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การศกึษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์สู่การพฒันาผลิตภัณฑ์สิ่ง

ทอเพ่ือ 1) ศึกษาภูมิปัญญาการสร้างสีของลวดลาย วสัดใุห้สี เส้นใย และกระบวนการย้อมสีทาง
วฒันธรรมของผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ 2) ศกึษาเฉดสีท่ีได้จากการสงัเคราะห์ข้อมลูทางภมูิปัญญา
ของผ้าโฮล จากการทดลองย้อมเส้นไหม3)พฒันาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากกระบวนการให้สีของผ้า
โฮลสู่การพัฒนาลวดลายสิ่งทอไหม โดยการศึกษาผ้าโฮลในจงัหวดัสุรินทร์ แบ่งออกเป็นผ้าโฮล
ดัง้เดิมและประยุกต์ 3 ชนิด โดยเลือกอย่างเจาะจง เฉพาะผ้าส าหรับบุรุษและหญิงสวมใส่จาก
รูปแบบทัง้หมดระหว่างผ้าดัง้เดิมก่อนสงครามโลกและในปี  2560 แบ่งออกเป็น ชนิด ผ้าโฮล
เปราะห์ ส าหรับบุรุษสวมใส่ รูปแบบดัง้เดิม 5 ผืน รูปแบบประยกุต์ 5 ผืน และผ้าโฮลแสร็จ ส าหรับ
ผู้หญิงสวมใส่ รูปแบบดัง้เดมิ 5 ผืน รูปแบบประยกุต์ 5 ผลการศกึษาข้อมลูปฐมภมูิ และข้อมลูทตุิย
ภมูิ จากภูมิปัญญาการท าผ้าไหมมดัหม่ีโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ และการทดลองย้อมสีธรรมชาติด้วย
ขัน้ตอนทางภมูิปัญญา 

จากการศกึษาพบว่าการให้สีด้วยการย้อมแม่สีคือ สีแดงด้วยคร่ัง สีน า้เงินด้วยคราม 
สีเหลืองด้วยประโหดและแข ได้สร้างรูปแบบของวงจรสี ขัน้ท่ีหนึ่งท่ีตรงกับทฤษฏีสีทางการ
ออกแบบ เม่ือน าแม่สีมาย้อมทบัด้วยสีน า้เงินและสีแดงจะเกิดเป็นสีขัน้ท่ี  2 คือ สีม่วงจากคร่ังย้อม
ทบัด้วยคราม สีเขียวจากประโหดย้อมทบัด้วยคราม สีน า้ตาลจากแขย้อมทบัด้วยคราม สีส้มจาก
ประโหดและแขย้อมทบัด้วยคร่ัง จึงเกิดเป็นเฉดสีย้อมท่ีเป็นวงจรสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้า
โฮล เป็นแนวทางในการน าสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบสิ่งทอเพ่ือสร้างแนวทางให้นัก
ออกแบบและผู้ ทอผ้าสามารถเลือกใช้สีในการออกแบบได้อย่างแม่นย า  สร้างการส่ือสารการ
ออกแบบได้อยา่งชดัแจน เกิดความเข้าใจร่วมกนั น าไปสูก่ารทอผ้ามีประสิทธิภาพ 
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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 
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understand and to contribute to weaving efficiency. 

 
Keyword : Silk, Hol Textile, Natural Dye, color, color wheel, color shades 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ในการศึกษาครัง้นีอ้งค์ความรู้ทางภูมิปัญญาผ้าโฮลท่ีมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์อัต
ลกัษณ์ท่ีใกล้หายไปจากวิถีชีวิตปัจจุบนั ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติผ้าโฮลท่ีได้จากวสัดุพืน้ถ่ิน
และเป็นธรรมชาติ องค์ความรู้เหล่านีใ้กล้หายไปจากวิถีชีวิตปัจจุบนั การย้อมสีเคมีท่ีเข้ามาแทนท่ี
เพราะการย้อมสีธรรมชาติท่ีมีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนและก าหนดเฉดสีได้ยาก ถึงแม้การย้อมสีเคมีจะง่าย
ตอ่การใช้แตก็่ทิง้ปัญญาให้กบัผู้ผลิตและผู้บริโภค ทิง้สารตกค้างให้กบัชมุชน น า้เสีย สารเคมีสว่นเกิด
จากกระบวนการย้อม บัน้ทอนสขุภาพทัง้ผู้ ย้อมและผู้ทอไปด้วยกนั ปัญญาสีตก สีย้อมไม่สม ่าเสมอ
ไม่ได้คณุภาพเม่ือถึงมือผู้บริโภค จึงน าภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติผ้าโฮลท่ีได้จากวสัดพืุน้ถ่ินและ
เป็นธรรมชาติท่ีได้รับการพฒันามาตัง้แต่ยคุอดีตน ามาสร้างนวตักรรมทางภูมิปัญญาสิ่งทอไหม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพฒันาผ้าทอพืน้ถ่ิน สร้างความเข้าใจระหว่างการออกแบบสิ่งทอส าหรับผู้ ท่ีอยู่ใน
เศรฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ ผู้ประกอบการ นกัออกแบบ ช่างฝีมือ ตลอดจนผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าท่ี
ผลิตจากเส้นไหม ซึ่งเป็นเส้นใยท่ีส าคญัของประเทศไทยท่ีมีปริมาณการผลิตเส้นไหมพืน้บ้านสาวมือ
จ านวนมาก การศกึษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลจะช่วยแก้ปัญหาการผลิตสินค้าผ้าไหมทอมือ
ได้ดงันี ้

1. ผลิตภณัฑ์สิ่งทอและสินค้าผ้าไหมทอมือมีทิศทางการพฒันาและตอ่ยอดท่ีชดัเจน สนอง
ตอ่ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี 

2. ลดต้นทนุและเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์สิ่งทอและสินค้าผ้าไหมทอมือ 
3. สร้างการรับรู้และการเข้าใจในเฉดสีย้อมธรรมชาติน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพกบัผู้ ท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องร่วมกนัอยา่งเป็นสากล ตัง้แต ่นกัออกแบบ ผู้ทอผ้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้บริโภค 
4.สืบสานอนุรักษ์คณุค่าของภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือ ทัง้กระบวนการ กรรมวิธี และคณุค่า

ทางสนุทรียภาพของวฒันธรรมไทย 
  
  

แพรวา  รุจิณรงค์ 
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บทที่ 1  
บทน า  

 
ภูมิหลัง  

สีเป็นหนึ่งของการรับรู้ของมนุษย์ เม่ือตามองเห็นสีจึงส่งการรับรู้ไปยังสมองและ
แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก สียงับ่งบอกความเป็นตวัตนสะท้อนความคิด อารมณ์ อาทิ เศร้า 
รัก โกรธ หลงใหล สามารถแสดงออกถึงสัญลักษณ์ทางการส่ือสารทัง้ในรูปแบบแสดงออกถึง
บุคลิกภาพถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล เราสามารถมองเห็นสีสีอยู่ในทุกสิ่ง
รอบตวัไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพของร่างกายมนษุย์สภาวะของสิ่งแวดล้อมรอบตวั ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน อาทิ เสื อ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย บ้านเรือน สีจึงมีความส าคัญอย่างมากใน
ชีวิตประจ าวนั ซึง่ในประเทศไทยแตล่ะภมูิภาคจะมีลกัษณะของสีท่ีแตกตา่งกนั การส่ือความหมาย
หรือบริบทของสีจงึถกูตีความหมายและใช้งานแตกตา่งกนัออกไปตามวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ิน 
ซึ่งส่งผลจากอดีตจนถึงปัจจบุนั อาทิในวฒันธรรมของเคร่ืองแต่งกายในอดีตสีสามารถบ่งบอกถึง
แตล่ะชาติพนัธุ์และเชือ้สายในประเทศไทยผา่นเคร่ืองนุง่หม่ของแตล่ะกลุม่ชนพืน้ถ่ิน อาทิ กลุ่มลาว
คร่ัง หรือ ลาวภูคร่ังจะนุ่งผ้าซิ่น ท่ีย้อมเส้นยืนจากสีคร่ังและทอด้วยเทคนิคมดัหม่ีซึ่งเป็น อตัลกัษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์  เช่นเดียวกับกลุ่มเชือ้สายเขมรในประเทศไทยท่ีอาศัยอยู่บ ริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรืออีสานใต้ โดยเป็นกลุ่มเชือ้สายท่ีเรียกว่าเขมรสงูหรือชาวเขมรบน จะมีการ
สวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีมีอัตลกัษณ์ ผู้หญิงจะสวมใส่ผ้าโฮลสตรีผ้าสมอ ผ้าสกู ผ้ากระเนียว ผ้า
อมัปรม ส่วนผู้ชายนัน้จะสวมใส่ โฮลเปราะห์ หรือผ้าปมู โสร่ง เป็นต้น ในกลุม่ผ้าทางวฒันธรรมท่ีมี
ความส าคญันอกเหนือจากการสวมใส่เพ่ือบ่งบอกอตัลกัษณ์ของชาติพนัธุ์เขมรแล้วยงัสวมใส่เพ่ือ
เป็นเคร่ืองแบบออกราชการคือ ผ้าโฮลเปราะห์ หรือ ผ้าโฮลบุรุษ ซึ่งการทอผ้าโฮลในปัจจบุนัจะพบ
ได้ท่ีจงัหวดัสริุนทร์ 

ผ้าโฮลเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ในอดีตใช้เป็นผ้านุ่งในราชส านักจะมีการ
พระราชทาน ให้กบัขนุนางยศตา่งๆ เพ่ือใส่เข้าถวายงานสงักดักรมและกองของต้นสงักดับง่บอกถึง
ฐานะและต าแหน่งความรับผิดชอบในหน้าท่ี โดยลวดลายและสีของผ้าโฮลจะมีความแตกตา่งกัน
ออกไป ลกัษณะการเกิดลวดลาย ใช้เทคนิคการทอผ้ามดัหม่ีท่ีมีโครงสร้างแบบ 3 ตะกอ ย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ โดยสีท่ีเกิดขึน้นัน้ได้จากการสร้างเฉดสีจาก คร่ัง คราม ประโหด เข ซึ่งสีเหล่านีจ้ะสร้าง
เฉดสีจากการย้อมทับเกิดเป็นสีท่ีเหมาะสมกับลวดลาย สีท่ีเกิดขึน้ประกอบด้วยสีหลักคือ แดง 
เหลือง น า้เงิน สีขัน้ท่ีสองของการย้อมทบัคือ สีม่วง เขียว และสีส้ม ซึ่งเป็นต้นทุนทางวฒันธรรมท่ี
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สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมครัง้ใหญ่ของ การนุ่งผ้าโฮลเปราะห์
เกิดขึน้ในช่วงสมยัรัชการท่ี 5 ทรงได้เห็นว่าผ้า โฮลเปราะห์หรือผ้าปมูมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่ง
ของขนุนางในประเทศกมัพชูา จึงได้ยกเลิกการนุ่งผ้าปมูส าหรับขนุนางในประเทศไทยประกอบกบั 
การเปล่ียนแปลงการแตง่กายในสมยัของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ซึง่มีประกาศให้ชาวไทยแตง่ตวั
เหมือน ชาติตะวนัตก ทัง้สองเหตกุารณ์นีเ้พ่ือยกระดบัคนในชาติไทยให้ให้เจริญขึน้ปรับตวัให้เข้า
กับเหตุการณ์ไม่ว่าจะการล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตกและการต่อสู้ กับสงครามโลกโดยการ
สร้างภาพลักษณ์ของชาติไทย ในรูปแบบใหม่ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการยกเลิกการนุ่งโจง
กระเบน ยกเลิกการนุ่งผ้าโฮลเปราะห์ ส่งผลให้การทอผ้าโฮลเปราะห์ลดจ านวนลง การทอผ้าและ
ภมูิปัญญาการย้อมสีจากธรรมชาติของผ้าโฮลจึงขาดช่วงในการสืบทอด และองค์ความรู้อยู่เฉพาะ
กลุม่คน 

เน่ืองจากผ้าโฮลมีภูมิปัญญาการทอท่ีทรงคณุค่าและมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สามารถน า
องค์ความรู้จากภูมิปัญญามาต่อยอดสินค้าสิ่งทอ โดยการน าองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติ
ตามเทคนิคของผ้าโฮลมาสร้างเฉดสีของวสัดไุหมเพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้า จากภูมิปัญญาการย้อมสี
ธรรมชาติสู่เฉดสีท่ีเป็นสากลสามารถน าไปใช้ได้จริง ลดข้อผิดพลาด ระยะเวลา ความยุ่งยาก ของ
กระบวนการออกแบบและการผลิตท่ีจะส่งผลต่อขัน้ตอนการเลือกวสัดใุห้สี กระบวนการย้อม การ
ทอผ้า ตลอดจนผลิตภณัฑ์สดุท้าย องค์ความรู้ของเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากการศกึษาภูมิปัญญาผ้า
โฮลจะท าให้นกัออกแบบและผู้ทอสามารถส่ือสารเฉดสี สร้างความเข้าใจท่ีตรงกันได้เป็นอย่างดี 
กระบวนการผลิตสินค้าสิ่งทอไหมก็จะมีประสิทธิภาพสงูขึน้และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ผู้ วิจยัเห็นถึงความส าคญัในการศกึษาสีของผ้าโฮลเพ่ือน ามาใช้ ในการรวบรวมองค์
ความรู้ในวสัดธุรรมชาตท่ีิให้สี กระบวนการย้อม และสีจากเส้นไหมท่ีผ่านกระบวนการทางการย้อม
ตามภูมิปัญญาการให้สีของผ้าโฮลเพ่ือสร้างเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลตอบสนองต่อความ
ต้องการในการใช้งานผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหมให้เพิ่มมากขึน้ ตอ่ยอดและพฒันาสินค้าเพ่ือสร้างรายได้
ให้กบัเกษตรกรผู้ทอผ้าเพิ่มมากขึน้จากเดมิ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. ศกึษาภูมิปัญญาการสร้างสีของลวดลายโฮล วสัดใุห้สี เส้นใย กระบวนการย้อมสีทาง
วฒันธรรม ผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ 

2. ศึกษาเฉดสีท่ีได้จากการสงัเคราะห์ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้าโฮล จากการทดลอง
ย้อมเส้นไหม 
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3. พฒันาเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากกระบวนการให้สีของผ้าโฮลสูก่ารพฒันาลวดลายสิ่งทอ
ไหม 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาผ้าโฮลมีอตัลักษณ์ท่ีโดดเด่น แต่ในปัจจุบนัภูมิปัญญานีใ้กล้
หายไปจากวิถีชีวิตปัจจุบัน การย้อมสีเคมีท่ีเข้ามาแทนท่ีเพราะการย้อมสีธรรมชาติมีขัน้ตอน
ซบัซ้อนและก าหนดเฉดสีได้ยาก ถึงแม้การย้อมสีเคมีจะใช้ง่ายแต่ก็ทิง้ปัญญาให้กับผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค สารเคมีส่วนเกิดจากกระบวนการย้อมทิง้สารตกค้างท าให้น า้เสียในชมุชน สารพิษเหล่านี ้
บัน่ทอนสขุภาพทัง้ผู้ ย้อมและผู้ทอเช่นเดียวกนั ปัญญาท่ีเกิดจากสีตก สีย้อม  ไมส่ม ่าเสมอ ผ้าท่ีทอ
ไม่ได้คณุภาพ ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติของผ้าโฮลจึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี ้
เพราะวสัดยุ้อมสีได้จากวสัดธุรรมชาตพืิน้ถ่ิน เทคนิคการย้อมได้มีพฒันาการมาตัง้แตย่คุอดีตจนถึง
ปัจจบุนั น ามาสร้างนวตักรรมทางภูมิปัญญาสิ่งทอไหมเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาผ้าทอพืน้ถ่ิน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะเส้นไหมซึง่เป็นเส้นใยท่ีส าคญัของประเทศไทยท่ีมีปริมาณการผลิตเส้นไหมพืน้บ้าน
สาวมือจ านวนมากถึง 287,771 กิโลกรัมต่อปี และผู้ทอผ้าในประเทศไทยมีจ านวนถึง 41,764 คน
ในปี 2556 (ข้อมลูผู้ปลกูหมอ่นเลีย้งไหมและผลผลิต ปี 2560 กรมหมอ่นไหม) การศกึษาเฉดสีย้อม
ธรรมชาตจิากผ้าโฮลจะชว่ยแก้ปัญหาการผลิตสินค้าผ้าไหมทอมือได้ดงันี ้

1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสินค้าผ้าไหมทอมือมีทิศทางการพัฒนาและต่อยอดที่ชัดเจน 
สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

2). ลดต้นทนุและเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์สิ่งทอและสินค้าผ้าไหมทอมือ 
3) สร้างการรับรู้และการเข้าใจในเฉดสีย้อมธรรมชาติอย่างเป็นสากล สามารถ

น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน ตัง้แต่ นักออกแบบ ผู้ ทอผ้า ผู้ ผลิ ต
สินค้า และผู้บริโภค 

4). สืบสานอนรัุกษ์คณุคา่ของภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือ ทัง้กระบวนการ กรรมวิธี และ
คณุคา่ทางสนุทรียภาพของวฒันธรรมไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศกึษาภมูิปัญญาผ้าโฮลจากข้อมลูปฐมภมูิและทตุยิภมูิ 
ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสังเกตการ สีท่ีอยู่บนผืนผ้าดัง้เดิมและท่ีทอขึน้ในปัจจุบัน 

รวบรวมข้อมลูวิธีการคดิลวดลาย การย้อมสี การทอผ้า และสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัผ้าโฮล 
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ข้อมูลทุติยภูมิของ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของผ้าโฮล ศึกษา
ทฤษฎีสีการย้อมสี จากเอกสารวิชาการ งานวิจยั และบทความท่ีเก่ียวข้อง 

2. วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาทัง้หมด มาทดลองย้อมสีเส้นไหมตามข้อมูลท่ี
ได้มา สร้างกลุม่ตวัอยา่งสี โดยเก็บข้อมลูและจดบนัทึกจากการทดลอง น าไปสูช่ดุองค์ความรู้เฉดสี
ย้อมธรรมชาตจิากภมูิปัญญาผ้าโฮล 

3. น ากลุม่สีท่ีได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบกบัสีของ Pantone เม่ือเปรียบเทียบเฉดสี
แล้วจึงน าข้อมลูทัง้หมดมาสงัเคราะห์และสร้างแผนภาพแนวทางวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิ
ปัญญาผ้าโฮล แล้วจึงน ากลุ่มตวัอย่างสีท่ีได้จากแผนภาพมาสร้างแบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภค
ส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีตอ่เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล เพ่ือหาแนวทางการออกแบบ
ร่างลวดลายสิ่งทอไหม 

4. แบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือคัดเลือกแบบร่างการออกแบบลวดลายสิ่งทอไหม 
จ านวน 3 ต้นแบบ ทดลองผลิตต้นแบบผลิตภณัฑ์จากแบบร่างท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
แบ่งออกเป็นผ้าโฮลดัง้เดิมและประยุกต์ 3 ชนิด โดยเลือกอย่างเจาะจง เฉพาะผ้า

ส าหรับชายและหญิงสวมใสจ่ากรูปแบบทัง้หมดระหวา่งผ้าดัง่เดมิก่อนสงครามโลกและในปี 2550 
ผ้าโฮลเปราะห์ ส าหรับบรุุษสวมใส ่รูปแบบดัง้เดมิ 5 ผืน รูปแบบประยกุต์ 5 ผืน 
ผ้าโฮลแสร็จ ส าหรับผู้หญิงสวมใส ่รูปแบบดัง้เดมิ 5 ผืน รูปแบบประยกุต์ 5 ผืน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ไหมแบบหตัถกรรม หมายถึง เส้นใยท่ีใช้แรงคน และอปุกรณ์พืน้บ้านสาวเส้นไหม โดย

รังไหม ท่ีน าไปสาวนัน้จะเป็นไหมท่ีเลีย้งในพืน้ท่ี ด้วยพันธุ์ไทยพืน้บ้านและพนัธุ์ไทยลูกผสม การ
สาวไหมใช้แรงคน สามารถแยกประเภทของไหมได้ดงันี ้ไหมลืบ คือ เส้นไหมจากการสาวเปลือกรัง
ชัน้นอกเส้นไหมน้อยได้ จากการสาวเส้นไหมจากเปลือกรังชัน้ใน เส้นไหมเลยสาวไหมรวมจาก
เปลือกรังชัน้นอกและชัน้ใน เส้นไหมแลง ได้จากการสาวไหมจากเปลือกชัน้ในสุดท่ีเหลือจากการ
สาวไหมน้อยแล้ว 

2. ผ้าโฮล หมายถึง ผ้าไหมมดัหม่ีของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยเชือ้สายเขมรในจงัหวดัสริุนทร์ ใช้
เรียกเฉพาะผ้านุ่งท่ีสร้างจากการมัดย้อมเส้นพุ่ง น ามาทอให้เกิดลวดลาย ในอดีตขุนนางในราช
ส านกัไทยท่ีสวมใส่   ในราชการโดยมีรูปแบบของลวดลายประกอบด้วย เชิงผ้า สงัเวียน ช่องแทง
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ท้อง กลางผ้าคือแม่ลาย ใส่นุ่งได้เพียงบุรุษเท่านัน้ เรียกว่า โฮลเปราะห์ การทอใช้เทคนิคพิเศษ 3 
ตะกอเรียกว่าปะน๊ะ และพุ่งด้วยมัดหม่ี ย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติ ให้สี สีด า แดง เหลือง น า้เงิน 
และเขียว 

3. สีย้อมธรรมชาติ หมายถึง ภูมิปัญญาไทยท่ีสืบทอดมาแตโ่บราณโดยวัสดใุห้สีสามารถ
หาได้ในท้องถ่ิน อาทิ มีพนัธุ์พืช แร่ธาต ุหรือสตัว์ น ามาย้อมเส้นใยหรือผ้าซึ่งแต่ละเส้นใยจะมีสาร
ติดสีเป็นตวัยึดและจบัสีให้เกาะกับเส้นใยแตกตา่งกนัออกไป สีย้อมมีความส าคญัอย่างยิ่งในงาน
สิ่งทอทัง้ในระดับอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเพราะมีผลต่อความช่ืนชอบของผู้ บริโภคในการ
ตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า 

4. สี หมายถึง ลกัษณะของแสงท่ีปรากฏแก่สายตาเรา ท าให้เห็นเป็น สีขาว ด า แดง เขียว
และสีอ่ืนๆ เป็นการสะท้อนรัศมีของแสงมาสู่ตาเราสี มีปรากฏในธรรมชาติท่ี เกิดจากการสะท้อน
ของแสงสวา่งตกกระทบกบัวตัถแุล้ว เกิดการหกัเหของ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศกึษาเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ เพ่ือเป็นนวตักรรมจากภูมิปัญญา
สูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์สิ่งทอ หากระบวนการการย้อมท่ีและกลุ่มสีท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์สิ่งทอ
ไหม จากทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องตามองค์ความรู้ภมูิปัญญาสีของผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ 

 

 
 

สมมุตฐิานการวิจัย 
การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติของผ้าโฮล จะได้เฉดสีย้อมธรรมชาติท่ีเป็น

สากล สามารถน าไปใช้ในการออกแบบและการทอผ้า โดยลดต้นทุนและเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอและสินค้าผ้าไหมทอมือ จากการสร้างการรับรู้และการเข้าใจในเฉดสีย้อมธรรมชาติอย่างเป็น
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สากล สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพกบัผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมกนั ตัง้แต ่นกัออกแบบ ผู้ทอ
ผ้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้บริโภค เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าสิ่งทอ พร้อมทัง้ยงัเป็นการสืบ
สานอนุรักษ์คุณค่าของภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือ ทัง้กระบวนการ กรรมวิธี และคุณค่าทาง
สนุทรียภาพของวฒันธรรมไทย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นีอ้งค์ความรู้ทางภูมิปัญญาผ้าโฮลท่ีมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์อัต

ลกัษณ์ท่ีใกล้หายไปจากวิถีชีวิตปัจจบุนั ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติผ้าโฮลท่ีได้จากวสัดพืุน้ถ่ิน
และเป็นธรรมชาติท่ีได้รับการพฒันามาตัง้แตย่คุอดีต สามารถสร้างนวตักรรมทางภูมิปัญญาสิ่งทอ
ไหม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผ้าทอพืน้ถ่ิน โดยเฉพาะเส้นไหมท่ีเป็นเส้นใยท่ีส าคัญของ
ประเทศไทยการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลจะช่วยพฒันาการผลิตสินค้าผ้าไหมทอมือ 
ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ความเป็นมาของวฒันธรรม สงัคม การปกครองของจงัหวดัสริุนทร์ 
1.1.สภาพทางภมูิศาสตร์ การปกครอง สภาพสงัคม ในปัจจบุนั 
1.2.พฒันาการการปกครองของจงัหวดัสริุนทร์ 

2. ภมูิปัญญาผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ 
2.1.ความเป็นมาและพฒันาการของภมูิปัญญาผ้าโฮล  
2.2.ประเภทของผ้าโฮล 

3. ภมูิปัญญาสีย้อมธรรมชาติ 
3.1.ความส าคญัของสีธรรมชาตกิบัภมูิปัญญาการทอผ้า 
3.2.สีธรรมชาตท่ีิมีความส าคญักบัการให้สีของผ้าโฮล 
3.3.มาตรฐานการย้อมสีของกรมหม่อนไหม 

4. ทฤษฏีสี 
4.1.พฒันาการแนวคดิของสี 
4.2.ความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัแนวคดิสี 
4.3.ทฤษฏีกบัการสร้างเฉดสีในวงจรสี 
4.4.การใช้เฉดสีส าหรับการออกแบบ 

5.  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ 
5.1.ทฤษฏีความคดิสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ 
5.2.ทฤษฏีความคดิสร้างสรรค์เชิงพฤตกิรรมนิยม 
5.3.ทฤษฏีเชิงสร้างสรรค์เชิงมานษุยนิยม 
5.4.ทฤษฏีอตู้า 
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6.  ทฤษฎีอตัลกัษณ์ 
6.1.อตัลกัษณ์แนวคดิสมยัใหม ่(Modernism) 
6.2.อตัลกัษณ์ในชว่งหลงัสมยัใหม ่(Postmodernism) 
6.3.อตัลกัษณ์ในยคุปัจจบุนั 

7. ทฤษฎีการวดัความพงึพอใจของผู้บริโภค 
7.1. การใช้แบบสอบถาม 
7.2. การสมัภาษณ์ 
7.3. การสงัเกต 

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
8.1.งานวิจยัผ้าทอมือพืน้ถ่ินในเขตจงัหวดัสริุนทร์ 
8.2. การศกึษาวิเคราะห์ผ้ามดัหม่ี อ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับรีุรัมย์ 

8.3. การศึกษาและพัฒนาลวดลายเทคนิคการพิมพ์สิ่งทอ ส าหรับสินค้าแฟชั่น 
กรณีศกึษาสินค้าโขมพสัตร์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
1.ความเป็นมาของวัฒนธรรม สังคม การปกครองของจังหวัดสุรินทร์ 

ความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ สงัคม และการปกครอง เพ่ือตะหนกัและ
ท าความเข้าใจกบัภูมิปัญญาการทอผ้าโฮลได้เป็นอยา่งดี เน่ืองจากผ้าโฮลนัน้ถือได้วา่เป็นผ้าท่ีกลุ่ม
เชือ้พระวงศ์และคนข้าราชการสวมใส่ ตลอดจนในบริเวณจงัหวดัสริุนทร์ ยงัเป็นเส้นทางเช่ือมโยง
ความส าคญัทางการปกครองตัง้แต่อดีตในฐานะหวัเมืองใหญ่ในภาคอีสาน โดยการศกึษาจะแบ่ง
ออกเป็น สภาพทางภูมิศาสตร์ การปกครอง สภาพสังคม และอารยธรรมของภูมิปัญญาผ้าโฮล 
เพ่ือศกึษาข้อมลูของเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของภมูิปัญญาการทอผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ การปกครอง สภาพสังคม ในปัจจุบัน 
จงัหวัดสุรินทร์ ตัง้อยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงท่ี 

103 องศาและ 105 องศาตะวันออก และระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 องศา และ องศาเหนือ ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจงัหวดัใกล้เคียง  (แผนท่ีจงัหวัด
สริุนทร์, 2558) ดงันี ้

ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั จงัหวดัร้อยเอ็ดและจงัหวดัมหาสารคาม 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั จงัหวดัศรีสะเกษ 
ทิศใต้ ตดิตอ่กบั ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั จงัหวดับรีุรัมย์ 
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ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสุรินทร์มีเนือ้ท่ีประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ5,077,535 ไร่คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของพืน้ท่ีภาคตะ วนัออกเฉียงเหนือทัง้หมด ลกัษณะภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปลักษณะดงันีคื้อบริเวณซึ่งติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีป่าทึบและภูเขา
สลับซับซ้อน ถัดจากบริเวณภูเขาจะเป็นท่ีราบสูงลุ่มๆ ดอนๆ ลักษณะลูกคล่ืนลอนลาดบริเวณ
ตอนกลาง ของจงัหวดั จะเป็นท่ีราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีท่ีราบสงูอยู่บางตอน ด้านเหนือของจงัหวดั
เป็นท่ีราบลุม่แมน่ า้ไหลผา่น 

จงัหวดัสุรินทร์มีล าน า้ธรรมชาติท่ีส าคญั 8 สายดงันีคื้อ แม่น ามูล ล าน า้ชี ห้วยเสนง 
ล าห้วย พลับพลา ล าห้วยระวี ล าห้วยทับทัน ล าห้วยระหารและล าห้วยแก้ว เป็นล าน า้ท่ีท า
ประโยชน์ให้แก่จงัหวดัสุรินทร์ นอกจาก 8 แห่งนีแ้ล้ว ยงัมีล าน า้และหนองน าอีกมากมายกระจัด
กระจายอยู่ในอ าเภอตา่งๆ แตแ่หล่งน า้ดงักล่าวไม่สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกรได้มาก
นกั ในฤดแูล้งสว่นใหญ่น า้จะแห้ง เว้นแตล่ าน า้มลูซึง่มีน า้ไหลตลอดปี 

จงัหวดัสุรินทร์ มีพืน้ท่ีท่ีได้รับการประกาศเป็นเขตป่าจ านวน 1,382,625 ไร่หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.23 ของพืน้ท่ีจงัหวดัไม่มีอทุยานแห่งชาติมีวนอุทยานจ านวน 2 แห่ง คือ วนอทุยาน
พนมสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์ เนือ้ท่ี 2,500 ไร่ และวนอุทยานป่าสนหนองคู อ าเภอสังขะ เนือ้ท่ี 
625 ไร่และมีเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่า 1 แห่งคือเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าห้วยส าราญ ห้วยทบัทนั อยู่ใน
พืน้ท่ีก่ิงอ าเภอพนมดงรัก อ าเภอกาบเชิงอ าเภอสงัขะ และอ าเภอบวัเชด เนือ้ท่ี 313,750 ไร่ 

โครงสร้างทางสังคมจังหวัดสุรินทร์ มีประชากรร้อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท       
มีภาษาพูดพืน้เมืองท่ีแตกต่างกัน เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีพูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่แถบอ าเภอเมืองปราสาท กาบเชิง สังขะ บัวเชด จอมพระ ศีขรภูมิ ท่าตูม ชุมพลบุรี 
ล าดวน กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มท่ีพูดภาษาส่วย อาศัยอยู่ในแถบอ าเภอส าโรงทาบ ท่าตูม สนม  
จอมพระ ศีขรภูมิ รัตนบุรี และกระจายอยู่ตามอ าเภออ่ืนๆ อีกเล็กน้อย กลุ่มท่ีสามเป็นกลุ่มท่ีพูด
ภาษาพืน้เมืองอีสาน (ลาว) อาศัยอยู่แถบอ าเภอสนม รัตนบุรี ท่าตูม ชุมพลบุรี และศีขรภูมิ  
(ส านกัสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัสริุนทร์, 2553) 

เน่ืองจากประชาชนมีภาษาพูดท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้แต่ละกลุ่มมีขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีแตกต่างกันบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ประชากรทัง้ 3 กลุ่ม มีความเป็นมาท่ี
กลมกลืนกนั มีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย มีความสามคัคีตอ่กนัเป็นอย่างดี ไม่ปรากฏการเกิดปัญหา
ระหวา่งกลุม่ชนแตอ่ยา่งใด 

การปกครองสว่นภมูิภาคจงัหวดัสริุนทร์แบง่เขตการปกครองออกเป็น 17 อ าเภอ 158 
ต าบล 2,119 หมูบ้่าน จงัหวดัสริุนทร์มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 173 แหง่ ดงันี ้
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1) องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสริุนทร์ 
2) เทศบาลเมืองสริุนทร์ ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง เนือ้ท่ี 11.3 ตารางกิโลเมตร 
3) เทศบาลต าบล จ านวน 27 แหง่ 
4) องค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 144 แหง่ 

 
ตาราง 1แสดงพืน้นท่ีหน่อยการปกครอง และระยะทางจากจงัหวดั 
 อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ พ้ืนที่(ตร.กม.) ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล เทศบำล ต ำบล อบต. ระยะทำง 
1 เทศบาลเมือง 11.3 1 - 1 - - - 
2 เมืองสุรินทร ์ 903.845 20 281 - 1 20 - 
3 ปราสาท 908.836 18 239 - 3 17 28 
4 สังขะ 1,009.000 12 183 - 1 12 47 
5 ศีขรภูม ิ 561.613 15 226 - 2 14 34 
6 รัตนบุร ี 202.830 12 162 - 1 12 70 
7 ท่าตูม 643.256 10 165 - 2 9 52 
8 ส้าโรงทาบ 375.250 10 100 - 2 9 54 
9 ชุมพลบุร ี 520.256 9 122 - 5 5 91 
10 จอมพระ 314.000 9 105 - 3 7 26 
11 สนม 203.000 7 78 - 2 6 51 
12 กาบเชิง 574.000 6 82 - 2 4 58 
13 บัวเชด 479.000 6 67 - 1 6 70 
14 ล้าดวน 301.000 5 51 - 1 5 26 
15 ศรีณรงค ์ 410.000 5 61 - - 5 64 
16 พนมดงรัก 318.000 4 55 - - 4 78 
17 เขวาสินรินทร ์ 201.000 5 54 - 1 4 14 
18 โนนนารายณ ์ 199.170 5 67 - - 5 72 
รวม 8,124.056 159 2,098 1 27 144  

 
ท่ีมา: จากhttp://surinlocal.go.th/public/history/data/index/menu/22 
 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ขึน้อยู่กับด้านการขายส่ง ขายปลีก ด้าน
การเกษตรและด้านการศึกษาเป็นส าคญัตามล าดบั โดยมีสัดส่วนตามโครงสร้าง GPP ณ ระดบั
ราคาคงท่ีในปี พ.ศ.2551 (P1) ร้อยละ 25.06 , 22.05 และ 9.66 ตามล าดับ ในเดือนเมษายน 
2553 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวดัสุรินทร์ ขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองพิจารณาจาก ด้านอุป
สงค์ การบริโภคขยายตวัเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากจ านวน จดทะเบียนรถยนต์นัง่ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า
ของครัวเรือน และจ านวนจดทะเบียนรถจกัรยานยนต์เพิ่มขึน้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีก าลงัซือ้
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รถยนต์นัง่และรถจกัรยานยนต์เพิ่มขึน้ มลูคา่การส่งออกและน าเข้าเกินดลุ การใช้จ่ายภาครัฐด้าน
รายจ่ายประจ าเพิ่มขึน้ แต่รายจ่ายงบลงทุนลดลง(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวดั
สริุนทร์, 2558) 

ด้านการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึน้พิจารณาได้จากทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตัง้ใหม ่
จ านวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่ และพืน้ท่ีอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีท่ีแล้ว ด้านอุปทาน รายได้ภาคนอกการเกษตรขยายตวัเพิ่มขึน้โดยพิจารณา
จากการผลิตภาคอตุสาหกรรมขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์จ านวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมและจ านวนแรงงาน
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 

ด้านการเงิน เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกันของปีท่ีแล้ว ส าหรับสินเช่ือธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารออมสินเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีท่ีแล้วด้านระดบัราคา ดชันีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึน้ ด้านการ
จ้างงาน จ านวนลกูจ้างในระบบประกนัสงัคมเพิ่มขึน้และมีต าแหนง่งานวา่งรอการบรรจเุพิ่มขึน้เม่ือ
เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีท่ีแล้ว 

1.2. พัฒนาการการปกครองของจังหวัดสุรินทร์ 
จากการสนันิษฐานของนกัประวตัิศาสตร์และนกัโบราณคดี เช่ือว่าเมืองสุรินทร์สร้างขึน้

เม่ือประมาณ 2000 ปีมาแล้ว โดยคาดว่าเร่ิมจากช่วงละว้าและลาวมีอ านาจปกครองเมืองฟูนัน 
เม่ือพวกละว้าเส่ือมอ านาจ ฝ่ายขอมซึ่งตัง้ถ่ินฐานอยู่ ณ เมืองพิมาย ได้แผ่อิทธิพลเข้ามา ได้ตัง้
ศนูย์การการปกคร้องออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองละโว้ (ลพบุรี) เมืองพิมาย (อ าเภอ นครราชสีมา) 
และเมืองสกลนคร เมืองทัง้สามมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชปกครองบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อนคร
วดั ซึ่งเป็นราชธานีของขอม เมืองสุรินทร์เป็นเมืองท่ีอยู่  ในเส้นทางไปมาระหว่างเขาพระวิหาร เขา
พนมรุ้ง กับนครวดัและนครธม จึงพบหลักฐานส าคญัมากมายทัง้โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ
ปรากฏการสร้างปราสาทหินขนาดเล็กจ านวนมาก เรียงรายอยู่บริเวณชายแดนและตามท้องถ่ินท่ี
อ าเภอตา่งๆ ในจงัหวดัสุรินทร์เพ่ือเป็นท่ีพกัพลและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างเดินทาง 
นอกจากนีข้องยงัยึดถือเอาเมืองสริุนทร์เป็นเมืองหน้าด้านใหญ่ เน่ืองจากมีก าแพงเมือง คเูมือง 2 
ชัน้ เหมาะจะสร้างคา่ยประตหูอรบเพ่ือปอ้งกนัการรุกรานจากข้าศกึได้เป็นอยา่งดี(พทัธนนัท์ โอษฐ์
เจษฎา & วลยัพร วงัคฮาด, 2557) 
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ภาพประกอบ 1 ภาพแผนท่ีปราสาทหินในบริเวณจงัหวดัสริุนทร์ 

ท่ีมา: จาก http://www.trueplook panya.com/learning/detail/931 
 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาขอมเส่ือมอ านาจ ไทยได้เร่ิมมีอ านาจเข้าปกครองดินแดน
บริเวณนีซ้ึง่ในขณะนัน้ชาวสริุนทร์ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัจากกรุงศรีอยธุยา ถือวา่เป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นป่าดง
ในราชอาณาเขตเท่านัน้ ต่อมาในปลายสมยักรุงศรีอยุธยารัชกาลของพระบรมราชาท่ี 3 พระท่ีนัง้
สริุยามรินทร์ช้างเผือกได้แตกโรงจากเมืองหลวงหนีเข้าป่าทางทิศตะวนัออก จงึโปรดเกล้าให้สองพ่ี
น้องติดตามหาช้างเผือกท่ีแตกโรงและได้รับความช่วยเหลือจากหวัหน้าบ้านป่าดงชาวสุรินทร์จน
สามารถจบัช้างเผือกได้ จึงทรงโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้บรรดาศกัดิ์ให้หวัหน้าหมู่บ้านป่าดงชาวสริุนทร์
สูงขึน้ และให้ปกครองหมู่บ้านเดิมขึน้ต่อเมืองพิมานท าให้เมืองสุรินทร์เป็นท่ีรู้จักในสมัยกรุงศรี
อยธุยาเป็นต้นมา  

ต่อมา พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุน) ผู้ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้บรรดาศกัดิ์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระท่ีนัง่สุริยามรินทร์เม่ือครัง้มีความดีความชอบใน
การจับช้างเผือก ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบงัคมทูลของพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้ายจากหมู่
บ้านเมืองทีไปตัง้อยู่บ้านคูปะทายหรือบ้านปะทายสนัมต์ และได้ส่งเคร่ืองบรรณาการแก่กรุงศรี
อยธุยาตาราชประเพณีสืบมา ตอ่มาหลวงสริุนทรภคัดีได้รับพระราชทานแตง่ตัง้เป็น พระสริุนทรภคั
ดีศรีนรงค์จางวาง 

ในรัชกาลท่ี 1 กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2329) ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนช่ือเมืองปะ
ทายสนัมต์ เป็น เมืองสุรินทร์ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ในด้านการท าสงคราม ชาวสุรินทร์มีส่วน
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เก่ียวข้องในการสงครามแพร่ขยายราชอาณาจักรและป้องกันประเทศหลายครัง้ ในครัง้กรุงศรี
อยธุยาเสียเมืองแก่พม่า พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุได้ทรงกอบกู้ อิสรภาพ โปรดเกล้าฯให้
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ กบัพระยาสรุ-สีห์เป็นแม่ทพัยกทพัไปยงัเมืองพิมาย แม่ทพัได้สัง่
ให้เจ้าเมืองพิมายแตง่ข้าหลวงออกมาเกณฑ์ก าลงัของเมือง ปะทายสนมัต์ เมืองขขุนัธ์ เมืองสงัฆะ 
และเมืองรัตนบรีุเป็นกองทพัไปตีเมืองเวียงจนัทร์ เมืองเวียงจนัทร์ได้  ยอมแพ้แก่สยามจึงยกทพัไป
ตีเมืองจ าปาศกัดิ์ต่อ แต่เน่ืองจากเมืองจ าปาศกัดิ์มีก าลังทางทหารไม่พอจึงย้อมแพ้แก่สยาม ทัง้
สองเมืองจงึขึน้แก่สยามตัง้แตน่ัน้มา 

ในปี พ.ศ. 2324 เมืองเขมรเกิดจลาจล สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตร์ิศกึ กบัพระยาสุร
สีห์ ได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นแม่ทพัไปปราบปรามการจราจล โดยเกณฑ์ก าลงัของเมืองปะ
ทายสนมัต์ เมืองขขุนัธ์ เมืองสงัฆะ สมทพกบักองทพัหลวง การไปปราบปรามในครัง้นีก้องทพัได้ตี
เมือง เสียมราฐ เมืองก าพงสนวย เมืองบรรทายเพชร เมืองบรรทายมาศ เมืองรูงต าแรย์ เข้ามาเป็น
ประเทศราชของสยาม  

ในรัชกาลท่ี 1 กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2329 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนช่ือเมือง ปะ
ทายสนมัต์ เป็น เมืองสริุนทร์ ในปี พ.ศ. 2342 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์
ทรงมีตราโปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์ก าลงัเมืองสริุนทร์ เมืองสงัฆะ และเมืองขขุนัธ์ เข้ากองทพัเพ่ือไปตี
เมืองพม่า ซึ่งเคล่ือนกองทพั มายงัเมืองเชียงใหม่ แตย่งัไปไม่ถึงเชียงใหม่ กองทพัพม่าก็ได้ถ่อยทพั
กลับ จึงโปรดเกล้าให้ยกทัพกลับจากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมานัน้ ในอดีตกาลชาวสุรินทร์มีบทบาท
ส าคญัในการแผข่ยายราชอาณาจกัรไทยให้กว้างขวางและปอ้งกนัประเทศให้เป็นเอกราช 

ในด้านการปกครองของจงัหวดัสุรินทร์ ก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 2435 จงัหวดัสุรินทร์มี
การปกครองเหมือนกบัหวัเมืองตา่งๆ โดยทัว่ไป คือเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระ แต่เม่ือสมเด็จพระ
บรมวงศ์เธอกรมพระยา-ด ารงราชานุภาพ ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจ
ปกครองครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวางกว่าแตก่่อน ทรงริเร่ิมให้มีการรวบอ านาจไปไว้ยงัศนูย์กลาง จึง
ได้ปกครองแบบมณฑลขึน้ โดยส่งข้าหลวงจากส่วนกลางไปเป็นผู้บงัคบับญัชาให้ขึน้กบัส่วนกลาง 
จงัหวดัสริุนทร์ก็รวมอยูใ่นมณฑลหนึง่เรียกว่ามณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน (ศิริพร มเุมธารัตน์, 
2554) 

ตอ่มาใน พ.ศ. 2437 ได้ปรับปรุงการปกครองแบบมณฑลเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล 
ได้เร่ิมเม่ือ พ.ศ. 2437-2485 ส าหรับมณฑลอีสานได้แยกออกเป็นสองมณฑลเม่ือ พ.ศ. 2455 มีช่ือ
ใหม่ว่า มณฑลอุบลและมณฑลร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ขึน้ต่อมมณฑลอุบลแต่ต่อมาได้ย้ายมา
ขึน้กบัมณฑลนครราชสีมาในภายหลงั จงัหวดัสริุนทร์มีการปกครองแบบเทศาภิบาลจนถึงสมยัการ
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เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประกาศใช้พระราชบญัญัตริะเบียบราชการ
บริหารแหง่อาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2476 ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล ช่ือของจงัหวดั เป็น
ค าสนธิของค าสองค า คือ สุระ กับ อินทร์ หมายถึง พระอินทร์ผู้ เก่งกล้าสามารถ ตราจังหวัด 
ก าหนดสญัลกัษณ์ประกอบด้วย พระอินทร์ ประทบัขดัสมาธิบนหลงัช้าง หตัถ์ขวาทรงตรี หตัถ์ซ้าย
ทรงพระแสงขอช้าง มีภาพปราสาทสลกัปรักหักพังเป็นฉากเบือ้งหลัง(ส านักงานจังหวัดสุรินทร์, 
2526) 

       
 

ภาพประกอบ 2 ภาพตราสญัญาลกัษณ์ประจ าจงัหวดัสริุนทร์ 

ท่ีมา: จาก http://www.dla.go.th/servlet/TemplateServlet?province=srn 
 

 
ภาพประกอบ 3 ภาพแผนท่ีจงัหวดัสริุนทร์ 

ท่ีมา: จาก http://www. hotsia.com/thailandmap/surin1.shtml 

http://www.dla.go.th/servlet/TemplateServlet?province=srn
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2.ปัญญาผ้าโฮลจังหวัดสุรินทร์ 
2.1 ความเป็นและพัฒนาการของภูมิปัญญาผ้าโฮล 

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นในด้านความเป็นมาของจังหวดัสุรินทร์ เร่ิมมาจาในช่วง 
อาณาจักรฟูนัน ชนชาติมอญแขมร์ มีถ่ินฐานเดิมท่ีประเทศอินเดีย เรียกตามศิลาจารึกภาษา
สนัสกฤตว่าเขมร ในพงศาวดารจีนเรียกว่าฟูนนั ตัง้อยู่ท่ีฝ่ังทะเลแห่งหนึ่ง ทางทิศตะวนัออกจดทิศ
ตะวนัตกคือพืน้ท่ีสวุรรณภูมิในสมยัของ ภวรรมนัได้แผ่ขยายอ านาจเข้าไปในเขตบริเวณภูเขาดงรัก 
และลุ่มแม่น า้มลู ตอ่มาเจ้าชายจิตรเสน ได้ขึน้เป็นกษัตริย์ทรงพระนาม “มเหนทรวรมนั” ทรงย้าย
เมืองหลวงกลบัมาอยูใ่นดนิแดนแมน่ า้มลูและภูเขาดงรัก มีการสร้างเทวสถานขึน้ในบริเวณนีห้ลาย
แห่งตัง้แตส่ร้างปราสาทยคุสมยัเจน และปราสาทหินในยคุหลงัสร้างด้วยอิฐไม่สอปนู ซึง่เป็นศิลปะ
การสร้างของช่างสกุลจามปาหรือเรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมจาม (กิตติกรณ์ นพอุดรพันธุ์, 
2554) 

ในพุธศตวรรษท่ี 17 พ.ศ. 1656-1688 พระเจ้าสุรยวรมันท่ี 2 ได้ตัง้นครวัดขึน้ท่ี
อาณาจกัรเขมรโดยได้ก าหนดหวัเมืองการออกเป็น 3 ภาค ขึน้ตรงตอ่สว่นกลางคือนครวดั โดยแบง่
ออกเป็น หวัเมืองพิมาน นครราชสีมาในปัจจุบนั หวัเมืองสกลนคร และหัวเมืองละโว้ ปัจจุบนัคือ
จังหวัดลพบุรี โดยในขณะนัน้สุรินทร์ได้รับความรับผิดชอบเป็นหัวเมืองหน้าด้านขนาดใหญ่
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคูน า้ 2 ชัน้และป้อมก าแพงขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมท่ีจะตัง้เป็นหัวเมือง
ป้องกันข้าศึกท่ีจะเข้ามาโจมตี นครวดัและนครธม โดยจะพบหลกัฐานส าคญั อาทิ ประสาทศีขร 
ภูมิ ปราสาทยายเหงา และทางก าแพงเมืองเดินบริเวณรอบจังหวัดสุรินทร์ ทัง้นีน้อกจากการ
ปอ้งกนัข้าศึกแล้ว บริเวณจงัหวดัสุรินทร์ยงัเป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลานัน้  
ท่ีจะเดินทางจากหวัเมืองพิมายเข้าสู่นครวัด โดยจะเห็นเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างประสาทพนมรุ่ง
และปราสาทเมืองต ่า และปราสาทเขาพระวิหาร   

จนถึงกาลพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 มีการพัฒนาระบบการประปาโดยการสร้างสระน า้
ขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในบ้านเรือนและการเกษตรอาทิปราสาทเขาพระวิหารปราสาทหินสระก าแพง
ใหญ่ ซึ่งศิลาจารึกเขาพระวิหารหลกัท่ี 1 หลกัท่ี 2 ชีใ้ห้เห็นถึงการมีอ านาจของเขมรโบราณ ได้ระบุ
ว่ามีการสร้างเกษตราธิคม สร้างปราสาทหิน ขุดสระน า้ และการถวายข้าทาสไว้ดูแลท านุบ ารุง  
ศาสนสถานเป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกันด้านการทอผ้านัน้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ
อินเดียตัง้แตช่ว่งต้นของยคุฟูนนั ในช่วงเวลาดงักลา่วศาสนาพทุธจากอินเดียได้เดนิทางมาเผยแพร่
ศาสนาลัทธิมหายาน โดยพรามหมณ์ โกญฑิญญะ ซึ่งเดินทางมาเผยแพร่ในอาณาจักรขอม  
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาจึงก่อสร้างอโรคยาศาลจ านวนมากเพ่ือให้
ประชาชนท่ีเดินทางมาสกัการะพระพุทธศาสนาใช้เป็นท่ีพกัระหว่างทางและมีแพทย์ดแูลสุขภาพ
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ของประชาชนในบริเวณนัน้ ในจังหวัดสุรินทร์เองก็พบอโรคยาศาลจ านวนมาก อาทิ ประสาท  
จอมพระ ประสาทช่างป่ี ปราสาทบ้านเฉนียง เป็นต้น โดยการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในช่วงนัน้ได
น าผ้าและวิธีการนุ่งผ้าแบบผ้าปาโตลา Patola ส าหรับนุ่งบรุุษเรียกว่า “โธตี” ลกัษณะเป็นโจงกระ
แบนแบบแขก และสาหรีส าหรับสตรีนุ่ง ท าให้ผ้าท่ีใช้ในบริเวณอาณาจกัรจะเป็นผ้าไหมมดัหม่ีท่ี
ได้รับอิทธิพลมาจากผ้าปาโตลาของแคว้นคชุราต แคว้นโอริสสา ประเทศอินเดีย  (พทัธนนัท์ โอษฐ์
เจษฎา & วลยัพร วงัคฮาด, 2557) 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ภาพการทอผ้าทอปาโตลาหรือมดัหม่ีแบบอินเดีย 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ภาพวิธีการทอผ้าทอปาโตลาหรือมดัหม่ีแบบอินเดียโดยใช้เข็ม 
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ภาพประกอบ 6 ภาพการเกาะมดัหม่ีของผ้าปาโตลาหรือมดัหม่ีแบบอินเดีย 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ภาพการมดัหม่ีและการมดัย้อมด้วยสารเคมีของผ้าปาโตลาในปัจจบุนั 

ท่ีมา: จาก https://www.lostwithpurpose.com/patan-patola 
 
โดยความโดดเดน่ของผ้ามดัหม่ีชนิดนี ้คือมาลวดลายท่ีมีความเป็นภูมิปัญญาจากทกัษะ

ท่ีสัง่สมและมีลวดลายท่ีผ่านการถ่ายทอดมาอย่างยาวนาน ลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ ลวดลาย
เรขาคณิต โดยการจัดองค์ประกอบแบบ ตัง้ ทแยง และลายริว้ เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากจาก
เปอร์เซีย (อิหร่านในปัจจบุนั) รูปทรงนก สตัย์ และการร่ายร า และท่าทางของมนษุย์ตา่งๆ รูปทรง

https://www.lostwithpurpose.com/patan-patola
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ดงักลา่วเกิดจากความเช่ือท้องถ่ินของฮินดโูดยใช้เทคนิคการทอมดัหม่ีเส้นยืนและเส้นพุ่ง ค้นล าหม่ี
แบบมดัหม่ีโลด หม่ีร่าย และหม่ีขัน้ สีท่ีใช้คือ ขาว ด า เหลือง แดง เขียว เป็นสีท่ีเป็นสญัญาลกัษณ์ 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์พระเวท เม่ือผ้าปาโตลาได้เข้ามาในบริเวณ
อาณาจกัรเขมรโบราณ ก็ได้มีการปรับเทคนิคการทอให้เหมาะสมกบัทกัษะของคนในพืน้ท่ี จึงปรับ
เทคนิคการทอมัดหม่ีสองทางให้เหลือแต่มัดหม่ีเส้นพุ่ง แต่ลวดลายและสียังคงมีลักษณะ
เช่นเดียวกับผ้าปาโตลาในช่วงสุโขทัย พ .ศ . 1900 พระมหาธรรมราชาท่ี 1 ราชวงพระร่วงท่ี6 เกิด
การอพยพย้ายถ่ินฐานครัง้ใหม่ โดยการอพยพเข้ามาของชาวเขมรและชาวกุยหรือส่วย ในช่วง
นัน้เองท่ีเรียกขานบริเวณจงัหวดัสริุนทร์วา่ “ หวัเมืองเขมรป่าดง” เนืองจากลกัษณะของคนในพืน้ท่ี
มีลักษณะสักเลขยันต์ทัง้ตัว ผิวคล า้ จนถึงบริเวณโคนขาลงมาเกือบถึงหัวเข่านุ่งผ้ากางเกงท่ี
เรียกวา่หยกัรัง้หรือถกเขมร เม่ือชาวเมืองสโุขทยัเห็นรอยสกัยนัต์กบัสวมกางเกงลกัษณะทรงสัน้จึง
เห็นเป็นกางเกงสองขัน้ โดยมีกลอนบทหนึง่กลา่ววา่ (พวงผกา คโุรวาท.2523:50) 

พวกขะแมมีแตด่ าจนคล า้เขียว 

มนัแรงเร่ยวผิดมนษุย์สดุสงสยั 

บ้างอาบวา่นอา่นมนต์จนเจนใจ 

จะไปไหนถกเขมรเจนหนทาง 

การนุ่งถกเขมรหรือขัดเขมร คือการสวมใส่กางเกงท่ีดูทะมัดทะแมง สะดวก และ
คล่องแคล่วในการท างาน ท าให้ในต่อมาการนุ่งผ้าโจงกระแบนได้น าแบบการนุ่งถกเขมรหรือขัด
เขมรมานุง่ผ้าแบบ “นุง่โรงเชิง” โดยเป็นการนุง่ผ้าท่ีมีการเหน็บชายแบบกระเบนเหน็บ 

 

 
ภาพประกอบ 8 ภาพการสวมใสเ่สือ้ผ้าของขนุนางชาวสยามในจดหมายเหต ุลา ลแูบร์ 

ท่ี 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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การปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เปล่ียนแปลงต่างไปจากสุโขทัยแบบพ่อปกครอง  
ลูก เป็นลทัธิเทวราชา การปกครองแบบสมมุติเทพในรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้รับอิทธิพล
ทางวฒันธรรมจากเขมรซึ่งเขมรรับมาจากอินเดียตัง้แต่ช่วงอาณาเขมรโบราณ โดยการปกครอง
รูปแบบนีพ้ระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพลงมาเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน  
(อเนก นาวิกมูล, 2525)ลักษณะการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ิน การแตง่กายของพระมากษัตริย์ เชือ้พระวงศ์ ขนุนางตลอดจนประชาชน มีรูปแบบ
การแต่งกายจะมีกฎมณเฑียร พระราชก าหนด จารีต ต ารา โดยมีหลักเกณฑ์ให้แต่งกาย  
ให้เหมาะสมตามฐานะ ตามกาลเทศะและสถานท่ี รวมถึงการใช้ผ้าแสดงขัน้ยศ อยา่งการใช้ผ้าของ
กรุงศรีอยุธยาได้รับ อิทธิพลการต่างการมาโดยตรงจากเขมร โดยมีค าเรียกผ้าชนิดนีต้ามค าออก
เสียงแบบเขมร “ซมัป๊วต หรือสมปรต สมปักหรือสองปัก” สมปัก หรือ ถมปัด เป็นค าเพียงเสียงมา
จาก ซมัป๊วต หรือ สมปรต ในภาษาเขมรแปลว่า ผ้าและสิ่งทอใช้ส าหรับนุ่ง ซึ่งค าว่าโฮลในภาษา
เขมรคือมัดหม่ี ค าว่า ปูม เพียนเสียงมาจาก ภูมิ ปัญญาซึ่งในภาษาเขมรแปลว่าล าดับชัน้  
เม่ือกรุงศรีอยุธยาน ามาใช้จึงหมายถึงผ้าท่ีบ่งบอกระดบัชัน้ ยศ หรือต าแหน่งในราชการ ผ้าของ  
ผ้าสมปัดท่ีใช้ในราชส านกัแบง่ออกเป็น 3 แบบ 

สมปักลาย คือสมปักท่ีเกิดจากการพิมพ์ผ้าหรือท่ีเราเรียกว่าลายอยา่ง โดยผลิตท่ีประเทศ
อินเดีย อยา่งเดียว ลวดลายได้รับการออกแบบจากวงัหลวงแล้วจงึลงลวดลายให้ไปผลิตท่ีอินเดีย  

สมปักยก โดยการทอแบบผ้ายก โดยการสอดเส้นพิเศษเส้นไหม หรือเส้นโลหะท่ีเรียกว่า    
ผ้ายก ซึง่สัง่ผลิตในอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา จีน อินเดีย และเปอร์เซีย  

สมปักปูมหรือสมปักไหม โดยการทอด้วยวิธีมัดหม่ี จากการโอบ ย้อม มัดเพ่ือให้เกิด
ลวดลายในราชส านักได้เลือกให้เป็นผ้านุ่งส าหรับขุนนาง พระราชทานลงมาตามล าดับชัน้ยศ  
โดยการก าหนดโครงสร้างผ้า ลวดลาย องค์ประกอบ และรายละเอียดของลวดลายตามขัน้ยศ 
บรรดาศักดิ์ของขุนนางในแต่ละกรม กอง ไว้นุ่งเข้าเฝ้าฯพระมหากษัตริย์ในเวลาปกติซึ่งไม่มี 
พระราชพิธีคือการใส่ไปปฏิบัติราชการและหน้าท่ี ในแต่ละวัน นอกจากผ้าสมปัก โดยการทอ  
ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงศรีอยธุยา พร้อมทัง้ยงัทอจากบริเวณพืน้ท่ีเมืองพะตะบอง 
ซึ่งเรียกผ้าสมปักปมูว่า “โฮลแปรจกักราน” ลวดลายส่วนใหญ่จะเป็นตารางส่ีเหล่ียมขาวหลามตดั 
สีท่ีใช้ในผืนผ้าประกอบด้วย แดงน า้หมาก เหลืองจดัออกส้ม และสีประกอบท่ี ขบัให้ลวดลายโดด
เด่นประกอบด้วย เขียว ม่วง ชมพ ูซึ่งได้รับอิทธิพลการทอผ้าโดยตรงจากประเทศอินเดีย ลกัษณะ
ลวดลายและการมัดหม่ี เส้นพุ่ งแบบผ้าปาโตลา ผ้าสมปักปูม ท่ีหัวเมืองพะตะบองส่งเข้า  
กรุงศรีอยธุยาเป็นเคร่ืองบรรณาการให้แก่กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา นอกจากการทอผ้าสมปักปมูเพ่ือ
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นุง่แล้ว ยงัมีผ้าโฮลพิดานหรือโฮลปิดาน เพ่ือแขวนไว้บริเวณไพดานของวดั หอไตรสร้างบญุกศุลแก่
ผู้ทอผ้าและผู้ถวายลวดลายส่วนใหญ่จะเป็นลายนาค ช้าง ม้า พุทธประวตัิ ชาดก ทศชาติ ของ
พระพุทธเจ้า และพระเวสสันดรชาดก สีท่ีใช้ประกอบด้วย แดง ด า เหลือง เขียว  (ศูนย์ส่งเสริม
ศลิปาชีพระหวา่งประเทศองค์การมหาชน, 2558) 

 

 
ภาพประกอบ 9 ภาพโครงสร้างในการจดัวางของผ้าสมปักปมู 

 
ต่อมาเม่ือเข้าสู่ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยงัยึดถือการแต่งกายอย่างกรุงศรีอยุธยา แต่มี

การปรับให้มีการสวมใส่เสือ้โดยการปรับรูปแบบจากเสือ้ของราชส านักชวาเป็นเสือ้ “เสือ้อย่าง
นอก” และได้มีการตัง้โรงทอขึน้ในเมืองหลวงเรียกว่า “โรงไหมหลวง” และประเทศกัมพูชาซึ่งใน
ขณะนัน้อยู่ภายใต้อาณาเขตการปกครองของสยาม ทอผ้าส่งเข้ามาตามค าสัง่ของส านกัสยาม ดงั
ปรากฏในสาส์นสมเด็จ เล่มท่ี 24 ว่า “ว่าถึงผ้าปูม ท าให้เกิดอยากรู้ขึน้มาว่า ชาติไหนท าผ้าปูม  
ว่าตามตวัอย่างผ้าปมูไทยก็มี ผ้าปมูเขมรก็มี ผ้าปมูทอมาแต่เมืองมลายูก็มี แต่ไม่เคยว่ามีผ้าปูม
มอญ พม่าหรือญวนและจีน แต่นึกดปูระเด๋ียวก็ได้เค้าว่าเขมรเห็นท าก่อน ไทยเราเอาอย่างเขมร 
เพราะค าท่ีเรียกช่ือว่าปูม ก็มิใช้ภาษาไทยและในเมืองไทยมีโรงทอหลวงมาแต่โบราณ ส าหรับ  
ผ้าสมปักปมูและสมปักกรวยเชิง พระราชทานเป็นเคร่ืองยศขนุนาง”(ศนูย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่ง
ประเทศองค์การมหาชน, 2559) 

นอกจากนัน้ยังมีจดหมายเหตุ ร.4 จ.ศ. 1215 พ.ศ. 2396 ร่างตราน้อยถึงเมืองกัมพูชา
ทรงประสงค์ศิลาลายผ้าสมปักโดยเร็ว จดหมายเหตุ ร.4 จ.ศ. 1217 พ.ศ. 2396 ร่างสารตรา  
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ถึงเจ้าเมืองพะตะบองตอบเร่ืองได้รับผ้าสมปักซึ่งให้หลวงบริรักษ์คมุเข้าไปทูลเกล้าฯ ถวายให้เจ้า
เมืองกรมการจดัทอผ้าสมปักปมูทองนากดอกใหญ่ สีตา่งๆ 4 ผืนส่งเข้าไปทลูเกล้าฯถวายอีกให้ทนั
ก าหนด ณ วัน 7 ฯ12 6ค ่า นอกจากนัน้จะพบว่าผ้าสมปักปูมรูปแบบของเขมรจะแตกต่างจาก
สมปักปมูท่ีทอในโรงไหมหลวง เพราะการทอผ้าท่ีส่งมาจาพะตะบองจะทอขึน้โดย 3 ตะกอ แตใ่น
โรงไหมหลวง จะทอเพียง 2 ตะกอเท่านัน้ การทอสามตะกอท าให้ผ้ามีความแข็งแรง ทนทาน  
และท าให้ลวดลายเดน่ชดัมากกว่าการทอผ้า 2 ตะกอ นอกจากนัน้สีท่ีใช้ยงัมีคณุภาพ และทอด้วย
ไหมน้อยคุณภาพเส้นดีจึงท าให้ขุนนางและชนชัน้สูงนิ ยมผ้าสมปักปูมท่ีทอจากพะตะบอง 
(ศนูย์สง่เสริมศลิปาชีพระหวา่งประเทศองค์การมหาชน, 2558) 

 

 
ภาพประกอบ 10 ภาพสมเด็จพระยาบรมมหาพิชยัญาต ิแตง่กายตามแบบขนุนางไทยนุง่สมปัก 

ท่ีมา: ศนูย์สง่เสริมศลิปาชีพระหวา่งประเทศองค์การมหาชน. (2558). 
 

 
ภาพประกอบ 11 ภาพของสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บนุนาค) 

ท่ีมา: ศนูย์สง่เสริมศลิปาชีพระหวา่งประเทศองค์การมหาชน. (2558). 
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ในขณะท่ีพะตะบองเป็นเมืองท่ีผลิตผ้าสมปักปมูส่งเข้าเมืองสยาม ผา่นเส้นทางเดนิสินค้า
ช่องจอม เสียมเรียบ พะตะบอง และศรีโสภณ เข้าสู่หวัเมืองอีสานใต้ผ่านเมืองสุรินทร์ ซึ่งบริเวณ
สุรินทร์ก็มีวัฒนธรรมการทอผ้าแบบเขมรโบราณจากกลุ่มชนเชือ้สายเขมรท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ี
เรียกว่าผ้า “โฮล” ซึ่งมีความหมายว่ามัดหม่ี จากเส้นทางการค้าและการส่งบรรณาการจึงมี 
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ทกัษะ และวตัถดุิบการทอผ้าจากเมืองพะตะบองผา่นเส้นทางดงักล่าว 
ท าให้ภูมิปัญญาการทอผ้าโฮลท่ีมีมาแต่โบราณของเมืองสุรินทร์ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัลกัษณะ
เป็นแบบสมปักปมูดงัเดมิมากกวา่ในพืน้ท่ีอ่ืน(กรมหม่อนไหม, 2555) 

ผ้าโฮล ใช้เรียกเฉพาะเจาะจงถึงผ้านุ่งท่ีสร้างจากกระบวนการมดัย้อมเส้นไหมและน ามา
ทอให้เกิดลวดลาย ลกัษณะโครงสร้างผ้าลกัษณะเช่นเดียวกบัผ้าปมูของขนุนางในราชส านกัสยาม 
มีองค์ประกอบของลวดลายท่ีมีลายหลกัลายประกอบเช่นเดียวกบัผ้าสมปักปมูในราชส านกัสยาม 
ในพืน้ท่ีจังหวัดสุรินทร์เรียกว่า “ โฮลเปราะฮ์” ส าหรับผู้ ชายนุ่ง และถ้าเป็นแบบสตรีจะทอเป็น 
ลายริว้เรียกว่า “โฮลแสร็ย” ในวัฒนธรรมเชือ้สายเขมรของจังหวัดสุรินทร์เป็นผ้ามัดหม่ีท่ีเป็น
หลักฐานส าคญัซึ่งแสดงออกซึ่งแรงบันดาลใจในพระพุทธศาสนา โดยมีการทอผ้า “โฮลปิดาน”  
ในจังหวัดสุรินทร์เป็นจ านวนมาก ลวดลายส่วนใหญ่จะเป็นลายนาค และหอไตย์ ช้าง ม้า  
และภาพมหาชาดกของพระพุทธเจ้า และแสดงออกถึงการเคารพและสัมมาคารวะท่ีสตรีจะให้
เกียรติตอ่บรุุษในฐานะผู้น าและผู้คุ้มครองครอบครัว ในการทอผ้ามดัหม่ีไว้ใช้เองโดยหลีกเล่ียงการ
ทอผ้าให้คล้ายกับการทอผ้าโฮลเปราะฮ์ ซึ่งเป็นลวดลายท่ีบุรุษท่ีเป็นขุนนางจะสามารถสวมใส ่ 
แต่ยังคงทอผ้าลวดลายสิริมงคลให้แฝงอยู่ในลวดลายผ้า โดยการสลายลวดลาย จากล าหม่ี  
ทอสลบัลายริว้ เพ่ือสร้างความมงคลให้กับตนเอง (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 
2552) 

ในขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงศึกษาการ
ตะวนัตกแขนงตา่งๆ สถานการณ์ของโลก และคบค้ากบัชาวตา่งชาติมากขึน้ ซึ่งเป็นยคุของการล่า
อาณานิคมของชาติตะวันตก หรือช่วงลัทธิจักรวรรดินิยม ทัง้โปรตุเกต ฝร่ังเศส ฮอลันดา  
และองักฤษ โดยพระองค์ทรงลงนามในสนธิสญัญาเบาว์ริงกบัประเทศองักฤษในการเปิดการค้าเสรี
ตามรูปแบบของระบบทุนนิยมของชาติตะวันตก เพ่ือไม่สยามในขณะนัน้ถูกยึดครองดินแดน  
ทรงประกาศให้ข้าราชการสวมเสือ้เข้าเฝา้เน่ืองจากเป็นวิเทโศบายท่ีต้องการจะค้าขายและผกูไมตรี
กบัชาตติะวนัตก จงึเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมท่ีเก่าท่ีสดุ เร่ิมมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ซึง่มีรูปแบบ
เป็นเคร่ืองประดบัเรียกว่า “เคร่ืองยศ” เข้ามาใช้ร่วมกบัการนุ่งผ้าสมปัก  ได้มีการเปล่ียนแปลงและ
ปรับรูปแบบมากมายเพ่ือให้สยามนัน้มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก การเปล่ียนแปลง  
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การแตง่กายจึงเป็นปัจจยัอนัดบัต้นท่ีต้องมีการปฏิรูปครัง้ใหญ่ ซึ่งในขณะนัน้เองสยามได้เร่ิมมีการ
ปักปันเขตแดนในพืน้ท่ีพะตะบองและเสียมเรียบกบัฝร่ังเศส  

จากลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีเร่ิมเข้ามาล่าอาณานิคมบริเวณทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชการท่ี 5 ทรงให้ยกเลิกการนุ่งผ้าสมปักปมูซึ่งเป็นผ้าลกัษณะ
เมืองเขมร เพราะเห็นว่า ในเขมรทัง้ราชวงศ์ ขุนนาง ประชาชน ก็สวมใส่ผ้าสมปักจ านวนมาก
เช่นกนักบัสยาม ขนุนางในสยามขณะนัน้ ก็นุ่งผ้าสมปักปมูปักเชิง ปักล่องจวน ปักริว้ เข้าเฝา้ตาม
ธรรมเนียมมาแตโ่บราณ ได้พระราชทานมาอย่างไรก็ใช้อย่างนัน้ ไม่มีการดแูลรักษา ถึงจะฉีกขาด 
ก็ใช้นุ่งเข้าเฝ้าไม่เป็นท่ีเจริญพระเกียรติ จึงโปรดเกล้าฯให้งดเลิกสมปักยศทกุชนิดเสีย โปรดเกล้าฯ
ให้เชือ้พระวงศ์และขุนนางนุ่งผ้าม่วงสีน า้เงินแทนสมปักปมูและสวมเสือ้ต่างๆตามเวลา เกิดเป็น  
ชดุราชปะแตนในเวลาตอ่มาซึ่งเป็นการผสมผสานการแตง่กายของไทยกบัชดุฝร่ัง ในเวลาตอ่มาจึง
เกิดเคร่ืองแบบทางการทหารท่ีออกแบบและตดัเย็บแบบทหารชาติตะวนัตก ในช่วงขณะนัน้เอง
สยาม ก็ได้เสียดนิแดน เสียมเรียน พะตะบอง ศรีโสภณ ให้กบัฝร่ังเศส ท าให้การทอผ้าสมปักปมูใน
เขมรเพ่ือเป็นเคร่ืองบรรณาการแก่สยามได้หยุดลง ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงและหยุดตวัลงของ
ความนิยมผ้าสมปักปูม แต่ในเมืองจังหวัดสุรินทร์ยังมีการสืบทอดทักษะในกลุ่มคนพืน้เมือง  
ส่งต่อองค์ความรู้ในกลุ่มผู้ทอผ้าในครอบครัวหรือเรียกว่าครูช่างพืน้บ้าน และยังมีการสวมใส่ผ้า
สมปักปมูในขุนนางหวัเมืองอีสานใต้ในบ่างพืน้ท่ี หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ .ศ .
2475 รัฐบาลเห็นว่าการนุ่งผ้าม่วงโจงกระเบน สวมเสือ้ราชปะแตน ถือว่าล้าสมยั จึงมีประกาศให้
นุ่งกางเกงขายาวแทนการนุ่งโจงกระแบนยกเลิกการนุ่งโจงผ้าม่วง และให้ประชาชนแตง่การอย่าง
สากล ในช่วงเวลา พ .ศ . 2481-2487 จอมพล ป. พิบลูสงครามได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงประเพณี
การตา่งกายหลายประการ ประกาศให้สตรีไทยทกุคนไว้ผมยาว สวมหมวก เลิกการนุง่โจงกระแบน
สวมผ้าถุงสวมเสือ้แทน ซึ่งในขณะนัน้ก็ยังมีข้าราชการบ่างส่วนยงันุ่งผ้าม่วง (พวงผกา คุโรวาท, 
2523)แตก็่เร่ิมมีการเส่ือมความนิยมเน่ืองจากการนุง่ผ้ามว่งยุ่งยากไม่สะดวกตอ่การปฏิบัตริาชการ 
จงึให้ข้าราชการเปล่ียนมานุ่งกางเกงให้เป็นสากลเพ่ือไม่ให้ตา่งชาติดหูมิ่นชายไทย ตอ่จากนัน้จึงมี
ประกาศแบบอย่างการแต่งกายทัง้ชายและหญิงทั่งประเทศไทย จึงเป็นจุดยุติการนุ่งผ้าโจงกระ
แบนนุ่งสมปักปูมตามสมัยโบราณ เพ่ือท าให้ประเทศเจริญขึน้ในมุมมองของชาติตะวันตก การ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วจึงถือเป็นการปรับและเปล่ียนเพ่ือให้ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศไทยจนถึง
ปัจจบุนั มีเอกราชไม่ขึน้ตอ่ใคร ตลอดจนรอดพ้นจากการแพ้สงครามโลกทัง้ 2 ครัง้ (กิตติกรณ์ นพ
อดุรพนัธุ์, 2554) 
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ภาพประกอบ 12 ภาพประกาศเร่ืองการแตง่กายของไทยในสมยัจอมพลป.พิบลูสงคราม 

ท่ีมา: สจุิตต์ วงษ์เทศ. (2559). 
 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ทรงเสด็จไปเจริญสมัพนัธไมตรีกบั

ต่างประเทศ อาทิ อเมริกา และยุโรป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงรับสัง่ให้ 
อาจารย์สมศรี สกุมุลนนัท์ หาเคร่ืองแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขอไทยตามโบราณ แล้วจึงดดัแปลงและ
ออกแบบให้เข้ากับสมัยนิยมท่ีใช้ทั่วไปจนเป็น “เคร่ืองแต่งกายชุดพระราชนิยมของไทย” และ
ออกแบบให้กับบุรุษ “เสือ้แบบพระราชทาน” เม่ือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตาม
เสด็จเย่ียมราษฎรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2498 ทรงพบว่าสตรีท่ีมารับเสด็จมีการ
แต่งกายด้วยผ้าซิ่นไหมมดัหม่ีตา่งสีและต่างลวดลาย พระองค์จึงทรงมีพระราชด าริท่ีจะหาอาชีพ
เสริมให้แก่ราษฎรยามเม่ือประสบปัญญาหรือว่างเว้นจากการท าการเกษตรด้วยพระราชหฤทยัท่ี
มุ่งมัน่อนุรักษ์ศิลปะพืน้บ้านไว้ไม่ให้หายไปจากแผ่นดินไทย พระองค์จึงทรงเลือกงานผ้าไหมเป็น
หนึ่งในอาชีพเสริมแก่ราษฎร โดยเฉพาะการทอผ้ามดัหม่ีของภาคอีสาน ด้วยราษฎรปฏิบตัิและทอ
อยู่แ ล้ว การประดิษ ฐ์ลวดลายจากจินตนาการของเขาเอง  ซึ่ งลวดลายนัน้ เกิดขึ น้ตาม
สภาพแวดล้อมและขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีพบเห็นอยู่ทุกวัน เช่นลายสัตย์ต่างๆ ลายดอกไม้ 
ลายใบไม้ และเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัจงึท าให้เกิดการพืน้ฟผู้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ขึน้มาอีกครัง้ 
ทัง้การด าเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ และกรมหม่อนไหมท่ีได้ด าเนินตามโครงการพระราชด าริฯ
(กรมหมอ่นไหม, 2555)  
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อาจสรุปการพัฒนาการวัฒนธรรมท่ีมีผลจากการเปล่ียนแปลงยุคการปกครองตัง้แต่
อาณาจกัรฟูนันจนถึงอาณาจกัรขอมจนในปัจจุบนัจงัหวดัสุรินทร์ก็เป็นหนึ่งในจงัหวดัส าคญัของ
ประเทศไทยท่ีมีวฒันธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวเขมรท่ีเข้มแข็ง ทัง้รูปแบบของการใช้ชีวิต 
ภาษาพืน้ถ่ิน การสืบทอดวัฒนธรรมความเช่ือตัง้แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างชัดเจน จาก
การศึกษาข้อมูลท าให้เราสามารถสรุปช่วงเวลาท่ีส าคัญซึ่งส่งผลต่อภูมิปัญญาผ้าโฮล  จาก
การศึกษาภูมิปัญญาการสร้างสีของลวดลายโฮล วัสดุให้สี เส้นใย กระบวนการย้อมสีทาง
วฒันธรรม ผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ สรุปได้ว่าพฒันาการทางด้านการปกครองเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลต่อภูมิปัญญาผ้าโฮล ซึ่งช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และในช่วงรัชกาลท่ี 5 ผ้าโฮลได้ถูกยกเลิก
ไม่ให้ใช้เน่ืองจากเห็นว่าล้าสมัย และช่วงเวลาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิปัญญาผ้าโฮลคือ
ช่วงเวลาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งได้ให้หญิงชายสวมใส่เสือ้ผ้าแบบตะวนัตก พร้อมทัง้
รูปแบบของวฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเต็มตวั ทัง้ในด้านการเรียนการสอน
รูปแบบของศิลปะตะวนัตกท่ีเข้ามาตัง้แต่ช่วง รัชกาลท่ี 4 (วิบูลย์ ลีสุ้วรรณ, 2531)จนมาถึงช่วงท่ี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ได้น าแนวคิดของการ
ออกแบบตะวนัตกมาประยุกต์กับผ้าไทย ท าให้เกิดการรือ้ฟื้นภูมิปัญญาผ้าไหมและผ้าทอพืน้ถ่ิน
ของไทยประเภทอ่ืนๆ ตามมา   

 
ภาพประกอบ 13 พฒันาการวฒันธรรมและการปกครอง 1 
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ภาพประกอบ 14 พฒันาการวฒันธรรมและการปกครอง 2 



  27 

2.2. ประเภทของผ้าโฮล 
ลักษณะของผ้าโฮลเป็นผ้าไหมท่ีสร้างลวดลายด้วยการมัด โอบ ย้อม หรือเรียกว่า

มดัหม่ี มีความยาวตัง้แต ่4 เมตรและมีหน้ากว้างขนาด 1 เมตร ถึง เมตรคร่ึง บา่งครัง้อาจจะเป็นผ้า
โฮลสองผืนมาเย็บต่อกันเน่ืองจากข้อจ ากัดของฟันหวีและก่ีทอผ้า ทอด้วยโครงสร้างผ้าแบบ 3 
ตะกอ ย้อมสีด้วยวสัดยุ้อมสีธรรมชาติ โดยองค์ประกอบของสีหลกัคือสีแดงเม็ดมะขาม เน่ืองจาก
เส้นยืนในวฒันธรรมเขมรนิยมย้อมเส้นยืนด้วนคร่ังซึ่งให้สีแดงเข้ม และมัดหม่ีด้วยการเร่ิมจากสี
เหลืองจากไม้ย้อมสีท่ีให้สี 2ชนิดคือ ประโหด และ เข ต่อมาจึงมดัปิดสีเหลือง มดัเอาสีแดงแล้วจึง
ย้อมด้วยคร่ัง เม่ือได้สีแดงและสีเหลืองแล้ว จงึโอบหม่ีครัง้สดุท้ายเพ่ือให้ได้สี เขียว ม่วง และน า้เงิน
ด้วยคราม นอกจากนัน้สีด าท่ีพบในผืนผ้าจะได้จากการย้อมทบัด้วยโคลนหรือย้อมทบัด้วยคราม
จ านวนหลายครัง้เพ่ือให้ได้สีด า และสีขาวท่ีเห็นบนผืนผ้าเกิดจากสีของเส้นไหมท่ีไม่ได้รับการย้อม
หรือการมดักัน้ลวดลายสร้างโครงร่างลายบนโฮงหม่ี องค์ประกอบของสีผ้าโฮลจึงประกอบด้วย สี 
แดง เหลือง เขียว น า้เงิน ม่วง ขาว ด า นอกจากสีท่ีได้จากการย้อมแล้วลวดลายของผ้าโฮลใน
จงัหวดัสริุนทร์ ยงัแบง่ออกเป็น โฮลเปราะฮ์ โฮลแสร็จ โฮลปิดาน  

โฮลเปราะฮ์ เป็นผ้าสมปักปมูส าหรับบรุุษสวมใส ่องค์ประกอบลวดลายประกอบด้วย 
ของผ้าหรือสงัเวียน เชิงผ้า ช่อแทงท้อง ท้อผ้า โดยลวดลายของท้องผ้าจะมีความแตกต่างกันแบ่ง
ออกเป็นลายดอกใหญ่ ดอกกลาง และดอกเล็ก ลวดลายดอกใหญ่นัน้จะปะกอบด้วยลายก้านแยก
หรือตาข่ายนาคเกีย้วล้อมรอบดอกประจ ายามขนาดใหญ่ ใส่ดอกจะมีใส่ดอกลายส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูนล้อมรอบด้วยลายส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง ลายดอกกลางจะมีลักษณะการจัด
องค์ประกอบลายแบบสร้างสังวาลไส้เป็นลวดลายเคร่ืองแขวนประเภทกลิ่นตะแคงหรือระย้า ใน
บ่างผืนผ้าท่ีพบจะมีเพียงลายดอกประจ ายามส่ีกลีบรวมกับลายโคมเจ็ดหรือโคมเก้าจัด
องค์ประกอบแบบสร้างสังวาล ลายดอกเล็กนัน้จะมัดเป็นลายโคมแบบหยาบไม่มีความซบัซ้อน
เท่ากับลายดอกใหญ่และลายดอกกลางแต่องค์ประกอบท้องผ้า สังเวียง ช่อแทงท้อง จะอยู่ครบ
ทัง้หมด(ทรงพนัธ์ วรรณมาศ, 2523) 
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ภาพประกอบ 15 ภาพองค์ประกอบของผ้าโฮลเปราะฮ์ 

 
โฮลแสร็จ ซึ่งในอดีตเกิดจากการมัดลวดลายแบบ โฮลเปราะฮ์ แต่เน่ืองจากความ

เคารพในกฏเกณฑ์การนุ่งผ้าตามประเพณี จารีตท่ีมีมา สตรีผู้ทอผ้าจึงน าลวดลายผ้าโฮลเปราะฮ์
มาสลายลวดลาย โดยการน าล าหม่ีมาสลบัต าแหนง่ในการทอพร้อมกบัการทอเส้นไหมสี แดง เขียว 
และเหลือง เพ่ือให้เกิดการคล่ีคลายลวดลาย ยงัคงให้ความเป็นสิริมงคลและสตรีก็สามารถสวมใส่
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ได้ ซึง่ในปัจจบุนั จะเห็นว่านอกจากการทอสลบัเป็นลายริว้แล้ว ยงัมีการเพิ่มการทอผ้ากระเนียวหรื
อการควบเส้นไหม 2 เส้น 2 สี ทอสลบัขัน้ระหวา่งมดัหม่ีริว้ และกระเนียม 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 ภาพองค์ประกอบของผ้าโฮลแสร็จ 

 
โฮลปิดานหรือจองซิน เป็นผ้าท่ีมีการมัดหม่ีเป็นรูปสัตย์ ช้าง ม้า นาค รูปแบบของ

ปราสาท หอไตย์ และเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธศาสนา  สีจะประกอบด้วย สีม่วงเปลือกมังคุด แดง 
เขียว คราม เหลือง ซึง่สีท่ีใช้จะมีความกลมกลืนกนัจากการย้อมทบัเป็นการผสมสีให้ได้สีใหมข่ึน้มา 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ภาพองค์ประกอบของผ้าโฮลปิดาน 
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ในปัจจุบนัจะพบผ้าโฮลได้เกือบทุกอ าเภอในจงัหวดัสุรินทร์ ท่ีสามารถทอผ้าโฮลได้
อย่างสวยงามและมีพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาการทอผ้าไหมโฮล ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่ลกูหลานแต่
กระบวนการมัดลวดลาย การย้อมสีท่ีมีการน าภูมิปัญญาและวสัดุย้อมสีในพืน้ท่ีมาใช้ย้อมสีให้
สอดคล้องกบัลวดลายท่ีได้รับการถ่ายทอด และการทอท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตัง้แตโ่บราณคือการทอผ้า
สามตะกอ จึงท าให้สีและลวดลายของผ้าโฮลจงัหวดัสุรินทร์มีความโดดเด่น โดยในช่วงท่ียังคงมี
การนุงผ้าสมปักปูมว่าราชการ ได้มีข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์ท่ีนุ่งผ้าโฮลเปราะฮ์ออกปฏิบัติ
ราชการ จนถึงชว่งท่ียกเลิกการนุง่ผ้าสมปักปมู (สจุิตต์ วงษ์เทศ, 2559) 

โดยสามารถสรุปการศกึษาความเป็นมา ลกัษณะทางกายภาพ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทุก
ด้าน ด้านภูมิศาสตร์ วฒันธรรม วิธีชีวิต การน าไปใช้ และบริบทของการทอผ้าไหมโฮลในปัจจุบนั
ซึ่งได้มีวิวฒันาการของลวดลายมาตามยคุสมยั ส าหรับการรวบรวมข้อมลูเพ่ือเป็นแนวทางในการ
น าเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลมาพฒันาลวดลายผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหมให้มีความเป็นสากลเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์เทคนิคการท าลวดลายจากการย้อมสีธรรมชาติ จากเคร่ืองมือทางการวิจยัโดยการ
แบบสัมภาษณ์ โดยการสร้างแบบสอบถามขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และ การบนัทึกภาคสนามเป็นการบนัทึกข้อมูลท่ีได้จาก
การสงัเกตการณ์พูดคยุ หรือสมัภาษณ์ในแต่ละครัง้ จึงข้อมูลประกอบด้วย 3 ด้านหลกัคือ ศึกษา
ภูมิปัญญาในการทอผ้าของผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาพัฒนาการของลวดลายผ้า สี และ
เทคนิคท่ีมีพัฒนาการทางการออกแบบ และการผลิตตามยุคสมั ยท่ี มีผลกระทบกับการ
เปล่ียนแปลงลวดลายของผ้าโฮล และศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การออกแบบลวดลายผ้าของผ้าโฮลใน
จงัหวดัสุรินทร์ เป็นกรณีการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาลวดลายผ้าจาดเฉดสีย้อมผ้า
ธรรมชาติตามภูมิปัญญาผ้าโฮล จึงได้ผลสรุปในส่วนการพัฒนาการของผ้าโฮลในจงัหวดัสุรินทร์ 
ดงันี ้ 

2.2.1 ชนิดของผ้านุง่ในราชส านกัท่ีมีผลตอ่วิวฒันาการของผ้าโฮลหรือสมปักปมู  
ผ้าในราชส านักท่ีเก่ียวข้องกับผ้าสมปักปูมนัน้คือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีถูกน ามาใช้ 

“อย่างเป็นทางการ” ใน การราชส านกัหรือในราชการมาแต่โบราณ โดยเช่ือมโยงกับการสืบทอด 
ก าหนดกฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนียม จารีตและประเพณีของราชส านัก ผ้าเหล่านีเ้ก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์และสถาบนัพระมหากษัตริย์โดยตรง ซึ่งอาจแยกออกจากกนับ้างกบัความนิยมใน
การสวมใส่ทัว่ไป ในเร่ืองการแต่งกายตามยคุสมยัของบคุคลท่ีอยู่ในราชส านกัแตล่ะยคุ ผ้าในราช
ส านกัถือเป็นเคร่ืองยศ ใช้เป็นสญัลกัษณ์ในการล าดบัยศประเภทหนึ่งในยคุโบราณสญัลกัษณ์ท่ีใช้
ส าหรับล าดับยศเพ่ือบ่งบอกหรือประกาศให้สังคมรับทราบถึง ฐานะหน้าท่ีต าแหน่งและ
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ความส าคญัในราชการของแต่ละบุคคลในยคุโบราณนัน้ มีให้สงัเกตอยู่สามอย่างคือ บรรดาศกัดิ ์
ศกัดิ์นา และเคร่ืองนุ่งห่ม ดังท่ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี4 ทรงพระราช
นิพนธ์ ถึงธรรมเนียมการล าดบัยศของสยามไว้ว่า ธรรมเนียมการล าดบัยศฝ่ายสยาม มีสงัเกตอยู่
สามอย่าง ด้วยหมวก เสือ้และเคร่ืองนุ่งห่ม อย่างหนึ่ง ด้วยค าน าหน้าช่ืออย่างหนึ่ง ด้วยศกัดินาคือ
อ านาจท่ีจะหวงท่ีดินไร่นาของตวัอย่างหนึ่งเพราะฉะนัน้ผ้าผ่อนเคร่ืองนุ่งห่มจึงเป็นเคร่ืองล าดบัยศ 
หรือเคร่ืองยศท่ีมีความส าคญัไมน้่อยไปกวา่อยา่งอ่ืนทัง้สามอยา่งนี ้

ประเภทของผ้านุ่งในราชส านกัสามารถแบ่งออกได้จากวสัดุท่ีผลิตทอ คือ ไหมและ
ฝา้ย แตถ้่าแยกประเภทตามการผลิตผ้านุ่มท่ีนิยมในสมยันัน้ แยกได้เป็นสามชนิดหลกั คือ ผ้าปมู 
ผ้ายก และผ้าลายอยา่ง 

 
ตาราง 2 การแยกประเภทของผ้านุง่ตามการผลิต 

ประเภท รูปแบบลวดลาย 
ผ้าปูม คือ ผ้าที่สร้างลวดลายก่อนการน้ามา
ทอเป็นผืนผ้า ลวดลายเกิดจากการมัดและ
ย้อมเส้นพุ่ง ให้เป็นลายแล้วค่อยน้ามาทอ. 
หรือที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่าผ้ามัดหมี่ 

 
ผ้ายก คือ ผ้าที่สร้างลวดลายในขนะที่ก้าลัง
ทอ ลวดลายเกิดจากการขัดสานกันของเส้น
พุ่งและ. เส้นยืน โดยใช้ตะกอหรือเขาเป็นตัว
ควบคุมเส้นยืน แล้วพุ่งเส่นพุ่งบางชนิดเข้าไป
ขัด หากขัดขึ้นเรียกเส้นยกหากขัดลงเรียกเส้น
ข่ม 
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ส่วนผ้าลายอย่าง คือผ้าที่ สร้างลวดลาย
หลังจากท่ีทอผ้าจนเป็นผืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ลวดลายเกิดจากการเขียนหรือพิมพ์เส้นสี
ต่างๆ ลงบนผ้าพื้นเรียบที่ย้อมสารยึดสีไว้ 
ภาพและลายบนผืนผ้ามีลักษณะเหมือนภาพ
จิตรกรรม ถ้าลวดลายเป็น"อย่าง"ของหลวง 
สั่งท้าเพ่ือใช้ในราชการเรียกผ้าลายอย่าง 

 
 

2.2.2 ขนาดและความยาวท่ีสามารถจ าแนกชนิดของผ้าในราชส านกั 
ผ้านุ่งทัง้สามประเภท คือผ้าปูม ผ้ายก และผ้าลายอย่าง ท่ีกล่าวมานีถู้กแบ่ง

ออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆคือมีทัง้ชนิดธรรมดาและชนิดพิเศษ 
1) ชนิดธรรมดาเป็นผ้านุ่งผืนเดียวมีขนาดปกติส าหรับนุ่งจีบนุ่งโจงท่ีเห็นๆ

กนัอยูโ่ดยทัว่ไปขนาดความกว้างหน้าผ้าประมาณ 80-100 ซมเศษ ความยาวประมาณ 320 

 
ภาพประกอบ 18 ผ้านุง่ชนิดธรรมดา ประเภทผ้าปมู 

 
ภาพประกอบ 19 ผ้านุง่ชนิดธรรมดา ประเภทผ้ายก 
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ภาพประกอบ 20 ผ้านุง่ชนิดธรรมดา ประเภทผ้าลายอยา่ง 

2) ชนิดพิเศษคือใช้ผ้าท่ีผลิตหรือทอมามีขนาดเฉพาะ ให้มีหน้าแคบกว่า
แบบธรรมดาเล็กน้อย แล้วมาเย็บติดกนัสองผืนตามทางยาว ได้ผืนผ้านุ่งท่ีกว้างขึน้มากกว่าผ้าชนิด
ธรรมดาเกือบเท่าตวั เรียกผ้านุ่งชนิดพิเศษนีว้่า ผ้าสมปัก มีวิธีการนุ่งท่ีประณีตซับซ้อนมากกว่า
ผ้านุง่ชนิดธรรมดา 

 
ภาพประกอบ 21 ภาพผ้านุง่แบบพิเศษแสดงการน าผ้าประเภท ชนิด แบบ เดียวกนัสองผืน มาเย็บ

เพลาะกนัในทางยาว เพ่ือรวมให้เกิดผ้านุง่ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้มาเป็นพิเศษเรียก"ผ้าสมปัก 

 
ภาพประกอบ 22 ผ้าสมปักปมู 
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ภาพประกอบ 23 ผ้าสมปักยกหรือสมปักไหม 

 
ภาพประกอบ 24 สมปักปมูลายอย่าง 

ผ้าสมปักทัง้สามชนิดคือสมปักปูม สมปักยก และสมปักลาย เป็นผ้าสมปักปูม
เป็นเคร่ืองยศของขนุนาง ใช้นุ่งในการเข้าเฝา้ละอองธุลีพระบาท ถวายงานราชการรวมทัง้พระราช
พิธีบางอย่าง ส่วนผ้าปมูชนิดธรรมดาอาจเป็นผ้าท่ีขุนนางนุ่งในราชการตามปกติ นอกจากนีพ้ระ
ราชพิธีท่ียิ่งใหญ่ส าคัญๆเหล่าขุนนางก็ได้รับพระราชทาน ผ้ายกหรือผ้าสมปักยก ผ้าลายอย่าง         
(ผ้าเกีย้ว)หรือผ้าสมปักลาย ให้นุง่ด้วยเชน่กนัแตจ่ะนุง่ในกิจกรรมเฉพาะ หรือตาม ตามหมายรับสัง่ 

2.2.3 การจ าแนกตามโครงสร้างผ้าหรือการจ าแนกตามองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้า 
จากศึกษาพบว่า ผ้าปูมกับผ้ายกมีการจ าแนกรูปแบบเหมือนกันครบทัง้4 แบบ 

สว่นผ้าลายอย่างพบรูปแบบเพียง 2 หรือ3รูปแบบ ผ้าท่ีมีชัน้สามญัสดุคือผ้าริว้หรือสมปักริว้ ถดัมา
เป็นผ้าล่องจวนหรือสมปักล่องจวน ถัดมาอีกคือผ้ากรวยเชิงหรือสมปักเชิง และชัน้สงูสดุคือผ้าท่ีมี
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สงัเวียนหรือท่ีเรียกผ้าปมูหรือสมปักปมู โดยแบ่งออกตามกรรมวิธีการทอเป็นผ้าปมู ผ้ายก สมปัก
ยก สมปักไหม ในผ้าประเภทผ้ายก ผ้าเกีย้ว ผ้าลาย สมปักลาย ในผ้าประเภทผ้าลายอยา่ง 

1) ผ้าริว้หรือสมปักริว้ เป็นผ้านุ่งสามญัท่ีสดุทัง้รูปแบบและวิธีการผลิต การ
ทอเพียงแคข่ึงเส้นยืนด้วยไหมหลายสีสลบักนั แล้วพุ่งด้วยไหมพุ่งเพียงสีเดียวให้ตลอด เกิดเป็นผืน
ผ้าท่ีมีลกัษณะเป็นผ้าลายริว้สลบัสีตามทางยืนหรือทางยาว ท่ีชายผ้าทัง้สองข้างมีแถบสีเป็นหน้า
ผ้าเรียบเม่ือท าการนุ่งลายริว้บนผืนผ้าอยู่ในแนวนอนขวางกนักบัล าตวัของผู้สวมใส่ ลกัษณะผ้านี ้
จะพบในผ้าประเภทผ้าปมูและผ้ายก ประกอบด้วยท้องผ้า ชายผ้าทัง้สอง 

 
ภาพประกอบ 25 แสดงโครงสร้างผ้า ในรูปแบบผ้าริว้หรือสมปักริว้  

 
ภาพประกอบ 26 ผ้าริว้หรือผ้าสมปักริว้ ประเภทผ้าปมู 

 
ภาพประกอบ 27 ผ้าริว้หรือสมปักริว้ประเภทผ้ายกตรงท่ี ยกดอกแทรกระหว่างคูริ่ว้สีเหลือง 
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2) ผ้าล่องจวน โดยโครงสร้างผ้าเกิดจากการขึงเส้นยืนด้วยไหมเพียงสีเดียว 
เวลาทอเร่ิมจากพุ่งชายผ้าด้านหนึ่งด้วยไหมสีเป็นพืน้ราวคืบหนึ่ง แล้วจึงพุ่งแถบลายตกแต่งเพียง
เล็กน้อยเป็นหน้าผ้า ถัดไปจึงพุ่งท้องผ้า ให้เป็นแถบลายสลบัพืน้ จนเกือบสุดผืนผ้า จึงพุ่งชายอีก
ด้านเป็นหน้าผ้าและตอ่ด้วยพุง่พืน้แคคื่บเหมือนตอนเร่ิม เกิดเป็นผืนผ้าทีมีลกัษณะท้องเป็นลายริว้
ทางพุ่ง ท่ีชายผ้าเป็นพืน้เรียบมีหน้าผ้าเป็นแถบลายง่ายๆคัน่อยู่. เวลานุ่งลายริว้ผ้าตัง้ขึน้บนล่าง 
หรือตัง้ขนานตามไปกบัล าตวัของคนนุง่ ผ้ารูปแบบนีพ้บในผ้าทัง้ประเภทผ้าปมู และผ้ายกยก 

 
ภาพประกอบ 28 โครงสร้างของผ้าลอ่งจวน 

 
ภาพประกอบ 29 ผ้าลอ่งจวนหรือสมปักลอ่งจวน ประเภทผ้าปมู 

 
ภาพประกอบ 30 ผ้าลอ่งจวนหรือสมปักลอ่งจวน ประเภทผ้ายก 
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3) ผ้าเชิงหรือผ้ากรวยเชิง ผ้านีมี้รูปแบบองค์ประกอบแบบเดียวกันกับผ้า
ล่องจวน คือมีโครงสร้างท่ีเกิดจากการแบ่งพืน้ท่ีบนผืนผ้าแบบเดียวกัน ผิดกนัตรงท่ีชายผ้าทัง้สอง
ด้าน ตรงส่วนท่ีเคยเป็นแถบหน้าผ้าธรรมดาหรือมีลวดลายเพียงเล็กน้อย มีการตกแตง่ด้วยชดุลาย
หน้ากระดานกรวยเชิงครบชุด ส่วนท้องผ้ามีการตกแต่งด้วยลวดลายพืน้เรียบไม่มีลาย  ไปจนถึง 
ลายดอกลอย ลายริว้ จนถึงลายกระบวนตา่งๆ เช่นราชวตัร ลายโคม ลายก้านแยง่ ผ้ารูปแบบนีพ้บ
ผ้าโบราณครบในผ้านุง่ทัง้สามประเภท 

 
ภาพประกอบ 31โครงสร้างผ้า แบบผ้ากรวยเชิงหรือ สมปักเชิง 

 

 
ภาพประกอบ 32 รายละเอียดของชดุหน้ากระดานกรวยเชิง ตรงชายผ้าหรือหน้าผ้าของผ้าแบบ  

กรวยเชิง หรือสมปักเชิง 
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ภาพประกอบ 33 ผ้ากรวยเชิงหรือสมปักเชิง ประเภทผ้าปมู 

 

 
 
ภาพประกอบ 34 ท่ีชายผ้าของผ้ากรวยเชิงหรือสมปักเชิงชนิดผ้าปมูท่ีประกอบด้วยหน้ากระดาน 

 

 
ภาพประกอบ 35 ผ้ากรวยเชิงหรือผ้าสมปักเชิง ประเภทผ้ายก 
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ภาพประกอบ 36 ชายผ้าหรือหน้าผ้าประเภทผ้ายก 

 
4) ผ้าสงัเวียน มีโครงสร้างซบัซ้อนกว่าผ้าอ่ืนๆท่ีกล่าวมา โดยแบ่งพืน้ท่ีบน

ผืนผ้าออกเป็นส่วน หลายส่วน ส่วนท่ีเพิ่มขึน้มาจากโครงสร้างผ้าชนิดอ่ืนคือแถบลายทางยืนท่ีวิ่ง
จากต้นจนสุดผืน ขนานไปตามขอบผ้าหรือริมผ้าทัง้สองข้าง ส่วนนีเ้รียกว่าสงัเวียน พืน้ท่ีเหลืออยู่
ระหว่างแถบสงัเวียนท่ีชายผ้าทัง้สองด้านท าแถบลายทางพุ่ง ซ้อนกนัหลายๆชัน้เรียก กรวยเชิงหรือ
ชายกรวย พืน้ท่ี ท่ีเหลือจากส่วนชายกรวย ท่ีกลางผืนเรียกท้องรอบๆท้องผ้านิยมท าแถบขนาดเล็ก
เป็นกรอบล้อมรอบเรียกชอ่แทงท้องผ้า สว่นลวดลายบริเวณท้องผ้ามีหลากหลายเชน่เดียวกนักบัผ้า
กรวยเชิง ผ้ารูปแบบนีมี้ครบในผ้านุง่ทัง้สามประเภท 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 ผ้าปมู สมปักปมู แบบผ้าสงัเวียน 
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ภาพประกอบ 38 สงัเวียน 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 ชดุหน้ากระดานกรวยเชิง ของผ้าสงัเวียน 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 ท้องผ้า 
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ภาพประกอบ 41 ช่อแทงท้อง 

 

 
 

ภาพประกอบ 42ผ้ากรวยเชิงหรือสมปักเชิง ประเภทผ้าลายอยา่ง 

 

 
ภาพประกอบ 43 เชิงหรือสมปักเชิง ประเภทผ้าลายอยา่ง 



  42 

2.2.3. ชนิดผ้าของผ้านุง่ผู้หญิง 
จากการศกึษาพบว่าสตรีชาวสริุนทร์กลุม่เขมรแตเ่ดิมก่อนหน้านัน้สตรีสยาม สตรี

ก าพูชา และสตรีชาวสุรินทร์ ไม่นิยมนุ่งผ้ามัดหม่ี เพราะมัดหม่ีเป็นผ้าท่ีขุนนางสยามใช้นุ่งเป็น
เคร่ืองแบบในราชการโดยต้องได้รับพระราชทานหรือมีพระบรมราชานุญาติให้นุ่งถึงจะมีสิทธ์ินุุ่ง 
และในก าพูชาจะใช้ในหมู่บุรุษ ฉะนัน้ สตรีสามญัจึงนุ่งผ้าพืน้ ผ้าลายริว้ และผ้าตา ซึ่งปรากฏคง
นิยมอยู่ในหมู่สตรีเขมรสริุนทร์จนถึงเด๋ียวนี ้เชน่ผ้ากระเนียว อนัลยูเซียม สมอสาค ูอ าปรมฯลฯ ชัน้
ผู้ ดีนิยมผ้ายก อาทิ ละเบิก จรบพั และผ้าลายก่อนท่ีจะกระจายความนิยมไปสู่ชาวบ้านกลุุ่ม
ตา่งๆเป็นวงกว้างในระยะตอ่มา ระยะนัน้เป็นเวลาท่ีสตรีเร่ิมนิยมนุง่ซิ่นมดัหม่ีบ้างแล้ว โดนเร่ิมจาก
กลุ่มสตรีผู้ ดีท่ีบางกอก เพราะผ้ามัดหม่ีถูกยกเลิกจากการเป็นเคร่ืองยศ หรือเคร่ืองแบบขุนนาง
ตัง้แต่สมยั ร5 ผ้าโฮลสตรีของชาวสุรินทร์ก็อาจเร่ิมมีขึน้ในยุคนีห้รืออาจมีมาแล้วก่อนหน้านีเ้พรา
เวลามดัหม่ีจะมดัเป็นลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์แบบปมูขนุนาง หรือโฮลบรุุษ แตเ่วลาทอต้องมาสลาย
ลายทิง้ดงึเส้นพุ่งให่เล่ือมลายกนั คัน่แม่สีให้เป็นผ้าลายริว้ อาจเพราะกลวัจะพ้องกนักบัปมูขนุนาง
จะมีความผิดเวลานุ่งในตอนท่ียงัไม่ยกเลิกธรรมเนียมผ้ายศ ตวัอย่าง ท่ีเป็น หลกัฐานของผ้านุ่งตอ่
เชิงของสตรีผู้ ดีชาวเขมรสุรินทร์ ยงัคงมีปรากฏอยู่จ านวนหนึ่ง ตามตระกูลเก่าแก่ต่างๆ ซึ่งผู้ ใหญ่
เลา่ว่า ผ้าโฮลสตรีนัน้แตเ่ดมิทอตามเรือนผู้ ดีในตวัเมือง ซึง่เป็นครอบครัว ข้าราชการหรือผู้ มีฐานะดี 
ก่อนจะนิยมแพระหลายไปยงัหมู่บ้านต่างๆตามชนบทรอบนอก ซึ่งชาวบ้านจะมาเลียนแบบ หรือ
เอาอย่างลายด้วยการมดัต้นแบบเพ่ือน าไปเทียบลายเวลามดัจริง เรียกวา่ ปรรเต๊ือด (บรรทดั) และ
เรียกผ้าโฮลนัน้วา่โฮลปรรเตื๊อดหรือโฮลแสร็จ จนถึงปัจจบุนั  

โฮลแสร็จ ซึ่งในอดีตเกิดจากการมัดลวดลายแบบ โฮลเปราะฮ์ แต่เน่ืองจาก ความ
เคารพในกฏเกณฑ์การนุ่ งผ้าตามประเพณี  จารีต ท่ีมีมา สตรีผู้ ทอผ้าจึงน าลวดลายผ้า  
โฮลเปราะฮ์มาสลายลวดลาย โดยการน าล าหม่ีมาสลบัต าแหน่งในการทอพร้อมกบัการทอเส้นไหม
สี แดง เขียว และเหลือง เพ่ือให้เกิดการคล่ีคลายลวดลายยังคงให้ความเป็นสิริมงคลและสตรี  
ก็สามารถสวมใส่ได้ ซึ่งในปัจจุบัน จะเห็นว่านอกจากการทอสลับเป็นลายริว้แล้วยังมี การเพิ่ม  
การทอผ้ากระเนียว หรือการควบเส้นไหม2เส้น2สีทอสลบัขัน้ระหวา่งมดัหม่ีริว้และกระเนียม 
(กรมหมอ่นไหม, 2555) 
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ภาพประกอบ 44 ผ้าโอลสตรีของเขมร 

 

  
 

ภาพประกอบ 45 ลวดลายโฮล 

 

  
 

ภาพประกอบ 46 ลวดลายขิดประกอบบนตวัซิ่นร่วมกบัหม่ีโฮล 
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ภาพประกอบ 47 ตีนซิน้มดัหม่ี 

 
ผ้าโอลสตรีของเขมรสุรินทร์ในตวัอย่างนี ้ทอในตวัเมืองฝีมือของคนในตระกลู หลวง

วงั ตกทอดมาถึงปัจจุบนัเป็นโฮลปันเต๊ือดท่ีมีการต่อเชิงหรือตีน เรียกว่าปะโบร (แปลว่าริม เช่น 
ประโบรเม๊ือดหมายถึงริมปีปาก) แล้วประดบัด้วยแถบผ้วขนาดเล็กท่ีทอให้เกิดลายด้วยการยกเส้น
ยืนพิเศษ(มกุ) เรืยก เปินหรือ ป๊ัจ คัน่ด้วยการกุ๊นผ้าสีตา่งๆ 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของลวดลายผ้า เส้น สายและองค์ประกอบของ
ลวดลาย  

จากการศึกษาพบว่าลวดลายของผ้าทอส่วยใหญ่จะมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับ
ลวดลายไทย ซึ่งจะต้องมีหลายหลกัลายประกอบ ทัง้ท่ีมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยมีการเช่ือมแต่
ละลวดลายด้วยลายกานแยก ซึ่งมีลักษณะเป็นกรอบล้อมรอบลวดลาย โดยลายหลักจะ
ประกอบด้วย ลายราชวตั ลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ กรอบลายใช้ลายลูกฟักขอสร้อย มุมของกรอบ
เป็นลายดอกส่ีกลีบ ดอกในเป็นลายพุม่ข้าวบิณฑ์ ลาดดอกตาววัหรือตาควายลกัษณะเป็นลายโคม
ห้า ซึ่งผ้าทัง้หมดในรูป  (Alex and Sebastiaan, 2017) มีโครงสร้างลายเดียวกันแต่ท่ีท าให้
ส่วนประกอบและรายละเอียดลายดแูตกตา่งกนัเพราะช่างต้องปรับลายให้สอดคล้องลงตวัไปตาม
เง่ือนไขของกรรมวิธีหรือเทคนิคของการผลิตผ้า ลวดลายในปัจจุบันได้รับการพัฒนามาจาก
ลวดลายของสมปักดัง้เดิม ในการจดัองค์ประกอบให้สอดคล้องกับลกัษณะการใช้นุ่งในราชส านกั
ดงัตวัอยา่งของผ้าสมปักยก สมปักปมู และสมปักลายอยา่ง (Gillian Green, 2003) 
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ภาพประกอบ 48 การจดัลวดลายตามแบบผ้าสมปัก 

 
ในส่วนขององค์ประกอบของผ้าทอโฮลสตรีหรือ โฮลแสร็จ จะมีลกัษณะเป็นรายริว้ 

ทอลบัลวดลายเป็นทางยาว โดยจะมีความเหลือบของลาดลายจากการทอสลับกับการควบเส้น
หรือกระเนียว ดงัภาพด้านลา่ง 

2.4. การวิเคราะห์การทดลองสร้างเฉดสีย้อมธรรมชาตขิองผ้าโฮล  
ในการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮลผู้ วิจยัศึกษาแม่สีในการให้สี 

แดง เหลือ และน า้เงิน ในรูปแบบของการย้อมและสร้างรูปแบบของการเกิดสีเป็นวงจรสีท่ีนัก
ออกแบบสามารถน าไปใช้ส่ือสารงานออกแบบและกับช่างทอ เพ่ือจะผลิตผ้าทอท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉดสีท่ีเกิดขึน้นัน้จะเป็นแนวทางการส่ือสารการเลือกใช้สีระหวา่งผู้ทอผ้าและนกัออกแบบ และ
ลดข้อผิดพลาดของสีท่ีจะผิดเพียนจากการเลือกวัสดุย้อมสีและกระบวนการย้อมให้ได้สีตามท่ี
ต้องการอย่างมีแนวทาง เพ่ือพฒันาลวดลายผ้าจากสีย้อมธรรมชาติท่ีเป็นแบบสากลและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างมีทิศทาง ผู้ วิจัยจึงได้สร้างเคร่ืองมือการทดลองศึกษาเฉดสีท่ีได้จากการ
สงัเคราะห์ข้อมลูทางภูมิปัญญาของผ้าโฮล จากการทดลองย้อมเส้นไหม สร้างเฉดสีย้อมธรรมชาติ
ของผ้าโฮล โดยเส้นใยก าหนดให้ใช้เส้นไหมท่ีเป็นพนัธุ์ไหมเหลืองท่ีมีการปลูกหม่อนเลีย้งไหมสาว
ในครัวเรือน เรียกอีกอยา่งว่าไหมหตัถกรรม สร้างการทดลองกลุ่มชดุเฉดสีเส้นไหม โดยการทดลอง
แบง่เป็น 2 ขัน้การทดลองตามสดัส่วนตามท่ีนกัวิจยัได้ก าหนด และทดลองย้อมสีธรรมชาติขัน้ท่ี 2 
เพ่ือให้ได้เฉดสีท่ีมีความหลากหลาย โดยการน าสีย้อมธรรมชาติมาผสมหรือการย้อมทับซ า้กับ
ครามและคร่ัง โดยใช้สดัส่วนของหม้อครามในขัน้ตอนท่ี 1 ประกอบด้วยการทดลองย้อมสีแดงด้วย
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คร่ังทบัคราม ย้อมสีเหลืองด้วยแก่นแขทบัคราม ย้อมสีเหลืองด้วยเปลือกประโหดทบัคราม ย้อมฟ้า
ครามทบัคราม ย้อมสีส้มด้วยประโหดและแขย้อมทบัด้วยคร่ัง โดยใช้มาตรฐานการย้อมสีธรรมชาติ
และตรวจสอบการตกสี ด้วยมาตรฐานของกรมหม่อนไหมว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรอง
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย พ.ศ. 2554  

จงึสรุปได้วา่การทดลองย้อมสีและจบักลุม่สีจากสีท่ีได้จากการย้อมตามภมูิปัญญาผ้า
โฮลด้วยเทคนิคผ้าไหมมดัหม่ีจะนิยมใช้สีธรรมชาตแิละมดัย้อมหลายครัง้ มีความประณีต ละเอียด
ทุกขัน้ตอน สีของผ้าโฮลจะประกอบด้วย 5 สี ได้แก่ ด า แดง เหลือง น า้เงิน และเขียว สีเหล่านีไ้ด้
จากการย้อมด้วยวสัดใุห้สีย้อมธรรมชาตไิด้แก่ คร่ัง คราม ประโหด แข และขัน้ตอนการย้อมจากภูมิ
ปัญญาผ้าโฮล เนือ้ผ้ามักมี 2 สี ด้านหน้าเป็นสีอ่อน อีกด้านหนึ่งเป็นสีเข้มกว่า เน่ืองจากมี
โครงสร้างผ้า 3 ตะกอ ท าให้เส้นยืนเห็นสีชัดเจนเฉพาะด้านเดียว ผลจากการทดลองย้อมสี
ธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮลในวสัดไุหมตามเคร่ืองมือการทดลองการวิจยัพบว่า สีท่ีย้อมด้วย
ภูมิปัญญาผ้าโฮล เกิดสีท่ีครอบคลมุทัง้วงจรสี ได้แก่สีย้อมธรรมชาติขัน้แรก ได้แม่สี 3 สี คือ สีแดง 
ย้อมจากคร่ังน า้แรก สีชมพู่ ย้อมได้จากคร่ังน า้ท่ี 2 สีฟ้าย้อมได้จากคราม สีเหลือง ย้อมจากประ
โหด สีเหลืองทอง ย้อมจากแข สีย้อมธรรมชาติขัน้ท่ี 2 เกิดจากการย้อมทบัครามและคร่ัง โดยสีมว่ง
ย้อมด้วยคร่ังทบัคราม สีน า้เงินเข้มย้อมทับครามหลายหม้อ สีเขียวย้อมประโหดทับด้วยคราม สี
น า้ตาลอมเขียวย้อมแขทบัด้วยคราม และสีส้มย้อมประโหดและทบัด้วยคร่ัง 
 
3.ภูมิปัญญาสีย้อมธรรมชาต ิ 

3.1. ความส าคัญของสีธรรมชาตกัิบภูมิปัญญาการทอผ้า 
สีมีความเก่ียวข้องกบั ชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ เก่ียวข้องกบัการมองเห็น ความรู้สึก 

ความชอบ โดยเฉพาะความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของมนุษย์นัน้  แตกต่างกันตามพืน้ฐาน
ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม โดยเฉพาะวฒันธรรมการย้อมสีธรรมชาติของประเทศ
ไทยมีความเป็นภูมิปัญญาและสร้างเอกลกัษณ์ของสี จากการส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การฟอกย้อมไหมด้วยวสัดธุรรมชาติของกรมหม่อนไหม พบว่าองค์ความรู้ท่ีสืบทอดมาแตโ่บราณ
จ านวนหนึ่ง เกิดจากการใฝ่รู้ ความช่างสังเกตและความประณีตอันเป็นเอกลักษณ์พืน้ฐาน มา
พัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและพรรณพืชท่ีมีใกล้ตัวในท้องถ่ินมาใช้
ประโยชน์ สีท่ีเกิดขึน้จากการย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติจึงเป็นตัวกลางในการ ถ่ายทอด อารมณ์ 
ความรู้สึก ความสร้างสรรค์ ออกมาเป็นผลงานทางภูมิปัญญา ทัง้นีคู้่มือการน าสีย้อมธรรมชาติจึง
เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลและแนวทางในการน าภูมิ ปัญญาการย้อมสีธรรมชาติไปต่อยอด
กระบวนการออกแบบได้อยา่งสงูสดุ  
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การใช้สีในการออกแบบลวดลายบนผืนผ้านับเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีเป็น
มรดกสืบทอดตอ่กันมา ท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ความคิดสร้างสรรค์
และทักษะอนัเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในแต่ละท้องถ่ิน จากการส ารวจรวบรวมความรู้ภูมิปัญญา
ของการใช้วสัดจุากธรรมชาติ มาใช้ในการย้อมสีเส้นไหม พบว่าสีธรรมชาติมีโทนสีท่ีหลากหลาย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบสีสนัและลวดลายผ้า ซึ่งนอกจากจะเป็น
การอนรัุกษ์และสืบสานภูมิปัญญาแล้วยงัเป็นการพฒันาตอ่ยอดเพ่ือสร้างมลูค่าให้กบัผ้าไหมและ
ผลิตภณัฑ์ได้อีกทางหนึง่ 

3.2. สีธรรมชาติที่มีความส าคัญกับการให้สีของผ้าโฮล  
พืชพรรณและวัสดุจากธรรมชาติ ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการย้อมสี น าจาก  

ภูมิ ปัญญาดัง้เดิมการประยุกต์ใช้ โดยมีการใช้ส่วนต่างๆของพืชมาท าเป็นวัสดุให้สีได้แก่  
ราก เปลือกไม้ เนือ้ไม้ ใบ ดอก ผลและเมล็ด ซึง่นอกจากนีย้งัมีวสัดแุละพืชพรรณท่ีชว่ยในการผนึก
สี เช่น ใบพืชท่ีมีรสฝาดหรือรสเปรีย้วเช่นใบเหมือด ใบชงโค ใบส้มเสีย้ว เป็นต้น ตวัช่วยติดสีชนิด
อ่ืนๆ อาทิเช่น สารส้ม เกลือ น า้ปูนใส mordant ในการช่วยย้อม ท าให้เกิดสีใหม่ๆ แม้จะใช้พืช
พรรณชนิดเดียวกันในการย้อม การย้อมสีธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการย้อมร้อน คือ  
ผ่านกระบวนการต้ม เพ่ือช่วยในการย้อมสี แต่มีบางชนิดท่ี ต้องย้อมโดยวิธีการย้อมเย็ น  
คือไมใ่ชค่วามร้อน เชน่ คราม ห้อม มะเกลือ เป็นต้น  

ผ้าไหมมัดหม่ีโฮลจะนิยมใช้สีธรรมชาติและมัดย้อมหลายครัง้ ละเอียดทุกขัน้ตอน 
ประกอบด้วย ผ้าโฮลมี 5 สี ได้แก่ สีด า, แดง,เหลือง,น า้เงิน และเขียว สีเหล่านีไ้ด้จากการย้อมด้วย
สีธรรมชาติ เนือ้ผ้ามกัมี 2 สี ด้านหน้าเป็นสีอ่อน อีกด้านหนึ่งเป็นสีเข้มกว่า เน่ืองจากมีโครงสร้าง
ผ้า 3 ตะกอ ทัง้นีว้สัดใุห้สีทางธรรมชาติของจงัหวดัสุรินทร์ได้แก่ คร่ัง คราม ประโหด แข มะเกลือ 
โดยแตล่ะวสัดใุห้สีจะมีกระบวนภมูิปัญญาการย้อมสีท่ีแตกตา่งกนั(พินยั ห้องทองแดง, 2548) ดงันี ้

3.2.1 การย้อมไหมให้ได้สีแดงด้วยคร่ัง 
แหล่งก าเนิดและการกระจายพนัธุ์ของครัง้ท่ีเข้ามายงัประเทศไทยมหัลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตร์พบว่า ชาวกรีกและชาวแอสซีเรียมีการใช้คร่ังในการย้อมผ้ามาก่อรคริสตศักราช  
ชาวจีนและอินเดียใช้คร่ังในการย้อมเส้นไหมและผ้าไหมมานานกว่า 3000 ปี ปัจจุบนัในประเทศ
ทวีปเอเชีย อาทิ ประเทศอินเดีย จีน ไทย อินโดนีเซีย ลาวและกมัพูชา ใช้คร่ังในการย้อมเส้นด้าน
เพ่ือน าไปทอผ้าจ านวนมาก ในประเทศไทยยังมีการเลีย้งคร่ังบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 
ประโยชน์ท่ีมากกว่าการย้อมผ้าคือยังเป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคบางชนิด และคุณสมบัติ  
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ท่ีเหนียวหนืดเมือเจอความเย็นจะแข็งตวันัน้ เป็นคณุสมบตัิท่ีสามารถน าไปผนึกขวดยา ปิดหรือตี
ตราจดหมาย รวมทัง้เป็นสว่นหนึง่ของเล็คเกอร์ทา่ไม้  

 

  
 

ภาพประกอบ 49 ภาพคร่ัง 

 
คร่ัง เป็นยางท่ีขบัออกมาจาก แมลงคร่ังจัดเป็นแมลงเบียนท่ีเกาะอาศยัตามก่ิง

ของต้นไม้โดยแมลงคร่ังจะดดูน า้เลีย้งจาก่ิงเป็นไม้เป็นอาหารโดยใช้ปากดดูท่ีมีลกัษณะเป็นงวงดดู
กินน า้เลีย้งของต้นไม้ อาทิต้นจามจรีุ ต้นพุทรา ต้นสะแก และปล่อยยางเหนียวสีแดงออกมาเกาะ
ตวัแข็งหุ้มก่ิงไม้และหุ้มตวัเองส าหรับปอ้งกนัอนัตรายจากแมลงศตัรูตา่งๆ รวมถึงใช้รักษาอณุหภูมิ 
และป้องกันอนัตรายจากแรงลม และแสงแดด ซึ่งยางนีเ้ม่ือสมัผัสกับอากาศจะแข็งจบัตวักันเป็น
ก้อน คร่ังดบิจะการเก็บจากก่ิงไม้ มีลกัษณะเป็นแท่งทรงกลมยาวหรือปริแตก ภายนอกมีสีขาวเทา 
ภายในมีชอ่งวา่งคล้ายรังผึง้ท่ีประกอบด้วยน า้ยางสีแดงสด น า้สีแดงนีล้ะลายได้ดีในน า้ และพบไข ่
แมลงคร่ัง ส่วนท่ีเป็นของแข็งจะเป็นยางคร่ังท่ีแข็งตัวเกาะกันแน่นเป็นก้อนแข็ง ยางคร่ังนี ้เป็น
ผลิตภณัฑ์ส าคญัท่ีสดุส าหรับน ามาเป็นวสัดใุห้สี โดยการสกดัเอาสีแดงท่ีได้จากรังคร่ังมาย้อมสีเส้น
ไหมโดยใช้เทคนิคการย้อมร้อนผสมสารช่วยย้อม การคดัเลือกวตัถดุิบ ใช้รังคร่ัง ท่ีอายแุก่เต็มท่ี จะ
ย้อมไหมได้สีแดงสด สารช่วยย้อมคือมะขามเปียก (รสเปรีย้วจดั) สารส้มบด หรือในบา่งพืน้ท่ีจะใช้
ใบเหมือนแอ ใบชงโค ในการชว่ยให้ตดิสี ละเอียดก่อนใช้ 
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ตาราง 3 สดัสว่นคร่ัง 

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 
คา่ประมาณของช้อนตวง (ส าหรับตวงสารส้มบดละเอียด , เกลือป่น) 1 ช้อนชา = 5 กรัม 

1 ช้อนโต๊ะ = 10 กรัม 
วิธีเตรียมสกดัสีจากคร่ัง 
แกะไม้ท่ีติดมากับรังคร่ังออก ล้างเศษผลออกและโขลก บดคร่ังให้ละเอียด แช่คร่ัง

ด้วยน า้สะอาด 1 คืน หรือนวดด้วยน า้ร้อนเดือด จนกระทัง่เหนียวและไม่มีสีออกมาจากนัน้ใช้ตา
ขา่ยและผ้าดิบกรองเอาเฉพาะน า้สี ต้มให้เดือดและกรองด้วยผ้าดิบเอากากท่ีเหลืออยู่ออก อีกครัง้ 
ได้น า้สีสกดัจากคร่ังเป็นสีแดง 

วิธีย้อม 
แช่เส้นไหมท่ีลอกกาวแล้วแช่ในน า้สะอาดให้อ่ิมตวั แล้วบิดหมาด กระตุกเส้นไหม

เรียงตวั น าเส้นไหมแช่ในน า้สีสกดัจากคร่ัง ไม่ต้องตัง้ไฟ (ย้อมเย็น) นานประมาณ 10 -15 นาที จึง
น าเส้นไหมขึน้พกั ไมต้่องบดิน า้สีออก น าภาชนะใสน่ า้สีจากคร่ังขึน้ตัง้ไฟต้นจนเดือด จงึเติมสารส้ม
บดและน า้มะขามเปียก โดยคอ่ยๆ เตมิน า้มะขามเปียกลงผสมในหม้อ เพ่ือดกูารเปล่ียนแปลงของสี 
ตรวจดูน า้สีย้อมให้ได้สีท่ีต้องการ (ปรับสีน า้ย้อมด้วยน า้มะขามเปียก) ต้มน า้สีย้ อมจากคร่ังให้
เดือดอีกครัง้ จากนัน้น้าเส้นไหมท่ีพกัไว้ลงย้อม ประมาณ 1 ชัว่โมง ครบเวลาน าเส้นไหมขึน้ล้างน า้
ให้สะอาดแล้วตากให้แห้ง เทคนิคการย้อมไหมด้วยคร่ังให้ได้สีชมพู ให้เพิ่มน า้ในน า้สีสกัดคร่ังให้
เจือจางลง 5 เท่า หรือ 7 เท่า เติมสารส้มและน า้มะขามเปียกเท่าเดิมกับการย้อมสีเข้ม แล้วย้อม
ด้วยวิธีเดียวกนักบัสีแดงสด ได้เส้นไหมสีชมพอูอ่นลงตามการเจือจางน า้สีหรือสกดัน า้สี โดยใช้คร่ัง
น้อยลง เช่น ถ้าต้องการสีจางมากๆ ให้ใช้คร่ังลดลงได้ถึง 10 เท่า เช่น จากการย้อมเส้นไหม 18 
กิโลกรัม ด้วยคร่ังให้ได้สีแดงสดใช้คร่ัง 3 กิโลกรัม ถ้าต้องการให้ได้สีชมพูอ่อนให้ลดคร่ังลงเหลือ 
300 กรัม (3 ขีด) ส่วนสารส้ม มะขามเปียก ให้ได้ส่วนผสมเท่ากบัการย้อมสีแดงสด คือสารส้ม 50 
กรัม มะขามเปียก 150 

3.2.2 การย้อมไหมให้ได้สีเหลือง  
ไม้ย้อมสีมะพูดหรือปะโหด เป็นพรรณไม้ท่ีน าเปลือกต้นมาใช้ย้อมสีเส้นไหมมา

นานแล้วในจงัหวดัสุรินทร์และกัมพูชา เพราะมะพดูให้สีเหลืองคล้ายสีเหลืองทอง คล้ายกบัสีของ
ดอกคณู จึงมีการใช้ในการท าเป็นแมสี่ นอกจากนัน้วตัถดุบิธรรมชาติท่ีใช้ย้อมให้ได้สีเหลืองมีหลาย
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ชนิด เช่น แก่นไม้ เปลือกไม้ ดอกไม้บางชนิดท่ีนิยมใช้กันมากมายมาแต่โบราณ ได้แก่ แก่นขนุน 
แก่นเข แก่นต้นคณู เปลือกไม้ นิยมใช้เปลือกต้นมะม่วง ส่วนดอกไม้ เช่น ก้านดอกกรรณิการ์ กลีบ
ดอกค้าฝอย ดอกดาวเรือง แม้วตัถดุิบให้สีเหลืองมีหลายชนิดแตม่ะพูดหรือประโหดมีความคงทน
ของสีตอ่การซกัล้างและแดดได้เป็นอยา่งดี จงึเป็นวสัดใุห้สีท่ีใช้มาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

 

  
 

ภาพประกอบ 50 ภาพประโหด 

 
การคดัเลือกวตัถุดิบ เปลือกต้นมะพูดนิยมใช้ย้อมเส้นไหม ได้สีเหลืองสด ควรเลือก

เปลือกไม้จากต้นท่ีมีอายุมากพอควร หรือมีเปลือกหนาอย่างน้อยคร่ึงเซนติเมตร สารช่วยย้อม
สารส้มให้บดละเอียดก่อนใช้เปลือกท่ีดีไมค่วรมีเปลือกสีน า้ตาล 

 
ตาราง 4 ส่วนผสมประโหด 

เส้นไหม   1 กิโลกรัม     100 กรัม (1 ขีด)     300 กรัม (3 ขีด) 
 เปลือกประโหด     2 กิโลกรัม     200 กรัม (2 ขีด)     600 กรัม (6 ขีด) 
สำรส้ม   50 - 100 กรัม     5 – 10 กรัม     15 – 30 กรัม 
 (ครึ่ง-1 ขีด)     (2 ช้อนชา)     (3 – 6 ช้อนชา) 

 
การเตรียมน า้ย้อม 
ขดูผิวเปลือกสีน า้ตาลออกให้หมด แล้วสบัเปลือกไม้เป็นชิน้เล็กๆ และต าให้ละเอียด 

น ามาต้มเค่ียว นาน 3 – 4 ชัว่โมง กรองเอากากออกเป็นน า้ท่ี 1 น ากากท่ีกรองออกจากน า้ท่ี 1  มา
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ต าให้ละเอียดเตมิน า้และต้มเค่ียว กรองน า้สีไว้เป็นน า้ท่ี 2 รวมน า้สีย้อมท่ี 1 และน า้ท่ี 2 ใช้ย้อมเส้น
ไหม 

การย้อมสีเส้นไหม 
น าเส้นไหมท่ีลอกกาวไปแช่น า้ให้อ่ิมตวัแล้วบิดหมาด กระตกุให้เส้นไหมเรียงตวั ย้อม

เส้นไหมในน า้สี แบบย้อมร้อน นาน 10 – 15 นาที แล้วยกเส้นไหมพกัไว้ โดยไม่ต้องบิด น าน า้สีขึน้
ตัง้ไฟให้เดือดเติมสารส้มบด คนให้เข้ากนั และให้เดือดอีกครัง้หนึ่ง น าเส้นไหมท่ีย้อมเย็นลงย้อมใน
น า้สี ข้อ 3). นานประมาณ 1 ชัว่โมง ครบเวลาแล้วจงึน ามาล้างให้สะอาดแล้วน าไปผึง่ให้เย็น  

3.2.3.การย้อมไหมให้ได้สีเหลืองด้วยแก่นเข หรืออีกช่ือหนึง่เรียกวา่ แกแล  
เป็นไม้พุ่มชอบขึน้ตามชายน า้ ตามเถามีหนามตลอดเถา เนือ้ไม้สีคอ่นข้างขาว มี

ยางขาว แก่นเป็นสีเหลือง เกิดตามป่าโปร่งทางภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ใช้แก่นซึ่งให้สีเป็น
สีเหลืองสดเหมาะแก่การย้อมไหมเป็นสีเหลือง ต้องคดัเลือกวตัถดุิบจากต้นท่ีมีอายมุากพอควร จึง
จะย้อมได้สีเหลืองอมน า้ตาล โดยใช้สารส้มเป็นสารชว่ยยดึตดิสีกบัเส้นใย 

 

 
 

ภาพประกอบ 51 ภาพประโหด 

ตาราง 5 ส่วนผสมแข 
เส้นไหม   1 กิโลกรัม     100 กรัม (1 ขีด)     300 กรัม (3 ขีด) 
 แก่นเข       2 กิโลกรัม     200 กรัม (2 ขีด)     600 กรัม (6 ขีด) 
สำรส้ม   50 - 100 กรัม     5 – 10 กรัม     15 – 30 กรัม 
 (ครึ่ง-1 ขีด)     (2 ช้อนชา)     (3 – 6 ช้อนชา) 
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การเตรียมน า้ย้อม 
สบัแก่นเขเป็นชิน้เล็กๆ แช่กบัน า้ 40 ลิตร 1 คืน แล้วต้มเค่ียวพร้อมน า้ท่ีแช่ นาน 3 – 4 

ชัว่โมง ให้ได้น า้สี 30 ลิตร (ส าหรับย้อมไหม 1 กิโลกรัม) กรองเอากากออกได้เป็นน า้ท่ี 1 สีเหลือง
เข้มอมน า้ตาล 

น ากากท่ีกรองออกจากน า้ท่ี 1 มาต าให้ละเอียด เตมิน า้และต้มเคี่ยว กรองน า้สีไว้เป็น
น า้ท่ี 2 รวมน า้สีย้อมท่ี 1 และน า้ท่ี 2  ใช้ย้อมเส้นไหม แก่นเขน ามาต้มสกดัสีได้น า้ย้อมสีเหลืองเข้ม 
เม่ือน ามาย้อมเส้นไหมได้สีเหลืองเข้มคณุภาพสีมีความคงทนตอ่แสงและการซกัดี 

การย้อมเส้นไหม 
1) น าเส้นไหมท่ีลอกกาวไหม แชน่ า้ให้อ่ิมตวัและบดิหมาดกระตกุให้เส้นไหมเรียงตวั 
2) แช่เส้นไหมในน า้สีท่ีกรองแล้ว แบบย้อมเย็น นาน 10 – 15 นาที เม่ือครบเวลายก

เส้นไหมออกพกัไว้ ไมต้่องบีบน า้สีออก 
3) น าน า้สีท่ีเหลือจากการย้อมเย็นขึน้ตัง้ไฟ เติมสารส้มบด คนให้เข้ากัน และต้มให้

เดือดครัง้หนึง่ 
4) น าเส้นไหมท่ีย้อมเย็นแล้ว ลงย้อมในน า้สี นานประมาณ 1 ชัว่โมง 
5) ครบเวลาแล้ว น้าเส้นไหมล้างน า้ให้สะอาดแล้วตากให้แห้ง  
เทคนิคการย้อมไหมให้ได้สีเหลืองอ่อนให้เติมน า้ในน า้สีสกัดสีเหลืองจากแก่นเขให้

เจือจางลง 5 เท่า หรือ 7 เท่า แล้วย้อมด้วยวิธีเดียวกันกบัสีเหลืองเข้ม จะได้เส้นไหมสีอ่อนลงตาม
การเจือจางของน า้สี หรือสกดัน า้สีโดยใช้แก่นน้อยลง จะท าให้ย้อมได้สีอ่อนลง แตป่ริมาณสารส้ม
ต้องใช้ในปริมาณเท่าเดิมกับการย้อมสีเข้ม โดยใช้อัตราส่วนสารส้ม 50 กรัมต่อการย้อมไหม 1 
กิโลกรัมตอ่น า้ย้อม 30 ลิตร 

3.2.4. การย้อมไหมให้ได้สีน า้เงินด้วยคราม 
เป็นพืชตระกลูถัว่ซึ่งเป็นพืน้ท่ีมีล าต้นขนาดกลางส่วนของใบให้สีน า้เงิน สามารถ

น ามาย้อมผ้าได้ โดยการสกดัสีจากใบความแล้วจึงน ามาก่อหม้อครามเพ่ือย้อมเส้นไหม การย้อม
ครามจ าเป็นต้องมีเนือ้ครามท่ีมีคณุภาพ จะเป็นชนิดครามเปียกหรือครามก้อนก็สามารถน ามาก่อ
หม้อได้เช่นกนั เส้นไหมจะย้อมติดสีน า้เงินครามได้ดี ต้องเลือกใช้เนือ้ครามท่ีดีซึ่งมีลกัษณะมีเนือ้
ละเอียดสีกรมท่าไม่มีเศษปนูเป็นก้อนปะปนอยู่และต้องใช้น า้ดา่งธรรมชาติเข้มข้นหรือปนูขาวปนู
แดงมามาทดแทนน า้ดา่งท่ีได้จากขีเ้ถ้าได้เชน่กนั มาเป็นสว่นผสมในการก่อหม้อคราม 

สว่นผสม 
การเตรียมน า้ครามหรือก่อหม้อครามจากครามเปียก ขัน้ตอนการก่อหม้อคราม ดงันี ้
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สว่นผสม (ใช้อตัราสว่น 1 ตอ่ 1 ตอ่ 1) 
ครามเปียก 2 กิโลกรัม 
น า้ดา่งจากขีเ้ถ้าเข้มข้น 2 ลิตร หรือหากปนูขาว/ปนูแดง 200 กรัม (ผสมกบัน า้ 2 ลิตร) 
มะขามเปียก 200 กรัม (ผสมน า้ 2 ลิตร คัน้เอาแตน่ า้) 
วิธีการก่อหม้อคราม 
ละลายครามเปียกกบัน า้ดา่งให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกนั แล้วเตมิน า้มะขามเปียกใช้ขนัตกั

คนให้เข้ากัน จะสังเกตว่าในขณะท่ีขัน้ บีบ ส่วนผสมให้เข้ากันสังเกตฟองว่ามีพอคลายหน้าเค้ก
ลอยบริเวณผิวหน้าของหม้อคราม ตัง้ทิง้ไว้ประมาณ 24 ชัว่โมง หากเป็นไปได้น าหม้อครามไปตาก
แดดเพ่ือกระตุ้นให้ก่อหม้อได้เร็วขึน้น า้สีในหม้อครามจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือเหลืองอมเขียว
สามารถใช้ย้อมเส้นไหมได้ ลกัษณะน า้ครามท่ีเรียกว่า “ครามเป็น” พร้อมใช้ย้อมได้จะมีลกัษณะ 
น า้ครามมีสีเหลืองเข้ม ฟองมีลกัษณะเป็นฟองละเอียดสีม่วงแดงลอยอยู่เต็มผิวหน้า หากถ้าหม้อ
ครามมีกลิ่นเหม็นเนา่ ไมมี่ฟองหรือฟองเป็นสีเทาขุ่น ย้อมเส้นไหมไม่ตดิคือหม้อยงัไมพ่ร้อมจะย้อม
ต้องเตมิสว่นผสมเพิ่มเตมิ   

 

 
 

ภาพประกอบ 52 ภาพเนือ้คราม 
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วิธีการย้อมเส้นไหมกบัคราม 
1) น้าเส้นไหมท่ีลอกกาวแล้วแชใ่นน า้สะอาดและบิดให้หมาด กระตกุให้เส้นไหมเรียง

ตวั จากนัน้จุ่มลงใน น า้คราม โดยใช้มือหนึง่จบัเข็ดไหม อีกมือหนึง่กระจายเส้นไหมให้สมัผสักบัน า้
ย้อมอย่างทัว่ถึง เพื่อปอ้งกนัเส้นไหมดา่ง หมนุวงเข็ดแล้วน้าลงย้อมในลกัษณะเดิม ควรรีบท้าอยา่ง
รวดเร็ว ไม่ควรรีบท า อย่างรวดเร็ว ไม่ควรใช้เวลาเกินหม้อละ 2 นาที การย้อมหรือกระจายเส้นไหม
ช้า จะท าให้เส้นไหมตดิสี ไมส่ม ่าเสมอ 

2) เม่ือย้อมเสร็จ ควรล้างเส้นไหมทนัที ไม่ควรทิง้ไว้นาน เพราะเส้นไหมจะเป่ือยและ
ไม่มันวาว ย้อมเส้นไหมจนน า้ครามเปล่ียนเป็นสีเมล็ดถั่วเขียว ให้หยุดย้อมแล้วบิดเส้นไหมและ
กระตุกให้เส้นไหมสัมผัส อากาศ เส้นไหมจะค่อยๆ เปล่ียนเป็นสีน า้เงิน เม่ือน า้ครบทุกหม้อแล้ว 
หรือจนได้สีน า้เงินตามต้องการแล้ว ควรล้างเส้นไหมทนัที แล้วบิดหมาด และกระตกุเส้นไหมให้
เรียงเส้น ผึง่ให้แห้ง 

3) หลงัจากการย้อมทุกครัง้ ควรเติมส่วนผสมของเนือ้คราม และน า้ด่างเข้มข้นโดย
ผสมอย่างละเท่าๆ กัน (อตัราส่วน 1 ตอ่ 1 ต่อ 1) เติมใส่หม้อครามหม้อละ 100 มิลลิลิตร (1 ถ้วย
เล็ก) แล้วใช้ไม้กวนให้เข้ากัน พกัหม้อไว้อย่างน้อย 6 ชัว่โมง จึงย้อมน า้ได้และเป็นวิธีดแูลน า้หม้อ
คราม ให้มีลกัษณะท่ีดีอยูต่ลอดเวลา สามารถย้อมได้ทกุวนั 

การย้อมไหมได้สีเขียว จะใช้เทคนิคการย้อมทับ โดยการย้อมเส้นไหมให้ได้สีเหลือง
ก่อนเม่ือล้างเส้นไหมสะอาดและบิดหมาดแล้ว น ามาย้อมทบัด้วยคราม จะได้สีเขียว ซึ่งแตกต่าง
กนัขึน้กบัสีเหลืองท่ีย้อมไว้ก่อนแล้ว หรือขึน้กบัจ้านวนครัง้ในการย้อมทบัด้วยคราม 

การย้อมไหมให้ได้สีม่วง นิยมย้อมเส้นไหมด้วยคร่ังก่อน ล้างน า้ให้สะอาดแล้วจึงน้า
มาย้อมด้วยครามอีกครัง้ เป็นการย้อมสีครามบนสีแดง ได้สีม่วง สีม่วงท่ีย้อมได้จะแตกต่างกัน 
ขึน้กบัสีแดงคร่ังท่ีย้อมได้ และจ้านวนครัง้ท่ีย้อมครามทบั 

3.3. มาตรฐานการย้อมสีของกรมหม่อนไหม  
การผลิตผ้าไหมฟอกย้อมด้วยวสัดธุรรมชาติในปัจจบุนั ไม่ว่าจะใช้ภูมิปัญญาดัง้เดิม

โดยตรง หรือการประยกุต์ดดัแปลงเป็นวิธีใหม่ สิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องค านึงถึง คือ คณุภาพของสีท่ีย้อม
ได้ต้องคงทนดีในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่ สีไม่ซีดง่ายเกินไป และสีไม่ตก 
เน่ืองจากการใช้ผ้าหรือ สิ่งทอต้องผ่านการซักท าความสะอาดหลายครัง้ และต้องสัมผัสกับแสง
ตลอดเวลาระหว่างใช้งานและท าความสะอาด ดงันัน้ความคงทนของสีจึงเป็นคณุสมบตัิท่ีส าคญั
ประการหนึ่งเพ่ือบ่งบอกถึงคุณภาพความเหมาะสมในการใช้งานของสิ่งทอนัน้ๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น
หลายด้าน ได้แก่ ความคงทนของสีต่อแสง ความคงทนต่อการซกั หรือความคงทนของสีต่อเหง่ือ 
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สิ่งทอท่ีมีคณุภาพสีคงทนดี จึงเป็นผลประโยชน์โดยตรงของผู้ ใช้ และมกัเป็นเหตผุลส าคญัในการ
เลือกซือ้ด้วยสีท่ีมีความคงทนตอ่แสงไมดี่ จะพบว่า สีซีดจางง่ายแม้ไมไ่ด้สมัผสักบัแสงแดดโดยตรง 
ส่วนสีท่ีไม่คงทนต่อการซกั สงัเกตได้ คือ สีเปล่ียนจากเดิมเม่ือซกั สีตกละลายในน า้มากและตก
เปือ้นตดิผ้าอ่ืน การตรวจวิเคราะห์ความคงทนของสีของกรมหม่อนไหม ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
หลกัๆ คือ มาตรฐานตรานกยงูพระราชทาน และมาตรฐานอตุสาหกรรม 

3.3.1 การตรวจวิเคราะห์ระดบัความคงทนของสี 
การตรวจท่ีเป็นมาตรฐานสากลมีหลายระบบ เช่น ระบบไอเอสโอ (ISO) AATCC 

ของสหรัฐอเมริกา หรือ JIS ในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับในประเทศไทยใช้มาตรฐานอตุสาหกรรม ซึ่งมี
วิธีตรวจใกล้เคียงกับระบบ ISO ส่วนระดบัความคงทนของสีท่ียอมรับได้ส าหรับผ้าไหมทั่วไปมัก
เป็นระดบัดีปานกลาง หรือท่ีระดบั 3-4 ทัง้ความคงทนตอ่แสงและการซกั ส าหรับบางประเทศเช่น 
กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ก าหนดคณุภาพสีของสิ่งทอ ให้มีความคงทนของสีต่อ
การซกัทัง้ 2 คณุสมบตัิ ท่ีระดบั 3-4 เป็นอย่างน้อย ส่วนความคงทนของสีตอ่แสงไม่น้อยกว่าระดบั 
4 

จากการตรวจวิเคราะห์เส้นไหมท่ีย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติและวิธี การตาม        
ภมูิปัญญาท่ีส ารวจรวบรวมในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ พบว่าร้อยละ 55 ภูมิปัญญาท่ีย้อม
สีไหมได้สีท่ีมีความคงทนต่อแสงและการซักระดับดีปานกลางขึน้ไป (ระดับ 3-4 ขึน้ไป) บาง        
ภมูิปัญญาเม่ือตรวจระดบัคณุภาพความคงทนของสีตอ่แสง พบว่า อยู่ในระดบัดีแต่คณุภาพความ
คงทนของสีตอ่การซกัต ่า หรือบางภูมิปัญญาเม่ือตรวจระดบัคณุภาพความคงทนของสีตอ่การซกั 
พบว่า อยู่ในระดบัดีแต่คณุภาพความคงทนของสีตอ่แสงต ่า จึงควรต้องมีการพฒันาปรับปรุงก่อน
น าไปใช้ เพ่ือไม่ให้คณุภาพผ้าไหมไทยด้อยลงได้ ส าหรับพืชหรือวสัดบุางชนิดท่ีย้อมได้สีคณุภาพดี
มีค่าความคงทนของสีดีถึงดีมาก(ระดบั 4-5 ถึงระดบั 5-6)แม้ใช้เทคนิคการย้อมแตกต่างกัน หรือ
การผสมสีจากวสัดหุลายชนิดท าให้ย้อมได้สีหลากหลายและเพิ่มคณุภาพความคงทนของสีด้วยจึง
เหมาะสมส าหรับใช้เป็นวสัดสีุย้อม และใช้เป็นวิธีการย้อมเส้นใยไหมท่ีดี และยงัเกิดประโยชน์ใช้
ทดแทนวสัดหุรือพืชหายาก เจริญเตบิโตช้าได้ 

3.3.2. มาตรฐานตรานกยงูพระราชทาน การตรวจสอบการตกสี  
เพ่ือเป็นการก าหนดขัน้ตอน วิธีการ และผู้ รับผิดชอบ ในการตรวจสอบการตกสี

ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทยตามข้อบงัคบักรมหม่อนไหมว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ผ้า
ไหมไทย พ.ศ. 2554 ทัง้ 4 ชนิด ได้แก่ Royal Thai Silk , Classic Thai Silk , Thai Silk และThai 
Silk Blend โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี ้น า้ด่ืมบริโภค สบู่มาตรฐาน (Standard soap) ISO 
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105:1989C01 to C05 ภาชนะส าหรับใส่ผ้าซักสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร 
จ านวน 6 ใบต่อชุด กระบอกตวงขนาด 300 ,1000-2000 มิลลิลิตร กระบอกฉีด (Syringe)        
หรือ กระบอกตวง ขนาด 50-100 มิลลิลิตร เทอร์โมมิเตอร์ 

วิธีการเตรียมสารละลายสบูม่าตรฐาน 
1) ชัง่สบูม่าตรฐาน (Standard soap) น า้หนกั 2 กรัม 
2) ละลายสบูม่าตรฐาน ในน า้อุน่อณุหภมูิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ปริมาตร 100 
    มิลลิลิตร ในกระบอกตวงขนาด 300 มิลลิลิตร 
3) ใช้แทง่แก้วคนให้สบูล่ะลาย 
4) เทใสก่ระบอกตวงขนาด 1000-2000 มิลลิลิตร แล้วเตมิน า้ด่ืมบริโภคให้ได้     
     ปริมาตร 
ทัง้หมด 1000 มิลลิลิตร ใช้แทง่แก้วคนให้สบูล่ะลายเข้ากนั 
วิธีการตรวจสอบการตกสีโดยวิธีการซกั 
1) ตดัผ้าไหมท่ีจะทดสอบซกัขนาด 3X5 เซนติเมตร หรือ เส้นไหมแตล่ะสี น า้หนกั
ประมาณ0.3-0.5 กรัม (ในกรณีท่ีไม่สามารถตดัเนือ้ผ้าได้) จ านวน 2 ชิน้ๆแรก
ส าหรับทดสอบการตกสี สว่นอีกชิน้ส าหรับเย็บตดิในแบบทดสอบการตกสี 

2) ใช้กระบอกฉีด (Syringe) หรือ กระบอกตวง ตวงน า้สบู่ท่ีละลายแล้วปริมาตร 
50 มิลลิลิตร เทลงภาชนะสีขาวส าหรับใสผ้่า/เส้นไหมซกั เตรียม 3 ชดุ 

3) ตวงน า้เปล่าปริมาตร ๕๐ มิลลิลิตร ส าหรับล้างผ้า/เส้นไหมท่ีซกัแล้ว เตรียม 3 
ชดุ 

4) น าผ้าไหม/เส้นไหม ท่ีจะทดสอบการตกสี ลงซกั ใช้แท่งแก้วหรือแท่งพลาสติก
กดผ้า/เส้นไหมให้น า้ซมึเข้าจนทัว่ แล้วคนเบาๆ 5 นาที น าผ้าขึน้จากน า้สบู ่บีบ
น า้ออกให้หมาดๆ ตรวจดสีูของน า้สบู ่แล้วบนัทกึผลการทดลอง 

5) ท าซ า้ตามข้อ 4 อีก 2 ครัง้ รวมการซกัและล้างทัง้หมด 3 ครัง้ (หมายเหต ุ*ให้
ผา่น ถ้าเป็นการย้อมด้วยสีธรรมชาตกิรณีย้อมสีเคมีถือวา่ไมผ่า่น)  
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ตาราง 6 ตวัอยา่งการซกัตามแผนภาพด้านล้าง 
กรณีที่ ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ผลการพจิารณา 

1 ไมต่ก จาง จาง ไมผ่า่น 
2 ไมต่ก จาง ตกเข้ม ไมผ่า่น 
3 จาง จาง ไมต่ก ไมผ่า่น 
4 ตกเข้ม จาง ไมต่ก ไมผ่า่น 
*5  จาง ไมต่ก ไมต่ก ผา่น 
6 ไมต่ก ไมต่ก ไมต่ก ผา่น 

 
4.ทฤษฏีสี 

สี คือลักษณะของแสงท่ีปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี ในทางวิทยาศาสตร์ให้ค าจ ากัด
ความของสีว่า เป็นคล่ืนแสงหรือความเข้มของแสงท่ีสายตาสามารถมองเห็น ในทางศิลปะ สีคือ 
ทศันธาตอุย่างหนึ่งท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของงานศิลปะ และใช้ในการสร้างงานศิลปะ โดยจะ
ท าให้ผลงานมีความสวยงาม ช่วยสร้างบรรยากาศ มีความสมจริง เด่นชดัและน่าสนใจมากขึน้ สี
เป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหนึ่งของงานศิลปะ และเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
อารมณ์ และจิตใจ ได้มากกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในชีวิตของมนุษย์มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัสี
ตา่ง ๆ อยา่งแยกไมอ่อก โดยท่ีสีจะให้ประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ  

4.1. พัฒนาการแนวคิดของสี 
ในยุคหินหรือยุคส าริดนัน้มนุษย์เลือกใช้สีจากสิ่งท่ีมองเห็น หิน ดิน ต้นไม้ ใบไม้ 

ดอกไม้ และเลือด น ามาวาดและทาลงบนผนังถ า้ลงบนตวัมนุษย์ เพ่ือแสดงออกถึงพลังอ านาจ 
ความเข็มเข็ง และการเอาชีวิตรอด หรือแม้แต่การถ่ายทอดเร่ืองราวในชีวิตผ่านการวาดรูปบนผนงั
ถ า้ เม่ือเร่ิมเข้าสู่ยุคโบราณเราสามารถแบง่ออกได้เป็นช่วงของวฒันธรรมเฟ่ืองฟู ดงัจะเห็นได้จาก
วฒันธรรมอียิปต์โบราณท่ีใช้สีท่ีเป็นแบบแผนทางประเพณีนิยม การใช้สีจะไม่นิยมสร้างแสงเงาจะ
เห็นแต่สีท่ีสด สีท่ีจัด เพ่ือบ่งบอกถึงพิธีกรรมทางศาสนาบริเวณอาคาร ผนังวิหาร ในขณะท่ี
วฒันธรรมอียิปต์เร่ิมเส่ือมอ านาจอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ในบริเวณบาลิโลเนียและแอสซีเรียเร่ิม
เข้ามามีบทบาทในบริเวณทวีปอาหรับไปจนถึงบริเวณเอเชีย ในอารยธรรมนีเ้องท่ีเป็นต้นก าเนิด
ของ อารยธรรมครีต (Cretan Civiliaotion) ใช้สีหลากหลายมากขึน้ สีถูกใช้ในการส่ือสารงานทาง
ศิลปะมากกว่าพิธีกรรม โดยใช้สีท่ีมีลกัษณะเหมือนการมองเห็นจริง หรือพยายามเลียนแบบสีท่ี
มองเห็น(Patrick Baty, 2017) 
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ยุคกรีกนัน้กล่าวได้ว่าสีแทบจะไม่ได้ถูกให้ความส าคัญเท่ากับประติมากรรม  
แตส่ามารถพบสีจากภาชนะ โถ เคร่ืองใช้ท่ีเป็นดินเผา ประกอบด้วยสี ขาว เทา ด า น า้เงิน และแดง 
หลงัจากท่ีอารยธรรมโรมนัได้เข้ามายึดครองและแผอ่ านาจ กลบัท าให้สีนัน้เป็นส่วนส าคญัของงาน
ศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน จิตกรรมผาผนัง และศิลปะโมเสกท่ีมีสีสันท่ีหลากหลาย สดใส 
ลกัษณะการใช้สีของโรมนัก็ถกูเผยแพร่และกระจายตวัสูแ่ดนอาณานิคมท่ีปกครองโดยโรมนั จนถึง
ชว่งยคุต้นของคริสเตียน การใช้สีในงานศิลปะจึงถกูตีความและคนหาความหมายของการใช้สีเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของมนษุย์ไม่วา่จะด้านสนุทรีย์ ด้านการใช้งาน สียงัเป็นสิ่งท่ีแสดงออก
ถึงอารมณ์ความรู้สึก การต่อต้าน สภาวะทางสังคมท่ียุคต่อมางานศิลปะในยุคต่างๆไ ด้มี 
การตีความสีในมิตท่ีิแตกตา่งกนัออกไป 

ในช่วงเร่ิมต้นของงานศิลปะสมยัเรอนาส์ซองส์ศิลปินจะใช้สีท่ีพยายามให้เหมือนจริง
ท่ีสดุ ประณีตท่ีสดุ เพ่ือถ่ายทอดความสนุทรีย์และกลวิธีตา่งๆท่ีมีความปาณีตอย่างมากแสดงออก
ถึงความเก่งและทักษะของศิลปิน แนวคิดของเรอเนส์ซองส์ยังถูกส่งต่อมาในช่วงแรกของศิลปะ
บาโรกแต่ถูกศิลปินตีความในมิติท่ีแสดงออกของสีเหมือนจริงลดการประดิษฐ์สีความสวยงาม  
แตพ่ยายามเลือกใช้สีท่ีสะท้อนความเป็นจริงมากขึน้ สีจึงมีคา่น า้หนกัท่ีเข้ม สีคา่น า้หนกัท่ีมืดและ
สว่าง เพ่ือให้สร้างความสมจริงมากยิ่งขึน้ การเลือกใช้สีท่ีสะท้อนความรู้สึกจริงของสงัคมขณะท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอ านาจจากรูปแบบของชนชัน้สงูสู่ชนชัน้พ่อค่าท่ีมีเงิน ท าให้ศิลปะฟืน้ฟูคลาสสิก 
จึงได้เกิดขึน้จากการลุกขึน้ของชนชัน้แรงงานในฝร่ังเศส หรือเรียกว่า การปฏิวตัิฝร่ังเศส ท่ีทุกคน  
มี เส รีภาพทางความคิด การพูด สิท ธิมนุษยชน การปกครองแบบสาธารณ รัฐสภาและ 
สภาประชาชน จนในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 มีการใช้สีอย่างเป็นแบบแผน โดย อะคาเดมี ฟรองซวั 
(Acadamie Francaise) ก่อตัง้ขึน้ในฝร่ังเศส ได้น าแนวคิดสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยใจ  
การใช้สีในจิตรกรรมเป็นการใช้สีเพ่ือตอบสนองความแม่นย าในการวาดเส้น ความสมจริงคือ
เปา้หมายสงูสดุ ซึง่ตอ่มานัน้กลายเป็นแนวคดิการใช้สีท่ีเป็นสากล และเป็นรากฐานแนวทางในการ
ใช้สีในงานออกแบบ 

ความเป็นมาของทฤษฏีสีทางฝ่ังตะวันตกเร่ิมท่ีจะมีการค้นหาแนวทางอย่างเป็น
รูปธรรมจากการสร้างองค์ความรู้ ยึดหลักของยุคสมัยใหม่และกรอบคิดแบบสมัยใหม่นิยม 
(Modernism) ท่ีมีพืน้ฐานมาจากความเช่ือแบบมนุษย์นิยม (Humanism) ซึ่งเช่ือว่ามนุษย์มี
สติปัญญาสงูเหนือเผ่าพนัธุ์สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆบนโลก สามารถใช้สติปัญญาและเหตผุลแสวงหาความ
จริงจากการศึกษาธรรมชาติ จากความเช่ือนีม้นษุย์จึงขวนขวายแสวงหาความรู้ความเข้าใจความ
จริงของโลกรอบตัว และเป็นพืน้ฐานส าคัญท่ีท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีใหม่ๆ วิทยาศาสตร์นัน้เป็นอีกแนวทางท่ีสร้างสีจากสมมุติฐานทางการมองเห็นต่างๆ 
เม่ือ โดมีการปฏิวตัทิางวิทยาศาสตร์ในยโุรปในชว่งระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 15 – 17 ท าให้เกิดองค์
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นความรู้ท่ีมีความเป็นวตัถวุิสยัหรือความเป็นจริงต้องการพิสตูรจาก
วิธีวิทยา ซึ่งเป็นระบบชดัเจนพิสูจน์และตรวจสอบได้ ท าให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นศาสตร์พืน้ฐาน
ในการคิดเร่ืองความจริงและทฤษฎีความรู้เทียบเคียงให้แก่ศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้เร่ืองสีจึงเช่ือมโยง
อย่างแยกไม่ออกจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในยุคสมัยใหม่หลักการเก่ียวกับทฤษฎีสี โดยท่ี
นกัวิทยาศาสตร์และศิลปินได้มีการผลิตเม็ดสีขึน้มาจากวสัดุทางธรรมชาติและผสมกับสารเคมี 
เพ่ือท าให้เกิดสีท่ีหลากหลาย ปรากฏเป็นงานเขียนครัง้แรกในหนังสือช่ือ Il Libro dell’arte  
(The Craftman’s Handbook) ของเชนนิโน เชนนินี (Cennino Cennini) จิตรกรชาวทสัคนั ท่ีเขียน
ขึน้ราวประมาณปี ค.ศ. 1390 ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเก่ียวกับการเตรียมวตัถุดิบส าหรับการวาด
ภาพ ทัง้จิตรกรรม ฝาผนังสีปูนเปียก (Fresco) และภาพวาดสีฝุ่ น (Egg Tempera) บนแผ่นไม้ 
นับตัง้แต่วิธีการเตรียมสีไปจนถึงขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ ในการวาดภาพอย่างละเอียดเขา
น าเสนอการใช้สีสดและการผสมสีสดด้วยสีขาวเพ่ือแสดงความเป็นแสง ทฤษฎีของเขาถูกใช้เป็น
แมแ่บบของการวาดภาพในอิตาลี ในคริสต์ศตวรรษท่ี15  

ต่อมาในปี  ค.ศ. 1435 เลโอเน บาตติสตา อัลแบร์ตี  (Leone Battista Alberti)  
นักคิดและสถาปนิกชาวอิตาเลียนได้ตีพิมพ์เอกสารช่ือ Della Pittura (On Painting) มีเนือ้หา
หลกัๆ เก่ียวกับการวาดภาพจ าลองความเป็น 3 มิติอย่างเป็นระบบด้วยหลกัทศันียวิทยาแบบจุด
เดียว (Single-point Perspective) เขาแบ่งพื น้ ท่ีของหนังสือส่วนหนึ่งเขียนเร่ืองสี  แสง เงา  
การผสมสีสดด้วยสีขาวและด า เพ่ือสร้างแสงเงาและความเป็น 3 มิติให้แก่วตัถุ การเลือกใช้สีให้
เกิดความโดดเด่นโดยการเน้นค่าของสีให้โดดเด่นด้วยการน าสีอ่ืนมาวางข้างเคียง รวมถึงสีท่ีมีผล
ตอ่ความรู้สึกและท่ีส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ชม เราสามารถพบการบนัทึกการใช้สีได้จากสมดุบนัทึก
ต้นฉบับลายมือของ เลโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo da Vinci) ซึ่งเขียนเก่ียวกับงานจิตรกรรม 
และถูกรวบรวมในเวลาต่อมาโดยลูกศิษย์ของเขา ฟรานเชสโก เมลซ่ี (Francesco Melzi)  
ในปี ค.ศ.1540 หนงัสือมีช่ือว่า Libro di Pittura (Treatise on Painting) ได้ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่
ในรูปแบบของหนงัสือใน ปี ค.ศ.1651  

ในขณะเดียวกันในปี ค.ศ. 1708 ได้มีการตีพิมพ์วงจรสี โดย Claude Boutet เขาได้
วาดวงกลม 7 สี และ 12 สี ซึ่งวงจรสีท่ีเข้าตีพิมพ์นัน้ประกอบด้วย สี แดง น า้เงิน ส้ม เหลือง เขียว
และสีม่วง แตก็่ยงัมีข้อผิดพลาดในการจดัต าแหน่งของสี ม่วงและชมพท่ีูผิดต าแหน่งกัน ทัง้นีง้าน
ตีพิมพ์ของเขาก็ได้เป็นต้นแบบให้กบัแนวคิดทฤษฏีวงจรสีในเวลาตอ่มา (Patrick Baty. 2017:108) 
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ภาพประกอบ 53 ภาพวงจรสีทัง้ 2 แบบของ Claude Boutet 

ท่ีมา: จากhttps://programmingdesignsystems.com /color/a-short-history-of-color-
theory/ 

การมองเห็นสีก็เป็นส่วนส าคัญมากกว่าวัสดุให้สีท่ีสามารถสร้างกลุ่มสีท่ีมีความ
หลากหลายได้ ท าให้มีนักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน โทเบียส เมเยอร์ (Tobias 
Mayer) ศกึษาสีท่ีตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้โดยสีท่ีมนษุย์สามารถมองได้มีพืน้ฐานมาจาก 
3 สีหลัก คือสีแดง สีเหลือง และสีฟ้า ในปี ค.ศ. 1758 โดยเป็นในรูปแบบสามเหลียม เขาพบว่า
มนุษย์ไม่สามารถแยกหรือมองเห็นสีท่ีใกล้เคียงหรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เขาจึงแทนค่าโดย
การไล่คา่น า้หยกัของสีผา่นการผสมสีทัง้ 3 สีให้ได้มากท่ีสดุ และผสมสีด าและขาว โดยก าหนดเป็น
ตวัอกัษรตา่งๆ จงึเกิดเป็นสามเหลียมของการผสมสีขึน้ เพ่ือพิสตูรวา่มนษุย์สามารถมองเห็นสีอะไร
บา่งผา่นสีทางจิตกรรมทัง้ 3 สี (Patrick Baty. 2017:108) 

 

  
 

ภาพประกอบ 54 ภาพสามเหลียมการผสมสีทัง้ 3 สี ของ โทเบียส เมเยอร์ โดยระบตุวัอกัษร 
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ภาพประกอบ 55 ภาพสามเหลียมการผสมสีทัง้ 3 สี ของ โทเบียส เมเยอร์ 

ท่ี 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 ได้มีนักกีฏวิทยา ชาวอังกฤษ ช่ือว่า Moses 

Harris ได้สร้างวงจรส่ีท่ีมีการผสมสีมากท่ีสดุโดยการน าสีขาวและด าเข้าไปเป็นส่วนผสมของสี เกิด
เป็นวงจรสีท่ีเกิดจากธรรมชาติของการผสมสี ถึง 360 เฉดสี ท่ีได้จากสี 3 สีคือ แดง เหลือง น า้เงิน 
และเขายงัผสมสีขัน้ท่ี 2 ด้วยกัน เกิดเป็นวงจรสีต้นแบบท่ีพฒันาแนวทางการเกิดสีมาจากช่วงต้น 
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ซึ่งต่อมาวงจรสีของเขาได้เป็นต้นแบบในการน าสีไปใช้ในศิลปะและการ
ออกแบบอย่างมากมายโดยเฉพาะจิตกรรมและงานศิลปะ วงจรนีส้ามารถสะท้อนความอ่ิมตวัของ
สีท่ีไมส่ามารถจะผสมสีได้มากกวา่นี ้และท่ีส าคญัยงัพบสีท่ีเกิดจากการผสมของสามสี คือ ส้ม มว่ง 
และเขียว ซึง่เป็นสีขัน้ท่ี 2 ท่ีได้การสีหลกัคือสี แดง เหลืองและน า้เงิน (Patrick Baty. 2017:109) 
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ภาพประกอบ 56 ภาพวงจรสีแมข่อง Moses Harris 

 

 
 

ภาพประกอบ 57 ภาพวงจรสีของ Moses Harris 

ท่ี 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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เม่ือถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ความรู้เร่ืองสีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึน้และกลายเป็น
หวัข้อท่ี โต้แย้งกันในวงการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ วงการศิลปะและช่างฝีมืออย่างกว้างขวาง เม่ือ
เซอร์ไอแซค นิวตนั นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษตีพิมพ์หนงัสือ Optics ออกมาในปี ค.ศ. 1704 ท า
ให้คนรู้ว่าสีคือคล่ืนแสงและแสงสีขาวประกอบขึน้จากการรวมตวัของแสงสีต่างๆ แสงสีขาวจาก
ดวงอาทิตย์เม่ือหกัเหผ่านแท่งแก้วสามเหล่ียม (prism) แสงสีขาวจะกระจายออกเป็นสีรุ้ง เรียกว่า 
สเปคตรัม มี 7 สี ได้แก่ ม่วง คราม น า้เงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง และได้มีก าหนดให้เป็นทฤษฎีสี
ของแสงขึน้ ความจริงสีรุ้งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึน้และพบเห็นกนับอ่ยๆ อยู่แล้ว 
ซึง่เกิดจากการหกัเหของแสงอาทิตย์หรือแสงสวา่งเม่ือผา่นละอองน า้ในอากาศ แสงสวา่งสีขาวผา่น
แท่งแก้วสามเหล่ียม และกระจายออกเป็นสีรุ้ง 7 สี แตใ่นภาพปรากฏเพียง 6 สี เพราะสีครามกบัสี
ม่วงแยกไม่ค่อยออก เลยรวมเป็นสีเดียว คล่ืนแสงท่ีสายตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็น ได้แก่คล่ืน
แสงอินฟราเรด และท่ีช่วงคล่ืนความถ่ีต ่ากว่าลงมา กับคล่ืนแสงอุลตราไวดอเลต และท่ีช่วงคล่ืน
ความถ่ีสูงขึน้ไป ส าหรับช่วงคล่ืนสีแดงมีช่วงคล่ืนยาวและสีม่วงมีช่วงคล่ืนสัน้ สีท่ีใช้ในการ
ออกแบบจะมาจากการผสมของแม่สี แม่สีมีหลายประเภทดงันัน้จะต้องท าความเข้าใจเก่ียวกบัแม่
สีให้ดีเสียก่อน จึงจะสามารถน าสีไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ในช่วงต้นของการคิดค้นแนวทางการใช้สี 
ในต้นปีศตวรรษท่ี 17 แนวคิดทางด้านการมองเห็นของ เซอร์ไอแซค นิวตนั ยงัไม่มีผลมากกับแนว
การสร้างสี เน่ืองจากแนวคิดเหล่านัน้ยังถูกก าหนดด้วยวัสดุให้สีและเทนโนโลยีในสมัยนัน้ แต่
ตอ่มาในช่างปีศตวรรษท่ี 18 จะพบว่าเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และศิลปะสามารถเช่ืองโยงกันได้
อยา่งกลมกลืนและสามารถอธิบายความเป็นมาและน าไปใช้ได้จริง 

 

  
ภาพประกอบ 58 ภาพแสดงมองเห็นเม่ือแสงหกัเหในทฤษฏีของเซอร์ไอแซค นิวตนั 

ท่ีมา: จาก http://web.mit.edu/bcs/schillerlab /research /A-Vision/A10-1.html 

http://web.mit.edu/bcs/schillerlab%20/research%20/A-Vision/A10-1.html
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ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 นีเ้องท่ีความรู้เร่ืองทฤษฎีสีก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมี
การทดลองค้นคว้าอย่างจริงจังในเร่ืองผลทางจิตวิทยาท่ีสีมีต่อการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
ความเปรียบต่างของสีคู่ ตรงข้ามหรือสีคู่เติมเต็ม(Complementary) ซึ่งเกิดขึน้ในระบบการรับรู้ท่ี 
เรีย กว่ า  ภ าพติ ดตา  (After-image) นอกจาก นี  ้ยั ง มี ก ารศึ กษ าอย่ า งละ เอียด ใน เร่ือ ง
คณุสมบตัิเฉพาะของสีตา่งๆ ความก้าวหน้าในการศกึษาเร่ืองสี ดงัจะเห็นในชว่งต้น ปี 1813 ได้มีผู้
คิดคนวงจรสี ท่ี เป็นแนวทางให้กับการวาดภาพของจิตกร ในหนังสือ An introduction to 
perspective, dialogues between the author’s children ในบท The Painter’s Compass โดย 
Charles Hayter ซึ่งได้ท าแนวทางในการน าสี 3 สี คือแดง น า้เงิน เหลืองมาสร้างวงจรสี โดยท่ี
แกนกลางคือสีด าและไล่ค่าน า้หนัก แนวทางการใช้สีของเขาแน่นเร่ืองสีท่ีมีรูปแบบท่ีสะท้อนการ
มองเห็นของสายตาในรูปแบบปริซึม ความสว่างของสีสามารถขยายเฉดสีได้มากขึน้ และสีท่ีได้จะ
เป็นธรรมชาติกลมกลืนมากกว่าการน าสีท่ีเข้มมาใช้ จึงน าสีด าเป็นท่ีท่ีอยู่ตรงกลางสดุ แนวคิดของ
เข้าได้ รับการพัฒ นามาจาก  แนวคิดของ Moses Harris ใน ปี  ค .ศ . 1766 (Patrick Baty. 
2017:127) 

 

 
 

ภาพประกอบ 59 ภาพวงจรสีของ Charles Hayter 
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ภาพประกอบ 60 ภาพวงจรสีของ Charles Hayter          

ท่ี ม า : https://www.pinterest.com/search/pins/?q= Charles% 20Hayter&rs= typed&term_ 
meta[]=Charles%7Ctyped&term_meta[]=Hayter%7Ctyped 

 
Charles Blanc ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะและอินทีเรียของฝร่ังเศส และยังได้เป็น

ผู้ อ านวยการ E’cole des Beaux-Art ในช่วงปี 1813-1882 เขาได้เขียนหนังสือเป็นจ านวนมาก
เก่ียวกับทฤษฏีทางศิลปะและท่ีส าคัญ เขาคิดแนวทางการใช้สีให้กับนักออกแบบและศิลปิน 
โดยเฉพาะศิลปินนีโออิมเพรสชนันิส ท่ีได้น าทฤษฏีและแนวทางการใช้สีของเขาไปเป็นส่วนหนึ่งใน
รูปแบบของศลิปะแขนงนี ้เน่ืองจากแนวคิดนีส้ามารถเพิ่มปริมาณสีท่ีสะท้อนกบัแสงได้อยา่งชดัเจน
เป็นแนวทางวิทยาศาสตร์และมีเหตผุลมากกว่าแนวทางของศิลปินอ่ืนๆ ท่ีพึ่งสญัชาตญาณในการ
ใช้สี โดยสีทัง้หมดจะถกูวางไว้แบบเช่ือมโยงและสามารถผสมสีได้ตามรูปวงจรสรรูปดาว โดยแตล่ะ
ขัน้ของการผสมสีจะได้สีท่ีอยูร่ะหวา่งกลาง อาทิ สีเหลือง และสีน า้เงิน ตรงการคือสีเขียว ซึง่เป็นสีท่ี
เกิดจากสีเหลืองและน า้เงินมาผสมกนั ในรูปดาวนี ้จะพบ สีขัน้ท่ี 1 2 และ 3 ซึง่แนวคิดนีใ้นปัจจบุนั
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ยงัน ามาใช้เป็นพืน้ฐานของการให้สีในงานศิลปะและการออกแบบอย่างกว้างขวาง (Patrick Baty. 
2017:175) 

 

  
 

ภาพประกอบ 61 ภาพวงจรรูปดาวอธิบายการเกิดสีของ Charles Blanc (1876) 

ท่ีมา: จาก https://www.pinterest.com/pin /350295677252925156/ 
 

สีท่ีเกิดจากแนวคิดทาแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิซึ่งเน้นไปท่ีความจริงทางกายภาพ
หรือฟิสิกส์ของสี ศลิปินจึงได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ 
โดยเฉพาะจิตวิทยาการรับรู้ท าให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการการเห็นสี ซึง่เป็นผลจากการ
ท างานระหว่างดวงตารับภาพส่งให้กับสมองซึ่งจะจัดการข้อมูลตามท่ีดวงตารับมาท าให้เรา
มองเห็นสีไม่ตรงกับความจริงทางกายภาพของสีจริง ดังเช่น ปรากฏการณ์ภาพติดตา (After-
image) ท่ีสมองสร้างการชดเชยการเห็นภาพขึน้เพ่ือสร้างความสมดลุทางจิตวิทยา และการเข้าใจ
เร่ืองผลความเปรียบตา่งของสี (Contrast Effect of Colors) เป็นต้น  

ในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เม่ือสถาบันออกแบบและศิลปะเบาเฮาส์ (Bauhaus) 
เกิดขึน้ในไวมาร์ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1919 ท่ีสถาบันแห่งนีมี้ หมวดวิชาพืน้ฐานท่ีกลุ่ม

https://www.pinterest.com/pin%20/350295677252925156/
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ปัญญาชน ทัง้นักออกแบบและศิลปินคนส าคญัๆ อาจารย์หลายท่านของสถาบนัได้สร้างทฤษฏี
และแนวคิดทางด้านการออกแบบและศิลปะจ านวนมาก พวกเขาได้สร้างต าราวิชาการทางศิลปะ
และการออกแบบท่ีส าคัญดังเช่น Johannes Itten ซึ่งเป็นทัง้ศิลปินจิตกรรม นักออกแบบ ครู 
นกัเขียนและนกัวิชาการศิลปะของสถาบนั เขาได้คิดคนแนวคิดการใช้สี ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ให้กบั
การเรียนการสอนเพ่ือให้นกัศึกษาเข้าใจกระบวนการการเกิดสีและความเหมาะสมลงตวัของสีใน
การออกแบบ เขาอธิบายว่าสีสามารถขยายตวัได้ถึง 7 เฉดหรือขัน้น า้หนกัทัง้สว่างและเข้มในเวลา
เดียวกนั และยงัขยายสีได้ถึง 12 สีท่ีอยู่ในวงจรนัน้เป็นสีท่ีคมชดัและชดัเจนท่ีสดุ เม่ือต้องการจะใช้
เฉดสีท่ีแตกต่างออกไปก็สามารถสดสัดส่วนของความเข้มและจัดของสีตามวงจรสี วงจรสีนี ้
สามารถบอกถึงค่าน า้หนักขาวด า โทนเย็น โทนร้อน สีคู่ตรงข้าม สีใกล้เคียง (Patrick Baty. 
2017:300) 

 

  
 

ภาพประกอบ 62 ภาพแสดงแนวคิดของวงจรสีของ Johannes Itten (1921) 

ท่ีมา: จาก https://www.pinterest.com/pin/4865295 65977240162/ 
 

https://www.pinterest.com/pin/4865295%2065977240162/
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ไว้หลายเล่มบคุคลหนึง่ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นคนส าคญัในการศกึษาเร่ืองทฤษฎีสี 
ในศตวรรษท่ี 20 คือ Josef Albers ศิลปินชาวเยอรมัน วิธีคิดของเขารวบรวมอยู่ ในหนังสือเล่ม
บางๆ ช่ือ Interaction of Color ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1963 เม่ือเขาย้ายหนีภัยสงครามจากเยอรมนี
มาใช้ชีวิตในอเมริกาหนงัสือเล่มนีไ้ด้รับการยกย่องอย่างมากในวงการศึกษาศิลปะ โดยเฉพาะใน
กลุ่มของบคุคลท่ีเช่ือในการท างานศิลปะแบบนามธรรม (Abstract Art) วิธีคดิหลกัท่ีส าคญัของเขา
วางอยู่บนผลท่ีเกิดขึน้แบบสมัพทัธ์ของสีปฏิกิริยาและอิทธิพลระหว่างสีต่างๆ ท่ีถูกวางไว้ในพืน้ท่ี 
เดียวกนัเพ่ือให้เห็นผลเชิงประจกัษ์ในการมองโดยไม่ต้องมีกรอบคิดใดๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า อย่างไรก็
ตาม แนวทางการใช้สีนัน้ไม่ใช้การผสมสีแต่ใช้สีท่ีมีท่ีเห็นจากวสัดุจริงอาทิกระดาษสี และวัสดุ
ตา่งๆมาจดัองค์ประกอบทางด้านศลิปะเพ่ือเปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการสร้างงานศิลปะ โดย
สามเหล่ียมวงจรสีท่ีเขาใช้นัน้พืน้ฐานมาจากสีน า้เงิน แดง เหลือง บริเวณของมุมทัง้ 3 ของรูปทรง
สามเหลียมโดยจะแยกสีในในแต่ละมุมเพ่ืออธิบายกลุ่มสีและการเกิดสีจากสีใกล้เตียง (Patrick 
Baty. 2017:301) 

 

  
ภาพประกอบ 63 ภาพของสามเหลียมสีของ Josef Albers (1963) 

ท่ีมา: จาก https://www.pinterest.com/pin/5666 09196840996214/ 
 

จะพบว่าในช่วงเวลาในพัฒนาการของแนวคิดเร่ืองการก าเนิดสีนัน้นกัวิทยาศาสตร์ 
นกัวิชาการสาขาการออกแบบ และสาขาอ่ืนๆนัน้ให้ความส าคญัอย่างชดัเจน เพ่ือหาการก าเนิน
เฉดสีท่ีมากมายในการน าไปใช้ในบริบทตา่งๆ ไม่ว่าจะด้านการพิสตูรการมองเห็นของมนษุย์ ด้าน
การน าไปใช้ การออกแบบ งานศิลปะ และงานทางด้านสุนทรีย์ โดยจดุเร่ิมต้นของการก าเนินสีคือ

https://www.pinterest.com/pin/5666%2009196840996214/
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วตัถุและสารเคมีให้สี เม่ือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาเกิดการตัง้ค าถามมากมายเร่ืองการก า
เนินสี การสร้างสี ผสมสี ให้ลอกเลียนแบบการมองเห็นให้ได้มากท่ีสดุ หลงัจากนัน้งานศลิปะจงึเป็น
หนึ่งในปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาการด าเนินสี การขยายเฉดสี เพ่ือน าไปใช้ โดยเร่ิมมีการพัฒนา
เร่ืองค่าน า้หนกัของสีให้เหมือนกบัแสงท่ีเห็นจริง ต่อมาจึงเร่ิมจึงเร่ิมการการสร้างการใช้งานของสี 
จบัหมวดหมู่ของสี เร่ืองโทน และการน าไปใช้ โดยการน าไปใช้แบบมีแนวทางท่ีชดัเจนเร่ิมเกิดขึน้
เม่ือปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ตามรูปแบบของศิลปะในยคุสมยัท่ีทกุอย่างมีเหตผุลและมีท่ีมานอก
เหลือจากความสนุทรีย์ จึงท าให้การศกึษาเร่ืองสีในปัจจบุนัมีแนวทางท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนอง
ตอ่ความต้องการในการใช้งานในปัจจบุนั  

ในการศกึษาเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภูมิปัญญาผ้าโฮลก็เชน่กนั เราศกึษาแม่สีในการ
ให้สี แดง เหลือ และน า้เงิน ในรูปแบบของการย้อมและสร้างรูปแบบของการเกิดสีเป็นวงจรสีท่ีนกั
ออกแบบสามารถน าไปใช้ส่ือสารกับช่างทอท่ีมีแนวคิดในการสร้างสีอีกวิธีคิดหนึ่ง ด้วยการสร้าง
แนวทางเฉดสีในการส่ือสารการออกแบบลดข้อผิดพลาดของสีท่ีจะผิดเพียนในการย้อมและการให้
สี เป็นแนวทางในการพัฒนาลวดลายผ้าจากสีย้อมธรรมชาติท่ีเป็นแบบสากลและต่อยอด
ผลิตภณัฑ์สิ่งทออยา่งมีแนวทาง 

การศึกษาเฉดสีท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้าโฮล จากการ
ทดลองย้อมเส้นไหม จากการศึกษาพัฒนาการของทฤษฏีสีในตะวันตกเพ่ือเปรียบเทียบน ามา
สงัเคราะห์ร่วมกับสีท่ีเกิดขึน้จากการย้อมสีธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้าโฮล สรุปได้ว่าในช่วงเวลาใน
พฒันาการของแนวคิดเร่ืองการก าเนิดสี นัน้นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิชาการสาขาการออกแบบ และ
สาขาอ่ืนให้ความส าคญัอย่างชัดเจน เพ่ือหาการก าเนิดเฉดสีในหลากหลายแนวทางท่ีสามารถ
น าไปใช้ในบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะด้านการพิสูตรการมองเห็นของมนุษย์ การออกแบบ งานศิลปะ 
และงานทางด้านสนุทรีย์ โดยจดุเร่ิมต้นของการก าเนิดสีคือวตัถแุละสารเคมีให้สี เม่ือวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีเข้ามาเกิดการตัง้ค าถามมากมายเร่ืองการก าเนิดสี การสร้างสี การผสมสี เพ่ือ
ลอกเลียนแบบการมองเห็นให้ได้มากท่ีสุด หลังจากนัน้งานศิลปะจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การศึกษาการก าเนิดสี การขยายเฉดสี เพ่ือน าไปใช้งานทางศิลปะ โดยเร่ิมมีการพัฒนาเร่ืองค่า
น า้หนกัของสีให้เหมือนกับแสงท่ีเห็นจริง ต่อมาจึงเร่ิมการการสร้างแนวทางการเลือกใช้สีโดยการ
จบัหมวดหมู่ของสี โทนสี และวิธีการใช้ง่ายแบบง่าย ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 แนวทางการใช้สี
ท่ีชัดเจนเร่ิมเกิดขึน้ตามรูปแบบของศิลปะในยุคสมัยท่ีทุกอย่างมีเหตุผลนอกเหนือจากความ
สนุทรีย์ ท าให้การศกึษาเร่ืองสีมีการพฒันาการมาจนถึงปัจจบุนั เพ่ือตอบสนองการใช้งานของสีใน
มติติา่งๆ  
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ในการศึกษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮลเช่นกัน ผู้ วิจยัศึกษาแม่สีใน
การให้สี แดง เหลือ และน า้เงิน ในรูปแบบของการย้อมและสร้างรูปแบบของการเกิดสีเป็นวงจรสีท่ี
นักออกแบบสามารถน าไปใช้ ส่ือสารงานออกแบบและกับช่างทอ เพ่ือจะผลิตผ้าทอท่ี มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉดสีท่ีเกิดขึน้นัน้จะเป็นแนวทางการส่ือสารการเลือกใช้สีระหวา่งผู้ทอผ้าและนกั
ออกแบบ และยังเป็นการลดข้อผิดพลาดของสีท่ีจะผิดเพียนจากการเลือกวัสดุย้อมสีและ
กระบวนการย้อมให้ได้สีตามท่ีต้องการอย่างมีแนวทาง เพ่ือพฒันาลวดลายผ้าจากสีย้อมธรรมชาติ
ท่ีเป็นแบบสากลและตอ่ยอดผลิตภณัฑ์สิ่งทออยา่งมีทิศทาง 

4.2 ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการรับรู้ของสี 
สรรพสิ่งทัง้หมายในจักรวาลประกอบไปด้วยสี ดงันัน้สิ่งแวดล้อมรอบตวัมนุษย์จึง

ประกอบไปด้วยสี สีจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สีท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น สี
ของแสง สีผิวของวตัถตุามธรรมชาต ิและสีท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนษุย์ เชน่ สีของแสงไฟฟ้า 
สีของพลุ สีท่ีใช้เขียนภาพ และย้อมสีวสัดตุ่างๆ เหตท่ีุมนุษย์รู้จกัใช้สี เพราะมนุษย์มีธรรมชาติรัก
สวยรักงาม เม่ือเห็นความงามตามธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์ วัตถุ ตลอดจนทิวทัศน์ท่ี
งดงาม มนุษย์ก็อยากจะเก็บความงามเอาไว้ จึงได้น าเอาใบไม้ หินสี เปลือกหอย ฯลฯ มาประดบั
ร่างกาย และยงัรู้จกัเอาดนิสีและเขมา่มาทาตวั หรือขีดเขียนสว่นท่ีต้องการให้งาม รวมทัง้การเขียน
ภาพตามผนังถ า้อีกด้วย ส าหรับในปัจจุบันได้มีการสังเคราะห์สีจากวัตถุขึน้มาใช้ในงานต่างๆ 
อย่างกว้างขวางทั่วไป จิตวิทยาแห่งสี (psychology of colors) การใช้สีให้สอดคล้องับหลัก
จิตวิทยา จะต้องเข้าใจว่าสีใดให้ความรู้สึกตอ่มนุษย์อย่างไร จึงจะใช้ได้อย่างเหมาะสม ความรู้สึก
เก่ียวกบัสี (สมภพ จงจิตต์โพธา, 2556) สามารถจ าแนกออกได้ดงันี ้

สีแดง ให้ความรู้สกึอนัตราย เร่าร้อน รุนแรง มัน่คง อดุมสมบรูณ์ 
สีส้ม ให้ความรู้สกึสวา่ง เร่าร้อน ฉดูฉาด 
สีเหลือง ให้ความรู้สกึสวา่ง สดใส สดช่ืน ระวงั 
สีเขียว ให้ความรู้สกึงอกงาม พกัผอ่น สดช่ืน 
สีน า้เงิน ให้ความรู้สกึสงบ ผอ่นคลาย สง่างาม ทมึ 
สีมว่ง ให้ความรู้สกึหนกั สงบ มีเลศนยั 
สีน า้ตาล ให้ความรู้สกึเก่า หนกั สงบเงียบ 
สีขาว ให้ความรู้สกึบริสทุธ์ิ สะอาด ใหม ่สดใส 
สีด า ให้ความรู้สกึหนกั หดหู ่เศร้าใจ ทบึตนั 



  71 

การใช้สีตามหลกัจิตวิทยา สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลายประการ ทัง้นีข้ึน้อยู่
กับลักษณะการใช้งาน สามารถแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศใน
ภาพเขียนนัน้ จะแสดงให้รู้ว่าเป็นภาพตอนเช้า ตอนกลางวนัหรือตอนบา่ย ประโยชน์ในด้านการค้า 
ท าให้สินค้าสวยงาม น่าซือ้หา นอกจากนีย้งัใช้กบังานโฆษณา เช่น โปสเตอร์ตา่งๆ ช่วยให้จ าหนา่ย
สินค้าได้มากขึน้ ด้านประสิทธิภาพของการท างาน เชน่ โรงงานอตุสาหกรรม ถ้าทาสีสถานท่ีท างาน
ให้ถูกหลักจิตวิทยา เป็นทางหนึ่งท่ีช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าท างานคนงานจะท างามากขึน้มี
ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้ ประโยชน์ด้านการตกแตง่ สีของห้อง และสีของเฟอร์นิเจอร์ ช่วย
แก้ปัญหาเร่ืองความสว่างของห้อง รวมทัง้ความสุขในการใช้ห้อง ถ้าเป็นโรงเรียนเด็กจะเรียน
ได้ผลดีขึน้ หากเป็นโรงพยาบาลคนไข้จะหายเร็วขึน้ 

4.3 ทฤษฏีกับการสร้างชุดสีในวงจรสี 
4.3.1 แมสี่ของนกัฟิสิกส์ (spectrum primaries)  

แม่สีของนกัฟิสิกส์ มาจากสีของแสง สามารถผสมให้เกิดสีใหม่ได้ จากข้อตกลง
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดแม่สีของแสงไว้ 3 สี คือสีแดง (red) สีเขียว และสีน า้เงิน เรียกว่าแม่สี
ปฐมภูมิ (additive primary colors) การผสมแม่สีทัง้ 3 สีด้วยล าแสงบนผนงัสีขาว จะปรากฏเป็นสี
ขาว ถ้าผสมเป็นคูร่ะหว่างสีจะปรากฏสีดงันี ้สีแดง ผสม สีเขียว จะได้ สีเหลือง สีแดง ผสม สีน า้เงิน 
จะได้ สีมว่งแดง สีเขียว ผสม สีน า้เงิน จะได้ สีฟ้า การผสมด้วยแมสี่จดัเป็นการผสมสีในขัน้ท่ี 1  

การผสมสีในขัน้ท่ี 2 เป็นการน าเอาสีท่ีผสมกันแล้วในขัน้ท่ี 1 มาผสมเข้าด้วยกัน 
ถ้าเอาสีฟ้า สีเหลือง และสีมว่งแดงผสมพร้อมกนัด้วยแสงจะปรากฏเป็นสีด า ถ้าผสมเป็นคูร่ะหวา่ง
สีจะปรากฏสีดงันีสี้ฟ้า ผสม สีเหลือง จะได้ สีเขียว สีฟ้า ผสม สีม่วงแดง จะได้ สีน า้เงิน สีเหลือง 
ผสม สีม่วงแดง จะได้สีแดง การผสมสีของแสงจะใช้แสงสว่างสีขาวส่องผ่านฟิลเตอร์สี แต่ละสี
ออกไปผสมกนั ฟิลเตอร์สีจะดดูกลืนบางสีของแสงสว่างเอาไว้ และยอมให้บางสีผา่นออกไปได้ การ
ใช้ฟิลเตอร์สีนีมี้ประโยชน์ต่อวงการพิมพ์มาก เพราะใช้แยกสีท าแม่พิมพ์เพ่ือพิมพ์ภาพสีตาม
ธรรมชาติฟิลเตอร์แตล่ะสีจะแยกสีได้ 1 สี เชน่ ฟิลเตอร์สีน า้เงิน จะแยกสีเพ่ือพิมพ์สีเหลือง ฟิลเตอร์
สีเขียวจะแยกสีเพ่ือพิมพ์สีม่วงแดง ฟิลเตอร์สีแดงจะแยกสีเพ่ือพิมพ์สีฟ้า ฟิลเตอร์ สีเหลืองชนิด
พิเศษ จะแยกสีเพ่ือพิมพ์  สีด า การพิมพ์สีธรรมชาติจะพิมพ์เพียง 4 สีเท่านัน้  (San Francisco, 
1984) 

4.3.2 แมสี่ของนกัเคมี (pigmentary primaries)  
แม่สีของนักเคมี สังเคราะห์มาจากวัตถุโดยนักเคมีซึ่งน ามาใช้กับวงการศิลปะ 

วงการอตุสาหกรรม โดยก าหนดแม่สีไว้ 3 สี คือ สีแดง สีน า้เงิน สีเหลือง ในการผสมสีถ้าน าเอาแม่
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สีมาผสมกนัเป็นคูจ่ะได้สีขัน้ท่ี 2 จ านวน 3 สี และถ้าน าเอาสีขัน้ท่ี 2 มาผสมกบัแม่สี โดยผสมเป็นคู่
จะได้สีขัน้ท่ี 3 จนวน 6 สี เม่ือรวมแม่สีเข้ากบัสีขัน้ท่ี 2 และสีขัน้ท่ี 3 แล้วจะได้ 12 สี วงสี หรือเรียก
อีกอยา่งหนึง่วา่ วงสีธรรมชาต ิประกอบด้วยแมสี่ สีขัน้ท่ี 2 และสีขัน้ท่ี 3 ซึง่มี สีดงัตอ่ไปนี  ้

แมสี่ 3 สี คือ  สีแดง สีน า้เงิน สีเหลือง  
สีขัน้ท่ี 2 เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีของแมสี่ จะเกิดสีขึน้ 3 สี คือ 
สีมว่ง  เกิดจาก สีแดงผสมสีน า้เงิน 
เขียว  เกิดจาก สีน า้เงินผสมสีเหลือง 
สีส้ม  เกิดจาก สีเหลืองผสมสีแดง 
สีขัน้ท่ี 3 เกิดจากการผสมกนัระหวา่งสีของแมสี่กบัสีขัน้ท่ี 2 จะเกิดสีขึน้ 6 สี คือ 
สีน า้เงินมว่ง  เกิดจาก สีน า้เงินผสมสีมว่ง 
สีเขียวน า้เงิน เกิดจาก สีน า้เงินผสมสีเขียว 
สีเหลืองเขียว  เกิดจาก สีเหลืองผสมสีเขียว 
สีส้มเหลือง  เกิดจาก สีเหลืองผสมสีส้ม 
สีแดงส้ม  เกิดจาก สีแดงผสมสีส้ม 
สีมว่งแดง  เกิดจาก สีแดงผสมสีมว่ง 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 64 ภาพแสดงการเกิดสีรูปแบบวงจรสี 
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คณุลักษณะของสี มี 3 ประการ คือสีแท้ คือ สี 12 สีท่ีปรากฏ ในวงสีธรรมชาต ิ
ความจดัของสี คือ ความสดหรือความบริสทุธ์ิของสีแท้ ความบริสทุธ์ิของสีแท้จะลดลงเม่ือถกูผสม
ด้วยสีขาว สีด า หรือสีคูต่รงข้าม น า้หนกัของสี หมายถึง น า้หนกัออ่นแก่ของสีตามล าดบั เน่ืองจาก
ถกูผสมด้วยสีขาวและด า น า้หนกัของสีจะลดลงด้วยการใช้สีขาวผสม น า้หนกัของสีจะเพิ่มขึน้ปาน
กลางด้วยการใช้สีเทาผสม และน า้หนกัของสีจะเพิ่มขึน้มากขึน้ด้วยการใช้สีด าผสม น า้หนกัของสี
ยงัหมายถึงการเรียงล าดบัน า้หนักของสีแท้ด้วยกันเอง โดยเปรียบเทียบน า้หนกัอ่อนแก่กับสีขาว
และด า 

4.4 การใช้เฉดสีส าหรับการออกแบบ  
เพ่ือใช้สีให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการน ามาออกแบบตรงตามจุดประสงค์มี

หลักในการใช้อย่างกว้างๆ 2 ประการ คือ การใช้สีให้กลมกลืนกัน และการใช้สีให้ตดักัน ในงาน
หนึ่งๆ อาจจะใช้สีให้กลมกลืนกันหรือตดักนัเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจจะใช้พร้อมกันทัง้ 2 
อยา่ง ทัง้นีแ้ล้วแตค่วามประสงค์ของนกัออกแบบ (Adams & Teddy Lee Stone, 2017) 

4.4.1. การใช้สีให้กลมกลืนกนั  
เป็นการใช้สีหรือน า้หนกัของสีให้ใกล้เคียงกนัหรือคล้ายคลงึกนั เช่น การใช้สีแบบ

เอกรงค์ เป็นการใช้สีสีเดียวท่ีมีน า้หนกัออ่นแก่หลายล าดบั การใช้สีข้างเคียง เป็นการใช้สีท่ีเคียงกนั 
2 ถึง 3 สี ในวงสี เชน่ สีแดง สีส้มแดง และสีม่วงแดง การใช้สีใกล้เคียง เป็นการใช้สีท่ีอยู่เรียงกนัใน
วงสีไมเ่กิน 5 สี ตลอดจนการใช้สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น โดยการแบง่คร่ึงวงสี ผา่กลางสีเหลือง
และสีมว่ง เพ่ือแยกออกเป็นสองซีก ซีกท่ีมีสีแดงเป็นวรรณะร้อน ซีกท่ีมีสีเขียวเป็นวรรณะเย็น 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 65 ภาพวงสีเอกรงค์โทนร้อน 
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ภาพประกอบ 66 ภาพวงสีโทนเย็น 

 
4.4.2. การใช้สีให้ตดักนั  

เป็นการใช้สีหรือน า้หนักของสีให้แตกต่างหรือตรงกันข้าม เช่น การใช้สีตรงข้าม 
เป็นคูสี่ท่ีตรงข้ามกนัในวงสีซึ่งเป็นสีท่ีตดักนัอย่างแท้จริง การใช้สีเกือบตรงข้ามเป็นสีท่ีอยู่เกือบตรง
ข้ามกนัในวงสี เช่น สีเหลืองเกือบตรงข้ามกบัสีม่วงแดงและสีม่วงน า้เงิน ใช้รวมกนัทัง้  3 สี การใช้สี
ตรงข้าม 2 คู่ท่ีอยู่เคียงกัน เช่น สีเหลืองตรงข้ามกบัสีม่วง และสีม่วงแดงตรงข้ามกบัสีเขียวเหลือง 
การใช้สีสามเส้าเป็นสี 3 สีท่ีมีระยะห่างเท่าๆ กันในวงสีและการใช้สีส่ีเส้าเป็นสี 4 สีท่ีมีระยะห่าง
เทา่ๆ กนัในวงสี การใช้สีตดักนั ควรค านงึถึงความเป็นเอกภาพด้วยวิธีการใช้มีหลายวิธี เช่น ใช้สีให้
มีปริมาณตา่งกนั ใช้สีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือใช้เนือ้สีผสมในกนัและกนั หรือใช้สีหนึง่สีใดผสม
กบัสีคูท่ี่ตดักนั รวมทัง้การเอาสีท่ีตดักนัมาท าให้เป็นลวดลายเล็กๆ สลบักนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 67 ภาพวงสีแสดงคูสี่ตรงข้าม 
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4.4.3. การใช้คา่น า้หนกัออ่นแก่  
ระดับความสว่างหรือความมืดของสีในความสัมพันธ์กับล าดับสีเทากลางท่ี

แกนกลาง ซึง่เรียงล าดบัจากความมืดสนิทถึงสวา่งปานกลางและเรียงล าดบัจากสว่างปานกลางถึง
สวา่งจดั 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 68 ภาพวงสีแสดงคา่น า้หนกัขาวไปจนถึงด า 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 69 ภาพวงสีแสดงคา่น า้หนกัสีเขียว 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 70 ภาพวงสีแสดงคา่น า้หนกัสีแดง 

 
4.4.4. ความจดัของสี  

ความอ่ิมตวัของสีหรือท่ีเรียกวา่สีท่ีมีความจดัจ้านของสี  
 

 
 

   
ภาพประกอบ 71 ภาพวงสีแสดงความจดัของสีในรูปแบบของ สี RGB 
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ระดบัท่ี 1 ความรู้สึกเก่ียวกับสี สีมีผลกระทบต่ออารมณ์เป็นอย่างมาก สีในกลุ่ม
ของสีเย็น เช่น สีเขียว สีน า้เงิน จะให้ความรู้สึกสงบ แตถ้่าสีออกเย็นมากหรือคล า้มากอาจจะท าให้
ไม่รู้สึกไม่เบิกบาน กระชุ่มกระชวย และจะกระตุ้นความรู้สึกมากยิ่งขึน้ ถ้าสีมีความสว่างสดใสขึน้
หรือใกล้ไปในทางสีแดง สีเย็นยังมีผลต่อความรู้สึกเก่ียวกับระยะทางในธรรมชาติด้วย สีท่ีเย็น
มากๆ เช่น สีน า้เงิน ถ้าทดลองโดยน าเอาวตัถสีุน า้เงินวางไว้ท้ายห้อง หรืออาจจะทาสีท้ายห้องด้วย
สีน า้เงิน จะปรากฏวา่ห้องมีความยาวมากขึน้กวา่ความเป็นจริง ส าหรับสีร้อนโดยเฉพาะสีแดงเพลิง
ดูเหมือนจะสว่าง และถ้าใช้สีแดงเพลิงท่ี ท้ายห้อง จะรู้สึกว่าห้องดูสัน้กว่าความเป็นจริง 
(Goldstein. 1968 : 192) 

ระดบัท่ี 2 สีกับการมองเห็น จากการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยา ท าให้เราทราบว่า 
เม่ือเราตัง้ใจมองจุดสีอย่างจดจ่อ สมมุติว่าเป็นจุดสีส้ม มองประมาณ 30 วินาที แล้วละสายตา
ออกจากจุดสีส้มมามองท่ีพืน้กระดาษสีขาว จะปรากฏสีน า้เงินอ่อนๆ หรือสีฟ้าแทนท่ีจุดสีส้ม  
จดุท่ีเห็นจะมีลกัษณะรูปร่างเหมือนจดุสีส้ม เหตท่ีุปรากฏเช่นนีก็้เพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ของสีคู่
ตรงข้ามของสีส้ม ซึง่ต้องการจะผสมกบัสีส้มให้เป็นสีกลางหรือสีเทานัน่เอง  
 
5.ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ 

Davis (กรมวิชาการ. 2544 : 6-7 ; อ้างอิงจาก Davis. 1973) ได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาท่ีได้กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น  
กลุม่ใหญ่ๆ ได้ 4 กลุม่ 

5.1 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์  
นกัจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคน เช่น ฟรอยด์ และคริส ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัการ

เกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในจิตใต้ส านึก
ระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู้สึกรับผิดชอบทางสังคม (Social conscience)  
ส่วน คูไบ และรัค ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาแนวใหม่ กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์นัน้เกิดขึน้ระหว่าง  
การรู้สตกิบัจิตใต้ส านกึ ซึง่อยูใ่นขอบเขตของจิตสว่นท่ีเรียกวา่ จิตก่อนส านกึ 

5.2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤตกิรรมนิยม  
นกัจิตวิทยากลุ่มนีมี้แนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นพฤติกรรม

ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยเน้นท่ีความส าคญัของการเสริมแรง การตอบสนองท่ีถูกต้องกับสิ่งเร้า
เฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนีย้งัเน้นความสมัพนัธ์ทางปัญญา คือการโยงความสมัพนัธ์จาก
สิ่งเร้าหนึง่ไปยงัสิ่งเร้าตา่งๆ ท าให้เกิดความคดิใหม ่หรือสิ่งใหมเ่กิดขึน้ 
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5.3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษนิยม 
นกัจิตวิทยาในกลุม่นีมี้แนวคดิว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมนษุย์มีติดตวัมาตัง้แต่

เกิด ผู้ ท่ีสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผู้ ท่ีมีสัจการแห่งตน คือรู้จกัตนเอง พอใจ
ตนเอง และใช้ตนเองเต็มตามศกัยภาพของตนมนุษย์จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเองมาได้อย่างเต็มท่ีนัน้ขึน้อยู่กับการสร้างสภาวะหรือบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวย ได้กล่าวถึง
บรรยากาศ ท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ว่า ประกอบด้วยความปลอดภยัในเชิงจิตวิทยา ความมัน่คง
ของจิตใจ ความปรารถนาท่ีจะเลน่ความคดิและการเปิดกว้างท่ีจะรับประสบการณ์ใหม ่

5.4. ทฤษฎีอูต้า (AUTA) 
ทฤษฎีนีเ้ป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ในตัวบุคคล  

โดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นัน้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึน้ได้  
การพฒันาความคกิสร้างสรรค์ตามรูปแบบอตู้าประกอบด้วย 

5.4.1 การตระหนัก ตระหนักถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีต่อตนเอง 
สงัคมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต และตระหนกัถึงความคดิสร้างสรรค์ท่ีมีอยูใ่นตนเองด้วย 

5.4.2 ความเข้าใจ คือ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัความคดิสร้างสรรค์ 

5.4.3 เทคนิควิธี คือ การรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทัง้ท่ีเป็นเทคนิค
สว่นบคุคล และเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 

5.4.4 การตระหนักในความจริงของสิ่งต่างๆ คือ การรู้จักหรือตระหนักในตนเอง 
พอใจในตนเองและพยายามใช้ตนเองและพยายามใช้ตนเองเต็มศกัยภาพ รวมทัง้การเปิดกว้างรับ
ประสบการณ์ต่างๆ โดยมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน  
การผลิตผลงานด้วยตนเอง และมีความคิด ท่ียืดหยุ่นเข้ากบัทกุรูปแบบของชีวิต องค์ประกอบทัง้ 4 
นี ้จะผลักดันให้บุคคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของตนเองออกมาใช้ได้จากทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมาแล้วทัง้หมด จะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะท่ีมีในตวับคุคล
ทกุคน และสามารถท่ีจะพฒันาให้สงูขึน้ได้โดยอาศยัการเรียนรู้และบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยอ้างอิง
จาก (กรมวิชาการ. (2544). ความคดิสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.) 

 
6.ทฤษฎีอัตลักษณ์ 

ในความหมายของอตัลกัษณ์อาจมีหลายท่ีมา ต้องแตเ่ป็นภาษาองักฤษท่ีแปลมาจากค า
ว่า “ Identity” ซึ่งในภาษาไทยได้แปลว่า เอกลักษณ์ ซึ่งตรงกับค าในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
(Oxfore Advance Learner’s 1973  :487) นัน้คือ สิ่งท่ีเป็นคณุสมบตัขิองคนหรือสิ่งหนึ่ง และมีนยั
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ขยายตอ่ไปว่าเป็นคณุสมบตัิเฉพาะของสิ่งนัน้ ท่ีท าให้สิ่งนัน้โดดเดน่ขึน้มาหรือแตกต่างจากสิ่งอ่ืน 
ทว่าในแวดวงสงัคมศาสตร์ ปัจจบุนั ความหมายได้เปล่ียนแปลงไป แนวโน้มหลงัยคุสมยัใหม่ได้มี
การสงัเกตถึงความหมายในทางความเป็นจริงหรือแก่นแกน ของปัจเจกบคุคล ซึ่งความเป็นปัจเจก
สามารถล่ืนไหลและเปล่ียนแปลงไปได้ตามบริบท มันไม่ได้เป็นความหมายเฉพาะเจาะจง  
ในความหมายของเอกลักษณ์อีกแล้ว ดังนัน้ค าว่าอัตลักษณ์จึงเหมาะสมกับการความหมาย  
ของ “Identity” ในปัจจุบัน ในค านิยามของอัตลักษณ์นัน้นักปรัชญาในสายสังคมศาสตร์ มีการ
ถกเถียงกันเร่ือปัจเจกภาพ หรือคือ ตวัตน หรือ แก่นแกน ของมนุษย์ โดยการตีความหมายของอตั
ลักษณ์นัน้ได้เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยอาจจะบ่างออกได้เป็น อัตลักษณ์แนวคิดสมัยใหม ่
(Modernism) และอตัลกัษณ์ในชา่งหลงัสมยัใหม ่(Postmodernism)  

ค านิยามในความเป็นอัตลักษณ์มีความหมายเฉพาะตัว อาจจะมีความหมายแฝง 
คือ เอกลกัษณ์ โดยเอกลกัษณ์มีความหมายตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คือ ลักษณะท่ีเหมือนกันหรือมี ร่วมกัน และนิยมใช้กับลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง ในด้านซึ่ง  
อตัลกัษณ์จะเป็นภาพประกอบใหญ่มากกว่าโดยให้ค านิยามในลกัษณะของไทยว่า คณุลกัษณะ
เฉพาะตวั ซึง่เป็นตวับง่ชีข้องลกัษณะเฉพาะของบคุล สงัคม ชมุชน หรือประเทศนัน้ๆ เช่น เชือ้ชาต ิ
ภาษา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะมีลักษณะไม่ทั่วไปไม่เป็นสากล  
อัตลักษณ์มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต รวมกับค าว่า ลักษณ ในความหมายของค าว่า อัตตะ  
มีความหมาย ว่า ตวัตน ของตน และค าว่า ลกัษณะ คือ สมบตัิเฉพาะตวั หากมองแคค่วามหมาย
ของศัพท์แบบตรงตัวจะมีหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า ในมุมมองของ
ความหมายแบบตรงตวัของ เอกลกัษณ์ความหมายคือ หนึง่เดียว   

6.1. อัตลักษณ์แนวคิดสมัยใหม่ (Modernism) 
สารัตถะนิยมในวิธีคิดแบบปัจเจกนิยมในยุคนี  ้ถูกเน้นแต่มิติ ด้านนามธรรม  

คือจิตส านึกและกระบวนการของเหตุผล เน้นความเป็นเอกภาพ อาทิความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียว
ระหวา่งอารมณ์และความคดิจะต้องท่ีประสานกนัเป็นเอกภาพ เป็นศนูย์รวมของบคุลิกภาพหรืออตั
ลกัษณ์อย่างหนึ่งท่ีแน่นอนแจ่มชดั มีความสมบูรณ์ในตวัมนัเองทัง้มิติด้านศีลธรรม ความเช่ือใน
สารัตถะยังปรากฏในมโนทัศบุคลิกภาพในงานสายจิตวิทยา แม้ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เสนอแนวคิด 
“การก่อรูปร่างของอัตลักษณ์ของปัจเจกโดยวางบนของอัตลักษณ์ทางเพศ” เขาเช่ือว่าเม่ือเด็ก 
อยู่ในคันเด็กสามารถเลือกเพศเองได้ และอัตลักษณ์และพัฒนาการบุคลิกภาพมีกระบวนการ 
แห่งความขดัแย้งของโครงสร้างทางจิตจากแรงปรารถนาท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนเกิดเป็นกลไก
ปกป้องตนเอง ภาพปัจเจกภาพของอัตลักษณ์ของฟรอยด์เต็มไปด้วยความขัดแย้งแต่ยังอยู่ใน
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บรรทดัฐานของความเป็นสงัคมสากล พลงังานในความขดัแย้งเป็นพลงังานท่ีเกิดขึน้ทางธรรมชาต ิ
ตามอารมณ์แทนท่ีเหตุผล นักวิชาการทางอ่ืนได้คิดขัดแย้งกับฟรอยด์และได้พัฒนาแนวคิด  
อตัลกัษณ์และบคุลิกภาพ โดยการบรูณาการความสมดลุของความต่อเน่ืองแทนการแยกประเภท
บุคลิกภาพตามคุฯสมบัติหรือความโน้มเอียงท่ีปรากฏเด่น ยิ่งสร้างความรู้สึกว่าแบบแผน
บคุลิกภาพดงักลา่วคือแก่นแกนของอตัลกัษณ์ 

6.2. อัตลักษณ์ในช่วงหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) 
เป็นช่วงเวลาท่ี ค านิยามและหน้าท่ี รวมถึงบริบทของอัตลักษณ์ได้ถูกถกเถียง  

เปล่ียนมุมมองจากในยุคก่อนอย่างมาก โดยค าถึงถึงประสบการณ์ภายในทัง้หมดไม่มีเอกภาพ 
เน้นความไมต่อ่เน่ือง โลกและสงัคมสร้างความเป็นปัจเจก ร่างกายทัง้สร้างและถกูสร้างโดยปัจเจก
เน้นกระบวนการ ดงัตวัอย่างของภาพ Las Meninas ของ Foucault ท่ีวาดในปี ค.ศ. 1973 โดยให้
เห็นถึงความเป็นจริงท่ีไม่ต่างอะไรกับอุดมการณ์ซึ่งให้อภิสิทธ์แก่ฐานะของผู้ กระท ามากกว่า
ผู้ถกูกระท า โดยภาพนีชี้ใ้ห้เห็นถึง ความซบัซ้อนของการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีระหว่างผู้กระท ากับ
ผู้ถกูกระท า เปรียบเทียบระหว่างต าแหน่งของศิลปินผู้ วาดภาพ เจ้าหญิงองค์น้อง ซึ่งอนัท่ีจริงแล้ว
ศิลปินท่ีแฝงบอยู่ในกระจกก าลังว่าพระราชาและพระราชินีแห่งสเปนท่ีประทับอยู่ โดยทัง้สอง
พระองค์หันหน้าเข้าหาเจ้าหญิงองค์น้อย หากเราเป็นผู้ ท่ีดูภาพนี ้เราอาจสามารถให้ความรู้สึก  
เป็นผู้สังเกตการณ์ หรือเปรียบตนเองเป็นพระราชาหรือพระราชินี ประเด็นส าคญัคือสายตาของ
บคุคลท่ีอยู่ในภาพทัง้หมด มีศนูย์รวมอยู่ท่ีเดียวคือต าแหน่งด้านหน้าของภาพ ท าให้ภาพนีส้ามารถ
อธิบายกรอบของวาทกรรมเป็นตวัก าหนดต าแหน่งของตวัประธาน เราไม่สามารถแยกออกจาก
วาทกรรม ดังนัน้ อัตลักษณ์จึงมีส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันระหว่าง
ต าแหนง่และวาทกรรม(อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ, 2546) 

 

 
ภาพประกอบ 72 ภาพ Las Meninas ของ Foucault ในปี ค.ศ. 1973 
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ภาพประกอบ 73 ภาพบอกต าแหนง่ของคนในภาพ Las Meninas ของ Foucault ในปี ค.ศ. 1973 

ท่ีมา: จาก https://www.pinterest.com/pin/380624605990171067/ 
 
ภาพการเปล่ียนมโนทศัน์ปัจเจกภาพเป็นผลจากการวิพากษ์แนวคิดสารัตถะนิยม แทนท่ี

ปัจเจกจะเป็นท่ีมาหรือฐานรากของความหมายและประสบการณ์ หรือเป็นท่ีมาของศีลธรรมและมี
ความสมบูรณ์ในตวัเองอย่างยุคสมัยใหม่ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ กลับเห็นว่ามโนทัศน์ปัจเจก
ภาพดงักล่าวเป็นเพียง “ผล” ของชุดวาทกรรมตา่งๆ บทบาท “ตวัเรา” แบบต่างๆท่ีวาทกรรมหยิบ
ยืมให้เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ สิ่งท่ีมีจงึเป็นตวัเราในสถานการณ์เทา่นัน้ (อภิญญา เฟ่ืองฟู
สกลุ. 2546 : 75)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 74 ภาพกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์และปัจเจกภาพในแนวคิดหลงัสมยัใหม่ 

The representative 

The represented 

อัตลักษณ์ 
Identity 

ปัจเจก 
Subject 

ควำมเป็นอ่ืน 
The Other 

denics 

affirm 

bargins imposes 

https://www.pinterest.com/pin/380624605990171067/
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แผนภาพนีแ้สดงถึงความเป็นตวัตนของเราท่ีเหมือนกบัเหรียญสองด้านท่ีทบัซ้อนกนั วาท
กรรมหยิบยืมภาพตัวแทน (representative) ของความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความเป็นไทย 
ฯลฯ มาให้อตัลกัษณ์เหล่านีร้้องเรียกและหล่อหลอม (interpellate) ยดัเยียดต าแหน่งท่ีทางสงัคม  
และเป็นสิ่งท่ีการรันตีประสบการณ์ “ความเป็นตวัเรา” ในแง่มุมต่างๆ ให้ในขณะเดียวกนัการสวม
รับบทบาทตา่งๆเหล่านัน้ หรือตอ่รองเพ่ือปฎิเสทบทบาทเหล่านัน้สร้าง “ต าแหน่งแหง่ท่ีของปัจเจก ( 
subject positioning) ขึน้มาภายในวาทกรรม ในท่ีสดุปัจเจกภาพก็เป็นเพียง “โครง” หรือรูปแบบท่ี
ปราศจากแก่นแกน การถกเถียงความเป็นปัจเจกแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างปัจเจกภาพ 
ในทางปฏิบตัิอตัลักษณ์และปัจเจกภาพซ้อนทบักันอยู่ สจ๊วต ฮอลล์ กล่าวว่า “ความเป็นตวัเรา” 
เป็นเหมือนรอบตะขามท่ีถูกเย็บให้เนือ้สมาน โดยเนือ้ทัง้สองด้านเปรียบเหมือนอัตลักษณ์หรือ
ต าแหน่งแห่งท่ีในวาทกรรมท่ีเรียกร้องเรา อีกด้านคือกระบวนการทางปฏิกิริยาท่ีเรามีตอ่วาทกรรม
นัน้คือ “ความเป็นเกรา” เกิดมาภายในกระบวนการนัน้เอง (Hall, 1996:5-6)  

คณุสมบตัิท่ีส าคญัท่ีสุดของ “ความเป็นตวัเรา” ในกระบวนการนีคื้อ ลกัษณะท่ีเรียกว่า 
“การโยกย้ายต าแหน่ง” (dislocation) ซึ่งหมายถึงการไม่อาจถูกติดตรึงกับคณุสมบตัิบางอย่างท่ี
ตายตวัหยดุนิ่ง มีความเคล่ือนไหว จะเห็นจากแผนภาพว่าอตัลกัษณ์และปัจเจกไมส่ามารถทบัซ้อน
กันทัง้หมด ความหมายนัน้ไม่อาจมีรากฐานมาจากตัวของมันเองแต่มี “ความเป็นอ่ืน” ซึ่งเป็น
เหรียญอีกด้าน อาทิ เมือเด็กหญิงก้มกราบผู้ ใหญ่แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ท่ีถกูขดัเกลา ก็จะเกิดนยั
ยะของการปฎิเสท หรือการท ากิริยาหยาบคายต่างๆท่ีไม่เหมาะสม แม้จะไม่ได้กล่าวออกมาหรือ
แสดงออกต่อหน้าผู้ ใหญ่ในขณะนัน้ก็ตาม สิ่งท่ีเป็นด้านตรงข้ามนัน้เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความชอบ
ธรรมกบัด้านท่ีแสดงออกมาเสมอ  

ในยุคหลงัสมยัใหม่นี ้ให้ความหมายของอตัลกัษณ์ท่ีไม่อาจหยุดนิ่งตายตวั จึงหมายถึง
กระบวนการท่ีปัจเจกต่อรองตัง้ค าถาม หรือปฎิเสธต าแหน่งแห่งท่ีทางสงัคมท่ีถูกยดัเหยียดมาให้ 
การปฎิเสธอาจไม่จ าเป็นต้องหมายถึงการต่อต้านตรงๆ หรือสร้างอตัลกัษณ์ตรงข้ามขึน้มา บางที
อาจจะเป็นการ “เลน่” กบัขีดจ ากดัท่ีถกูตีกรอบไว้ให้ อาจหมายรวมกบัการมีชีวิตชีวาของการมีชีวิต
ในสงัคมเมืองในบริบทโลกานวุตัรซึ่งเปรียบเหมือนเวทีท่ีเต็มไปด้วยแนวคิดการตอ่ต้านซึ่งเป็นส่วน
ส าคญัของอตัลกัษณ์และปัจเจกภาพ 

6.3. อัตลักษณ์ในยุคปัจจุบัน 
อตัลักษณ์กับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมในบริบทโลกานุวัตร ในปัจจุบนัท่ีทุก

อย่างจะดเูป็นสากลไปเสียทุกอย่าง ผู้คนสามารถหาความรู้ข่าวสารและความเป็นไปของโลกได้
ง่ายจากช่องทางหน้าจอ ในรูปแบบของการส่ือสารท่ีเป็นช่างทาง online ท าให้ความเป็นกลุ่มคน
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หรือ อตัลกัษณ์ท่ีนิยามตัง้แตส่มยัใหม่และหลงัสมนัใหม่ได้ถกูเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยในยคุ
ท่ีทกุอย่างแทบจะเป็นเหมือนกนั โดยระบบทุนนิยมหรือโลกเสรีตามวิธีการปกครองท่ีต้องการบอก
ว่าทุกคนมีเสรีภาพทัง้ทางความคิด การกระท าโดยมีกฎหมายมาเป็นข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบตัิตาม
มากกว่าประเพณี วฒันธรรม หรือจารีตท่ีส่งตอ่มา ดงันัน้ อตัลกัษณ์ในยคุโลกานวุตัรจึงได้ถกูพลิก
กลบัและเปล่ียนรูปแบบของตวัมนัเองอยา่งมากมาย  

เน่ืองจากเป็นยุคของระบบทุนนิยมเราจะพบการผลิตซ า้ภาพลกัษณ์ด้วยอดุมการณ์
และระบบคณุคา่ทัง้ในด้านการเมือง ศาสนา ศลิปวฒันธรรม การสร้างภาพลกัษณ์จึงกลายมาเป็น
สว่นหนึ่งของชีวิตประจ าวนัและเป็นอตุสาหกรรมท่ีท าก าไรงามถึงจดุหนึ่งท าให้เกิดสภาพประกอบ 
ฮาร์วีย์ เรียกว่า simulacrum ( D. Harvey. 1995:289) คือสภาพประกอบความจริงกับภาพลวง
แยกกันไม่ออก เน่ืองจากในโลกไซเบอร์คุณสามารถเป็นใครก็ได้ หรืออะไรก็ได้ คุณสามารถลบ
ตวัตนเก่า สร้างตวัตนใหม่ในช่ือท่ีคนไม่รู้จกัเป็นตวัตนในจินตนาการท่ีเราสร้างขึน้มา อาจกล่าวได้
ว่าตรรกะของทุนและระบบส่ือสารและผลท่ีมีต่อประสบการณ์ของปัจเจกท่ีซบัซ้อนสามารถเข้าใจ
ผ่านพลวตัทางวฒันธรรมในระบบโลกกานุวตัร ดงัแผนภาพการยกระดบัพลวตัิและการเช่ือมโยง
การส่ือสารดงัแผนภาพนี ้(อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546 : 83)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 75 ภาพมิติของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงโครงสร้างและวฒันธรรม 

 
ในระนาบของแผนภาพมิติการวิเคราะห์โครงสร้างของรูปแบบอตัลกัษณ์ท่ีถูกแสดง

ออกมานัน้  ทัง้ 3 ระนาบนัน้ มีการเช่ือมโยงโยกย้ายระหว่างกันแต่แกนระนาบส าคัญ คือ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลท่ีท าให้อตัลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้อยู่กบัต าแหน่งแห่งท่ีระหว่างบุคคลและตวั
บคุคลมีตอ่ผู้ อ่ืน โดยต าแหน่งแห่งท่ีนัน้จะขึน้อยู่กบัระดบัความสมัพนัธ์ของเราตอ่บริบททางสงัคม

ตัวแปรเชิงโครงสร้าง (เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง) 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ในเชิงสังคมและวัฒนาธรรม) 

ระบบปัจเจกบุคคล (การเปลี่ยนแปลงในจิตส้านึกและจิตวิทยา) 
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ขณะนัน้ อาทิ ตวัฉันในฐานะเป็นสมาชิกของรัฐ-ชาติ ตวัฉันในฐานะเป็นสมาชิกของประชาคมโลก 
ตวัฉันในฐานะเป็นสมาชิกของมนุษยชาติในส่วนรวม นอกจากนัน้องค์ประกอบทางวัฒนธรรม
หนึ่งๆสามารถถูกผนวกเป็นเคร่ืองมือส าหรับโครงสร้างหรือขัว้อ านาจท่ีเป็นกระแสตรงกันข้ามกับ
บริบทท่ีต่างกัน   อตัลกัษณ์สามารถถูกสร้างจากความดงัเดิมประวตัิศาสตร์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การขบัเคล่ือนระบบทุน ในรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ รูปแบบท่ีท้องถ่ินนิยมน ามาใช้คือการรือ้ฟืน้
และสร้างจิตส านึกทางประวตัิศาสตร์ อุดมการณ์ชาตินิยมเพ่ือเป้าหมายบูรณาการทางการเมือง 
ในบริบททางตรงข้ามเราพบว่าการ รือ้ฟืน้อดีตเพ่ือให้อยู่รอดในระบบทุนนิยมหรือทางการตอ่ต้าน  
การรือ้ฟื้นเพ่ือปรับตวัให้เข้ากับระบบทุนนิยมในบ่างชุมชนได้น าอาชีพเก่าแก่ของชุมชนบ่างแห่ง 
เพ่ือรองรับการทอ่งเท่ียว หรือในบาทท่ีเพ่ือยกระดบักลุม่คนให้สามารถอยู่ในสงัคมอาทิ การเปล่ียน
วาทกรรมในพืน้ท่ีสลมัในกรุงเทพให้มีอยู่ในบริบทของชนชัน้กลาง โดยใช้การส านึกรักสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ของคนสลมัใหม่ ด้วยการพฒันาพืน้ท่ี พฒันาให้เกิดเป็นแหล่งท่ีพิเศษ 
อาทิ ชมุชนบ้านครัวท่ีเป็นพืน้ท่ีสลมัใจกลางเมืองให้เป็น แหลง่ท่องเท่ียววิธีวฒันธรรมชาวอิสลามท่ี
มีอาหารความเช่ือและการทอผ้าไหมท่ีเก่าแก่ อตัลกัษณ์ยงัสามารถส่ือสารถึงคณุคา่บางอยา่ง อาทิ 
ศาสนา ความเป็นชาตพินัธุ์หรือหลกัการทางสิ่งแวดล้อมนิยม   

แนวคิดหลังสมยัใหม่ท าให้วฒันธรรมแปรเปล่ียนจากเดิมไปมาก ในแนวคิดกระแส
หลกัของสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา วฒันธรรมหมายถึงสิ่งท่ียดึเหน่ียวร่วมของสงัคมมีทัง้ด้านท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม หม้อไห การแต่งกาย ภาษา สิ่งก่อสร้าง งานศิลปะ ล้วนสะท้อนถึง
บรรทดัฐาน คา่นิยม  วฒันธรรมจึงเช่ือมโยงความเป็นปัจเจกบคุคลเข้ากบัสงัคม การถกูหล่อหลอม
ในวัฒนธรรมหนึ่ง สามารถท าให้ปัจเจกสามารถก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมของตน และ
ก าหนดทิศทางของพฤติกรรมตนภายในสงัคม อตัลกัษณ์ยงัเป็นเคร่ืองมือของอ านาจในการกรอบ
คิดในการจ าแนกแยกแยะ ความเป็นจริงกับความเป็นอ่ืนท่ีกระทบต่อความเป็นปัจเจกในแต่ละ
บคุคลท่ีมีผลกระทบตอ่การแสดงออก  

กระบวนการทางวัฒนธรรมจึงเช่ือมโยงแนบแน่นกับการเมืองเร่ืองอัตลักษณ์ เม่ือ
แนวคิดแก่นแกนรือ้ถอนออกไปจากอัตลักษณ์ซึ่งเป็นแนวคิดในช่วงสมัยใหม่ อัตลักษณ์ก็ได้
กลายเป็นเร่ืองของการผสมผสานองค์ประกอบทางวาทกรรมของกลุ่มคนต่างๆ ทัง้กลุ่มท่ีพยามยก 
“ความเป็นจริง” ทางสังคมและกลุ่มคนท่ีต้องการท้าทายอาณาจักรแห่งความเป็นจริง กลไก
ดงักล่าว สามารถอธิบายถึงกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางความเป็นจริงท่ีต่างกัน อาทิ เด็ก
วยัรุ่นท่ีชองดนตรีสากล กบักลุ่มท่ีชอบฟังดนตรีพืน้บ้าน ความเข้าใจในกระบวนการของการสร้าง 
“ความเป็นอ่ืน” ท าให้เกิดกรอบแนวคิด ทัศนคติ รสนิยม ความโน้มเอียงบางอย่าง อยู่ท่ีความ
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เป็นอตัลกัษณ์ท่ีของปัจเจกท่ีถูกหล่อหลอม จากองค์ประกอบของต าแหน่งแห่งท่ี ท่ีก าหนดความ
เป็นจริงของแตล่ะอตัลกัษณ์ให้แสดงออกมา 

 
7. ทฤษฎีการวัดความพงึพอใจของผู้บริโภค  

สาโรช ไสยสมบตัิ . (2534 : 39) กล่าวถึง การวดัความพึงพอใจต่อการบริการว่า ความ
พึงพอใจต่อการบริการจะเกิดขึน้ได้หรือไม่นัน้จะต้องพิจารณาถึงลกัษณะของการให้บริการของ
องค์กร ประกอบกบัระดบัความรู้สึก ของผู้มารับบริการในมิติตา่ง ๆ ของแตล่ะบคุคล โดยความพึง
พอใจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้งานประสบความส าเร็จ ถ้าเป็นงานเก่ียวกับด้านการบริการ 
ผู้ใช้บริการ และกลุ่มผู้บริโภคสินค้า ดงันัน้ ในการวดัความพึงพอใจตอ่การบริการอาจจะกระท าได้
หลายวิธี เพ่ือหาปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจโดยมีการใช้เคร่ืองมือ
ดงัตอ่ไปนี ้

7.1. การใช้แบบสอบถาม  
เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการขอร้องหรือขอความร่วมมือ

จากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการวดั แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดคา่ตอบไว้ให้เลือกตอบ 
หรือเป็นคาตอบอิสระโดยค าถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจ ในด้านต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน
ก าลังให้บริการอยู่เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานท่ีให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ 
พนกังานท่ีให้บริการ เป็นต้น 

7.2. การสัมภาษณ์  
เป็นอีกวิธีหนึ่งในการท่ีได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ มาใช้บริการซึ่งเป็น

วิธีการท่ีต้องอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สมัภาษณ์ท่ีจะจงูใจให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ตอบ
ค าถามให้ตรงกบัข้อเท็จจริงการวดัความพึงพอใจโดยวิธีการสมัภาษณ์นบัว่าเป็นวิธีการท่ีประหยดั
และมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึง่ 

7.3. การสังเกต 
เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดยวิธีการ

สงัเกตจากพฤติกรรม ทัง้ก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลงัจากการได้รับบริการแล้ว เช่น 
การสงัเกตกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวดัความ
พึงพอใจโดยวิธีนี ้ผู้ วดัจะต้องกระท าอย่างจริงจงั และมีแบบแผนท่ีแน่นอน จึงจะสามารถประเมิน
ถึงระดบัความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการได้อยา่งถกูต้อง 

การส ารวจความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่สินค้านัน้ เป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ค้นหาส่งท่ีผู้ บริโภคมีความรู้สึกร่วมกับสินค้า เน่ืองจากการออกแบบนัน้จ าเป็นต้องคาดการณ์ 
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วิเคราะห์และสงัเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีตอ่ความต้องการของสินค้า ณ ขณะนัน้ ปัญญาเดิม
ของสินค้าและการออกแบบน ามาเป็นประเด็นในการพฒันาคณุภาพของสินค้าผา่นการออกแบบท่ี
ดีขึน้ ท าให้การส ารวจและการวดัความ พึงพอใจของผู้บิโภคต่อสินค้าจึงมีความส าคญัอย่างมาก 
เพ่ือทราบถึงความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และผลท่ีตามมาหลังจากใช้สินค้า จะได้ใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

 
8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

8.1. เม ธ์วดี  พยัฆประโคน (2559) ผ้าไหมทอมือพื น้ บ้านในเขตจังหวัดสุ รินท ร์  
เป็นการศึกษาเร่ือผ้าทอมือพืน้บ้านในเขตพืน้ท่ีจังหวัดสุรินทร์ ในประเด็นด้านลวดลาย สี  
การจดัการกลุ่มทอผ้า ตลอดจนกระบวนการผลินผ้าไหมทอมือ ท่ีมีผลมาจากวิถีชุมชน ความเช่ือ 
ความต้องการในการใช้ผ้าตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาและการสร้างช่างรุ่นใหม่ ท่ีมีผลต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคในการซือ้ผ้าไหม  

ผลจากการวิจัยพบว่า ผ้ามีทัง้หมด 5 ชนิดท่ีมีการทอมากท่ีสุด ประกอบด้วยผ้ามัดหม่ี 
ผ้าลายตาราง ผ้ายก ผ้าอนัลยูซีม ผ้าพืน้ ส่วนผ้าท่ีมีการทอน้อยท่ีสดุคือผ้ามดัหม่ีท่ีมีหวัซิ่นขิดอาจ
เน่ืองจากวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของสุรินทร์เป็นเชือ้สายเขมร จึงไม่นิยมนุ่งและทอผ้าลักษณะท่ีมี  
หวัซิ่นและตีนซิ่น (ส่วนใหญ่เป็นการทอผ้าในกลุ่มชาติพนัธุ์ลาว)  ลักษณะของสีท่ีใช้จะเป็นสีท่ีมี
ความสดสว่างและเป็นคู่สีตรงข้าม คือ เหลือง แดง น า้ตาล มีการจัดว่างสีม่วงหรือสีเขียวแทรก  
ในบางส่วนของลายผ้า ปัจจุบนัการให้สีมีหลากหลายเฉดสีเน่ืองจากใช้สีเคมีในการย้อมเส้นใย 
ลวดลายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ลวดลายเลขาคณิต รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนแบบเต็มลาย 
และไม่เต็มลายเป็นองค์ประกอบหลกัหรือท่ีเรียกวา่ “แม่ลาย”  ลายพรรณพฤกษา ส่วนใหญ่จะเป็น
ลวดลายดอกมะเขือ รวงข้าวและดอกไม้ โดยลักษณะลายดอกมะเขือนัน้จะลักษณะเหมือน
ลวดลายหม่ีโคม ส่วนรวงข้าวนัน้พบว่าวฒันธรรมการทอผ้านัน้ผู้ โยงกบัวิถีการเกษตร การถ่ายทอด
เร่ืองราวของผู้ทอผ้าท่ีมีตอ่ชีวิตลงไป ประกอบกับข้าวนัน้เป็นอาชีพของชาวสริุนทร์จึงพบลวดลาย
รวงข้าวในผืนผ้าจ านวนมาก ลวดลายในกลุ่มสัตว์ส่วนใหญ่เป็นลายนกยูง ทัง้นีก้ารผลิตหรือ  
การทอผ้าจะแบ่งกลุ่มผู้ทอผ้าออกเป็น กลุ่มผู้ทอผ้าท่ีเป็นเครือญาติ ในการพึ่งตนเองและแบง่งาน
กนัด าเนินการ  

วิถีชุมชน ความเช่ือ และความต้องการผ้า พบว่ากลุ่มคนในชุมชนท่ีใช้ผ้ามีวัฒนธรรม  
ท่ีเช่ือมโยงกบัผ้าตลอดจนมีการเช่ือมโยงกับวฒันธรรมหลกัของประเทศท าให้ความต้องการใช้ผ้า
ทอพืน้บ้านของจงัหวดัสริุนทร์มีความต้องการมาก ชา่งทอในพืน้ท่ีก็มีทกัษะความช านาญในการทอ
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ผ้าท่ีประณีต ตัง้แต่การปลกหม่อนเลีย้งไหม เกิดการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ ทอผ้าพร้อมทัง้มี  
การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ทัง้ในระดบัครัวเรือน ระดบัการศกึษาและได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ 
โดยการให้ทนุและวิทยากรสนบัสนนุการทอผ้าพืน้บ้านของสริุนทร์อยา่งตอ่เน่ือง  

ปัจจัยของผู้ บริโภคพบว่ากลุ่มผู้ บริโภคต้องการซือ้ผ้าพืน้ถ่ินโดยการเลือกลวดลาย  
และสีสนัเป็นล าดบัแรกเพ่ือไปตดัเย็บชดุแตง่กายเป็นล าดบัแรกเพราะสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพ 
และรัฐบาลมีกิจกรรมสนบัสนนุการใช้ผ้า มีการสง่เสริมวฒันธรรมในท้องถ่ินควบคูไ่ปกบัวฒันธรรม
หลักของชาติ เปิดพืน้ท่ีสนับสนุนในการค้าครอบคลุมทุกพืน้ท่ีเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ  
ในประเทศสร้างการพึง่ตนเองมากกวา่ตลาดภายนอก 

8.2. นิตยา ฉัตรเมืองปัก (2555)  
การศึกษาวิเคราะห์ผ้ามัดหม่ีอ าเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาและ

วิเคราะห์กระบวนการผลิต ลวดลาย การใช้สี และการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยพิจารณา
เปรียบเทียบข้อมลูจาก 2 แหล่งผลิต คือ กลุ่มผู้ทอผ้าศนูย์หตัถกรรมนาโพธ์ิ และกลุ่มผู้ทอผ้าบ้าน
ตุ้มทอง การศกึษาครัง้นีพ้บว่า มีการแบง่กลุ่มคนตามขัน้ตอนการผลิตและความถนดัของแตล่ะคน 
โดยแบ่งขัน้ตอนการผลิตตัง้แต่ การสางไหม การฟอกย้อม การเตรียมเส้นพุ่งโดยการมัดหม่ี  
การเตรียมเส้นยืน การสืบหกูหรือการตอ่เส้นยืนท่ีมีอยูเ่ดิม และการทอผ้า ลวดลายท่ีมีความดงัเดิม
ของกลุ่มคือลายขอ และลายนกยงู ซึ่งตอ่มาได้พฒันามาเป็นลวดลายยคุสมยัใหม่คือลายเขาวงกต 
และลายขัน้ขอ   

ในด้านการใช้สีนัน้สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้กลุ่มสีตามวรรณะร้อนเป็นส่วนมาก
ประกอบด้วย สีแดง ส้ม ชมพู และสีม่วง กลุ่มสีท่ีมีความกลมกลืน กลุ่มสีตดักัน และการใช้สีเอก
รงค์ สีท่ีเป็นวรรณะเย็นมีการใช้แตส่ดัสว่นจะน้อยกวา่ประกอบด้วย สีเขียว เหลือง น า้เงิน และสีฟ้า  

8.3. อาทติย์ เทพทุ่งหลวง (2557)  
การศกึษาและพฒันาลวดลายเทคนิคการพิมพ์สิ่งทอ ส าหรับสินค้าแฟชัน่ กรณีศกึษา

สินค้าโขมพัสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลวดลายและเทคนิคการพิมพ์
สิ่งทอในสินค้าของแบรนด์ดงักล่าว ให้มีความหลากหลายสร้างกลุ่มลกูค้าใหม ่สร้างเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นตวัขบัเคล่ือนน าภมูิปัญญาพืน้บ้านเร่ืองการสกดัสีจากธรรมชาตมิาเป็น
ตัวช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า โดยการวิจัยครัง้นี มี้วิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการ
ออกแบบและพฒันาลวดลายและเทคนิคการพิมพ์ สิ่งทอ  
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ในการศกึษาครัง้นีพ้บว่า กระบวนการทัง้หมดของแบรนด์ดงักล่าวมีขัน้ตอนท่ีท าด้วย
มือทัง้สิน้ ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบลวดลาย การท าซิลด์สกีน และการพิมพ์ จากข้อมูลดงักล่าว 
ผู้วิจบัได้พฒันาลวดลายตามหลกัการในการพฒันาลวดลายอตัลกัษณ์ตามภาพลกัษณ์ของแบรนด์ 
โดยการพัฒนาเทคนิคการพิมพ์ผ้ารวมกับการพัฒนาลวดลายผ้าโดยใช้เทรนด์สี ปี 2014 เป็น
ตัวก าหนดแนวทางการใช้ สี  หลังนัน้จึงได้ มี การเลือกรูปแบบลวดลายจากผู้ เช่ียวชาญ  
และท าการผลิตสินค้าต้นแบบ โดยในครัง้นีท้างผู้ ศึกษาได้สร้างสรรค์เทคนิคการพิมพ์ด้วย  
การประยุกต์ภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์รวมทัง้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ สามารถ โดยการศึกษานีไ้ด้มีล าดับขัน้และขัน้ตอนท่ีสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ  
จงึได้มาซึง่ผลวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการน าภมูิปัญญามาเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้า 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

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

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากร  

ผ้าไหมโฮล กรณีศกึษาจงัหวดัสริุนทร์ 
การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  

กลุ่มตวัอย่าง แบ่งออกเป็นผ้าโฮลดงัเดิมและประยุค 2 ชนิด โดยเลือกอย่างเจาะจง 
เฉพาะผ้าส าหรับชายและหญิงสวมใส่จากรูปแบบทัง้หมดแบง่ออกเป็นช่วงสมยั ผ้าดัง่เดิมท่ีมีอายุ
ก่อนสงครามโลก   (พ.ศ. 2478) และผ้าร่วมสมยั ในช่วงปีพ.ศ. 2498-2560 เร่ิมต้นช่วงผ้าร่วมสมยั
ตัง้แตก่ารก่อตัง้ศลิปาชีพฟืน้ฟผู้าทอพืน้ถ่ิน  โดยแบง่จ านวนแบบเจาะจงดงันี ้ 

ผ้าโฮลเปราะห์ ส าหรับบรุุษสวมใส ่รูปแบบดงัเดมิ 5 ผืน รูปแบบประยคุ 5 ผืน 
ผ้าโฮลแสร็จ ส าหรับผู้หญิงสวมใส ่รูปแบบดงัเดมิ 5 ผืน รูปแบบประยคุ 5 ผืน 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

2.1 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
ผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือใช้ในการประกอบการท าวิจยัโดยมี

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัซึง่ประกอบด้วย  
แบบวิเคราะห์รูปแบบเฉดสีย้อมธรรมชาติและลวดลายจากสีย้อมธรรมชาติจาก  

ภมูิปัญญาผาโฮล ด้วยเทคนิคการท าลวดลายจากการย้อมสีธรรมชาติ โดยการศกึษาความเป็นมา 
ลกัษณะทางกายภาพ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทุกด้าน ด้านภูมิศาสตร์ วฒันธรรม วิธีชีวิต การน าไปใช้ 
และบริบทของการทอผ้าไหมโฮลในปัจจบุนัซึง่ได้มีวิวฒันาการของลวดลายมาตามยคุสมยั ส าหรับ
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการน าเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลมาพัฒนาลวดลาย
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหมให้มีความเป็นสากล แนวทางในการมองหาคณุภาพของเคร่ืองมือดงันี ้
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เคร่ืองมือชิน้ท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ โดยการสร้างแบบสอบถามขึน้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การ สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ แล้วน าไปสมัภาษณ์ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ 
และบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนขบัเคล่ือนผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ทัง้ท่ีเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเองและ 
ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในจงัหวดัสริุนทร์ ซึง่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  

เคร่ืองมือชิน้ท่ี 2 การบนัทึกภาคสนามเป็นการบนัทึกข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์
พูดคุยหรือสัมภาษณ์ในแต่ละครัง้ โดยจดบันทึกตามความเป็นจ ริงจาก สิ่งแวดล้อม สังคม 
วฒันธรรม ประเพณี คติความเช่ือ กระบวนการทอผ้าของผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ รูปแบบของ
ลวดลายผ้าโฮล การย้อมวัสดุย้อมสีธรรมชาติ  และความเป็นมาท่ีถ่ายทอดลงสู่ ผืน ผ้า  
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

วิธีการมองหาคณุภาพของเคร่ืองมือ  
สว่นท่ี 1 ท าการศกึษาภูมิปัญญาในการทอผ้าของผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ ตัง้แต ่

ประวตัิความเป็นมา ด้านการเมือง สงัคมและวฒันธรรม ท่ีมีผลต่อลวดลาย สี เทคนิคการทอผ้า 
ลกัษณะการสวมใสท่ัง้ในอดีตและปัจจบุนั  

ส่วนท่ี 2 ท าการศึกษาพัฒนาการของลวดลายผ้า สี และเทคนิคท่ีมีพัฒนาการ
ทางการออกแบบและการผลิตตามยคุสมยัท่ีมีผลกระทบกบัการเปล่ียนแปลงลวดลายของผ้าโฮล 
จากทฤษฏีการออกแบบ เส้น จดุ องค์ประกอบ และอตัลกัษณ์ของลวดลายท่ีพฒันาการในแต่ละ
ยคุสมยั จนมาถึงปัจจบุนัท่ีมีผลตอ่ลวดลายผ้าโฮลและสีย้อมธรรมชาตท่ีิใช้ในปัจจบุนั  

ส่วนท่ี  3 สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ท่ี เก่ียวข้องกับข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมด้าน 
การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบลวดลายผ้าโฮล การย้อมสี และกระบวนการผลิตผ้าโฮล  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลท่ีมีผลต่อลวดลายผ้า และเทคนิคการทอ  
เป็นกรณีการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาลวดลายผ้าจาดเฉดสีย้อมผ้าธรรมชาติตาม 
ภมูิปัญญาผ้าโฮล 

เม่ือได้ข้อมูลจากการศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ส่วน ผู้ วิจัยจึงท าการ
รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลปละสรุปผลประกอบกบัเอกสารทางวิชาการ  
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างแบบทดลองการย้อมสีธรรมชาติ น าไปสู่ชุดเฉดสีย้อมธรรมชาติท่ีเหมาะสม
และเป็นสากล สามรถตอ่ยอดเป็ฯต้นแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอจากสีย้อมธรรมชาตท่ีิเป็นสากล 
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2.2. ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
เคร่ืองมือชิน้ท่ี 3 การทดลองสร้างเฉดสีย้อมธรรมชาตขิองผ้าโฮล ท่ีเป็นมาตรฐานตรา

นกยงูพระราชทานส าหรับสีย้อมธรรมชาติ โดยเส้นใยก าหนดให้ใช้เส้นไหมท่ีเป็นพนัธุ์ไหมเหลืองท่ี
มีการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมสาวในครัวเรือน เรียกอีกอยา่งวา่ไหมหตัถกรรม สร้างการทอลองกลุ่มชดุ
เฉดสีเส้นไหม โดยการทดลองแบง่เป็น 2 ขัน้การทอลองตามสดัสว่นตามท่ีนกัวิจยัได้ก าหนด ดงันี ้

 
ตาราง 7 การทดลองขัน้ท่ี 1 กระบวนการย้อมขัน้ท่ี 1 

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 
เปลือกประโหด     2 กิโลกรัม     200 กรัม (2 ขีด)     600 กรัม (6 ขีด) 
สำรส้ม   50 - 100 กรัม     5 – 10 กรัม     15 – 30 กรัม 
 (ครึ่ง-1 ขีด)     (2 ช้อนชา)     (3 – 6 ช้อนชา) 
แก่นเข       2 กิโลกรัม     200 กรัม (2 ขีด)     600 กรัม (6 ขีด) 
สำรส้ม   50 - 100 กรัม     5 – 10 กรัม     15 – 30 กรัม 
 (ครึ่ง-1 ขีด)     (2 ช้อนชา)     (3 – 6 ช้อนชา) 
ครำม 2 กิโลกรัม     200 กรัม )2 ขีด)  600 กรัม )6 ขีด) 
น้ ำด่ำง 2 ลิตร  400 มิลลิลิตร  1200 มิลลิลิตร  
ปูนขำว 200 กรัม  20 กรัม  50-100 กรัม  
มะขำมเปียก 200 กรัม  20 กรัม  50-200 กรัม  

 
การทดลองขัน้ท่ี 2 เพ่ือให้ได้เฉดสีท่ีมีความหลากหลาย โดยการน าสีย้อมธรรมชาติ

มาผสมหรือการย้อมทบัซ า้กบัคราม โดยใช้สดัสว่นของหม้อครามในขัน้ตอนท่ี 1 ตามตาราง  
1) แดง คร่ัง ทบั คราม  
2) เหลือง แก่นแข ทบัคราม 
3) เหลือง เปลือกประโหด ทบั คราม  
4) ฟ้า คราม ทบั คราม 
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วิธีการมองหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
มาตรฐานตรานกยงูพระราชทาน การตรวจสอบการตกสี เพ่ือเป็นการก าหนดขัน้ตอน 

วิธีการ และผู้ รับผิดชอบ ในการตรวจสอบการตกสีผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทยตามข้อบงัคบักรมหม่อน
ไหมวา่ด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย พ.ศ. 2554 

2.3. ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
เคร่ืองมือชิน้ท่ี 4 แบบสอบถามกบักลุ่มผู้บริโภคส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล โดยใช้ทฤษฏีของ สาโรช ไสยสมบตัิ สร้างแบบสอบถามจากกรอบ
แนวคิด เพ่ือศึกษาแนวคิดการออกแบบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า สร้างแบบสอบถามและ
แจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยงักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 115 ชดุ 

วิธีการมองหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
การแปรผลข้อมลู  
ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
คะแนน  5 หมายถึงมากท่ีสดุ 
คะแนน  4 หมายถึงมาก 
คะแนน  3 หมายถึงปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึงน้อย 
คะแนน  1 หมายถึงน้อยท่ีสดุ 
จากนัน้ ได้เกณฑ์การประเมินผลดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความคดิเห็นเชิงบวกมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคดิเห็นเชิงบวกมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคดิเห็นเชิงบวกปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคดิเห็นเชิงบวกน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคดิเห็นเชิงบวกน้อยท่ีสดุ 

2.4. วิธีการมองหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือชิน้ท่ี 5 ผู้ เช่ียวชาญท าการสมัภาษณ์ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้

เชียวชาญในแตล่ะด้านต้นแบบลวดลายผลิตภณัฑ์สิ่งทอจากเฉดสีย้อมธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้า
โฮล เพ่ือไปเป็นแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวทางในการน าเฉดสีย้อมธรรมชาติมา
พฒันาลวดลายผลิตภณัฑ์สิ่งทอให้เหมาะสม  
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ผู้ เช่ียวชาญงานวิจยัฉบบันีไ้ด้แก่  
1) ผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งทอ 
2) ผู้ เช่ียวชาญในภมูิปัญญาการทอผ้าของจงัหวดัสริุนทร์ 
3) ผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบลวดลายและพฒันาสิ่งทอ 
วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
ผู้ เช่ียวชาญคดัเลือกแบบปรับแก้ไขเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาต้นแบบลวดลายผลิตภณัฑ์

สิ่งทอจากเฉดสีย้อมธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้าโฮล และเสนอแนะแนวทางการพฒันาเพ่ือน าไปใช้
ในการพฒันารูปแบบและลวดลายผ้าและสิ่งทอด้วยเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล เพ่ือตอ่ยอดให้
ผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสากล 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้ วิจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องกับเฉดสีผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์โดยท าการศึกษา
ข้อมูล ทุติยภูมิจาก เอกสารวิชาการ บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ส่ือออนไลน์ เว็บไซต์ โดยได้  
ท าการรวบรวมไว้ในบทท่ี 2 และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยจดัเก็บข้อมูล
ในการลงพืน้ท่ีภาคสนามแบบการศกึษาเชิงคณุภาพ จากการสงัเกตและสมัภาษณ์ ผู้วิจยั ลงพืน้ท่ี 
ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวของกับภูมิปัญญาผ้าไหมโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ทัง้เชิงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของผ้าโฮล กระบวนการผลิตผ้าไหมโฮลจากสีย้อมธรรมชาติ ลวดลายท่ีมีผลต่อการสร้าง 
ชดุเฉดสีย้อมธรรมชาต ิท่ีพบในแหลง่นัน้ 

 
4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการลงพืน้ท่ี เพ่ือออกแบบเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล  
โดยการวิ เคราะห์ ลวดลาย กระบวนการทอ การย้อมสี วัสดุ ย้อมสีท่ีสร้างสีบนลวดลาย  
โดยใช้ทฤษฏีทางการออกแบบมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมทัง้ทางทุติย  
ภมูิและปฐมภมูิ เพื่อน าออกแบบลวดลายท่ีเหมาะสมกบัผ้าไหม โดยเคร่ืองมือประกอบด้วย  

4.1. การวิเคราะห์ผ่านทฤษฏีอัตลักษณ์ทางการออกแบบ การสังเคราะห์ลวดลาย เส้น 
สาย จดุ รูปทรง การจดัองค์ประกอบ การส่ือความหมายของลวดลายผ่านผืนผ้าดงัเดิมและผืนผ้า
ร่วมสมยั ประกอบด้วย 

ผ้าโฮลเปราะห์ ส าหรับบรุุษสวมใส ่รูปแบบดงัเดมิ 5 ผืน รูปแบบประยคุ 5 ผืน 
ผ้าโฮลแสร็จ ส าหรับผู้หญิงสวมใส ่รูปแบบดงัเดมิ 5 ผืน รูปแบบประยคุ 5 ผืน 
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4.2. วิเคราะห์สีย้อมธรรมชาติท่ีเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโฮล โดยการศกึษาขัน้ตอนการ
ย้อมประกอบด้วย วัสดุย้อมสีธรรมชาติ สารติดสีท่ีใช้ในกระบวนการย้อมพืน้ถ่ิน ขัน้ตอน  
การมดัย้อมท่ีท าให้เกิดลวดลาย การทดลองย้อมเส้นไหมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากคร่ังเข ประโหด 
เข คราม ด้วยวิธีการย้อมทาง ภมูิปัญญา  

4.3. ออกแบบแบบร่างลวดลายผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหม ท่ีได้จากการวิเคราะห์ท่ี 1,2 และ 3 
ก าหนดต้นแบบจ านวน 7 ต้นแบบลวดลาย ผ่านตารางกราฟ 2 มิติ แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ท่ีมีองค์ความรู้ วฒันธรรม ประเพณี คติความเช่ือ กระบวนการทอผ้าของผ้าโฮลใน
จงัหวดัสริุนทร์ และผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอ ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญในการ น าผ้าไทยต่อ
ยอดเป็นผลิตภณัฑ์ในรูปแบบสากล ท าการเลือกต้นแบบผ่านแบบประเมิน โดยคดัเพียง 4 ชิน้งาน
เพ่ือผลิตเป็นต้นแบบ 

4.4. ผู้ วิจยัน ากลุ่มตวัอย่างเฉดสีมาสร้างแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคส ารวจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีตอ่เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล จากพฤติกรรมผู้บริโภคในบริบทของ
สงัคมในปัจจบุนั เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหมจากเฉดสีย้อมธรรมชาต ิ
ภูมิปัญญาผ้าไหมโฮล จ านวน 115 ชุด น าข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์มาประมวลผลด้วย
โปรแกรมทางสถิตสิ าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆของแบบสอบถามและเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

4.5. สร้างผลิตภณัฑ์ต้นแบบลวดลายผ้าจากเฉดสียอมธรรมชาติตามภูมิปัญญาผ้าโฮล 
โดยทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากแบบร่างทัง้ 3 แบบท่ีผู้ เชียวชาญเป็นผู้ เลือก พร้อมทัง้สรุปผลการ 
ด าการวิจัยในการพัฒนาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าไหมโฮล สู่การต่อยอดนวตักรรม
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหม 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลในลักษณะการ

ผสมผสานข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ส่ือออนไลน์ เว็บไซต์ 
โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิจากการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยจัดเก็บ
ข้อมลูในการลงพืน้ท่ีภาคสนามแบบการศกึษาเชิงคณุภาพ จากการสงัเกตและสมัภาษณ์ ข้อมลูท่ี
เก่ียวของกบัภูมิปัญญาผ้าไหมโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ ทัง้เชิงประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของผ้าโฮล 
กระบวนการผลิตผ้าไหมโฮลจากสีย้อมธรรมชาติ ลวดลายท่ีมีผลต่อการสร้างชุดเฉดสีย้อม
ธรรมชาตใินพืน้ท่ีเปา้หมาย 

จากการรวมรวมข้อมูลผู้ วิจัยจึงน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามกรอบการวิจยั เพ่ือ
ออกแบบเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของ ลวดลาย กระบวนการ
ทอ การย้อมสี วสัดยุ้อมสีท่ีสร้างสีบนลวดลายผ้าภูมิปัญญาดงัเดิมของการทอผ้ามดัหม่ีโฮล โดยใช้
ทฤษฎีทางการออกแบบมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองย้อมสี สร้างเฉดสี
ย้อมธรรมชาติและการใช้งานตามทฤษฎีการใช้สีทางการออกแบบ น าออกแบบลวดลายท่ี
เหมาะสมกบัผ้าไหม โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

ขัน้ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบเฉดสีย้อมธรรมชาติและลวดลายจากสีย้อม
ธรรมชาติจากภูมิ ปัญญาผ้าโฮล ด้วยเทคนิคการท าลวดลายจากการย้อมสีธรรมชาต ิ  
โดยการศึกษาความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทุกด้าน ด้านภูมิศาสตร์ 
วฒันธรรม วิธีชีวิต การน าไปใช้ และบริบทของการทอผ้าไหมโฮลในปัจจบุนัซึง่ได้มีวิวฒันาการของ
ลวดลายมาตามยุคสมยั ส าหรับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการน าเฉดสีย้อมธรรมชาติ
จากผ้าโฮลมาพฒันาลวดลายผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหมให้มีความเป็นสากล  

ขั ้นตอนที่  2 การวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีอัตลักษณ์ทางการออกแบบ การสังเคราะห์
ลวดลาย เส้น สาย จุด รูปทรง การจัดองค์ประกอบ การส่ือความหมายของลวดลายผ่านผืนผ้า
ดัง้เดิมและผืนผ้าร่วมสมยั ประกอบด้วย ผ้าโฮลเปราะห์ ส าหรับบุรุษสวมใส่ รูปแบบดัง้เดิม 5 ผืน 
รูปแบบประยุกต์ 5 ผืน ผ้าโฮลแสร็จ ส าหรับผู้หญิงสวมใส่ รูปแบบดัง้เดิม 5 ผืน รูปแบบประยุกต์  
5 ผืน 

ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองสร้างเฉดสีย้อมธรรมชาติของผ้าโฮล ท่ีเป็นมาตรฐานตรานกยูง
พระราชทานส าหรับสีย้อมธรรมชาติ โดยเส้นใยก าหนดให้ใช้เส้นไหมท่ีเป็นพันธุ์ไหมเหลืองท่ีมี  
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การปลูกหม่อนเลีย้งไหมสาวในครัวเรือน เรียกอีกอย่างว่าไหมหัตถกรรม สร้างการทอลองกลุ่ม  
ชดุเฉดสีเส้นไหม โดยกไหนดการทดลองจากการวิเคราะห์การย้อมสีธรรมชาติในภมูิปัญญาผ้าโฮล
จงัหวดัสริุนทร์ ประกอบด้วย วสัดยุ้อมสีธรรมชาติ สารตดิสีท่ีใช้ในกระบวนการย้อมพืน้ถ่ิน ขัน้ตอน
การมดัย้อมท่ีท าให้เกิดลวดลาย แล้วจงึน ามาการทดลองย้อมเส้นไหมด้วยสีย้อมธรรมชาตจิากคร่ัง
เข ประโหด เข คราม  

น ากลุ่มสีท่ีได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบกับสีของ Pantone เม่ือเปรียบเทียบเฉดสี
แล้วจึงน าข้อมูลทัง้หมดมาสังเคราะห์และสร้างแผนภาพแนวทางวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจาก  
ภูมิปัญญาผ้าโฮล แล้วจึงน ากลุ่มตัวอย่างสีท่ีได้จากแผนภาพมาสร้างแบบสอบถามกับกลุ่ม
ผู้บริโภคส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีตอ่เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล เพ่ือหาแนวทางการ
ออกแบบร่างลวดลายสิ่งทอไหม 

ขัน้ตอนที่ 4 ออกแบบแบบร่างลวดลายผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหม ท่ีได้จากการวิเคราะห์ตาม
ขัน้ตอนท่ี 1-4  ก าหนดต้นแบบจ านวน 21 ต้นแบบลวดลาย ผ่านตารางกราฟ 2 มิติ แล้วให้
ผู้ เช่ียวชาญผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยเป็นผู้ เชียวชาญใน 3 ด้าน (1) ผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งทอ 
(2) ผู้ เช่ียวชาญในภูมิปัญญาการทอผ้าของจังหวัดสุรินทร์ (3) ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ลวดลายและพฒันาสิ่งท่ีน าผ้าไทยตอ่ยอดเป็นผลิตภณัฑ์ในรูปแบบสากล ท าการเลือกต้นแบบผา่น
แบบประเมินและการสมัภาษณ์ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด โดยคดัเพียง 4 ชิน้งาน เพ่ือผลิตเป็น
ต้นแบบ ผู้ เช่ียวชาญ  

ขัน้ตอนที่  5 แบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภคส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อเฉดสี
ย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล โดยใช้ทฤษฎีของ สาโรช ไสยสมบัติ สร้างแบบสอบถามจากกรอบ
แนวคิด เพ่ือศึกษาแนวคิดการออกแบบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า สร้างแบบสอบถามและ
แจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 115 ชุด โดยท าการสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์กับกลุ่มผู้ บริโภคส ารวจพฤติกรรมของผู้ บริโภคท่ีมีต่อเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล  
จากพฤติกรรมผู้ บริโภคในบริบทของสังคมในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมจากเฉดสีย้อมธรรมชาติ ภูมิปัญญาผ้าไหมโฮล เม่ือได้ท าการสอบถามจึง 
น าข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของ
แบบสอบถามและเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

ขัน้ตอนที่ 6 สร้างผลิตภณัฑ์ต้นแบบลวดลายผ้าจากเฉดสียอมธรรมชาติตามภมูิปัญญา
ผ้าโฮล โดยทดลอง สร้างผลิตภัณฑ์จากแบบร่างทัง้ 3 แบบท่ีผู้ เชียวชาญเป็นผู้ เลือก พร้อมทัง้
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สรุปผลการด าการวิจยัในการพฒันาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าไหมโฮล สู่การต่อยอด
นวตักรรมผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหม 

 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบเฉดสีย้อมธรรมชาตแิละลวดลายจากสีย้อมธรรมชาตจิาก
ภูมิปัญญาผ้าโฮล 

จากการศกึษาภูมิปัญญาการสร้างสีของลวดลายโฮล วสัดใุห้สี เส้นใย กระบวนการย้อม
สีทางวฒันธรรม ผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ สรุปได้วา่ประวตัิศาสตร์การพฒันาภูมิปัญญาของผ้าโฮล
ในปัจจบุนัมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง วฒันธรรม และความเช่ือท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตัง้แต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการปกครองเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากท่ีส่งผลต่อภูมิปัญญา 
ผ้าโฮล ซึ่งช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และในช่วงรัชกาลท่ี 5 ผ้าโฮลได้ถกูยกเลิกไมใ่ห้ใช้เน่ืองจากเห็น
ว่าล้าสมัย และช่วงเวลาท่ี เกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิ ปัญญาผ้าโฮลคือช่วงเวลาของ  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีนโยบายและประกาศให้หญิงชายสวมใส่เสือ้ผ้าแบบตะวันตก  
พร้อมทัง้รูปแบบของวฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเต็มตวั ทัง้ในด้านการเรียน
การสอนรูปแบบของศิลปะตะวนัตกท่ีเข้ามาตัง้แต่ช่วง รัชกาลท่ี 4 จนมาถึงช่วงท่ีสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ ได้เดินทางไปเจริญสมัพนัธไมตรีกบัตา่งประเทศ ได้น าแนวคดิของการออกแบบตะวนัตก
มาประยกุต์กบัผ้าไทย ท าให้เกิดการรือ้ฟืน้ภมูิปัญญาผ้าไหมและผ้าทอพืน้ถ่ินของไทยประเภทอ่ืนๆ 
ตามมาโดยชว่งพฒันาการของ ภมูิปัญญาผ้าโฮล 

 
2.การวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีอัตลักษณ์ทางการออกแบบ การสังเคราะห์ลวดลาย เส้น สาย 
จุด รูปทรง การจัดองค์ประกอบ การส่ือความหมายของลวดลายผ่านผืนผ้าดัง้เดมิและผืน
ผ้าร่วมสมัย 

เม่ือได้ข้อมูลด้านพัฒนาการทางด้านภูมิปัญญาท่ีส่งผลต่อผ้าโฮลในปัจจุบันตาม
การศึกษาภูมิปัญญาการสร้างสีของลวดลายโฮล วัสดุให้สี เส้นใย กระบวนการย้อมสีทาง
วฒันธรรม ผ้าโฮลในจงัหวดัสุรินทร์ พบว่าลวดลายผ้าในปัจจบุนัสรุปได้วา่ลกัษณะของผ้าโฮลเป็น
ผ้าไหมท่ีสร้างลวดลายด้วยการมัด โอบ ย้อม หรือเรียกว่ามดัหม่ี มีความยาวตัง้แต่ 4 เมตรขึน้ไป
และมีหน้ากว้างขนาด 1 เมตร ถึง เมตรคร่ึงบ่างครัง้จะน าผ้าโฮลสองผืนมาเย็บต่อกันเน่ืองจาก
ข้อจ ากัดของฟันหวีและก่ีทอผ้า ซึ่งทอด้วยโครงสร้างผ้าแบบ 3 ตะกอ ย้อมสีด้วยวัสดุย้อมสี
ธรรมชาติ โดยองค์ประกอบของสีหลกัคือสีแดงเม็ดมะขาม เน่ืองจากเส้นยืนในวฒันธรรมเขมรนิยม
ย้อมเส้นยืนด้วยคร่ังซึ่งให้สีแดงเข้ม และมดัหม่ีด้วยการเร่ิมจากสีเหลืองจากไม้ย้อมสีท่ีให้สี 2 ชนิด
คือ ประโหด และเข ต่อมาจึงมัดปิดสีเหลือง มดัเอาสีแดงแล้วจึงย้อมด้วยคร่ัง เม่ือได้สีแดงและสี
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เหลืองแล้ว จงึโอบหม่ีครัง้สดุท้ายเพ่ือให้ได้สี เขียว มว่ง และน า้เงินด้วยคราม นอกจากนัน้สีด าท่ีพบ
ในผืนผ้าจะได้จากการย้อมทับด้วยโคลนหรือย้อมทับด้วยครามจ านวนหลายครัง้เพ่ือให้ได้สีด า 
และสีขาวท่ีเห็นบนผืนผ้าเกิดจากสีของเส้นไหมท่ีไม่ได้รับการย้อมหรือการมัดกัน้ลวดลายสร้าง
โครงร่างลายบนโฮงหม่ี องค์ประกอบของสีผ้าโฮลประกอบด้วย แดง เหลือง เขียว น า้เงิน ม่วง ขาว 
ด า นอกจากสีท่ีได้จากการย้อมแล้วลวดลายของผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ ยังแบ่งออกเป็นโฮล
เปราะฮ์ โฮลแสร็จ โฮลปิดาน  

โฮลเปราะฮ์ เป็นผ้าสมปักปูมส าหรับบุรุษสวมใส่ องค์ประกอบลวดลายประกอบด้วย 
ของผ้าหรือสงัเวียน เชิงผ้า ช่อแทงท้อง ท้อผ้า โดยลวดลายของท้องผ้าจะมีความแตกต่างกันแบ่ง
ออกเป็นลายดอกใหญ่ ดอกกลางและดอกเล็ก ลวดลายดอกใหญ่นัน้จะปะกอบด้วยลายก้านแยก
หรือตาข่ายนาคเกีย้วล้อมรอบดอกประจ ายามขนาดใหญ่ ใส่ดอกจะมีใส่ดอกลายส่ีเหล่ียมขนม
เปี ยกปูน ล้อม รอบ ด้ วยลาย ส่ี เห ล่ี ยมย่ อมุม ไม้ สิ บสอง ลายดอกกลางจะ มี ลักษณ ะ  
การจัดองค์ประกอบลายแบบสร้างสังวาลไส้เป็นลวดลายเคร่ืองแขวนประเภทกลิ่นตะแคงหรือ
ระย้า ในบางผืนผ้า ท่ีพบจะมีเพียงลายดอกประจ ายามส่ีกลีบรวมกับลายโคมเจ็ดหรือโคมเก้า  
จดัองค์ประกอบแบบสร้างสงัวาล ลายดอกเล็กนัน้จะมดัเป็นลายโคมแบบหยาบไม่มีความซบัซ้อน
เท่ากับลายดอกใหญ่และลายดอกกลางแต่องค์ประกอบท้องผ้า สังเวียง ช่อแทงท้อง จะอยู่ครบ
ทัง้หมด 

โฮลแสร็จ ซึ่งในอดีตเกิดจากการมดัลวดลายแบบ โฮลเปราะฮ์ แตเ่น่ืองจากความเคารพ
ในกฏเกณฑ์การนุง่ผ้าตามประเพณี จารีตท่ีมีมา สตรีผู้ทอผ้าจึงน าลวดลายผ้าโฮลเปราะฮ์มาสลาย
ลวดลาย โดยการน าล าหม่ีมาสลบัต าแหน่งในการทอพร้อมกับการทอเส้นไหมสี แดง เขียว และ
เหลือง เพ่ือให้เกิดการคล่ีคลายลวดลายยงัคงให้ความเป็นสิริมงคลและสตรีก็สามารถสวมใส่ได้  
ซึ่งในปัจจุบนั จะเห็นว่านอกจากการทอสลับเป็นลายริว้แล้วยงัมี การเพิ่มการทอผ้ากระเนียวหรื
อการควบเส้นไหม 2 เส้น 2 สี ทอสลบัขัน้ระหวา่งมดัหม่ีริว้ และกระเนียม  

โฮลปิดานหรือจองซิน เป็นผ้าท่ีมีการมัดหม่ีเป็นรูปสัตย์ ช้าง ม้า นาค รูปแบบของ
ปราสาท หอไตย์ และเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธศาสนา สีจะประกอบด้วย สีม่วงเปลือกมังคุด แดง 
เขียว คราม เหลือง ซึ่งสีท่ีใช้ จะมีความกลมกลืนกันจากการย้อมทับเป็นการผสมสีให้ได้สีใหม่
ขึน้มา  

ในปัจจุบนัจะพบผ้าโฮลได้ในหลายอ าเภอในจังหวดัสุรินทร์ซึ่งผ้าจะมีลวดลายท่ีได้รับ  
การประยุกต์จากภูมิปัญญาท่ีส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่ลูกหลาน แต่กระบวนการมัดลวดลาย  
การย้อมสีธรรมชาติไม่ได้รับการถ่ายทอดย้อมสีเคมีเป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัคงทอผ้าแบบโบราณคือ



  98 

การทอผ้าสามตะกอจึงท าให้สีและลวดลายของผ้าโฮลจงัหวดัสริุนทร์มีความโดดเดน่ โดยในช่วงท่ี
ยังคงมีการนุงผ้าสมปักปูมว่าราชการ ได้มีข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์ท่ีนุ่งผ้าโฮลเปราะฮ์ออก
ปฏิบตัริาชการ จนถึงชว่งท่ียกเลิกการนุง่ผ้าสมปักปมู  

 
3.การทดลองสร้างเฉดสีย้อมธรรมชาตขิองผ้าโฮล ท่ีเป็นมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน
ส าหรับสีย้อมธรรมชาติ 

ในการศกึษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮลผู้ วิจยัศึกษาแม่สีในการให้สี แดง 
เหลือ และน า้เงิน ในรูปแบบของการย้อมและสร้างรูปแบบของการเกิดสีเป็นวงจรสีท่ีนกัออกแบบ
สามารถน าไปใช้ส่ือสารงานออกแบบและกบัช่างทอ เพ่ือจะผลิตผ้าทอท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉดสี  
ท่ี เกิดขึ น้นั น้จะเป็นแนวทางการส่ือสารการเ ลือกใช้สีระหว่างผู้ ทอผ้าและนักออกแบบ  
และลดข้อผิดพลาดของสีท่ีจะผิดเพียนจากการเลือกวสัดยุ้อมสีและกระบวนการย้อมให้ได้สีตามท่ี
ต้องการอย่างมีแนวทาง เพ่ือพฒันาลวดลายผ้าจากสีย้อมธรรมชาติท่ีเป็นแบบสากลและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างมี ผู้วิจยัจึงได้สร้างเคร่ืองมือการทดลองศกึษาเฉดสีท่ีได้จากการสงัเคราะห์
ข้อมลูทางภูมิปัญญาของผ้าโฮล จากการทดลองย้อมเส้นไหม สร้างเฉดสีย้อมธรรมชาตขิองผ้าโฮล 
โดยเส้นใยก าหนดให้ใช้เส้นไหมท่ีเป็นพนัธุ์ไหมเหลืองท่ีมีการปลกูหม่อนเลีย้งไหมสาวในครัวเรือน 
เรียกอีกอย่างว่าไหมหัตถกรรม สร้างการทดลองกลุ่มชุดเฉดสีเส้นไหม โดยการทดลองแบ่งเป็น  
2 ขัน้การทดลองตามสดัส่วนตามท่ีนกัวิจยัได้ก าหนด และทดลองย้อมสีธรรมชาตขิัน้ท่ี 2 เพ่ือให้ได้
เฉดสีท่ีมีความหลากหลาย โดยการน าสีย้อมธรรมชาติมาผสมหรือการย้อมทบัซ า้กบัครามและคร่ัง 
โดยใช้สดัส่วนของหม้อครามในขัน้ตอนท่ี 1 ประกอบด้วยการทดลองย้อมสีแดงด้วยคร่ังทบัคราม 
ย้อมสีเหลืองด้วยแก่นแขทับคราม ย้อมสีเหลืองด้วยเปลือกประโหดทับคราม ย้อมฟ้าครามทับ
คราม ย้อมสีส้มด้วยประโหดและแขย้อมทับด้วยคร่ัง โดยใช้มาตรฐานการย้อมสีธรรมชาติ  
และตรวจสอบการตกสี ด้วยมาตรฐานของกรมหม่อนไหมว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรอง
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย พ.ศ. 2554  

จงึสรุปได้วา่การทดลองย้อมสีและจบักลุ่มสีจากสีท่ีได้จากการย้อมตามภูมิปัญญาผ้าโฮล
ด้วยเทคนิคผ้าไหมมัดหม่ีจะนิยมใช้สีธรรมชาติและมัดย้อมหลายครัง้ มีความประณีต ละเอียด  
ทุกขัน้ตอน สีของผ้าโฮลจะประกอบด้วย 5 สี ได้แก่ ด า แดง เหลือง น า้เงิน และเขียว สีเหล่านีไ้ด้
จากการย้อมด้วยวสัดใุห้สีย้อมธรรมชาติได้แก่ คร่ัง คราม ประโหด แข และขัน้ตอนการย้อมจาก  
ภูมิปัญญาผ้าโฮล เนือ้ผ้ามักมี 2 สี ด้านหน้าเป็นสีอ่อน อีกด้านหนึ่งเป็นสีเข้มกว่า เน่ืองจากมี
โครงสร้างผ้า 3 ตะกอ ท าให้เส้นยืนเห็นสีชัดเจนเฉพาะด้านเดียว ผลจากการทดลองย้อมสี
ธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮลในวสัดไุหมตามเคร่ืองมือการทดลองการวิจยัพบว่า สีท่ีย้อมด้วย
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ภูมิปัญญาผ้าโฮล เกิดสีท่ีครอบคลมุทัง้วงจรสี ได้แก่สีย้อมธรรมชาติขัน้แรก ได้แม่สี 3 สี คือ สีแดง 
ย้อมจากคร่ังน า้แรก สีชมพู่ ย้อมได้จากคร่ังน า้ท่ี 2 สีฟ้าย้อมได้จากคราม สีเหลือง ย้อมจาก 
ประโหด สีเหลืองทอง ย้อมจากแข สีย้อมธรรมชาตขิัน้ท่ี 2 เกิดจากการย้อมทบัครามและคร่ัง โดยสี
ม่วงย้อมด้วยคร่ังทบัคราม สีน า้เงินเข้มย้อมทบัครามหลายหม้อ สีเขียวย้อมประโหดทบัด้วยคราม 
สีน า้ตาลอมเขียวย้อมแขทบัด้วยคราม และสีส้มย้อมประโหดและทบัด้วยคร่ัง  

จากการการสงัเคราะห์ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้าโฮลและผลของการทดลองย้อมเส้น
ไหม สรุปได้วา่การพฒันาการของทฤษฏีสีตะวนัตกสง่ผลตอ่แนวคดิการออกแบบของไทยเป็นอยา่ง
มาก ทัง้ในการเรียนการสอนของภาคการศึกษา ภาคการค้า และภาคการบริโภคของประชาชนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ แนวคิดการก าเนิดสีแบบตะวนัตกได้กลายเป็นรูปแบบของสีท่ีเป็น
สากลท่ีทั่วโลกสามารถเข้าใจได้ น ามาสู่การพัฒนาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากกระบวนการให้สี  
ของผ้าโฮลจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ปฐมภูมิ  ทัง้แบบสังเกต สัมภาษณ์  จดบันทึก  
ด้านภูมิศาสตร์ วฒันธรรม วิธีชีวิต การน าไปใช้ และบริบทการพฒันาการผ้าโฮลตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนั ซึ่งได้มีการปรับเปล่ียนลวดลายและสีตามยคุสมยัท่ีสอดคล้องกบัสภาวะของโลกและการ
ใช้งานในปัจจบุนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 76 รูปภาพแสดงพฒันาการทฤษฏีสีของตะวนัตก 
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จากการศึกษาเฉดสีท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้าโฮล จากการ
ทดลองย้อมเส้นไหม จากการศึกษาพัฒนาการของทฤษฏีสีในตะวันตกเพ่ือเปรียบเทียบน ามา
สงัเคราะห์ร่วมกับสีท่ีเกิดขึน้จากการย้อมสีธรรมชาติในภูมิปัญญาผ้าโฮล สรุปได้ว่าในช่วงเวลาใน
พฒันาการของแนวคิดเร่ืองการก าเนิดสี นัน้นกัวิทยาศาสตร์นักวิชาการสาขาการออกแบบ และ
สาขาอ่ืนให้ความส าคญัอย่างชัดเจน เพ่ือหาการก าเนิดเฉดสีในหลากหลายแนวทางท่ีสามารถ
น าไปใช้ในบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะด้านการพิสูตรการมองเห็นของมนุษย์ การออกแบบ งานศิลปะ 
และงานทางด้านสนุทรียะ โดยจดุเร่ิมต้นของการก าเนิดสีคือวตัถแุละสารเคมีให้สี เม่ือวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีเข้ามาเกิดการตัง้ค าถามมากมายเร่ืองการก า เนิดสี การสร้างสี การผสมสี เพ่ือ
ลอกเลียนแบบการมองเห็นให้ได้มากท่ีสุด หลังจากนัน้งานศิลปะจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การศึกษาการก าเนิดสี การขยายเฉดสี เพ่ือน าไปใช้งานทางศิลปะ โดยเร่ิมมีการพัฒนาเร่ืองค่า
น า้หนกัของสีให้เหมือนกับแสงท่ีเห็นจริง ต่อมาจึงเร่ิมการการสร้างแนวทางการเลือกใช้สีโดยการ
จบัหมวดหมูข่องสี โทนสี และวิธีการใช้ง่ายแบบง่าย ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 แนวทางการใช้สี
ท่ีชัดเจนเร่ิมเกิดขึน้ตามรูปแบบของศิลปะในยุคสมัยท่ีทุกอย่างมีเหตุผลนอกเหนือจากความ
สนุทรียะ ท าให้การศกึษาเร่ืองสีมีการพฒันาการมาจนถึงปัจจบุนั เพ่ือตอบสนองการใช้งานของสี
ในมิตติา่งๆ 

3.1 การเปรียบเทียบการทดลองย้อมสีจากภูมิปัญญาผ้าโฮลกับ Pantone  
เม่ือน ามาสงัเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบกบัพฒันาการแนวทางการเกิดสีหรือเรียกว่าวงจรสี

ในรูปแบบของตะวนัตกกบัการเกิดสีจากภูมิปัญญาผ้าโฮล สามารถสรุปได้เป็นเฉดสีท่ีครอบคลมุสี
ตัง้แตสี่ แดง น า้เงิน เหลือง เขียวและมว่ง ซึง่สีท่ีได้นัน้ก็สามารถเปรียบเทียบได้กบัสีขัน้ท่ี 1 คือ แดง 
น า้ เงิน  เห ลือง และขัน้ ท่ี  2 ม่วง เขียวน า้ตาล ส้ม  ผู้ วิจัยจึงท าการเรียงล าดับการเกิดสี  
สร้างแผนภาพตารางการเกิดสี โดยน าสีท่ีย้อมด้วยเส้นไหมมาท าการเทียบ Pantone เพ่ือหาสีจริง
มาประกอบกบัการจดัเรียงข้อมลูและก าหนดแนวทางการสร้างเฉดสีเพ่ือใช้งานในการออกแบบสิ่ง
ทอ จากการศึกษาพบว่าการออกแบบสิ่งทอส าหรับนักออกแบบส่วนใหญ่จะใช้การออกแบบใน
รูปแบบของการสร้างรูปภาพแบบ 2 มิติ ทัง้การวดภาพ การออกแบบในรูปแบบตารางกราฟ  
และในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเลือกใช้สีผ่านรูปแบบการมองเห็นจากสีท่ีเกิดขึน้จริง ทางผู้วิจยั
จงึน าเส้นไหมย้อมสีท่ีได้จากการสรุปผลการทดลอง น ามาจบักลุ่มสีและเทียบกบั Pantone CMYK 
และ Pantone fashion home paper (TPX) ซึ่งเป็นตระกูลของสีท่ีเหมาะส าหรับการออกแบบสิ่ง
ทอในแบบร่าง 2 มิติ รวมถึงการออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท่ีน าสีท่ีเป็นตระกูลสากล
มาเปรียบเทียบกับสีบนเส้นไหม จะมาช่วยในเร่ืองความแม่นย าของสีสร้างความเข้าใจ สะดวก 
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และเป็นสากลในการใช้งาน นกัออกแบบและผู้ทอผ้าสามารถค านวณปริมาณการเลือกใช้สีและ  
ลดข้อผิดพลาดในการก าหนดแบบร่างก่อนท่ีจะทอผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ภาพประกอบ 77 รูปเฉดสีย้อมธรรมชาติเปรียบเทียบกับ Pantone 
 

จากการเปรียบเทียบเฉดสีแล้วจึงน าข้อมูลทัง้หมดมาสังเคราะห์และสร้างแผนภาพ
แนวทางวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภูมิปัญญาผ้าโฮล โดยก าหนดจากแม่สีหลกัคือ แดงจากคร่ัง 
เหลืองจากประโหดและแข สีฟ้าจากคราม เป็นสีหลกั ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสีขัน้ท่ี 2 คือสีครามเป็นสีท่ี
มีผลท าให้เกิดสี ม่วง เขียว น า้ตาล ส้ม โดยจะพบวา่สีครามสร้างคา่น า้หนกัเข้มขึน้ในสีขัน้ท่ี 2 ผา่น
การย้อมครามซ า้หลายๆครัง้ ยิ่งย้อมทับมากเท่าไรค่าน า้หนักของสีขัน้ท่ี 2 ก็จะเข้มขึน้เท่านัน้ 
นอกจากนีสี้แดงจากคร่ังยงัสามารถสร้างค่าน า้หนกัอ่อน จากการย้อมน า้ครัง้ท่ีเหลือจากการย้อม
ครัง้แรก ยิ่งเม็ดสีคร่ังน้อยเท่าไร สีท่ีได้จะมีคา่น า้หนกัท่ีออ่นลง ผลท่ีเกิดขึน้จากคา่น า้หนกัออ่นและ
เข้มนัน้ เกิดจากกระบวนการย้อมสีของภูมิปัญญาผ้าโฮล เน่ืองจากตามหลักการย้อมทางภูมิ
ปัญญาจ าเป็นต้องย้อมร้อนก่อนจึงจะมาย้อมเย็น ดัง้นัน้การย้อมคร่ัง ประโหด และแข จ าเป็นต้อง
ย้อมก่อนท่ีจะน ามาย้อมทับด้วยคราม เน่ืองจากครามนัน้จ าเป็นต้องย้อมด้วยวิธีการย้อมเย็น
เท่านัน้ หากย้อมครามก่อนแล้วไปย้อมร้อน สีครามจะหลุดออกจากเส้นใยทนัที จากล าดบัขัน้ใน
การย้อมท่ีจ าเป็นท าให้รูปแบบของตารางแผนภาพวงจรการเกิดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้า
โฮลจงึน าครามมาเป็นตวัสร้างสีขัน้ท่ี 2 และคา่น า้หนกั 
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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 

 
จากภาพวงจรสีเส้นไหมท่ีเกิดจากการย้อมสีด้วยภูมิปัญญาผ้าโฮล ผู้ วิจยัสามารถสร้าง

แผนภาพสีส าหรับนักออกแบบเพ่ือให้การใช้งานสะดวกและเข้าใจได้แบบสากล ส าหรับการ
เลือกใช้สีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญา ผ้าโฮลด้วยการจัดเรียงสีของ Pantone CMYK และ 
Pantone fashion home paper (TPX) เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ลกัษณะของตระกูลสีทัง้ 2 ตระกลูก็จะใช้งานในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน สีในตระกูล CMYK เหมาะ
ส าห รับ ใช้ งาน ใน  Programs Adobe illustrator, photoshop แล ะ  indesign ตระกู ล ของ สี 
Pantone fashion home paper (TPX) เหมาะส าหรับการใช้งานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เสือ้ผ้า และงานตกแต่งบ้าน การเลือกใช้สีทัง้ 2 ตระกูลในตารางแผนภาพวงจรเฉดสีย้อม
ธรรมชาติจะสนับสนุนการออกแบบให้แม่นย ามากยิ่งขึน้ เน่ืองจากสีจากหน้าจอใน Programs 
Computer อาจจะไม่ชดัเจนเท่ามองจากสีจริงของเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติเพราะเส้นไหมมีความ
มันวาว ท าให้การเทียบกับ Pantone สร้างความแม่นย าในการออกแบบยิ่งขึน้ ยังเป็นการช่วย
เลือกใช้สีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการคาดเคล่ือนของสี และลดข้อผิดพลาดของสีท่ีจะเกิดขึน้ จึง
น าสีทัง้ 2 ตระกลูมาจดัเรียงข้อมลูในตารางวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภมูิปัญญาผ้าโฮล 
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ภาพประกอบ 83 รูปการเทียบคา่สีในโปรแกรม pantone 
 

 
 

ภาพประกอบ 84ภาพที่ รูปภาพตารางแสดงเฉดสีย้อมแบบตาราง Pantone 
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3.2 การสร้างวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภูมิปัญญาผ้าโฮล 
เม่ือท าการแยกหมวดสีท่ีสอดคล้องกบัการน าไปใช้งานส าหรับการออกแบบจากข้อมลูท่ี

ได้ท าการสังเคราะห์จากการศึกษามาสรุปผลน าไปสู่ชุดองค์ความรู้วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติท่ี
เหมาะสมและเป็นสากลโดยสร้างเป็นวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภมูิปัญญาผ้าโฮล ด้วยแนวการ
สร้างวงจรแบบล าดบัขัน้ตอนการย้อมสีตามภูมิปัญญาอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอนการย้อม โดยตรง
กลางของวงจรคือสีท่ีแท้จริงของวสัดยุ้อมสีธรรมชาติ และเรียงล าดบัรัศมีของวงจรคือการสร้างสี
จากการย้อมทบัคร่ังและครามเป็นสีขัน้ท่ี 2 และการล าดบัความอ่อนแก่และคา่น า้หนกัของสีผ่าน
การย้อมทบั จงึสรุปวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภมูิปัญญาผ้าโฮลได้ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 85 รูปภาพวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภมูิปัญญาผ้าโฮล 
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3.3 การสร้างวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภูมิปัญญาผ้าโฮล 
จากวงจรสีท่ีได้ท าการสรุปการทดลอง ทางผู้วิจยัจึงน ามาจดัองค์ประกอบในการใช้งาน

ด้วยหลกัการการจดัองค์ประกอบสีในการใช้เฉดสีส าหรับการออกแบบ โดยปัจจยัการจบัคูสี่คือการ
ย้อมทบัตามรูปแบบของการย้อมสีผ้ามดัหม่ีในวฒันธรรมของการมดัหมาผ้าโฮลหรือการย้อมทบั
แบบมัดหม่ี เพ่ือให้การใช้งานของคู่สีเหล่านีมี้ความสอดคล้องกับกระบวนการย้อมสีธรรมชาต ิ
เน่ืองจากการย้อมสีธรรมชาตินัน้ไม่สามารถกดัสีออกด้วยสารเคมีเหมือนกับการย้อมสีเคมี วงจรสี
นีจ้ึงมีปัจจัยในการใช้งานด้วยการย้อมสีทับเป็นล าดับ โดยใช้การจับคู่สีในรูปแบบการใช้สีให้
กลมกลืนกนั และการใช้สีให้ตดักนั 

3.3.1 การใช้สีให้กลมกลืนกัน เป็นการใช้สีหรือน า้หนักของสีให้ใกล้เคียงกัน
หรือคล้ายคลึงกนั เชน่ การใช้สีแบบเอกรงค์ เป็นการใช้สีสีเดียวท่ีมีน า้หนกัออ่นแก่หลายล าดบั การ
ใช้สีข้างเคียง  

3.3.2 การใช้สีให้ตดักัน เป็นการใช้สีหรือน า้หนกัของสีให้แตกต่างหรือตรงกัน
ข้าม เช่น การใช้สีตรงข้าม เป็นคู่สีท่ีตรงข้ามกันในวงสีซึ่งเป็นสีท่ีตดักนัอย่างแท้จริง การใช้สีเกือบ
ตรงข้ามเป็นสีท่ีอยูเ่กือบตรงข้ามกนัในวงสี 

3.3.3 การใช้ค่าน า้หนักอ่อนแก่  ระดับความสว่างหรือความมืดของสีใน
ความสมัพนัธ์กบัล าดบัสีเทากลางท่ีแกนกลาง ซึ่งเรียงล าดบัจากความมืดสนิทถึงสว่างปานกลาง
และเรียงล าดบัจากสวา่งปานกลางถึงสวา่งจดั 

3.3.4 การใช้ความจดัของสี ความอ่ิมตวัของสีหรือท่ีเรียกวา่สีท่ีมีความจดัจ้านของสี 

 
ภาพประกอบ 86 สีโทนร้อน 



  109 

 
 

ภาพประกอบ 87 สีโทนเย็น 

 
 

ภาพประกอบ 88 การจบัคูสี่สองสี คร่ังและคราม 
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ภาพประกอบ 89 การจบัคูสี่สองสี แข/ประโหดและคราม 

 

 
 

ภาพประกอบ 90 การจบัคูสี่ในใกล้เคียง 
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ภาพประกอบ 91การจบัคูสี่ตรงข้ามแบบ Y 

 

      
 

ภาพประกอบ 92 การจบัคูสี่ตรงข้ามแบบ Y 

 
4.การออกแบบแบบร่างลวดลายผลิตภัณฑ์ส่ิงทอไหม และผู้เช่ียวชาญผู้เช่ียวชาญ เลือก
ต้นแบบผ่านแบบประเมินและการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด  

จากการวิเคราะห์ความเป็นมาของผ้าโฮลแสร็จ ซึ่งในอดีตเกิดจากการมดัลวดลายแบบ 
โฮลเปราะฮ์ ซึ่งมีลกัษณะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดัหรือลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบปมูขุน
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นางหรือโฮลบุรุษ แต่เวลาทอต้องมาสลายลายด้วยการทอมดัหม่ีสลบัเส้นพุ่งให้เล่ือมลายกนั คัน่
ลายด้วยการตีเกลียวหางกระรอกหรือท่ีเรียกว่ากระเนียว พร้อมทัง้ทอลายริว้สี แดง เขียว และ
เหลืองสลบักนัไปตลอดหน้าผ้า เพราะกลวัจะตรงกบัผ้าโฮลบรุุษซึ่งสวมใส่ได้เฉพาะผู้ชายท่ีเป็นขนุ
นาง หากสวมใส่จะมีความผิดเวลานุ่งเน่ืองจากอดีตยงัไม่ยกเลิกธรรมเนียมผ้ายศ ตวัอย่าง ท่ีเป็น 
หลกัฐานของผ้านุ่งต่อเชิงของสตรีผู้ ดีชาวเขมรสุรินทร์ ยงัคงมีปรากฏอยู่จ านวนหนึ่ง ตามตระกูล
เก่าแก่ต่างๆ ซึ่งผู้ ใหญ่เล่าว่า ผ้าโฮลสตรีนัน้แต่เดิมทอตามเรือนผู้ ดีในตวัเมือง ซึ่งเป็นครอบครัว 
ข้าราชการหรือผู้ มีฐานะดี ก่อนจะนิยมแพระหลายไปยงัหมู่บ้านตา่งๆ ตามชนบทรอบนอก เรียกว่า 
ปรรเต๊ือด (บรรทดั) และเรียกผ้าโฮลนัน้วา่โฮลปรรเตื๊อดหรือโฮลแสร็จ จนถึงปัจจบุนั  

การทอผ้าดงักล่าวจึงถือว่าเป็นการลุกขึน้มาท าอะไรท่ีแหกกฏเกณฑ์เดิมๆของผู้หญิงท่ี
เห็นว่าการเท่าเทียมกนัของความเป็นหญิงชายเป็นสิ่งท่ีควรกระท า ในเม่ือผู้หญิงสามารถทอผ้าใ ห้
สามีและลกูชายใส่ได้ แล้วท าไมตวัของพวกเธอเองจึงไมมี่สิทธ์ิท่ีจะสวมใส่ผลงานาของตนเอง ทาง
ผู้ วิจัยจึงน าความคิดในการทอผ้าของโฮลแสร็จมาเป็นแนวทางการออกแบบลวดลายผ้าและ
กระบวนการทอผ้าท่ีเร่ิมจากลวดลายส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดัท่ีมาจากองค์ประกอบรูปทรง เส้น ของ
ลายโคมพุม่ข้าวบิณฑ์ มาสร้างรูปทรงพืน้ฐานหรือท่ีในภมูิภาคอีสานเรียกว่าลายโคม น ามาตดัทอน
และจัดวางสลับต าแหน่ง พร้อมทัง้แทรกด้วยเส้นท่ีเป็นคู่สีตรงข้ามส่ือสารถึงความแทรกซึมถึง
ความคิดท่ีแตกต่าง น าสู่คู่สีท่ีเป็นคู่สีตรงข้ามท่ีเกิดจากลายหม่ีและเส้นท่ีทอขัด เม่ืออยู่ทัง้ 2 
เทคนิคการทอ ด้วยกนัจะเกิดความกลมกลืนกนัไมว่า่จะชาย หญิง หรือเพศอ่ืนๆ ในสงัคมปัจจบุนั  

การออกแบบนีจ้ะใช้การจัดองค์ประกอบและเทคนิคการย้อมสีด้วยวงจรเฉดสีย้อม
ธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮล โดยเลือกใช้จากกลุ่มสีจากการจบัคูสี่ตามการวิเคราะห์การใช้สีให้
กลมกลืนกนัการใช้สีให้ตดักนั การใช้สีเกือบตรงข้ามเป็นสีท่ีอยู่เกือบตรงข้ามกนัในวงสี การใช้ค่า
น า้หนกัอ่อนแก่ การใช้ความจัดของสี ซึ่งผู้ วิจัยได้วิเคราะห์จากวงจรเฉดสีดงักล่าว โดยค านึงถึง
กระบวนการมัดหม่ีและการทอผ้าเป็นหลกั จึงออกมาเป็นแบบร่างลวดลายผ้า 2 มิติ จ านวน 21 
แบบร่าง โดยใช้โปรแกรม Programs Adobe illustrator โดยใช้สกุลของสีคือ CMYK ตามท่ีได้มี
การเปรียบเทียบสีตามขัน้ตอนการวิจยัท่ีผา่นมา 
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ภาพประกอบ 93ภาพแรงบนัดาลใจในการออกแบบลวดลาย (moot&tone) 

 

 
HOL01                                                                           HOL02 

 



  114 

 
HOL03                                                                           HOL04 

 

 
HOL05                                                                           HOL06 

 
HOL07                                                                          HOL08 
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HOL09                                                                          HOL10 

 

 
HOL11                                                                         HOL12 

 

 
HOL13                                                                           HOL14 
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HOL15                                                                           HOL16 

 

 
HOL17                                                                           HOL18 

 

 
HOL19                                                                           HOL20 
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HOL21                            

 

ความพึงพอใจตอ่แนวทางการออกแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี จากเฉดสีย้อมธรรมชาตใินภูมิ
ปัญญาผ้าโฮล ในจงัหวดัสริุนทร์ ให้มีเอกลกัษณ์ จากการตอ่ยอดการจบัคูสี่ผา่นวงจรเฉดสี 

 
ตาราง 8  ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

ระดับควำมเหมำะสมจำกผู้เชี่ยวชำญในกำร
เลือกลวดลำยผ้ำมัดหม่ี 

ระดับควำมเหมำะสมของ
กำรออกแบบลวดลำย 

ระดับควำมพึงพอใจ 

รูปแบบท่ี 1 HOL01 3 ปานกลาง 
รูปแบบท่ี 2 HOL02 4 ดี 
รูปแบบท่ี 3 HOL03 5 ดีมาก 
รูปแบบท่ี 4 HOL04 3 ปานกลาง 
รูปแบบท่ี 5 HOL05 3 ปานกลาง 
รูปแบบท่ี 6 HOL06 4 ดี 
รูปแบบท่ี 7 HOL07 5 ดีมาก 
รูปแบบท่ี 8 HOL08 5 ดีมาก 
รูปแบบท่ี 9 HOL09 3 ปานกลาง 
รูปแบบท่ี 10 HOL10 4 ดี 
รูปแบบท่ี 11 HOL11 4 ดี 
รูปแบบท่ี 12 HOL12 4 ดี 
รูปแบบท่ี 13 HOL13 4 ดี 
รูปแบบท่ี 14 HOL14 3 ปานกลาง 
รูปแบบท่ี 15 HOL15 3 ปานกลาง 
รูปแบบท่ี 16 HOL16 4 ดี 
รูปแบบท่ี 17 HOL17 4 ดี 
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รูปแบบท่ี 18 HOL18 3 ปานกลาง 
รูปแบบท่ี 19 HOL19 5 ดีมาก 
รูปแบบท่ี 20 HOL20 3 ปานกลาง 
รูปแบบท่ี 21 HOL21 3 ปานกลาง 
 

จากแรงบนัดาลใจของลวดลายมาจากผ้าโฮลสตรีหรือโฮลแสร็จท่ีมีการตดัทอน สลาย 
และสอดผสาน ลวดลายจากลวดลายของผ้าอัมปรมหรือผ้าสมบักปูม ท่ีเป็นผ้าผ้าอวยยศ  
จากกษัตริย์ส าหรับใส่เข้าราชการของขุนนางผู้ชาย ซึ่งผ้าโฮลสตรีเป็นผ้าท่ีแฝงความหมายถึงการ
เท่าเทียมกนั การเรียกร้องสิทธ์ิในความเป็นผู้หญิงในยุคสมยันัน้ โดยการน าลวดลายมดัหม่ีมาทอ
สลบัล าหม่ีและน าการทอขัน้มาสร้างองค์ประกอบลายใหม่ เพ่ือสะท้อนสถานะจากความเป็นเมีย
และแม่ สู่สถานะของช่างฝีมือผู้ทอผ้าให้ แก่ผู้ชาย จึงเกิดเป็นแบบร่างลวดลายและผู้ วิจยัได้สร้าง
แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือสอบถามระดับความเหมาะสมจาก  
ผู้ เชายวชาญ ด้านการพัฒนาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากกระบวนการให้สีของผ้าโฮล เพ่ือน าไป  
การคัดเลือกแบบร่างลวดลายผ้าและสิ่งทอ พัฒนาลวดลายสิ่งทอไหมต้นแบบจากเฉดสีย้อม
ธรรมชาติจาก ภมูิปัญญาผ้าโฮล โดยผู้ เชียวชาญได้เลือกแบบร่างลวดลายผ้าท่ี 19,8,3,7 ในอนัดบั
สูงสุด ในอัตราส่วนร้อยละ 5 ในระดับความพึงพอใจดีมาก รองลงมาแบบร่างลวดลาย  
ผ้า 2,6,10,11,12,13,16,17 ในอตัราส่วนร้อยละ 4 ในระดบัความพึงพอใจดี และอันดบัสุดท้าย
แบบร่างลวดลายผ้าท่ี 1,4,5,9,14,15,18,20,21 ในอตัราส่วนร้อยละ 3 ในระดบัความพงึพอใจปาน
กลาง 

 
5.แบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภคส ารวจพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อเฉดสีย้อมธรรมชาติ
จากผ้าโฮล  

แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือศึกษาในเร่ืองความต้องการด้านเฉดสีย้อมธรรมชาติ  
จากกระบวนการให้สีของผ้าโฮล สู่การพฒันาลวดลายและผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหม โดยใช้ทฤษฎีของ 
สาโรช ไสยสมบตัิ สร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิด และแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยงักลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 115 ชดุ โดยท าการสอบถามในรูปแบบออนไลน์กบักลุ่มผู้บริโภคส ารวจพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล จากพฤติกรรมผู้บริโภคในบริบทของสงัคมใน
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมจากเฉดสีย้อมธรรมชาต ิ  
ภูมิปัญญาผ้าไหมโฮล เม่ือได้ท าการสอบถามจึงน าข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ



  119 

ส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของแบบสอบถามและเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน เนือ้หาของ
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการซือ้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์สิ่ง

ทอไหมท่ีย้อมด้วยสีธรรมชาต ิ
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้ บริโภคท่ีมีต่อ เฉดสี กลุ่มสี การน าสีไปใช้ 

พฒันาลวดลายและผลิตภณัฑ์ สิ่งทอไหม 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อแบบร่างลวดลายผ้าท่ีน าเฉดสี

ย้อมธรรมชาตจิากผ้าโฮลมาใช้ในการออกแบบ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและผลการสอบถาม 
1. เพศ 

 
2. ระดับการศึกษา 
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3. อาชีพ 

 
 

4. รายได้ต่อเดือน 

 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมที่ย้อม
ด้วยสีธรรมชาติและผลการตอบแบบสอบถาม 
1. ท่านเคยชื่อผ้าไหมมัดหมี่หรือไม่ 

 
 

2. ท่านรู้จักผ้ามัดหมี่ประเภทผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์หรือไม่ 
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3. ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหม 

 
 

4. ท่านคิดว่าสีสันของผ้าไหมที่ย้อมสีธรรมชาติมีลักษณะสีแบบใด 

 
 

5. จุดประสงค์ใดที่ท่านเลือกซ้ือผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 

 
 

6. ท่านคิดว่าสินค้าประเภทไหมเหมาะกับการใช้ผ้าไหมย้อมธรรมชาติ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้บริโภคท่ีมีต่อ เฉดสี กลุ่มสี การน้าสีไปใช้ พัฒนาลวดลาย
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมและผลการตอบแบบสอบถาม 

โดยเลือกค่าล้าดับคะแนนความคิดพึงพอใจที่มีต่อเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาของผ้า
โฮล        จ.สุรินทร์ โดยใช้เสน้ไหมย้อมด้วยมีวัสดุย้อมสีคือ 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 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด 
 

 
 

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 ซ่ึง
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 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด  

 
 
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 
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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 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด  

  
 
9. กลุ่มเฉดสีโทนร้อน ผู้ตอบในระดับ 5 จ้านวน 67 คน ระดับ 4 จ้านวน 38 คน ระดับ 3 จ้านวน 9 
คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.46 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด  
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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
เชิงบวกมากท่ีสุด  

 
 

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 ซ่ึง
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 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อแบบร่างลวดลายผ้าที่น้าเฉดสีย้อมธรรมชาติ
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 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด 
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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 ซึ่งความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด  
 

 
 

 

 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามออนไลน์จะพบว่ากลุ่มผู้หญิงจะเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นร้อยละ 73 จากจ านวนทัง้หมดนอกนัน้เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 27 การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยอาชีพพนักงานบริษัทถือเป็นอันดับสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 23.5 
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รองลงมาเป็นข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.6 และนักออกแบบด้าน กราฟฟิค 
แฟชัน่ สิ่งทอ ผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 18.3 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30,000 ขึน้ไป คิดเป็นร้อย
ละ 45.9 รองลงมารายได้อยู่ท่ี 20,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.7 ผู้ บริโภคสาวนใหญ่
เลือกตอบว่าเคยใช้ผ้าไหมและไม่เคยใช้ในสดัส่วนท่ีเกือบเท่ากัน โดย นานๆครัง้ คิดเป็นร้อยละ 
42.1 ไม่เคยคิดเป็นร้อยละ 46.5 ทัง้นีผู้้บริโภคนัน้รู้จกัผ้าไหมโฮลในจงัหวดัสุรินทร์คิดเป็นร้อยละ 
46.5 และไม่รู้จกัคิดเป็นร้อยละ 53.5 โดยปัจจยัในการเลือกซือ้ผ้าไหมผู้บริโภคตดัสินในเป็นอนัดบั
แรกคือลวดลาย คิดเป็นร้อยละ 42.6 ล าดงัท่ีสองคือสีสนัคิดเป็นร้อยละ 20.9 และล าดบัท่ีสามคือ
คณุภาพคดิเป็นร้อยละ 20 แตมี่ผู้ตอบวา่การตดัสินใจซือ้ผ้าไหมด้วยราคาคดิเป็นร้อยละ 8.7 ดงันัน้
แบบสอบถามนีส้ามารถวิเคราะห์ได้ว่าจากความเช่ือเร่ืองราคาขอผ้าไหมสูงจนเกินไปเป็นปัจจัย
หลกัท่ีจะท าให้คนซือ้ผ้าไหมน้อยลง ซึง่แบบสอบถามนีส้ามารถเป็นแนวทางในการสร้างจดุเดน่ของ
ผ้าไหมด้วย ลวดลาย สีสนั และคณุภาพของผ้าไหมได้ โดยผู้บริโภคมีความคดิวา่สีสนัของผ้าไหมท่ี
ย้อมสีธรรมชาติให้โทนสีหมดคิดเป็นร้อยละ 54.8 ให้โทนสีสดเข้มคิดเป็นร้อยละ 20.9 และโทนสี
อ่อนคิดเป็นร้อยละ 19.1 จดุประสงค์ในการเลือกผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติผู้บริโภคซือ้เพ่ือเป็นของท่ี
ระลึก ของฝาก ของขวญั คิดเป็นร้อยละ 32.2 เพ่ือน าไปสวมใส่ในการท างานคิดเป็นร้อยละ 19.1 
และเพ่ืออนุรักษ์ผ้าไทยคิดเป็นร้อยละ 18.3 ผู้บริโภคคิดว่าสินค้าประเภทผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
เหมาะกบัสินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย คดิเป็นร้อยละ 67  

นอกจากข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการซือ้และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์สิ่งทอไหมท่ีย้อมด้วยสีธรรมชาต ิซึ่งท า
ให้ผู้วิจยัสามารถตอบวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัได้และสนบัสนนุข้อมลูให้เกิดการพฒันาเฉดสีย้อม
ธรรมชาติเพ่ือน ามาพฒันาสินค้าเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายเป็นแนวทางแรก โดยเฉดสียอม วงจรเฉดสี 
และการน าสีวงจรสีมาใช้งานในการจับคู่ สี เพ่ือออกแบบแบบร่างลวดลายผ้าผู้ บ ริโภคมี  
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัท่ี 5 ซึ่งถือว่ามีความพึ่งพอใจระดบัดีมาก โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ในแบบร่างท่ี HOL19, HOL03, HOL07 อยู่ในระดบัท่ี 5 มีความพึงพอใจในระดบัดีมาก และแบบ
ร่างท่ี HOL08 อยู่ในระดับท่ี 4 มีความพึงพอใจในระดับดี ผู้ บริโภคให้คะแนนความพึงพอใน
รูปแบบของเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายในรูปแบบท่ี 1 ในระดบัท่ี 5 มีความพึงพอใจดีมาก ล าดบัถัดมา
คือรูปแบบท่ี 2 ในระดบัท่ี 4 มีความพึงพอใจมาก และรูปแบบท่ี 3 ในระดบัท่ี 4 มีความพึงพอใจ
มาก 
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6.  สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบลวดลายผ้าจากเฉดสียอมธรรมชาตติามภูมิปัญญาผ้าโฮล  
โดยการออกแบบชุดและการผลิตผ้าทอตามเฉดสีท่ีผู้ เชียวชาญและจากแบบส ารวจ

พฤติกรรมของผู้ บริโภคท่ีมีต่อลวดลาย เฉดสี และรูปแบบของเสือ้ผ้า จึงสรุปได้แนวทางการ
ออกแบบเสือ้เป็นเสือ้ผ้าท่ีกึ่งทางการท่ีสามารถใส่ไปท างานและใส่ได้ในชีวิตประจ าวนั โดยแต่ละ
ชิน้สามารถสวมแยกและจบัมาใส่ร่วมกันได้ทัง้หมด โดยแนวทางจะให้คา่น าหนกัส าหรับเสือ้คลุม 
ประกอบด้วย โค้ท แจ็คเก็ต bomber และdress ท่ีสามารถสวมใส่เป็นโค้ทได้ ทัง้นีใ้นรูปแบบของ
ชุดกระโปรง ผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบชุดท่ีสามารถสวมใส่แยกชินกับได้ เพ่ือให้เหมาะสมกับ  
การเลือกสวมใสใ่นแตล่ะโอกาส และได้มีการทอผ้าเพิ่มเตมินอกจากลวดลายท่ีผู้ เช่ียวชาญได้เลือก 
เพ่ือเป็นผ้าท่ีเป็นตวัประกอบในการตดัชดุ  

ผ้าผืนท่ีประกอบการตดัเย็บนัน้จะออกแบบเป็นรายริว้ท่ีได้จากการย้อมสีตามวงจรเฉดสี
ท่ีผู้วิจยัได้ท าการเลือกสีตามทฤษฏีการใช้งานสีท่ีสอดคล้องกับขัน้ตอนการย้อมตามวงจรดงักล่ าว 
โดยเลือกใช้เส้นไหมไทยพืน้บ้านเช่นเดียวกับลวดลายมัดหม่ีทัง้ 4 ท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ท าการเลือก  
โดยจบักลุ่มตามวรรณะของสี โทนร้อน และโทนเย็น เพ่ือให้เกิดความสมดลุของสี เพ่ือน ามาเป็น  
ผ้าประกอบในการท าชดุต้นแบบ 

เทคนิคการทอผ้าของลวดลายท่ีออกแบบจะเป็นหม่ีร่าย หรือหม่ีโลดท่ีเป็นการจงูหม่ีแบบ
ไม่มีการย้อนกลบัเป็นเทคนิคท่ีขึน้ล าเร่ิมจาก แถวท่ี 1-35 แล้วจึงมาเร่ิมต้นใหม่ท่ีแถวท่ี 1 อีกครัง้ 
จะแตกตา่งจากหม่ีธรรมดาท่ีเร่ิมจากแถวท่ี 1-35 แล้วเร่ิมต้นย้อนกลบัเป็น 34 33 32 ไปจนถึงหนึ่ง 
รูปแบบหม่ีท่ีมีการย้อนจะท าให้ลวดลายนัน้ชนลายในรูปแบบของกระจก (mirror pattern) ขัน้ตอน
เม่ือได้ล าหม่ีท่ีเราค้นล าหม่ีร่ายแล้ว จึงมดัลวดลาย โดยท่ีการออกแบบนีเ้รามีสีขาวาเป็นหนึ่งในสี
หลกัท่ีผู้ วิจยัใช้ จึง้ต้องมรการค านวณก่อนว่าสีใดต้องมดัปิดตายเพ่ือให้ได้สีขาวของเส้นไหมตาม  
ท่ีเราต้องการ มดัสีไหนเป็นสีท่ี 2 เม่ือถึงเวลาจึงแกะออก เพ่ือย้อมทบัด้วยครัง้หรือคราม ตามวงจร
เฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮล หลงัจากการมดัย้อมด้วยสีธรรมชาติแล้วจึงน ามาแกะ
หม่ีเพ่ือปัน้เข้าหลอดเพ่ือเตรียมทอผ้า ทัง้นีบ้างลวดลายจะต้องมีการทอสลับหัวหม่ี เพ่ือเป็น  
การสลายรูปทรงเดิมและสลายล าหม่ีเดมิตามแรงบนัดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้า จะเป็นได้
ในลวดลายท่ีมีการใช้พืน้หลังท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ วิจัยตัง้ใจออกแบบเพ่ือมัดหม่ีคนละหัวแล้ว  
จงึน ามามารวมกนั เน่ืองจากการมดัหม่ีแยกหวัเป็นการลดระยะเวลาของการย้อม หากจะต้องการ
ให้พืน้เป็นสีฟ้าและสีเหลืองในหวัหม่ีเดียวจะเป็นการยากท่ีจะมดักนัสีให้ได้ตามแบบร่าง ผู้วิจยัจึง
ตัง้ใจออกแบบและค านวณเทคนิคการมัดเพ่ือลดขัน้ตอนและความยุ่งยากของการมัดหม่ีซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีเกิดการผิดพลาดได้มากท่ีสดุตัง้แตก่ารค านวณเส้นหม่ีให้ได้ตามขนาดท่ีออกแบบไว้ 
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โดยผู้ วิจยัได้ค านวณว่าในแต่ละล าจะต้องมี 8 เส้นหรือ 4 ขิน เพ่ือให้ลวดลายมีขนาดพอดีกับการ
ออกแบบ ทัง้นีก้ารค านวณจ านวนเส้นหม่ีท่ีใช้นัน้จะต้องสอดคล้องกบัขนาดของเส้นท่ีเลือกมาใช้ 

 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 94ภาพวงจรสี 
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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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นอกจากชดุท่ีผู้วิจยัได้ท าการออกแบบแล้วยงัมีกระเป๋าท่ีน าผ้าจากการใช้สีในวงจรเฉดสี
ย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลมาจดัองค์ประกอบสีในโทนร้อน เพ่ือทดลองย้อมเฉดสีของการย้อมทับ
ด้วยแดงครัง้ และได้ออกแบบกระเป๋าท่ีสามารถถือได้สะดวกสบายและพร้อมใช้งาน โดยแบ่ง
ออกเป็นกระเป๋าทรงใหญ่แบบถือและแบบสะพายแขน และกระเป๋าทรงเล็กส าหรับคาดเอว โดยยงั
น าผ้ามาตดัเป็นเข็มขดัเพ่ือใช้ประกอบกบัตวักระเป๋า  

  

 

ภาพประกอบ 107 ภาพกระเป๋า 
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บทที่ 5 
อภปิลายผล 

 
ในการการศกึษาเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ สู่การพฒันาผลิตภณัฑ์

สิ่งทอ สามารถอภิปลายผลจากวตัถปุระสงค์ของโครงการ โดยมีจดุมุ่งหมายในการสร้างเฉดสีย้อม
ธรรมชาติท่ีเป็นสากล สามารถน าไปใช้ในการออกแบบและการทอผ้าน าไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ
กับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าสิ่งทอ โดยสามารถสรุป
ประเดน็ได้ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

1. พัฒนาการของการปกครอง วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาของผ้าโฮล ท่ีส่งผลต่อ
ลวดลายผ้าโฮลของจงัหวดัสริุนทร์ในปัจจบุนั  

2. การศึกษาเฉดสีท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลทางภูมิ ปัญญาของผ้าโฮลและการ
ทดลองย้อมเส้นไหม  

3. การสร้างวงจรสีย้อมธรรมชาติเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลในจงัหวดัสุรินทร์ และ
การออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอท่ีได้จาก 

 
1. พัฒนาการของการปกครอง วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาของผ้าโฮล ท่ีส่งผลต่อลวดลาย
ผ้าโฮลของจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน 

ภมูิปัญญาการทอผ้าโฮลนัน้มีอยู่คู่จงัหวดัสริุนทร์มาตัง้แตอ่ดีต เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ
การปกครองของประเทศไทยตัง้แตอ่ดีต โดยภูมิปัญญาและวฒันธรรมเหลา่นีถ้กูเคล่ือนย้าย สง่ตอ่ 
และสืบทอดมาทางวัฒนธรรม ความเช่ือ การปกครอง และวิถีชีวิตจากอินเดียสู่เขมรโบราณ  
ผ้าโฮลหรือสมปักปมูนัน้เป็นส่วนหนึ่งท่ีเราได้รับอิธิพลจากการปกครองของอินเดียมายงัสโุขทยัถึง
ช่วงต้นรัตนโกสินทร์  เพราะผ้าโฮลเป็นเคร่ืองแบบของข้าราชการในดังกล่าวและเป็นเคร่ือง
บรรณาการของหวัเมืองเขมร จงึถือได้ว่าผ้าโฮลมีความส าคญัอย่างมากทางการเมืองการปกครอง 
โดยเฉพาะในจงัหวดัสุรินทร์ซึ่งเป็นหวัเมืองหน้าด้านส าหรับป้องกันข้าศกึเข้ามาตีเมืองหลวงไม่ว่า
จะเป็นยุคชัยวรมันและยุคกรุงศรีอยุธา ประกอบกับฝีมือการทอผ้าของชาวเมืองสุ รินทร์  
มีความประณีต ละเอียดอ่อน ตัง้แต่การเลีย้งไหม สาวไหม และการทอผ้า ท าให้ผ้าโฮลหรือผ้า
สมปักปมูในจงัหวดัสริุนทร์มีความแตก่ตา่งจากผ้าสมปักปมูในหวัเมืองเขมรอ่ืนๆ ทัง้ลวดลาย วสัด ุ
เคร่ืองมือ และฝีมือท่ีมีความช านาญ ภูมิปัญญาการทอผ้าดงักล่าวได้ส่งต่อมาจนถึงยุคปัจจุบนั  
แต่เน่ืองจากในช่วงรัชการท่ี 5 ได้เปล่ียนแปลงรูปแบบของชุดราชการ จึงท าให้ผ้าสมปักปูม  
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ลดบทบาทลงจากเดิมท่ีจ าเป็นต้องใส่ทุกคน กลายเป็นใส่เพียงข้าราชการแค่หัวเมืองอีสานท่ี  
สวมใส่เท่านัน้ จนเม่ือจอมพลป.พิบูลสงคราม ได้ออกประกาศเร่ืองการแต่งตัวของชาวสยาม  
การนุ่งผ้าสมปักปูมจึงหายไปเหลือไว้แต่ภูมิปัญญาท่ีผู้หญิงในจงัหวดัสริุนทร์ยงัคงทอผ้าสืบทอด
กนัภายในตระกูลผู้ปกครองเมืองจงัหวดัสุรินทร์ ณ ปัจจบุนัเราจะพบผ้าเหล่านีต้ามชึมชนผู้ทอผ้า 
โดยผ่านการส่งเริมของศนูย์ศิลปาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กบัผู้หญิงในครอบครัว ทัง้เป็นรายได้เสริม
และรายได้ประจ า เน่ืองจากการทอผ้ามัดหม่ีด้วยวีการทอสมปักปูมใช้ทักษะความช านาญด้าน  
การทอผ้ามดัหม่ี ชาวบ้านท่ีมีความช านาญก็สามารถทอผ้าชนิดนีไ้ด้เชน่กนั  

เน่ืองจากภูมิปัญญาการย้อมสีของผ้าโฮลเป็นภูมิปัญญาท่ีมีอัตลัดษณ์ ผู้ วิจัยจึงน า  
ภูมิปัญญาการย้อมผ้าโฮล จากสีธรรมชาติมาศึกษาเพ่ือสร้างเฉดสีของไหมเป็นการตอ่ยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไหมสู่นวัตกรรมการสร้างสรรค์ ด้วยเฉดสีย้อมธรรมชาติท่ีเป็น
สากล ลดข้อผิดพลาด ระยะเวลา ความยุ่งยาก ของกระบวนการผลิตและการออกแบบอย่าง  
มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ การวิจยัในครัง้นีจ้ะชว่ยให้ผู้ทอผ้าและนกัออกแบบ พร้อมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
สามารถความเข้าใจร่วมกันในการเลือกใช้สีย้อมธรรมชาติอย่างชัดแจนและแม่นย าสร้างแนว
ทางการใช้เฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮล น ามาเลือกใช้สีเพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ของผู้บริโภค 

จากผลการวิจยัผู้ วิจยัเห็นจุดแข็งของการย้อมสีธรรมชาติคือ การท่ีไม่ทิง้สารตกค้างต่อ
ร่างกายและสิ่งแวดล้อม การย้อมสีในรูปแบบของภูมิปัญญาผ้าโฮลยงัสร้างเฉดสีได้แทบจะทุกสี 
ตัง้แต่แม่คือเหลือง แดง น า้เงิน  และสีขัน้ ท่ีสองคือ ส้ม ม่วง เขียว และยังสร้างความสว่าง  
และความสดของสีได้จากการย้อมทับหลายครัง้ พร้อมทัง้ยังสร้างความเป็นเอกลักษณ์และอัต
ลกัษณ์ของการออกแบบหากน างานวิจยันีไ้ปต่อยอดในสาขาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นการสร้างสีไทย
ท่ีมาจากภูมิปัญญาของผ้าโฮล แตถ่ึงอย่างไรสีท่ีเราท าการทดลองและส้างเป็นผลิตภฑ์ัต้นแบบนัน้
เราน าภูมิปัญญาของผ้าโฮลจังหวัดสุรินทร์มาใช้เป็นหลัก เส้นยืนจึงเป็นสีแดงเม็ดมะขามซึ่ง  
ผ้าโฮลหรือผ้าสมปักปมูในจงัหวดัสริุนทร์ใช้ในการทอ นอกจากนัน้ยงัมีการทอผ้า 3 ตะกอ ซึ่งเป็น
ปัจจยัหนึ่งท่ีจะก าหนดโครงสร้างของสสี หากจะพฒันาและตอ่ยอดงานวิจยัให้ครอบคลมุผู้วิจยัเห็น
ว่า ควรจะน าเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮลมาก าหนดสีของเส้นยืนและเส้นพุ่ง พร้อม
ทัง้อาจจะมีการออกแบบโครงส้างลวดลายผ้าท่ีนอกเหนือจาก 2-3 ตะกอ เพ่ือท าให้เฉดสีนีถู้ก
พฒันาตอ่ยอดสูส่ินค้าท่ีหลากหลายของกลุม่สินค้าผ้าผืน  

เฉดสีย้อมธรรมชาตินีย้งัสามารถน าไปใช้ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจสร้างสรรค์ เน้น
การส่งเสริมและสนบัสนนุอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในภาคธุรกิจบริการวิชาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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ออกแบบกราฟิก มัณฑนากร สถาปนิก สายงานสร้างสรรค์นักโฆษณา รวมทัง้ ผู้ประกอบการท่ี
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านเมือง
สร้างสรรค์ของโลก ยกระดบัและสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ 
ให้สอดคล้องนโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล เป็นการน าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีรากฐาน
จากวฒันธรรมความเป็นไทยขบัเคล่ือนการพฒันาสู่ชุมชน ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นฐานความคิดสร้างสรรค์ของไทยท่ีเร่ิมมาจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทักษะ
ความช านาญ และฝีมือของไทย ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการทางความคิดท่ีถูกสัง่สมและส่งต่อกัน
มายงัรุ่นสู่รุ่น โดยภมูิปัญญาของไทย แบง่ออกได้หลายระดบั คือ ไทยดัง้เดมิ ไทยพืน้ถ่ิน ไทยร่วมสมยั 
ไทยในชีวิตประจ าวนั ซึ่งในเร่ืองเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮล นัน้สามารถตวัขบัเคล่ือน
ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยภมูิปัญญา  

ในการศึกษาครัง้นีอ้งค์ความรู้ทางภูมิปัญญาผ้าโฮลท่ีมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์  
อตัลกัษณ์ท่ีใกล้หายไปจากวิถีชีวิตปัจจบุนั ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติผ้าโฮลท่ีได้จากวสัดพืุน้
ถ่ินและเป็นธรรมชาติ องค์ความรู้เหล่านีใ้กล้หายไปจากวิถีชีวิตปัจจุบนั การย้อมสีเคมีท่ีเข้ามา
แทนท่ีเพราะการย้อมสีธรรมชาตท่ีิมีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนและก าหนดเฉดสีได้ยาก ถึงแม้การย้อมสีเคมี
จะง่ายต่อการใช้แต่ก็ทิง้ปัญญาให้กับผู้ ผลิตและผู้ บริโภค ทิง้สารตกค้างให้กับชุมชน น า้เสีย 
สารเคมีส่วนเกิดจากกระบวนการย้อม บัน้ทอนสขุภาพทัง้ผู้ ย้อมและผู้ทอไปด้วยกัน ปัญญาสีตก  
สีย้อมไม่สม ่าเสมอไม่ได้คณุภาพเม่ือถึงมือผู้บริโภค จึงน าภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติผ้าโฮลท่ี
ได้จากวสัดพืุน้ถ่ินและเป็นธรรมชาติท่ีได้รับการพฒันามาตัง้แต่ยคุอดีตน ามาสร้างนวตักรรมทาง
ภมูิปัญญาสิ่งทอไหม เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาผ้าทอพืน้ถ่ิน โดยเฉพาะเส้นไหมท่ีเป็นเส้นใยท่ี
ส าคัญของประเทศไทยท่ีมีปริมาณการผลิตเส้นไหมพืน้บ้านสาวมือและจ านวนผู้ทอผ้าท่ีจะลด
จ านวนลง การศกึษาเฉดสีย้อมธรรมชาติจากผ้าโฮลจะช่วยแก้ปัญหาการผลิตสินค้าผ้าไหมทอมือ
ได้ดัง้นี ้ 

1). ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสินค้าผ้าไหมทอมือมีทิศทางการพัฒนาและต่อยอดท่ีชัดเจน 
สนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี  

2). ลดต้นทนุและเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์สิ่งทอและสินค้าผ้าไหมทอมือ   
3). สร้างการรับรู้และการเข้าใจในเฉดสีย้อมธรรมชาติน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพกบัผู้ ท่ี

มีสว่นเก่ียวข้องร่วมกนัอยา่งเป็นสากล ตัง้แต ่นกัออกแบบ ผู้ทอผ้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้บริโภค  
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4). สืบสานอนุรักษ์คุณค่าของภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือ ทัง้กระบวนการ กรรมวิธี และ
คณุคา่ทางสนุทรียภาพของวฒันธรรมไทย 
 
2. การศึกษาเฉดสีท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลทางภูมิปัญญาของผ้าโฮลและการทดลอง
ย้อมเส้นไหม 

จากการศกึษาภูมิปัญญาของการทอผ้าของผ้าโฮล ซึ่งเป็นผ้าท่ีให้เทคนิคการทอผ้าแบบ
มดัหม่ีโดยใช้แม่สีหลงัคือ เหลือง แดง น า้เงิน และการมดัยอมหรือการย้อมทบัเพ่ือท าให้เกิดเฉดสี
ตามรูปแบบของผ้าโฮลในปัจจุบนั ผู้ วิจยัจึงได้น าภูมิปัญญานีม้าย้อมสีธรรมชาติตามภูมิปัญญา
การมดัย้อมของผ้าโฮล แตเ่น่ืองจากผู้วิจยัได้ศกึษาทฤษฏีสีของตะวนัออก จงึได้น าทฤษฏีการเกิดสี
ในรูปแบบของการผสมสีของตะวนัออกมาใช้ โดยการผสมสีผา่นการย้อมทบั โดยการทดลองย้อมสี
ธรรมชาติท่ีมีแม่สีประกอบด้วย สีแดงจากครัง้ สีน า้เงินจากคราม สีเหลืองจากแขและประโหด 
ผู้วิจยัสามารถสรุปการทดลองย้อมแมสี่หลกัได้ดงันี ้ 

แดงจากคร่ัง ผู้วิจยัได้สกดัเม็ดสีจากรังคร่ังด้วยการต าครามให้เป็นผงแล้วน าไปชงกบัน า้
ร้อน เรียกว่าน า้ครัง้รอบแรก เศษท่ีเหลือผู้ วิจัยชงกับน า้ร้อนรอบท่ีสอง เรียกว่าน า้ย้อมครัง้ท่ีสอง 
และรอบสุดท้ายน าเศษ ท่ี เห ลือชงกับน า้ ร้อนเป็นรอบสุดท้ายเรียกว่าน า้ค ร่ังปลายน า้  
เม่ือท าการสกัดน าสีแล้วจึงท าการย้อมโดยมีสัดส่วนของมะขามเปียกและสารส้มในการย้อมทุก
ครัง้ในปริมาณท่ีเท่ากนั ผลจากการทอลองครัง้แรกจะพบวา่สีท่ีเกิดขึน้จะเป็นสีแดงเข้ม น า้ย้อมครัง้
ท่ีสองพบว่าสีจะอ่อนลงเป็นสีแดงอมชมพู น า้คร่ังปลายน า้พบว่าได้สีชมพูอ่อน จะพบว่าคร่ังนัน้
สามารถเกิดเฉดสีท่ีเข้มจนถึงอ่อนได้โดยการมีสารตัง้ต้นเป็นคร่ังในปริมาณเดียวกนัเพียงแคใ่ช้วสัดุ
ย้อมสีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เหลืองจากประโหดนัน้ผู้ วิจยัได้ทดลองย้อมสีด้วยการย้อมร้อนโดยการผสมสารส้มเป็น
สารช่วยให้เม็ดสีติดในเส้นใย โดยผลการทดลองพบว่าได้สีเหลืองสดเฉดเดียวเท่านัน้ แต่ใน
ขณะเดียวกนัแขนัน้ผู้ วิจยัทดลองย้อมร้อนในลกัษณะเดียวกับประโหด พบว่าสีนัน้ไม่สามารถติด
ทนอยู่บนเส้นใย ผู้ วิจัยได้ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญโดยผู้ เชียวชาญได้ให้วิธีการทดลองย้อมโดย  
การแช่เส้นไหมลงในน า้ท่ีสกัดแขทิง้ไว้เป็นเวลา 24 ช.ม. แล้วจึงน ามาแช่สารส้ม ผลการทดลอง
พบวา่สีนัน้แขเม่ือท าการล้างสีไมต่กและสีท่ีออกมาได้สีเหลืองทอง 

น า้เงินจากคราม การก้อหม้อครามนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสังเกตเนือ้คราท่ีได้มาจาก
แหล่งขายครามเปียก เน่ืองจากเนือ้ครามท่ีน ามาก่อหม้อนัน้อาจจะมีปนูขาวจ านวนมาก หากมีปนู
ขาวจ านวนมากการก่อหม้อครามอาจจะต้องลดสัดส่วนของปูนลง โดยมีส่วนผสมหลักคือ 
มะขามเปียกท่ีไมมี่การใสเ่กลือ น า้ตาลทรายแดง ปนู (ปนูขาวหรือปนูแดงก็สามารถใช้ได้เชน่กนัแต่
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ในการวิจัยนีผู้้ วิจัยเลือกใช้ปูนขาว) โดยการผสมทุกอย่างเข้ากับเนือ้คราม แล้วเอากาก
มะขามเปียกออกเติมน า้ตาลทรายแดงลงไป ทิง้ไว้ 24 ช.ม. การเกิดหม้อครามหรือหม้อคราม 
จะพร้อมย้อมนัน้จ าเป็นต้องสงัเกตว่าบนผิวน า้นัน้มีแผ่นฟิล์มเป็นชัน้บางๆ ลอยอยู่ด้านบนหรือไม ่
เมือคนหม้อคราม สีจะเป็นสีเหลืองอมเขียวอ่อนๆ ถ้าเป็นในลักษณะดังกล่าวถือว่าหม้อคราม
เกิดปฏิกิริยาท่ีพร้อมจะย้อมแล้ว แต่หากคนหม้อครามแล้วยังเป็นสีเขียวเข้มต้องเติมปูนหรือ
น า้ตาลลงไปในหม้อคราม แตห่ากไม่เปล่ียนสียงัเป็นสีน า้เงินเหมือนเดิมแสดงวา่จะต้องใส่ทกุอยา่ง
ลงไปเพิ่ม ทัง้นีผู้้วิจยัจะท าการเติมเหล้าลงไปก่อนท่ีจะท าการย้อม 1 วนั เพ่ือกระตุ้นให้หม้อคราม
เกิดปฏิกิริยาเร็วขึน้ โดยสีท่ีได้จากการย้อมหม้อครามครัง้แรกคือสีฟ้าอ่อน เม่ือย้อมซ า้หลายครัง้สี
จะเข้มขึน้จนถึงสีน า้เงิน ผลจากการทดลองย้อมครามจะพบว่าเส้นไหมนัน้เม่ือหม้อครามมีปูน
จ านวนมากจะท าให้ไหมขาดง่ายและสีท่ีย้อมไม่สม ่าเสมอ ผู้ วิจยัแก้ปัญหาด้วยการท่ีล้างน า้เปล่า
ทันทีท่ีย้อมเพ่ือก าจัดเศษปูนท่ีอยู่ในหม้อ ให้หลุดออกจากเส้นไหมโดยเร็ว ทั ง้นีส้ิ่งท่ีจ าเป็นมาก
ส าหรับการทอลองการย้อมครามคือการตบเส้นไหมเม่ือขึน้จากหม้อย้อมให้เจออากาศ เพราะเม่ือ
เม็ดสีครามเจอกับออกซิเจนจะท าให้ครามนัน้เปล่ียนสีให้เป็นสีน า้เงิน แล้วจึงน าไปล้างน า้โดย  
ไว (ผู้วิจยัได้ก่อหม้อครามจ านวนมากเพ่ือท าการทดลองย้อมทบัในปริมาณเนือ้ครามเท่ากนัในทุก
หม้อ)  

ม่วงผู้ วิจัยได้ท าการน าแม่สีแดงและน า้เงินมาย้อมโดยน าสีแดงท่ีได้จากการย้อมครัง้  
ทัง้ 3 เฉด มาท าการย้อมทบัด้วยการย้อมครามทบัเน่ืองจากหลกัการย้อมนัน้จ าเป็นต้องย้อมร้อน
ก่อนแล้วจึงมาย้อมเย็นเพ่ือไม่ท าให้เม็ดสีหลุดออกจากเส้นใย พบว่าการย้อมทับด้วยครามนัน้
สามารถสร้างเฉดสีม่วงตัง้แตอ่่อนและเข้มจากการย้อมทบัครามหลายหลงั สีแดงและสีชมพูท่ีเกิด
จากการย้อมครัง้เม่ือย้อมทบัด้วยครามก็จะเกิดเฉดสีได้เชน่กนั 

เขียวผู้ วิจยัใช้การย้อมประโหดย้อมทบัด้วยครามหลายซ า้เพ่ือให้เกิดเฉดสีเขียวอ่อนไป
จนถึงเขียวเข้ม โดยใช้การย้อมประโหดก่อนแล้วจึงย้อมทับด้วยครามตามหลักการย้อมร้อนก่อน
แล้วจงึย้อมเย็นทบั  

น า้ตาลจากทฤษฏีสีในการเกิดขึน้จากการทดลองย้อมตามทฤษฏีสีเขียวคือเหลืองและ  
น า้เงิน จากผลการทดลองปรากฏว่าสีท่ีย้อมจากแขเม่ือย้อมทับด้วยครามสีท่ีออกมาได้เป็นสี
น า้ตาลอมเขียว และเม่ือย้อมซ า้ด้วยครามจะท าให้เกิดเฉดสีน า้ตาลเข้ม ซึง่เป็นการพิสจูน์วา่สีเลือง
ท่ีได้จากแขไม่สามารถเกิดสีเขียวตามทฤษฏีการเกิดสีในรูปแบบของแม่สีตะวนัตกได้ แต่สามารถ
สร้างกลุม่สีน า้ตาลท่ีอยูน่อกเหนือการผสมสีในทฤษฏีสีแบบตะวนัตก 
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ส้มและแดงอิฐ ผู้ วิจัยได้น าการเกิดสีจากสีเหลืองผสมสีแดงตามทฤษฏีสีตะวันตก 
มาทดลอง โดยการน าสีเหลืองจากการย้อมแขและประโหดมาย้อมคร่ังด้วยวิธีการย้อมเย็น โดยการ
แช่เส้นไหมท่ีได้สีเหลืองลงในน า้คร่ังท่ีผสมสารส้มและมะขามเปียก แชไ่ว้เป็นเวลา 24 ช.ม. ผลการ
ทดลองพบวา่สีส้มท่ีได้จากแขจะมีสีท่ีเข้มท่ีสดุ และสีส้มท่ีได้จากประโหดมาคา่น า้หนกัอ่อนกว่า  

จากการทดลองย้อมสีด้วยวัสดุย้อมสีและภูมิปัญญาของผ้าโฮลท าให้สีท่ี เกิดขึน้
ครอบคลุมวงจรสีในแบบตะวันตก และขัน้ตอนการย้อมนัน้สามารถควบคุมปัจจัยได้จากการ
ค านวณสตูรของสารให้สี สารติดสี และอณุหภมูิ เน่ืองจากผู้วิจยัใช้แก๊สหงุต้มและความแรงของไฟ
ท าให้สามารถควบคมุอุณหภูมิของน า้ได้ โดยการย้อมร้อนทุกครัง้จ าเป็นต้องใช้ไฟอ่อน เพ่ือไม่ให้
เส้นไหมพันและเกิดการไหมของเส้นไหมเม่ือตกถึงก้นหม้อ ผู้ วิจัยยังพบว่าขัน้ตอนการทดลองนี ้
สามารถท่ีจะท าในครัวเรือน น า้ย้อมท่ีเหลือจากการย้อมก็สามารถทิง้ได้ในท้อน า้ครัวเรืองโดยไมท่ิง้
สารตกค้างกบัสภาพแวดล้อมและผู้ท าการทดลอง ตลอดจนไมก่่อมลภาวะทางอากาศอีกด้วย  

หลงัจากท าการทดลองย้อมเส้นไหมแล้วผู้ วิจยัยงัท าการเปรียบเทียบเฉดสีกับ Pantone 
เพ่ือหาคา่สกลุของสีในการใช้งานส าหรับนกัออกแบบโดยผู้วิจยัพบว่าการออกแบบหรือการใช้งาน
ของสีในปัจจบุนัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ทัง้ในการออกแบบสิ่งทอและการออกแบบ
ประเภทอ่ืนๆ ผู้ วิจัยจึงเปล่ียบเทียบกับ Pantone CMYK RGB และ fashion home paper (TPX) 
โดยสายตา โดยการน าสีท่ีเป็นตระกูลสากลมาเปรียบเทียบกับสีบนเส้นไหม และเม่ือเทียบด้วย
สายตาผู้ วิจยัจึงน าค่าของสีไปเทียบในระบบของโปรแกรม Pantone เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของสีอีกครัง้ การเทียบวัสดุเส้นไหมกับ pantone กับสายถาและโปรแกรม สามารถสร้าง 
ความแม่นย าของสีสร้างความเข้าใจ สะดวก และเป็นสากลในการใช้งานทัง้ในการออกแบบและ
การผลิต นกัออกแบบและผู้ทอผ้าสามารถค านวณปริมาณการเลือกใช้สีและลดข้อผิดพลาดในการ
ก าหนดแบบร่างก่อนท่ีจะทอผ้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

ภาพประกอบ 108 ภาพการเทียบสีจากเส้นไหมกบัpantone 
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ภาพประกอบ 109 โปรแกรมการเทียบสี 

 
เน่ืองจากในแตล่ะสกลุของคา่สีนัน้มีความแตกตา่งกนั RGB ใช้การผสมสีด้วย แดง เขียว 

และน า้ เงิน   CMYK ผสมด้วย ฟ้ า แดง เหลือง และด า TPX คือกลุ่ม สีของ  Textile Paper 
eXtended คือ พิมพ์สีลงบนเนือ้กระดาษ ใช้ในระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยประเทศไทยใช้
ส่วนมากในอตุสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ การเทียบเส้นไหมท่ีย้อมสีจากธรรมชาติเป็นการเปล่ียน
เทียบวสัดจุริงกบัเฉดสีเพ่ือให้การใช้งานในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีมาตรฐาน สามารถ
ใช้สกลุใดก็ได้สีเหมือนกนั ทัง้นีก้ารเทียบเฉดสีอาจมีปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อยตาม
ปัจจยักระบวนการย้อมสีธรรมชาติ อาจจะขึน้อยู่กบัวสัดใุห้สีและสารติดสีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะ
ควบคมุย้อมทกุครัง้ได้สีเหมือนกบัการทดลอง การออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ ส่วนใหญ่
นักออกแบบจะใช้สกุลของ CMYK เน่ืองจากเม่ือท าการสั่งปริน้งานออกมาเป็นสี เคร่ืองปริน้ท่ี
เหมาะสมกับงาน 2 มิติมากท่ีสุด คือเคร่ืองปริน้ท่ีมีระบบ CMYK ผู้ วิจัยจึงเห็นว่า ค่าสีท่ีเป็ฯ
มาตรฐานท่ีสดุในการเทียบสีจึงใช้คา่สกลุ CMYK ก่อนแล้วจึงน าไปเทียบกนัสกลุอ่ืน แล้วจึงท าการ
ย้อนกลบัมาเทียบกบัเส้นไหมท่ีผา่นการทดลองเพื่อเป็นการตรวจสอบคา่สีในขัน้ตอนสดุท้าย 

 
 

ภาพประกอบ 110 ขัน้ตอนการเทียบสี 

เส้นไหมย้อมสี

CMYK

RGBTPX

เทียบทกุคา่สีผ่าน โปรแกรม 
Pantone
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3.การสร้างวงจรสีย้อมธรรมชาตเิฉดสีย้อมธรรมชาตจิากผ้าโฮลในจังหวัดสุรินทร์ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้จาก 

จากการเทียบค่าสีทัง้หมดท่ีได้จากการทอลองผู้ วิจยัจึงท าการจบักลุ่มและสร้างวงจรสี 
โดยศึกษาทฤษฏีการเกิดวงจรสีของรูปแบบตะวนัตก เน่ืองจากการศกึษาในกระบวนการออกแบบ
ของประเทศไทยเราได้รับแนวการศึกษามาจากตะวนัตกและจากผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบนั
ประเทศไทยใช้รูปแบบของวงจรสีของศิลปะเบาเฮาส์ (Bauhaus) เกิดขึน้ในไวมาร์ประเทศเยอรมนี 
ในปี ค.ศ. 1919 สถาบนัแห่งนีไ้ด้สร้างต าราวิชาการทางศลิปะและการออกแบบท่ีส าคญัดงั ซึง่หนึ่ง
ในนกัวิชาการทางด้านสีท่ีประเทศไทยใช้ในปัจจบุนัได้รับอิธิพลทางความคิดจาก Johannes Itten 
ซึ่งเป็นทัง้ศิลปินจิตกรรม นกัออกแบบ ครู นกัเขียนและนกัวิชาการศิลปะของสถาบนั เขาได้คิดคน
แนวคิดการใช้สี ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ให้กับการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ
การเกิดสีและความเหมาะสมลงตวัของสีในการออกแบบ เขาอธิบายว่าสีสามารถขยายตวัได้ถึง 7 
เฉดหรือขัน้น า้หนกัทัง้สว่างและเข้มในเวลาเดียวกนั และยงัขยายสีได้ถึง 12 สีท่ีอยูใ่นวงจรนัน้เป็นสี
ท่ีคมชดัและชดัเจนท่ีสุด เม่ือต้องการจะใช้เฉดสีท่ีแตกต่างออกไปก็สามารถสดสดัส่วนของความ
เข้มและจดัของสีตามวงจรสี วงจรสีนีส้ามารถบอกถึงค่าน า้หนกัขาวด า โทนเย็น โทนร้อน สีคู่ตรง
ข้าม สีใกล้เคียง (Patrick Baty. 2017:300) 

 

 
ภาพประกอบ 111 ภาพแสดงแนวคิดของวงจรสีของ Johannes Itten (1921) 

ท่ีมา: จาก https://www.pinterest.com/pin/4865295 65977240162/ 

https://www.pinterest.com/pin/4865295
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 ซึง่ในชว่งในศตวรรษท่ี 20 มี ศิลปินชาวเยอรมนั Josef Albers ซึง่เป็นอาจารย์ในสถาบนั
เบาเฮาส์ เช่นกนั ได้น าแนวคิดผลท่ีเกิดขึน้แบบสมัพทัธ์ของสีปฏิกิริยาและอิทธิพลระหว่างสีตา่งๆ 
ท่ีถกูวางไว้ในพืน้ท่ี เดียวกนัเพ่ือให้เห็นผลเชิงประจกัษ์ในการมองโดยไมต้่องมีกรอบคิดใดๆ ไว้ก่อน
ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม แนวทางการใช้สีนัน้ไม่ใช้การผสมสีแต่ใช้สีท่ีมีท่ีเห็นจากวัสดุจริงอาทิ
กระดาษสี และวสัดตุา่งๆมาจดัองค์ประกอบทางด้านศิลปะเพ่ือเปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการ
สร้างงานศิลปะ โดยสามเหล่ียมวงจรสีท่ีเขาใช้นัน้พืน้ฐานมาจากสีน า้เงิน แดง เหลือง บริเวณของ
มมุทัง้ 3 ของรูปทรงสามเหลียมโดยจะแยกสีในในแต่ละมุมเพ่ืออธิบายกลุ่มสีและการเกิดสีจากสี
ใกล้เคียง ซึง่นกัวิชาการทัง้สองคน เป็นผู้ มีอิธิพลกบัสถาบนัการศกึษาศลิปะเป็นอยา่งยิ่ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 112 ภาพของสามเหลียมสีของ Josef Albers (1963) 

ท่ีมา: จาก https://www.pinterest.com/pin/5666 09196840996214/ 
 
จากแนวคดิของการเกิดวงจรสีและการออกแบบการใช้งานของทัง้ 2 ท่าน ท าให้ผู้วิจยัน า

ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์กับสีท่ีเกิดจากการทดลอง โดยผู้ วิจัยน ากระบวนการย้อมมาเป็นปัจจัย
ส าคัญคือการย้อมครัง้แรกและการย้อมทับ มาสร้างตารางสีโดยน าค่า CMYP และ RGB มา
จดัเรียงกนัตามขัน้ตอนการย้อมสี โดยแกนด้านบนเป็นการย้อมทบัด้วยคราม และแนวตัง้เป็นแม่สี
หลักท่ีจะย้อมทับ แต่เน่ืองจากสีส้มเป็นกลุ่มสีท่ีไม่เกิดจากการย้อมครามผู้ วิจัยจึงจับกลุ่มแยก
ออกมาจากแกนคราม เพ่ือให้เห็นคา่น า้หนกัของสี ความเข้ม ความออ่นของสี  

https://www.pinterest.com/pin/5666%2009196840996214/


  150 

 

ฃ 
ภาพประกอบ 113 ตารางคา่สี 

จากการจบักลุ่มและสร้างตารางค่าน า้หนกัของสีผ่านการทดลองและการเกิดสีบนเส้น
ไหม จะพบว่ากลุ่มสีท่ีเกิดขึน้มานัน้จะแตกต่างจากกลุ่มสีท่ีนกัออกแบบใช้ในการออกแบบทัว่ไป 
อาทิ กลุม่สีมว่งออ่น กลุม่สีน า้ตาล หรือแม้แตก่ลุม่แม่สีของภมูิปัญญาการย้อมสีจากผ้าโฮล ก็ไมไ่ด้
สดเข้มเทา่กบัแมสี่ในรูปแบบของแมสี่ท่ีนกัออกแบบใช้ทัว่ไป จงึอาจสรุปได้วา่ ความสดของสีขึน้อยู่
กบัชนิดของวสัดใุห้สี ส่วนค่าน า้หนกัเข้มของสีท่ีท าให้เกิดเฉดสีนัน้เกิดจากการย้อมทบัด้วยคราม
ซ า้ หรือการย้อมทบัด้วยคร่ัง ซึ่งจากตารางผลการล าดบัการเกิดสีจากการย้อมสีตามภูมิ ปัญญาผ้า
โฮล ผู้วิจยัจงึสามารถสรุปวงจรสีด้วยการตัง้ต้นของแมสี่ท่ีย้อมมาจาก แดงถึงชมพจูากการย้อมคร่ัง 
ฟ้าจากการย้อมคราม เหลืองจากการย้อมแขและประโหด  
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ภาพประกอบ 114 วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากภมูิปัญญาผ้าโฮล 

 
เม่ือได้แกนแม่สีของวงจรแล้วรัศมีท่ีออกจากแกนจึงแทนค่าเป็นสีขัน้ท่ีสอง ซึ่งเป็นการ

ย้อมทบัด้วยความและคร่ัง โดยในแตล่ะแกนเป็น 4 แกน โดยแบง่ออกเป็นแกนท่ีเกิดจากการย้อม
ทบัด้วยคราม คือ 

สีเขียวเป็นรัศมีออกจากเหลืองท่ีย้อมด้วยประโหด แล้วจึงย้อมทับด้วยครามเกิดเป็นค่า
น า้หนกัเข้ม 

สีน า้เงินเป็นรัศมีท่ีออกมาจากสีฟ้าท่ีย้อมทบัด้วยครามซ า้กนัไปเกิดเป็นคา่น า้หนกัเข้ม 
สีม่วงเป็นรัศมีท่ีออกมาจากสีแดงถึงชมพจูากการย้อมคร่ัง แล้วยอมทบัด้วยครามจนเกิด

เป็นคา่น า้หนกัเข้ม 
สีน า้ตาลเป็นรัศมีท่ีมาจากสีเหลืองท่ีย้อมด้วยแข แล้วย้อมทบัด้วยครามจนเกิดคา่น า้หนกั

เข้ม 
สีส้มจะเป็นกลุ่มสีท่ีแยกออกมาจาก 3 แกน เน่ืองจากย้อมด้วยประโหดและแข แล้วจึง

ย้อมทบัด้วยคร่ังเกิดเป็นคา่น า้หนกัเข้ม 
จากวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮล ผู้วิจยัได้สรุปว่าวงจรสีท่ีผู้วิจยัได้สรุป

มานีส้ามารถอธิบายขัน้ตอนการเกิดสีและกระบวนการย้อมสีธรรมชาติของผ้าโฮลได้เป็นอย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยค านงึถึงการใช้งานจริงในการย้อมสี และเป็นแนวทางในการน าไปใช้งานส าหรับ
การออกแบบท่ีค านึงถึงความเป็นไปได้ในการให้สี การเลือกคู่สี การจบัคู่สี และการออกแบบใน
สาขาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่าจากภูมิปัญญาการให้สีท่ีเกิดขึน้จากการส่งต่อกนัตามวิธีภูมิ
ปัญญา ผู้ วิจยัได้ท าการทดลองย้อมสี วิเคราะห์สงัเคราะห์ร่วมระหว่างแนวทางการใช้งานในการ
ย้อมและแนวทางส าหรับการเลือกใช้สีในงานออกแบบ สร้างวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิ
ปัญญาผ้าโฮล ท่ีจะเป็นทฤษฏีสีในรูปแบบใหม่จากการน าภูมิปัญญาของผ้าไทยมาเป็นต้นทนุทาง
ความคิด จากต้นทนุท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์เชิงพฤตกิรรมนิยม ท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้จากการลง
มือย้อมสีของภมูิปัญญาผ้าโฮล ท่ีมีการส่งตอ่องค์ความรู้แคใ่นกลุ่มจงัหวดัและกลุ่มผู้ทอผ้า ท าให้สี
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์ท่ีเป็นตวัเร้าทางสติปัญญาของภูมิปัญญาดังกล่าว เม่ือเกิด
ความต้องการและเกิดความพึงพอใจแคใ่นบริบทในชมุชนท าให้องค์ความรู้เหลา่นัน้ยงัไม่ถกูน ามา
เผยแพร่ เป็นเพียงแตก่ารย้อมสีเฉพาะกลุม่คน โดยสภาวะสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ถือเป็นหนึง่ใน
กระบวนการกระตุ้นจิตใจให้เปิดรับแนวคิดการสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งวงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจาก  
ภูมิปัญญาผ้าโฮลจึงถือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อความคิดของมนุษย์สภาวะทาง
สิ่งแวดล้อมทางความคิด เม่ือมนุษย์สามารถส่ือสารและเกิดการเรียนรู้และการเข้าใจท่ีตรงกัน 
ก าแพงในด้านของจิตจึงถูกลดทอนลง เกิดเป็นความสร้างสรรค์เชิงมนุษนิยม ให้กับแนวคิดการ
สร้างสรรค์ท่ีน าพฤตกิรรมมาผนวกกบัการสร้างการตระหนกัท่ีมีร่วมกนั  

วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮล ผู้ วิจยัจึงน าวงจรสีมาจดักลุ่มการการใช้
งาน โดยแบ่งออกเป็นโทนร้อน โทนเย็น คู่สีตรงข้าม การจบัคู่ 2 สี และ 3 สี ตามการวิเคราะห์ใน 
บทท่ี 4 ท่ีได้ท าการวิเคราะห์การทดลอง และท าการออกแบบร่างลวดลายผ้า โดยมีผู้ เช่ียวชาญท า
การเลือกแบบร่างและทดลองทอผ้าจริงตามท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก พร้อมทัง้ออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 
โดยผ้าท่ีออกมานัน้ทางผู้วิจบัพบว่า การทอผ้าและการออกแบบของผู้วิจยัใช้เทคนิคการท ามดัหม่ี
โดยการมดักันสีขาว ให้เกิดเป็นเฉดสีอีกเฉดท่ีนอกเหนือจากวงจรสี ปัจจยัท่ีมีผลต่อสีเม่ือทอเสร็จ
คือ โครงสร้างของเส้นยืน ซึ่งประกอบด้วย ตะกอ 2 และ 3 ตะกอ สีของเส้นยืน ก็มีผลต่อสีเม่ือ 
ทอเสร็จ โดยผู้วิจยัได้ใช้สีเส้นยืนตามภูมิปัญญาของผ้าโฮลคือสีแดงเม็ดมะขาม ผู้วิจยัให้ข้อสงัเกต
ว่าหากจะให้วงจรสีนีมี้ประสิทธิภาพในการใช้งาน จ าเป็นต้องท าการทดลองย้อมสีของเส้นยืน  
และเส้นพุ่งและการศกึษาเร่ืองโครงสร้างของผ้าท่ีมีผลตอ่วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญา
ผ้าโฮล เพ่ือให้นกัออกแบบสิ่งทอและผู้ ทอผ้าสามารถค านวณสีได้แม่นย ายิ่งขึน้ แต่ในขัน้ตอนการ
ออกแบบแบบร่างลวดลายผ้าในโปรแกรมโดยผู้ วิจัยใช้ค่าสี CMYK เป็นตวัก าหนดเฉดสี เม่ือท า 
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การย้อมตามวงจรสีในเทคนิคการย้อมมดัหม่ี ผลท่ีออกมาพบว่าสีมีความแม่นย ามากเม่ือน าผ้า  
ท่ีทอเสร็จแล้วมาเทียบกบัแบบร่างท่ีปริน้ออกมาจากโปรแกรม  

วงจรเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮล นอกจากการน าไปพฒันาผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอแล้วนัน้ ยงัสามารถน าไปใช้กบังานออกแบบได้ทกุสาขา อาทิ กราฟฟิค บรรจภุณัฑ์ ผลิตภัณฑ์
ของตบแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ผลิตภัณฑ์ความงาม และในงานประเภทอ่ืนๆ ท่ีน าสีมาเป็น
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้วิจยัเช่ือว่าวงจรนีจ้ะเป็นหนึ่งในแนวทางการน าต้นทุน
ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของไทยมาสร้างนวตักรรมต่อยอดในการสร้างสรรค์ความคิดและ
ผลิตภณัฑ์สินค้าของไทย 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
แบบสอบถามนีจ้ดัท าเพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 

เร่ือง การศกึษาเฉดสีย้อมธรรมชาตจิากผ้าโฮลในจงัหวดัสริุนทร์ สูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 
โดย น .ส. แพรวา รุจิณรงค์   

สาขาวิชาศลิปกรรม วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จะได้รับความอนเุคราะห์จากทา่นในการท าแบบสอบถามและ 

ขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสอบถามระดบัความเหมาะสมจากผู้ เชียวชาญ ด้านการพัฒนาเฉดสีย้อมธรรมชาติ
จากกระบวนการให้สีของผ้าโฮล เพ่ือน าไปหาคา่เฉล่ียในการคดัเลือกแบบร่างลวดลายผ้าและสิ่ง
ทอ พฒันาลวดลายสิ่งทอไหมต้นแบบจากเฉดสีย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาผ้าโฮล เพ่ือน าไปหา
ค่าเฉล่ียในการคดัเลือกลวดลายต้นแบบแล้วน าไปพัฒนาต่อให้เกิดเป็นงานออกแบบท่ีสมบูรณ์
ตอ่ไป 

 
 
 

 
แรงบนัดาลใจของลวดลายมาจากผ้าโฮลสตรีหรือโฮลแสร็จท่ีมีการตดัทอน สลาย และ

สอดผสาน ลวดลายจากลวดลายของผ้าอมัปรมหรือผ้าสมบกัปมู ท่ีเป็นผ้าผ้าอวยยศจากกษัตริย์
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ส าหรับใส่เข้าราชการของขุนนางผู้ชาย ซึ่งผ้าโฮลสตรีเป็นผ้าท่ีแฝงความหมายถึงการเท่าเทียมกัน 
การเรียกร้องสิทธ์ิในความเป็นผู้หญิงในยุคสมัยนัน้ โดยการน าลวดลายมัดหม่ีมาทอสลับล าหม่ี
และน าการทอขัน้มาสร้างองค์ประกอบลายใหม่ เพ่ือสะท้อนสถานะจากความเป็นเมียและแม่ สู่
สถานะของชา่งฝีมือผู้ทอผ้าให้แก่ผู้ชาย   
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจตอ่แนวทางการออกแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี จากเฉดสีย้อมธรรมชาติในภูมิ
ปัญญาผ้าโฮล ในจงัหวดัสริุนทร์ ให้มีเอกลกัษณ์ จากการตอ่ยอดการจบัคูสี่ผา่นวงจรเฉดสี 
รูปแบบท่ี 1  

 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 1  

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 2  

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 2 

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 3 

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 3  

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม      

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 4 

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 4  

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 5 

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 5  

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 6 

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 6  

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 7  

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 7  

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 8  

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 8  

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 9 

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 9  

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

รูปแบบท่ี 10 

 
 
ระดับความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญในการเลือกลวดลายผ้ามัดหม่ี รูปแบบท่ี 10 

หลกัเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบลวดลายผ้ามดัหม่ี 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
น้อย
มาก 

แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคิดในการออกแบบ      

แนวทางการออกแบบมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั      

องค์ประกอบในการจดัวางลวดลาย      

มีองค์ประกอบสวยงาม         

การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกบัลวดลาย      

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้าให้มีเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัการน าเฉดสีย้อมธรรมชาตไิปใช้ในการออกแบบ  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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มาก 
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ภาพผนวก ข 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บริโภคแบบออนไลน์ 
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