต้ นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากสีย้อมธรรมชาติที่เป็ นสากล
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2.2. ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือ
เครื่ องมือชิ ้นที่ 3 การทดลองสร้ างเฉดสีย้อมธรรมชาติของผ้ าโฮล ที่เป็ นมาตรฐานตรา
นกยูงพระราชทานสาหรับสีย้อมธรรมชาติ โดยเส้ นใยกาหนดให้ ใช้ เส้ นไหมที่เป็ นพันธุ์ไหมเหลืองที่
มีการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมสาวในครัวเรื อน เรี ยกอีกอย่างว่าไหมหัตถกรรม สร้ างการทอลองกลุ่มชุด
เฉดสีเส้ นไหม โดยการทดลองแบ่งเป็ น 2 ขันการทอลองตามสั
้
ดส่วนตามที่นกั วิจยั ได้ กาหนด ดังนี ้
ตาราง 7 การทดลองขันที
้ ่ 1 กระบวนการย้ อมขันที
้ ่1
เส้นไหม
1 กิโลกรัม
100 กรัม (1 ขีด)
ครั่ง
3 กิโลกรัม
200 กรัม (2 ขีด)
สำรส้ม
50 กรัม (ครึ่งขีด)
5 กรัม
มะขำมเปรี้ยว
150 กรัม (ขีดครึ่ง) 15 กรัม
เปลือกประโหด
2 กิโลกรัม
200 กรัม (2 ขีด)
สำรส้ม
50 - 100 กรัม
5 – 10 กรัม
(ครึ่ง-1 ขีด)
(2 ช้อนชา)
แก่นเข
2 กิโลกรัม
200 กรัม (2 ขีด)
สำรส้ม
50 - 100 กรัม
5 – 10 กรัม
(ครึ่ง-1 ขีด)
(2 ช้อนชา)
ครำม
กิโลกรัม 2
2) กรัม 200ขีด)
น้ำด่ำง
ลิตร 2
มิลลิลิตร 400
ปูนขำว
กรัม 200
กรัม 20
มะขำมเปียก
กรัม 200
กรัม 20

300 กรัม (3 ขีด)
900 กรัม (9 ขีด)
15 กรัม
45 กรัม
600 กรัม (6 ขีด)
15 – 30 กรัม
(3 – 6 ช้อนชา)
600 กรัม (6 ขีด)
15 – 30 กรัม
(3 – 6 ช้อนชา)
6) กรัม 600ขีด)
มิลลิลิตร 1200
กรัม 100-50
กรัม 200-50

การทดลองขันที
้ ่ 2 เพื่อให้ ได้ เฉดสีที่มีความหลากหลาย โดยการนาสีย้อมธรรมชาติ
มาผสมหรื อการย้ อมทับซ ้ากับคราม โดยใช้ สดั ส่วนของหม้ อครามในขันตอนที
้
่ 1 ตามตาราง
1)
แดง ครั่ง ทับ คราม
2)
เหลือง แก่นแข ทับคราม
3)
เหลือง เปลือกประโหด ทับ คราม
4)
ฟ้า คราม ทับ คราม
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วิธีการมองหาคุณภาพของเครื่ องมือ
มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การตรวจสอบการตกสี เพื่อเป็ นการกาหนดขันตอน
้
วิธีการ และผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบการตกสีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตามข้ อบังคับกรมหม่อน
ไหมว่าด้ วยการใช้ เครื่ องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย พ.ศ. 2554
2.3. ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือ
เครื่ องมือชิ ้นที่ 4 แบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริ โภคสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีต่อ
เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮล โดยใช้ ทฤษฏีของ สาโรช ไสยสมบัติ สร้ างแบบสอบถามจากกรอบ
แนวคิด เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า สร้ างแบบสอบถามและ
แจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 115 ชุด
วิธีการมองหาคุณภาพของเครื่ องมือ
การแปรผลข้ อมูล
ผู้วิจยั สร้ างแบบสอบถามโดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
คะแนน
5
หมายถึงมากที่สดุ
คะแนน
4
หมายถึงมาก
คะแนน
3
หมายถึงปานกลาง
คะแนน
2
หมายถึงน้ อย
คะแนน
1
หมายถึงน้ อยที่สดุ
จากนัน้ ได้ เกณฑ์การประเมินผลดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกน้ อยที่สดุ
2.4. วิธีการมองหาคุณภาพของเครื่ องมือ
เครื่ องมือชิ ้นที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญทาการสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้
เชียวชาญในแต่ละด้ านต้ นแบบลวดลายผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเฉดสีย้อมธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้ า
โฮล เพื่อไปเป็ นแนวคิดในการปรับปรุ งและพัฒ นาเป็ นแนวทางในการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติมา
พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้ เหมาะสม
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ผู้เชี่ยวชาญงานวิจยั ฉบับนี ้ได้ แก่
1) ผู้เชี่ยวชาญด้ านสิ่งทอ
2) ผู้เชี่ยวชาญในภูมิปัญญาการทอผ้ าของจังหวัดสุรินทร์
3) ผู้เชียวชาญด้ านการออกแบบลวดลายและพัฒนาสิ่งทอ
วิธีการหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกแบบปรับแก้ ไขเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาต้ นแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
สิ่งทอจากเฉดสีย้อมธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้ าโฮล และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนารูปแบบและลวดลายผ้ าและสิ่งทอด้ วยเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮล เพื่อต่อยอดให้
ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสากล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัดเก็บข้ อมูล ที่มี ความเกี่ ยวข้ องกับเฉดสีผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ โดยทาการศึกษา
ข้ อมูล ทุติยภูมิ จาก เอกสารวิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง สื่ อออนไลน์ เว็บไซต์ โดยได้
ทาการรวบรวมไว้ ในบทที่ 2 และข้ อมูลปฐมภูมิจากการลงเก็บข้ อมูลภาคสนาม โดยจัดเก็บข้ อมูล
ในการลงพื ้นที่ภาคสนามแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ลงพื ้นที่
ศึกษาข้ อมูลที่ เกี่ ยวของกับภูมิ ปัญ ญาผ้ าไหมโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ทัง้ เชิงประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นมาของผ้ าโฮล กระบวนการผลิตผ้ า ไหมโฮลจากสีย้อมธรรมชาติ ลวดลายที่มีผลต่อการสร้ าง
ชุดเฉดสีย้อมธรรมชาติ ที่พบในแหล่งนัน้
4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการลงพื น้ ที่ เพื่ อ ออกแบบเฉดสี ย้ อ มธรรมชาติ จ ากผ้ า โฮล
โดยการวิ เ คราะห์ ลวดลาย กระบวนการทอ การย้ อมสี วัส ดุ ย้ อมสี ที่ ส ร้ างสี บ นลวดลาย
โดยใช้ ทฤษฏี ทางการออกแบบมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลที่ ได้ เก็ บรวบรวมทัง้ ทางทุติย
ภูมิและปฐมภูมิ เพื่อนาออกแบบลวดลายที่เหมาะสมกับผ้ าไหม โดยเครื่ องมือประกอบด้ วย
4.1. การวิเคราะห์ผ่านทฤษฏีอัตลักษณ์ ทางการออกแบบ การสังเคราะห์ลวดลาย เส้ น
สาย จุด รูปทรง การจัดองค์ประกอบ การสื่อความหมายของลวดลายผ่านผืนผ้ าดังเดิมและผืนผ้ า
ร่วมสมัย ประกอบด้ วย
ผ้ าโฮลเปราะห์ สาหรับบุรุษสวมใส่ รูปแบบดังเดิม 5 ผืน รูปแบบประยุค 5 ผืน
ผ้ าโฮลแสร็จ สาหรับผู้หญิงสวมใส่ รูปแบบดังเดิม 5 ผืน รูปแบบประยุค 5 ผืน
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4.2. วิเคราะห์สีย้อมธรรมชาติที่เป็ นภูมิปัญญาการทอผ้ าโฮล โดยการศึกษาขันตอนการ
้
ย้ อมประกอบด้ วย วัส ดุ ย้ อมสี ธ รรมชาติ สารติ ด สี ที่ ใ ช้ ในกระบวนการย้ อมพื น้ ถิ่ น ขัน้ ตอน
การมัดย้ อมที่ทาให้ เกิดลวดลาย การทดลองย้ อมเส้ นไหมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากครั่งเข ประโหด
เข คราม ด้ วยวิธีการย้ อมทาง ภูมิปัญญา
4.3. ออกแบบแบบร่างลวดลายผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหม ที่ได้ จากการวิเคราะห์ที่ 1,2 และ 3
กาหนดต้ นแบบจานวน 7 ต้ นแบบลวดลาย ผ่านตารางกราฟ 2 มิติ แล้ วให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ที่มีองค์ความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ กระบวนการทอผ้ าของผ้ าโฮลใน
จังหวัดสุรินทร์ และผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบสิ่งทอ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในการ นาผ้ าไทยต่อ
ยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสากล ทาการเลือกต้ นแบบผ่านแบบประเมิน โดยคัดเพียง 4 ชิ ้นงาน
เพื่อผลิตเป็ นต้ นแบบ
4.4. ผู้วิจยั นากลุ่มตัวอย่างเฉดสีมาสร้ างแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มผู้บริ โภคสารวจ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีตอ่ เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮล จากพฤติกรรมผู้บริ โภคในบริ บทของ
สังคมในปั จจุบนั เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมจากเฉดสีย้อมธรรมชาติ
ภูมิปัญ ญาผ้ าไหมโฮล จานวน 115 ชุด นาข้ อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์มาประมวลผลด้ วย
โปรแกรมทางสถิตสิ าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของแบบสอบถามและเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.5. สร้ างผลิตภัณฑ์ต้นแบบลวดลายผ้ าจากเฉดสียอมธรรมชาติตามภูมิปัญญาผ้ าโฮล
โดยทดลองสร้ างผลิตภัณฑ์จากแบบร่างทัง้ 3 แบบที่ผ้ เู ชียวชาญเป็ นผู้เลือก พร้ อมทังสรุ
้ ปผลการ
ดาการวิจัยในการพัฒ นาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าไหมโฮล สู่การต่อยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหม
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ วิ จัย ได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยการศึ ก ษารวบรวมข้ อมู ล ในลั ก ษณะการ
ผสมผสานข้ อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สื่อออนไลน์ เว็บไซต์
โดยได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลร่ วมกับข้ อมูลปฐมภูมิ จากการลงเก็บข้ อมูลภาคสนาม โดยจัดเก็ บ
ข้ อมูลในการลงพื ้นที่ภาคสนามแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ข้ อมูลที่
เกี่ยวของกับภูมิปัญญาผ้ าไหมโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ทังเชิ
้ งประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของผ้ าโฮล
กระบวนการผลิ ต ผ้ า ไหมโฮลจากสี ย้ อ มธรรมชาติ ลวดลายที่ มี ผ ลต่อ การสร้ างชุด เฉดสี ย้ อ ม
ธรรมชาติในพื ้นที่เป้าหมาย
จากการรวมรวมข้ อมูลผู้วิจัยจึงนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามกรอบการวิจยั เพื่ อ
ออกแบบเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของ ลวดลาย กระบวนการ
ทอ การย้ อมสี วัสดุย้อมสีที่สร้ างสีบนลวดลายผ้ าภูมิปัญญาดังเดิมของการทอผ้ ามัดหมี่โฮล โดยใช้
ทฤษฎีทางการออกแบบมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการทดลองย้ อมสี สร้ างเฉดสี
ย้ อ มธรรมชาติ แ ละการใช้ ง านตามทฤษฎี ก ารใช้ สี ท างการออกแบบ น าออกแบบลวดลายที่
เหมาะสมกับผ้ าไหม โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลรู ปแบบเฉดสี ย้อมธรรมชาติและลวดลายจากสีย้อม
ธรรมชาติ จ ากภู มิ ปั ญ ญ าผ้ าโฮล ด้ วยเทคนิ ค การท าลวดลายจากการย้ อมสี ธ รรมชาติ
โดยการศึกษาความเป็ น มา ลัก ษณะทางกายภาพ ข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ องทุกด้ าน ด้ านภู มิ ศ าสตร์
วัฒนธรรม วิธีชีวิต การนาไปใช้ และบริ บทของการทอผ้ าไหมโฮลในปั จจุบนั ซึง่ ได้ มีวิวฒ
ั นาการของ
ลวดลายมาตามยุคสมัย สาหรับการรวบรวมข้ อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติ
จากผ้ าโฮลมาพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมให้ มีความเป็ นสากล
ขั ้น ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ ผ่ า นทฤษฎี อัต ลัก ษณ์ ท างการออกแบบ การสัง เคราะห์
ลวดลาย เส้ น สาย จุด รู ปทรง การจัดองค์ประกอบ การสื่อความหมายของลวดลายผ่านผืนผ้ า
ดังเดิ
้ มและผืนผ้ าร่วมสมัย ประกอบด้ วย ผ้ าโฮลเปราะห์ สาหรับบุรุษสวมใส่ รูปแบบดังเดิ
้ ม 5 ผืน
รูปแบบประยุกต์ 5 ผืน ผ้ าโฮลแสร็ จ สาหรับผู้หญิ งสวมใส่ รูปแบบดังเดิ
้ ม 5 ผืน รู ปแบบประยุกต์
5 ผืน
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองสร้ างเฉดสีย้อมธรรมชาติของผ้ าโฮล ที่เป็ นมาตรฐานตรานกยูง
พระราชทานสาหรับสีย้อมธรรมชาติ โดยเส้ นใยกาหนดให้ ใช้ เส้ นไหมที่เป็ นพันธุ์ไหมเหลื องที่ มี
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การปลูกหม่อนเลีย้ งไหมสาวในครัวเรื อน เรี ยกอีกอย่างว่าไหมหัตถกรรม สร้ างการทอลองกลุ่ม
ชุดเฉดสีเส้ นไหม โดยกไหนดการทดลองจากการวิเคราะห์การย้ อมสีธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้ าโฮล
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้ วย วัสดุย้อมสีธรรมชาติ สารติดสีที่ใช้ ในกระบวนการย้ อมพื ้นถิ่น ขันตอน
้
การมัดย้ อมที่ทาให้ เกิดลวดลาย แล้ วจึงนามาการทดลองย้ อมเส้ นไหมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากครั่ง
เข ประโหด เข คราม
นากลุ่มสีที่ได้ จากการทดลองมาเปรี ยบเทียบกับสีของ Pantone เมื่อเปรี ยบเทียบเฉดสี
แล้ วจึงนาข้ อมูลทัง้ หมดมาสังเคราะห์และสร้ างแผนภาพแนวทางวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจาก
ภูมิ ปั ญ ญาผ้ าโฮล แล้ ว จึง น ากลุ่ม ตัวอย่างสี ที่ ได้ จ ากแผนภาพมาสร้ างแบบสอบถามกับ กลุ่ม
ผู้บริ โภคสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีตอ่ เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮล เพื่อหาแนวทางการ
ออกแบบร่างลวดลายสิ่งทอไหม
ขัน้ ตอนที่ 4 ออกแบบแบบร่างลวดลายผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหม ที่ได้ จากการวิเคราะห์ตาม
ขัน้ ตอนที่ 1-4 ก าหนดต้ น แบบจ านวน 21 ต้ น แบบลวดลาย ผ่ า นตารางกราฟ 2 มิ ติ แล้ ว ให้
ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน โดยเป็ นผู้เชียวชาญใน 3 ด้ าน (1) ผู้เชี่ยวชาญด้ านสิ่งทอ
(2) ผู้เชี่ ย วชาญในภูมิ ปั ญ ญาการทอผ้ าของจัง หวัด สุริน ทร์ (3) ผู้เชี่ ย วชาญด้ านการออกแบบ
ลวดลายและพัฒนาสิ่งที่นาผ้ าไทยต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสากล ทาการเลือกต้ นแบบผ่าน
แบบประเมินและการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามปลายเปิ ด โดยคัดเพียง 4 ชิ ้นงาน เพื่อผลิตเป็ น
ต้ นแบบ ผู้เชี่ยวชาญ
ขัน้ ตอนที่ 5 แบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริ โภคสารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีต่อเฉดสี
ย้ อมธรรมชาติจ ากผ้ าโฮล โดยใช้ ท ฤษฎี ของ สาโรช ไสยสมบัติ สร้ างแบบสอบถามจากกรอบ
แนวคิด เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า สร้ างแบบสอบถามและ
แจกแบบสอบถามออนไลน์ ไปยังกลุ่ม ตัวอย่า ง จานวน 115 ชุด โดยทาการสอบถามในรู ปแบบ
ออนไลน์ กับ กลุ่ม ผู้บ ริ โภคส ารวจพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ มี ต่อเฉดสี ย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮล
จากพฤติ ก รรมผู้ บริ โภคในบริ บ ทของสัง คมในปั จ จุบัน เพื่ อ เป็ นแนวทางในการตัด สิ น ใจซื อ้
ผลิตภัณ ฑ์ สิ่งทอไหมจากเฉดสีย้อมธรรมชาติ ภูมิปัญญาผ้ าไหมโฮล เมื่อได้ ทาการสอบถามจึง
น าข้ อมู ล มาประมวลผลด้ วยโปรแกรมทางสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ต่ า งๆของ
แบบสอบถามและเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ขัน้ ตอนที่ 6 สร้ างผลิตภัณฑ์ต้นแบบลวดลายผ้ าจากเฉดสียอมธรรมชาติตามภูมิปัญญา
ผ้ าโฮล โดยทดลอง สร้ างผลิ ตภัณ ฑ์ จากแบบร่ างทัง้ 3 แบบที่ ผ้ ูเชียวชาญเป็ นผู้เลื อก พร้ อมทัง้
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สรุปผลการดาการวิจยั ในการพัฒนาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าไหมโฮล สู่การต่อยอด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหม
1.การวิเคราะห์ ข้อมูลรู ปแบบเฉดสีย้อมธรรมชาติและลวดลายจากสีย้อมธรรมชาติจาก
ภูมิปัญญาผ้ าโฮล
จากการศึกษาภูมิปัญญาการสร้ างสีของลวดลายโฮล วัสดุให้ สี เส้ นใย กระบวนการย้ อม
สีทางวัฒนธรรม ผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ สรุปได้ วา่ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาภูมิปัญญาของผ้ าโฮล
ในปัจจุบนั มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วัฒนธรรม และความเชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตังแต่
้ ยุคอดีตจนถึงปั จจุบัน โดยการปกครองเป็ นปั จจัยสาคัญ อย่างมากที่ ส่งผลต่อภูมิ ปัญ ญา
ผ้ าโฮล ซึ่งช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และในช่วงรัชกาลที่ 5 ผ้ าโฮลได้ ถกู ยกเลิกไม่ให้ ใช้ เนื่องจากเห็น
ว่ า ล้ าสมั ย และช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของภู มิ ปั ญ ญ าผ้ าโฮลคื อ ช่ ว งเวลาของ
จอมพล ป. พิ บูล สงคราม ได้ มี น โยบายและประกาศให้ ห ญิ งชายสวมใส่เสื อ้ ผ้ าแบบตะวัน ตก
พร้ อมทังรู้ ปแบบของวัฒนธรรมตะวันตกได้ เข้ ามาในประเทศไทยอย่างเต็มตัว ทังในด้
้ านการเรี ยน
การสอนรูปแบบของศิลปะตะวันตกที่เข้ ามาตังแต่
้ ช่วง รัชกาลที่ 4 จนมาถึงช่วงที่สมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิต์ิ ได้ เดินทางไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั ต่างประเทศ ได้ นาแนวคิดของการออกแบบตะวันตก
มาประยุกต์กบั ผ้ าไทย ทาให้ เกิดการรื อ้ ฟื น้ ภูมิปัญญาผ้ าไหมและผ้ าทอพื ้นถิ่นของไทยประเภทอื่นๆ
ตามมาโดยช่วงพัฒนาการของ ภูมิปัญญาผ้ าโฮล
2.การวิเคราะห์ ผ่านทฤษฎีอัตลักษณ์ ทางการออกแบบ การสังเคราะห์ ลวดลาย เส้ น สาย
จุด รู ปทรง การจัดองค์ ประกอบ การสื่อความหมายของลวดลายผ่ านผืนผ้ าดัง้ เดิมและผืน
ผ้ าร่ วมสมัย
เมื่ อ ได้ ข้ อ มูล ด้ า นพั ฒ นาการทางด้ า นภู มิ ปั ญ ญาที่ ส่ ง ผลต่อ ผ้ า โฮลในปั จ จุบัน ตาม
การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาการสร้ างสี ข องลวดลายโฮล วัส ดุให้ สี เส้ น ใย กระบวนการย้ อ มสี ท าง
วัฒนธรรม ผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ พบว่าลวดลายผ้ าในปั จจุบนั สรุปได้ วา่ ลักษณะของผ้ าโฮลเป็ น
ผ้ าไหมที่สร้ างลวดลายด้ วยการมัด โอบ ย้ อม หรื อเรี ยกว่ามัดหมี่ มีความยาวตังแต่
้ 4 เมตรขึ ้นไป
และมีหน้ ากว้ างขนาด 1 เมตร ถึง เมตรครึ่ งบ่างครัง้ จะนาผ้ าโฮลสองผืนมาเย็บต่อกันเนื่องจาก
ข้ อ จ ากัด ของฟั น หวี แ ละกี่ ท อผ้ า ซึ่ง ทอด้ วยโครงสร้ างผ้ าแบบ 3 ตะกอ ย้ อ มสี ด้ ว ยวัส ดุย้ อ มสี
ธรรมชาติ โดยองค์ประกอบของสีหลักคือสีแดงเม็ดมะขาม เนื่องจากเส้ นยืนในวัฒนธรรมเขมรนิยม
ย้ อมเส้ นยืนด้ วยครั่งซึ่งให้ สีแดงเข้ ม และมัดหมี่ด้วยการเริ่ มจากสีเหลืองจากไม้ ย้อมสีที่ให้ สี 2 ชนิด
คือ ประโหด และเข ต่อมาจึงมัดปิ ดสีเหลือง มัดเอาสีแดงแล้ วจึงย้ อมด้ วยครั่ง เมื่อได้ สีแดงและสี
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เหลืองแล้ ว จึงโอบหมี่ครัง้ สุดท้ ายเพื่อให้ ได้ สี เขียว ม่วง และน ้าเงินด้ วยคราม นอกจากนันสี
้ ดาที่พบ
ในผืนผ้ าจะได้ จากการย้ อมทับด้ วยโคลนหรื อย้ อมทับด้ วยครามจานวนหลายครัง้ เพื่อให้ ได้ สีดา
และสีขาวที่เห็นบนผืนผ้ าเกิดจากสีของเส้ นไหมที่ไม่ได้ รับการย้ อมหรื อการมัดกัน้ ลวดลายสร้ าง
โครงร่างลายบนโฮงหมี่ องค์ประกอบของสีผ้าโฮลประกอบด้ วย แดง เหลือง เขียว น ้าเงิน ม่วง ขาว
ดา นอกจากสี ที่ ได้ จ ากการย้ อมแล้ วลวดลายของผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ยังแบ่ง ออกเป็ นโฮล
เปราะฮ์ โฮลแสร็จ โฮลปิ ดาน
โฮลเปราะฮ์ เป็ นผ้ าสมปั กปูมส าหรับบุรุษสวมใส่ องค์ประกอบลวดลายประกอบด้ วย
ของผ้ าหรื อสังเวียน เชิงผ้ า ช่อแทงท้ อง ท้ อผ้ า โดยลวดลายของท้ องผ้ าจะมีความแตกต่างกันแบ่ง
ออกเป็ นลายดอกใหญ่ ดอกกลางและดอกเล็ก ลวดลายดอกใหญ่นนจะปะกอบด้
ั้
วยลายก้ านแยก
หรื อตาข่ายนาคเกีย้ วล้ อมรอบดอกประจายามขนาดใหญ่ ใส่ดอกจะมีใส่ดอกลายสี่เหลี่ยมขนม
เปี ยกปู น ล้ อม รอบ ด้ วยลายสี่ เห ลี่ ยม ย่ อ มุ ม ไม้ สิ บ สอง ลายดอกกลางจะมี ลั ก ษ ณ ะ
การจัดองค์ประกอบลายแบบสร้ างสังวาลไส้ เป็ นลวดลายเครื่ องแขวนประเภทกลิ่นตะแคงหรื อ
ระย้ า ในบางผืนผ้ า ที่ พ บจะมี เพี ยงลายดอกประจายามสี่กลี บรวมกับลายโคมเจ็ ดหรื อโคมเก้ า
จัดองค์ประกอบแบบสร้ างสังวาล ลายดอกเล็กนันจะมั
้
ดเป็ นลายโคมแบบหยาบไม่มีความซับซ้ อน
เท่ากับลายดอกใหญ่ และลายดอกกลางแต่องค์ประกอบท้ องผ้ า สังเวียง ช่อแทงท้ อง จะอยู่ครบ
ทังหมด
้
โฮลแสร็ จ ซึ่งในอดีตเกิดจากการมัดลวดลายแบบ โฮลเปราะฮ์ แต่เนื่องจากความเคารพ
ในกฏเกณฑ์การนุง่ ผ้ าตามประเพณี จารี ตที่มีมา สตรี ผ้ ทู อผ้ าจึงนาลวดลายผ้ าโฮลเปราะฮ์มาสลาย
ลวดลาย โดยการนาลาหมี่มาสลับตาแหน่งในการทอพร้ อมกับการทอเส้ นไหมสี แดง เขียว และ
เหลือง เพื่อให้ เกิดการคลี่คลายลวดลายยังคงให้ ความเป็ นสิริมงคลและสตรี ก็สามารถสวมใส่ได้
ซึ่งในปั จจุบนั จะเห็นว่านอกจากการทอสลับเป็ นลายริ ว้ แล้ วยังมี การเพิ่มการทอผ้ ากระเนียวหรื
อการควบเส้ นไหม 2 เส้ น 2 สี ทอสลับขันระหว่
้
างมัดหมี่ริว้ และกระเนียม
โฮลปิ ดานหรื อ จองซิ น เป็ นผ้ า ที่ มี ก ารมัด หมี่ เป็ นรู ป สัต ย์ ช้ า ง ม้ า นาค รู ป แบบข อง
ปราสาท หอไตย์ และเรื่ องราวเกี่ ยวกับพุทธศาสนา สี จะประกอบด้ วย สี ม่วงเปลือกมังคุด แดง
เขียว คราม เหลือง ซึ่งสีที่ใช้ จะมีความกลมกลื นกันจากการย้ อมทับเป็ นการผสมสีให้ ได้ สีใหม่
ขึ ้นมา
ในปั จจุบนั จะพบผ้ าโฮลได้ ในหลายอาเภอในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผ้ าจะมีลวดลายที่ได้ รับ
การประยุก ต์ จ ากภู มิ ปั ญ ญาที่ ส่ง ต่อ องค์ ค วามรู้ ให้ แ ก่ ลูก หลาน แต่ก ระบวนการมัด ลวดลาย
การย้ อมสีธรรมชาติไม่ได้ รับการถ่ายทอดย้ อมสีเคมีเป็ นส่วนใหญ่ แต่ยงั คงทอผ้ าแบบโบราณคือ
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การทอผ้ าสามตะกอจึงทาให้ สีและลวดลายของผ้ าโฮลจังหวัดสุรินทร์ มีความโดดเด่น โดยในช่วงที่
ยังคงมี การนุงผ้ าสมปั กปูมว่าราชการ ได้ มี ข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์ ที่นุ่งผ้ าโฮลเปราะฮ์ออก
ปฏิบตั ริ าชการ จนถึงช่วงที่ยกเลิกการนุง่ ผ้ าสมปักปูม
3.การทดลองสร้ างเฉดสีย้อมธรรมชาติของผ้ าโฮล ที่เป็ นมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน
สาหรับสีย้อมธรรมชาติ
ในการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลผู้วิจยั ศึกษาแม่สีในการให้ สี แดง
เหลือ และน ้าเงิน ในรูปแบบของการย้ อมและสร้ างรูปแบบของการเกิดสีเป็ นวงจรสีที่นกั ออกแบบ
สามารถนาไปใช้ สื่อสารงานออกแบบและกับช่างทอ เพื่อจะผลิตผ้ าทอที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉดสี
ที่ เ กิ ด ขึ น้ นั น้ จะเป็ นแนวทางการสื่ อ สารการเลื อ กใช้ สี ร ะหว่ า งผู้ ทอผ้ าและนั ก ออกแบบ
และลดข้ อผิดพลาดของสีที่จะผิดเพียนจากการเลือกวัสดุย้อมสีและกระบวนการย้ อมให้ ได้ สีตามที่
ต้ องการอย่างมีแนวทาง เพื่อพัฒนาลวดลายผ้ าจากสีย้อมธรรมชาติที่เป็ นแบบสากลและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างมี ผู้วิจยั จึงได้ สร้ างเครื่ องมือการทดลองศึกษาเฉดสีที่ได้ จากการสังเคราะห์
ข้ อมูลทางภูมิปัญญาของผ้ าโฮล จากการทดลองย้ อมเส้ นไหม สร้ างเฉดสีย้อมธรรมชาติของผ้ าโฮล
โดยเส้ นใยกาหนดให้ ใช้ เส้ นไหมที่เป็ นพันธุ์ไหมเหลืองที่มีการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมสาวในครัวเรื อน
เรี ยกอีกอย่างว่าไหมหัตถกรรม สร้ างการทดลองกลุ่ มชุดเฉดสีเส้ นไหม โดยการทดลองแบ่งเป็ น
2 ขันการทดลองตามสั
้
ดส่วนตามที่นกั วิจยั ได้ กาหนด และทดลองย้ อมสีธรรมชาติขนที
ั ้ ่ 2 เพื่อให้ ได้
เฉดสีที่มีความหลากหลาย โดยการนาสีย้อมธรรมชาติมาผสมหรื อการย้ อมทับซ ้ากับครามและครั่ง
โดยใช้ สดั ส่วนของหม้ อครามในขันตอนที
้
่ 1 ประกอบด้ วยการทดลองย้ อมสีแดงด้ วยครั่งทับคราม
ย้ อมสี เหลืองด้ วยแก่นแขทับคราม ย้ อมสี เหลืองด้ วยเปลื อกประโหดทับคราม ย้ อมฟ้าครามทับ
คราม ย้ อ มสี ส้ ม ด้ ว ยประโหดและแขย้ อ มทับ ด้ ว ยครั่ ง โดยใช้ ม าตรฐานการย้ อ มสี ธ รรมชาติ
และตรวจสอบการตกสี ด้ วยมาตรฐานของกรมหม่ อ นไหมว่า ด้ ว ยการใช้ เครื่ องหมายรั บ รอง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย พ.ศ. 2554
จึงสรุปได้ วา่ การทดลองย้ อมสีและจับกลุ่มสีจากสีที่ได้ จากการย้ อมตามภูมิปัญญาผ้ าโฮล
ด้ วยเทคนิคผ้ าไหมมัดหมี่จะนิยมใช้ สีธรรมชาติและมัดย้ อมหลายครัง้ มี ความประณี ต ละเอียด
ทุกขันตอน
้
สีของผ้ าโฮลจะประกอบด้ วย 5 สี ได้ แก่ ดา แดง เหลือง น ้าเงิน และเขียว สีเหล่านี ้ได้
จากการย้ อมด้ วยวัสดุให้ สีย้อมธรรมชาติได้ แก่ ครั่ง คราม ประโหด แข และขันตอนการย้
้
อมจาก
ภูมิ ปั ญ ญาผ้ าโฮล เนื อ้ ผ้ ามักมี 2 สี ด้ านหน้ าเป็ น สี อ่อน อี กด้ านหนึ่งเป็ นสี เข้ ม กว่า เนื่ องจากมี
โครงสร้ างผ้ า 3 ตะกอ ท าให้ เส้ น ยื น เห็ น สี ชั ด เจนเฉพาะด้ า นเดี ย ว ผลจากการทดลองย้ อ มสี
ธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลในวัสดุไหมตามเครื่ องมือการทดลองการวิจยั พบว่า สีที่ย้อมด้ วย
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ภูมิปัญญาผ้ าโฮล เกิดสีที่ครอบคลุมทังวงจรสี
้
ได้ แก่สีย้อมธรรมชาติขนแรก
ั้
ได้ แม่สี 3 สี คือ สีแดง
ย้ อ มจากครั่ง น า้ แรก สี ช มพู่ ย้ อ มได้ จ ากครั่ง น า้ ที่ 2 สี ฟ้ า ย้ อมได้ จ ากคราม สี เหลื อ ง ย้ อ มจาก
ประโหด สีเหลืองทอง ย้ อมจากแข สีย้อมธรรมชาติขนที
ั ้ ่ 2 เกิดจากการย้ อมทับครามและครั่ง โดยสี
ม่วงย้ อมด้ วยครั่งทับคราม สีน ้าเงินเข้ มย้ อมทับครามหลายหม้ อ สีเขียวย้ อมประโหดทับด้ วยคราม
สีน ้าตาลอมเขียวย้ อมแขทับด้ วยคราม และสีส้มย้ อมประโหดและทับด้ วยครั่ง
จากการการสังเคราะห์ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้ าโฮลและผลของการทดลองย้ อ มเส้ น
ไหม สรุปได้ วา่ การพัฒนาการของทฤษฏีสีตะวันตกส่งผลต่อแนวคิดการออกแบบของไทยเป็ นอย่าง
มาก ทังในการเรี
้
ยนการสอนของภาคการศึกษา ภาคการค้ า และภาคการบริ โภคของประชาชนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ แนวคิดการกาเนิดสีแบบตะวันตกได้ กลายเป็ นรู ปแบบของสี ที่เป็ น
สากลที่ ทั่วโลกสามารถเข้ าใจได้ นามาสู่การพัฒ นาเฉดสี ย้ อมธรรมชาติจ ากกระบวนการให้ สี
ของผ้ าโฮลจากการรวบรวมข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ ปฐมภู มิ ทั ง้ แบบสั ง เกต สัม ภาษณ์ จดบั น ทึ ก
ด้ านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิธีชีวิต การนาไปใช้ และบริ บทการพัฒนาการผ้ าโฮลตังแต่
้ อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่งได้ มีการปรับเปลี่ยนลวดลายและสีตามยุคสมัยที่สอดคล้ องกับสภาวะของโลกและการ
ใช้ งานในปัจจุบนั

ภาพประกอบ 76 รูปภาพแสดงพัฒนาการทฤษฏีสีของตะวันตก
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จากการศึกษาเฉดสีที่ได้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลทางภูมิ ปัญ ญาของผ้ าโฮล จากการ
ทดลองย้ อมเส้ นไหม จากการศึกษาพั ฒ นาการของทฤษฏี สี ในตะวันตกเพื่ อเปรี ยบเที ยบนามา
สังเคราะห์ร่วมกับสีที่เกิดขึ ้นจากการย้ อมสีธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้ าโฮล สรุปได้ ว่าในช่วงเวลาใน
พัฒ นาการของแนวคิดเรื่ องการกาเนิดสี นัน้ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาขาการออกแบบ และ
สาขาอื่นให้ ความสาคัญ อย่างชัดเจน เพื่ อหาการกาเนิดเฉดสีในหลากหลายแนวทางที่สามารถ
นาไปใช้ ในบริ บทต่างๆ ไม่ว่าจะด้ านการพิสูตรการมองเห็นของมนุษย์ การออกแบบ งานศิลปะ
และงานทางด้ านสุนทรี ยะ โดยจุดเริ่มต้ นของการกาเนิดสีคือวัตถุและสารเคมีให้ สี เมื่อวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เ ข้ า มาเกิ ด การตัง้ ค าถามมากมายเรื่ อ งการก าเนิ ด สี การสร้ างสี การผสมสี เพื่ อ
ลอกเลียนแบบการมองเห็นให้ ได้ มากที่สุด หลังจากนัน้ งานศิลปะจึงเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีผลต่อ
การศึกษาการกาเนิดสี การขยายเฉดสี เพื่อนาไปใช้ งานทางศิลปะ โดยเริ่ มมีการพัฒ นาเรื่ องค่า
น ้าหนักของสีให้ เหมือนกับแสงที่เห็นจริ ง ต่อมาจึงเริ่ มการการสร้ างแนวทางการเลือกใช้ สีโดยการ
จับหมวดหมูข่ องสี โทนสี และวิธีการใช้ ง่ายแบบง่าย ในปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 แนวทางการใช้ สี
ที่ ชัดเจนเริ่ ม เกิ ด ขึน้ ตามรู ป แบบของศิลปะในยุค สมัย ที่ ทุกอย่างมี เหตุผลนอกเหนื อจากความ
สุนทรี ยะ ทาให้ การศึกษาเรื่ องสีมีการพัฒนาการมาจนถึงปั จจุบนั เพื่อตอบสนองการใช้ งานของสี
ในมิตติ า่ งๆ
3.1 การเปรี ยบเทียบการทดลองย้ อมสีจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลกับ Pantone
เมื่อนามาสังเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบกับพัฒนาการแนวทางการเกิดสีหรื อเรี ยกว่าวงจรสี
ในรูปแบบของตะวันตกกับการเกิดสีจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล สามารถสรุปได้ เป็ นเฉดสีที่ครอบคลุมสี
ตังแต่
้ สี แดง น ้าเงิน เหลือง เขียวและม่วง ซึง่ สีที่ได้ นนก็
ั ้ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั สีขนที
ั ้ ่ 1 คือ แดง
น า้ เงิ น เหลื อ ง และขั น้ ที่ 2 ม่ ว ง เขี ย วน า้ ตาล ส้ ม ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการเรี ย งล าดั บ การเกิ ด สี
สร้ างแผนภาพตารางการเกิดสี โดยนาสีที่ย้อมด้ วยเส้ นไหมมาทาการเทียบ Pantone เพื่อหาสีจริ ง
มาประกอบกับการจัดเรี ยงข้ อมูลและกาหนดแนวทางการสร้ างเฉดสีเพื่อใช้ งานในการออกแบบสิ่ง
ทอ จากการศึกษาพบว่าการออกแบบสิ่งทอสาหรับนักออกแบบส่วนใหญ่ จะใช้ การออกแบบใน
รู ป แบบของการสร้ างรู ป ภาพแบบ 2 มิ ติ ทัง้ การวดภาพ การออกแบบในรู ป แบบตารางกราฟ
และในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเลือกใช้ สีผ่านรูปแบบการมองเห็นจากสีที่เกิดขึ ้นจริ ง ทางผู้วิจยั
จึงนาเส้ นไหมย้ อมสีที่ได้ จากการสรุปผลการทดลอง นามาจับกลุ่มสีและเทียบกับ Pantone CMYK
และ Pantone fashion home paper (TPX) ซึ่งเป็ นตระกูลของสีที่เหมาะสาหรับการออกแบบสิ่ง
ทอในแบบร่าง 2 มิติ รวมถึงการออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การที่นาสีที่เป็ นตระกูลสากล
มาเปรี ยบเทียบกับสีบนเส้ นไหม จะมาช่วยในเรื่ องความแม่นยาของสีสร้ างความเข้ าใจ สะดวก
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และเป็ นสากลในการใช้ งาน นักออกแบบและผู้ทอผ้ าสามารถคานวณปริ มาณการเลือกใช้ สีและ
ลดข้ อผิดพลาดในการกาหนดแบบร่างก่อนที่จะทอผ้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 77 รูปเฉดสีย้อมธรรมชาติเปรียบเทียบกับ Pantone
จากการเปรี ย บเที ย บเฉดสี แล้ วจึง น าข้ อ มูล ทัง้ หมดมาสังเคราะห์ และสร้ างแผนภาพ
แนวทางวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล โดยกาหนดจากแม่สีหลักคือ แดงจากครั่ง
เหลืองจากประโหดและแข สีฟ้าจากคราม เป็ นสีหลัก ปั จจัยที่ทาให้ เ กิดสีขนที
ั ้ ่ 2 คือสีครามเป็ นสีที่
มีผลทาให้ เกิดสี ม่วง เขียว น ้าตาล ส้ ม โดยจะพบว่าสีครามสร้ างค่าน ้าหนักเข้ มขึ ้นในสีขนที
ั ้ ่ 2 ผ่าน
การย้ อมครามซ า้ หลายๆครัง้ ยิ่ง ย้ อมทับ มากเท่าไรค่านา้ หนักของสี ขัน้ ที่ 2 ก็ จะเข้ ม ขึน้ เท่านัน้
นอกจากนี ้สีแดงจากครั่งยังสามารถสร้ างค่ าน ้าหนักอ่อน จากการย้ อมน ้าครัง้ ที่เหลือจากการย้ อม
ครัง้ แรก ยิ่งเม็ดสีครั่งน้ อยเท่าไร สีที่ได้ จะมีคา่ น ้าหนักที่ออ่ นลง ผลที่เกิดขึ ้นจากค่าน ้าหนักอ่อนและ
เข้ ม นัน้ เกิ ดจากกระบวนการย้ อมสี ของภูมิ ปัญ ญาผ้ าโฮล เนื่ องจากตามหลักการย้ อมทางภูมิ
ปั ญญาจาเป็ นต้ องย้ อมร้ อนก่อนจึงจะมาย้ อมเย็น ดังนั
้ นการย้
้
อมครั่ง ประโหด และแข จาเป็ นต้ อง
ย้ อมก่อนที่ จ ะน ามาย้ อมทับ ด้ วยคราม เนื่ องจากครามนัน้ จ าเป็ นต้ องย้ อมด้ วยวิธี การย้ อมเย็น
เท่านัน้ หากย้ อมครามก่อนแล้ วไปย้ อมร้ อน สีครามจะหลุดออกจากเส้ นใยทันที จากลาดับขันใน
้
การย้ อมที่จาเป็ นทาให้ รูปแบบของตารางแผนภาพวงจรการเกิดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ า
โฮลจึงนาครามมาเป็ นตัวสร้ างสีขนที
ั ้ ่ 2 และค่าน ้าหนัก
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ภาพประกอบ 78 ครั้งและการไล่ค่าน้้าหนัก
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ภาพประกอบ 79 ครั้งและการไล่ค่าน้้าหนักโดยการย้อมครามทับ
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ภาพประกอบ 80 แขและการไล่ค่าน้้าหนักโดยการย้อมครามทับ

ภาพประกอบ 81 ประโหดและการไล่ค่าน้้าหนักโดยการย้อมครามทับ
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ภาพประกอบ 82 แข/ประโหดและการไล่ค่าน้้าหนักโดยการย้อมครั้งทับ
จากภาพวงจรสีเส้ นไหมที่เกิดจากการย้ อมสีด้วยภูมิปัญญาผ้ าโฮล ผู้วิจยั สามารถสร้ าง
แผนภาพสี ส าหรั บ นัก ออกแบบเพื่ อ ให้ ก ารใช้ ง านสะดวกและเข้ าใจได้ แบบสากล ส าหรั บ การ
เลื อ กใช้ สี ย้ อ มธรรมชาติ จ ากภู มิ ปั ญ ญา ผ้ า โฮลด้ ว ยการจัด เรี ยงสี ข อง Pantone CMYK และ
Pantone fashion home paper (TPX) เพื่ อให้ สามารถนาไปใช้ งานได้ อย่างมี ป ระสิทธิ ภ าพ โดย
ลักษณะของตระกูลสีทงั ้ 2 ตระกูลก็จะใช้ งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน สีในตระกูล CMYK เหมาะ
ส าห รั บ ใช้ งาน ใน Programs Adobe illustrator, photoshop แ ล ะ indesign ต ระกู ล ข อ งสี
Pantone fashion home paper (TPX) เหมาะสาหรับการใช้ งานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เสื อ้ ผ้ า และงานตกแต่งบ้ าน การเลื อกใช้ สี ทัง้ 2 ตระกูลในตารางแผนภาพวงจรเฉดสี ย้อม
ธรรมชาติจะสนับสนุนการออกแบบให้ แม่นยามากยิ่งขึน้ เนื่ องจากสีจ ากหน้ าจอใน Programs
Computer อาจจะไม่ชดั เจนเท่ามองจากสีจริ งของเส้ นไหมย้ อมสีธรรมชาติเพราะเส้ นไหมมีความ
มันวาว ทาให้ การเที ยบกับ Pantone สร้ างความแม่นยาในการออกแบบยิ่งขึน้ ยังเป็ นการช่วย
เลือกใช้ สีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการคาดเคลื่อนของสี และลดข้ อผิดพลาดของสีที่จะเกิดขึ ้น จึ ง
นาสีทงั ้ 2 ตระกูลมาจัดเรี ยงข้ อมูลในตารางวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล
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ภาพประกอบ 83 รูปการเทียบค่าสีในโปรแกรม pantone

ภาพประกอบ 84ภาพที่ รูปภาพตารางแสดงเฉดสีย้อมแบบตาราง Pantone

107
3.2 การสร้ างวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล
เมื่อทาการแยกหมวดสีที่สอดคล้ องกับการนาไปใช้ งานสาหรับการออกแบบจากข้ อมูลที่
ได้ ทาการสังเคราะห์ จากการศึกษามาสรุ ปผลนาไปสู่ชุดองค์ความรู้ วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติที่
เหมาะสมและเป็ นสากลโดยสร้ างเป็ นวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจ ากภูมิปัญญาผ้ าโฮล ด้ วยแนวการ
สร้ างวงจรแบบลาดับขันตอนการย้
้
อมสีตามภูมิปัญญาอย่างเป็ นลาดับขันตอนการย้
้
อม โดยตรง
กลางของวงจรคือสีที่แท้ จริ งของวัสดุย้อมสีธรรมชาติ และเรี ยงลาดับรัศมีของวงจรคือการสร้ างสี
จากการย้ อมทับครั่งและครามเป็ นสีขนที
ั ้ ่ 2 และการลาดับความอ่อนแก่และค่าน ้าหนักของสีผ่าน
การย้ อมทับ จึงสรุปวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลได้ ดงั นี ้

ภาพประกอบ 85 รูปภาพวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล
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3.3 การสร้ างวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล
จากวงจรสีที่ได้ ทาการสรุปการทดลอง ทางผู้วิจยั จึงนามาจัดองค์ประกอบในการใช้ งาน
ด้ วยหลักการการจัดองค์ประกอบสีในการใช้ เฉดสีสาหรับการออกแบบ โดยปั จจัยการจับคูส่ ีคือการ
ย้ อมทับตามรูปแบบของการย้ อมสีผ้ามัดหมี่ในวัฒนธรรมของการมัดหมาผ้ าโฮลหรื อการย้ อมทับ
แบบมัดหมี่ เพื่ อให้ การใช้ งานของคู่สีเหล่านีม้ ี ความสอดคล้ องกับกระบวนการย้ อมสีธ รรมชาติ
เนื่องจากการย้ อมสีธรรมชาตินนไม่
ั ้ สามารถกัดสีออกด้ วยสารเคมีเหมือนกับการย้ อมสีเคมี วงจรสี
นี จ้ ึงมี ปัจ จัยในการใช้ งานด้ วยการย้ อมสี ทับเป็ นล าดับ โดยใช้ ก ารจับ คู่สี ในรู ป แบบการใช้ สี ให้
กลมกลืนกัน และการใช้ สีให้ ตดั กัน
3.3.1 การใช้ สีให้ กลมกลื นกัน เป็ นการใช้ สี หรื อนา้ หนักของสีให้ ใกล้ เคียงกัน
หรื อคล้ ายคลึงกัน เช่น การใช้ สีแบบเอกรงค์ เป็ นการใช้ สีสีเดียวที่มีน ้าหนักอ่อนแก่หลายลาดับ การ
ใช้ สีข้างเคียง
3.3.2 การใช้ สีให้ ตดั กัน เป็ นการใช้ สีหรื อนา้ หนักของสีให้ แตกต่ างหรื อตรงกัน
ข้ าม เช่น การใช้ สีตรงข้ าม เป็ นคู่สีที่ตรงข้ ามกันในวงสีซึ่งเป็ นสีที่ตดั กันอย่างแท้ จริ ง การใช้ สีเกือบ
ตรงข้ ามเป็ นสีที่อยูเ่ กือบตรงข้ ามกันในวงสี
3.3.3 การใช้ ค่ า น า้ หนั ก อ่ อ นแก่ ระดับ ความสว่ า งหรื อ ความมื ด ของสี ใ น
ความสัมพันธ์ กบั ลาดับสีเทากลางที่แกนกลาง ซึ่งเรี ยงลาดับจากความมืดสนิทถึงสว่างปานกลาง
และเรี ยงลาดับจากสว่างปานกลางถึงสว่างจัด
3.3.4 การใช้ ความจัดของสี ความอิ่มตัวของสีหรื อที่เรี ยกว่าสีที่มีความจัดจ้ านของสี

ภาพประกอบ 86 สีโทนร้ อน
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ภาพประกอบ 87 สีโทนเย็น

ภาพประกอบ 88 การจับคูส่ ีสองสี ครั่งและคราม
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ภาพประกอบ 89 การจับคูส่ ีสองสี แข/ประโหดและคราม

ภาพประกอบ 90 การจับคูส่ ีในใกล้ เคียง
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ภาพประกอบ 91การจับคูส่ ีตรงข้ ามแบบ Y

ภาพประกอบ 92 การจับคูส่ ีตรงข้ ามแบบ Y
4.การออกแบบแบบร่ างลวดลายผลิตภัณฑ์ ส่ งิ ทอไหม และผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ เลือก
ต้ นแบบผ่ านแบบประเมินและการสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถามปลายเปิ ด
จากการวิเคราะห์ความเป็ นมาของผ้ าโฮลแสร็ จ ซึ่งในอดีตเกิดจากการมัดลวดลายแบบ
โฮลเปราะฮ์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรูปทรงสี่เหลี่ยมข้ าวหลามตัดหรื อลายโคมพุ่มข้ าวบิณฑ์ แบบปูมขุน
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นางหรื อโฮลบุรุษ แต่เวลาทอต้ องมาสลายลายด้ วยการทอมัดหมี่สลับเส้ นพุ่งให้ เลื่อมลายกัน คัน่
ลายด้ วยการตีเกลี ยวหางกระรอกหรื อที่ เรี ยกว่ากระเนี ยว พร้ อมทัง้ ทอลายริ ว้ สี แดง เขียว และ
เหลืองสลับกันไปตลอดหน้ าผ้ า เพราะกลัวจะตรงกับผ้ าโฮลบุรุษซึ่งสวมใส่ได้ เฉพาะผู้ชายที่เป็ นขุน
นาง หากสวมใส่จะมีความผิดเวลานุ่งเนื่องจากอดีตยังไม่ยกเลิกธรรมเนียมผ้ ายศ ตัวอย่าง ที่เป็ น
หลักฐานของผ้ านุ่งต่อเชิงของสตรี ผ้ ดู ีชาวเขมรสุรินทร์ ยังคงมีปรากฏอยู่จานวนหนึ่ง ตามตระกูล
เก่าแก่ต่างๆ ซึ่งผู้ใหญ่ เล่าว่า ผ้ าโฮลสตรี นนั ้ แต่เดิมทอตามเรื อนผู้ดีในตัวเมือง ซึ่งเป็ นครอบครัว
ข้ าราชการหรื อผู้มีฐานะดี ก่อนจะนิยมแพระหลายไปยังหมู่บ้านต่างๆ ตามชนบทรอบนอก เรี ยกว่า
ปรรเตื๊อด (บรรทัด) และเรี ยกผ้ าโฮลนันว่
้ าโฮลปรรเตื๊อดหรื อโฮลแสร็จ จนถึงปัจจุบนั
การทอผ้ าดังกล่าวจึงถือว่าเป็ นการลุกขึ ้นมาทาอะไรที่แหกกฏเกณฑ์เดิมๆของผู้หญิ งที่
เห็นว่าการเท่าเทียมกันของความเป็ นหญิงชายเป็ นสิ่งที่ควรกระทา ในเมื่อผู้หญิงสามารถทอผ้ าให้
สามีและลูกชายใส่ได้ แล้ วทาไมตัวของพวกเธอเองจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมใส่ผลงานาของตนเอง ทาง
ผู้วิจัยจึง น าความคิดในการทอผ้ าของโฮลแสร็ จ มาเป็ น แนวทางการออกแบบลวดลายผ้ าและ
กระบวนการทอผ้ าที่เริ่ มจากลวดลายสี่เหลี่ยมข้ าวหลามตัดที่มาจากองค์ประกอบรูปทรง เส้ น ของ
ลายโคมพุม่ ข้ าวบิณฑ์ มาสร้ างรูปทรงพื ้นฐานหรื อที่ในภูมิภาคอีสานเรี ยกว่าลายโคม นามาตัดทอน
และจัดวางสลับตาแหน่ง พร้ อมทัง้ แทรกด้ วยเส้ นที่ เป็ นคู่สี ตรงข้ ามสื่อสารถึงความแทรกซึม ถึง
ความคิด ที่ แ ตกต่าง น าสู่คู่สี ที่ เป็ น คู่สี ต รงข้ ามที่ เกิ ด จากลายหมี่ แ ละเส้ น ที่ ท อขัด เมื่ อ อยู่ทัง้ 2
เทคนิคการทอ ด้ วยกันจะเกิดความกลมกลืนกันไม่วา่ จะชาย หญิง หรื อเพศอื่นๆ ในสังคมปัจจุบนั
การออกแบบนี จ้ ะใช้ ก ารจัด องค์ ป ระกอบและเทคนิ ค การย้ อ มสี ด้ วยวงจรเฉดสี ย้ อ ม
ธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล โดยเลือกใช้ จากกลุ่มสีจากการจับคูส่ ีตามการวิเคราะห์การใช้ สีให้
กลมกลืนกันการใช้ สีให้ ตดั กัน การใช้ สีเกือบตรงข้ ามเป็ นสีที่อยู่เกือบตรงข้ ามกันในวงสี การใช้ ค่า
น ้าหนักอ่อนแก่ การใช้ ความจัดของสี ซึ่งผู้วิจัยได้ วิเคราะห์จากวงจรเฉดสีดงั กล่าว โดยคานึงถึง
กระบวนการมัดหมี่และการทอผ้ าเป็ นหลัก จึงออกมาเป็ นแบบร่ างลวดลายผ้ า 2 มิติ จานวน 21
แบบร่ าง โดยใช้ โปรแกรม Programs Adobe illustrator โดยใช้ สกุลของสี คือ CMYK ตามที่ ได้ มี
การเปรี ยบเทียบสีตามขันตอนการวิ
้
จยั ที่ผา่ นมา
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ภาพประกอบ 93ภาพแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลาย (moot&tone)

HOL01

HOL02

114

HOL03

HOL04

HOL05

HOL06

HOL07

HOL08

115

HOL09

HOL10

HOL11

HOL12

HOL13

HOL14

116

HOL15

HOL16

HOL17

HOL18

HOL19

HOL20
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HOL21
ความพึงพอใจต่อแนวทางการออกแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่ จากเฉดสีย้อมธรรมชาติในภูมิ
ปัญญาผ้ าโฮล ในจังหวัดสุรินทร์ ให้ มีเอกลักษณ์ จากการต่อยอดการจับคูส่ ีผา่ นวงจรเฉดสี
ตาราง 8 ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ
ระดับควำมเหมำะสมจำกผู้เชี่ยวชำญในกำร ระดั บ ควำมเหมำะสมของ
เลือกลวดลำยผ้ำมัดหมี่
กำรออกแบบลวดลำย
รูปแบบที่ 1 HOL01
3
รูปแบบที่ 2 HOL02
4
รูปแบบที่ 3 HOL03
5
รูปแบบที่ 4 HOL04
3
รูปแบบที่ 5 HOL05
3
รูปแบบที่ 6 HOL06
4
รูปแบบที่ 7 HOL07
5
รูปแบบที่ 8 HOL08
5
รูปแบบที่ 9 HOL09
3
รูปแบบที่ 10 HOL10
4
รูปแบบที่ 11 HOL11
4
รูปแบบที่ 12 HOL12
4
รูปแบบที่ 13 HOL13
4
รูปแบบที่ 14 HOL14
3
รูปแบบที่ 15 HOL15
3
รูปแบบที่ 16 HOL16
4
รูปแบบที่ 17 HOL17
4

ระดับควำมพึงพอใจ
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
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รูปแบบที่ 18 HOL18
รูปแบบที่ 19 HOL19
รูปแบบที่ 20 HOL20
รูปแบบที่ 21 HOL21

3
5
3
3

ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากแรงบันดาลใจของลวดลายมาจากผ้ าโฮลสตรี หรื อโฮลแสร็ จที่มีการตัดทอน สลาย
และสอดผสาน ลวดลายจากลวดลายของผ้ าอัม ปรมหรื อ ผ้ า สมบัก ปูม ที่ เป็ นผ้ าผ้ าอวยยศ
จากกษัตริ ย์สาหรับใส่เข้ าราชการของขุนนางผู้ชาย ซึ่งผ้ าโฮลสตรี เป็ นผ้ าที่แฝงความหมายถึงการ
เท่าเทียมกัน การเรี ยกร้ องสิทธิ์ ในความเป็ นผู้หญิ งในยุคสมัยนัน้ โดยการนาลวดลายมัดหมี่มาทอ
สลับลาหมี่และนาการทอขันมาสร้
้
างองค์ประกอบลายใหม่ เพื่อสะท้ อนสถานะจากความเป็ นเมีย
และแม่ สู่สถานะของช่างฝี มือผู้ทอผ้ าให้ แก่ผ้ ชู าย จึงเกิดเป็ นแบบร่างลวดลายและผู้วิจยั ได้ สร้ าง
แบบสอบถามส ารวจความพึ ง พอใจของผู้เชี่ ย วชาญ เพื่ อสอบถามระดับ ความเหมาะสมจาก
ผู้เชายวชาญ ด้ านการพัฒ นาเฉดสี ย้อมธรรมชาติจ ากกระบวนการให้ สี ของผ้ าโฮล เพื่ อน าไป
การคัดเลื อ กแบบร่ างลวดลายผ้ าและสิ่ง ทอ พัฒ นาลวดลายสิ่งทอไหมต้ นแบบจากเฉดสี ย้อ ม
ธรรมชาติจาก ภูมิปัญญาผ้ าโฮล โดยผู้เชียวชาญได้ เลือกแบบร่างลวดลายผ้ าที่ 19,8,3,7 ในอันดับ
สู ง สุ ด ในอั ต ราส่ ว นร้ อยละ 5 ในระดั บ ความพึ ง พอใจดี ม าก รองลงมาแบบร่ า งลวดลาย
ผ้ า 2,6,10,11,12,13,16,17 ในอัตราส่วนร้ อยละ 4 ในระดับความพึงพอใจดี และอันดับสุดท้ าย
แบบร่างลวดลายผ้ าที่ 1,4,5,9,14,15,18,20,21 ในอัตราส่วนร้ อยละ 3 ในระดับความพึงพอใจปาน
กลาง
5.แบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภคสารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อเฉดสีย้อมธรรมชาติ
จากผ้ าโฮล
แบบสอบถามนี จ้ ัด ท าขึน้ เพื่ อ ศึก ษาในเรื่ อ งความต้ อ งการด้ า นเฉดสี ย้ อ มธรรมชาติ
จากกระบวนการให้ สีของผ้ าโฮล สู่การพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหม โดยใช้ ทฤษฎีของ
สาโรช ไสยสมบัติ สร้ างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิด และแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 115 ชุด โดยทาการสอบถามในรูปแบบออนไลน์กบั กลุ่มผู้บริโภคสารวจพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคที่มีต่อเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮล จากพฤติกรรมผู้บริ โภคในบริ บทของสังคมใน
ปั จ จุบัน เพื่ อ เป็ นแนวทางในการตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอไหมจากเฉดสี ย้ อ มธรรมชาติ
ภูมิปัญ ญาผ้ าไหมโฮล เมื่อได้ ทาการสอบถามจึงนาข้ อมูลมาประมวลผลด้ วยโปรแกรมทางสถิติ
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สาเร็ จ รู ป เพื่ อ วิเคราะห์ ข้อ มูล ต่างๆของแบบสอบถามและเพื่ อทดสอบสมมุติฐ าน เนื อ้ หาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการซื ้อและปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอไหมที่ย้อมด้ วยสีธรรมชาติ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้ บริ โภคที่ มี ต่อ เฉดสี กลุ่ม สี การน าสี ไปใช้
พัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอไหม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อแบบร่างลวดลายผ้ าที่นาเฉดสี
ย้ อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลมาใช้ ในการออกแบบ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและผลการสอบถาม
1. เพศ

2. ระดับการศึกษา
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3. อาชีพ

4. รายได้ต่อเดือน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมที่ย้อม
ด้วยสีธรรมชาติและผลการตอบแบบสอบถาม
1. ท่านเคยชื่อผ้าไหมมัดหมี่หรือไม่

2. ท่านรู้จักผ้ามัดหมี่ประเภทผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์หรือไม่
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3. ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหม

4. ท่านคิดว่าสีสันของผ้าไหมที่ย้อมสีธรรมชาติมีลักษณะสีแบบใด

5. จุดประสงค์ใดที่ท่านเลือกซื้อผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

6. ท่านคิดว่าสินค้าประเภทไหมเหมาะกับการใช้ผ้าไหมย้อมธรรมชาติ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้บริโภคที่มีต่อ เฉดสี กลุ่มสี การน้าสีไปใช้ พัฒนาลวดลาย
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมและผลการตอบแบบสอบถาม
โดยเลือกค่าล้าดับคะแนนความคิดพึงพอใจที่มีต่อเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาของผ้า
โฮล
จ.สุรินทร์ โดยใช้เส้นไหมย้อมด้วยมีวัสดุย้อมสีคือ ครั่ง คราม ประโหด และแข แบ่งค่า
ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ
5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
1. สีของเส้นไหมที่ย้อมด้วย ครั่ง มีผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 84 คน ระดับ 4 จ้านวน 21 คน ระดับ 3
จ้านวน 9 คน และระดับ1 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.62 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวก
มากที่สุด

2. สีของเส้นไหมที่ย้อมด้วย คราม มีผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 88 คน ระดับ 4 จ้านวน 25 คน ระดับ
3 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.73 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด

3. สีของเส้นไหมที่ย้อมด้วย "ครั่งย้อมทับคราม" มีผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 79 คน ระดับ 4 จ้านวน
23 คน ระดับ 3 จ้านวน 12 คน และระดับ 2 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.56 ซึง่
ความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด
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4. สีของเส้นไหมที่ย้อมด้วย "ครั่งย้อมทับคราม" มีผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 68 คน ระดับ 4 จ้านวน
36 คน ระดับ 3 จ้านวน 9 คน ระดับ 2 จ้านวน 1 คน และระดับ 1 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ อยู่ที่ 4.46 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด

5. สีของเส้นไหมที่ย้อมด้วย "ประโหดย้อมทับคราม" มีผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 63 คน ระดับ 4
จ้านวน 32 คน ระดับ 3 จ้านวน 14 คน ระดับ 2 จ้านวน 5 คน และระดับ 1 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.31 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด

6. สีของเส้นไหมที่ย้อมด้วย "แขย้อมทับคราม" ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 46 คน ระดับ 4 จ้านวน 37
คน ระดับ 3 จ้านวน 25 คน ระดับ 2 จ้านวน 5 คน และระดับ 1 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ อยู่ที่ 4.03 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมาก

124
7. สีของเส้นไหมที่ย้อมด้วย แขและประโหดย้อมทับด้วยคราม ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 60 คน
ระดับ 4 จ้านวน 30 คน ระดับ 3 จ้านวน 22 คน ระดับ 2 จ้านวน 3 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่
4.27 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด

8. วงจรสีที่ได้จากเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ (วงจรสีนี้ได้จากการทดลองย้อมเส้น
ไหม มาวิเคราะห์ และสร้างวงจรสี เพื่อน้าไปใช้ในการพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหม )
ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 68 คน ระดับ 4 จ้านวน 38 คน ระดับ 3 จ้านวน 8 คน ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ที่ 4.48 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด

9. กลุ่มเฉดสีโทนร้อน ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 67 คน ระดับ 4 จ้านวน 38 คน ระดับ 3 จ้านวน 9
คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.46 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด
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10. กลุ่มเฉดสีโทนเย็น ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 63 คน ระดับ 4 จ้านวน 42 คน ระดับ 3 จ้านวน 10
คน ระดับ 2 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.47 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด

11. กลุ่มสีระหว่างการย้อมครั่งและคราม 2 คู่สี ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 54 คน ระดับ 4 จ้านวน 39
คน ระดับ 3 จ้านวน 21 คน ระดับ 2 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.26ซึ่งความคิดเห็น
เชิงบวกมากที่สุด

12. กลุ่มสีระหว่างการย้อมแข/ประโหด และคราม 2 คู่สี ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 46 คน ระดับ 4
จ้านวน 49 คน ระดับ 3 จ้านวน 18 คน ระดับ 1 จ้านวน 2 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.19 ซึง่
ความคิดเห็นเชิงบวกมาก
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13. กลุ่มคู่สี 3 สี ในโทนร้อน ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 67 คน ระดับ 4 จ้านวน 38 คน ระดับ 3
จ้านวน 9 คน ระดับ 1 จ้านวน 2 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.46 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมาก
ที่สุด

14. กลุ่มคู่สี 3 สี ในโทนเย็น ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 63 คน ระดับ 4 จ้านวน 42 คน ระดับ 3
จ้านวน 10 คน ระดับ 2 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.47 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมาก
ที่สุด

15. กลุ่มคู่สี 3 สี ในสีคู่ตรงข้าม ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 54 คน ระดับ 4 จ้านวน 39 คน ระดับ 3
จ้านวน 21 คน ระดับ 2 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.26 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมาก
ที่สุด
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16. กลุ่มคู่สี 3 สี ในสีคู่ตรงข้าม ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 50 คน ระดับ 4 จ้านวน 43 คน ระดับ 3
จ้านวน 19 คน ระดับ 2 จ้านวน 3 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.21 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมาก
ที่สุด

ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบบร่างลวดลายผ้าที่น้าเฉดสีย้อมธรรมชาติ
จากผ้าโฮลมาใช้ในการออกแบบและผลการตอบแบบสอบถาม
โดยเลือกค่าล้าดับคะแนนความคิดพึงพอใจที่มีต่อแบบร่างลวดลายผ้า
5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
แบบร่างที่ 1 HOL19 ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 48 คน ระดับ 4 จ้านวน 50 คน ระดับ 3 จ้านวน 14
คน ระดับ 1 จ้านวน 2 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.20 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมาก

แบบร่างที่ 2 HOL03 ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 52 คน ระดับ 4 จ้านวน 42 คน ระดับ 3 จ้านวน 16
คน ระดับ 2 จ้านวน 4 คน และ ระดับ 1 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.21 ซึ่งความ
คิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด
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แบบร่างที่ 3 HOL07 ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 47 คน ระดับ 4 จ้านวน 39 คน ระดับ 3 จ้านวน 25
คน ระดับ 2 จ้านวน 3 คน และ ระดับ 1 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.11 ซึ่งความ
คิดเห็นเชิงบวกมาก

แบบร่างที่ 4 HOL08 ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 39 คน ระดับ 4 จ้านวน 46 คน ระดับ 3 จ้านวน 24
คน ระดับ 2 จ้านวน 5 คน และ ระดับ 1 จ้านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.01 ซึ่งความ
คิดเห็นเชิงบวกมาก

ตอนที่ 5 แบบส้ารวจความพึงพอใจแบบร่างลวดลายผ้าที่เหมาะสมกับการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในรูปแบบ
ใด
โดยเลือกค่าล้าดับคะแนนความคิดพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบเครื่องแต่งกาย
5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
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รูปแบบที่ 1 ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 57 คน ระดับ 4 จ้านวน 41 คน ระดับ 3 จ้านวน 14 คน ระดับ
2 จ้านวน 3 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.32 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด

รูปแบบที่ 2 ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 46 คน ระดับ 4 จ้านวน 51 คน ระดับ 3 จ้านวน 16 คน ระดับ
2 จ้านวน 2 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.22 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด
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รูปแบบที่ 3 ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 48 คน ระดับ 4 จ้านวน 47 คน ระดับ 3 จ้านวน 18 คน ระดับ
2 จ้านวน 2 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.22 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามออนไลน์จะพบว่ากลุ่มผู้หญิงจะเป็ นผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ น ร้ อยละ 73 จากจ านวนทัง้ หมดนอกนัน้ เป็ น ชายคิด เป็ น ร้ อยละ 27 การศึก ษาอยู่ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ถึงปริ ญ ญาเอก โดยอาชี พ พนักงานบริ ษั ทถื อเป็ นอัน ดับ สูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 23.5
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รองลงมาเป็ นข้ าราชการและรั ฐวิสาหกิ จ คิดเป็ น ร้ อยละ 22.6 และนักออกแบบด้ าน กราฟฟิ ค
แฟชัน่ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 18.3 รายได้ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30,000 ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อย
ละ 45.9 รองลงมารายได้ อยู่ที่ 20,000-30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.7 ผู้บริ โภคสาวนใหญ่
เลือกตอบว่าเคยใช้ ผ้าไหมและไม่เคยใช้ ในสัดส่วนที่เกื อบเท่ากัน โดย นานๆครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ
42.1 ไม่เคยคิดเป็ นร้ อยละ 46.5 ทังนี
้ ้ผู้บริ โภคนันรู
้ ้ จกั ผ้ าไหมโฮลในจังหวัดสุรินทร์ คิดเป็ นร้ อยละ
46.5 และไม่ร้ ูจกั คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 โดยปั จจัยในการเลือกซื ้อผ้ าไหมผู้บริ โภคตัดสินในเป็ นอันดับ
แรกคือลวดลาย คิดเป็ นร้ อยละ 42.6 ลาดังที่สองคือสีสนั คิดเป็ นร้ อยละ 20.9 และลาดับที่สามคือ
คุณภาพคิดเป็ นร้ อยละ 20 แต่มีผ้ ตู อบว่าการตัดสินใจซื ้อผ้ าไหมด้ วยราคาคิดเป็ นร้ อยละ 8.7 ดังนัน้
แบบสอบถามนีส้ ามารถวิเคราะห์ได้ ว่าจากความเชื่อเรื่ องราคาขอผ้ าไหมสูงจนเกินไปเป็ นปั จจัย
หลักที่จะทาให้ คนซื ้อผ้ าไหมน้ อยลง ซึง่ แบบสอบถามนี ้สามารถเป็ นแนวทางในการสร้ างจุดเด่นของ
ผ้ าไหมด้ วย ลวดลาย สีสนั และคุณภาพของผ้ าไหมได้ โดยผู้บริโภคมีความคิดว่าสีสนั ของผ้ าไหมที่
ย้ อมสีธรรมชาติให้ โทนสีหมดคิดเป็ นร้ อยละ 54.8 ให้ โทนสีสดเข้ มคิดเป็ นร้ อยละ 20.9 และโทนสี
อ่อนคิดเป็ นร้ อยละ 19.1 จุดประสงค์ในการเลือกผ้ าไหมย้ อมสีธรรมชาติผ้ บู ริโภคซื ้อเพื่อเป็ นของที่
ระลึก ของฝาก ของขวัญ คิดเป็ นร้ อยละ 32.2 เพื่อนาไปสวมใส่ในการทางานคิดเป็ นร้ อยละ 19.1
และเพื่ออนุรักษ์ ผ้าไทยคิดเป็ นร้ อยละ 18.3 ผู้บริ โภคคิดว่าสินค้ าประเภทผ้ าไหมย้ อมสี ธรรมชาติ
เหมาะกับสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย คิดเป็ นร้ อยละ 67
นอกจากข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รับ จากแบบสอบถามในส่วนของข้ อ มูล ทั่วไปและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการซื ้อและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมที่ย้อมด้ วยสีธรรมชาติ ซึ่งทา
ให้ ผ้ วู ิจยั สามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้ และสนับสนุนข้ อมูลให้ เกิดการพัฒนาเฉดสีย้อม
ธรรมชาติเพื่อนามาพัฒนาสินค้ าเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายเป็ นแนวทางแรก โดยเฉดสียอม วงจรเฉดสี
และการน าสี ว งจรสี ม าใช้ งานในการจั บ คู่ สี เพื่ อ ออกแบบแบบร่ า งลวดลายผ้ าผู้ บริ โ ภคมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ 5 ซึ่งถือว่ามีความพึ่งพอใจระดับดีมาก โดยผู้บริ โภคมีความพึงพอใจ
ในแบบร่างที่ HOL19, HOL03, HOL07 อยู่ในระดับที่ 5 มีความพึงพอใจในระดับดีมาก และแบบ
ร่ า งที่ HOL08 อยู่ในระดับ ที่ 4 มี ค วามพึง พอใจในระดับ ดี ผู้บ ริ โภคให้ ค ะแนนความพึ ง พอใน
รูปแบบของเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายในรู ปแบบที่ 1 ในระดับที่ 5 มีความพึงพอใจดีมาก ลาดับถัดมา
คือรู ปแบบที่ 2 ในระดับที่ 4 มีความพึงพอใจมาก และรู ปแบบที่ 3 ในระดับที่ 4 มีความพึงพอใจ
มาก
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.6 สร้ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบลวดลายผ้ าจากเฉดสียอมธรรมชาติตามภูมิปัญญาผ้ าโฮล
โดยการออกแบบชุดและการผลิตผ้ าทอตามเฉดสี ที่ ผ้ ูเชี ยวชาญและจากแบบส ารวจ
พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่อ ลวดลาย เฉดสี และรู ป แบบของเสื อ้ ผ้ า จึง สรุ ป ได้ แ นวทางการ
ออกแบบเสื ้อเป็ นเสื ้อผ้ าที่กึ่งทางการที่สามารถใส่ไปทางานและใส่ได้ ในชีวิตประจาวัน โดยแต่ละ
ชิ ้นสามารถสวมแยกและจับมาใส่ร่วมกั นได้ ทงหมด
ั้
โดยแนวทางจะให้ คา่ นาหนักสาหรับเสื ้อคลุม
ประกอบด้ วย โค้ ท แจ็คเก็ต bomber และdress ที่สามารถสวมใส่เป็ นโค้ ทได้ ทังนี
้ ้ในรูปแบบของ
ชุดกระโปรง ผู้วิจัย ได้ ท าการออกแบบชุดที่ สามารถสวมใส่แยกชิ น กับ ได้ เพื่ อให้ เหมาะสมกับ
การเลือกสวมใส่ในแต่ละโอกาส และได้ มีการทอผ้ าเพิ่มเติมนอกจากลวดลายที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เลือก
เพื่อเป็ นผ้ าที่เป็ นตัวประกอบในการตัดชุด
ผ้ าผืนที่ประกอบการตัดเย็บนันจะออกแบบเป็
้
นรายริ ว้ ที่ได้ จากการย้ อมสีตามวงจรเฉดสี
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการเลือกสีตามทฤษฏีการใช้ งานสีที่สอดคล้ องกับขันตอนการย้
้
อมตามวงจรดังกล่ าว
โดยเลื อกใช้ เส้ นไหมไทยพืน้ บ้ านเช่นเดียวกับลวดลายมัดหมี่ทงั ้ 4 ที่ผ้ ูเชี่ยวชาญได้ ทาการเลือก
โดยจับกลุ่มตามวรรณะของสี โทนร้ อน และโทนเย็น เพื่อให้ เกิดความสมดุลของสี เพื่อนามาเป็ น
ผ้ าประกอบในการทาชุดต้ นแบบ
เทคนิคการทอผ้ าของลวดลายที่ออกแบบจะเป็ นหมี่ร่าย หรื อหมี่โลดที่เป็ นการจูงหมี่แบบ
ไม่มีการย้ อนกลับเป็ นเทคนิคที่ขึ ้นลาเริ่ มจาก แถวที่ 1-35 แล้ วจึงมาเริ่ มต้ นใหม่ที่แถวที่ 1 อีกครัง้
จะแตกต่างจากหมี่ธรรมดาที่เริ่มจากแถวที่ 1-35 แล้ วเริ่ มต้ นย้ อนกลับเป็ น 34 33 32 ไปจนถึงหนึ่ง
รูปแบบหมี่ที่มีการย้ อนจะทาให้ ลวดลายนัน้ ชนลายในรูปแบบของกระจก (mirror pattern) ขันตอน
้
เมื่อได้ ลาหมี่ที่เราค้ นลาหมี่ร่ายแล้ ว จึงมัดลวดลาย โดยที่การออกแบบนี ้เรามีสีขาวาเป็ นหนึ่งในสี
หลักที่ผ้ วู ิจยั ใช้ จึ ้งต้ องมรการคานวณก่อนว่าสีใดต้ องมัดปิ ดตายเพื่อให้ ได้ สีขาวของเส้ นไหมตาม
ที่เราต้ องการ มัดสีไหนเป็ นสีที่ 2 เมื่อถึงเวลาจึงแกะออก เพื่อย้ อมทับด้ วยครัง้ หรื อคราม ตามวงจร
เฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล หลังจากการมัดย้ อมด้ วยสีธรรมชาติแล้ วจึงนามาแกะ
หมี่ เพื่ อ ปั น้ เข้ าหลอดเพื่ อ เตรี ย มทอผ้ า ทัง้ นี บ้ างลวดลายจะต้ องมี ก ารทอสลับ หัวหมี่ เพื่ อ เป็ น
การสลายรูปทรงเดิมและสลายลาหมี่เดิมตามแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้ า จะเป็ นได้
ในลวดลายที่ มี การใช้ พื น้ หลังที่ แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยตัง้ ใจออกแบบเพื่ อมัด หมี่ ค นละหัวแล้ ว
จึงนามามารวมกัน เนื่องจากการมัดหมี่แยกหัวเป็ นการลดระยะเวลาของการย้ อม หากจะต้ องการ
ให้ พื ้นเป็ นสีฟ้าและสีเหลืองในหัวหมี่เดียวจะเป็ นการยากที่จะมัดกันสีให้ ได้ ตามแบบร่าง ผู้วิจยั จึง
ตังใจออกแบบและค
้
านวณเทคนิคการมัดเพื่อลดขันตอนและความยุ
้
่งยากของการมัดหมี่ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่เกิดการผิดพลาดได้ มากที่สดุ ตังแต่
้ การคานวณเส้ นหมี่ให้ ได้ ตามขนาดที่ออกแบบไว้
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โดยผู้วิจยั ได้ คานวณว่าในแต่ละลาจะต้ องมี 8 เส้ นหรื อ 4 ขิน เพื่อให้ ลวดลายมีขนาดพอดีกับการ
ออกแบบ ทังนี
้ ้การคานวณจานวนเส้ นหมี่ที่ใช้ นนจะต้
ั ้ องสอดคล้ องกับขนาดของเส้ นที่เลือกมาใช้

ภาพประกอบ 94ภาพวงจรสี

134

ภาพประกอบ 95 ภาพขั้นตอนการย้อมสีมัดหมี่ผืนที่ 1

ภาพประกอบ 96 ภาพขั้นตอนการย้อมสีมัดหมี่ผืนที่ 2
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ภาพประกอบ 97 ภาพขั้นตอนการย้อมสีมัดหมี่ผืนที่ 3

ภาพประกอบ 98 ภาพขั้นตอนการย้อมสีมัดหมี่ผืนที่ 4
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ภาพประกอบ 99 แบบร่างการออกแบบชุด

ภาพประกอบ 100 ชุดที่ 1
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ภาพประกอบ 101 ชุดที่ 2

ภาพประกอบ 102 ชุดที่ 3
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ภาพประกอบ 103 ชุดที่ 4

ภาพประกอบ 104 ชุดที่ 5
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ภาพประกอบ 105 ชุดที่ 6

ภาพประกอบ 106 ชุดทั้งหมด
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นอกจากชุดที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการออกแบบแล้ วยังมีกระเป๋ าที่นาผ้ าจากการใช้ สีในวงจรเฉดสี
ย้ อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลมาจัดองค์ประกอบสีในโทนร้ อน เพื่อทดลองย้ อมเฉดสีของการย้ อมทับ
ด้ วยแดงครัง้ และได้ ออกแบบกระเป๋ าที่ สามารถถื อได้ สะดวกสบายและพร้ อมใช้ งาน โดยแบ่ง
ออกเป็ นกระเป๋ าทรงใหญ่แบบถือและแบบสะพายแขน และกระเป๋ าทรงเล็กสาหรับคาดเอว โดยยัง
นาผ้ ามาตัดเป็ นเข็มขัดเพื่อใช้ ประกอบกับตัวกระเป๋ า

ภาพประกอบ 107 ภาพกระเป๋า
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บทที่ 5
อภิปลายผล
ในการการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ สามารถอภิปลายผลจากวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีจดุ มุ่งหมายในการสร้ างเฉดสีย้อม
ธรรมชาติที่เป็ นสากล สามารถนาไปใช้ ในการออกแบบและการทอผ้ านาไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กับ ผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องร่ วมกัน เพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพในการผลิตสินค้ าสิ่งทอ โดยสามารถสรุ ป
ประเด็นได้ ตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. พัฒ นาการของการปกครอง วัฒ นธรรม และ ภู มิ ปั ญ ญาของผ้ า โฮล ที่ ส่ง ผลต่อ
ลวดลายผ้ าโฮลของจังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบนั
2. การศึก ษาเฉดสี ที่ ได้ จ ากการสัง เคราะห์ ข้อมูล ทางภูมิ ปั ญ ญาของผ้ าโฮลและการ
ทดลองย้ อมเส้ นไหม
3. การสร้ างวงจรสีย้อมธรรมชาติเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้ จาก
1. พัฒนาการของการปกครอง วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาของผ้ าโฮล ที่ส่งผลต่ อลวดลาย
ผ้ าโฮลของจังหวัดสุรินทร์ ในปั จจุบัน
ภูมิปัญญาการทอผ้ าโฮลนันมี
้ อยู่ค่จู งั หวัดสุรินทร์ มาตังแต่
้ อดีต เป็ นส่วนหนึ่งของรูปแบบ
การปกครองของประเทศไทยตังแต่
้ อดีต โดยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเหล่านี ้ถูกเคลื่อนย้ าย ส่งต่อ
และสื บ ทอดมาทางวัฒ นธรรม ความเชื่ อ การปกครอง และวิถี ชี วิต จากอิน เดี ย สู่เขมรโบราณ
ผ้ าโฮลหรื อสมปั กปูมนันเป็
้ นส่วนหนึ่งที่เราได้ รับอิธิพลจากการปกครองของอินเดียมายังสุโขทัยถึง
ช่วงต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ เพราะผ้ า โฮลเป็ น เครื่ อ งแบบของข้ า ราชการในดัง กล่า วและเป็ น เครื่ อ ง
บรรณาการของหัวเมืองเขมร จึงถือได้ ว่าผ้ าโฮลมีความสาคัญอย่างมากทางการเมืองการปกครอง
โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็ นหัวเมืองหน้ าด้ านสาหรับป้องกันข้ าศึกเข้ ามาตีเมืองหลวงไม่ว่า
จะเป็ นยุ ค ชัย วรมั น และยุ ค กรุ ง ศรี อ ยุ ธ า ประกอบกั บ ฝี มื อ การทอผ้ าของชาวเมื อ งสุ ริ น ทร์
มีความประณี ต ละเอียดอ่อน ตัง้ แต่การเลีย้ งไหม สาวไหม และการทอผ้ า ทาให้ ผ้าโฮลหรื อผ้ า
สมปั กปูมในจังหวัดสุรินทร์ มีความแต่กต่างจากผ้ าสมปั กปูมในหัวเมืองเขมรอื่นๆ ทังลวดลาย
้
วัสดุ
เครื่ องมือ และฝี มือที่มีความชานาญ ภูมิปัญญาการทอผ้ าดังกล่าวได้ ส่งต่อมาจนถึงยุคปั จจุบนั
แต่เนื่ อ งจากในช่ว งรั ช การที่ 5 ได้ เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของชุด ราชการ จึง ท าให้ ผ้ า สมปั ก ปูม
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ลดบทบาทลงจากเดิม ที่ จ าเป็ น ต้ องใส่ทุกคน กลายเป็ นใส่เพี ยงข้ าราชการแค่หัวเมื องอี สานที่
สวมใส่เท่านัน้ จนเมื่ อจอมพลป.พิ บูล สงคราม ได้ ออกประกาศเรื่ องการแต่งตัวของชาวสยาม
การนุ่งผ้ าสมปั กปูมจึงหายไปเหลือไว้ แต่ภูมิปัญญาที่ผ้ หู ญิ งในจังหวัดสุรินทร์ ยงั คงทอผ้ าสืบทอด
กันภายในตระกูลผู้ปกครองเมืองจังหวัดสุรินทร์ ณ ปั จจุบนั เราจะพบผ้ าเหล่านี ้ตามชึมชนผู้ทอผ้ า
โดยผ่านการส่งเริมของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้หญิงในครอบครัว ทังเป็
้ นรายได้ เสริ ม
และรายได้ ประจา เนื่องจากการทอผ้ ามัดหมี่ด้วยวีการทอสมปั กปูมใช้ ทักษะความชานาญด้ าน
การทอผ้ ามัดหมี่ ชาวบ้ านที่มีความชานาญก็สามารถทอผ้ าชนิดนี ้ได้ เช่นกัน
เนื่ องจากภูมิ ปั ญ ญาการย้ อ มสี ของผ้ าโฮลเป็ น ภูมิ ปั ญ ญาที่ มี อัต ลัดษณ์ ผู้วิจัย จึง น า
ภูมิปัญญาการย้ อมผ้ าโฮล จากสีธรรมชาติมาศึกษาเพื่อสร้ างเฉดสีของไหมเป็ นการต่อยอดสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม ให้ กับผลิตภัณ ฑ์ สิ่งทอไหมสู่ นวัตกรรมการสร้ างสรรค์ ด้ วยเฉดสีย้อมธรรมชาติที่เป็ น
สากล ลดข้ อผิ ด พลาด ระยะเวลา ความยุ่ง ยาก ของกระบวนการผลิตและการออกแบบอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ การวิจยั ในครัง้ นี ้จะช่วยให้ ผ้ ทู อผ้ าและนักออกแบบ พร้ อมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ อง
สามารถความเข้ าใจร่ วมกันในการเลือกใช้ สี ย้อมธรรมชาติอย่างชัดแจนและแม่นยาสร้ างแนว
ทางการใช้ เฉดสี ย้ อมธรรมชาติ จ ากผ้ าโฮล น ามาเลื อ กใช้ สี เ พื่ อ ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภค
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั เห็นจุดแข็งของการย้ อมสีธรรมชาติคือ การที่ไม่ทิ ้งสารตกค้ างต่อ
ร่างกายและสิ่งแวดล้ อม การย้ อมสีในรู ปแบบของภูมิ ปัญญาผ้ าโฮลยังสร้ างเฉดสีได้ แทบจะทุกสี
ตัง้ แต่แ ม่ คื อ เหลื อ ง แดง น า้ เงิ น และสี ขัน้ ที่ ส องคื อ ส้ ม ม่ ว ง เขี ย ว และยัง สร้ างความสว่า ง
และความสดของสีได้ จากการย้ อมทับหลายครัง้ พร้ อมทัง้ ยังสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ ของการออกแบบหากนางานวิจยั นี ้ไปต่อยอดในสาขาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็ นการสร้ างสีไทย
ที่มาจากภูมิปัญญาของผ้ าโฮล แต่ถึงอย่างไรสีที่เราทาการทดลองและส้ างเป็ นผลิตภัฑ์ต้นแบบนัน้
เราน าภูมิ ปั ญ ญาของผ้ าโฮลจังหวัด สุริน ทร์ ม าใช้ เป็ น หลัก เส้ น ยื น จึง เป็ น สี แ ดงเม็ ด มะขามซึ่ง
ผ้ าโฮลหรื อผ้ าสมปั กปูมในจังหวัดสุรินทร์ ใช้ ในการทอ นอกจากนันยั
้ งมีการทอผ้ า 3 ตะกอ ซึ่งเป็ น
ปัจจัยหนึ่งที่จะกาหนดโครงสร้ างของสสี หากจะพัฒนาและต่อยอดงานวิจยั ให้ ครอบคลุมผู้วิจยั เห็น
ว่า ควรจะนาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮลมากาหนดสีของเส้ นยืนและเส้ นพุ่ง พร้ อม
ทัง้ อาจจะมี การออกแบบโครงส้ างลวดลายผ้ าที่ นอกเหนื อจาก 2-3 ตะกอ เพื่ อ ทาให้ เฉดสี นีถ้ ูก
พัฒนาต่อยอดสูส่ ินค้ าที่หลากหลายของกลุม่ สินค้ าผ้ าผืน
เฉดสีย้อมธรรมชาตินี ้ยังสามารถนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ธุรกิจสร้ างสรรค์ เน้ น
การส่งเสริ มและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ในภาคธุรกิจบริ การวิชาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์

143
ออกแบบกราฟิ ก มัณ ฑนากร สถาปนิก สายงานสร้ างสรรค์นักโฆษณา รวมทัง้ ผู้ประกอบการที่
สร้ างมูลค่าเพิ่มด้ วยการออกแบบ นวัตกรรมและการสร้ างแบรนด์ เพื่ อเสริ มสร้ างศักยภาพของ
บุค ลากรในอุต สาหกรรมสร้ างสรรค์ และยกระดับ ภาพลัก ษณ์ ข องประเทศไทยในด้ า นเมื อ ง
สร้ างสรรค์ของโลก ยกระดับและสร้ างภาพลักษณ์ ประเทศไทยในด้ านความคิดสร้ างสรรค์ เพื่ อ
ให้ สอดคล้ องนโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล เป็ นการนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ที่มีรากฐาน
จากวัฒนธรรมความเป็ นไทยขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ชุมชน ธุรกิจเชิงสร้ างสรรค์ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เชิ งสร้ างสรรค์ ถื อเป็ นฐานความคิ ดสร้ างสรรค์ของไทยที่ เริ่ มมาจากวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญา ทักษะ
ความชานาญ และฝี มือของไทย ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการทางความคิดที่ถูกสัง่ สมและส่งต่อกัน
มายังรุ่นสู่รุ่น โดยภูมิปัญญาของไทย แบ่งออกได้ หลายระดับ คือ ไทยดังเดิ
้ ม ไทยพื ้นถิ่น ไทยร่วมสมัย
ไทยในชีวิตประจาวัน ซึ่งในเรื่ องเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล นันสามารถตั
้
วขับเคลื่อน
ธุรกิจสร้ างสรรค์ด้วยภูมิปัญญา
ในการศึก ษาครั ง้ นี อ้ งค์ ค วามรู้ ทางภู มิ ปั ญ ญาผ้ าโฮลที่ มี ค วามโดดเด่น มี เอกลัก ษณ์
อัตลักษณ์ที่ใกล้ หายไปจากวิถีชีวิตปั จจุบนั ภูมิปัญญาการย้ อมสีธรรมชาติผ้าโฮลที่ได้ จากวัสดุพื ้น
ถิ่นและเป็ นธรรมชาติ องค์ความรู้ เหล่านีใ้ กล้ หายไปจากวิถีชีวิตปั จจุบนั การย้ อมสีเคมีที่เข้ ามา
แทนที่เพราะการย้ อมสีธรรมชาติที่มีขนตอนที
ั้
่ซบั ซ้ อนและกาหนดเฉดสีได้ ยาก ถึง แม้ การย้ อมสีเคมี
จะง่ ายต่อ การใช้ แ ต่ก็ ทิ ง้ ปั ญ ญาให้ กับ ผู้ผ ลิ ต และผู้บ ริ โภค ทิ ง้ สารตกค้ า งให้ กับ ชุม ชน น า้ เสี ย
สารเคมีส่วนเกิดจากกระบวนการย้ อม บันทอนสุ
้
ขภาพทังผู
้ ้ ย้อมและผู้ทอไปด้ วยกัน ปั ญญาสีตก
สีย้อมไม่สม่าเสมอไม่ได้ คณ
ุ ภาพเมื่อถึงมือผู้บริ โภค จึงนาภูมิปัญญาการย้ อมสีธรรมชาติผ้าโฮลที่
ได้ จากวัสดุพื ้นถิ่นและเป็ นธรรมชาติที่ได้ รับการพัฒนามาตังแต่
้ ยคุ อดีตนามาสร้ างนวัตกรรมทาง
ภูมิปัญญาสิ่งทอไหม เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผ้ าทอพื ้นถิ่น โดยเฉพาะเส้ นไหมที่เป็ นเส้ นใยที่
สาคัญ ของประเทศไทยที่มีปริ มาณการผลิตเส้ นไหมพื น้ บ้ านสาวมือและจานวนผู้ทอผ้ าที่ จะลด
จานวนลง การศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลจะช่วยแก้ ปัญหาการผลิตสินค้ าผ้ าไหมทอมือ
ได้ ดงนี
ั้ ้
1). ผลิตภัณ ฑ์ สิ่งทอและสินค้ าผ้ าไหมทอมือมี ทิศทางการพัฒ นาและต่อยอดที่ชัดเจน
สนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี
2). ลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสินค้ าผ้ าไหมทอมือ
3). สร้ างการรับรู้และการเข้ าใจในเฉดสีย้อมธรรมชาตินาไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ องร่วมกันอย่างเป็ นสากล ตังแต่
้ นักออกแบบ ผู้ทอผ้ า ผู้ผลิตสินค้ า และผู้บริโภค
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4). สืบสานอนุรักษ์ คุณ ค่าของภูมิปัญ ญาผ้ า ไหมทอมื อ ทัง้ กระบวนการ กรรมวิธี และ
คุณค่าทางสุนทรี ยภาพของวัฒนธรรมไทย
2. การศึกษาเฉดสีท่ ไี ด้ จากการสังเคราะห์ ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้ าโฮลและการทดลอง
ย้ อมเส้ นไหม
จากการศึกษาภูมิปัญญาของการทอผ้ าของผ้ าโฮล ซึ่งเป็ นผ้ าที่ให้ เทคนิคการทอผ้ าแบบ
มัดหมี่โดยใช้ แม่สีหลังคือ เหลือง แดง น ้าเงิน และการมัดยอมหรื อการย้ อมทับเพื่อทาให้ เกิดเฉดสี
ตามรูปแบบของผ้ าโฮลในปั จจุบนั ผู้วิจยั จึงได้ นาภูมิปัญญานี ้มาย้ อมสีธรรมชาติตามภูมิปัญญา
การมัดย้ อมของผ้ าโฮล แต่เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาทฤษฏีสีของตะวันออก จึงได้ นาทฤษฏีการเกิดสี
ในรูปแบบของการผสมสีของตะวันออกมาใช้ โดยการผสมสีผา่ นการย้ อมทับ โดยการทดลองย้ อมสี
ธรรมชาติที่มี แม่สี ประกอบด้ วย สี แดงจากครัง้ สีนา้ เงินจากคราม สีเหลืองจากแขและประโหด
ผู้วิจยั สามารถสรุปการทดลองย้ อมแม่สีหลักได้ ดงั นี ้
แดงจากครั่ง ผู้วิจยั ได้ สกัดเม็ดสีจากรังครั่งด้ วยการตาครามให้ เป็ นผงแล้ วนาไปชงกับน ้า
ร้ อน เรี ยกว่านา้ ครัง้ รอบแรก เศษที่เหลือผู้วิจัยชงกับนา้ ร้ อนรอบที่สอง เรี ยกว่านา้ ย้ อมครัง้ ที่สอง
และรอบสุ ด ท้ ายน าเศษที่ เ หลื อ ชงกั บ น า้ ร้ อนเป็ นรอบสุ ด ท้ ายเรี ย กว่ า น า้ ครั่ ง ปลายน า้
เมื่อทาการสกัดนาสีแล้ วจึงทาการย้ อมโดยมีสัดส่วนของมะขามเปี ยกและสารส้ มในการย้ อมทุก
ครัง้ ในปริ มาณที่เท่ากัน ผลจากการทอลองครัง้ แรกจะพบว่าสีที่เกิดขึ ้นจะเป็ นสีแดงเข้ ม น ้าย้ อมครัง้
ที่สองพบว่าสีจะอ่อนลงเป็ นสีแดงอมชมพู นา้ ครั่งปลายนา้ พบว่าได้ สีชมพูอ่อน จะพบว่าครั่งนัน้
สามารถเกิดเฉดสีที่เข้ มจนถึงอ่อนได้ โดยการมีสารตังต้
้ นเป็ น ครั่งในปริมาณเดียวกันเพียงแค่ใช้ วสั ดุ
ย้ อมสีอย่างมีประสิทธิภาพ
เหลืองจากประโหดนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทดลองย้ อมสีด้วยการย้ อมร้ อนโดยการผสมสารส้ มเป็ น
สารช่วยให้ เม็ ด สี ติด ในเส้ น ใย โดยผลการทดลองพบว่าได้ สี เหลื อ งสดเฉดเดี ย วเท่า นัน้ แต่ใน
ขณะเดียวกันแขนันผู
้ ้ วิจยั ทดลองย้ อมร้ อนในลักษณะเดียวกับประโหด พบว่าสีนนไม่
ั ้ สามารถติด
ทนอยู่ บ นเส้ นใย ผู้ วิ จัย ได้ ป รึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญโดยผู้ เชี ย วชาญได้ ใ ห้ วิ ธี ก ารทดลองย้ อมโดย
การแช่เส้ นไหมลงในนา้ ที่สกัดแขทิง้ ไว้ เป็ นเวลา 24 ช.ม. แล้ วจึงนามาแช่สารส้ ม ผลการทดลอง
พบว่าสีนนแขเมื
ั้
่อทาการล้ างสีไม่ตกและสีที่ออกมาได้ สีเหลืองทอง
น ้าเงินจากคราม การก้ อหม้ อครามนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องสังเกตเนือ้ คราที่ได้ มาจาก
แหล่งขายครามเปี ยก เนื่องจากเนื ้อครามที่นามาก่อหม้ อนันอาจจะมี
้
ปนู ขาวจานวนมาก หากมีปนู
ขาวจ านวนมากการก่ อ หม้ อครามอาจจะต้ อ งลดสัด ส่ ว นของปูน ลง โดยมี ส่ ว นผสมหลัก คื อ
มะขามเปี ยกที่ไม่มีการใส่เกลือ น ้าตาลทรายแดง ปูน (ปูนขาวหรื อปูนแดงก็สามารถใช้ ได้ เช่นกันแต่
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ในการวิ จั ย นี ผ้ ้ ู วิ จั ย เลื อ กใช้ ปู น ขาว) โดยการผสมทุ ก อย่ า งเข้ ากั บ เนื อ้ คราม แล้ วเอากาก
มะขามเปี ยกออกเติม น า้ ตาลทรายแดงลงไป ทิ ง้ ไว้ 24 ช.ม. การเกิ ดหม้ อครามหรื อหม้ อคราม
จะพร้ อมย้ อมนันจ
้ าเป็ นต้ องสังเกตว่าบนผิวน ้านันมี
้ แผ่นฟิ ล์มเป็ นชันบางๆ
้
ลอยอยู่ด้านบนหรื อไม่
เมื อคนหม้ อคราม สี จะเป็ นสี เหลื องอมเขียวอ่อนๆ ถ้ าเป็ นในลักษณะดังกล่าวถื อว่าหม้ อคราม
เกิ ด ปฏิ กิริยาที่ พ ร้ อมจะย้ อ มแล้ ว แต่ห ากคนหม้ อครามแล้ วยังเป็ นสี เขี ย วเข้ ม ต้ องเติม ปูนหรื อ
น ้าตาลลงไปในหม้ อคราม แต่หากไม่เปลี่ยนสียงั เป็ นสีน ้าเงินเหมือนเดิมแสดงว่าจะต้ องใส่ทกุ อย่าง
ลงไปเพิ่ม ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะทาการเติมเหล้ าลงไปก่อนที่จะทาการย้ อม 1 วัน เพื่อกระตุ้นให้ หม้ อคราม
เกิดปฏิกิริยาเร็ วขึ ้น โดยสีที่ได้ จากการย้ อมหม้ อครามครัง้ แรกคือสีฟ้าอ่อน เมื่อย้ อ มซ ้าหลายครัง้ สี
จะเข้ ม ขึน้ จนถึงสี นา้ เงิน ผลจากการทดลองย้ อมครามจะพบว่าเส้ นไหมนัน้ เมื่ อหม้ อครามมี ปูน
จานวนมากจะทาให้ ไหมขาดง่ายและสีที่ย้อมไม่สม่าเสมอ ผู้วิจยั แก้ ปัญหาด้ วยการที่ล้างน ้าเปล่า
ทันทีที่ย้อมเพื่อกาจัดเศษปูนที่ อยู่ในหม้ อ ให้ หลุดออกจากเส้ นไหมโดยเร็ ว ทั ง้ นีส้ ิ่งที่ จาเป็ นมาก
สาหรับการทอลองการย้ อมครามคือการตบเส้ นไหมเมื่อขึ ้นจากหม้ อย้ อมให้ เจออากาศ เพราะเมื่อ
เม็ ดสี ครามเจอกับออกซิเจนจะทาให้ ครามนัน้ เปลี่ ยนสีให้ เป็ นสีนา้ เงิน แล้ วจึงนาไปล้ างนา้ โดย
ไว (ผู้วิจยั ได้ ก่อหม้ อครามจานวนมากเพื่อทาการทดลองย้ อมทับในปริ มาณเนื อ้ ครามเท่ากันในทุก
หม้ อ)
ม่วงผู้วิจัยได้ ทาการนาแม่สีแดงและนา้ เงินมาย้ อมโดยนาสี แดงที่ ได้ จ ากการย้ อมครัง้
ทัง้ 3 เฉด มาทาการย้ อมทับด้ วยการย้ อมครามทับเนื่องจากหลักการย้ อมนันจ
้ าเป็ นต้ องย้ อมร้ อน
ก่อนแล้ วจึงมาย้ อมเย็นเพื่ อไม่ทาให้ เม็ ดสี หลุดออกจากเส้ นใย พบว่าการย้ อมทับด้ วยครามนัน้
สามารถสร้ างเฉดสีม่วงตังแต่
้ อ่อนและเข้ มจากการย้ อมทับครามหลายหลัง สีแดงและสีชมพูที่เกิด
จากการย้ อมครัง้ เมื่อย้ อมทับด้ วยครามก็จะเกิดเฉดสีได้ เช่นกัน
เขียวผู้วิจยั ใช้ การย้ อมประโหดย้ อมทับด้ วยครามหลายซ ้าเพื่อให้ เกิดเฉดสีเขียวอ่อนไป
จนถึงเขียวเข้ ม โดยใช้ การย้ อมประโหดก่อนแล้ วจึงย้ อมทับด้ วยครามตามหลักการย้ อมร้ อนก่อน
แล้ วจึงย้ อมเย็นทับ
น ้าตาลจากทฤษฏี สีในการเกิดขึ ้นจากการทดลองย้ อมตามทฤษฏี สีเขียวคือเหลืองและ
นา้ เงิน จากผลการทดลองปรากฏว่าสี ที่ ย้อมจากแขเมื่ อ ย้ อมทับ ด้ วยครามสี ที่ออกมาได้ เป็ น สี
น ้าตาลอมเขียว และเมื่อย้ อมซ ้าด้ วยครามจะทาให้ เกิดเฉดสีน ้าตาลเข้ ม ซึง่ เป็ นการพิสจู น์วา่ สีเลือง
ที่ได้ จากแขไม่สามารถเกิดสีเขียวตามทฤษฏีการเกิดสีในรูปแบบของแม่สีตะวันตกได้ แต่สามารถ
สร้ างกลุม่ สีน ้าตาลที่อยูน่ อกเหนือการผสมสีในทฤษฏีสีแบบตะวันตก
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ส้ ม และแดงอิ ฐ ผู้วิ จัย ได้ น าการเกิ ด สี จ ากสี เหลื อ งผสมสี แ ดงตามทฤษฏี สี ต ะวัน ตก
มาทดลอง โดยการนาสีเหลืองจากการย้ อมแขและประโหดมาย้ อมครั่งด้ วยวิธีการย้ อมเย็น โดยการ
แช่เส้ นไหมที่ได้ สีเหลืองลงในน ้าครั่งที่ผสมสารส้ มและมะขามเปี ยก แช่ไว้ เป็ นเวลา 24 ช.ม. ผลการ
ทดลองพบว่าสีส้มที่ได้ จากแขจะมีสีที่เข้ มที่สดุ และสีส้มที่ได้ จากประโหดมาค่าน ้าหนักอ่อนกว่า
จากการทดลองย้ อมสี ด้ ว ยวัส ดุ ย้ อมสี แ ละภู มิ ปั ญ ญาของผ้ าโฮลท าให้ สี ที่ เกิ ด ขึ น้
ครอบคลุม วงจรสี ในแบบตะวันตก และขัน้ ตอนการย้ อมนัน้ สามารถควบคุม ปั จ จัยได้ จ ากการ
คานวณสูตรของสารให้ สี สารติดสี และอุณหภูมิ เนื่ องจากผู้วิจยั ใช้ แก๊ สหุงต้ มและความแรงของไฟ
ทาให้ สามารถควบคุมอุณหภูมิของน ้าได้ โดยการย้ อมร้ อนทุกครัง้ จาเป็ นต้ องใช้ ไฟอ่อน เพื่อไม่ให้
เส้ นไหมพันและเกิดการไหมของเส้ นไหมเมื่อตกถึงก้ นหม้ อ ผู้วิจัยยังพบว่าขัน้ ตอนการทดลองนี ้
สามารถที่จะทาในครัวเรื อน น ้าย้ อมที่เหลือจากการย้ อมก็สามารถทิ ้งได้ ในท้ อน ้าครัวเรื องโดยไม่ทิ ้ง
สารตกค้ างกับสภาพแวดล้ อมและผู้ทาการทดลอง ตลอดจนไม่ก่อมลภาวะทางอากาศอีกด้ วย
หลังจากทาการทดลองย้ อมเส้ นไหมแล้ วผู้วิจยั ยังทาการเปรี ยบเทียบเฉดสีกับ Pantone
เพื่อหาค่าสกุลของสีในการใช้ งานสาหรับนักออกแบบโดยผู้วิ จยั พบว่าการออกแบบหรื อการใช้ งาน
ของสีในปั จจุบนั ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นส่วนใหญ่ ทังในการออกแบบสิ
้
่งทอและการออกแบบ
ประเภทอื่นๆ ผู้วิจัยจึงเปลี่ยบเทียบกับ Pantone CMYK RGB และ fashion home paper (TPX)
โดยสายตา โดยการนาสีที่เป็ นตระกูลสากลมาเปรี ยบเทียบกับสีบนเส้ นไหม และเมื่อเทียบด้ วย
สายตาผู้วิจยั จึงนาค่าของสีไปเทียบในระบบของโปรแกรม Pantone เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
ของสี อี ก ครั ง้ การเที ย บวัส ดุ เ ส้ นไหมกั บ pantone กั บ สายถาและโปรแกรม สามารถสร้ าง
ความแม่นยาของสีสร้ างความเข้ าใจ สะดวก และเป็ นสากลในการใช้ งานทังในการออกแบบและ
้
การผลิต นักออกแบบและผู้ทอผ้ าสามารถคานวณปริมาณการเลือกใช้ สีและลดข้ อผิดพลาดในการ
กาหนดแบบร่างก่อนที่จะทอผ้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 108 ภาพการเทียบสีจากเส้ นไหมกับpantone
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ภาพประกอบ 109 โปรแกรมการเทียบสี
เนื่องจากในแต่ละสกุลของค่าสีนนมี
ั ้ ความแตกต่างกัน RGB ใช้ การผสมสีด้วย แดง เขียว
และน า้ เงิ น CMYK ผสมด้ วย ฟ้ า แดง เหลื อ ง และด า TPX คื อ กลุ่ ม สี ข อง Textile Paper
eXtended คื อ พิ ม พ์ สี ล งบนเนื อ้ กระดาษ ใช้ ในระบบอุต สาหกรรมสิ่ ง ทอ โดยประเทศไทยใช้
ส่วนมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ การเทียบเส้ นไหมที่ย้อมสีจากธรรมชาติเป็ นการเปลี่ยน
เทียบวัสดุจริงกับเฉดสีเพื่อให้ การใช้ งานในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมาตรฐาน สามารถ
ใช้ สกุลใดก็ได้ สีเหมื อนกัน ทังนี
้ ้การเทียบเฉดสีอาจมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้ อยตาม
ปั จจัยกระบวนการย้ อมสีธรรมชาติ อาจจะขึ ้นอยู่กบั วัสดุให้ สีและสารติดสีเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะ
ควบคุมย้ อมทุกครัง้ ได้ สีเหมือนกับการทดลอง การออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนั ้ ส่วนใหญ่
นักออกแบบจะใช้ ส กุล ของ CMYK เนื่ องจากเมื่ อท าการสั่งปริ น้ งานออกมาเป็ นสี เครื่ องปริ น้ ที่
เหมาะสมกับ งาน 2 มิ ติ ม ากที่ สุด คื อ เครื่ อ งปริ น้ ที่ มี ระบบ CMYK ผู้วิ จัย จึ ง เห็ น ว่า ค่า สี ที่ เป็ ฯ
มาตรฐานที่สดุ ในการเทียบสีจึงใช้ คา่ สกุล CMYK ก่อนแล้ วจึงนาไปเทียบกันสกุลอื่น แล้ วจึงทาการ
ย้ อนกลับมาเทียบกับเส้ นไหมที่ผา่ นการทดลองเพื่อเป็ นการตรวจสอบค่าสีในขันตอนสุ
้
ดท้ าย
เส้ นไหมย้ อมสี

เทียบทุกค่าสีผ่าน โปรแกรม
Pantone

TPX

CMYK

RGB

ภาพประกอบ 110 ขันตอนการเที
้
ยบสี
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3.การสร้ างวงจรสีย้อมธรรมชาติเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่ ิงทอที่ได้ จาก
จากการเทียบค่าสีทงั ้ หมดที่ได้ จากการทอลองผู้วิจยั จึงทาการจับกลุ่มและสร้ างวงจรสี
โดยศึกษาทฤษฏีการเกิดวงจรสีของรูปแบบตะวันตก เนื่องจากการศึกษาในกระบวนการออกแบบ
ของประเทศไทยเราได้ รับแนวการศึกษามาจากตะวันตกและจากผลการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั
ประเทศไทยใช้ รูปแบบของวงจรสีของศิลปะเบาเฮาส์ (Bauhaus) เกิดขึ ้นในไวมาร์ ประเทศเยอรมนี
ในปี ค.ศ. 1919 สถาบันแห่งนี ้ได้ สร้ างตาราวิชาการทางศิลปะและการออกแบบที่สาคัญดัง ซึง่ หนึ่ง
ในนักวิชาการทางด้ านสีที่ประเทศไทยใช้ ในปั จจุบนั ได้ รับอิธิพลทางความคิดจาก Johannes Itten
ซึ่งเป็ นทังศิ
้ ลปิ นจิตกรรม นักออกแบบ ครู นักเขียนและนักวิชาการศิลปะของสถาบัน เขาได้ คิดคน
แนวคิดการใช้ สี ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ให้ กับการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นักศึกษาเข้ าใจกระบวนการ
การเกิดสีและความเหมาะสมลงตัวของสีในการออกแบบ เขาอธิบายว่าสีสามารถขยายตัวได้ ถึง 7
เฉดหรื อขันน
้ ้าหนักทังสว่
้ างและเข้ มในเวลาเดียวกัน และยังขยายสีได้ ถึง 12 สีที่อยูใ่ นวงจรนันเป็
้ นสี
ที่คมชัดและชัดเจนที่สุด เมื่อต้ องการจะใช้ เฉดสีที่แตกต่างออกไปก็สามารถสดสัดส่วนของความ
เข้ มและจัดของสีตามวงจรสี วงจรสีนี ้สามารถบอกถึงค่าน ้าหนักขาวดา โทนเย็น โทนร้ อน สีค่ตู รง
ข้ าม สีใกล้ เคียง (Patrick Baty. 2017:300)

ภาพประกอบ 111 ภาพแสดงแนวคิดของวงจรสีของ Johannes Itten (1921)
ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/4865295 65977240162/
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ซึง่ ในช่วงในศตวรรษที่ 20 มี ศิลปิ นชาวเยอรมัน Josef Albers ซึง่ เป็ นอาจารย์ในสถาบัน
เบาเฮาส์ เช่นกัน ได้ นาแนวคิดผลที่เกิดขึ ้นแบบสัมพัทธ์ ของสีปฏิกิริยาและอิทธิพลระหว่างสีตา่ งๆ
ที่ถกู วางไว้ ในพื ้นที่ เดียวกันเพื่อให้ เห็นผลเชิงประจักษ์ในการมองโดยไม่ต้องมีกรอบคิด ใดๆ ไว้ ก่อน
ล่วงหน้ า อย่างไรก็ ตาม แนวทางการใช้ สี นัน้ ไม่ใช้ การผสมสี แต่ใช้ สี ที่มี ที่เห็ นจากวัสดุจ ริ งอาทิ
กระดาษสี และวัสดุตา่ งๆมาจัดองค์ประกอบทางด้ านศิลปะเพื่อเปรี ยบเทียบความเป็ นไปได้ ในการ
สร้ างงานศิลปะ โดยสามเหลี่ยมวงจรสีที่เขาใช้ นนพื
ั ้ ้นฐานมาจากสีน ้าเงิน แดง เหลือง บริ เวณของ
มุมทัง้ 3 ของรูปทรงสามเหลียมโดยจะแยกสีในในแต่ละมุมเพื่ออธิบายกลุ่มสีและการเกิดสีจากสี
ใกล้ เคียง ซึง่ นักวิชาการทังสองคน
้
เป็ นผู้มีอิธิพลกับสถาบันการศึกษาศิลปะเป็ นอย่างยิ่ง

ภาพประกอบ 112 ภาพของสามเหลียมสีของ Josef Albers (1963)
ที่มา: จาก https://www.pinterest.com/pin/5666 09196840996214/
จากแนวคิดของการเกิดวงจรสีและการออกแบบการใช้ งานของทัง้ 2 ท่าน ทาให้ ผ้ วู ิจยั นา
ข้ อมูล ที่ ได้ ม าวิเคราะห์ กับสี ที่เกิ ดจากการทดลอง โดยผู้วิจัยนากระบวนการย้ อมมาเป็ นปั จ จัย
สาคัญ คื อ การย้ อมครัง้ แรกและการย้ อ มทับ มาสร้ างตารางสี โดยน าค่า CMYP และ RGB มา
จัดเรี ยงกันตามขันตอนการย้
้
อมสี โดยแกนด้ านบนเป็ นการย้ อมทับด้ วยคราม และแนวตังเป็
้ นแม่สี
หลักที่ จ ะย้ อมทับ แต่เนื่ องจากสี ส้ม เป็ นกลุ่ม สีที่ไม่เกิดจากการย้ อมครามผู้วิจัยจึงจับกลุ่ม แยก
ออกมาจากแกนคราม เพื่อให้ เห็นค่าน ้าหนักของสี ความเข้ ม ความอ่อนของสี
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ภาพประกอบ 113 ตารางค่าสี
จากการจับกลุ่มและสร้ างตารางค่านา้ หนักของสีผ่านการทดลองและการเกิดสีบนเส้ น
ไหม จะพบว่ากลุ่มสีที่เกิดขึ ้นมานัน้ จะแตกต่างจากกลุ่มสีที่นกั ออกแบบใช้ ในการออกแบบทัว่ ไป
อาทิ กลุม่ สีมว่ งอ่อน กลุม่ สีน ้าตาล หรื อแม้ แต่กลุม่ แม่สีของภูมิปัญญาการย้ อมสีจากผ้ าโฮล ก็ไม่ได้
สดเข้ มเท่ากับแม่สีในรูปแบบของแม่สีที่นกั ออกแบบใช้ ทวั่ ไป จึงอาจสรุปได้ วา่ ความสดของสีขึ ้นอยู่
กับชนิดของวัสดุให้ สี ส่วนค่าน ้าหนักเข้ มของสีที่ทาให้ เกิดเฉดสีนนเกิ
ั ้ ดจากการย้ อมทับด้ วยคราม
ซ ้า หรื อการย้ อมทับด้ วยครั่ง ซึ่งจากตารางผลการลาดับการเกิดสีจากการย้ อมสีตามภูมิ ปัญญาผ้ า
โฮล ผู้วิจยั จึงสามารถสรุปวงจรสีด้วยการตังต้
้ นของแม่สีที่ย้อมมาจาก แดงถึงชมพูจากการย้ อมครั่ง
ฟ้าจากการย้ อมคราม เหลืองจากการย้ อมแขและประโหด
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ภาพประกอบ 114 วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล
เมื่อได้ แกนแม่สีของวงจรแล้ วรัศมีที่ออกจากแกนจึงแทนค่าเป็ นสีขนั ้ ที่สอง ซึ่งเป็ นการ
ย้ อมทับด้ วยความและครั่ง โดยในแต่ละแกนเป็ น 4 แกน โดยแบ่งออกเป็ นแกนที่เกิดจากการย้ อม
ทับด้ วยคราม คือ
สีเขียวเป็ นรัศมีออกจากเหลืองที่ย้อมด้ วยประโหด แล้ วจึงย้ อมทับด้ วยครามเกิดเป็ นค่า
น ้าหนักเข้ ม
สีน ้าเงินเป็ นรัศมีที่ออกมาจากสีฟ้าที่ย้อมทับด้ วยครามซ ้ากันไปเกิดเป็ นค่าน ้าหนักเข้ ม
สีม่วงเป็ นรัศมีที่ออกมาจากสีแดงถึงชมพูจากการย้ อมครั่ง แล้ วยอมทับด้ วยครามจนเกิด
เป็ นค่าน ้าหนักเข้ ม
สีน ้าตาลเป็ นรัศมีที่มาจากสีเหลืองที่ย้อมด้ วยแข แล้ วย้ อมทับด้ วยครามจนเกิดค่าน ้าหนัก
เข้ ม
สีส้มจะเป็ นกลุ่มสีที่แยกออกมาจาก 3 แกน เนื่องจากย้ อมด้ วยประโหดและแข แล้ วจึง
ย้ อมทับด้ วยครั่งเกิดเป็ นค่าน ้าหนักเข้ ม
จากวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล ผู้วิจยั ได้ สรุปว่าวงจรสีที่ผ้ วู ิจยั ได้ สรุป
มานี ้สามารถอธิบายขันตอนการเกิ
้
ดสีและกระบวนการย้ อมสีธรรมชาติของผ้ าโฮลได้ เป็ นอย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงการใช้ งานจริงในการย้ อมสี และเป็ นแนวทางในการนาไปใช้ งานสาหรับ
การออกแบบที่คานึงถึงความเป็ นไปได้ ในการให้ สี การเลือกคู่สี การจับคู่สี และการออกแบบใน
สาขาผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจกล่าวได้ ว่าจากภูมิปัญญาการให้ สีที่เกิดขึ ้นจากการส่งต่อกันตามวิธีภูมิ
ปั ญญา ผู้วิจยั ได้ ทาการทดลองย้ อมสี วิเคราะห์สงั เคราะห์ร่วมระหว่างแนวทางการใช้ งานในการ
ย้ อมและแนวทางส าหรับการเลื อกใช้ สี ในงานออกแบบ สร้ างวงจรเฉดสี ย้อมธรรมชาติจ ากภูมิ
ปัญญาผ้ าโฮล ที่จะเป็ นทฤษฏีสีในรูปแบบใหม่จากการนาภูมิปัญญาของผ้ าไทยมาเป็ นต้ นทุนทาง
ความคิด จากต้ นทุนที่เกิดจากการสร้ างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม ที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้จากการลง
มือย้ อมสีของภูมิปัญญาผ้ าโฮล ที่มีการส่งต่อองค์ความรู้แค่ในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มผู้ทอผ้ า ทาให้ สี
เป็ นปั จจัยสาคัญ ในการสร้ างสรรค์ที่เป็ นตัวเร้ าทางสติปัญ ญาของภูมิ ปัญ ญาดังกล่าว เมื่ อเกิ ด
ความต้ องการและเกิดความพึงพอใจแค่ในบริ บทในชุมชนทาให้ องค์ความรู้เหล่านันยั
้ งไม่ถกู นามา
เผยแพร่ เป็ นเพียงแต่การย้ อมสีเฉพาะกลุม่ คน โดยสภาวะสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ถือเป็ นหนึง่ ใน
กระบวนการกระตุ้นจิต ใจให้ เปิ ดรับแนวคิดการสร้ างสรรค์ใหม่ ซึ่งวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจาก
ภูมิปัญญาผ้ าโฮลจึงถื อเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสรรค์ที่มีผลต่อความคิดของมนุษย์สภาวะทาง
สิ่งแวดล้ อมทางความคิด เมื่ อมนุษย์ สามารถสื่อสารและเกิ ดการเรี ยนรู้ และการเข้ าใจที่ตรงกัน
กาแพงในด้ านของจิตจึงถูกลดทอนลง เกิดเป็ นความสร้ างสรรค์เชิงมนุษนิยม ให้ กับแนวคิดการ
สร้ างสรรค์ที่นาพฤติกรรมมาผนวกกับการสร้ างการตระหนักที่มีร่วมกัน
วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล ผู้วิจยั จึงนาวงจรสีมาจัดกลุ่มการการใช้
งาน โดยแบ่งออกเป็ นโทนร้ อน โทนเย็น คู่สีตรงข้ าม การจับคู่ 2 สี และ 3 สี ตามการวิเคราะห์ใน
บทที่ 4 ที่ได้ ทาการวิเคราะห์การทดลอง และทาการออกแบบร่างลวดลายผ้ า โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญทา
การเลือกแบบร่างและทดลองทอผ้ าจริงตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเลือก พร้ อมทังออกแบบผลิ
้
ตภัณฑ์สิ่งทอ
โดยผ้ าที่ออกมานันทางผู
้
้ วิจบั พบว่า การทอผ้ าและการออกแบบของผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการทามัดหมี่
โดยการมัดกันสีขาว ให้ เกิดเป็ นเฉดสีอีกเฉดที่นอกเหนือจากวงจรสี ปั จจัยที่มีผลต่อสีเมื่อทอเสร็ จ
คือ โครงสร้ างของเส้ นยื น ซึ่งประกอบด้ วย ตะกอ 2 และ 3 ตะกอ สี ของเส้ นยื น ก็ มี ผลต่อสี เมื่ อ
ทอเสร็ จ โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ สีเส้ นยืนตามภูมิปัญญาของผ้ าโฮลคือสีแดงเม็ดมะขาม ผู้วิจยั ให้ ข้อสังเกต
ว่าหากจะให้ วงจรสี นีม้ ี ประสิทธิ ภ าพในการใช้ งาน จาเป็ นต้ องทาการทดลองย้ อมสี ของเส้ นยื น
และเส้ นพุ่งและการศึกษาเรื่ องโครงสร้ างของผ้ าที่มีผลต่อวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญา
ผ้ าโฮล เพื่อให้ นกั ออกแบบสิ่งทอและผู้ ทอผ้ าสามารถคานวณสีได้ แม่นยายิ่งขึ ้น แต่ในขันตอนการ
้
ออกแบบแบบร่ างลวดลายผ้ าในโปรแกรมโดยผู้วิจัยใช้ ค่าสี CMYK เป็ นตัวกาหนดเฉดสี เมื่อทา
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การย้ อมตามวงจรสีในเทคนิคการย้ อมมัดหมี่ ผลที่ออกมาพบว่าสีมีความแม่นยามากเมื่อนาผ้ า
ที่ทอเสร็จแล้ วมาเทียบกับแบบร่างที่ปริน้ ออกมาจากโปรแกรม
วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล นอกจากการนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอแล้ วนัน้ ยังสามารถนาไปใช้ กบั งานออกแบบได้ ทกุ สาขา อาทิ กราฟฟิ ค บรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์
ของตบแต่งบ้ าน ผลิตภัณ ฑ์ แฟชัน่ ผลิตภัณ ฑ์ ความงาม และในงานประเภทอื่นๆ ที่นาสี มาเป็ น
องค์ประกอบในการสร้ างสรรค์ผลงาน โดยผู้วิจยั เชื่อว่าวงจรนี ้จะเป็ นหนึ่งในแนวทางการนาต้ นทุน
ทางวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาของไทยมาสร้ างนวัตกรรมต่อยอดในการสร้ างสรรค์ความคิดและ
ผลิตภัณฑ์สินค้ าของไทย
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามนี ้จัดทาเพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์
เรื่ อง การศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้ าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ สูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
โดย น ส. แพรวา รุจิณรงค์.
สาขาวิชาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความอนุเคราะห์จากท่านในการทาแบบสอบถามและ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
วัตถุประสงค์
เพื่อสอบถามระดับความเหมาะสมจากผู้เชียวชาญ ด้ านการพัฒ นาเฉดสีย้อมธรรมชาติ
จากกระบวนการให้ สีของผ้ าโฮล เพื่อนาไปหาค่าเฉลี่ยในการคัดเลือกแบบร่างลวดลายผ้ าและสิ่ง
ทอ พัฒนาลวดลายสิ่งทอไหมต้ นแบบจากเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้ าโฮล เพื่อนาไปหา
ค่าเฉลี่ยในการคัดเลือกลวดลายต้ นแบบแล้ วนาไปพัฒ นาต่อให้ เกิดเป็ นงานออกแบบที่สมบูรณ์
ต่อไป

แรงบันดาลใจของลวดลายมาจากผ้ าโฮลสตรี หรื อโฮลแสร็ จที่มี การตัดทอน สลาย และ
สอดผสาน ลวดลายจากลวดลายของผ้ าอัมปรมหรื อผ้ าสมบักปูม ที่เป็ นผ้ าผ้ าอวยยศจากกษัตริ ย์

159
สาหรับใส่เข้ าราชการของขุนนางผู้ชาย ซึ่งผ้ าโฮลสตรี เป็ นผ้ าที่แฝงความหมายถึงการเท่าเทียมกัน
การเรี ยกร้ องสิทธิ์ ในความเป็ นผู้หญิ งในยุคสมัยนัน้ โดยการนาลวดลายมัดหมี่ มาทอสลับลาหมี่
และนาการทอขันมาสร้
้
างองค์ประกอบลายใหม่ เพื่อสะท้ อนสถานะจากความเป็ นเมียและแม่ สู่
สถานะของช่างฝี มือผู้ทอผ้ าให้ แก่ผ้ ชู าย
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อแนวทางการออกแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่ จากเฉดสีย้อมธรรมชาติในภูมิ
ปัญญาผ้ าโฮล ในจังหวัดสุรินทร์ ให้ มีเอกลักษณ์ จากการต่อยอดการจับคูส่ ีผา่ นวงจรเฉดสี
รู ปแบบที่ 1

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 1
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
น้ อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้ อย
มาก
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

160
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 2

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 2
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

161
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 3

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 3
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
น้ อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้ อย
มาก
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

162
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 4

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 4
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
น้ อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้ อย
มาก
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

163
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 5

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 5
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

164
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 6

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 6
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก
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ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 7

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 7
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก
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ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 8

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 8
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
น้ อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้ อย
มาก
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

167
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 9

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 9
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
น้ อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้ อย
มาก
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

168
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 10

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 10
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก
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ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 11

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 11
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
น้ อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้ อย
มาก
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

170
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 12

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 12
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

171
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
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..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 13

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 13
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

172
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 14

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 14
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

173
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
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รู ปแบบที่ 15

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 15
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
น้ อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้ อย
มาก
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน
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ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 16

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 16
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

175
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
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รู ปแบบที่ 17

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 17
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

176
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
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รู ปแบบที่ 18

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 18
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
น้ อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้ อย
มาก
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

177
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 19

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 19
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

178
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
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..............................................................................................................................................
รู ปแบบที่ 20

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 20
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

179
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
..............................................................................................................................................
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รู ปแบบที่ 21

ระดับความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกลวดลายผ้ ามัดหมี่ รู ปแบบที่ 21
ระดับความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ ามัดหมี่
แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ
แนวทางการออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
องค์ประกอบในการจัดวางลวดลาย
มีองค์ประกอบสวยงาม
การเลือกใช้ สีมีความเหมาะสมกับลวดลาย
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ งาน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
มาก

180
ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้ าให้ มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการนาเฉดสีย้อมธรรมชาติไปใช้ ในการออกแบบ
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..............................................................................................................................................
ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม
ชื่อนามสกุลอายุ
อาชีพ
ตาแหน่ง
ระดับการศึกษา

ลงนาม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคแบบออนไลน์
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคแบบออนไลน์
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