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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ได้รับการนิยามโดยยูเนสโก (UNESCO)  ว่าเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนน้ัน ๆ เกิดความย่ังยืน โดยมีการจัดกิจกรรม

ท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้และ

การทดลองให้ได้มาซ่ึงประสบการณ์ท่ีเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากน้ัน ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ

ท่องเท่ียวภายในชุมชนและผลประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับ ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตาม

ระบอบทุนนิยมและความย่ังยืนของการพัฒนาในชุมชน 

ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนและ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท่ีคงอยู่ในประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   ประเทศต่างๆ 

จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างอัตลักษณ์ประจําชาติ (National Identity) ผ่านการใช้วัฒนธรรม

เพ่ือเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยใช้ทุนวัฒนธรรม  เน่ืองจากวัฒนธรรมน้ันเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต  ภูมิ

ปัญญา  ความเช่ือและ ความเป็นชาติ  นอกจากการสร้างรายได้และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการ

ผลิตสินค้า  การบริการและการท่องเท่ียวแล้ว ทุนทางวัฒนธรรมยังสามารถสร้างภาพลักษณ์และความภูมิใจใน

ชนชาติ อันเป็นพ้ืนฐานของความเจริญทางด้านชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน  ย่ิงกว่าน้ันจากทิศทางการพัฒนา

ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้กําหนดแนวนโยบายว่าด้วยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม เป็น

หลักสําคัญในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยการประยุกต์ใช้  เก้ือกูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา  และสร้างจุด

แข็งของอัตลักษณ์ไทยบนฐานนวัตกรรมท่ีเข้มแข็งเพ่ือเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค    

 จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายใน

เร่ืองทุนวัฒนธรรมท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตภาคเหนือซ่ึงเป็นท้องถ่ินท่ีมีบทบาทสําคัญ

เชิงเศรษฐกิจการท่องเท่ียว เป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมเป็นของ

ตนเองอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะสืบทอดมาอย่างยาวนานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีความหลากหลาย
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ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีเช่ือมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในจังหวัดน่านซ่ึงเป็นแหล่ง

รวมกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีหลากหลาย  วัฒนธรรมเหล่าน้ีบางส่วนได้แปรเปล่ียนเป็นผลิตภัณฑ์ประจําถ่ิน อาทิเช่น ผ้า

ทอพ้ืนเมืองของจังหวัดน่านท่ีมีความโดดเด่นของลวดลาย โดยมีอยู่ในหลายท้องถ่ิน หลายตําบล ซ่ึงแต่ละ

ท้องถ่ิน และตําบลก็มีเอกลักษณ์ของตนเองตามกลุ่มชาติพันธ์ุ  มีท้ังผ้าทอท่ีทอข้ึนโดยชาวเมืองด้ังเดิมและผ้าทอ

ท่ีมีมาจากแหล่งอ่ืน ๆ  อาทิเช่นผ้าทอลายน้ําไหลและผ้าซ่ินของชาวไทล้ือ เป็นต้น แต่จากการสํารวจปัญหาของ

ผู้ประกอบการส่ิงทอไทย  พบว่าผู้ประกอบการระดับชุมชนจํานวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนา

ทางนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านส่ิงทอ  และความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 

ซ่ึงไม่นําไปสู่แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

 นอกจากน้ีจากการสํารวจของผู้วิจัยพบว่าพ้ืนท่ีจังหวัดน่านเป็นแหล่งท่ีมีการผลิตผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

จากส่ิงทอเป็นจํานวนมาก ท้ังในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปแล้วและยังไม่ได้แปรรูป โดยเฉพาะส่ิงทอซ่ึงถือ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ  เป็นงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีเป็น 

เอกลักษณ์ของคนในท้องถ่ินน้ัน ๆ  ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต   

ในปัจจุบันสินค้าไลฟ์สไตล์ในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดน่านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของ

ตลาดและผู้บริโภค  อีกท้ังรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถสร้างห่วงโซ่ทาง

เศรษฐกิจ และแสดงอัตลักษณ์จําเพาะของท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   

ย่ิงกว่าน้ัน จากการสํารวจผลิตภัณฑ์ในชุมชนยังพบปัญหาการขาดการสร้างตราสินค้า  การโฆษณา  

การทําการตลาดและการประยุกต์พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตลาดสินค้าใน

ปัจจุบันได้ ท้ังผู้วิจัยยังได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีว่าการ

สนับสนุนจากภาครัฐยังส่งมาไม่ถึงกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนา

ขยายผลเชิงการท่องเท่ียว  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ีจังหวัดน่านท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ด้ังเดิมใน

การผลิตส่ิงทอเป็นของตนเองอย่างหลากหลาย จากการศึกษาข้อมูลและการลงพ้ืนท่ีสํารวจ จังหวัดน่านต้ังแต่ปี 

2557-2559 อย่างต่อเน่ือง พบว่า 

 1) ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบอาชีพ ด้วยการสร้าง

และพัฒนา ตราสินค้า (Brand) ท่ีจะสามารถเป็นส่วนช่วยสําคัญในการส่งเสริมแนวทางของการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายในจังหวัด ซ่ึงนับเป็นการส่งเสริมอาชีพ ในระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ี

จะก่อให้เกิดห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ 

  2) ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในจังหวัดน่านในปัจจุบันมีรูปแบบซ่ึงคงความเป็นเอกลักษณ์พ้ืนถ่ินด้ังเดิมและ

คุณภาพของส่ิงทอท่ียังไม่ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซ่ึง
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เป็นคนเมืองรุ่นใหม่ท่ีมีรสนิยมสากล ท้ังยังจัดจําหน่ายเฉพาะในพ้ีนท่ีทําให้ปริมาณการขายมีจํานวนจํากัดและ

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีย่ังยืน  

 3) ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในจังหวัดน่านยังไม่มีการสร้างตราสินค้า (Brand) ท่ีมีอัต

ลักษณ์จําเพาะท่ีสามารถสะท้อนทุนวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินได้อย่างชัดเจน  

 โครงการวิจัยน้ีจึงต้องการมุ่งศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ใหม่แก่จังหวัดน่าน 

โดยเน้นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถ่ินสู่สากล เป็นการผนวกองค์ความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านแฟช่ัน ส่ิงทอ และนฤมิตศิลป์เพ่ือการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ท่ีมีอัตลักษณ์จําเพาะ

จากทุนวัฒนธรรมของพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน และต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์

ไลฟ์สไตล์ เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะของทุนวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินจังหวัดน่านและ

ให้ได้มาซ่ึงฐานข้อมูลท่ีสามารถนําไปต่อยอดให้ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านตระหนักถึงความสําคัญของการสร้าง

รายได้ตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเช่ือมโยงทุนวัฒนธรรมสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมใน

ระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เกิดรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ ท่ีส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ในระบบห่วงโซ่เศรษฐกิจ 

โดยใช้เส้นทางทุนวัฒนธรรมส่ิงทอในจังหวัดน่านสําหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และสถานท่ีท่องเท่ียวองค์รวม โดยใช้ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมส่ิง

ทอของชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน 

 3. เพ่ือให้เกิดอาชีพท่ีส่งผลให้ชุมชนมีรายได้อย่างย่ังยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และขับเคล่ือนสู่การ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน  เพ่ือช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและรายได้  ท้ังยัง

ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน 

 4. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ ท่ีจะเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนาสร้างสรรค์ จุดจัดจําหน่าย และพ้ืนท่ีสัมมนา

เชิงปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากทุนวัฒนธรรม รวมท้ังหาแนวทางในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์สู่ชุมชนผ่านการอบรม  ถ่ายทอดความรู้  และให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

ในชุมชน  ให้สามารถพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล 

 

กระบวนการดําเนินการวิจัย 
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 การดําเนินการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างกระบวนการวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Ethnography) ซ่ึงเป็นการ

ผสมผสานระหว่างกระบวนการวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือเป็นการให้ข้อมูล

และสร้างแรงบันดาลใจ  

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 เพ่ือให้การดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จท้ังในด้านนามธรรม (ผลผลิตเชิงการศึกษาวิจัย) 

และด้านรูปธรรม (ผลผลิตเชิงการนําไปใช้จริง การสร้างและส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางด้านส่ิงทอ

และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์) ทางโครงการเล็งเห็นถึงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลด้านผู้ประกอบการจริงในพ้ืนท่ี

จังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นเลือกสรรกลุ่มผู้ประกอบการท้ังท่ีเป็นภาครัฐและเอกชน ท้ังท่ีพัฒนาแล้วและกําลัง

พัฒนา เพ่ือส่งเสริมทางด้านการออกแบบส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ อันจะนําไปสู่การส่งเสริมเส้นทางการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ท่ีมุ่งให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสในการร่วมลงมือทําจริง และเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงกับกลุ่มผู้อยู่

อาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน อันจํานํามาซ่ึงความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีถูกต้องและต่อยอดสู่การท่องเท่ียวท่ี

สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตอย่างย่ังยืน 

 นอกจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ท่ีเข้าร่วมโครงการแล้ว ทางโครงการยังได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการดําเนินงานให้คําปรึกษา วางแผน และร่วมกันพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการใน

พ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดน่าน สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการศึกษาและการวิจัยโครงการการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โครงการย่อยท่ี 1.1 

โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

กรณีศึกษา ร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือนํามาสรุปและวิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าเพ่ือพัฒนาชุมต่อไป 

โดยมีการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น 9 ส่วน ดังน้ี 

 

2.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 

คําว่าการท่องเท่ียวน้ันมีความหมายกว้าง และมีหลายคนท่ีให้นิยามต่างกันออกไป แต่บุคคล 

ท่ีให้นิยามการท่องเท่ียว และถูกอ้างถึงบ่อยคร้ังในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว คือ วรรณา วงษ์วา 

นิช (2546) ผู้ศึกษาภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวมากท่ีสุดคนหน่ึงในประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า การท่องเท่ียว 

หมายถึง การท่ีคนเราเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการเคล่ือนย้าย 

ประชากรจากแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึง ตลอดจนการเดินทางภายในประเทศ และเดินทางระหว่าง 

ประเทศ การท่องเท่ียวน้ันเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ได้รับ 

ความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีเง่ือนไข 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ต้องเดินทางจากถ่ิน 

ท่ีอยู่อาศัยไปยังท่ีอ่ืนช่ัวคราว ประการท่ีสอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และประการสุดท้าย 

ต้องเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ได้ ท่ีมิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 

นอกจากน้ียังมีคําอธิบายท่ีเป็นภาพกว้างของการท่องเท่ียว เช่น งานศึกษาท่ีเก่ียวกับธุรกิจ 

บริการด้านการท่องเท่ียวของหน่วยงานอย่าง Personal & Social and Humanities Education 

Section (2013) ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซ่ึงได้ให้ความหมายการท่องเท่ียวว่า เป็นการ 

เคล่ือนย้ายของผู้คนจากถ่ินท่ีอยู่อาศัย หรือท่ีท้างานในระยะเวลาอันส้ันไม่เกิน 1 ปี และต้องไม่ใช่ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการหารายได้ โดยการท่องเท่ียวถือเป็นกลุ่มย่อยของการเดินทาง (travel) ซ่ึง 

การเดินทางน้ันครอบคลุมถึงกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อน การทําธุระ ตลอดจนการประกอบอาชีพ  

ดังน้ัน การท่องเท่ียว (tourism) จึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบย่อย (subset) ของการเดินทางอีกทีหน่ึง 
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 ท้ังน้ี การท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic 

Tourism) ท่ีเป็นการเดินทางของนักท่องเท่ียวระหว่างท่ีพักอาศัย และจุดหมายปลายทาง 

ภายในประเทศท่ีตนเองอยู่อาศัย และการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Tourism) ท่ี 

เป็นการเดินทางจากท่ีพักอาศัย ไปยังจุดหมายปลายทางนอกประเทศภูมิลําเนาของตน โดยอาจจะ 

เป็นการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ หรือมากกว่าก็ได้ 

 คําาว่า creative tourism น้ันสร้างข้ึนโดยนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ ท่ีช่ือ คริสปิน เรย์มอนด์ 

(Crispin Raymond) และ เกร็ก ริชาร์ดส์ (Greg Richards) ท่ีกล่าวว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจมา 

จากการท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงปี 2542-2543 ซ่ึงมีจุดหมาย 

ปลายทางคือประเทศไทยรวมอยู่ด้วย โดย creative tourism น้ัน เกิดจากหลักการท่ีนักท่องเท่ียวมี 

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีจุดหมาย ซ่ึงประสบการณ์ดังกล่าวทําให้นักท่องเท่ียวได้ 

ทําความเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าบ้าน และผู้มาเยือน 

และยังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม นอกจากน้ี นักท่องเท่ียวยังสามารถใช้ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้

ใหม่ มาประยุกต์กับชีวิตการงานของตนหลังจากการท่องเท่ียว (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ 

คณะ, 2556) 

 รูปแบบการท่องเท่ียวอีกประเภทท่ีจะต้องกล่าวถึงเช่นกัน คือ การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ท่ี 

ตอนน้ีเป็นนโยบายสําคัญของหน่วยงานท่องเท่ียวในประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีจัดทําแผนการท่องเท่ียว

ร่วมกัน ความหมายของการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน คือ การท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มเล็กท่ีมีการ 

จัดการท่องเท่ียวดีเย่ียม เพราะสามารถดํารงไว้ซ่ึงทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เส่ือม 

คลาย และธุรกิจท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลกําไรอย่างเป็นธรรม มีนักท่องเท่ียวเข้ามา 

สม่ําเสมอในจํานวนท่ีเพียงพอ และต้องส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุดใน 

ระยะยาว (ตฤตณัย นพคุณ, 2558) หลักการเบ้ืองต้นของการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนน้ัน ให้ความสําคัญ 

กับคุณค่าและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว สร้างจิตสํานึกให้นักท่องเท่ียวรับผิดชอบต่อทรัพยากรการ 

ท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม และส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงคือ ผลประกอบการจากการท่องเท่ียวต้องตกถึง 

มือคนในชุมชนหรือท้องถ่ิน โดยหลักการอย่างหลังน้ีเกิดการพัฒนาต่อยอดกลายเป็นการท่องเท่ียวโดย 

ชุมชน (Community Based Tourism) ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม 

สังคม และวัฒนธรรม ท้ังยังต้องกําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนท่ีเป็นเจ้าของ 

มีสิทธิในการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ 

ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน, 2559) 
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 อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวของประเทศไทยก็ยังคงมีปัญหาในด้านอ่ืน ๆ เช่น ขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการท่องเท่ียว ท่ีได้คะแนนต่ํา จากการจัดอันดับผ่านทาง Travel and Tourism Competitiveness 

Index ซ่ึงเป็นเกณฑ์การวัดขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีรายละเอียดครอบคลุม จัดทําโดย World 

Economic Forum (2015) ในปี 2557 พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ลําดับท่ี 35 ของโลก 

และลําดับท่ี 10 ในทวีปเอเชีย หากมองเบ้ืองต้นอาจเห็นว่าไทยมีอันดับท่ีดีกว่าหลายประเทศในโลก แต่เม่ือ

วิเคราะห์ตามคะแนนแต่ละส่วนแล้ว พบจุดอ่อนของการท่องเท่ียวไทยท่ีควรรีบแก้ไข ได้แก่ ความปลอดภัย 

(อันดับท่ี 132) ความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม (อันดับท่ี 116) และสุขอนามัย (อันดับท่ี 89) นอกจากน้ี คะแนนรวม

ท้ังหมดแม้จะมีอันดับท่ีดี (อยู่ในจํานวนเลข 2 หลัก) แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าประเทศใกล้เคียง อย่างสิงคโปร์

และมาเลเซีย ท้ังท่ีประเทศไทยน้ันมีความพร้อมด้านทรัพยากรมากกว่า 2 ประเทศน้ี 

 ปัจจุบันจังหวัดน่านมีแนวโน้มการท่องเท่ียวในเชิงสถิติ และความนิยมจากนักท่องเท่ียวท่ีดี ท้ังยังมีจุด

ขายท่ีเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เร่ิมจากข้อมูลสถิติ ในตารางท่ี 1 จะเห็นว่านักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวัด

น่านมีอัตราการเปล่ียนแปลงระหว่างปีท่ีเป็นบวก หรือกล่าวได้ว่าในช่วงปี 2552 – 2559 น้ี นักท่องเท่ียวไทย

เดินทางมายังจังหวัดน่านในจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงถือเป็นจังหวัดท่ีมีอัตราการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นบวกท้ังหมด 

เช่นเดียวกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ และลําพูน สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีปัจจัยใด ๆ ท่ีส่งผลให้จังหวัด

น่านมีจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีลดลงเม่ือเทียบปีต่อปี นอกจากน้ี เม่ือหาอัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียต่อปี พบว่า

จังหวัดน่านมีการเติบโตของนักท่องเท่ียว 20.06% ต่อปีโดยประมาณ เป็นสัดส่วนท่ีสูงเป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม 9 

จังหวัดภาคเหนือ 

 นอกจากน้ี จังหวัดน่านยังถูกจัดเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด โดยการท่องเท่ียวแห่ง 

ประเทศไทย และยังอยู่ในกลุ่มพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ซ่ึงรับผิดชอบโดยองค์การ 

บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน หรือ อพท. ท่ีมีจุดประสงค์หลักคือการ 

พัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความย่ังยืนด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และในปี 2559 รายได้การ 

ท่องเท่ียวของจังหวัดน่านเพ่ิมสูงถึง 15.34% ในไตรมาสสุดท้ายของปีเม่ือเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 

ก่อนหน้า และเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงท่ีสูงท่ีสุดในบรรดากลุ่ม 12 เมืองต้องห้ามพลาด อีกท้ังการ 

ท่ีน่านมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายดังท่ีกล่าวไว้ในบทแรก ทําให้น่านมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนา 

แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนควบคู่ไปกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นกระแสหลัก 

 

2.2 แนวคิดทุนวัฒนธรรม 
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สํานักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของคําว่า วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม  

หมายถึง  ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคม ความเจริญน้ันแสดงออกได้ด้วยความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน.  วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีแสดงความ

เจริญงอกงามท้ังทางจิตใจและทางวัตถุ ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมมีหลายอย่าง  เช่น  ความรู้สึกนึก

คิดของสมาชิกในสังคม  การรู้จักควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเม่ือเกิดความขัดแย้ง    มารยาทท่ีขัดเกลาเรียบร้อย  

สุภาพเหมาะสมสอดคล้องตามบริบทของสถานการณ์  ความรู้จักรักษาสิทธิของผู้อ่ืนและของตน  เป็นต้น   ท้ังน้ี 

ความหมายและคําจํากัดความของวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 

 พระยาอนุมานราชธน ได้ให้ความหมายว่า “วัฒนธรรม” คือ ส่ิงท่ีมนุษย์เปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือผลิต

ข้ึน สร้างข้ึนเพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม ถ่ายทอดกันไว้ เอาอย่างกันไว้ รวมท้ังผลิตผลของ

ส่วนรวมท่ีมนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา ตลอดจนความรู้สึก ความคิดเห็น และ

กิริยาอาการ หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสําแดงออกมาได้ปรากฏ

เป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น 

 ไทเลอร์ (Tylor, 1974) ให้นิยามคําว่าวัฒนธรรม คือ ความทับซ้อนกันระหว่าง ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ 

ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และสมรรถนะอ่ืนท่ีมนุษย์ต้องการแสวงหาเพ่ือการเป็นสมาชิกของสังคม 

 โมแรน (Moran, 2001) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตท่ีค่อยๆเกิดการพัฒนาของกลุ่มคน 

ประกอบด้วยแบบแผนการปฏิบัติร่วมกัน มีผลผลิตร่วมกัน และมีมุมมองทัศนติความคิดร่วมกันภายใต้บริบท

ทางสัมคมท่ีเฉพาะเจาะจง โดยวัฒนธรรมมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ ผลิตผล (Products), วิถี

ปฏิบัติ (Practices), และมุมมอง (Perspectives) 

วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันคบหาสมาคม ประกอบอาชีพ

ร่วมกัน ล้วนเป็นผลมาจากวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข สังคมและวัฒนธรรมจึงจําเป็นของคู่กัน โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมเป็นส่ิง

สร้างความเจริญให้แก่สังคมของมนุษย์ (จันทิรา ธนสงวนวงศ์, 2561) 

 วัฒนธรรม คือมรดกแห่งสังคม แบบแผนวิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงถูกหล่อหลอม

จากรุ่นสู่รุ่น และมีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย โดยทุกคนในสังคมมีความเข้าใจร่วมกันทุนวัฒนธรรมสามารถ

แบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ (1) ทุนวัฒนธรรมท่ีสัมผัสได้ (Tangible Culture) ได้แก่ โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ภาพเขียน รูปป้ัน เป็นต้น (2) ทุนวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible Culture) เป็นทุนท่ีอยู่ใน

รูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา หรือเรียกอีกนัยหน่ึงว่า ทุนวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุ (Nonmaterial Culture) 

ได้แก่ ความคิด การปฏิบัติ ความเช่ือ และค่านิยม เช่น เพลง งานวรรณกรรม นิทาน อย่างไรก็ตามทุนวัฒนธรรม
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ท้ังสองประเภทน้ีมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกัน และสามารถปรากฏอยู่ได้ทุกช่วงเวลาในฐานะทุนคงคลัง 

(Capital Stock) ซ่ึงมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมในตัวเอง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2540)  

 สินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products)  หมายถึง สินค้าและบริการท่ีมีวัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหน่ึง

ของสินค้าหรือบริการน้ัน ในฐานะผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคมิได้เพียงแค่สินค้าหรือบริการเท่าน้ัน 

หากแต่ยังได้วัฒนธรรมท่ีฝังอยู่ในตัวสินค้าด้วย ท้ังน้ีนัยของวัฒนธรรมท่ีปรากฏในสินค้าและบริการแต่ประเภท

น้ัน จะมีระดับและความเข้มข้นไม่เท่ากัน สินค้าบางประเภทอาจแสดงนัยเก่ียวกับวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด แต่

บางประเภทอาจแสดงนัยเก่ียวกับวัฒนธรรมอย่างไม่เด่นชัด (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) 

วัฒนธรรมท่ีฝังตัวอยู่ในสินค้าหรือบริการ (Embodied Culture) ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้สินค้าหรือ

บริการแต่ละประเภทมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ความหลากหลายของผลผลิตดังกล่าวจึงช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความต้องการสินค้า (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคปัจจุบันท่ีมีอิทธิพลของเครือข่าย

สังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ต 

 วัฒนธรรมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีท้ังวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่และสูญหายไปตามกาลเวลา หรือ

อาจมีบางวัฒนธรรมท่ีต่อยอดข้ึนไปจากวัฒนธรรมเดิม ดังน้ัน การอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิม และการดําเนินการ

พัฒนาวัฒนธรรมจึงมีความจําเป็นและเป็นส่ิงท่ีจะต้องดําเนินการไปอย่างควบคู่กัน เน่ืองจากแต่ละวัฒนธรรมมี

เกียรติและมีคุณค่าซ่ึงต้องได้รับความเคารพและรักษาไว้ (UNESCO, 1966)  

จากแนวคิดของกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : 

CPOT) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เร่ืองราว ด้านวัฒนธรรม 

อันเป็นรากเหง้าท่ีได้รับการสืบสานสืบทอดมาจาก บรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ และสามารถเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ 

 ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ (1) ประเภทอนุรักษ์ โดย

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประเภทอนุรักษ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาหรือสร้างสรรค์ จากหลักฐานทาง

วัฒนธรรมไทย โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนสังคม และมีมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ (2) ประเภทสร้างสรรค์ โดยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประเภทสร้างสรรค์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง

ข้ึน โดยนํารูปแบบ หลักฐานทางวัฒนธรรมมาออกแบบ ประยุกต์ พัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์ ให้ได้ผลิตภัณฑ์

ใหม่ตามสมัยนิยม สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 วัฒนธรรมจะสามารถต่อยอดและอยู่รอดได้ จําเป็นต้องมีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ คือ การมีความ

ต้องการสาระจากวัฒนธรรมเหล่าน้ัน และยินดีจ่ายราคา (จ่ายราคา หมายถึง เงิน เวลา ทรัพยากร ความสนใจ) 

เพ่ือวัฒนธรรมน้ันๆ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2018) 
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 ปัจจุบันวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ท้ังยังนําไปสู่การพัฒนาประเทศท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติทางเศรษฐกิจ ท่ีวัฒนธรรมเป็นทุนทางกิจกรรมการผลิตและการ

บริการ โดยวัฒนธรรมในแง่ของสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products) เช่น ภาพวาด สถาปัตยกรรม 

วรรณกรรม เป็นต้น เน่ืองจาก (1) วัฒนธรรมสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการสร้างรายได้ให้

ประเทศ (2) การแพร่ขยายของสินค้าวัฒนธรรมช่วยสร้างความจงรักภัคดีต่อแบรนด์ ท่ีจะช่วยส่งผลนําไปสู่การ

บริโภคสินค้าอ่ืนๆ เช่น การส่งออกภาพยนตร์อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ (เกรียงศักด์ิ 

เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2018) 

วัฒนธรรมนับเป็นวิถีการดําเนินชีวิตปกติของมนุษย์ในการดําเนินชีวิต โดยแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมของ

ตนเอง วัฒนธรรมเหล่าน้ันมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเติบโตของทุนวัฒนธรรมในประเทศ

มหาอํานาจสามารถส่งผลกระทบต่อพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมในประเทศอ่ืนได้ เน่ืองจากวัฒนธรรมท่ีแฝงตัวใน

สินค้าหรือบริการท่ีถูกส่งออกมาจากประเทศมหาอํานาจน้ัน มักมีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการของประเทศอ่ืน 

เน่ืองจากความหลากหลายทางผลผลิต (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน แนวโน้มการ

เติบโตของสินค้าวัฒนธรรมยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีกด้วย 

กรมส่งเสริมการส่งออก (อ้างถึงใน สราวุธ กล่ินสุวรรณ: 2554) ให้ความหมาย ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ คือ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้บริโภค ตลาดหลักของการส่งออกผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทย 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลียและยุโรป และมีแนวโน้มท่ีจะขยายสู่ตลาดอาเซียนในอนาคต เน่ืองจาก 

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยเป็นสินค้าเน้นคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับในตลาดโลก แบ่งได้ 6 ประเภท ดังน้ี 

1. เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน 

2. ของขวัญของชําร่วยและของตกแต่งบ้าน 

3. เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวเรือน 

4. เคหะส่ิงทอ 

5. ของเล่น 

6. เคร่ืองเขียนและของใช้สํานักงาน 

 

ดารงค์ พิณคุณ (2015) ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ คือ สินค้าตามความช่ืนชอบส่วนตัวซ่ึง

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มท่ีรักกิจกรรม ส่วนสมาชิกสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยน้ัน

ประกอบด้วย 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมของขวัญ ของชําร่วยไทยและของแต่งบ้าน, สมาคมการค้าเคร่ืองใช้ใน
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ครัวเรือนไทย, สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย, สมาคมสินค้าตกแต่งบ้าน, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้า

หัตถกรรมภาคเหนือ, สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์, สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้สํานักงานไทย จะเห็น

ได้ว่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยน้ันครอบคลุม ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์

อุปโภคบริโภค ยกเว้นเพียงกลุ่มเคร่ืองจักร อุปกรณ์เสริม วัตถุดิบ ช้ินส่วนและวัสดุประกอบในสายอุตสาหกรรม 

 

2.3 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 

 

2.3.1 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 

 ผ้าทอ มีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาช้านาน โดยกรรมวิธีในการทอผ้าเป็นการกระทําให้เกิด

ลวดลายบนผืนผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ต้ังแต่การใช้วัตถุดิบ เช่น เส้นใยไหมหรือฝ้ายการย้อมสีท้ังสีท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติและสีสังเคราะห์รวมไปถึงการทําให้เกิดลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผ้า ลวดลายต่าง ๆ น้ันเกิดจากภูมิ

ปัญญาของผู้ทอและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ลวดลายโดย มักเร่ิมต้น

เกิดจากส่ิงท่ีพบเห็นในธรรมชาติและลวดลายเรขาคณิต แล้วนําออกแบบมาผสมผสานกัน ลวดลายส่วนใหญ่มัก

เป็นลวดลายท่ีจดจําและได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท้ังส้ิน  

 จังหวัดน่านเป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก อันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมท่ีหลอมรวมจาก

เทือกเขาสู่พ้ืนราบ ทําให้เสน่ห์ของเมืองน่านย่ังยืนมาถึงทุกวันน้ี ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท้ังท่ี

ราบลุ่มในเขตเมืองและหุบเขา ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่ีเป็นปลายทางการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวในปัจจุบัน (ณวิทย์ อ่อนแสงชัยและคณะ, 2555)  

บรรพบุรุษของชาวน่านส่วนหน่ึงเป็นคนไทท่ีอพยพจากดินแดนล้านช้างทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ําโขงเข้ามา

ต้ังถ่ินฐานอยู่ตามชายแดนตอนเหนือของเมืองน่าน ซ่ึงคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน 

และยังประกอบไปด้วยคนเมืองหรือคนไทยวนซ่ึงเป็นหมู่ชนท่ีถูกเรียกว่า ลาวพุงดํา และในเขตตัวเมืองยัง

ประกอบไปด้วยขมุ เง้ียว พม่า และลาว ส่วนเขตรอบนอกตัวเมืองประกอบไปด้วยชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ไทล้ือ ม้ง 

เม่ียน ถ่ินหรือลัวะ ขมุ ผีตองเหลือง ฯลฯ โดยชนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีวิถีชีวิต ความเช่ือ และพิธีกรรมแตกต่าง

กันไป ท้ังยังมีการหยิบยืมวัฒนธรรม และการหลอมรวมส่งผลให้วัฒนธรรมในจังหวัดน่านปัจจุบันมีความโดด

เด่นเป็นของตนเอง  

 ในพงศาวดารเมืองน่าน มีการกล่าวถึงการกวาดต้อนชาวไทล้ือ ซ่ึงนับเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหญ่กลุ่ม

หน่ึงในจังหวัดน่าน เน่ืองจากในยุคสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยล้านนาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อให้เกิดการ

อพยพของชาวไทล้ือเข้ามาสู่ประเทศไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดลําพูนซ่ึงมีชาวไทล้ืออาศัยอยู่มาก
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ท่ีสุด และจังหวัดน่าน มีชาวไทล้ือกระจายตัวอาศัยอยู่หลายอําเภอ เช่น อําเภอเมือง อําเภอท่าวังผา อําเภอบ้าน

หลวง อําเภอแม่จริม อําเภอสันติสุข และอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดน่าน (ประชัน รักพงษ์, 2536)  

 เมืองน่านในอดีตยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายเพราะมีทรัพยากรท่ีสําคัญคือ “เกลือ” ด้าน

ขนบธรรมเนียมวิธีชีวิตของชาวน่านได้สะท้อนให้เห็นการผสมผสานท้ังกรุงสุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง (หลวงพระ

บาง) สิบสองปันนาพุกามอย่างกลมกลืน เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของเมืองน่านทําให้มีหลายชาติพันธ์ุเข้ามา

อาศัยหลายกลุ่ม (สุดารัตน์ เจียมจักร์. 2548: ออนไลน์) เป็นท่ีน่าสนใจว่ากลุ่มชาติพันธ์ุท่ีหลากหลายในจังหวัด

น่าน ยังนํามาซ่ึงการแต่งกายและการใช้ส่ิงทอท่ีแตกต่างกันในวิชีวิตอีกด้วย 

 ผ้าทอเมืองน่านเป็นผ้าท่ีทอจากฝ้าย ในอดีตน้ันจะใช้ฝ้ายท่ีมีในท้องถ่ิน โดยเร่ิมจากการปลูกฝ้าย และ

เข้าสู่ขบวนการผลิตเป็นเส้นด้าย โดยภูมิปัญญาของท้องถ่ินท้ังหมด รวมท้ังกรรมวิธีย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดํา

จากผลมะเกลือ สีแดงจากคร่ัง สีเหลืองจากขม้ิน แก่นขนุนและสีน้ําตาลได้จากเปลือกต้นสน เป็นต้น การสืบ

ทอดทางวัฒนธรรม พบว่า ผู้ท่ีมีอาชีพทอผ้าส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากชาวไทยล้ือโบราณ 

เอกลักษณ์ของการทอผ้าพ้ืนเมืองของจังหวัดน่านมีลักษะพิเศษท่ีไม่เหมือนการทอผ้าของจังหวัดอ่ืน คือ การใช้

วิธีการทอแบบการกลับด้าย หรือย้อนเส้นได้น้ันเอง การทอผ้าเช่นน้ีเรียกว่า “ลายน้ําไหล” ซ่ึงนิยมใช้ท้ังฝ้าย 

ไหม และด้ินผสมกันมีสีฉูดฉาดสลับลายสวยงาม (สุมาลย์ โทมัส, 2525: 6-7) 

 นอกจากน้ีจากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน แสดงให้เห็น

รูปแบบของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอท่ีมีความโดดเด่น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีจังหวัดน่านเพ่ือเก็บข้อมูล โดย

ได้สอบถามกลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ต้ังแต่ระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยได้ผลคําตอบ

จากการสัมภาษณ์ว่า “ลายน้ําไหล” คือลวดลายท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินของจังหวัดน่าน 

 เอกลักษณ์ของผ้าทอน่านได้ถูกให้รายละเอียดไว้ในหนังสือการจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายท่ีเป็น

เอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติในผ้าทอพ้ืนบ้านภาคเหนือ เพ่ือพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ ผ้าทอ เล่ม 2 : ลําปาง ลําพูน พะเยา น่าน และราชบุรี คูบัว ดอนแร่ (ทรงพันธ์ วรรณมาศ, 2547) 

ดังน้ี 

 (1) ผ้าซ่ินของกลุ่มไตยวนเมืองน่าน มีลักษณะเป็นลายทางๆ (ตา) มีขนาดเท่ากันอยู่ตรงช่วงกลางของ

ผืนผ้า ลายทางๆ น้ีเกิดจากการจัดวางเส้นยืนของฝ้ายให้มีขนาดความกว้างของตาเท่าๆ กัน โดยใช้จํานวนซ่ีฟืม

เป็นตัวกําหนด 

 (2) การเย็บเป็นถุงมีตะเข็บเดียว 

 (3) เอวมักต่อด้วยผ้าพ้ืนสีแดงหรือสีขาวโดยสีขาวอยู่ด้านบนสุด 

 (4) ตีนซ่ินมักต่อด้วยสีพ้ืนสีดําหรือแดงแล้วแต่ความช่ืนชอบของผู้สวมใส่ 
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 (5) ในโอกาสพิเศษ ตีนซ่ินมักใช้ตีนจกต่อแทนส่วนท่ีเป็นตีนซ่ินสีดําหรือสีแดง เอกลักษณ์ของตีนจกใน

พ้ืนท่ีจังหวัดน่านเป็นลักษณะลายห่าง ทอไม่แน่น มองเห็นพ้ืนของลาย การจัดรูปแบบลายเว้นช่องว่างช่องไฟ

ห่างพอดีกับลวดลาย เพ่ือเน้นให้ลวดลายเด่นชัด 

 (6) ลายหลักเป็นลายขนาดกลางมีแถวในการทอ ต้ังแต่ 20-40 แถว (ไม้หรือตะกอ) 

 (7) วรรณะของสีฝ้ายในการทอจะออกทางวรรณะเหลืองเหมือนกับสีของตีนซ่ินไตยวนในภาคเหนือ 

(ล้านนา) ท่ัว ๆ ไป หากไม่ใช้ฝ้ายสีเหลือหรือฝ้ายสีต่าง ๆ ในการจก จะใช้ด้ินเงินหรือด้ินทองแทน แต่จะพบได้

น้อยกว่ามาก 

 รูปแบบเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายท่ีปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่านคือชุดเคร่ืองแต่งกายแบบชาวไทล้ือ โดย

สามารถแบ่งออกได้ตามพ้ืนท่ี (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)  ได้แก่  

 (1) ชุดไทล้ือจังหวัดน่านแบบอําเภอท่าวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปัว โดยรูปแบบลักษณะเส้ือ

เป็นเส้ือป๊ัดแขนยาวเข้ารูปพอดีตัว ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายสีครามไม่มีการประดับตกแต่ง ลักษณะผ้าซ่ินท่ีพบและ

เป็นมาตรฐานตามแบบจังหวัดน่าน ได้แก่ ซ่ินป้อง และซ่ินม่าน เป็นซ่ินเย็บสองตะเข็บ ตัวซ่ินและตีนซ่ินทอ

ต่อเน่ืองต่อหัวซ่ินด้วยผ้าสีแดง ใช้เส้นยืนเป็นผ้าฝ้าย และใช้เส้นพุ่งเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ลักษณะเด่นคือ ตัว

ซ่ินเป็นลายมัดก่านทอสลับกับเทคนิคขิด หรือเป็นลายมัดก่านท้ังผืน (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)  

 ซ่ินป้องทอด้วยเทคนิคขิดหรือเทคนิคมัดก่านเป็นลายขวางสลับร้ิวสีพ้ืน มีช่วงของขนาดลายท่ีเท่ากัน

โดยตลอด ในขณะท่ีซ่ินม่าน เป็นการเรียกช่ือตามลักษณะโครงสร้าง คือเป็นซ่ินท่ีทอด้วยเทคนิคขิด หรือมัดก่าน 

เป็นลายขวางสลับร้ิวสีพ้ืนเย็บสองตะเข็บ โดยจะมีการจัดช่วงขนาดของลายไม่เท่ากัน (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะ

กุล, 2551) 

 (2) ชุดไทล้ือแบบอําเภอทุ่งช้างและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่าแบบเมืองเงิน เป็นการ

แต่งกายท่ีคล้ายคลึงกับแขวงไชยะบุรี ประเทศลาว  

ชุดผู้ชายเป็นเส้ือคอต้ังแขนยาวสีดํา แย็บตกแต่งด้วยแถบผ้าจกบริเวณคอเส้ือ ผ้านุ่งถูกเรียกว่าผ้าต้อย ทําจาก

ผ้าฝ้ายย้อมสีคราม หรือเป็นไหมสีม่วงหรือสีชมพู 

 ชุดผู้หญิงลักษณะเส้ือเป็นเส้ือแขนยาวสีดํา หรือสีครามเข้ม อาจตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือหรือผ้าฝ้าย

โรงงานก็ได้ ตัวเส้ือค่อนข้างยาวกว่าเส้ือป๊ัดของผู้หญิงไทล้ือในถ่ินอ่ืน สาบเส้ือนิยมแต่งด้วยแถบผ้าลายจกขนาด

เล็ก  

 ส่ิงท่ีโดดเด่นของผ้าซ่ินในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้แก่ การทอซ่ินจะทอต่อเน่ือง ตีนซ่ินจะมีสองสี ได้แก่ สีดํา 

และสีแดง เรียกว่า ตีนดํา และ เล็บแดง ท้องซ่ินมีลายร้ิวขนาดกว้าง เร่ิมจากส่วนบนเป็นพ้ืนสีดํา ต่อด้วยลายร้ิว

สลับสีแดงดํา บางผืนมีลายขิดสีเหลืองขนาดเล็กสลับ (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)   



 

 14 

 ผ้าทอเมืองน่านเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดําจากผลมะเกลือ สีแดงจากคร่ัง สีเหลืองจากขม้ิน 

แก่นขนุน และสีน้ําตาลจากเปลือกต้นสน เป็นต้น โดยผ้าทอในจังหวัดน่านแสดงออกถึงการผสมผสาน

วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยวน ไทล้ือและไทลาว มีการใช้เทคนิคการทอผ้าท่ีหลากหลาย ได้แก่ เทคนิค

เกาะล้วง เทคนิคมัดหม่ี (มัดก่าน) เทคนิคจก เทคนิคขิด (เทคนิคมุก) และเทคนิคยกดอก ซ่ึงแสดงถึงความ

เช่ียวชาญของช่างทอ จากข้อมูลของการจัดนิทรรศการ “งามภูษา ผ้าลุ่มน้ําน่าน” (Spectacular Textiles of 

Nan River Basin) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ได้บรรยายถึงลักษณะผ้าซ่ิน

จังหวัดน่านท่ีเป็นแบบมาตรฐานในอดีต ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่  

 ผ้าทอท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดน่าน ได้แก่ ผ้าทอลายน้ําไหล เป็นการทอด้วยเทคนิคแบบล้วง โดยใช้ฝ้าย

สีต่าง ๆ  สอดข้นสอดลง เพ่ือให้ไหลไปในทางเดียวกัน ดูคล้ายการไหลของสายน้ํา ผ้าลายน้ําไหลเป็นลายท่ีทอกัน

ในยุคหลังประมาณ 80-100 ปี โดยพัฒนามาจากลายผ้าของชาวล้ือ ปัจจุบันมีการพัฒนาลายน้ําไหลเป็นรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น ลายจรวด ลายน้ําไหลสายรุ้ง เป็นต้น  

 ผ้าทอลายล้ือ เน้นการทอด้วยเทคนิคล้วงหรือเกาะ ทอด้วยองค์ประกอบลวดลายเรขาคณิตต่าง ๆเช่น 

ลายเส้นตรง ลายส่ีเหล่ียมผืนผ้า ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เป็นต้น 

 ผ้ามัดก่าน เป็นผ้าท่ีคล้ายผ้ามัดหม่ีในภาคอีสาน ทอท่ีบ้านดอนไชย อําเภอท่าวังผา 

 ผ้าปักชาวเขา ส่วนมากเป็นผ้าปักมือของชาวเขาเผ่าเม่ียนและม้ง ส่วนใหญ่ปักเป็นรูปลวดลาย

เรขาคณิตต่าง ๆ  

 ซ่ินเชียงแสน เป็นซ่ินท่ีชาวบ้านใช้นุ่งในชีวิตประจําวัน ช่ือเรียกแสดงถึงแหล่งกําเนิดแบบด้ังเดิมของ

ชาวไทยวนในเชียงแสน เป็นผ้าซ่ินฝ้ายลายขวางเย็บสองตะเข็บ สีพ้ืนหลักคือสีแดงเข้มหรือสีคราม ลายขวาง

เป็นสีดํา คราม หรือขาวประกอบด้วยแถบลายใหญ่ 1 แถว สลับด้วยแถบลายเล็ก 3 แถว ตลอดตัวซ่ิน 

 ซ่ินม่าน เป็นซ่ินลายขวางเย็บ 2 ตะเข็บ ทอด้วยฝ้ายปนไหมและนิยมทอลายมุก (ขิด) ด้วยเส้นใยโลหะ 

(ไหมเงิน ไหมคํา) มีการทอลายสลับมุกกับสีพ้ืนแบบระยะไม่เสมอกัน แต่ตัวซ่ินจะทอต่อเน่ืองกับตีนซ่ิน และเย็บ

ต่อหัวซ่ินด้วยผ้าสีแดง 

 ซ่ินป้อง เป็นซ่ินลายขวางเย็บ 2 ตะเข็บ ลายขวางทอด้วยเทคนิคขิด (แต่ในจังหวัดน่านเรียกว่าเทคนิค

เก็บมุก ยกมุก หรือเก็บดอก) วัสดุท่ีใช้ทอได้แก่ ฝ้าย ไหม และไหมเงินไหมคํา โดยมีโครงสร้างและช่ือเรียก

แตกต่างกันได้แก่ ซ่ินป้องตาเหล้ม ซ่ินห้องตาคีบ ซ่ินห้องเคิบไหมคํา และซ่ินป้องก่าน 

 ซ่ินก่าน คือซ่ินท่ีมีความโดดเด่นด้วยเทคนิคการมัดหม่ีเส้นพุ่ง เรียกว่าซ่ินมัดก่าน หรือ ซ่ินคาด โดยซ่ิน

ก่านเป็นซ่ินลายขวางเย็บสองตะเข็บ พบมากในอําเภอท่าวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปัว สีท่ีเป็นท่ีนิยม
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คือ สีม่วง สีคราม สีบานเย็น และสีเขียว โดยโครงสร้างของซ่ินก่านยังสามารถแบ่งย่อยได้ เช่น ซ่ินก่านป้อง ซ่ิน

ก่านม่าน และซ่ินก่านล้วน เป็นต้น 

 ซ่ินตีนจก เป็นซ่ินท่ีประกอบด้วยโครงสร้างสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ หัวซ่ิน ตัวซ่ิน และตีนซ่ิน โดยหัวซ่ิน

เป็นผ้าพ้ืนสีแดง 1 หรือ สีแดงและขาวอย่างละช้ิน 2 ตัวซ่ินเป็นลายขวาง เย็บ 2 หรือ 3 ตะเข็บส่วนตีนซ่ินเป็น

ผ้าลายจกเย็บตะเข็บเดียว ซ่ินตีนจกท่ีพบในจังหวัดน่านมีหลากหลายรูปแบบมีท้ังแบบท่ีทอด้วยฝ้ายอย่างเดียว 

ทอด้วยฝ้ายปนไหม และทอด้วยเส้นใยโลหะ เป็นต้น 

 ซ่ินแบบเมืองเงิน ใช้เรียกช่ือตามกลุ่มไทล้ือท่ีอาศัยอยู่ในเมืองเงิน ปัจจุบันอยู่ในแขวงไชยะบุรี ประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเดิมเคยเป็นเขตเมืองน่านเป็นลักษณะของซ่ินลายขวางเย็บสอง

ตะเข็บ ทอด้วยฝ้ายและไหม นิยมสอดเส้นด้ายโลหะแวววาว ลวดลายตกแต่งบนตัวซ่ินมักทอด้วยเทคนิคมุก 

(ขิด) ส่ีท่ีโดดเด่น ได้แก่ สีเหลือง สีแดง และสีดํา 

 

2.3.2 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

จากการศึกษาส่ิงทอพ้ืนถ่ินในจังหวัดน่าน พบว่าส่ิงทอพ้ืนถ่ินมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามชาติพันธ์ุและ

วัฒนธรรมน้ัน ๆ ซ่ึงมีท้ังเทคนิค วิธีการ และลวดลายท่ีต่างกัน อีกท้ังชุมชนผู้ประกอบการท่ีได้ทําการศึกษาน้ัน

เป็นชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทล้ือซ่ึงจะได้กล่าวถึงในส่วนต่อไป ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาทุนวัฒนธรรมส่ิงทอ

พ้ืนถ่ินของชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน ซ่ึงเป็นการศึกษาภูมิหลังและภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนของ

ผู้ประกอบการ โดยมีข้อมูลและรายละเอียดการศึกษา ดังน้ี 

 

 2.3.2.1 ท่ีมาและความสําคัญของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัด

น่าน 

  ไทล้ือ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุไทกลุ่มหน่ึงท่ีอาศัยอยู่ในดินแดน สิบสองพันนา ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันชาวไทล้ือถือเป็นหน่ึงใน 56 ชนชาติของจีน 

ดินแดนสิบสองพันนามีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขาและแม่น้ํา ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของเมืองต่าง ๆ 

ซ่ึงมีแม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําสายหลักไหลผ่านดินแดนสิบสองพันนาออกเป็นสองฝ่ัง โดยชาวไทล้ือมีเอกลักษณ์ทาง

ชาติพันธ์ุท่ีโดดเด่น มีภาษาพูดท่ีมีสําเนียงเป็นเอกลักษณ์รวมท้ังมีอักษรใช้เองซ่ึงพัฒนามาจากอักษรธรรมบาลี

ในพุทธศาสนา คล้ายกับชาวไทเขินในพม่าและไทยวนในประเทศไทย (รุจยา อาภากรและคณะ, ไม่ปรากฏปีท่ี

พิมพ์) การแต่งกายไทล้ือมีแบบแผนเฉพาะตัว หญิงไทล้ือจะไว้ผมยาวเกล้ามวยไว้กลางศีรษะ ชักปลายผมเป็น

รูปห่วง เรียกว่าการเกล้าผมแบบ “มวยว้อง” สวมเส้ือแขนกระบอกยาวป้ายทบด้านเรียก “เส้ือป๊ัด” นุ่งผ้าซ่ิน
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ลายขวางซ่ึงทอแล้วเย็บเป็น 2 ตะเข็บ มีลวดลายและสีสันสวยงามจากเทคนิคการทอผ้าท่ีหลากหลายเรียกว่า 

“ซ่ินตา หรือ ซ่ินตาล้ือ” ในขณะท่ีชายไทล้ือสวมเส้ือแขนยาวผ่าหน้าหรือป้ายทบด้านหน้า นุ่งกางเกงทรงหลวม 

นิยมตัดเย็บด้วยผ้าสีดําหรือผ้าย้อมครามท้ังชุด ซ่ึงท้ังน้ีหญิงและชายชาวไทล้ือจะโพกศีรษะเวลาทํางานนอก

บ้าน เดินทางออกนอกบ้านหรือแต่งกายอย่างเป็นทางการในโอกาสพิเศษ 

  ชาวไทล้ืออพยพมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยรวมท้ังจังหวัดน่าน โดยมีการบันทึกไว้ใน

พงศาวดารเมืองน่านปีพ.ศ.2543 กล่าวไว้หลายตอนว่า เจ้าผู้ครองนครน่านได้ยกทัพไปกวาดต้อนเอาคนไทล้ือ

จากดินแดนสิบสองพันนามาไว้ท่ีเมืองน่านต้ังแต่ปี พ.ศ.2347 จนถึง พ.ศ.2399 ซ่ึงมีการทําศึกกับแคว้นสิบสอง

พันนาและกวาดต้อนชาวไทล้ือจากเมืองต่าง ๆ มาต้ังถ่ินฐานและรกรากในจังหวัดน่าน ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้

ชาวไทล้ือในจังหวัดน่านมีจํานวนมาก อีกท้ังด้วยวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณี มีความคล้ายคลึงและทําให้ชาว

ไทล้ือสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและผสมผสานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีรูปแบบ

เอกลักษณ์ของเมืองน่านดังปรากฏในปัจจุบัน 

  ในขณะเดียวกัน การทอผ้าของชาวไทล้ือเป็นหน้าท่ีหลักของผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธ์ุไทมาต้ังแต่อดีต 

การนับถือผี การสืบสายตระกูลทางฝ่ายแม่ ความเป็นผู้หญิงและความเป็นแม่กําหนดให้ผู้หญิงในกลุ่มไทลาว

เป็นผู้ครอบครองชุดความรู้ในการผลิตผ้าและเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบท่ีเก่ียวกับการทอผ้าท้ังหมด รวมท้ังผ้าของ

ผู้ชายและผ้าท่ีใช้ในพิธีกรรม(ชนิดา ต้ังถาวรสิริกุล,2541) นอกจากน้ียังเป็นผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมการทอผ้า

ของตนไว้ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา ซ่ึงหญิงชาวไทล้ือมีวิถีชีวิตท่ีไม่แตกต่างจากผู้หญิง

ในกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีตลอดท้ังชีวิตผูกพันกับการทอผ้า ซ่ึหญิงชาวไทล้ือมีความสามารถและทักษะท่ีชํานาญในการทอ

ผ้า ดังปรากฏเป็นผ้าทอหลากหลายรูปแบบ มีลวดลายตกแต่งด้วยเทคนิคการทอผ้าแบบต่าง ๆ อย่างสวยงาม 

ซ่ึงรูปแบบและลวดลายเหล่าน้ีได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นผ้าไท

ล้ือได้อย่างชัดเจน(ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล,2551) โดยเอกลักษณ์ของผ้าทอของชาวไทล้ือในจังหวัดน่านมีการ

ทอผ้าตามแบบแผนและจารีตของชาวไทล้ือด้ังเดิม แต่มีรูปแบบและรายละเอียดแตกต่างออกไป มีการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทล้ือ กับไทยวนเกิดเป็นรูปแบบของผ้าทอเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทล้ือ

จังหวัดน่าน(สุทธิพันธ์ุ เหรา, 2556) ซ่ึงมีเอกลักษณ์ทางด้านเทคนิค ลวดลายท่ีหลากหลายและเฉพาะตัวดัง

ข้อมูลในส่วนต่อไป 

    2.3.2.2 เทคนิคและกระบวนการผลิตของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน   

 จากการศึกษาท่ีมาและความสําคัญของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

พบว่าชาวไทล้ือในจังหวัดน่านมีการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้ังเดิมของไทล้ือและวัฒนธรรมชาติพันธ์ุใน



 

 17 

จังหวัดน่านเพ่ือความกลมกืนทําให้เกิดอัตลักษณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทล้ือในจังหวัดน่าน ซ่ึง

สําหรับผ้าทอของชาวไทล้ือก็พบว่ามีรูปแบบและวิธีการผลิตท่ีหลากหลายเพ่ือให้เกิดความแตกต่างของผ้าทอ 

ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 เทคนิคและกระบวนการผลิตของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ 

เทคนิค วิธีการ 

ขิด 

(Continuous 

Supplementary 

Weft) 

เป็นการทําลวดลายบนผืนผ้าจากการเพ่ิมเส้นด้ายพุ่งพิเศษจากริมผ้าด้านหน่ึงสู่

อีกด้านหน่ึง ชาวไทล้ือเรียกวิธีน้ีว่า “เก็บดอก” หรือ “เก็บมุก” เรียกลายขิดว่า 

“ลายมุก” เกิดเป็นลวดลายสีเดียวกันตามแนวหน้าผ้า 

จก 

(Discontinuous 

Supplementary 

Weft) 

เป็นการทําลวดลายบนผืนผ้าจากการใช้น้ิวมือหรือขนเม่น ยกเส้นยืนแล้วเพ่ิม

ด้ายพุ่งพิเศษ เกิดลวดลายเฉพาะจุดเป็นช่วง ๆ เกิดลวดลายได้หลายสีสัน 

เกาะ หรือ ล้วง

(Tapestry Weaving) 

เป็นเทคนิคท่ีนิยมในการทอผ้าของชาวไทล้ือในแถบลุ่มน้ําโขงตอนบนของ

ประเทศลาว เป็นการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยการเก่ียวด้ายเป็นห่วงรอบเส้นยืน

เพ่ือยึดเส้นพุ่งแต่ละช่วงไว้เป็นลวดลายหลายสีสัน 

มัดหม่ี หรือ มัดก่าน

(Weft Ikat) 

เป็นการมัดย้อมเส้นพุ่งเป็นลวดลายก่อนนําไปทอ ชาวไทล้ือเรียก “มัดก่าน”หรือ 

“คาดก่าน” ปรากฏเทคนิคในผ้าซ่ินของไทล้ือเมืองนาแล แขวงน้ําทา ประเทศ

ลาว และในเขตอําเภอปัว อําเภอท่าวังผา และอําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ยกดอก 

(Twill) 

เป็นเทคนิคการทอโดยยกตะกอพิเศษ 4 ตะกอ แยกเส้นยืนข้ึนลง แต่ไม่ได้เพ่ิม

เส้นพุ่งพิเศษแต่อย่างใด เกิดเป็นลวดลายในตัวและเป็นการเพ่ิมความหนาให้กับ

ผืนผ้า 

ป่ันไก 

(Twisted Yarn) 

เป็นการนําด้ายเส้นพุ่งสองสีมาป่ันตีเกลียวกัน เม่ือทอออกมาจะมีสีเหมือน

ตะไคร่น้ําท่ีชาวไทล้ือเรียกว่า “ไค” ผ้าท่ีทอด้วยเทคนิคน้ีโดยท่ัวไปเรียก

ผ้าหางกระรอก 

ปัก 

(Embroidery) 

เป็นการทําให้เกิดลวดลายด้วยการปักเส้นด้ายสีต่าง ๆ การปัก พบอยู่ 4 แบบ 

คือ การปักเดินเส้น การปักทึบ การปักโซ่ และการปักครอสติช 
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การเย็บปักเส้นเงินเส้น

ทอง (Couching) 

เป็นการนําเส้นโลหะสีเงินสีทองมาวางเป็นลวดลายบนผืนผ้าแล้วเย็บตรึงเป็นจุด 

ๆ 

การปักเล่ือม 

(Sequins) 

การเย็บตรึงเล่ือมโลหะ ตกแต่งบนผืนผ้า เกิดความแวววาว 

ถัก 

(Macrame) 

เป็นการเก็บชายผ้าด้ายเส้นยืนด้วยการมัด ถักเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยงาม 

  จะเห็นได้ว่าชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่านมีการสร้างสรรค์ผ้าทอด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผ้า

ทอมีเอกลักษณ์และมีรูปแบบท่ีสวยงาม ท้ังน้ีจึงได้ศึกษาเก่ียกับรูปแบบของลวดลายเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์

งานออกแบบต่อไป โดยจะกล่าวถึงให้หัวข้อต่อไป 

 

   2.3.2.3 ลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

 การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ช่างทอชาวไทล้ือสามารถนํา

ธรรมชาติรอบตัว มาดัดแปลงทําเป็นลวดลายบนผ้าทอได้อย่างสวยงาม และส่ือความหมาย รวมท้ังสามารถใช้

เทคนิคการย้อมเฉพาะตัวทําให้ได้สีท่ีนุ่มนวลอีกด้วย(สุภัทณี เป่ียมสุวรรณกิจ และคณะ,2561) ลวดลายท่ีเกิด

บนพ้ืนผ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน มักเกิดจากเทคนิคการถัก ทอ การจัดสานของเส้นใย โดยเกิดจากการรวบรวม

องค์ประกอบของลวดลาย เรขาคณิตพัฒนาไปสู่ลวดลายท่ีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ท่ีได้มาจากจินตนาการ

ธรรมชาติ หรือความเช่ือ วิถีชีวิต และสัตว์เสมือนจริง อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีเกิดข้ึน บนผืนผ้านับเป็น สัญลักษณ์ท่ี

สะท้อนถึงคติความเช่ือของผู้ทอผ้ามาต้ังแต่อดีต โดยมีลักษณะลวดลายท่ีสําคัญ โดยในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษา

เก่ียวกับลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ 

รูปแบบลวดลาย ท่ีมาและความหมาย 

1.ลวดลายเรขาคณิต 

(Geometric Design) 

แนวคิดและท่ีมาของลวดลายเรขาคณิตจากส่ิงทอพ้ืนถ่ินใน

จังหวัดน่าน ได้มาจากลายพ้ืนฐานในการทอผ้าโดยมี

องค์ประกอบหลัก ได้แก่รูป แบบลวดลาย ท่ีมีลักษณะเป็นจุด

ขนาดเล็ก จุดไข่ปลา เส้นทแยง เส้นกากบาท รูปทรง สามเหล

ย่ี ม รปู ทรงส่ีเหล่ียม หลากหลายขนาดปะปนกนั ไป โดยลาย

พ้ืน ฐานท่ีเป็นลักษณะขององค์ประกอบของลวดลายเรขาคณิต 
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มักถูกนําไปจัดเรียงใหม่เพ่ือให้ เกิดลวดลายต่าง ๆ ตามแนวคิด

ของผู้ทอในขณะน้ัน 

 ลายดอกจ้าย ลวดลายท่ีเป็นเส้นเฉียงจากด้านล่างซ้ายไปด้านบน ขวาหรือ 

ด้านล่างขวาไปด้านบนซ้าย ไล่ระดับเป็นแนวเดียวกัน สามารถ 

ทอได้ด้วยเทคนิค ขิด จก เกาะ หรือ มัดก่านก็ได้  
ลายดอกจ้าย เทคนิคขิด 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

 
ลายดอกจ้าย เทคนิคมัดก่าน 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายดอกบ่าง ลวดลายสามเหล่ียมซ่ึงประกอบเข้าด้วยกัน จนเห็นเป็นแถบ

เส้นสามเหล่ียมต่อกันเป็นช่วง ๆ 
 

ลายดอกบ่าง เทคนิคขิด 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

 
ลายดอกบ่าง เทคนิคมัดก่าน 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายดอกต้ังกลาง ลวดลายเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวขนาดใหญ่ตรงกลางผืนผ้า 

ทอด้วยเทคนิคขิดและจก มักมีการทอสลับสีไปมา 

 
ลายดอกตั้งกลางลายนาค เทคนิคจก 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายดอกหับ มีลักษณะเป็นลวดลายรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เป็นการทอ

ลวดลายรูปดอกบ่างซ้ํา ๆ เพ่ือให้เกิดลวดลายใหม่ 

 
ลายดอกหับ เทคนิคขิด 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

2.ลวดลายพรรณพฤกษา 

(Floral Design) 

ท่ีมาและแนวคิดของลวดลายพรรณพฤกษา จากทุนวันธรรมส่ิง

ทอพ้ืน ถ่ินจังหวัดน่าน มักได้มาจากลักษณะของลายเครือเถา 

ตลอดจนลายดอกไม้ ลายต้นไม้ โดยแนวคิดของลวดลาย

ส่วนมาก จะส่ือถึง ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และความ



 

 20 

งามในอุดมคติ ลักษณะของลวดลายมักได้มาจากธรรมชาติ

และพืช พรรณใกล้ตัว 

 

ลายดอกแก้ว และ ลายดอกจัน พัฒนามาจากการผสมผสาน ระหว่างลายรูปสามเหล่ียมและ

ส่ีเหล่ียม เป็นลายสําคัญเก่าแก่ท่ีพบในผ้าทอของหลายชนชาติ 

มีความ หมายถึงดอกไม้ท่ีมีคุณค่างดงามใน อุดมคติ 

 
ลายดอกแก้ว 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

 
ลายดอกไม้ 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายต้นไม้ ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์

ของต้นไม้แห่งชีวิตท่ีเจริญเติบโต เหมือนกับชีวิตมนุษย์ อันเป็น

ส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ 

 
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

3.ลวดลายรูปสัตว์ 

(Animal Design) 

ท่ีมาและแนวคิดของลวดลายรูปสัตว์ในทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืน

ถ่ิน จังหวัดน่าน มักปรากฏในรูปแบบท้ังท่ีเป็นสัตว์จริง จาก

ธรรมชาติแลสัตว์จากป่าหิมพานต์ อันมีท่ีมาจากจินตนาการ

และความเช่ือด้ังเดิม 

 ลายช้าง ลายช้างมักส่ือสารถึงแนวคิดความย่ิงใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง 

เป็นสัตว์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน จึงมักปรากฏในทุน

วัฒนธรรมส่ิงทอเสมอ 
 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายม้า ลายม้ามักพบอยู่คู่กับลายนกและลายช้างเป็นตัวแทนความ

หมายความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ หรืออาจปรากฏเป็นรูป

คนข่ีม้า ส่ือถึงการท่ีม้าเป็นสัตว์พาหนะได้อีกด้วย  
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายนก หรือ ลายไก่น้อย เป็นลายท่ีพัฒนามาจากลายขอขนาดเล็ก ส่ือสารถึงความเป็น

ธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ 
 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 
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ลายหงส์ หงส์เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ ส่ือถึงสวรรค์ ความสูงส่ง ความ

ศักด์ิสิทธ์ิ ลายหงส์ท่ีพบในผ้าทอไทล้ือในเขตสิบสองพันนามัก

เรียกกันว่าลายนกยูง ท้ังน้ีเน่ืองมาจากความนิยมในนกยูงท่ีถือ

ว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองพันนาในปัจจุบัน  
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายนาค เป็นลายท่ีได้จากการผสมผสานลายขอและลายกาบข้ึนมาเป็น

รูปนาค เป็นลายสําคัญของ กลุ่มชนชาติไท ส่ือถึงคติด้ังเดิมใน 

การนับถือธรรมชาติผู้ให้กําเนิด สรรพส่ิง นาคเป็นสัตว์ท่ีอาศัย

อยู่ได้ ท้ังบนพ้ืนดิน ท้องน้ํา และแผ่นฟ้า หมายถึงการเป็น

ผู้สร้างความสมดุล แหง่ ระบบนิเวศ และเก่ียวโยงถึงการนับถือ

ผีบรรพบุรุษ ผู้นําความอุดมสมบูรณ์มายังมนุษย์โลก 

 
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายมอม หรือ ลายสิงห์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอํานาจ และ ส่ือถึงป่าหิมพานต์อัน

เป็นส่วนหน่ึงของสวรรค์ 

 
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายนกหัสดีลิงค์ เป็นสัตว์ผสมระหว่างนกกับช้าง ชาวไทล้ือเรียก ว่านกงวงงา 

เป็นสัญลักษณ์ ส่ือถึงสวรรค์ ความเช่ือเร่ืองชีวิตหลังความตาย

ในพระพุทธศาสนา เช่ือว่านกหัสดีลิงค์จะนําวิญญาณของผู้

ล่วงลับไปสู่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายคชสีห์ เป็นสัตว์ผสมระหว่างช้างกับสิงห์ ส่ือถึงการก่อกําเนิดชีวิต 

ความมีอํานาจ 

 
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายกบ และ ลายคร่ึงคนคร่ึงกบ เป็นลายเก่าแก่ท่ีพบในกลองมโหระทึกเก่ียวข้องกับพิธีขอฝน 

น้ํา และความอุดมสมบูรณ์ 
 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

4.ลวดลายผ้าในพิธีกรรม 

(Design in Ritual Textiles) 

แนวคิดและท่ีมาของลวดลายผ้าในพิธีกรรมต่าง ๆ จากทุน

วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน ได้มาจากลวดลายท่ีปรากฏในผ้า

ทอท่ีทําถวายเป็นพุทธบูชา มักได้มาจากการเก็บภาพและ

องค์ประกอบลวดลายจากส่ิงทอโบราณ เช่น ผ้าเช็ดหลวง จีวร 
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ผ้าตุง โดยมักปรากฏรูปเรือวิญญาณท่ีแสดงถึงการเดินทางไปสู่

โลกหลังความตาย 

 

ลายรูปปราสาทบรรทุกอยู่บนเรือ เป็นลวดลายท่ีมาจากประเพณีการทานปราสาทให้ผู้ล่วงลับได้

ไปอยู่อาศัยบนสวรรค์ 

 
ลายรูปเรือวิญญาณ 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายรูปช้าง ม้า วัว ควาย คนในผ้า

เช็ดหลวงและตุง 

ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ ท้ังสัตว์ ส่ิงของ และข้าทาสบริวาร

สําหรับอุทิศให้ผู้ล่วงลับ 

 
ลายรูปนก คน และพระธาตุ บนตุง 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

 

  2.3.2.4 รูปแบบของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน  

  จากการศึกษาท่ีมา เทคนิคและลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัด

น่านพบว่าส่ิงทอพ้ืนถ่ินมีเอกลักษณ์ของการผสมผสานวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทล้ือและวัฒนธรรมใกล้เคียงใน

พ้ืนท่ีจังหวัดน่านซ่ึงส่งผลให้ส่ิงทอพ้ืนถ่ินมีรูปแบบและเทคนิคท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท้ังน้ีส่ิงทอพ้ืนถ่ิน

เหล่าน้ีล้วนมีความเก่ียวข้องกับการใช้งานท่ีหลากหลายในชีวิตประจําวันของชาวไทล้ือซ่ึงได้มีการพัฒนาเป็น

ส่ิงของเพ่ือใช้ดํารงชีวิตต้ังแต่อดีตจนปัจจุบันซ่ึงสามารถแบ่งตามประเภทการใช้งานได้ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3 รูปแบบของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

ประเภทการใช้งาน รายละเอียด 

ผ้า
ที่ใ
ช้ใ
น

คร
ัวเ
รือ
น สะลี 

ฟูกหรือท่ีนอนใช้ผ้าสีครามเย็บเป็นปลอก

เย็บขอบด้วยสีแดงยัดนุ่น 

ผ้าหลบ 
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ที่มา : https://www.facebook.com/ร้านไตลื้อ-เชียงใหม่-215552038985038 

ผ้าหลบไทล้ือเมืองน่านเป็นผ้าฝ้ายพ้ืนสี

ขาวทอตกแต่งลวดลายด้วย 

เทคนิคการขิด(เก็บมุก)ด้วยเส้นฝ้ายสีแดง

สลับดําเน่ืองจากฟืมทอผ้าแบบเก่ามี

ขนาดเล็กจึงต้องใช้ผ้าสองผืนมาเย็บต่อ

กลางเพ่ือเพ่ิมความกว้างผ้า ชายผ้าหลบ

จะถักเป็นตาข่ายถัดข้ึนไปเป็นช่วงผ้าสี 

ขาวเรียกว่า “ป้าน” ถัดข้ึนไปเป็นลายมุก

(ขิด)เป็นลายสายย้อย ถัดข้ึนไปเป็น

ลวดลายมุกต่าง ๆ มีความยาวประมาณ 1 

ใน 3 หรือเกือบเต็มท้ังผืน ลายมุกท่ีมัก

พบอยู่เสมอคือลายขอเล็กขอใหญ่ ขอขะ

แจ๋ ลายหน่วย ลายเครือ ลายดอกจัน 

ลายนาค ลายช้าง ลายม้า เป็นต้น 

ผ้าแหลบ หรือ ผ้าเต้ิม เป็นผ้าทอลายขิดหรือจก เย็บตกแต่งขอบ

ท้ัง 4 ด้าน ด้วยผ้าสีแดงหรือดํา ใช้ปูนอน

กับพ้ืน มีขนาดเหมาะแก่การพกพาหรือ

นําไปปูนอนท่ีวัด หรือใช้เป็นอาสนะของ

พระสงฆ์ บางคร้ังนิยมนํามาเป็นผ้า

ตกแต่งนํามาปูหรือแขวนในงานบวช หรือ

งานแต่งงาน ใช้รองน่ังบนหลังช้าง เรียก”

ผ้าปกหัวช้าง” ในสมัยก่อนหญิงสาวชาว

ไทล้ือต้องเตรียมทอผ้าแหลบไว้ใช้สําหรับ

แต่งงาน 

 
ที่มา : https://www.facebook.com/อาละวี-ผ้าทอไทลื้อลายโบราณ-จน่าน-715665315186499/ 

หมอน 

หมอนหก 
เย็บจากผ้าฝ้ายสีขาวเย็บเป็นช่อง ยัดด้วย

นุ่น ด้านหน้าหมอนมักเย็บด้วยผ้าสีแดง 

หมอนผา 
คือหมอนสามเหล่ียมขนาดใหญ่ใช้ใน

โอกาสพิเศษในงานแต่งงานหรือถวายพระ 
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นิยมปักหน้าหมอนด้วยเส้นไหมเงินไหม

ทองตกแต่งบริเวณหน้าหมอนเป็น

ลวดลายสวยงาม 

ผ้าห่ม ผ้าห่มท่ีพบในเมืองน่านมาแต่อดีตคือ “ผ้า

ห่มตาโก้ง” หรือผ้าห่มตาแสง ทอด้วยฝ้าย

สีขาว แดง ดํา เป็นลายตาราง ทอด้วย

เทคนิคยกตะกอ หรือ ยกเขา 3-4 ตะกอ 

เพ่ิมความหนาแก่เน้ือผ้า ใช้ผ้าสองช้ินเย็บ

ต่อกลางเพ่ือเพ่ิมความกว้างในการห่ม

คลุม ห่มคลุมตัวปกติเรียก ผ้าตุ๊ม ใช้ห่ม

นอนเรียก ผ้าต้วบ 

 
ที่มา : วิทยานิพนธ์เรื่อง การสื่อความหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอ ชาวไทลื้อ อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน ผ่านศิลปะการแสดง 

ถุงย่าม สําหรับส่งของต่าง ๆ ถึงย่ามไทล้ือเมือง

น่านมีสองแบบคือ ถุงย่ามสีขาวและถุง

ย่ามสีแดง ถุงย่ามสีแดงเป็นถุงย่ามด้ังเดิม

ของชาวไทล้ือ มักมีการทอลายขิด 

ตกแต่งอย่างสวยงาม 
 

ที่มา : http://dandinth.com/B-150-24T.HTM 

ผ้า
ที่ใ
ช้ใ
นพิ
ธีก
รร
ม  

ตุง เป็นผืนผ้าทอ กว้าง 10-40 เซนติเมตร 

ยาว 1-5 เมตร มีส่วนประกอบ คือ หัว 

ตัว และหาง โดยมีการทอสอดไม้ไผ่ค่ัน

เป็นระยะ ๆ โครงสร้างสําคัญคือส่วนล่าง

สุดจะทอเป็นรูปปราสาท หรือ รูปเรือต่าง

ปราสาท นิยมทอถวายเป็นพุทธบูชาหน้า

พระประธาน หรือแขวนกับเสาตุงด้าน

นอกวิหาร การถวายทานตุงถือเป็นการ

ทําบุญให้แกผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือถวาย

เป็นกุศลปัจจัยภายหน้า เช่ือว่าเกาะชาย

ตุงข้ึนสวรรค์ 

 
ที่มา : https://www.museumthailand.com/en/1768/storytelling/วัดท่าฟ้าใต้/ 
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ผ้าห่อคัมภีร์ 

จากประเพณีการสร้างธรรมถวายวัด มี

การใช้ผ้าทําเป็นผ้าห่อคัมภีร์ถวาย มีท้ังผ้า

ฝ้ายสีขาว ผ้าไหม หรือผ้าท่ีทอเก็บมุก

(ขิด)เป็นลวดลาย ปัจจุบันประเพณีการ

สร้างธรรมได้เส่ือมความนิยม การทอผ้า

ห่อคัมภีร์จึงเส่ือมสูญตามไปด้วย 

เสื้
อผ้
าเ
ครื่
อง
แต่
งก
าย

 

รูปแบบ 

เคร่ืองแต่งกายสําหรับผู้ชาย ชาวไทล้ือเมืองน่านนุ่งกางเกงเป้ากว้างสี

หม้อห้อมเย็บแบบสามตะเข็บ เรียกว่า 

เต่ียวสามดูก มี 2 ขนาดคือ ขนาดความ

ยาวส้ันคร่ึงหน้าแข้ง และขนาดขายาวถึง

ข้อเท้า กลุ่มไทล้ือเมืองเงินมีเส้ือท่ีตัดเย็บ

จากผ้าหม้อห้อมเป็นเส้ือคอต้ังแขนยาว 

คอเส้ือตกแต่งด้วยแถบผ้าจกและนิยม

โพกหัวด้วยผ้าสีดํา นุ่งผ้าต้อยหรือผ้าโจง

กระเบนผ้าฝ้ายสีดําหรือผ้าไหมย้อมสีม่วง 

 
ที่มา : https://www.facebook.com/Nanidentityhallnancc/ 

เคร่ืองแต่งกายสําหรับผู้หญิง 
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ที่มา : https://www.facebook.com/Nanidentityhallnancc/ 

ผู้หญิงไทล้ือจะสวมเส้ือป๊ัด เป็นเส้ือเข้ารูป

แบนยาว มีสาบหน้ามาเฉียงผูกติดกันตรง

มุมด้านซ้ายหรือขวาของลําตัว ตัดเย็บ

ด้วยผ้าสีดําหรือผ้าหม้อห้อม ในขณะท่ี

ผ้าซ่ินของผู้หญิงชาวไทล้ือ จังหวัดน่าน 

จะมีรูปแบบและแตกต่างออกไปจากไท

ล้ือแบบมาตรฐาน จากการค้นคว้า ไม่พบ

หลักฐานการแต่งกายด้วยผ้าซ่ินแบบไท

ล้ือมาตรฐานในกลุ่มไทล้ือในจังหวัดน่าน 

ผู้หญิงชาวไทล้ือจังหวัดน่านนุ่งผ้าซ่ินท่ี

เป็นแบบของเมืองน่าน คือ ซ่ินม่าน ซ่ิน

ป้อง ซ่ินเชียงแสน แต่มีโครงสร้างผ้าซ่ินท่ี

มี 2 ตะเข็บ และการนิยมต่อหัวซ่ินด้วยผ้า

สีแดงล้วนซ่ึงมีอิทธิพลจากผ้าไทล้ือ 

 

  2.3.2.5 สรุปองค์ประกอบสําหรับการออกแบบจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ 

อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

 จากการศึกษาทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่านซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกับ

ท่ีมาและความสําคัญของชาวไทล้ือ รูปแบบ เทคนิค รวมท้ังการใช้งานของส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ ผู้วิจัย

สามารถสรุปข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบได้ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4 สรุปองค์ประกอบสําหรับการออกแบบจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน 

ท่ีมาและ

ความสําคัญของ

ทุนวัฒนธรรมส่ิง

ทอพ้ืนถ่ินชาวไท

ชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่านเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุไทล้ือท่ีอพยพมาจากดินแดน สิบ

สองพันนา ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงตามบันทึกพงศาวดาร 

เจ้าผู้ครองนครน่านได้ยกทัพไปกวาดต้อนเอาคนไทล้ือจากดินแดนสิบสองพันนามาไว้

ท่ีเมืองน่านต้ังแต่ปี พ.ศ.2347 จนถึง พ.ศ.2399 ซ่ึงมีการทําศึกกับแคว้นสิบสองพัน

นาและกวาดต้อนชาวไทล้ือจากเมืองต่าง ๆ มาต้ังถ่ินฐานและรกรากในจังหวัดน่าน 
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ล้ือ อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน 

ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้ชาวไทล้ือในจังหวัดน่านมีจํานวนมาก อีกท้ังด้วยวัฒนธรรม 

ศิลปะและประเพณี มีความคล้ายคลึงและทําให้ชาวไทล้ือสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

กลมกลืนและผสมผสานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีรูปแบบเอกลักษณ์

ของเมืองน่านดังปรากฏในปัจจุบัน 

องค์ประกอบในการออกแบบ 

แนวคิด การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ช่างทอชาวไท

ล้ือสามารถนําธรรมชาติรอบตัว มาดัดแปลงทําเป็นลวดลายบนผ้าทอได้อย่างสวยงาม 

และส่ือความหมาย รวมท้ังสามารถใช้เทคนิคการย้อมเฉพาะตัวทําให้ได้สีท่ีนุ่มนวลอีก

ด้วย 

โครงร่างเงา 

 
สี 

   

    
รายละเอียด 1.ลวดลายเรขาคณิต 

     

     
2. ลวดลายพรรณพฤกษา 

 
3. ลวดลายสัตว์ 
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4. ลวดลายผ้าในพิธีกรรม 

   
เทคนิค ขิด / จก / เกาะ / มัดก่าน / ยกดอก / ป่ันไก / ปัก / การเย็บปักเส้นเงินเส้นทอง / 

การปักเล่ือม / ถัก 

วัสดุ ฝ้าย / ไหม / ด้ินเงิน ดินทอง 

 

2.4 กลุ่มผู้ประกอบการ - ร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว จังหวัดน่าน  

 

 จากการศึกษาทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเก่ียวกับ

กลุ่มผู้ประกอบการภายในจังหวัดน่าน ท่ีมีความเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทล้ือ ซ่ึงได้แก่ ร้านมีสเอ โปรดักส์ 

จังหวัดน่าน โดยมีท่ีมาของกลุ่มผู้ประกอบการ รวมท้ังสินค้าผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ท้องถ่ินของชาว

ไทล้ือ ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาท่ีมาและข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายในร้านเพ่ือหาช่องว่างทางการตลาดในการพัฒนา

สินค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ โดยมีการศึกษา ดังน้ี 

 

  2.4.1 ท่ีมาของกลุ่มผู้ประกอบการ - ร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

 ร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว จังหวัดน่าน มีจุดเร่ิมต้นจากคุณศรีสุดา โวทาน ตกงานและกลับมาอยู่ท่ี

บ้าน(ท่ีต้ังปัจจุบันของร้านมีเอ โปรดักส์) คุณศรีสุดาได้ไปทํางานท่ีร้านขายผ้า ประจวบกับบรรพบุรุษของคุณศรี

สุดาก็ทอผ้าไทล้ือ และตนเองก็เป็นลูกหลานชาวไทล้ือ 100% จึงรู้สึกผูกพันกับผ้าทอไทล้ือ แต่พอตกมาถึงรุ่น

ของคุณแม่ของคุณศรีสุดาและคุณศรีสุดาตามลําดับ ก็ไม่ได้มีการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าต่อ เน่ืองจากใน

สมัยน้ันิยมส่งลูกหลานเข้าไปเรียนและไม่ให้ยุ่งกับผ้าทอไทล้ือ ทําให้คุรศรีสุดาเองทอผ้าไม่ได้ แต่กระน้ันด้วย

ความท่ีบรรพบุรุษเป็นสายเลือดชาวไทล้ือ จึงรู้สึกสนใจในวัฒนธรรมเป็นพิเศษจึงต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรม

เหล่าน้ีไว้ 
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 คุณศรีสุดามีความชอบส่วนตัวเก่ียวกับเคร่ืองหนัง และกระเป๋า เน่ืองจากคิดว่าตนเองไม่เหมาะกับ

เคร่ืองแต่งกาย จึงริเร่ิมลองผลิตกระเป๋าจากผ้าหลบ(ผ้าปูท่ีนอน)ของชาวไทล้ือ แต่การผลิตมีต้นทุนสูงอยู่ท่ี

ประมาณ 10,000 บาทต่อใบจึงคิดว่าหากต้นทุนสูงคงขายยากและไม่ไหวจึงลองส่งให้กับผู้ผลิตเจ้าอ่ืนซ่ึงมี

ต้นทุนท่ีถูกกว่า แต่ผู้ผลิตเจ้าน้ันก็ไม่สามารถผลิตให้คุณศรีสุดาตามเป้าหมายท่ีต้องการได้ คุณศรีสุดาจึงมี

แนวคิดการเรียนเก่ียวกับเคร่ืองหนังและกระเป๋าเพ่ือท่ีจะสามารถผลิตได้เอง โดยไปติดต่อเพ่ือขอศึกษาร้าน

กระเป๋าส่งออกให้กับประเทศอิตาลีท่ีจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2559 และประยุกต์การผลิตกระเป๋าหนัง

ผสมผสานกับผ้าทอไทล้ือซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษของตนเองและเป็นส่ิงท่ีตนชอบ 

  หลังจากท่ีคุณศรีสุดาเร่ิมเรียนรู้การผลิตเคร่ืองหนังและกระเป๋าก็ได้มีการทดลองผลิตพวงกุญแจโดย

ผลิตท่ีใต้ถุน ยุ้งฉางข้าวของท่ีบ้านด้วยตนเองเพ่ือเสนอให้กับร้านค้า OTOP ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน ก็พบว่า

เป็นท่ีสนใจจนกระท่ังได้เงินมาเป็นจํานวนหน่ึงจึงต่อยอดให้กับการผลิตข้ึนเร่ือย ๆ จากน้ันชาวบ้านภายใน

หมู่บ้านก็เร่ิมสงสัยเน่ืองจากการผลิตเคร่ืองหนังมักจะส่งเสียงดังบ้าง จึงสนใจท่ีจะมาร่วมทํางานกับคุณศรีสุดา 

ทําให้คุณศรีสุดาไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านเพ่ือจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการลงช่ือ ลงหุ้น สอนคนในหมู่บ้านและ

ให้คนในหมู่บ้านเป็นฐานผลิตให้กับออเดอร์ท่ีได้มาในพ.ศ.2560 แต่กระน้ัน คนในหมู่บ้านก็ไม่สามารถผลิตได้

ตรงตามความต้องการจึงมีการจ้างคนจากหมู่บ้านอ่ืน ๆ  เป็นฐานผลิตก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน

ในการผลิตสินค้าให้กับร้านมีสเอ โปรดักส์ โดยมีอัตลักษณ์เป็นเคร่ืองหนังจากผ้าทอไทล้ือ 

 
ภาพท่ี 1 ช่วงแรกของการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านมีสเอ โปรดักส์ บริเวณใต้ถุนยุ้งฉางข้าวท่ีบ้าน 

 

 จากการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของร้านมีสเอ โปรดักส์ทําให้คุณศรีสุดาได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนเพ่ือจําหน่ายสินค้าในงาน OTOP ต่าง ๆ  รวมท้ังได้รับการจัดสรรเป็น OTOP 4 ดาว เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ก
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ระเป๋าท่ีมีช่ือเสียงและโดดเด่นและได้รับการคัดสรรให้เข้าไปอบรมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนา

ชุมชนทําให้ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เร่ือย ๆ อีกท้ังตัวคุณศรีสุดาเองก็มักท่ีจะเรียนรู้อยู่ตลอด นําคําแนะนํา

ติชมของลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุง รวมท้ังมีการเข้าคอร์สอบรมและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างไม่จํากัด 

ทําให้ผลิตภัณฑ์ของร้านมีสเอ โปรดักส์มีการพัฒนาเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ แต่ยังคงเอกลักษณ์

ลายผ้าด้ังเดิมของชาวไทล้ือเอาไว้ โดยมีแนวคิดว่า ตัวคุณศรีสุดาจะเป็นผู้นําผ้าทอไทล้ือลายด้ังเดิมมาพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอย่างแท้จริงโดยไม่ถูกบิดเบือนไป อีกท้ังการ

ทอ จังหวะต่าง ๆ ทําให้ผ้าเหล่าน้ันดูแตกต่างแม้จะเป็นสีหรือลายเดียวกันทําให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ท่ีไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครของร้านมีสเอ โปรดักส์ นอกจากน้ียังมีแนวคิดท่ีต้องการให้คนในชุมชนได้มี

งานทําท่ีใกล้บ้านและสามารถดูแลคนในครอบครัวได้อย่างท่ัวถึงอีกด้วย 

 
ภาพท่ี 2 หน้าร้านมีสเอ โปรดักส์ 
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ภาพท่ี 3 ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์ 

 

 ปัจจุบัน ร้านมีสเอ โปรดักส์ มีการขยายหน้าร้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเม่ือ

เข้ามาเย่ียมชมและเลือกซ้ือสินค้าภายในร้าน นอกจากน้ียังเป็นฐานผลิตกระเป๋าเพ่ือส่งออกให้กับต่างประเทศ

ด้วยแรงงานของคนในชุมชน อีกท้ังยังมีตราสินค้าท่ีผลิตกระเป๋าและเคร่ืองหนังท่ีมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไท

ล้ืออีกด้วย 

 
ภาพท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์ 
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  2.4.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

 

 จากการศึกษาและสัมภาษณ์คุณศรีสุดา เจ้าของร้านมีสเอ โปรดักส์ พบว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใน

ร้านส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองหนัง กระเป๋าและเคร่ืองประดับกระเป๋าท้ังหมด โดยสามารถแบ่งประเภทของ

ผลิตภัณฑ์ได้ ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 5 ประเภทของผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์ 

 

 จะเห็นได้ว่าประเภทของผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์เป็นสินค้าประเภทกระเป๋าส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากเอกลักษณ์การผลิตเคร่ืองหนังด้วยมือภายในชุมชนวิสาหกิจ นอกเหนือจากน้ันยังมีเคร่ืองประดับ

กระเป๋าอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบให้กระเป๋าสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์ของร้านมีสเอ โปรดักส์ก็ยังคง

เอกลักษณ์ของผ้าทอไทล้ือเอาไว้ โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากภาพ 

 

PRODUCT LINE

BAGS 80% ACCESSORIES 20%
- Hand Bag  80%
- Clutch    10%
- Crossbody Bag  10%

- Keychain  60%
- Tassel bag   40%
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์ 

 
ภาพท่ี 7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์ 
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ภาพท่ี 8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์ 

 

 เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ภายในร้านมีสเอ โปรดักส์ เป็นเคร่ืองหนังและกระเป๋าท้ังหมด ทําให้เกิดความ

หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายน้อย อีกท้ังจากการสัมภาษณ์คุณศรีสุดาเองก็มีความสนใจม่ีจะแยกประเภท

ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าให้มีความหลากหลายข้ึน โดยมีแนวคิดการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายบุรุษเน่ืองจากยัง

ไม่เป็นท่ีแข่งขันของตลาดมากนัก อีกท้ังก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายบุรุษซ่ึงเป็นช่องว่าง

ทางการตลาด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายบุรุษรูปแบบสตรีทแวร์ซ่ึงกําลังเป็นท่ีนิยมสําหรับ

กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน อีกท้ังยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ให้กับผ้าทอพ้ืนถ่ินอีกด้วย ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษา

เก่ียวกับแนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืนเน่ืองจากวัสดุท่ีใช้เป็นวัสดุภายในท้องถ่ินซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

อีกท้ังยังช่วยอนุรักษ์และตระหนักถึงปัญญาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมท้ังยังเป็นอัตลักษณ์ให้กับตราสินค้า

ท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความย่ังยืนและผสมผสานวัฒนธรรมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวอีกด้วย 

 

2.5 แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างย่ังยืน 

 

  จากการศึกษาท่ีมาและข้อมูลของกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการมีการใช้รูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาด้ังเดิมของชุมชน อีกท้ังวัสดุท่ีใช้ล้วนมาจากวัสดุท่ีหาได้จากภายในชุมชนซ่ึงเหล่าน้ี

ล้วนเป็นวัสดุท่ีได้จากธรรมชาติซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมสอดคล้องกับ

แนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบอย่างย่ังยืน 

เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

  2.5.1 แนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืน 

  ปัจจุบันมนุษย์เร่ิมเห็นความสําคัญของผลกระทบจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อมบน

โลกจึงได้มีการต้ังกฎเกณฑ์มากมายมาบังคับใช้กับผู้ผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งานจากผู้บริโภค การห้ามใช้

สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมในการผลิตช้ินส่วนและการประกอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ข้อบังคับต่าง ๆ 

เหล่าน้ีทําให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวเองเพ่ือให้อยู่รอดได้ ดังน้ันเม่ือผู้ผลิตต้องการผลิตสินค้าตัวหน่ึงออกมาสู่ตลาด จึง

ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของการผลิตสินค้าตัวน้ันต้ังแต่การออกแบบ การผลิต จนถึงการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร (ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง, 2547) 
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 การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล้อมเป็นการเช่ือมโยงช่องว่างระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับการจัดการ

ด้านส่ิงแวดล้อมโดยพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตขิงมันต้ังแต่การสกัด

แยกวัตถุดิบจากธรรมชาติเพ่ือนําไปใช้ในการผลิตไปจนถึงการท้ิงซากผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีรวมถึงการ

ปลดปล่อยสารเคมีท่ีเป็นพิษ การใช้ทรัพยากรท่ีไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้และการใช้พลังงานท่ีเกินความ

จําเป็น โดยวงจรของผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) ก่อนการผลิต (Premanufacture) เป็นการเตรียมช้ินส่วนและวัตถุดิบสําหรับใช้ใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 

2) การผลิต (Manufacture) ซ่ึงนับทุกข้ันตอนของการผลิตต้ังแต่วัตถุดิบเข้ามายังโรงงาน 

จนถึงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีพร้อมสําหรับการบรรจุหีบห่อ 

3) การบรรจุหีบห่อและการกระจายสินค้า (Packing and distribution) ผลิตภัณฑ์จะถูก

บรรจุหีบห่อสําหรับการขนส่งและการซ้ือขายและการส่งไปยังผู้บริโภค 

4) การใช้งานและการบํารุงรักษา (Use and maintenance) ซ่ึงนับต้ังแต่ผู้บริโภครับสินค้า

จนถึงผู้บริโภคท้ิงสินค้า ช่วงเวลาน้ีจะรวมการซ่อมบํารุงท่ีผู้บริโภคยังครอบครองสินค้าน้ีอยู่ 

5)  หลังหมดอายุการใช้งาน (End of life) ผลิตภัณฑ์จะถูกนําไปรีไซเคิล นํามาผลิตใหม่ หรือ

ถูกฝังกลบหรือเผาท้ิง 

 การออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล้อมเป็นเพียงส่วนหน่ึงในหลาย ๆ ส่วนท่ีต้องพิจารณาในการออกแบบใน

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product economics) ความต้องการของลูกค้า (Customer requirements) 

ความสามารถในการผลิต (Manufacturability) และการทํางานท่ีต้องการของผลิตภัณฑ์ (Required product 

functions) 

  ความหมายของการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design หรือ Eco 

Design)เป็นกระบวนการท่ีผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และด้านส่ิงแวดล้อมเข้าไปในข้ันตอนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ต้ังแต่ข้ันตอนการแผน

ผลิตภัณฑ์ ช่วงการออกแบบ ช่วงการผลิต ช่วงการนําไปใช้ และช่วงการทําลายหลังการใช้งาน ซ่ึงจะช่วยลด

ต้นทุนในแต่ละข้ันตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยส่งผลดีต่อ

ธุรกิจ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 

โดยหลักการพ้ืนฐานของการทํา Eco Design คือ การประยุกต์หลักการของ 4Rs ในทุกช่วงของวัฏจักรชีวิต

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง 

(Repair) 

  การออกแบบอย่างย่ังยืน (Sustainable Design) เป็นแนวทางหน่ึงในการแสดงความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อม นอกเหนือจากแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner 

Technology; CT) หรือวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ซ่ึงในประเทศไทยพบว่า

ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐองค์กรอิสระและสถาบันการศึกษาหลายแห่งท่ีมีโครงการศึกษาและการเรียนการ
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สอนเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้มากข้ึน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนํา

แนวทางการออกแบบอย่างย่ังยืนมาผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม (Eco Product) (สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) ตามท่ี Biekeland (2002) อธิบายว่า การออกแบบอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Design) หรือการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนับเป็นกระแสหลักของการออกแบบยุค

ใหม่ท่ีนักออกแบบต่างให้ความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน ความหมายของการออกแบบอย่างย่ังยืนน้ันมีความ

เก่ียวข้องต้ังแต่การออกแบบวัตถุขนาดเล็กไปจนถึงการออกแบบส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือ การวางแผนและ

ผังเมือง เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการบริการท่ีสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

ตลอดจนการดํารงชีวิตอย่างย่ังยืน ตามท่ี Walker (2012) กล่าวว่า ความหมายของการออกแบบนิเวศเชิง

เศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design หรือ Eco Design) เป็นกระบวนการท่ีผนวกแนวคิดด้าน

เศรษฐศาสตร์ ด้านส่ิงแวดล้อมเข้าไปในข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาตลอดวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ต้ังแต่ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วงการนําไปใช้และช่วงการทําลาย

หลังการใช้งาน ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละข้ันตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไป

พร้อม ๆ กัน โดยส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Development) (อินทิรา พรมพันธ์ุ, 2559) 

  การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

เส่ือมโทรมของทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีควรเน้นนโยบายเชิงรุก ซ่ึง

นโยบายดังกล่าวจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องผสมผสานวิธีการและทางเลือกหลายรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมีแนวคิด

ว่า การพัฒนาส่ิงแวดล้อมจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การออกแบบอย่างย่ังยืนจึงกลายเป็นข้อกําหนดทางการออกแบบท่ีผู้ประกอบการไม่สามารถมองข้ามได้ในการ

ผลิตสินค้าและงานบริการ เพราะผู้บริโภคไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามท่ีมาพร้อมกับประโยชน์ใช้สอยเท่าน้ัน 

แต่ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (สิงห์ 

อินทรชูโต, 2559) โดยแนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืนสามารถใช้ได้ในทุกช่วงของการออกแบบ ได้แก่ ช่วงการ

วางแผนผลิตภัณฑ์ (Planning Phase) ช่วงการออกแบบ (Design Phase) ช่วงการผลิต (Manufacturing 

Phase) ช่วงการนําไปใช้ (Usage Phase) และช่วงการทําลายหลังการใช้เสร็จ (Disposal Phase) แนวคิดท่ี

นํามาใช้ในการออกแบบอย่างย่ังยืนอาจใช้เพียงข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อประกอบกันตามความเหมาะสมของ

บริบทในการออกแบบ แนวคิดและหลักการออกแบบอย่างย่ังยืนมีดังต่อไปน้ี 

  1) การลด (Reduce) หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากร โดยมากจะพบในช่วงการออกแบบ 

ช่วงการผลิตและการนําไปใช้ อาทิเช่นการออกแบบเพ่ือลดอัตราการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต การ

ออกแบบเพ่ือลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และการออกแบบเพ่ือลดอัตราการใช้พลังงานใน

ระหว่างการใช้งาน เป็นต้น 

  2) การใช้ซ้ํา (Reuse) หมายถึง การนําผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงผ่านช่วงการ

นําไปใช้เรียบร้อยแล้วและพร้อมท่ีจะเข้าสู่ช่วงของการทําลาย กลับมาใช้ใหม่ ท้ังท่ีเป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์
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เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม เช่น การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมีช้ินส่วนบางช้ินท่ีใช้ร่วมกันได้ เม่ือแรก

หยุดการผลิตแล้วยังสามารถเก็บคืนและนําบางช้ินส่วนมาใช้ในการผลิตรุ่นต่อไปได้ เป็นต้น 

  3) การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การนําผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ี

อยู่ในช่วงของการทําลายมาผ่านกระบวนการแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ต้ังแต่ช่วงของการวางแผนการออกแบบ 

หรือแม้แต่ช่วงของการผลิตได้แก่ การออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่าย การออกแบบเพ่ือการกลับมาใช้ใหม่ เช่น

การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบพลาสติกหรือกระดาษท่ีง่ายต่อการนํากกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 

  4) การซ่อมบํารุง (Repair) หมายถึง การออกแบบให้ง่ายต่อการซ่อมบํารุง ท้ังน้ีมีแนวคิดว่า 

หากผลิตภัณฑ์สามารถซ่อมบํารุงได้ง่ายจะเป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน ซ่ึงท้ายท่ีสุดสามารถลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ การซ่อมบํารุงน้ีเกิดภายในช่วงชีวิตของการใช้งานแล้วมาใช้อีกคร้ัง 

 จากการพิจารณาความหมายและแนวคิดของการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล้อม(Design for the 

Environment) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco Design) และการออกแบบอย่างย่ังยืน (Sustainable 

Design) พบว่าแนวคิดการออกแบบแต่ละแนวคิดน้ันมีความเช่ือมโยงกัน ซ่ึงต้องการให้การออกแบบน้ันเป็น

ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวคิดการใช้งานอย่างย่ังยืนสามารถใช้ได้ในทุกช่วง

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีวงจร ได้แก่ ช่วงการวางแผนผลิตภัณฑ์ (Planning Phase) ช่วงการออกแบบ 

(Design Phase) ช่วงการผลิต (Manufacturing Phase) ช่วงการนําไปใช้ (Usage Phase) และช่วงการทําลาย

หลังการใช้เสร็จ (Disposal Phase) โดยมีหลักการออกแบบด้วยแนวคิดย่ังยืน คือ หลักการ4Rs ได้แก่ การลด 

(Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง (Repair) ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือก

แนวคิดการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซ่ึงเป็นแนวคิดเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถนํากลับมา

ใช้ได้ใหม่เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับการออกแบบอย่างย่ังยืนและเก่ียวข้องกับวัสดุท่ีใช้สําหรับการวิจัยซ่ึงจะ

กล่าวถึงในส่วนถัดไป 

 

   2.5.2 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันย่ังยืน 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบอย่างย่ังยืน ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาแนวคิด

การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันย่ังยืนได้แก่การนําเส้น

ใยธรรมชาติจากการเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมการเกษตรในท้องถ่ินทางภาคเหนือมาแปรรูปให้เกิดเป็นส่ิงทอ

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะกล่าวในส่วนถัดไป ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดการนํา

กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไว้ ดังน้ี 

 

   2.5.2.1 แนวคิดการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
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  ในสมัยท่ีผู้คนระแวดระวังส่ิงแวดล้อมและประหยัดทรัพยากร จะพบเห็นหรือได้ยินคํา รีไซเคิล ในส่ือ

ต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยได้นําคํา recycle มาทับศัพท์ ความจริงคําน้ีราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้แล้วว่า แปรใช้

ใหม่ 

   เม่ือนําส่ิงใดไป recycle ย่อมหมายความว่า ส่ิงน้ันจะต้องผ่านกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

เช่น นําเศษแก้วและขวดท่ีไม่ต้องการไปหลอมและผ่านกระบวนการเป็นข้ันตอน แล้วผลิตภาชนะแก้วข้ึนใหม่ท่ี

อาจไม่ได้อยู่ในรูปลักษณ์เดิมก็ได้ หรือนํากระดาษท่ีไม่ต้องการแล้ว ซ่ึงอาจมีตัวพิมพ์ตัวเขียนเต็มไปหมด ไป 

recycle กลับมาเป็นกระดาษสะอาดว่างเปล่า พร้อมท่ีจะพิมพ์หรือเขียนลงไปได้อีก ในการน้ีคงจะต้องผ่าน

กระบวนการต่าง ๆ หลายข้ันตอน ด้วยเหตุน้ีจึงนําคําว่า แปรใช้ใหม่ มาใช้ในความหมายของ recycle 

  เราไม่สามารถใช้คําว่า เวียน หรือข้อความว่า นํากลับมาใช้ใหม่ สําหรับคํา recycle เพราะจะมี

ความหมายในเชิงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนเลย และจะตรงกับคํา reuse คือ ใช้ซ้ํา มากกว่า (กฤษณา 

ชุติมา, 2540) 

 รีไซเคิล (อังกฤษ: Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ท่ีกําลังจะเป็นขยะ โดยนําไปผ่าน

กระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพ่ือให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนํากลับมาใช้ได้อีก ซ่ึงวัสดุท่ีผ่านการแปร

สภาพน้ันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ รีไซเคิลมีความหมายต่างจาก การใช้ซ้ํา (Reuse) ซ่ึง

หมายถึง การนํากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใด ๆ ท้ังส้ิน 

  ในความเข้าใจของคนบางกลุ่มน้ัน การรีไซเคิลยังหมายถึง การนําวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปล่ียน

รูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือกระบวนการท่ีเรียกว่า รีไซเคิล คือ การนําเอาของเสียท่ีผ่าน

การใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ท่ีอาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ การรีไซเคิล เป็นหน่ึงในวิธีการลดขยะ ลด

มลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนํามาใช้

ส้ินเปลืองมากเกินไป ซ่ึงการแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มีกระบวนการอยู่ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

  1. การเก็บรวบรวม 

  2. การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน 

  3. การผลิตหรือปรับปรุง 

  4. การนํามาใช้ประโยชน์ในข้ันตอนการผลิตหรือปรับปรุงน้ัน วัสดุท่ีแตกต่างชนิดกัน 

จะมีกรรมวิธีในการผลิตท่ีแตกต่างกัน 

  การรีไซเคิล ทําให้โลกมีจํานวนขยะลดน้อยลง และช่วยลดปริมาณการนําทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้

เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธ์ิ และลดปริมาณการโค่นทําลายป่าไม้ลงด้วย 
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การหมุนเวียนนํามาผลิตใหม่ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจากใต้พิภพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่อากาศและลดภาวะการเกิดฝนกรดอีกด้วย 

 

  2.5.2.2 ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 ปัจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตได้เปล่ียนแปลงไปจากอดีต คือ มุ่งเน้นการบริโภคมากข้ึน และการ

เพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรโลก ก็ย่ิงก่อให้เกิดการบริโภคสินค้าส้ินเปลืองมากข้ึนตามไปด้วย ทําให้มีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดในปริมาณท่ีมาก โดยผลิตภัณฑ์แต่ละช้ินต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต 

ดังน้ันหากการผลิตเกิดข้ึนโดยไม่คํานึงถึงปริมาณท่ีจํากัดของทรัพยากรก็จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อส่ิงแวดล้อม

ได้เช่นกัน  ดังน้ันการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้ย่ังยืน จึงน่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม น่ันคือ

การใช้สินค้าและบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในขณะท่ีมีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และลดการปล่อยมลพิษตลอดวัฏจักรชีวิตให้เหลือน้อยท่ีสุดจนไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง 

  ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คือ สินค้าท่ีผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใส่ใจ

กับผลกระทบท่ีจะเกิดกับส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมต้นต้ังแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระท่ังเสร็จสมบูรณ์

เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สําหรับเตรียมการขนส่งและจัดจําหน่าย

ให้กับผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ อย่างถูกวิธี(วิทยา อินทร์สอน, 2558) ท้ังน้ีได้มีการ

กําหนดวิธีการในการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมไว้ ดังน้ี 

 1. ใช้วัสดุท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เช่น วัสดุท่ีไม่มีพิษ วัสดุหมุนเวียนทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิล 

และวัสดุท่ีใช้พลังงานต่ําในการจัดหามา 

      2. ใช้วัสดุน้อย เช่น น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุน้อย เช่น มีวัสดุหีบห่อน้อย มี

การเสริมความแข็งแรง เพ่ือให้ลดขนาดลงได้ 

      3. มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพในการผลิต ใช้พลังงานท่ีสะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และลดข้ันตอนของ

กระบวนการผลิต 

      4. มีระบบขนส่งและจัดจําหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ท่ีฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุ

ภัณฑ์ท่ีทําจากวัสดุท่ีใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ใช้รูปแบบการขนส่งท่ีก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ํา และ

เลือกใช้เส้นทางการขนส่งท่ีประหยัดพลังงานท่ีสุด 
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      5. ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดในช่วงการใช้งาน เช่นใช้พลังงานต่ํา มีการปล่อยมลพิษต่ําใน

ระหว่างใช้งาน ลดการใช้วัสดุส้ินเปลือง และลดการใช้ช้ินส่วนท่ีไม่จําเป็น 

      6. มีความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่

ต้องเปล่ียนบ่อย 

      7. มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเก็บรวบรวมท่ีก่อ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ํา มีการออกแบบให้นําสินค้าหรือช้ินส่วนกลับมาใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย 

หรือหากต้องกําจัดท้ิงสามารถนําพลังงานกลับคืนมาใช้ได้ และมีความปลอดภัยสําหรับการฝังกลบ 

      8. การพิจารณาว่าสินค้าใดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมควรพิจารณาว่าสินค้าน้ันส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมมากในช่วงใดของวัฏจักรชีวิต เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า จะก่อผลกระทบมากในช่วงใช้งานมากกว่าในช่วง

การผลิต และหากมีการลดผลกระทบใน ช่วงดังกล่าวให้น้อยกว่าสินค้าอ่ืนท่ีมีลักษณะการทํางานเหมือน กัน 

รวมท้ังประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ซ่ึงจะถือได้ว่าเป็นสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยน้ัน ผู้วิจัยสามารถสรุป

ได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากตราสินค้าจะมีแนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืนโดยใช้แนวคิดหลักคือการนํากลับมาใช้ใหม่ 

(Recycle) ซ่ึงเป็นกระบวนการนํากลับมาใช้ใหม่ของเส้นใยธรรมชาติท่ีได้จากการเหลือท้ิงของอุตสาหกรรม

การเกษตรในท้องถ่ิน ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากใช้แนวคิดการ

ออกแบบอย่างย่ังยืนและการใช้วัสดุท่ีเป็นธรรมชาติอีกด้วย โดยท้ังน้ี ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงกระบวนการในการ

ผลิตเส้นใยธรรมชาติจากการเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมการเกษตรในท้องถ่ินในส่วนถัดไป 

 

2.6 ส่ิงทอจากเส้นใยธรรมชาติ 

 

 จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืนซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกศึกษาแนวคิดการนํากลับมาใช้

ใหม่(Recycle) ซ่ึงเก่ียวข้องกับการนําเส้นใยธรรมชาติท่ีได้จากการเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมการเกษตรใน

ท้องถ่ินภาคเหนือมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเส้นใยเพ่ือนํามาใช้ประกอบเป็นส่ิงทอเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านต่าง 

ๆ น้ัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพืชท้องถ่ินภาคเหนือและกระบวนการผลิตเส้นใยพืชเหล่าน้ีเพ่ือนํามาใช้ในการ

สร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้า โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 2.6.1 ท่ีมาและความสําคัญของเส้นใยธรรมชาติจากการเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมการเกษตรใน

ท้องถ่ินภาคเหนือ 
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การเพาะปลูกพืชของประเทศไทยมีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ทําให้เรามีพืช

เศรษฐกิจท่ีสําคัญในระดับโลกหลายชนิด เช่น ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด ยางพารา ทุเรียน และกล้วยไม้ 

เป็นต้น กระจายการผลิตอยู่ในภาคต่าง ๆ ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าเรามีปัจจัยพ้ืนฐานท้ังพ้ืนท่ี ดิน น้ํา และฟ้าอากาศท่ี

เหมาะสมต่อการผลิตพืชเหล่าน้ัน เกษตรกรมีอิสระความพอใจในอาชีพการเกษตรท่ีส่ังสมสืบทอดกันมาช้านาน 

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเน่ือง และท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือความต้องการใน

การบริโภคและตลาดของสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมของประชากรโลก (จําเริญ ยืนยงสวัสด์ิ, 2543) ซ่ึงใน

แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็มีการปลูกพืชท่ีแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ท่ีต้ังของพ้ืนท่ี ขณะเดียวกันพืช

นิยมปลูกภาคเหนือของประเทศไทยซ่ึงต้ังอยู่บนภูเขาสูงมีการปลูกพืชระบบหมุนเวียนตามฤดูกาล ปัจจุบันการ

ผลิตข้าวนาข้ันบันไดเป็นระบบการเกษตรท่ีย่ังยืนบนพ้ืนท่ีสูงในเขตภาคเหนือตอนบน และสามารถสร้างผลผลิต

สูงกว่าการปลูกข้าวไร่ โดยจะมีการปลูกข้าวอยู่ในระดับปานกลาง เพียงร้อยละ 10.3 ของพ้ืนท่ีการปลูกข้าวบน

ท่ีสูง การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นระบบการปลูกพืชท่ีสามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินในช่วงเวลาหน่ึงลด

ความเส่ียงจากการระบาดของโรคและแมลงและเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้ และมีการปลูก ถ่ัวเหลือง ถ่ัว

เขียว ข้าวโพด ฝ้าย ข้าวฟ่าง ข้าวโพด และอ่ืน ๆ รวมถึงผลไม้ เช่น ล้ินจ่ี ลําไย มะม่วง สับปะรด เป็นต้น การ

ปลูกพืชแบบผสมผสานในพ้ืนท่ี จึงทําให้มีความหลากหลายของพืชพรรณต่าง ๆ ด้วยพ้ืนท่ีชลประทาน 10% 

ในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรจึงนิยมปลูก โดยจะการปลูกข้าวท่ีใช้ปลูกในฤดูแล้ง หรือ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวฝักยาว 

ยาสูบ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอ่อน หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะเขือเทศ แตงโม เป็นต้น ดังน้ันการปลูกพืช

โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีน้ีจึงเป็นการปลูกข้าวและการปลูกไม้ผลเป็นหลัก 

 จะเห็นได้ว่าทางภาคเหนือของประเทศไทยมีการปลูกพืชหมุนเวียนจนเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร 

ขณะเดียวกัน หลังจากท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตของพืชหมุนเวียนไปแล้วทําให้เกิดขยะจากเศษซากของพืชท่ีไม่ได้ใช้

งาน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําเศษของพืชเหล่าน้ีนํากลับมาผ่านกระบวนการเพ่ือผลิตเป็นเส้นใยท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม โดยผู้วิจัยได้เลือกพืชชนิดสับปะรดท่ีมีการปลูกอย่างแพร่หลายทางภาคเหนือตอนบน เน่ืองจาก

สับปะรดมีการใช้ผลิผลิตเพียงผล แต่เหลือเศษซากของส่วนต้น อีกท้ังสับปะรดยังมีเส้นใยและคุณสมบัติท่ี

สามารถนํามาพัฒนาเป็นส่ิงทอได้ โดยจะได้อธิบายข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 

 2.6.1.1 การปลูกพืชสับปะรดทางภาคเหนือ 

ประเทศไทยมีการผลิตสับปะรดจํานวนมากซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญในการส่งออกอันดับต้น ๆ ของ

ประเทศไทย มีแหล่งเพราะปลูกกระจายออกไปทุกภาคของประเทศไทย โดยทางภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดลําปาง 

และเชียงราย มีรายงานว่า แต่เดิมจังหวัดลําปางมีการปลูกสับปะรดพันธ์ุ อินทรชิตกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปบ้าง
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แล้ว จน พ.ศ.2460 จึงมีผู้นําสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียจากจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เข้ามาปลูกในลําปาง 

ต่อจากน้ันจึงค่อยๆ แพร่หลายออกไป จนใน พ.ศ.2510 - 2514 เร่ิมมี โรงงานผลไม้กระป๋องเข้ามาก่อต้ังและ

เปิดดําเนินกิจกรรมสับปะรดกระป๋อง (โรงงานไทยเขตอําเภอห้างฉัตร) มีการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกสับปะรด

มากข้ึนจนเป็นท่ีมาของการปลูกสับปะรดในจังหวัดลําปางถึงปัจจุบัน (ประสงค์ ตังกนะภัคย์, 2520) 

ขณะเดียวกันในจังหวัดเชียงรายก็นิยมปลูกสับปะรดพันธ์ุนางแลหรือน้ําผ้ึง และพันธ์ุภูแลเชียงรายซ่ึงมีท่ีมาจาก

นายอเนก ประทีป ณ ถลาง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้นําหน่อพันธ์ุสับปะรดภูเก็ต จากจังหวัด

ภูเก็ตมาปลูกคร้ังแรกท่ีตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สภาพภูมิศาสตร์ทําให้สับปะรดภูแลมี 

ลักษณะท่ีแตกต่างจากสับปะรดภูเก็ตโดยการปลูกสับปะรดจะต้องคํานึงถึงความช้ืนในอากาศเป็นสําคัญ เพราะ

จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของสับปะรด ดังน้ัน ควรเลือกปลูกในบริเวณท่ีมี ความช้ืนในอากาศสูง 

เช่น ท่ีราบระหว่างภูเขา ท่ีลาดเชิงเขา บริเวณใกล้ป่าหรือแหล่งน้ํา (กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี, 2562) ด้วยเหตุผลน้ี การปลูกสับปะรดทางภาคเหนือจึงเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมี

สภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออํานวยต่อการปลูก รวมท้ังมีโรงงานท่ีต้ังแปรรูปสับปะรดเพ่ือส่งออก อีกท้ังยังมีพันธ์ุ

สับปะรดเฉพาะของท้องถ่ินอีกด้วย 

 

  2.6.1.2 การเหลือท้ิงของสับปะรดในอุตสาหกรรมการเกษตร 

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของประเทศ สับปะรดท่ีนิยมปลูกและมีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสม คือมีสัดส่วนของผลท่ีใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสูงและส่งโรงงานเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ได้แก่ สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย จากการศึกษารายงานว่าสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียมีสัดส่วนของต้นสับปะรดคิด

เป็น น้ําหนักผลร้อยละ 37.35 ใบร้อยละ 38.78 จุกร้อยละ 7.77 ส่วนของต้น ก้านและหน่อเท่ากับร้อยละ 

12.86 3.08 และ 0.18 ตามลําดับ รายงานของผลสับปะรดเม่ือเข้าโรงงานจะทําการปลิดจุกและก้านออกคิด

เป็นน้ําหนักประมาณร้อยละ 30 ของน้ําหนักท้ังหมด 

สับปะรดหน่ึงผลเม่ือเข้าสู่โรงงานแปรรูปในโรงงาน จะมีเศษเหลือใช้จากการทําสับปะรดกระป๋อง

ประมาณ 1,228.1 กรัม/ผล ในพ้ืนท่ี 1 ไร่ จะได้เปลือกสับปะรดเฉล่ีย 2,700.55 กิโลกรัม หรือถ้าคิดเป็นปริมาณ

เปลือกท้ังประเทศจะมีประมาณ 2.8 ล้านตัน ส่วนของใบสับปะรดประมาณ 4.0 ล้านตันและจุกประมาณ 0.370 

ล้านตัน เศษเหลือและผลพลอยได้เหล่าน้ีจะมีออกมากทุกปีระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. และระหว่าง พ.ย.-มี.ค. 

ในช่วงเวลาอ่ืนจะมีน้อย ซ่ึงเศษเหลือและผลพลอยได้จากสับปะรดเหล่าน้ี จะถูกนําไปประกอบเป็นอาหาร

สําหรับสัตว์ยกเว้นใบสับปะรดและต้นสับปะรด (จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2547) ดังภาพน้ี 



 

 43 

 
ภาพท่ี 9 ผลพลอยได้และเศษเหลือจากโรงงานทําสับปะรดกระป๋อง 

ท่ีมา : http://cmuir.cmu.ac.th/bitstream/6653943832/21022/5/acc0545au_ch2.pdf 

 

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าการปลูกสับปะรดในประเทศไทยมีกระบวนการคัดแยกเพ่ือใช้ประโยชน์ส่วน

ต่าง ๆ ของสับปะรด ซ่ึงท้ังน้ีจะเห็นว่าส่วนของใบและต้นของสับปะรดยังไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยจึง

เห็นถึงความสําคัญของเศษเหลือท้ิงของสับปะรดซ่ึงได้แก่ ส่วนใบและต้นของสับปะรด มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

เพ่ือต่อยอดแนวคิดการออกแบบอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงจะเห็นได้จากการแปรรูปใบและลํา

ต้นของสับปะรดเป็นส่ิงทอท่ีใช้สําหรับการสวมใส่เพ่ือปกคลุมร่างกาย โดยท้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการผลิต

ส่ิงทอจากเส้นใยธรรมชาติจากการเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมการเกษตรซ่ึงจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 

 2.6.2 กระบวนการผลิตส่ิงทอจากเส้นใยธรรมชาติจากการเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมการเกษตร 

 จากการศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของการปลูกสับปะรดทางภาคเหนือ อีกท้ังยังได้ศึกษา

เก่ียวกับผลพลอยได้และเศษเหลือของสับปะรดในอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว พบว่าส่วนท่ีเหลือใช้คือส่วนลํา

ต้นและส่วนใบ ท้ังน้ีผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการแปรรูปเศษเหลือสับปะรดเหล่าน้ีเพ่ือพัฒนาเป็นเส้นใยเพ่ือใช้ในด้าน

ส่ิงทอต่อไป 
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  ใบสับปะรดเป็นส่วนท่ีมีเซลลูโลส หรือสามารถให้เส้นใยได้ โดยท่ัวไปนิยมนํามาผลิตเป็นกระดาษ แต่

ใบสับปะรดก็ยังคงมีปริมาณเหลือท้ิงจํานวนมาก มีการประมาณกันว่า ในแต่ละรอบการผลิตจะมีใบสับปะรดสด

ท่ีถูกท้ิงมากกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ และจากการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า ใบสับปะรดสดน้ีให้เส้นใยเฉล่ียคิดเป็น 

2.85% ของน้ําหนักใบสับปะรดสด ดังน้ัน หากสามารถแยกเส้นใยเหล่าน้ีออกมาได้ก็จะได้เส้นใยอย่างน้อย

ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงในต่างประเทศเช่น ฟิลิปปินส์ มีการนําเส้นใยจากใบสับปะรดไปผลิตเป็นผืนผ้า

บารอง (Barong Tagalog) ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีสร้างช่ือและสร้างรายได้ให้กับฟิลิปปินส์ หากแต่ว่าเน้นการผลิตแบบ

หัตถอุตสาหกรรม ในการวิจัยพัฒนาการผลิตเส้นใยสับปะรดของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอร่วมกับ

ภาคเอกชนคร้ังน้ี จึงมุ่งเน้นหาวิธีการผลิตเส้นใยในเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงเส้นใยสับปะรดสามารถถูกแยกออกมา

ได้ด้วยวิธีเชิงกลและการหมักท่ีไม่ซับซ้อนเหมือนเส้นใยธรรมชาติอ่ืน เช่น เส้นใยกล้วย จึงมีโอกาสทางธุรกิจ

ค่อนข้างสูง โดยมีกระบวนการผลิตเส้นใยสับปะรด ดังน้ี 

1. การเตรียมใบสับปะรด : การผลิตเส้นใยสับปะรดเร่ิมจากการนําใบสับปะรดท่ีทําความสะอาดแล้ว

เข้าสู่เคร่ืองรีด เพ่ือทําให้ใบสับปะรดแตกหรือแยกออกจากกันมากท่ีสุด เป็นการลดเวลา ทําให้ใบสับปะรดเป่ือย

เร็วข้ึน 

2. การหมักใบสับปะรด : นําใบสับปะรดไปหมักโดยแช่น้ําธรรมดาในบ่อหมักและให้โดนแดดนาน 25-

30 วัน เม่ือครบกําหนด นําใบสับปะรดมาล้างให้สะอาดและตากแดดให้แห้ง ก่อนนํามาตัดให้เส้นใยมีความยาว

ประมาณ 51 มิลลิเมตร 

3. การแยกเส้นใยด้วยเคร่ือง roller card : นําเส้นใยเข้าเคร่ือง roller card เพ่ือแยกเส้นใยออกจาก

กันและมีความนุ่มมากข้ึน จํานวนรอบของการเดินเคร่ือง roller card จะข้ึนอยู่กับลักษณะเส้นใยท่ีต้องการ 

เช่น ความนุ่ม ความสม่ําเสมอของเส้นใย  

เม่ือได้เส้นใยสับปะรดท่ีถูกแยกโดยเคร่ืองแล้ว จะทําให้เส้นใยสับปะรดมีความละเอียด เส้นเล็กและนุ่ม

ข้ึน จากน้ันจึงนําเส้นใยสับปะรดเหล่าน้ีไปป่ันรวมกับเส้นใยอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถผลิตเป็นเส้นด้ายท่ีมีความยาว

มากข้ึนและสามารถทอเป็นส่ิงทอได้ โดยในประเทสไทยมีการผลิตเส้นใยสับปะรดร่วมกับเส้นใยฝ้ายเน่ืองจาก

ระบบการผลิตเส้นด้ายในประเทศไทยเน้นการผลิตสําหรับฝ้ายเป็นหลัก ดังน้ันในการผลิตเส้นด้ายใหม่ๆ จาก

วัตถุดิบท่ีสร้างสรรค์จากเส้นใยธรรมชาติอ่ืน ๆ รวมท้ังเส้นใยสับปะรด จําเป็นต้องมีองค์ประกอบของฝ้าย 

เพ่ือให้การป่ันด้ายเป็นไปอย่างราบร่ืน โดยมีกระบวนการผลิตเส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้าย ดังน้ี 

1. การเตรียมเส้นใยสับปะรดผสมฝ้าย : นําเส้นใยสับปะรดท่ีผ่านเคร่ือง roller card มาผสมกับใยฝ้าย

ในอัตราส่วน 20:80 ในเคร่ือง hopper opener เพ่ือให้ส่วนผสมของเส้นใยท้ังสองชนิดผสมได้เข้ากัน จากน้ัน
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จึงนําเส้นใยผสมเข้าเคร่ือง roller card เพ่ือรีดออกมาเป็นเส้น sliver โดยกําหนดน้ําหนักเส้น sliver อยู่ท่ี 420 

เกรนต่อความยาว 6 หลา 

2. การผลิตเส้นด้ายใยสับปะรดผสมฝ้าย : ใช้เคร่ืองป่ันด้าย Garabo ซ่ึงพัฒนาโดยบริษัท ไทยนําโชค

เท็กซ์ไทล์ จํากัด โดยนําเส้นใย sliver มาบรรจุในกระบอกของเคร่ืองป่ันด้าย เส้นด้ายท่ีผลิตได้จะมีลักษณะเป็น

เส้นด้ายแฟนซี ให้ผิวสัมผัสท่ีนุ่ม จากน้ันนําเส้นด้ายใยสับปะรดผสมฝ้ายไปตีเกลียวควบกับเส้นด้ายฝ้ายด้วย

เคร่ือง twisting เป็นเกลียว Z จํานวน 6.8 เกลียว เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้แก่เส้นด้าย 

3. กระบวนการผลิตผ้าทอจากเส้นด้ายใยสับปะรดผสมฝ้าย : ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติควรมีความ

โดดเด่น จากการออกแบบให้มีผิวสัมผัสและความไม่สม่ําเสมอในพ้ืนผิว เพ่ือสร้างความแปลกตาแนวแฟนซี ใน

การผลิตผ้าทอจึงใช้เคร่ืองทอเรเพียร์ (rapier) โดยเร่ิมจากการสืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกน ม้วนด้ายยืน ร้อยด้าย

เข้าตะกอและฟันหวีแต่ละชุด โดยใช้เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ C 20 และใช้หวีเบอร์ 56 แซก 3 หน้าหวี 69.5 น้ิว ความ

กว้างหน้าผ้า 68 น้ิว ใช้เส้นด้ายพุ่งสองชนิดในการทอ คือ เส้นด้ายฝ้ายสีน้ําตาลเบอร์ C 32 และเส้นด้ายใย

สับปะรดผสมฝ้ายเบอร์ C 8 

ผ้าทอท่ีได้เหมาะท่ีจะนําไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เช่น ผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง 

หมอนอิง เส้ือคลุมอาบน้ํา เส้ือสูท ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ซ่ึงจากผลการวิจัยพัฒนา พบว่าสามารถท่ีจะผลิตเส้นใย

สับปะรดในเชิงอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากได้ และยังสามารถนําไปผสมกับเส้นใยชนิดอ่ืนได้อีกด้วย เช่น ฝ้าย 

เรยอน พอลิเอสเทอร์ 

 จากการศึกษา จะเห็นได้ว่าเศษเหลือของสับปะรดจากอุตสาหกรรมการเกษตรสามรถนําไปผลิตเป้น

เส้นใยเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและสามารถประกอบเป็นเคร่ืองแต่งกายได้ โดยยังคงยึดหลักแนวคิดการ

ออกแบบอย่างย่ังยืนรวมท้ังการออกแบบอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้สามารถตระหนักและอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันได้ โดยท้ังน้ีผู้วิจัยได้นําหลักการน้ีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างอัตลักษณ์

ให้กับตราสินค้าใหม่ท่ีมีแนวคิดการผสมผสานวัฒนธรรม ความทันสมัย และการออกแบบอย่างย่ังยืนได้อย่างลง

ตัว อีกท้ังยังเป็นการสร้างรูปแบบเคร่ืองแต่งกายรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิม ๆ ของผลิตภัณฑ์

ท้องถ่ิน โดยมีลักษณะท่ีตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะกล่าวถึงการศึกษาใน

ส่วนต่อไป 

 

2.7 เคร่ืองแต่งกายบุรุษประเภทสตรีทแวร์ 
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 จากการศึกษาทุนวัฒนธรรมและความต้องการของผู้ระกอบการท่ีต้องการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ให้มี

ความหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ให้กับ

สินค้าพ้ืนถ่ินให้มีรูปแบบท่ีทันสมัย ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาเคร่ืองแต่งกายบุรุษประเภทสตรีทแวร์เน่ืองจากมี

ช่องว่างทางการตลาดของสินค้าพ้ืนถ่ินรูปแบบน้ี อีกท้ังเคร่ืองแต่งกายบุรุษท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรม ความ

ทันสมัยและสตรีทแวร์กําลังเป็นท่ีน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและตลาดอีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาข้อมูล

เคร่ืองแต่งกายบุรุษประเภทสตรีทแวร์เพ่ือใช้ในการออกแบบโดยม่ีรายละเอียด ดังน้ี 

 

  2.7.1 ท่ีมาของเคร่ืองแต่งกายบุรุษประเภทสตรีทแวร์ 

  กระแส Streetwear เป็นคําท่ีพวกเราคุ้นหูกันดีในปัจจุบัน แต่ในความหมายของคําว่า Street น้ันยัง

คลุมเครือ และการตีความหมายยังผิด ๆ ถูก ๆ อยู่บ้าง บางคนคิดว่าใส่เส้ือยืดกางเกงยีนส์ก็คือ Streetwear ถูก

สร้างข้ึนจากพ้ืนฐานของ Sub-Cultures ท่ีมีการตีความแตกต่างกันไป บ้างก็ว่ามันมาจากรากฐานของ Hip 

Hops บ้างก็ว่ามันมาจากชาว Surf บ้าง ชาว Skateboards บ้าง แต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าทุก Sub-cultures 

มีส่วนในการทําให้ Streetwear กลายเป็นสไตล์แฟช่ันหลักและได้รับการต้อนรับอย่างดีจากดีไซเนอร์และแบ

รนด์ช้ันนําอย่างทุกวันน้ี 

 
ภาพท่ี 10 การแต่งกายแบบสตรีทแวร์ 

ท่ีมา : https://www.unlockmen.com/men-do-dont-for-better-skin 

 

  ถ้าว่ากันตามข้อมูลท่ีเสียงส่วนใหญ่พูดเหมือนกัน Streetwear เร่ิมต้นในช่วงปลาย 70s ต้น 80s นาย 

Shawn Stussy ผู้เป็นท้ัง Designer , Surfer และยังทํา Surfboard และ Skateboard ขาย ถือเป็นคนแรก ๆ 

ท่ีเร่ิมออกแบบทําเส้ือยืดขายไปพร้อม ๆ กันกับสินค้าอ่ืน ๆ โดยเร่ิมต้นจากการพิมพ์โลโก้ Stussy แบบเดียวกับ
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ท่ีใช้บนแผ่น boards ซ่ึงประสบความสําเร็จอย่างมาก และเร่ิมมีคนทําตามมากข้ึน ก่อนจะแทรกซึมเข้าไปใน

วงการ Sportwears เช่น Nike ท่ีจับคู่กับ Michael Jordan ทําให้เส้ือ Jersey และรองเท่าบาสกลายเป็น 

Streetwear ท่ีพีคมากในช่วงปี 80s-90s กระจายไปสู่กีฬาชนิดอ่ืน ๆ ในช่วงปลาย 90s (คนอายุ 30 ข้ึนน่าจะ

จําได้ สมัยน้ันทุกคนใส่รองเท้าบาสเท่ ๆ กันหมด) จาก Sportwears ส่งต่อไปสู่วงการเพลง Hip Hop หรือท่ีเรา

เรียกว่า Bling Bling culture ทันทีท่ี MTV นําพาเพลง Hip Hop ให้เข้าถึงคนได้ท่ัวโลก แบรนด์เนมช้ันนําก็เร่ิม

เอาตัวเองเข้าไปแปะไว้ใน MV และเร่ิมออกแบบเส้ือผ้าท่ีนักร้อง Rapper สวมใส่ในท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 11 การแต่งกายแบบสตรีทแวร์ 

ท่ีมา : https://www.unlockmen.com/men-do-dont-for-better-skin 

 

  การแต่งตัวแนว Street ค่อนข้างจะกว้างและไม่มีคําว่าถูกผิด เน้นการแต่งตัวสบาย ๆ หลวม ๆ มี

ลวดลายไม่ว่าจะเป็น Logo หรือประโยคเจ็บ ๆ เด่นชัด มีลูกเล่นพอสมควร เช่น หมวก แจ็คเกต แต่แนวคิดของ 

Streetwear จริง ๆ แล้วเป็นการแสดงออกถึงความคิดต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล (Self Expression) ท่ีแตกต่าง

กันตามแต่ละยุคสมัย ทําให้คําว่า Streetwear ค่อย ๆ ซึมซับเอาความเปล่ียนแปลงของสังคมเข้าไปด้วย ถึง

กระน้ันตัวตนของ Streetwear ก็ยังคงมีความชัดเจน บางคร้ังก็เป็นการส่ือความหมายท่ีรุนแรงจนเกินงาม 

โดยเฉพาะเม่ือมีการเมืองและสังคมเข้ามาเก่ียวข้อง ด้วยความเสรีและเป็นอีกช่องทางในการแสดงออกของแต่

ละบุคคลน้ีเอง Streetwear จึงถูกคนใน Sub-Cultures ต่าง ๆ นําไปปรับใช้กันอย่างรวดเร็ว กระท่ังกระจาย

ไปสู่แฟช่ันในวงการกีฬาและแฟช่ันแบรนด์ช้ันนํา กลายมาเป็น Mainstream ในท่ีสุด (Chaipohn, 2558) 
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  2.7.2 รูปแบบของเคร่ืองแต่งกายบุรุษประเภทสตรีทแวร์ 

 แม้ว่าการแต่งกายรูปแบบสตรีทแวร์จะมีลักษณะท่ีรวมเอาแต่ละสไตล์มารวมไว้ แต่กระน้ันรูปแบบ 

สตรีทแวร์เองก็มีความเฉพาะเจาะจง มีรูปแบบบางประการท่ีชัดเจนท่ีสามารถแสดงลักษณะการแต่งกายใน

รูปแบบน้ีเรียกว่าเป็นสตรีทแวร์ได้ โดยท้ังน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษารูปแบบของเคร่ืองแต่งกายบุรุษประเภทสตรีท

แวร์ไว้ ดังน้ี 

1.Wear Oversized ใส่ใหญ่ไว้ก่อน : ส่ิงท่ีตรงข้ามกับ Streetwear มากท่ีสุดคือคําว่า Slim Fit ข้อดีท่ีผู้ชาย

หลายคนนิยมแต่งตัวแบบ Street เพราะความสบาย ไร้กฎเกณฑ์ จึงเหมาะกับผู้ชายตัวเล็กท่ีต้องการดูหนาข้ึน 

หรือผู้ชายตัวใหญ่ท่ีอยากปิดบังพุงก็เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ ส่วนการเลือกควรเลือกไซส์ท่ีใหญ่กว่าปกติสัก 1 

ไซส์ หรือจะใส่หลาย ๆ ช้ินให้ดูมีเลเยอร์ก็ได้เช่นกัน 

 
ภาพท่ี 12 ตัวอย่างการสวมใส่สตรีทแวร์แบบ Oversized 

ท่ีมา : https://www.unlockmen.com/men-do-dont-for-better-skin 

 

 2. Logo ต้องใหญ่ : การแต่งตัวแบบโชว์โลโก้แบรนด์ต่าง ๆ อาจดูคล้ายการโชว์ออฟว่าใส่ของมีย่ีห้อ 

แต่น่ันข้ึนอยู่กับภาพรวมมากกว่า และหลายคนน่าจะพอนึกภาพออก สําหรับ Streetwear จะเห็นการ

ออกแบบท่ีมี Logo ต้องใหญ่ ๆ อยู่เป็นเร่ืองปกติ ซ่ึงมันเป็นการสะท้อนสไตล์ของคน ๆ น้ันกับแบรนด์ท่ีเลือก 

แต่ต้องระวังไม่ให้โลโก้บนตัวเราเยอะเกินไป คําแนะนําคือเลือกโลโก้ใหญ่ ๆ แค่ทีละ 1 หรือ 2 ช้ินพอ 
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ภาพท่ี 13 ตัวอย่างเคร่ืองแต่งกายสตรีทแวร์แบบ Logo ต้องใหญ่ 

ท่ีมา : https://www.unlockmen.com/men-do-dont-for-better-skin 

 

 3. บอกตัวตนด้วย Statement : ประโยคต่าง ๆ บนเส้ือผ้าท่ีเราใส่ ไม่ใช่เพ่ือความเท่ แต่ด้วยรากของ

ความเป็น Streetwear การบอกตัวตนผ่านประโยคคําพูดบนเส้ือผ้าถือเป็นส่ิงท่ี Street มาก ๆ แต่การเลือกใส่

ควรจะดูสถานท่ีและความเหมาะสมให้ดี เช่น หลีกเล่ียงการใส่เส้ือท่ีมีประโยคโอ้อวดชวนคนหม่ันไส้ รวมถึงการ

ใส่เส้ือท่ีมีประโยคภาษาแปลก ๆ ในท่ีต่างถ่ิน 

 
ภาพท่ี 14 ตัวอย่างบอกตัวตนด้วย Statement ของเคร่ืองแต่งกายสตรีทแวร์ 
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ท่ีมา : https://www.unlockmen.com/men-do-dont-for-better-skin 

 

 4. Sneakers ผ้าใบต้องสะอาด : รองเท้าเปรียบเสมือนล้อแม็กซ์สวย ๆ ท่ีทําให้รถดูดีข้ึนมาก รองเท้า

ผ้าใบเป็นส่ิงท่ี Streetwear ขาดไม่ได้ และสําหรับรุ่นใหญ่ใจรัก รองเท้าเป็นช้ินท่ีหลายคนทุ่มเงินเก็บสะสมรุ่น

พิเศษ ๆ อยู่เสมอแม้จะไม่ได้ใส่ก็ตาม รองเท้าท่ีบ่งบอกความเป็น Streetwear สามารถเป็นรองเท้าผ้าใบสีไหน

ก็ได้ท้ังน้ันแต่ควรดูแลรักษารองเท้าไม่ให้เละเทะ ทําความสะอาดหลังใส่ทุกคร้ัง 

 
ภาพท่ี 15 ตัวอย่างการใส่ Sneakers ของเคร่ืองแต่งกายสตรีทแวร์ 

ท่ีมา : https://www.unlockmen.com/men-do-dont-for-better-skin 

 

 จากการศึกษาเคร่ืองแต่งกายบุรุษประเภทสตรีทแวร์ผู้วิจัยสามารสรุปได้ว่าการแต่งกายประเภทสตรีท

แวร์เป็นการรวมลักษณะการแต่งกายท่ีหลากหลายของ Sub-cultures ด้ยรูปแบบท่ีมีความเฉพาะเจาะจงไม่ว่า

จะเป็นการสวมใส่เส้ือผ้าท่ีใหญ่กว่าตัว การแสดงออกด้วยลวดลายหรือโลโก้ หรือการสวมใส่รองเท้าผ้าใบเพ่ือ

แสดงเอกลักษณ์และตอบสนองการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายแต่มีตัวตน ท้ังน้ีนอกจากเคร่ืองแต่งกายแล้ว ปัจจุบัน

สุภาพบุรุษเองก็ให้ความสนใจกับเคร่ืองประดับอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีและ

สมบูรณ์ข้ึนรวมท้ังยังได้ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองประดับเหล่าน้ันด้วย ซ่ึงท้ังน้ีผู้วิจัยจะได้ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์

อ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะได้กล่าวถึงในส่วนต่อไป 

 

2.8 ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์ 
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 วงการธุรกิจแฟช่ันในปีน้ีน่าจับตาอยู่ไม่ใช่น้อย สําหรับการเปล่ียนแปลงท่ีก้าวข้ามผ่านจากคําว่า 

“แฟช่ัน” มาสู่การเป็นสินค้า “แฟช่ันไลฟ์สไตล์” ในขณะน้ีจึงเร่ิมมีผู้ประกอบการในวงการสินค้าแฟช่ันเร่ิมปรับ

ทิศทางการทําธุรกิจคร้ังใหญ่ รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีสลัดท้ิงความคล่ังไคล้แบรนด์เนมมาสู่การใช้สินค้า

ท่ีเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ท้ังน้ี เห็นได้จากทิศทางอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง

ชัดเจนในปีน้ี มีโอกาสท่ีแบรนด์ขายสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์จากต่างประเทศจะเข้ามาเปิดร้านค้าเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะในรูปแบบสเปเชียลิต้ีสโตร์ด้วยการมีสินค้าครบไลน์ (รัชนีย์ ศรีวัฒนชัย, 2559) จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน

และในอนาคตแฟช่ันไลฟ์สไตล์เป็นสินค้าท่ีตอบสนองการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเป็นเหตุผลให้เร่ิมมีการให้

ความสนใจกับสินค้าอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสินค้าแฟช่ัน ท้ังน้ีจากการศึกษาตราสินค้า กลุ่มผู้ประกอบการรวมท้ัง

พฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองชีวิตประจําวันของกลุ่มผู้บริโภคอีกท้ัง

พ้ืนฐานของกลุ่มผู้ประกอบการก็มีจุดเด่นท่ีสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์อีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบกระเป๋าและ

หมวกสําหรับบุรุษเพ่ือให้การแต่งกายสมบูรณ์รวมท้ังสามารถใช้งานในเชิงประโยชน์ได้จริงอีกด้วย โดยมี

รายละเอียดการศึกษา ดังน้ี 

 

 2.8.1 รูปแบบกระเป๋าสําหรับบุรุษ 

  มีผู้ชายไม่น้อยเลยท่ีชอบเดินทางและท่องเท่ียว บางคนก็ชอบใช้ชีวิตกับความวุ่นวาย ต้องถือของเยอะ

ต้องแบกของเยอะ ส่วนอีกหลาย ๆ คนก็ชอบความสะดวกสบายคล่องตัว กระเป๋ากางเกงไม่มีอะไรมายัดให้ทรง

กางเกงดูไม่สวย และแน่นอนว่าไอเท็มสําคัญท่ีช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ีก็คือ กระเป๋า น่ันเอง ในทุกวันน้ี ผู้ชายหลาย

คนต้องพกของใช้ในชีวิตประจําวันไม่น้อยเลย เช่น โทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ แท๊ปเล็ต แว่นตา ปากกา ยังไม่รวม

เหล่าวัยรุ่นวัยนักศึกษา ท่ีต้องพกหนังสือไปเรียนอีก หลาย ๆ คนก็อยาก Keep ลุคให้ดูดีตลอดเวลา จะให้มาถือ

ของเยอะ ๆ ก็คงไม่เหมาะสม กระเป๋าจึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ท่ีช่วยตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวัน

อีกท้ังยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีและเสริมการแต่งกายให้สมบูรณ์อีกด้วย (Mover, 2559) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา

รูปแบบกระเป๋าสําหรับบุรุษเพ่ือใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5 รูปแบบกระเป๋าสําหรับบุรุษ 

รูปแบบ ลักษณะ 

Tote Bag 

ทรงกระเป๋า ยอดนิยมอยู่ในขณะน้ีก็คือ Tote Bag 

หรือท่ีหลาย ๆ คนอาจจะรู้จักในนามของถุงผ้า ไอ

เท็มคู่ใจสําหรับเหล่าฮิปสเตอร์ ได้รับความนิยมอย่าง
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แพร่หลาย นอกจากจะมีการเสริมลูกเล่นลวดลายลง

บนกระเป๋าแล้วน้ัน ยังเหมาะสําหรับคนท่ีพกส่ิงของ

ไม่เยอะ สามารถใช้งานได้สะดวกแต่ก็ไม่เหมาะ

สําหรับใส่ของเยอะมากสักเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่

แล้วกระเป๋าทรงน้ีจะมีแค่ช่องเดียว ทําให้เวลาจะ

หยิบของสักช้ินออกมาต้องใช้เวลาค้นหากันสักหน่อย 

Barrel Bag 

   

อีกหน่ึงทรงกระเป๋าท่ีจะช่วยเสริมลุคให้คุณดูเป็น

สปอร์ตแมนน่ันก็คือ Barrel Bag เป็นการดีไซน์ท่ี

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากถังน้ํามัน และเป็นทรง

กระเป๋ายอดฮิตท่ีนักกีฬาหลาย ๆ คนเลือกใช้ เหมาะ

มากหากคุณชอบท่ีแต่งตัวแนวสปอร์ต ไอเท็มช้ินน้ี

นอกจากจะช่วยขนสัมภาระของคุณได้แล้ว ยัง

สามารถช่วยเสริมมาดเท่แบบนักกีฬาให้คุณได้ด้วย 

ศิลปินนักร้องบางคนก็ชอบใช้กระเป๋าสไตล์น้ีอยู่ไม่

น้อยเลย เพราะน่ีอาจจะเป็นไอเท็มท่ีเสริมความ

เป็นร็อคสตาร์ให้คุณได้ด้วยเช่นกัน 

Messenger Bag 

   
 

กระเป๋าสําหรับใส่เอกสาร ท่ีช่วยดึงลุคหนุ่มออฟฟิศ

ให้ดูเท่มากย่ิงข้ึน แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่หนุ่มออฟ

ฟิส ก็สามารถใช้กระเป๋าสไตล์น้ีได้นะครับ จะเอาใช้

คู่กับสไตล์เท่ ๆ อย่าง Jeans on Jeans ก็ดูดีไปอีก

แบบ แค่มีเส้ือยืดตัวเก่งกับกางเกงยีนส์ และรองเท้า

หนังคู่ใจ แล้วเสริมด้วยกระเป๋าทรงน้ี ก็สามารถดึง

ลุคหนุ่มคูล ๆ ออกมาได้ แต่สําหรับหนุ่มออฟฟิศ

หรือนักศึกษา ก็อาจจะได้เปรียบตรงท่ีจะได้รับความ

สะดวกในการเก็บเอกสารสําคัญไม่ให้เสียหายและ

เป็นระเบียบ เพียงแค่เลือกขนาดท่ีเหมาะกับการใช้

งานของคุณ จะเป็นสไตล์กระเป๋าหนังหรือกระเป๋า

ผ้าก็น่าสนใจไม่แพ้กัน 
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Satchel Bag 

   

กระเป๋าทรงถือ หรือบางดีไซน์ก็ทํามาให้สามารถ

ใช้ได้ท้ังถือและสะพายข้างในใบเดียวกัน บางคนมอง

เผิน ๆ อาจจะคิดว่ามันเหมือนกระเป๋านักเรียนสมัย

มัธยมอย่างจาคอป ซ่ึงจริง ๆ มันก็มีจากคอนเซปต์

เดียวกันคือไว้ใส่เอกสาร เพียงแต่เพ่ิมฟังช่ันก์าะพาย

ข้างมาด้วยเพ่ือความสะดวกสะบาย แน่นอนว่า

นอกจากการดีไซน์ท่ีมีความสวยแล้ว มันยังสามารถ

เก็บส่ิงของท่ีจําเป็นและสําคัญได้ด้วยเช่นเอกสาร 

หรือสมุดโน้ตต่าง ๆ แต่อาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้าง

เพราะมันอาจจะไม่สามารถจุส่ิงของได้มากเท่ากับ

ทรง Messenger Bag แต่ข้อดีของเจ้ากระเป๋าทรงน้ี

คือ ขนาดขนาดโดยมาตราฐานของมันจะไม่ใหญ่

เกินไปนัก ซ่ึงจะช่วยเสริมลุคให้คุณดูเป็นคน

ทะมัดทะแมง หากแต่งตัวเน๊ียบ ๆ ล่ะก็ กระเป๋าทรง

น้ีก็เป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจไม่น้อย 

Bum Bag 

   

กระเป๋าคาดสุดแนวท่ีเหมาะสําหรับผู้ต้องการความ

คล่องตัวและสะดวกสบายในการเดินทาง ส่วนใหญ่

เราจะเห็นนักกีฬาใช้กัน เหมาะสําหรับใช้ใส่เฉพาะ

ส่ิงของท่ีจําเป็นเท่าน้ัน เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ 

กระเป๋าตังค์ นักป่ันจักรยานหรือนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถพกกาแต่

ของท่ีจําเป็นไปได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมท่ี

ทํา และมีขนาดท่ีไม่ใหญ่เกินไป สําหรับบางคนท่ีพก

ของไม่เยอะกระเป๋าทรงน้ีก็น่าจะเป็นตัวเลือกท่ีดีให้

คุณได้อย่างดีเลยทีเดียว 

Backpack Bag 

กระเป๋า Backpack หรือกระเป๋าเป้สะพายหลัง เป็น

ส่ิงท่ีเหมาะสําหรับคนท่ีชอบเดินทาง และมีของท่ี

ต้องพกพาไปด้วยจํานวนมาก ซ่ึงมีหลากหลาย
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รูปแบบให้เลือกใช้ โดยท่ัวไปจะพบเห็นเป็นแบบหนัง

และแบบผ้าใบ ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของ

แต่ละใบ ไม่ว่าจะเป็นเดินทางระยะไกล หรือ

ระยะใกล้ รวมถึงประสิทธิภาพในการกันน้ําและ

ความทนทานของวัสดุท่ีใช้ มีการดีไซน์สวยงามท้ัง

สีสันสดใสและแบบคุมโทน เหมาะท่ีจะนํามาจับคู่กับ

สไตล์การแต่งตัวได้อย่างหลากหลาย 

 

 2.8.2 รูปแบบหมวกสําหรับบุรุษ 

 นอกเหนือจากกระเป๋าแล้วก็ยังมีไอเท็มอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุรุษและยังมีประโยชน์

ในการใช้งานอีกด้วย ซ่ึงท้ังน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหมวกสําหรับบุรุษ เพ่ือใช้ในการออกแบบให้กับตราสินค้า

และกลุ่มผู้ประกอบการให้มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายรวมท้ังตอบสนองความต้องการของตลาดและ

กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

  “หมวก” ไอเท็มลับท่ีทําให้ลุคของคุณดูดีข้ึน หลาย ๆ คนอาจมองข้ามเร่ืองใกล้ตัวเช่นน้ีไป แต่ Mover 

ขอบอกเลยว่าเจ้าหมวกน่ีหละท่ีทําให้คุณดูโดเด่นข้ึนได้ง่าย ๆ แค่เลือกทรงท่ีตรงกับความเป็นตัวคุณ แล้วคุณ

จะพบว่าไอเท็มช้ินเล็ก ๆ อย่างหมวกน่ีแหละจะทําให้คุณมีสเน่ห์มากข้ึนอีกเป็นเท่าตัว ซ่ึงในโลกน้ีมี หมวก อยู่

มากมายหลายชนิด แต่ทรงท่ีเป็นท่ีนิยมจากคนท่ัวโลกมีท้ังหมด 5 ทรง (Mover, 2559) ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 6 รูปแบบหมวกสําหรับบุรุษ 

รูปแบบ ลักษณะ 

Cap 

 

หมวกยอดนิยมสําหรับหลายคนคงจะหนีไม่พ้น 

“หมวกแก๊ป” หมวกทรงคลาสสิคท่ีมีช่ือเสียงมาจาก

กีฬาเบสบอล เป็นไอเท็มท่ีสามารถเปล่ียนวัน

ธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันเท่ ๆ ของหนุ่ม

สปอร์ตแมน ท่ีดูคล่องตัวและทะมัดทะแมงมากข้ึน 

ด้วยภาพลักษณ์ของหมวกท่ีสามารถจับคู่ได้กับแทบ

จะทุกสไตล์การแต่งตัว 
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Bucket 

 
 

หมวกทรงน้ีมีจุดเร่ิมต้นมาจากชาวไร่ชาวประมงแถบ

ไอริช สู่ความเป็นพิมพ์นิยมในช่วง 1990s ตีคู่กันมา

กับหมวกทรง Beanies เพราะหมวกทรงน้ีไม่มีโครง 

จึงพับเก็บได้อย่างง่ายดาย บางรุ่นก็มาพร้อม

ความสามารถในการกันน้ําและกันฝน ทําความ

สะอาดง่าย หากใครชอบแต่งตัวแนว Street Style 

หมวกทรงน้ีก็ถือเป็นไอเท็มท่ีน่าสนใจ เพราะ

สามารถจับคู่ได้กับสไตล์การแต่งตัวท่ีหลากหลาย 

โดยเฉพาะคนท่ีอยากได้กล่ินอายของความเป้นญ่ีปุ่น 

หรือ Nippon Boy หมวกทรงน้ีถือว่าตอบโจทย์มาก 

Beanies 

 

น่ีคือหน่ึงในหมวกท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน

ท่ีสุด ในภายหลังถูกเรียกว่า Beanies ตามเหล่า

เด็กสเก็ตบอร์ดในช่วงยุค 1990s เรียกได้ว่ามันคือไอ

เท็มยอดฮิตท่ีเหล่าเด็กบอร์ดต้องมี แต่คนไทยมักจะ

เรียกติดปากกันว่า หมวกไหมพรม แน่นอนว่าหมวก

ชนิดน้ีสวมใส่ได้ง่าย พกพาสะดวก ไม่ต้องกลัวว่าทรง

ของหมวกจะเสียทรง 

Fedora 

 

Fedora คือหมวกท่ีมีรอยบุ๋มจับจีบเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว และจุดเด่นอีกอย่างคือ ปีกของหมวก ซ่ึง

สามารถจัดแต่งทรงได้ตามท่ีต้องการ เป็นหมวกท่ี

จับคู่ใส่ได้ท้ังกับลุคสบาย ๆ หรือ ลุคท่ีต้องการความ

เป็นทางการข้ึนมาอีกระดับ นักดนตรีหลาย ๆ คนก็

ชอบใส่หมวกทรงน้ีเช่นกัน 

Flat Cap 

 

Flat cap เป็นหมวกท่ีมีปีกย่ืนมาทางด้านหน้า

เล็กน้อย สามารถใส่คู่กับสไตล์ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นเส้ือเช้ิต กับกางเกงขาส้ัน หรือ จะใส่สูทผูกไทด์ 

ก็สามารถหยิบเอาหมวกทรงน้ีมาใส่ได้ และอีกหน่ึง

ส่ิงพิเศษของหมวกทรงน้ีคือ ด้วยความท่ีเจ้าหมวก
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ทรงน้ีเป็นท่ีนิยมมาค่อนข้างยาวนาน จึงช่วยทําให้

คุณมีกล่ินอายของความเป็นวินเทจไม่น้อยเลยเม่ือ

สวมใส่มันไว้ 
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บทท่ี 3 

 

กระบวนการดําเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยน้ีใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ โดยแบ่งเป็น 2 

ส่วน ดังน้ี 

 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลุ่มผู้ประกอบการ  

 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการตลาดจาก และ

เปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งในท้องตลาด ด้วยทฤษฎี 7Ps และ SWOT โดยได้ยกตัวอย่างตราสินค้าจาก

ระดับตลาดท่ีแตกต่างกัน จํานวน 3 ตราสินค้า เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวทางการสร้างสินค้าใหม่ให้แก่

ชุมชน โดยคําตอบท่ีได้จากข้ันตอนน้ีจะนําไปสู่  

1. การสรุปข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ  

2. การสรุปการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด  

3. การสรุปกลุ่มเป้าหมาย 

 

3.2 กระบวนการทดลองออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ 

 

 ผู้วิจัยดําเนินกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ โดยเร่ิมจากการศึกษาแนวโน้มแฟช่ันจากองค์กรเทรนด์ 

WGSN เพ่ือวิเคราะห์หาแนวโน้มแฟช่ันท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการสร้างแผนภาพแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ (Inspiration Mood Board) ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

สําหรับการออกแบบ เช่น โครงร่างเงา (Silhouette), สี (Color), วัสดุ (Materials), รายละเอียดตกแต่ง 

(Details), และอารมณ์และความรู้สึก (Mood and Tone) สําหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
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ภาพท่ี 16 กระบวนการทดลองออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ 

  

 ¼È³À² Ê¼ÀÌĶÉ»

 Ê¼ÀÌĶÉ»Ô§Ì¦£Ð®¹Ê·  Ê¼ÂÉº¹ÊÁ®čµÑĊ´¼È Å³ Ê¼

·ÉĴ²Êµ¾Ìĳ¹É®čĳĊ²Õ³³ µ¾¦Ê² Ê¼ÅÅ Õ³³£Å¾Ô¾Û §ÉÜ²°ÍÜÔÂ¼ÛĶÂº³Ñ¼®č

²É ÀÌĶÉ»Õ¾È²É ·ÉĴ²Êµ¾Ìĳ¹É®č
¼ÈĲº£ÀÊº£ÌĲÔ·ÏÜÅÂ¼Ð´Õ²À°Ê¦

 Ê¼ÅÅ Õ³³Â¼ĊÊ¦Â¼¼£č

Õ²À£ÌĲ Ê¼ÅÅ Õ³³£Å¾Ô¾Û §ÉÜ²
SPIRIT OF TAI LUE

´¼ÈÔ¹°���Ô£¼ÏÜÅ¦Õĳĉ¦ Ê»¾Ë¾Å¦Âĳ¼Í°ÕÀ¼č
 ¾ÐĉºÔ´ąÊÃºÊ»���³Ð¼ÐÁ�&DMDQ@SHNM�8

ÅÉĳ¾É Á®čĳ¼ÊÂÌ²£ĊÊ×Ãºĉ
µ¾Ìĳ¹É®č×Ãºĉ

 ¼È³À² Ê¼µ¾Ìĳ×Ãºĉ

 ¼È³À² Ê¼ÅÅ Õ³³Â¼ĊÊ¦Â¼¼£č

 ¼È³À² Ê¼ĲËÔ²Ì²¦Ê² µ¾µ¾Ìĳ
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บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัย ร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว  จังหวัดน่าน โดยใช้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ

และการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ สามารถแบ่งการวิเคราะห์และผลการวิจัยเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

 

4.1 ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ - ร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัวปัว 

 

4.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผู้ประกอบการ 

ท่ีมา:  ศูนย์ผ้าทอ ไทล้ือ บ้านดอนมูล ก่อต้ังข้ึนในปี 2545 โดยการรวมกลุ่มจากแม่บ้านท่ีทอผ้าใน

ชุมชน ไทล้ือ บ้านดอนมูล โดยนําเอาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมาออกแบบและตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าสําเร็จรูป ของตกแต่ง

ไลฟ์สไตล์ เช่น กระเป๋า ผ้า ย่าม ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น  สินค้าของกลุ่มประกอบไปด้วยกระบวนการ ได้แก่ การ

ย้อม การทอ การตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบท่ีใช้ประกอบด้วย ฝ้าย ซ่ึงมีฝ้ายทอมือและฝ้ายโรงงาน การ

ย้อมสีธรรมชาติจากพืชในท้องถ่ิน  

 

ระดับผลิตภัณฑ์ OTOP   5 ดาว 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: ผ้าฝ้ายทอมือ  ย้อมสีธรรมชาติ 

วัตถุดิบหลัก: ฝ้าย 

สถานท่ีจําหน่าย: 62 หมู่ 2 ถนนสบสาย - เชียงแล บ้านดอนมูล ตําบลศรีภูมิ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

55140  โทรศัพท์  : 087-0040885 

 

4.1.2 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของมีส เอ โปรดักส์ 

 

ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของมีส เอ โปรดักส์ 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT - ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ที่

ชัดเจน เป็นกระเป๋าและ

เครื่องประดับ ที่ได้รับการ

- งานเป็นการทํามือ 100% 

ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลานาน ใน

การทําแต่ละชิ้น 

- สินค้ามีรูปแบบที่เป็นที่

ต้องการของตลาด ทั้งใน

ประเทศและ 

- สินค้าเป็นงานทํามือ ต้อง

ใช้ผู้เชี่ยวชาญและรักษา

คุณภาพของงานให้คงที่ เพื่อ
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

ออกแบบ รูปแบบ ลวดลาย 

งานดีไซน์ที่มีความร่วมสมัย 

เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย 

- ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลา

หลายรูปแบบ ทั้งกระเป๋าถือ 

กระเป๋าสะพายข้าง มีให้เลือก

หลายไซน์  

- ผลิตภัณฑ์ทําจากวัสดุที่ดี 

แข็งแรงทนทาน สีสันสวยงาม  

- ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบ

ดีไซน์ที่ดูร่วมสมัย มีความ

กลมกลืนของสีทีเลือกใช้ในงาน 

ระหว่างกระเป๋า และหนังทําให้

งานมีเอกลักษณ์แสดงออกถึง

ความเป็นพื้นถิ่น ชาวไทลื้อ ที่ดู

ร่วมสมัยมากขึ้นแตกต่างจาก

ตลาดทั่วไป 

- การสั่งสินค้าในจํานวนเยอะ 

ต้องใช้ระยะเวลาในการทํานาน 

- การทําสินค้าแบบรีออเดอร์ 

ไม่สามารถทําสินค้าได้เหมือน

ต้นแบบ 100 % ด้วยวัสดุบาง

อย่างเช่น ผ้าฝ้าย หนัง มี

ลวดลายและสีเฉพาะ มีจํานวน

น้อยหมดแล้วหมดเลย 

 

 

ต่างประเทศ  

- เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชาว

ไทลื้อ ที่สามารถพัฒนาต่อยอด

รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้อีกมาก  

รักษามาตรฐานของงานให้ดี

มีคุณภาพเหมาะสมกับตลาด 

PRICE - 50- 15,000 บาท 

 

 

- ไม่ม ี - มีหลากหลายราคาให้เลือก

ตามขนาด และรูปแบบ 

สามารถขายได้กับคนทุกเพศ 

ทุกวัย 

- สินค้าที่มีราคาสูงจะขายได้

ยากกว่าสินค้าทั่วไปที่มีราคา

ปานกลาง 

PLACE - มีการจัดวางสินค้าได้อย่าง

สวยงาม ทําให้สามารถ

มองเห็นสินค้าได้ครบทุกชิ้น   

- มีการตั้งโชว์สินค้า

หลากหลายชนิด รูปแบบสไตล์ 

ทําให้การเลือกชมสินค้าดูง่าย 

และน่าเลือกซื้อกลับไปใช ้

- สถานที่ค่อนขา้งเล็ก ไม่

สามารถรองรับคน ลูกค้าได้

พร้อมกันหลายคน  

-  หากร้านจัดการเพิ่มพื้นที่ใน

การจัดวางสินค้าให้มากขึ้น จะ

ทําให้ร้านเหมาะแก่การเลือก

ซื้อสินค้ามากขึ้น และส่งเสริม

การขายสินค้าในร้านได้มากขึ้น 

- ปัจจุบันพื้นที่ ค่อนข้างแคบ 

ทําให้การเลือกชม เลือกซื้อ

สินค้าติดขัด ไม่สะดวก ซึ่ง

ส่งผลต่อโอกาสการขายได้

ยากด้วยเช่นกัน 

PROMOTION - ไม่ม ี - ขาดการสื่อสารและการทํา

ตลาดที่ชัดเจน 

- ไม่ม ี - ไม่สามารถสร้างการรับรู้ 

ตัวตนของแบรนด์สู่ตลาดใน

ประเทศได ้

- สูญเสียพื้นที่ทางการตลาด

ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PACKAGING - มีการติดป้ายร้าน และราคาดี 

เห็นได้ชัด  

- ขาดการบอกเล่าเรื่องราว 

ลักษณะที่สําคัญของสินค้า เช่น 

วัสดุที่ใช้ ซี่งเป็นส่วนสําคัญใน

การบอกเล่าคุณลักษณะที่เป็น

เอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น 

- สินค้ามีเอกลกัษณ์รูปลักษณ์

ที่ดี สามารถสร้างมูลค่า และ

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได ้

- ขาดการสื่อสารทางด้าน

ข้อมูลที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ 

ทําให้สินค้าขาดความ

น่าสนใจลง 

PEOPLE - เจ้าของแบรนด์เป็นผู้ขายเอง 

สามารถให้ข้อมูล ที่มาของ

ผลิตภัณฑ์ได้ดี  

- พนักงานมีจํานวนน้อย ไม่

เพียงพอต่อการบริการคนหมู่

มากที่เข้ามาเลือกชมสินค้า 

- พนักงานให้ข้อมูล สินค้าแต่

ละชิ้นได้อย่างดี บอกเล่าแหล่ง

ที่มีของวัสดุ การตัดเย็บ และ

ข้อดีของผลงานได้อย่าง

ละเอียด สนับสนุนให้งานดู

น่าสนใจ และน่าเลือกซื้อสินค้า

มากขึ้น  

- พนักงานน้อย  ทําให้ดูแล

ลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจทํา

ให้พลาดโอกาสการขาย

สินค้านั้น ๆ ได ้

PURPLE COW - สินค้ามีเอกลักษณ์ จากการ

ใช้ผ้าฝ้ายทอ กับหนังสัตว์ เป็น

วัตถุดิบหนัง 

- เป็นสินค้าทํามือ ที่มีเพียงชิ้น

เดียว  

- การออกแบบ ดีไซน์ที่มี

เอกลักษณ์ มีความเป็นพื้นถิ่น 

และร่วมสมัยด้วยดีไซน์ รูปทรง

กระเป๋า การถักทอ การ

เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ทําให้

งานแตกต่างจากงานดีไซน์

ทั่วไปในท้องตลาด 

- ไม่ม ี - สินค้ามีรูปแบบ งานดีไซน์ที่มี

เอกลักษณ์ และเป็นที่ต้องการ

ของตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

- สินค้ามีเอกลักษณ์ 

ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 

 มีส เอ โปรดักส์ เป็นสินค้ากลุ่มประเภทเคร่ืองหนังและเคร่ืองประดับ ท่ีเกิดจากการทํามือ แฮนด์เมด

ท้ังหมด โดยเจ้าของแบรนด์และนักออกแบบ คุณศรีสุดา โวทาน  แนวคิดการทํางานคือ การเลือกใช้วัสดุท้องถ่ิน

หลัก ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือ และวัสดุเคร่ืองหนัง มีออกแบบประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน รูปแบบของ

กระเป๋า แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ท้ังกระเป๋าถือขนาดกลาง ขนาดเล็ก  กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสะพาย

หลัง  2 สาย รูปทรงกลมแบบถุง รูปทรงสีเหล่ียม นอกจากน้ียังมีการตกแต่งด้วยหมุด พู่หนัง การถักทอเส้นใย 

ผ้าใยกัญชา เป็นต้น  ซ่ึงท้ังหมดเป็นการทําด้วยมือท้ังหมด มีความประณีตและอาศัยความเช่ียวชาญทางช่าง

หัตถศิลป์สูง สามารถเลือกซ้ือสําหรับใช้เองและเป็นของฝากได้กับคนทุกเพศทุกวัย  
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  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปรวมท้ัง SWOT analysis ของตราสินค้าแล้ว พบว่า ผลิตภัณฑ์

ของร้านมีสเอ โปรดักส์มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นสุภาพสตรเป็นส่วนใหญ่และพบว่าร้าน

มีเอโปรดักส์ยังมีช่องว่างทางการตลาดเก่ียวกับสินค้าวัฒนธรรมสําหรับบุรุษ ผู้วิจัยจึงได้สนใจท่ีจะศึกษาตรา

สินค้าเคร่ืองแต่งกายบุรุษเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และช่องว่างทางการตลาดเพ่ือเปิดตราสินค้าภายใต้ร้านมีส

เอโปรดักส์ให้มีฐานลูกค้าผู้บริโภคท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการตลาด

จาก และเปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งในท้องตลาด ด้วยทฤษฎี 7Ps และ SWOT โดยได้ยกตัวอย่างตราสินค้า

จากระดับตลาดท่ีแตกต่างกัน จํานวน 3 ตราสินค้า เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวทางการสร้างสินค้าใหม่

ให้แก่ชุมชน 

 

4.2 การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด 

 

 4.2.1 ตราสินค้า DOITUNG 

 

 
ภาพท่ี 17 ตราสินค้า DOITUNG 
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จุดยืนของตราสินค้า : B+ 

ประวัติโดยสังเขป 

 “ดอยตุง(DOITUNG)” เป็นแบรนด์กิจการเพ่ือสังคมของโครงการพัฒนาดอยตุง(ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้า

หลวง)ท่ีเปล่ียนผู้ปลูกฝ่ินให้กลายเป็นช่างฝีมือท่ีน่าภาคภูมิใจและมีทักษะการหารายได้ท่ีผิดกฎหมายไปสู่การ

ดํารงชีวิตท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมีความม่ันคงและทําให้ภูเขากลายเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์  

โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยเร่ิมจากการศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนว่า

สอดคล้องกับการปลูกพืชเพ่ือเศรษฐกิจ โดยการปลูกเมล็ดกาแฟ เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพท่ียังยืนและ

สุจริต ซ่ึงผลิตภัณฑ์ของดอยตุงเป็นผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนในชุมชน 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์จึงเป็นงานฝีมือ ซ่ึงเป็นการใช้แรงงานคนในชุมชนให้มีอาชีพ และการแยกย่อยของ

ผลิตภัณฑ์และบริการของดอยตุง ส่งเสริมความเป็นอยู่และอาชีพของคนท้องถ่ิน โดยผลิตภัณฑ์ก็ใช้แรงงานคน

ในท้องถ่ิน บริการหรือการท่องเท่ียวก็เป็นสถานท่ีในท้องถ่ินก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน รวมท้ังมีการ

ผลักดันคุณภาพและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความทันสมัยและให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับ

แบรนด์ช้ันนํา โดยมีแนวคิดว่าอย่าให้คนซ้ือเพราะสงสาร แต่ต้องทําให้ได้มาตรฐานและไม่ขาดทุน ทําให้

ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์มีการผสมผสานความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและการตลาดท่ีทันสมัย ดังน้ัน การแตก

ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ดอยตุงพยายามท่ีจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถไปในทิศทางเดียวกันท้ัง

รูปแบบ และวิธีการใช้งาน ซ่ึงหลักแนวคิดท่ีสําคัญของดอยตุงคือการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินเพ่ือสร้างงานในชุมชน 

จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ของดอยตุงมีหลากหลายประเภทจากสภาพแวดล้อม รวมท้ังมีการพัฒนาเพ่ือผสมผสานภูมิ

ปัญญากับธุรกิจเพ่ือให้แบรนด์ยังคงดําเนินต่อไปได้อย่างทันสมัย 

 
ภาพท่ี 18 การจําแนกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าดอยตุง 
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การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของตราสินค้า DOITUNG 

 จากการศึกษาตราสินค้าดอยตุงเป็นตราสินค้าท่ีผลิตสินค้าเก่ียวกับหัตกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างย่ังยืน โดยจุดเด่นคือส่ิงทอท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ ซ่ึงเป็น

การผสมผสานระว่างหัตถกรรมด้ังเดิมของชุมชนและความทันสมัยของคนเมืองเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองต่าง ๆ นอกจากน้ีตราสินค้าดอยตุงยังมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับกาแฟรวมท้ัง

ขนมเพ่ือสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมของชุมชน รวมท้ังมีกิจการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

อีกด้วย จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าตราสินค้าดอยตุงมีผลิตภัณฑ์ท่ีมากมายท่ีสามารถตอบสนองการใช้งานของ

กลุ่มเป้าหมายรวมท้ังยังเสริมสร้างอาชีพในชุมชนให้มีอาชีพท่ีย่ังยืนอีกด้วย 

 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของตราสินค้า DOITUNG 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT - ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย

ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

-  ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นของการ

ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

และความทันสมัยซึ่งเป็นที่

ต้องการกับกลุ่มเป้าหมายคน

รุ่นใหม่ที่สนใจงานหัตถกรรม 

- รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความ

ทันสมัยทั้งทางด้านโทนสีและ

รูปแบบ แต่ยังแฝงไปด้วยความ

ธรรมดาเรียบง่ายที่สามารถใส่

ได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเป็นจุดเด่น

ที่ตลาดทั่วไปไม่ม ี

-  ตัวเลือกของสินค้าในแต่ละ

คอลเลกชั่นมีให้เลือกน้อย อีก

ทั้งรูปแบบยังใกล้เคียงกันอาจ

ทําให้ได้รับความสนใจแค่จาก

กลุ่มเป้าหมายเดิม และไม่เป็น

ที่สนใจในกลุ่มตลาดเป้าหมาย

ใหม่ ๆ 

-  ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเป็น

หัตถกรรมมือจึงอาจใช้เวลา

ผลิตนาน 

 

- สินค้ามีรูปแบบที่เป็นที่

ต้องการของตลาด ทั้งใน

ประเทศและ 

ต่างประเทศ  

 

- สินค้าเป็นงานทํามือ ต้อง

ใช้ผู้เชี่ยวชาญและรักษา

คุณภาพของงานให้คงที่ เพื่อ

รักษามาตรฐานของงานให้ดี

มีคุณภาพเหมาะสมกับตลาด 

PRICE - 80- 9,000 บาท 

 

 

- ไม่ม ี - มีหลากหลายราคาให้เลือก

ตามขนาด และรูปแบบ 

สามารถขายได้กับคนทุกเพศ 

ทุกวัย 

- สินค้าที่มีราคาสูงจะขายได้

ยากกว่าสินค้าทั่วไปที่มรีาคา

ปานกลาง 

PLACE - มีหลากหลายสาขาให้เลือก

ซื้อ ทั้งที่เป็นรูปแบบ Shop 

หรือวางขายใน Department 

Store ภายในห้างสรรพสินค้า 

- แต่ละสาขาหรือแต่ละร้านที่

วางขายสินค้า มีสินค้าที่ไม่

หลากหลาย 

- ร้านค้าหรือสาขามีจํานวน

มากแต่ไม่มีจุดเด่นภายใน

-  หากรา้นจัดการเพิ่มพื้นที่ใน

การจัดวางสินค้าให้มากขึ้น จะ

ทําให้ร้านเหมาะแก่การเลือก

ซื้อสินค้ามากขึ้น และส่งเสริม

การขายสินค้าในร้านได้มากขึ้น 

- เนื่องจากภายในร้านค้าแต่

ละสาขาขาดจุดเด่นของการ

ตกแต่งร้านทําให้สินค้าดูไม่

น่าสนใจและไม่เป็นที่ดึงดูด

ให้กับลูกค้า 
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- ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีขาย

ตามร้านกาแฟชั้นนํา หรือมี

การนําผลิตภัณฑ์วางขายควบคู่

กับตราสินค้าอื่น ๆ ภายใน

ร้านค้าของตราสินค้าซึ่งทําให้

เกิดทางเลือกในการซื้อสินค้า

มากขึ้น 

 

ร้านค้าเอง ทําให้ไม่ทราบว่า

ภายในร้านขายสินค้าอะไรหรือ

ร้านค้ามีรูปแบบที่คล้ายกับ

ร้านขายของชุมชนทั่วไป ไม่

ส่งเสริมรูปแบบของสินค้าที่

ผลิตออกมา 

PROMOTION - มีการจัดงานโปรโมทและ

เปิดตัวตราสินค้าด้วยการเชิญ

เหล่าดาราและเซเลบริตี้ใน

เมืองไทยมาร่วมงาน 

- มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์คอล

เล็กชั่นใหม่ ๆ ผ่านช่องทาง

ออนไลน์อยู่เสมอ 

- ขาดการสื่อสารเกี่ยวกับราคา

ที่ชัดเจนทําให้ลูกค้าไม่สามารถ

ทราบราคาของสินค้าผ่าน

ทางการโปรโมตได ้

- ไม่มีการโปรโมตโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น

ยอดขาย ทําให้ลูกค้าไม่รู ้

- การโปรโมตผ่านช่องทาง

ออนไลน์กําลังเป็นที่นิยมใน

ปัจจุบัน ทําให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

รวมทั้ง การตลาดออนไลน์ทํา

ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้

อย่างง่ายดาย 

- การไม่โปรโมตโปรโมชัน่

ส่งเสริมการขายทําให้ไม่เป็น

ที่น่าดึงดูดใจต่อลูกค้า 

PACKAGING - มีการติดป้ายร้าน และราคาดี 

เห็นได้ชัด  

- ขาดการบอกเล่าเรื่องราว 

ลักษณะที่สําคัญของสินค้า 

เช่น วัสดุที่ใช้ ซี่งเป็นส่วน

สําคัญในการบอกเล่า

คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

ของสินค้าแต่ละชิ้น 

- สินค้ามีเอกลักษณ์รูปลักษณ์

ที่ดี สามารถสร้างมูลค่า และ

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได ้

- ขาดการสื่อสารทางด้าน

ข้อมูลที่สําคญัของผลิตภัณฑ์ 

ทําให้สินค้าขาดความ

น่าสนใจลง 

PEOPLE - ตราสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของ

คนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้าง

รายได้และสร้างอาชีพ เป็นการ

จ้างงานคนท้องถิ่นมีอาชีพ

อย่างยั่งยืน 

- พนักงานมีจํานวนน้อย ไม่

เพียงพอต่อการบริการคนหมู่

มากที่เข้ามาเลือกชมสินค้า 

- การที่ผลติภัณฑ์มีจุดเด่นของ

ที่มาทําให้พนักงานสามารถรู้

เรื่องราวและสามารถนําเสนอ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้อย่างด ี

- พนักงานน้อย  ทําให้ดูแล

ลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจทํา

ให้พลาดโอกาสการขาย

สินค้านั้น ๆ ได ้

 

PURPLE 

COW 

- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มี

เอกลักษณ์ด้านการผสมผสาน

หัตถกรรมของชมุชนและความ

ทันสมัยของคนเมืองเสนอผ่าน

โครงร่างเงาที่ธรรมดาเรียบง่าย

เข้ากับทุกยุคสมัย 

- ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้

งานของกลุ่มเป้าหมายแต่ยังคง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า

- รูปแบบที่ชัดเจนทําให้จํากัด

กลุ่มลูกค้า 

- สินค้ามีรูปแบบ งานดีไซน์ที่มี

เอกลักษณ์ และเป็นที่ต้องการ

ของตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

- สินค้ามีเอกลักษณ์ 

ลอกเลียนแบบได้ง่าย 
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ทุกอย่างให้อยู่ในแนวคิดของ

ตราสินค้าได้อย่างลงตัว 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตราสินค้า 

ตราสินค้า ดอยตุง(DOITUNG)เป็นตราสินค้าท่ีมีท่ีมาจากการพัฒนาชุมชนให้มีรายได้และมีอาชีพอย่าง

ย่ังยืนซ่ึงมีจุดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายให้ได้เลือกซ้ือ รวมท้ังมีเอกลักษณ์ทางด้านการ

ออกแบบท่ีผสมผสานฝีมือหัตถกรรมด้ังเดิมและความทันสมัยผ่านโครงร่างเงาท่ีเรียบง่ายและธรรมดาทําให้

สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย อีกท้ังยังมีกิจกรรมภายในท้องถ่ินเพ่ือให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปเพลิดเพลินท้ัง

วัฒนธรรมและสินค้าอย่างครบครัน ท้ังน้ีร้านค้าของดอยตุงยังมีสาขามีมากมายท่ัวประเทศและมีการจําหน่าย

ผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือกให้กับผู้ท่ีสนใจได้อีกด้วย จากการศึกษาจึงสามารถบอกได้ว่าตราสินค้า

ดอยตุงเป็นการพัฒนาสินค้าในชุมชนท่ีสามารถตอบโจทย์ทางด้านรูปแบบให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวามท้ัง

สามารถเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างย่ังยืนอีกด้วย 

 

4.2.2 ตราสินค้า แม่ฑีตา 

 

 
ภาพท่ี 19 ตราสินค้า แม่ฑีตา 
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จุดยืนของตราสินค้า : B+ 

ประวัติโดยสังเขป 

 แบรนด์ ฑีตา (แม่ฑีตา) เร่ิมในปีพ.ศ.2535 โดยคุณประไพพันธ์ แดงใจ ในตอนน้ันได้กลับไปท่ีบ้านเกิด 

จังหวัดสกลนคร เพ่ือดูแลคุณพ่อท่ีกําลังป่วยและได้พบว่า การทําผ้าย้อมครามของคนเฒ่าคนแก่ได้หายไปจาก

หมู่บ้าน จึงคิดจะร้ือฟ้ืนมันข้ึนมาด้วยความรู้สึกไม่อยากให้มันสูญหายไป โดยชวนคุณแม่(ฑีตา จันทร์เพ็งเพ็ญ) 

มาร่วมฟ้ืนการทําผ้าย้อมครามข้ึนมา หลังจากน้ัน เป็นเวลาร่วม1ปี จึงค้นพบคุณยายผู้รู้ท่ีเคยทํา และรวม3ปี

ค้นพบวิธีการย้อมคราม 

 การหายสาบสูญกว่า 50 ปี ของวิถีการทําผ้าย้อมครามของคนในหมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีไม่มีใคร

สืบทอดวิธีทําไว้เลย เหลือเพียงแต่หม้อดินแตกๆตามใต้ถุนบ้าน ท่ีมีร่องรอยของสีครามติดอยู่ การกลับคืนมา

ของลมหายใจของชุมชน ชุมชนท่ีเหลือแต่คนสูงอายุ คนวัยทํางานย้ายออกไปสู่เมืองใหญ่ ด้ินรนเพ่ือหาปัจจัย 

เพ่ือความอยู่รอด รอยย้ิมและความสุขของคนสูงอายุในชุมชน การมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยของ

ลูกหลาน ความรู้สึกท่ีไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวและการกลับคืนมาของศักยภาพฝีมือหัตถกรรมของคน

เฒ่าคนแก่ในชุมชน ความเช่ือม่ันท่ีจะลงมือทํา ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เช่ือหรือถูกทําให้เช่ือว่าเป็นไปไม่ได้ พิสูจน์ให้

เห็นว่ามันเป็นไปได้ 

 ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ พ้ืนท่ีส่ือสารของโลกยุคใหม่ เช่ือมต่อกับคนในสังคมเมืองให้รู้จักกับชุมชนเล็ก ๆ  ท่ี

แม่ฑีตาอาศัยอยู่ ค่อย ๆ สร้างการเปล่ียนแปลงทางความคิด ทัศนคติและความเช่ือของคนในสังคมเมืองท่ีมีต่อ

คนในพ้ืนท่ีชนบทและตัวชุมชนชนบท คนในชุมชนเล็ก ๆ ถูกมองเห็น เกิดการเช่ือมต่อในทางบวก ใช้การ

ออกแบบของศตวรรษปัจจุบันและอนาคต ในการนําเสนอสินค้าจากวัตถุดิบของคนในชุมชน รวมไปถึงนําเสนอ

ภาพของคนในชุมชน วิถีชีวิตของชุมชนด้วยแนวคิดของโลกยุคใหม่ ใช้การสร้างแบรนด์ ตามหลักของการทํา

ธุรกิจสมัยใหม่ ภาพลักษณ์ตัวตนความเป็นแฟช่ัน สร้างตัวตนท่ีจับต้องได้และไม่หลงยุคให้กับภาพลักษณ์

วัตถุดิบของชุมชน ใช้การถ่ายภาพท่ีเข้ากับโลกสมัยใหม่ ท่ีคนยุคปัจจุบันเข้าใจและอิน เป็นตัวกลางในการ

ส่ือสารตัวสินค้าระหว่างผู้รับสารในเมืองกับวัตถุดิบของคนในชุมชน 

 รายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนของคนในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน การกลับมายังชุมชนของคนวัยทํางาน ความม่ันใจในการยังชีพในชุมชน โดยท่ี

ไม่ต้องออกไปมีชีวิตในฐานะพลเมืองช้ันสามในสังคมเมืองใหญ่ ส่ิงแวดล้อมในชุมชนค่อยๆกลับมาฟ้ืนฟู กลับมา

สมดุลท้ังดินในพ้ืนท่ีเกษตรของคนในชุมชน และน้ําท่ีได้รับการปรับเติมออกซิเจน ความเช่ือเก่าๆท่ีเคยมีในทาง

ลบค่อยๆหายไป คุณค่าของภูมิปัญญาเก่าๆกลับมาได้รับการยอมรับในฐานะเคร่ืองนุ่งห่มของโลกอนาคต 
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การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของตราสินค้า แม่ฑีตา 

 จากการศึกษาตราสินค้าแม่ฑีตา พบว่า ตราสินค้าให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและอาชีพของ

ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือให้มีรายได้และมีกลุ่มเป้าหมายท่ีย่ังยืน โดยนําเสนอผ่านทางเอกลักษณ์ของผ้าทอย้อมคราม

ท้องถ่ินด้วยรูปแบบโครงร่างเงาท่ีเรียบง่ายท่ีสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ทําให้แม่ฑีตาเป็นตราสินค้าของส่ิง

ทอท้องถ่ินท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีสนใจให้กับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ 7PS 

และ SWOT ของตราสินค้าแม่ฑีตา เพ่ือศึกษาหาช่องว่างทางการตลาดเพ่ือต่อยอกตราสินค้าของผู้วิจัย 

 

ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของตราสินค้า แม่ฑีตา 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT -  ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นของการ

ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

และความทันสมัยซึ่งเป็นที่

ต้องการกับกลุ่มเป้าหมายคน

รุ่นใหม่ที่สนใจงานหัตถกรรม 

- รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความ

ทันสมัยทั้งทางด้านโทนสีและ

รูปแบบ แต่ยังแฝงไปด้วยความ

ธรรมดาเรียบง่ายที่สามารถใส่

ได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเป็นจดุเด่น

ที่ตลาดทั่วไปไม่ม ี

-  ตัวเลือกของสินค้าในแต่ละ

คอลเลกชั่นมีให้เลือกน้อย อีก

ทั้งรูปแบบยังใกล้เคียงกันอาจ

ทําให้ได้รับความสนใจแค่จาก

กลุ่มเป้าหมายเดิม และไม่เป็น

ที่สนใจในกลุ่มตลาดเป้าหมาย

ใหม่ ๆ 

-  ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเป็น

หัตถกรรมมือจึงอาจใช้เวลา

ผลิตนาน 

 

- สินค้ามีรูปแบบที่เป็นที่

ต้องการของตลาด ทั้งใน

ประเทศและ 

ต่างประเทศ  

 

- สินค้าเป็นงานทํามือ ต้อง

ใช้ผู้เชี่ยวชาญและรักษา

คุณภาพของงานให้คงที่ เพื่อ

รักษามาตรฐานของงานให้ดี

มีคุณภาพเหมาะสมกับตลาด 

PRICE - 200 - 5,000 บาท 

 

 

- ไม่ม ี - มีหลากหลายราคาให้เลือก

ตามขนาด และรูปแบบ 

สามารถขายได้กับคนทุกเพศ 

ทุกวัย 

- สินค้าที่มีราคาสูงจะขายได้

ยากกว่าสินค้าทั่วไปที่มีราคา

ปานกลาง 

PLACE - มีการจัดวางสินค้าได้อย่าง

สวยงาม ทําให้สามารถ

มองเห็นสินค้าได้ครบทุกชิ้น   

- มีการตั้งโชว์สินค้า

หลากหลายชนิด รูปแบบสไตล์ 

ทําให้การเลือกชมสินค้าดูง่าย 

และน่าเลือกซื้อกลับไปใช ้

- สถานที่ค่อนข้างเล็ก ไม่

สามารถรองรับคน ลูกค้าได้

พร้อมกันหลายคน  

-  หากร้านจัดการเพิ่มพื้นที่ใน

การจัดวางสินค้าให้มากขึ้น จะ

ทําให้ร้านเหมาะแก่การเลือก

ซื้อสินค้ามากขึ้น และส่งเสริม

การขายสินค้าในร้านได้มากขึ้น 

- ปัจจุบันพื้นที่ ค่อนข้าง

แคบ ทําให้การเลือกชม 

เลือกซื้อสินค้าติดขัด ไม่

สะดวก ซึ่งส่งผลต่อโอกาส

การขายได้ยากด้วยเช่นกัน 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PROMOTION - มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์คอล

เล็กชั่นใหม่ ๆ ผ่านช่องทาง

ออนไลน์อยู่เสมอ 

- ขาดการสื่อสารเกี่ยวกับราคา

ที่ชัดเจนทําให้ลูกค้าไม่สามารถ

ทราบราคาของสินค้าผ่าน

ทางการโปรโมตได ้

- ไม่มีการโปรโมตโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น

ยอดขาย ทําให้ลูกค้าไม่รู ้

- การโปรโมตผ่านช่องทาง

ออนไลน์กําลังเป็นที่นิยมใน

ปัจจุบัน ทําให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

รวมทั้ง การตลาดออนไลน์ทํา

ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้

อย่างง่ายดาย 

- การไม่โปรโมตโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขายทําให้ไม่เป็น

ที่น่าดึงดูดใจต่อลูกค้า 

PACKAGING - มีการติดป้ายร้าน และราคาดี 

เห็นได้ชัด  

- ขาดการบอกเล่าเรื่องราว 

ลักษณะที่สําคัญของสินค้า 

เช่น วัสดุที่ใช้ ซี่งเป็นส่วน

สําคัญในการบอกเล่า

คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

ของสินค้าแต่ละชิ้น 

- สินค้ามีเอกลักษณ์รูปลักษณ์

ที่ดี สามารถสร้างมูลค่า และ

ความน่าเชื่อถือของแบรนดไ์ด ้

- ขาดการสื่อสารทางด้าน

ข้อมูลที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ 

ทําให้สินค้าขาดความ

น่าสนใจลง 

PEOPLE - เจ้าของแบรนด์เป็นผู้ขายเอง 

สามารถให้ข้อมูล ที่มาของ

ผลิตภัณฑ์ได้ดี  

- พนักงานมีจํานวนน้อย ไม่

เพียงพอต่อการบริการคนหมู่

มากที่เข้ามาเลือกชมสินค้า 

- พนักงานให้ข้อมูล สินค้าแต่

ละชิ้นได้อย่างดี บอกเล่าแหล่ง

ที่มีของวัสดุ การตัดเย็บ และ

ข้อดีของผลงานได้อย่าง

ละเอียด สนับสนุนให้งานดู

น่าสนใจ และน่าเลือกซื้อสินค้า

มากขึ้น  

- พนักงานน้อย  ทําให้ดูแล

ลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจทํา

ให้พลาดโอกาสการขาย

สินค้านั้น ๆ ได ้

PURPLE 

COW 

- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มี

เอกลักษณ์ด้านการผสมผสาน

หัตถกรรมของชุมชนและความ

ทันสมัยของคนเมืองเสนอผ่าน

โครงร่างเงาที่ธรรมดาเรียบง่าย

เข้ากับทุกยุคสมัย 

- เป็นการใช้วัสดุที่มาจาก

ธรรมชาติ 100% ทําให้สินค้า

เป็นมิตรต่อผู้สวมใส่และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

- รูปแบบที่ชัดเจนทําให้จํากัด

กลุ่มลูกค้า 

- สินค้ามีรูปแบบ งานดีไซน์ที่มี

เอกลักษณ์ และเป็นที่ต้องการ

ของตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

- สินค้ามีเอกลักษณ์ 

ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตราสินค้า 

ตราสินค้า แม่ฑีตา เป็นตราสินค้าท่ีเร่ิมจากการพัฒนาสินค้าในชุมชนด้วยเอกลักษณ์ท้องถ่ินคือการ

ย้อมคราม มาพัฒนาทางด้านการทอ ลวดลายและสีให้มีเอกลักษณ์ให้ทันสมัย อีกท้ังยังตัดเย็บในรูปแบบท่ีเรียบ

ง่ายธรรมดาให้สามารถสามใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ท้ังน้ี ตราสินค้ายังใช้วัสดุจากธรรมชาติซ่ึงเป็นมิตรต่อ
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ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย นอกจากน้ีตราสินค้าแม่ฑีตายังมีการโปรโมตผ่านช่องทางออนไลน์ซ่ึงทําให้เข้าถึงได้กับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลายมากย่ิงข้ึนอีกด้วย 

 

4.2.3 ตราสินค้า Remi Relief 

 

 
ภาพท่ี 20 ตราสินค้า Remi Relief 

 

จุดยืนของตราสินค้า : A 

ประวัติโดยสังเขป 

 Remi Relief แบรนด์สัญชาติญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ Yutaka Goto นักออกแบบท่ี

ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมการเล่นเซิร์ฟของชาวแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะในยุค 50 และ 60 เขาสร้าง

ผลงานร่วมสมัยหลายช้ิน Goto ใช้ผ้าฝ้ายเน้ือนุ่มท่ีไม่เพียงแต่ยกระดับสไตล์ผู้สูงวัยท่ีเขากําลังมองหา แต่ให้

ความสบายอย่างไม่น่าเช่ือ Remi Relief เป็นวิญญาณแคลิฟอร์เนียวินเทจส่งตรงจากญ่ีปุ่น ดังน้ัน Remi 

Relief จึงมีกล่ินอายของความเป็นชนเผ่า วัฒนธรรมส่งผ่านความทันสมัยและผสมผสานความเป็นสตรีทได้

อย่างลงตัว 
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การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของตราสินค้า Remi Relief 

 จากการศึกษาตราสินค้า Remi Relief พบว่าตราสินค้าเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและ

ความเป็น ready to wear ได้อย่างลงตัว ผ่านสี ลวดลาย และโครงร่างเงาท่ีเรียบง่าย ธรรมดา แต่ยังคงความ

ทันสมัยด้วยการผสมผสานแนวคิดสตรีทแวร์ท่ีมีคุณภาพการผลิตท่ีดีเย่ียมและเป็นท่ียอมรับในระดับโลกอีกด้วย 

 

ตารางท่ี 10 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของตราสินค้า Remi Relief 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT -  ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นของการ

ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

และความทันสมัยซึ่งเป็นที่

ต้องการกับกลุ่มเป้าหมายคน

รุ่นใหม ่

- รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความ

ทันสมัยทั้งทางด้านโทนสีและ

รูปแบบ แต่ยังแฝงไปด้วยความ

ธรรมดาเรียบง่ายที่สามารถใส่

ได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเป็นจุดเด่น

ที่ตลาดทั่วไปไม่ม ี

-  รูปแบบของผลิตภัณฑ์และ

สินค้ามีความเฉพาะเจาะจงทํา

ให้มีกลุ่มเป้าหมายที่จํากัด 

- สินค้าและผลิตภัณฑ์มี

แนวคิดที่มาที่ทําให้

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่ายทํา

ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจ

ให้กับกลุ่มเป้าหมายในตลาด 

 

- เนื่องจากเป็นสินค้าที่อยู่ใน

การยอมรับระดับโลก ทําให้

อาจทําให้เกิดการลอกเลี่ยน

แบบได้ง่าย 

PRICE - 3,000 – 10,000 บาท 

 

 

- ไม่ม ี - มีหลากหลายราคาให้เลือก

ตามขนาด และรูปแบบ 

สามารถขายได้กับคนทุกเพศ 

ทุกวัย 

- สินค้าที่มีราคาสูงจะขายได้

ยากกว่าสินค้าทั่วไปที่มีราคา

ปานกลาง 

PLACE - มีการจัดวางสินค้าได้อย่าง

สวยงาม ทําให้สามารถ

มองเห็นสินค้าได้ครบทุกชิ้น   

- มีการตั้งโชว์สินค้า

หลากหลายชนิด รูปแบบสไตล์ 

ทําให้การเลือกชมสินค้าดูง่าย 

และน่าเลือกซื้อกลับไปใช ้

- มีสาขาน้อยและจํากัด ทําให้

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเห็น

สินค้าจริงเข้าถึงได้ยาก  

-  การเพิ่มสาขาหรือช่อง

ทางการจัดจําหน่ายที่

หลากหลายเพื่อให้ลูกค้า

สามารถเลือกลองและซื้อได้

ง่ายยิ่งขึ้น 

- กลุ่มเป้าหมายสามารถ

เลือกซื้อสินค้าที่ใกล้เคียงกัน

ได้จาหน้าร้านและตราสินค้า

อื่น 

PROMOTION - มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์คอล

เล็กชั่นใหม่ ๆ ผ่านการโปรโมต

ด้วยอีเว้นท์แฟชั่นโชว์และ

ช่องทางออนไลน์อยู่เสมอ 

- ขาดการสื่อสารเกี่ยวกับราคา

ที่ชัดเจนทําให้ลูกค้าไม่สามารถ

ทราบราคาของสินค้าผ่าน

ทางการโปรโมตได ้

- การโปรโมตผ่านช่องทาง

ออนไลน์กําลังเป็นที่นิยมใน

ปัจจุบัน ทําให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

รวมทั้ง การตลาดออนไลน์ทํา

- การไม่โปรโมตโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขายทําให้ไม่เป็น

ที่น่าดึงดูดใจต่อลูกค้า 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้

อย่างง่ายดาย 

PACKAGING - มบีรรจุภัณฑ์เป็นของตนเอง  - ขาดการบอกเล่าเรื่องราว 

ลักษณะที่สําคัญของสินค้า 

เช่น วัสดุที่ใช้ ซี่งเป็นส่วน

สําคัญในการบอกเล่า

คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

ของสินค้าแต่ละชิ้น 

- สินค้ามีเอกลักษณ์รูปลักษณ์

ที่ดี สามารถสร้างมูลค่า และ

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได ้

- ขาดการสื่อสารทางด้าน

ข้อมูลที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ 

ทําให้สินค้าขาดความ

น่าสนใจลง 

PEOPLE - กลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน

รวมทั้งหลากหลายทําให้เกิด

โอกาสในการซื้อสินค้ามากขึ้น  

- กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเป็น

การจํากัดกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่

อาจจะสนใจในตัวสินค้าและ

ตราสินค้า 

- กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะทํา

ให้ตราสินค้าสามารถเติบโตได้

อย่างด ี 

- รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้อง

สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจได้ตลอดเพื่อรักษาฐาน

กลุ่มเป้าหมายและอัตลักษณ์

ตราสินค้าไว ้

PURPLE 

COW 

- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มี

เอกลักษณ์ด้านการผสมผสาน

วัฒนธรรมและความทันสมัย

ของคนเมืองเสนอผ่านโครงร่าง

เงาที่ธรรมดาเรียบง่ายเข้ากับ

ทุกยุคสมัยและเรื่องราวที่ทุก

คนสามารถเข้าถึงได้อย่าง

ง่ายดาย 

- รูปแบบที่ชัดเจนทําให้จํากัด

กลุ่มลูกค้า 

- สินค้ามีรูปแบบ งานดีไซน์ที่มี

เอกลักษณ์ และเป็นที่ต้องการ

ของตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

- สินค้ามีเอกลักษณ์ 

ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตราสินค้า 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับตราสินค้า Remi Relief สามารถสรุปได้ว่าเป็นตราสินค้า

เคร่ืองแต่งกายลําลองสุภาพบุรุษท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและความทันสมัยของคนเมืองภาพ

รูปแบบท่ีเรียบง่าและเป็นเอกลักษณ์ผ่านลวดลาย สีสัน และการสวมใส่ท่ีสามารถเข้าได้กับทุกยุคสมัย อีกท้ัง

เป็นตราสินค้าท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับระดับโลกทําให้มีฐานกลุ่มเป้าหมายเป็นท่ีชัดเจน ถือว่าเป็นตราสินค้าท่ี

มีฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีแข็งแกร่งเม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะสินค้ารูปแบบเดียวกันในตราสินค้าอ่ืน ๆ 

 

4.3 อัตลักษณ์ของตราสินค้า 
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 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของตราสินค้าของผู้วิจัยและตราสินค้าคู่แข่ง ทําให้ผู้วิจัยสามารถ

สรุปข้อมูลเพ่ือหาช่องว่างทางการตลาดในการสร้างตราสินค้าใหม่เพ่ือขยายฐานกลุ่มเป้าหมายภายใต้ร้านมีสเอ 

โปรดักส์ โดยสามารถวิเคราะห์และสรุปอัตลักษณ์ของตราสินค้าได้ ดังน้ี 

 

 4.3.1 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

 จากการศึกษาข้อมูลของร้านมีเอ โปรดักส์ พบว่าสินค้าภายในร้านตอบสนองให้กลับกลุ่มสุภาพสตรี แต่

กระน้ัน สําหรับสุภาพบุรุษกลับไม่มีสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการ จึงได้ศึกษาตราสินค้าท่ีใกล้เคียงกัน

ทางด้านรูปแบบและลักษณะแต่เป็นตราสินค้าเคร่ืองแต่งกายบุรุษพบว่า มีตราสินค้าท่ีผลิตสินค้าแต่มีจํานวนไม่

มากและไม่เป็นท่ีน่าสนใจหากกลุ่มเป้าหมายต้องการเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทล้ือ หรือความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวเม่ือเดินทางมาท่ีจังหวัดน่าน รวมท้ังจากการสัมภาษณ์คุณศรีสุดาก็พบว่าสุภาพบุรุษต้องการเคร่ือง

แต่งกายท้องถ่ินของชาวไทล้ือแต่ไม่มีเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยถูกใจ เน่ืองจากภาพลักษณ์เดิม ๆ ของเคร่ืองแต่งกาย

ท่ีทําให้ผู้สวมใส่ดูสูงวัย จึงทําให้กลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานไม่สนใจผ้าท้องถ่ินไทล้ือ จากข้อมูลทําให้ผู้วิจัยสามารถ

สรุปข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเบ้ืองต้นได้ว่า เป็นสุภาพบุรุษท่ีอยู่ใน Generation Y (อายุ 24 – 39 ปี) เติบโตข้ึนมา

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง และค่านิยมท่ีแตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กับ รุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอาความเจริญ

รุดหน้าของเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการดํารงชีวิตประจําวันด้วย  รวมท้ังมีลักษณะนิสัย

ชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่กรอบ ไม่ชอบอยู่ในเง่ือนไข ชอบเสพ

ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีอิสระในความคิด กล้าซัก กล้าถามในทุกเร่ืองท่ีตัวเองสนใจ ไม่หว่ัน

กับคําวิจารณ์ มีความเป็นสากลมาก มองว่าการนิยมชมชอบวัฒนธรรม หรือศิลปินต่างชาติเป็นเร่ืองธรรมดา 

(Chief Oversea Co., Ltd. – Thailand, 2560) ซ่ึงจากลักษณะนิสัยโดยท่ัวไปสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมาย

ต้องการความทันสมัยและเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามรสนิยม ซ่ึงตราสินค้าใหม่สามารถตอบสนองเอกลักษณ์ท่ี

ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและวัฒนธรรมได้อย่างมีเอกลักษณ์ รวมท้ังยังใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ซ่ึงเป้นท่ีน่าสนใจในภาวะสังคมในปัจจุบันอีกด้วย 
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ภาพท่ี 21 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

 จากภาพจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการแต่งกายท่ีผสมผสาน

วัฒนธรรม ความเรียบง่ายและความทันสมัย รวมท้ังการสวมใส่เส้ือผ้าลําลองในชีวิตประจําวันในรูปแบบสตรีท

แวร์ร่วมกับเคร่ืองประดับและรองเท้าท่ีทําให้แสดงออกถึงรสนิยมได้มากข้ึนอีกด้วย จึงสามารถสรุป

กลุ่มเป้าหมายได้ว่า เป็นกลุ่มสุภาพบุรุษ Genenration Y ท่ีสนใจในวัฒนธรรมและความทันสมัยด้วยความ

เรียบง่ายและรูปแบบลําลองอย่างสตรีทแวร์ มีลักษณะนิสัยท่ีอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองท่ีสนใจ เป็นตัวของตัวเอง

สูง สนใจในเทคโนโลยี และมีความชอบเฉพาะตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

 

 4.3.2 แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ 

 จากการศึกษาข้อมูลและช่องว่างทางการตลาดเก่ียวกับตราสินค้าของผู้วิจัยและตราสินค้าคู่แข่งผู้วิจัย

จึงได้เห็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มผู้ประกอบการโดยการยึดหลักเอกลักษณ์ของผ้าทอไทล้ือ

จังหวัดน่าน โดยการผสมผสานความเรียบง่ายและทันสมัยเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ี

เป็นบุรุษ อีกท้ังยังใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีได้จากขยะเกษตรกรรมในชุมชนทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย โดยสามารถสรุปอัตลักษณ์ของตราสินค้าได้ ดังน้ี 
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4.3.2.1 อัตลักษณ์ตราสินค้า 

 
ภาพท่ี 22 อัตลักษณ์ตราสินค้า SASUDEE 

 

 จากการศึกษาและสรุปข้อมูลท่ีต้องการให้ตราสินค้ายังคงซ่ึงเอกลักษณ์ไทล้ือ จึงได้ออกแบบ

เคร่ืองหมายการค้าท่ีดัดแปลงลวดลายจากลายทอผ้าไทล้ือ และใช้โทนสี ขาว ดํา แดง ซ่ึงเป็นโทนสีหลักท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของชาวไทล้ือ รวมท้ังใช้รูปแบบของอักษรท่ีมีความเรียบง่ายและธรรมดาเพ่ือส่ือสารความทันสมัย

และเรียบง่ายของสินค้าภายใต้ตราสินค้า อีกท้ังช่ือของตราสินค้า SASUDEE ก็เป็นช่ือท่ีผวนกลับคํามาจากคําว่า 

SRISUDA ซ่ึงเป็นช่ือของคุณศรีสุดา โวทาน เจ้าของตราสินค้า เพ่ือให้เกิดความเช่ือโยงของตราสินค้าเก่าและ

ใหม่ภายใต้ร้านมีสเอ โปรดักส์ 

 

4.3.2.2 การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจุบันการสร้างตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในตราสินค้ามีการออกผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่มเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบครันในตราสินค้าเดียว อีกท้ังยังช่วยเสริมสร้างความ

ม่ันใจและความเข้ากันให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย ทําให้ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย

เพ่ือตอบสนองการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายและเป็นท่ีน่าสนใจให้กับผู้ท่ีเร่ิมต้นสนใจสินค้าในรูปแบบน้ี ให้มี

ทางเลือกท่ีหลากหลาย โดยสามารถสรุปการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า SASUDEE ได้ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 23 การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า SASUDEE 

 

  4.3.2.3 จุดยืนของตราสินค้า 

 จากการศึกษาความเป็นมารวมท้ังจุดยืนทางการตลาดของตราสินค้าคู่แข่งทําให้ผู้วิจัยสามารถกําหนด

จุดยืนของตราสินค้า SASUDEE ได้ ซ่ึงอยู่ท่ีจุด B เน่ืองจากเป็นจุดยืนท่ีเป็นช่องว่างทางด้านการตลาดรวมท้ังยัง

มีกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคในตลาดท่ีต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาดจุดยืนน้ี 

 

 
ภาพท่ี 24 จุดยืนของตราสินค้า SASUDEE 

 

A

B

B+
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4.3.2.4 การพัฒนาสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์ 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของตราสินค้าเดิมและคู่แข่งทางการค้าทําให้ผู้วิจัยสามารถสรุปการ

พัฒนาสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์ของตราสินค้าใหม่ SASUDEE ได้ ดังน้ี 

 

 ผลิตภัณฑ์ (Product) 

 
ภาพท่ี 25 รูปแบบผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า SASUDEE 

 ตราสินค้า SASUDEE เป็นตราสินค้าเคร่ืองแต่งกายบุรุษประเภทสตรีทแวร์สําหรับกลุ่ม Generation Y 

ซ่ึงมีเอกลักษณ์ท่ีการใช้สี ลวดลายและภูมิปัญญาของชาวไทล้ือ จังหวัดน่าน ผ่าการผสมผสานความเรียบง่าย

ของโคร่งร่างเงาของเคร่ืองแต่งกายให้สามารถสวมใส่ได้ง่ายดายในชีวิตประจําวันมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมี

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังมีการใช้วัสดุท่ีมาจากธรรมชาติ

ซ่ึงเป็นผลผลิตจากขยะอุตสาหกรรมการเกษตรในภาคเหนือซ่ึงเป็นการต่อยอดและพัฒนาสินค้าให้มีจุดแข็งมาก

ย่ิงข้ึน 
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 ราคา (Price) 

 ราคาจัดจําหน่ายของตราสินค้า SASUDEE จะมีเฉล่ียราคาอยู่ท่ี 690-3,590 บาท ซ่ึงท้ังน้ีแปรผันตาม

ต้นทุนของการผลิตและรูปแบบของสินค้า โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับต้นทุนและราคาขาย ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 11 รายละเอียดต้นทุนและราคาของตราสินค้า SASUDEE 

ลําดับ รายการ ต้นทุนการผลิต ราคาขายส่ง (บาท) 

(จํานวนแบบละ 6-12 

ช้ิน) (X 1.3 เท่า) 

ราคาขายปลีก (บาท) 

(X 2 เท่า) 

1 เส้ือยืด (T-Shirt) 630 819 1,260 

2 เส้ือเชิต (Shirt) 1,055 1,371.5 2,110 

3 กางเกง (Pant) 1,225 1,592.5 2,450 

4 เส้ือแจ็คเก็ต (Jacket) 1,257.5 3,772.5 2,515 

5 กระเป๋า (Bag) 675 877.5 1,350 

6 หมวก (Hat) 470 633 940 

 

 ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดรหัสของสินค้าเพ่ือให้การจัดการสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถบริหาร

จัดการสินค้าภายในตราสินค้าได้ โดยได้มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับรหัสของสินค้า ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 12 รายละเอียดการกําหนดรหัสของสินค้าของตราสินค้า SASUDEE 

ตําแหน่งสินค้า รายการ รหัสสินค้า 

ลําดับท่ี 1-2 

ประเภทสินค้า รหัสสินค้า 

เส้ือยืด (T-Shirt) 01 

เส้ือเชิต (Shirt) 02 

กางเกง (Pant) 03 

เส้ือแจ็คเก็ต (Jacket) 04 

กระเป๋า (Bag) 05 

หมวก (Hat) 06 

ลําดับท่ี 3-4 ปีท่ีผลิต ยกตัวอย่างเช่น 20 , 21 เป็นต้น 
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ลําดับท่ี 5-6 เดือนท่ีผลิต ยกตัวอย่างเช่น 01 , 02 เป็นต้น 

ลําดับท่ี 7-8 

สี รหัสสินค้า 

ขาว 01 

ดํา 02 

แดง 03 

ลําดับท่ี 9-10 

ขนาดของสินค้า รหัสสินค้า 

S 01 

M 02 

L 03 

XL 04 

XXL 05 

FREE SIZE 06 

ลําดับท่ี 11-13 

เลขท่ีของสินค้า ตามลําดับของสินค้า 3 หลัก 

ยกตัวอย่างเช่น 001 , 002 , 003 

เป็นต้น 

 

 การนํารหัสไปใช้ เช่น 0120010103001 หมายถึง เส้ือยืดท่ีผลิตในปี ค.ศ.2020 เดือนมกราคม สีขาว 

ขนาด M สินค้าลําดับท่ี 1 เป็นต้น 

 สถานท่ี (Place) 

 สถานท่ีจัดจําหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่  

1. หน้าร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว จังหวัดน่าน : โดยจัดแบ่งพ้ืนท่ีเดิมในร้านขนาด 2x2 เมตรเพ่ือนําเสนอ

สินค้าโดยการจัดวางใส่หุ่นและราวแขวนเส้ือผ้ารวมท้ังช้ันวางเคร่ืองประดับตกแต่งเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเข้า

กันของสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกอย่างชัดเจน 

2. ช่องทางออนไลน์ : โดยนํารูปภาพการถ่ายภาพเพ่ือนําเสนอแบบลุคบุค (Look Book)และการถ่ายภาพสินค้า

แบบแยกช้ิน นําเสนอพร้อมราคาขายขนาดของสินค้า วัตถุดิบและรายละเอียดของขนาดเส้ือผ้าอย่างละเอียด

เพ่ือความสะดวกในการส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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 เพ่ือให้สินค้าใหม่เป็นท่ีรู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

การส่งเสริมการตลาดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์สินค้าโดยกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) 

หรือบล็อกเกอร์ (Blogger) ผ่านทางช่องทางการส่ือสารโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นหลัก ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษแก่

อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) หรือบล็อกเกอร์(Blogger) ท่ีนําสินค้าไปถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียของตนเอง เป็น

ต้น 

 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

 บรรจุภัณฑ์ของตราสินค้า SASUDEE สําหรับช่องทางการจัดจหน่ายหน้าร้านจะเป็นลักษณะของถุง

กระดาษมีหูห้ิวพิมพ์ลายโลโก้ตราสินค้า และสําหรับช่องทางออนไลน์จะเป็นกล่องกระดาพิมพ์ลายโลโก้ ท้ังน้ี 

สินค้าทุกช้ินจะมีป้ายแท็กซ่ึงประกอบไปด้วยโลโก้ รายละเอียดและราคาของสินค้าประกอบอยู่ด้วย 

 บุคคล (People) 

 บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับตราสินค้า SASUDEE ประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมายสุภาพบุรุษ Generation Y ท่ี

สนใจในอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานความทันสมัยด้วยรูปแบบท่ีเรียบง่าย เข้าถึงได้ง่าย และ

สามารถหยิบมาใช้สอยได้ง่ายแต่แฝงไปด้วยอัตลักษณ์ของตัวตนท่ีซ่อนไว้ 

 จุดเด่นใหม่ (Purple Cow) 

 จุดเด่นของตราสินค้า SASUDEE คือผลิตภัณฑ์สําหรับบุรุษท่ีมีเอกลักษณ์ของผ้าทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ 

จังหวัดน่าน ซ่ึงเป้นการผสมผสานวัฒนผะรรมและคนเมืองได้อย่างลงตัวและเรียบง่ายในทุกสถานการณ์ อีกท้ัง

ยังมีการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจากผลผลิตของขยะอุตสาหกรรมการเกษตรของชุมชนท้องถ่ินทาง

ภาคเหนืออีกด้วย 

 

ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของตราสินค้า SASUDEE 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT -  ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นของการ

ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

และความทันสมัยซึ่งเป็นที่

ต้องการกับกลุ่มเป้าหมายคน

รุ่นใหม ่

- รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความ

ทันสมัยทั้งทางด้านโทนสีและ

รูปแบบ แต่ยังแฝงไปด้วยความ

ธรรมดาเรียบง่ายที่สามารถใส่

-  รูปแบบของผลิตภัณฑ์และ

สินค้ามีความเฉพาะเจาะจงทํา

ให้มีกลุ่มเป้าหมายที่จํากัด 

- สินค้าและผลิตภัณฑ์มี

แนวคิดที่มาที่ทําให้

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่ายทํา

ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจ

ให้กับกลุ่มเป้าหมายในตลาด 

 

- เนื่องจากเป็นสินค้าที่อยู่ใน

การยอมรับระดับโลก ทําให้

อาจทําให้เกิดการลอกเลี่ยน

แบบได้ง่าย 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

ได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเป็นจุดเด่น

ที่ตลาดทั่วไปไม่ม ี

PRICE - 690-3,590 

- ราคาของสินค้าถูกกว่าคู่แข่ง

อื่น ๆ ทําให้ลูกค้าสามารถ

เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

 

 

- สินค้าบางชิ้นราคาสูงเกินไป

ทําให้ไม่เป็นที่สนใจกับ

กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 

- มีหลากหลายราคาให้เลือก

ตามขนาด และรูปแบบ 

สามารถขายได้กับคนทุกเพศ 

ทุกวัย 

- สินค้าที่มีราคาสูงจะขายได้

ยากกว่าสินค้าทั่วไปที่มีราคา

ปานกลาง 

PLACE - มีการจัดวางสินค้าได้อย่าง

สวยงาม ทําให้สามารถ

มองเห็นสินค้าได้ครบทุกชิ้น   

- มีการตั้งโชว์สินค้า

หลากหลายชนิด รูปแบบสไตล์ 

ทําให้การเลือกชมสินค้าดูง่าย 

และน่าเลือกซื้อกลับไปใช ้

- สถานที่ค่อนข้างเล็ก ไม่

สามารถรองรับคน ลูกค้าได้

พร้อมกันหลายคน  

-  หากร้านจัดการเพิ่มพื้นที่ใน

การจัดวางสินค้าให้มากขึ้น จะ

ทําให้ร้านเหมาะแก่การเลือก

ซื้อสินค้ามากขึ้น และส่งเสริม

การขายสินค้าในร้านได้มากขึ้น 

- กลุ่มเป้าหมายสามารถ

เลือกซื้อสินค้าที่ใกล้เคียงกัน

ได้จาหน้าร้านและตราสินค้า

อื่น 

PROMOTION - มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์คอล

เล็กชั่นใหม่ ๆ ผ่านกลุ่มคนมี

ชื่อเสียงในทางโซเชียลมีเดีย 

- หากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้

ติดตามเหล่ากลุ่มคนผู้มี

ชื่อเสียง อาจทําให้เสียโอกาส

ในการขาย 

- การโปรโมตผ่านช่องทาง

ออนไลน์กําลังเป็นที่นิยมใน

ปัจจุบัน ทําให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

รวมทั้ง การตลาดออนไลน์ทํา

ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้

อย่างง่ายดาย 

- การไม่โปรโมตโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขายทําให้ไม่เป็น

ที่น่าดึงดูดใจต่อลูกค้า 

PACKAGING - มีบรรจุภณัฑ์เป็นของตนเอง  - ไม่ม ี - สินค้ามีเอกลักษณ์รูปลักษณ์

ที่ดี สามารถสร้างมูลค่า และ

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได ้

- ขาดการสื่อสารทางด้าน

ข้อมูลที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ 

ทําให้สินค้าขาดความ

น่าสนใจลง 

PEOPLE - กลุ่มสุภาพบุรุษ Generation 

Y ที่ต้องการการผสมผสาน

ความทันสมัยและวัฒนธรรม

อย่างเรียบง่ายและสบายที่สุด  

- กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเป็น

การจํากัดกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ 

ที่อาจจะสนใจในตัวสินค้าและ

ตราสินค้า 

- กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะทํา

ให้ตราสินค้าสามารถเติบโตได้

อย่างดี  

- รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้อง

สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจได้ตลอดเพื่อรักษาฐาน

กลุ่มเป้าหมายและอัตลักษณ์

ตราสินค้าไว ้

PURPLE 

COW 

- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มี

เอกลักษณ์ด้านการผสมผสาน

วัฒนธรรมและความทันสมัย

ของคนเมืองเสนอผ่านโครงร่าง

เงาที่ธรรมดาเรียบง่ายเข้ากับ

- รูปแบบที่ชัดเจนทําให้จํากัด

กลุ่มลูกค้า 

- สินค้ามีรูปแบบ งานดีไซน์ที่มี

เอกลักษณ์ และเป็นที่ต้องการ

ของตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

- สินค้ามีเอกลักษณ์ 

ลอกเลียนแบบได้ง่าย 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

ทุกยุคสมัยและเรื่องราวที่ทุก

คนสามารถเข้าถงึได้อย่าง

ง่ายดาย 

- การใช้วัสดุที่มีที่มาจาก

ธรรมชาติและเป็นผลผลิตจาก

ขยะในอุตสาหกรรมการเกษตร

ทางภาคเหนือซึ่งเป็นการต่อ

ยอดของเหลือใช้ในท้องถิ่นให้

เกิดประโยชน ์
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บทท่ี 5 

 

การออกแบบสร้างสรรค์ 

 

ผู้วิจัยดําเนินกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ โดยเร่ิมจากการศึกษาแนวโน้มแฟช่ันจากองค์กรเทรนด์ 

WGSN เพ่ือวิเคราะห์หาแนวโน้มแฟช่ันท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการสร้างแผนภาพแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ (Inspiration Mood Board) ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

สําหรับการออกแบบ เช่น โครงร่างเงา (Silhouette), สี (Color), วัสดุ (Materials), รายละเอียดตกแต่ง 

(Details), และอารมณ์และความรู้สึก (Mood and Tone) สําหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

 

5.1 กระบวนการวิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ัน 

 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังศึกษาช่องว่างและคู่แข่งทางการตลาดจนกระท่ัง

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์ตราสินค้าใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและขยายฐาน

ลูกค้าให้กับร้านมีสเอ โปรดักส์ จังหวัดน่าน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวโน้มแฟช่ันเพ่ือส่งเสริมให้สินค้าท่ีจะออกวางสู่

ตลาดตรงกับแนวโน้มแฟช่ันในปัจจุบันและเป็นท่ีต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา

และวิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ันหลักและแนวโน้มแฟช่ันสนุนเพ่ือสร้างสรรค์แนวโน้มแฟช่ันใหม่ ดังน้ี 

 

 5.1.1 แนวโน้มแฟช่ันหลัก 

 จากการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการศึกษาเพ่ือ

นํามาใช้เป็นแนวโน้มแฟช่ันหลักในการออกแบบได้ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 26 แนวโน้มแฟช่ันหลัก 

 

 แนมโน้มแฟช่ันหลักมีท่ีมาจากการศึกษาข้อมูลและการทบทวนวรรณกรรมซ่ึงมีแนวคิดหลักมาจากการ

ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถ่ินของชาวไทล้ือและความทันสมัยของคนเมืองด้วยรูปแบบท่ีคลาสสิค เรียบง่าย 

สามารถสวมใส่ได้ง่าย โดยมีการผสมผสานแนวคิดการออกแบบด้วยรูปแบบสตรีทแวร์เพ่ือให้ตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสร้างภาพจํารูปแบบเคร่ืองแต่งกายจากผ้าพ้ืนเมืองในรูปแบบใหม่ ซ่ึงรายเอียด

ของเคร่ืองแต่งกายจะเป็นการผสมผสานผ้าทอไทล้ือด้วยรูปแบบโครงร่างเงาท่ีเรียบง่ายเพ่ือให้ง่ายต่อการสวม

ใส่ โดยใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ผ้าใยไผ่และผ้าใยสับปะรดท่ีได้จากผลผลิตของขยะอุตสาหกรรม

การเกษตรทางภาคเหนือ และใช้โทนสีท่ีมาจากส่ิงทอไทล้ือในจังหวัดน่าน ได้แก่ โทนสีหลัก ขาว ดํา แดง ซ่ึงเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีมีความโดดเด่นและลงตัวของสีและลวดลายให้สามารถเข้ากับสมัยใหม่ได้ 

 

 5.1.2 แนวโน้มแฟช่ันสนับสนุน 

 เม่ือผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ันหลักแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแน้วโน้มแฟช่ันสนับสนุนจากองค์กร

แฟช่ัน WGSN เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการออกแบบคอลเลกช่ันเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายจากแนวโน้ม

แฟช่ันฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ค.ศ.2021 (Spring/Summer 2021) โดยได้เลือกแนวโน้มแฟช่ันสนับสนุนหลัก
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คือเร่ือง Minimal By Design ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวเก่ียวกับจุดดึงดูดความสนใจจากการแสดงออกของเคร่ืองแต่ง

กายท่ีเรียบง่าย มีดีเทลการตัดเย็บท่ีประณีตและมีเอกลักษณ์และการใช้โทนสีเข้มผสมผสานเป็นรายละเอียด

การตกแต่งภายในเคร่ืองแต่งกายท่ีมีโครงร่างเงาท่ีสวมใส่แบบสบายตัว มีขนาดใหญ่และไม่เข้ารูปจนเกินไปทํา

ให้สามารถเคล่ือนไหวได้อย่างสะดวกสบาย ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดออกแบบเก่ียวกับรูปแบบและโครงร่างเงาของ

เคร่ืองแต่งกายแบบเรียบง่าย และมีโครงร่างเงาท่ีไม่ซับซ้อนสวมใส่อย่างสบายตัวอีกท้ังยังใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม เป็นวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติอีกด้วย 

 ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ศึกษาแนวโน้มแฟช่ันสนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนแนวโน้มแฟช่ันหลักและ

แนวโน้มแฟช่ันสนับสนุนหลักเพ่ือให้การออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด โดย

ผู้วิจัยได้เลือกแนวโน้มแฟช่ันสนับสนุน ได้แก่ เร่ือง Outdoor Oddity ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวของการแสดงออกท่ี

แตกต่างของการแต่งกายโดยได้ใช้รายละเอียดของโครงร่างเงาท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นโครงสร้างและมีเอกลักษณ์แต่

แฝงไปด้วยความเรียบง่ายท่ีน่าสนใจ เร่ือง Curtural Craft ท่ีกล่าวถึงการผสมผสานวัฒนธรรมและความ

ทันสมัยท่ีแสดงออกผ่านทางลวดลายผ้าในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและใช้ฝีมือในการผลิต รวมท้ังรายละเอียดการ

ตัดเย็บและการตัดต่อผ้าเพ่ือให้เกิดรายละเอียดท่ีน่าสนใจอีกด้วย และสุดท้ายเร่ือง Subculture Playlist ท่ี

กล่าวถึงกลุ่มวัฒนธรรมแยกย่อยท่ีสนใจดนตรีใต้ดินท่ีแสดงออกถึงความรุนแรงโดยใช้โทนสีดําแดงซ่ึงสนับสนุน

แนวคิดแนวโน้มแฟช่ันหลัก 

 
ภาพท่ี 27 แนวโน้มแฟช่ันสนับสนุน 



 

 86 

 
ภาพท่ี 28 รายละเอียดแนวโน้มแฟช่ันสนับสนุน 

 จากภาพจะเห็นได้ว่ามีการเลือกใช้แนวคิดและรายละเอียดในการออกแบบต่าง ๆ ของแนวโน้มแฟช่ัน

สนับสนุนเพ่ือสร้างสรรค์เป็นแนมโน้มแฟช่ันใหม่ในการออกแบบคอลเล็กช่ันน้ี 

 

 5.1.3 แนวโน้มแฟช่ันใหม่  

จากการวิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ันหลักท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลรวมท้ังการวิเคราะห์แนมโน้มแฟช่ัน

สนับสนุนท่ีได้จากการศึกษาองค์กรแฟช่ันเพ่ือให้รายละเอียดการออกแบบสนับสนุนกับความต้องการของกลุ่ม

ผู้บริโภคมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงได้สรุปออกมาเป็นแนวโน้มแฟช่ันใหม่เพ่ือท่ีจะได้กําหนดรายละเอียดในการ

ออกแบบสําหรับคอลเล็กช่ันน้ีได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้บริโภคและช่องว่างการตลาดท่ีเกิดข้ึน

อีกด้วย 
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ภาพท่ี 29 แนวโน้มแฟช่ันใหม่ 

 

 สําหรับแนวโน้มแฟช่ันใหม่ท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดให้เป็นเร่ืองราว 

New Minimalism ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ ความใหม่ของความธรรมดาท่ีเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเรียบง่าย

และมีรสนิยม ซ่ึงสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายไม่พอดีตัวจนเกินไปและมีรายละเอียดการออกแบบท่ีสามารถมี

ประโยชน์ใช้สอยได้ทุกส่วน โดยสร้างสรรค์จากงานหัตถกรรม งานฝีมือท่ีประณีต แต่ยกระดับเพ่ือให้เกิดความ

หรูหรามากข้ึนซ่ึงเป็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่างธรรมชาติและชุมชนเพ่ือให้ยกระดับสินค้าท้องถ่ินให้ดี

ย่ิงข้ึน  โดยมีรายละเอียดในการออกแบบ ดังน้ี 

 แนวคิด (Concept) 

 การผสมผสานวัฒนธรรมไทล้ือและความทันสมัยด้วยความธรรมดาและเรียบง่ายอีกท้ังยังนําเสนอ

ความล้ําสมัยเพ่ือให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายและลบภาพจําเก่ียวกับผ้าทอพ้ืนเมืองด้ังเดิมออกไป 

รายละเอียด (Detail) 
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มีการใช้รายละเอียดตกแต่งจากการตัดต่อผ้าพ้ืนเมืองด้วยลวดลายเรขาคณิตท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของ

ท้องถ่ิน ผ้าสมัยใหม่ รวมท้ังผ้าท่ีมาจากขยะอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือนําเสนอความทันสมัยด้วยรูปทรงท่ี

เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย 

 สี (Color) 

 มีการใช้โทนสีหลักท่ีได้จากการศึกษาของวัฒนธรรมไทล้ือ จังหวัดน่าน อีกท้ังแนวโน้มแฟช่ันสนับสนุน

ก็มีการกล่าวถึงโทนสีน้ี ซ่ึงได้แก่ โทนสีใช้สีแนวเอิร์ธโทนเป็นพ้ืนฐาน และใช้โทนสีแดง เป็นหลักในการเล่า

เร่ืองราวของคอลเล็กช่ันน้ี รวมท้ังใช้โทนสีขาวดําในการนําเสนอให้คอลเล็กช่ันน้ีสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 

 วัสดุ (Material) 

 สําหรับตราสินค้าท่ีเกิดข้ึนน้ี ได้มีการใช้แนวคิดการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ผ้าทอท้องถ่ิน

ท่ีใช้ผ้าฝ้ายแท้ รวมท้ังผ้าอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการตัดเย็บร่วมด้วยซ่ึงเป็นวัสดุท่ีได้จากการต่อยอดของขยะอุตสาหกรรม

การเกษตรทางภาคเหนือซ่ึงได้แก่ผ้าใยไผ่และผ้าใยสับปะรด นอกจากน้ียังมีการใช้ผ้าสมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วย

เพ่ือให้ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนทันสมัยตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 

 โครงร่างเงา (Silhouette) 

 เน่ืองจากตราสินค้าใหม่น้ีเป็นตราสินค้าสําหรับสุภาพบุรุษ ดังน้ัน จึงเลือกใช้โครงร่างเงาท่ีเรียบง่าย

และธรรมดาเพ่ือให้สุภาพบุรุษกล้าสวมใส่ผ้าพ้ืนเมืองและลบภาพจําเก่ียวกับผ้าพ้ืนเมืองเดิม ๆ ออกไป โดยใช้

โครงร่างเงาท่ีสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายตัว ไม่รัดรูปจนเกิดไป ทําให้ผู้สวมใส่สารมารถเคล่ือนไหวได้อย่าง

เป็นธรรมชาติและสบายเม่ือสวมใส่ 

 

5.2 กระบวนการพัฒนาผลงานออกแบบ 

 

 จากการกําหนดแนวโน้มแฟช่ันใหม่ทําให้ผู้วิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานในคอลเล็กช่ันน้ีได้ โดยท้ังน้ี

ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการออกแบบเพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์และมีเร่ืองราวเพ่ือบอกเล่าให้กับ

กลุ่มลูกค้ารวมท้ังสร้างคุณค่าให้กับผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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5.2.1 แรงบันดาลใจ 

 
ภาพท่ี 30 แรงบันดาลใจ 

 จากภาพผู้วิจัยได้กําหนดเร่ืองราวแรงบันดาลใจช่ือว่า SPIRIT OF TAI LUE หรือจิตวิญญาณของชาวไท

ล้ือ ซ่ึงมีการบอกเล่าเร่ืองราวของวัฒนธรรมไทล้ือผ่านลวดลายผ้าทอซ่ึงเป็นลวดลายด้ังเดิมท้องถ่ินท่ีได้จากการ

พบเห็นเร่ืองราวในชีวิตประจําวันผสมผสานรูปแบบการแต่งกายท่ีเรียบง่ายของชาวไทล้ือโดยปรับรูปแบบให้มี

ความทันสมัยและเข้ากับกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน ด้วยโครงร่างเงาท่ีทําให้สามารถสวมใส่ได้สบายตัวเหมาะกับ

การเคล่ือนไหวและการผสมการสวมใส่ให้เป็นรูปแบบสตรีทแวร์เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

 เม่ือผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดเพ่ือใช้ในการออกแบบแล้ว ในส่วนต่อไปจะเป็น

ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ท่ีเสร็จสมบูรณ์เพ่ือเข้าสู่กระบวนการข้ึนต้นแบบต่อไป 
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 5.3 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

ในส่วนน้ีผู้วิจัยได้ทําการออกแบบคอลเล็กช่ันโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลงานการออกแบบท่ี

เสร็จสมบูรณ์ของเคร่ืองแต่งกายและผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ของสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยมีรายละเอียด

ในแต่ละส่วน ดังน้ี 

 

 5.3.1 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ของเคร่ืองแต่งกาย 

 

  5.3.1.1 ภาพรวมผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ของเคร่ืองแต่งกาย 

 

 
ภาพท่ี 31 ภาพรวมผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ของเคร่ืองแต่งกาย 
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  5.3.1.2 รายละเอียดของเคร่ืองแต่งกาย 

 

 จากการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท้ังหมดภายในคอลเล็กช่ัน ผู้วิจัยสามารถจําแนกรายละเอียดของ

เคร่ืองแต่งกายได้ ดังน้ี 

  

เส้ือเชิต (Shirt) 

 
 

ภาพท่ี 32 ภาพรวมผลงานการออกแบบเส้ือเชิตท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 14 รายละเอียดเส้ือเชิต 

ลําดับ Sketch Design รายละเอียด 

1 
Flat 

Pattern 
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วัสดุ 

   
ราคา 2,190 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0221010101001 0221010201001 

M 0221010102001 0221010202001 

L 0221010103001 0221010203001 

XL 0221010104001 0221010204001 

XXL 0221010105001 0221010205001 

2 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

   
ราคา 2,290 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0221010101002 0221010201002 

M 0221010102002 0221010202002 

L 0221010103002 0221010203002 

XL 0221010104002 0221010204002 
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XXL 0221010105002 0221010205002 

3 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

   
ราคา 2,590 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0221010101003 0221010201003 

M 0221010102003 0221010202003 

L 0221010103003 0221010203003 

XL 0221010104003 0221010204003 

XXL 0221010105003 0221010205003 

4 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

   
ราคา 1,890 บาท 
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รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0221010101004 0221010201004 

M 0221010102004 0221010202004 

L 0221010103004 0221010203004 

XL 0221010104004 0221010204004 

XXL 0221010105004 0221010205004 
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 เส้ือยืด (T-Shirt) 

 
ภาพท่ี 33 ภาพรวมผลงานการออกแบบเส้ือยืดท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 15 รายละเอียดเส้ือยืด 

ลําดับ Sketch Design รายละเอียด 

1 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 1,090 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0121010101005 0121010201005 
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M 0121010102005 0121010202005 

L 0121010103005 0121010203005 

XL 0121010104005 0121010204005 

XXL 0121010105005 0121010205005 

2 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

   
ราคา 1,190 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0121010101006 0121010201006 

M 0121010102006 0121010202006 

L 0121010103006 0121010203006 

XL 0121010104006 0121010204006 

XXL 0121010105006 0121010205006 

3 
Flat 

Pattern 
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วัสดุ 

     
ราคา 1,490 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0121010101007 0121010201007 

M 0121010102007 0121010202007 

L 0121010103007 0121010203007 

XL 0121010104007 0121010204007 

XXL 0121010105007 0121010205007 

4 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 1,890 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0121010101008 0121010201008 

M 0121010102008 0121010202008 

L 0121010103008 0121010203008 

XL 0121010104008 0121010204008 
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XXL 0121010105008 0121010205008 

5 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 1,290 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0121010101009 0121010201009 

M 0121010102009 0121010202009 

L 0121010103009 0121010203009 

XL 0121010104009 0121010204009 

XXL 0121010105009 0121010205009 
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 เส้ือแจ็คเก็ต (Jacket) 

 
ภาพท่ี 34 ภาพรวมผลงานการออกแบบแจ็คเก็ตท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 16 รายละเอียดเส้ือแจ็คเก็ต 

ลําดับ Sketch Design รายละเอียด 

1 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 3,590 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 



 

 100 

S 0421010101010 0421010201010 

M 0421010102010 0421010202010 

L 0421010103010 0421010203010 

XL 0421010104010 0421010204010 

XXL 0421010105010 0421010205010 

2 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

   
ราคา 2,590 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0421010101011 0421010201011 

M 0421010102011 0421010202011 

L 0421010103011 0421010203011 

XL 0421010104011 0421010204011 

XXL 0421010105011 0421010205011 

3 
Flat 

Pattern 
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วัสดุ 

     
ราคา 1,990 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0421010101012 0421010201012 

M 0421010102012 0421010202012 

L 0421010103012 0421010203012 

XL 0421010104012 0421010204012 

XXL 0421010105012 0421010205012 
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 กางเกง (Pant) 

 
ภาพท่ี 35 ภาพรวมผลงานการออกแบบกางเกงท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 17 รายละเอียดเส้ือกางเกง 

ลําดับ Sketch Design รายละเอียด 

1 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

   
ราคา 1,890 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี ขาว ดํา 
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ขนาด 

S 0421010101013 0421010201013 

M 0421010102013 0421010202013 

L 0421010103013 0421010203013 

XL 0421010104013 0421010204013 

XXL 0421010105013 0421010205013 

2 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 2,590 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0421010101014 0421010201014 

M 0421010102014 0421010202014 

L 0421010103014 0421010203014 

XL 0421010104014 0421010204014 

XXL 0421010105014 0421010205014 
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3 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

   
ราคา 2,890 บาท 

รหัสสินค้า 

ส ี

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0421010101015 0421010201015 

M 0421010102015 0421010202015 

L 0421010103015 0421010203015 

XL 0421010104015 0421010204015 

XXL 0421010105015 0421010205015 
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 5.3.2 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ของสินค้าไลฟ์สไตล์ 

 

5.3.2.1 ภาพรวมผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ของสินค้าไลฟ์สไตล์ 

 

 
ภาพท่ี 36 ภาพรวมผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ของสินค้าไลฟ์สไตล์ 

 

  5.3.2.2 รายละเอียดของสินค้าไลฟ์สไตล์ 

  จากการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ท้ังหมดภายในคอลเล็กช่ัน ผู้วิจัยสามารถจําแนกรายละเอียดของ

เคร่ืองแต่งกายได้ ดังน้ี 
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กระเป๋า (Bag) 

 
ภาพท่ี 37 ภาพรวมผลงานการออกแบบกระเป๋าท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 18 รายละเอียดกระเป๋า 

ลําดับ Sketch Design รายละเอียด 

1 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 790 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 



 

 107 

S 0521010105016 0521010205016 

2 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 690 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0521010105017 0521010205017 

3 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 1,090 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0521010105018 0521010205018 
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4 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 2,590 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0521010105019 0521010205019 

5 
 

Flat 

Pattern  

วัสดุ 

     
ราคา 1,590 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0521010105020 0521010205020 
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หมวก (Hat) 

 
ภาพท่ี 38 ภาพรวมผลงานการออกแบบหมวกท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 19 รายละเอียดหมวก 

ลําดับ Sketch Design รายละเอียด 

1 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 890 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0521010106021 0521010206021 
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2 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

   
ราคา 990 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0521010106022 0521010206022 

3 

 

Flat 

Pattern 

 

วัสดุ 

     
ราคา 890 บาท 

รหัสสินค้า 

สี 

ขนาด 
ขาว ดํา 

S 0521010106023 0521010206023 
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5.4 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ การนําเสนอผลงานในรูปแบบ (LOOK BOOK) 

 
ภาพท่ี 39 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 40 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 41 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 42 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 4 



 

 115 

 
ภาพท่ี 43 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 5 
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5.6 การนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 

 
ภาพท่ี 44 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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ภาพท่ี 45 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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ภาพท่ี 46 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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ภาพท่ี 47 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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ภาพท่ี 48 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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ภาพท่ี 49 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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5.7 การนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 

 
ภาพท่ี 50 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 51 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 52 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 53 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 



 

 126 

 
ภาพท่ี 54 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 55 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 56 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 57 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 58 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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บทท่ี 6 

 

สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรวมท้ังพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ต่อยอดให้กับกลุ่มคลัสเตอร์แล้ว

น้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปข้อมูลการวิจัยรวมท้ังข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสินค้า

ในคลัสเตอร์จากโครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ จากจังหวัดน่านสู่สากลเพ่ือการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา ร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว จังหวัดน่านต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

6.1 สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 

 จากการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลใน

การสร้างสรรค์ตราสินค้าใหม่เพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ รวมท้ังเป็นการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้

สนใจสินค้าท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน โดยท้ังน้ี ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ตราสินค้า

ไว้ ดังน้ี 

 

6.1.1 อัตลักษณ์ตราสินค้า 

 
ภาพท่ี 59 อัตลักษณ์ตราสินค้า 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าโดยใช้ช่ือตราสินค้าว่า SASUDEE 

อ่านว่า สาสุดี ซ่ึงเป็นคําผวนมาจากคําว่า ศรีสุดา ซ่ึงเป็นช่ือของคุณศรีสุดา โวทาน เจ้าของร้านมีสเอ โปรดักส์

เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกันระหว่างตราสินค้าภายใตร้านมีสเอ โปรดักส์น้ี มีใช้โลโก้ท่ีมีท่ีมาจากลวดลาย

ท้องถ่ินด้ังเดิมของชาวไทล้ือ มีการใช้อักษรท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายสามารถเข้าใจได้ง่ายเหมือนสินค้าท่ีมีรูปแบบ

ธรรมดาแต่ยังแฝงด้วยเอกลักษณ์ท้องถ่ินเฉพาะตัว ขณะเดียวกันก็ใช้โทนสีซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทล้ือ 

จังหวัดน่าน ได้แก่ ขาว ดํา แดง 

 

6.1.2 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

 
ภาพท่ี 60 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

 

 กลุ่มเป้าหมายหลักของตราสินค้า SASUDEE คือกลุ่มสุภาพบุรุษ Generation Y ท่ีมีรสนิยมและ

ความชอบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงมักสนใจในเทคโนโลยีและศึกษาเร่ืองราวใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา กระน้ันก็

มักสนใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแต่แฝงไปด้วยความทันสมัย มักจะแต่งกายด้วยรูปแบบท่ีเรียบง่าย

เน้นการใช้งานให้เหมาะกับกิจกรรมท่ีทํา และไม่ชอบความรัดรูป อึดอัดเน่ืองจากมีลักษณะนิสัยท่ีไม่ชอบอยู่ใน

กรอบอีกด้วย 
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6.1.3 การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพท่ี 61 การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

 

 ผลิตภัณฑ์ภายในตราสินค้ามีการแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่เพ่ือให้ครอบคลุมการใช้งานใน

ชีวิตประจําวันของกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังยังทําให้เป็นท่ีน่าสนใจและลบภาพจําเดิม ๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากส่ิง

ทอพ้ืนถ่ินอีกด้วย โดยท้ังน้ี ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับเคร่ืองแต่งกายมากเป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ

ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์อ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองการใช้งานซ่ึงได้แก่ กระเป๋า และหมวก ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองประดับท่ีช่วย

ให้การแต่งกายดูสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนอีกด้วย 

 

6.1.4 การวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

  

ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ตราสินค้าSASUDEE 

การวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ตราสินค้าSASUDEE 

Item 

1.สินค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย 

  - เส้ือยืด (T-Shirt) 

  - เส้ือเชิต (Shirt) 

  - เส้ือแจ็คเกต (Jacket) 

  - กางเกง (Pant) 

2.สินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์ 
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  - กระเป๋า (Bag) 

  - หมวก (Hat) 

แนวคิด 

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวไทล้ือและรูปแบบเคร่ืองแต่งกายท่ี

ทันสมัยด้วยความเรียบง่ายและการสวมใส่ท่ีสบายตัวเหมาะแก่การเคล่ือนไหว อีกท้ัง

ยังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใส่ใจในส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่วนประกอบจากผ้าท่ีได้จากขยะ

อุตสาหกรรมการเกษตรในท้องถ่ินทางภาคเหนือ 

โครงร่างเงา 
- H-Line 

-  Basic Item 

สี 
- ขาว ดํา แดง 

- เอกลักษณ์โทนสีท่ีได้จากวัฒนธรรมไทล้ือ จังหวัดน่าน 

รายละเอียด 

มีการใช้เอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอท้องถ่ินของชาวไทล้ือ จังหวัดน่านมาผสมผสานกับ

รูปแบบโครงร่างเงาของเคร่ืองแต่งกายท่ีเรียบง่ายและทันสมัยให้สามารถสวมใส่ได้

ง่ายข้ึน 

วัสดุ 

- ผ้าทอพ้ืนถ่ินไทล้ือ จังหวัดน่าน ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านลวดลายและสี ซ่ึง

สามารถร้อยเรียงเร่ืองราวได้จากภาพท่ีเกิดข้ึนช่วยให้เคร่ืองแต่งกายมีเร่ืองราวท่ี

น่าสนใจ 

- ผ้าใยไผ่ และผ้าใยสับปะรด ผลผลิตท่ีได้จากขยะอุตสาหกรรมการเกษตรทาง

ภาคเหนือในประเทศไทย 

- ผ้าสมัยใหม่ ท่ีจะช่วยให้รูปแบบของเคร่ืองแต่งกายดูไม่เก่าและสมบูรณ์เหมาะสมกับ

ยุคปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 

 

6.1.5 การจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั ้งการผลิตและขึ ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์สําหรับตราสินค้า 

ผู้ประกอบการได้มีการจัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อนําผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้มี

อาชีพและรายได้อย่างย่ังยืน โดยท้ังน้ีผู้ประกอบการสามารถรวบรวมสมาชิกภายในกลุ่มคลัสเตอร์ได้ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 21 การจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ 

หัวหน้ากลุ่ม / ผู้ประกอบการ 

ชื่อ - สกุล 
ความชํานาญ 

/ ภูมิปัญญา 
เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู ่

1 คุณศรีสุดา โวทาน ช่างเคร่ืองหนัง 091-6321613 
187 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว 

จ.น่าน 55120 

สมาชิกเครือข่าย 

ชื่อ - สกุล 
ความชํานาญ 

/ ภูมิปัญญา 
เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู ่

1 นางเตียม ไชยสลี ช่างทอผ้า - 
137 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว 

จ.น่าน 55120 

2 นางสดใส ดาวทอง ช่างแพทเทิร์น - 
131 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว 

จ.น่าน 55120 

3 นางมาลัย อุ่มมี ช่างทอผ้า - 
153 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว 

จ.น่าน 55120 

4 นางบัวจันทร์ มะโนการณ์ ช่างทอผ้า - 
15 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.

น่าน 55120 

5 นางคริมเดือน ลือยศ ช่างทอผ้า - 
96 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.

น่าน 55120 

6 นางลําจวน จําปาเงิน ช่างเย็บผ้า - 
165 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว 

จ.น่าน 55120 

7 นางสุพิน แปงเคร่ือง ช่างทอผ้า - 
97 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.

น่าน 55120 

8 นางเกษร ต๊ะแก้ว ช่างเย็บผ้า - 
164 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว 

จ.น่าน 55120 

9 นางศิริมา ลือยศ ช่างเคร่ืองหนัง - 
172 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว 

จ.น่าน 55120 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 เน่ืองจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านมีสเอ โปรดักส์ มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในร้านอยู่

ตลอดเวลา อีกท้ังยังมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์สินค้าให้มีการผสมผสานรูปแบบวัฒนธรรมท้องถ่ินด้ังเดิมกับ

ความสมัยใหม่ด้วยฝีมือของคนในชุมชนท่ีย่ังยืน ทําให้ร้านมีสเอ โปรดักส์มีฐานกลุ่มลูกค้าท่ีค่อนข้างอยู่ตัว  แต่

กระน้ันการพัฒนาของการวิจัยในคร้ังน้ีมีการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในร้านจึง

อาจทําให้ร้านมีสเอ โปรดักส์ต้องทํางานเก่ียวกับการตลาดมากย่ิงข้ึนเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกมาเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เพ่ือให้การพัฒนาในคร้ังน้ีเป็นการเปิดใหม่ ๆ ให้กับร้านมีสเอ โปรดักส์ อีกท้ังยัง

เป็นการเปิดแนวคิดเก่ียวกับสินค้าพ้ืนถ่ินให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เป็นท่ีน่าสนใจข้ึนอีกด้วย 
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1.แบบสัมภาษณ์ 

 

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้านส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่านด้วยแบบสอบถามปลายเปิด 

(Opened End) เก่ียวกับอัตลักษณ์ของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 

 

 แบบสอบถามน้ีเป็นการสอบถามความเห็นของท่านเก่ียวกับอัตลักษณ์ส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายพ้ืนถ่ิน

จังหวัดน่าน และการพัฒนารูปแบบสินค้ารวมท้ังตราสินค้าเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายพ้ืนถ่ิน จังหวัดน่าน กรณีศึกษา 

ร้านมีสเอ โปรดักส์ 

________________________________________________________________________________ 

 

คําถาม 

 

1. ประวัติความเป็นมาเก่ียวกับร้านมีสเอ โปรดักส์ อําเภอปัว จังหวัดน่านและกลุ่มคลัสเตอร์เครือข่าย 
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