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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 เป็61นต้น แต่จากการสํารวจปัญหา

ของผู้ประกอบการส่ิงทอไทย  พบว่าผู้ประกอบการระดับชุมชนจํานวนมาก62ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการ

พัฒนาทางนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านส่ิงทอ  และความสามารถในการแป63รรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้า 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) ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในจังหวัดน่านในปัจจุบันมีรูปแบบซ่ึงคงความเป็นเอกลักษณ์พ้ืนถ่ินด้ังเดิมและคุณภาพ

ของส่ิงทอท่ียังไม่ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นคน
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เมืองรุ่นใหม่ท่ีมีรสนิยมสากล ท้ังยังจัดจําหน่ายเฉพาะในพ้ีนท่ีทําให้ปริมาณการขายมีจํานวนจํากัดและไม่

ก่อให้เกิดรายได้ท่ีย่ังยืน  

 3) ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในจังหวัดน่านยังไม่มีการสร้างตราสินค้า (Brand) ท่ีมีอัต

ลักษณ์จําเพาะท่ีสามารถสะท้อนทุนวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินได้อย่างชัดเจน  

 โครงการวิจัยน้ีจึงต้องการมุ่งศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ใหม่แก่จังหวัดน่าน 

โดยเน้นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถ่ินสู่สากล เป็นการผนวกองค์ความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านแฟช่ัน ส่ิงทอ และนฤมิตศิลป์เพ่ือการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ท่ีมีอัตลักษณ์จําเพาะ

จากทุนวัฒนธรรมของพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน และต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์

ไลฟ์สไตล์ เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะของทุนวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินจังหวัดน่านและ

ให้ได้มาซ่ึงฐานข้อมูลท่ีสามารถนําไปต่อยอดให้ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านตระหนักถึงความสําคัญของการสร้าง

รายได้ตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเช่ือมโยงทุนวัฒนธรรมสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมใน

ระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 1. เพ่ือให้เกิดรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ ท่ีส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ในระบบห่วงโซ่เศรษฐกิจ โดย

ใช้เส้นทางทุนวัฒนธรรมส่ิงทอในจังหวัดน่านสําหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และสถานท่ีท่องเท่ียวองค์รวม โดยใช้ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมส่ิง

ทอของชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน 

 3. เพ่ือให้เกิดอาชีพท่ีส่งผลให้ชุมชนมีรายได้อย่างย่ังยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และขับเคล่ือนสู่การ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน  เพ่ือช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและรายได้  ท้ังยัง

ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน 

 4. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ ท่ีจะเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนาสร้างสรรค์ จุดจัดจําหน่าย และพ้ืนท่ีสัมมนา

เชิงปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากทุนวัฒนธรรม รวมท้ังหาแนวทางในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์สู่ชุมชนผ่านการอบรม  ถ่ายทอดความรู้  และให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

ในชุมชน  ให้สามารถพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล 
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กระบวนการดําเนินการวิจัย 

 

 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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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน สู่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยศึกษาและ

รวมรวมข้อมูลและมีรายละเอียดดังน้ี  

2.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 

2.2 แนวคิดทุนวัฒนธรรม 

2.3 ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม(Cultural Products)   

2.4 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 

2.5 แนวคิดเด่ียวกับห้องพักอาศัยประเภทอาคารชุด 

2.6 การออกแบบภายในและการออกแบบเคหะส่ิงทอ 

2.7 การออกแบบส่ิงทอ 

2.8 เคหะส่ิงทอ  

2.9 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

2.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 

 การท่องเท่ียวน้ันมีความหมายกว้าง และมีหลายคนท่ีให้นิยามต่างกันออกไป แต่บุคคล ท่ีให้นิยามการ

ท่องเท่ียว และถูกอ้างถึงบ่อยคร้ังในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว คือ วรรณา วงษ์วานิช(2546) ผู้ศึกษา

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวมากท่ีสุดคนหน่ึงในประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีคนเราเดินทาง

ไปยังสถานท่ีต่างๆ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการเคล่ือนย้าย ประชากรจากแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึง 

ตลอดจนการเดินทางภายในประเทศ และเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเท่ียวน้ันเป็นกระบวนการท่ีมี

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีเง่ือนไข 3 ประการ 

ได้แก่  

1. ต้องเดินทางจากถ่ินท่ีอยู่อาศัยไปยังท่ีอ่ืนช่ัวคราว 
2. ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ  
3. ต้องเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆ ก็ได้ ท่ีมิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 
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นอกจากน้ียังมีคําอธิบายท่ีเป็นภาพกว้างของการท่องเท่ียว เช่น งานศึกษาท่ีเก่ียวกับธุรกิจบริการด้าน

การท่องเท่ียวของหน่วยงานอย่าง Personal & Social And Humanities Education Section (2013) ในเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง ซ่ึงได้ให้ความหมายการท่องเท่ียวว่า เป็นการเคล่ือนย้ายของผู้คนจากถ่ินท่ีอยู่อาศัย หรือ

ท่ีท้างานในระยะเวลาอันส้ันไม่เกิน 1 ปี และต้องไม่ใช่ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการหารายได้ โดยการท่องเท่ียว

ถือเป็นกลุ่มย่อยของการเดินทาง (Travel) ซ่ึงการเดินทางน้ันครอบคลุมถึงกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อน การทําธุระ 

ตลอดจนการประกอบอาชีพ ดังน้ัน การท่องเท่ียว(Tourism) จึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบย่อยของการ

เดินทางอีกทีหน่ึง 

การท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) 

ท่ีเป็นการเดินทางของนักท่องเท่ียวระหว่างท่ีพักอาศัย และจุดหมายปลายทางภายในประเทศท่ีตนเองอยู่อาศัย 

และการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Tourism) ท่ีเป็นการเดินทางจากท่ีพักอาศัย ไปยังจุดหมาย

ปลายทางนอกประเทศภูมิลําเนาของตน โดยอาจจะเป็นการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ หรือมากกว่าก็ได้ 

 ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์(Creative Tourism) สร้างข้ึนโดยนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ ท่ี

ช่ือ คริสปิน เรย์มอนด์ (Crispin Raymond) และ เกร็ก ริชาร์ดส์ (Greg Richards) ท่ีกล่าวว่าพวกเขาได้แรง

บันดาลใจมาจากการท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงปี 2542-2543 ซ่ึงมีจุดหมาย

ปลายทาง คือ ประเทศไทยรวมอยู่ด้วย  

Creative Tourism จากหลักการ คือ การท่ีนักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของ

พ้ืนท่ีจุดหมาย ซ่ึงประสบการณ์ดังกล่าวทําให้นักท่องเท่ียวได้ทําความเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์

ของตัวเอง เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าบ้าน และผู้มาเยือน และยังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

นอกจากน้ี นักท่องเท่ียวยังสามารถใช้ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ใหม่ มาประยุกต์กับชีวิตการงานของตนหลังจาก

การท่องเท่ียว (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556)   

 

 2.1.1 แนวโน้มการท่องเท่ียวในจังหวัดน่าน 

จังหวัดน่านมีแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีเติบโตสูงข้ึน อีกท้ังจังหวัดน่านยังได้รับความนิยมจาก

นักท่องเท่ียว จากการสํารวจแหล่งท่องเท่ียวในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน พบว่า แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดน่าน ยัง

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสอดคล้องกับหลักการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ อีกท้ังจากการศึกษาข้อมูลใน

เบ้ืองต้นเก่ียวกับ แนวโน้มอัตราของจํานวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดน่าน พบว่า มีอัตรา

การเปล่ียนแปลงในช่วงปี 2552 – 2559 นักท่องเท่ียวไทยเดินทางมายังจังหวัดน่านเพ่ิมข้ึนทุกปี มีการเติบโต

ของนักท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 20.06 ต่อปีโดยประมาณ(การเติบโตเป็นอันดับ3 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) 
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โดยได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวจากนโยบายของทางภาครัฐ จังหวัดน่านยังถูกจัดเป็น 1 ใน 12 เมือง

ต้องห้ามพลาดตามนโยบายของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จากต้นทุนทางด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดน่านและการสนับสนุนจากทางภาครัฐ  ส่งผลให้ในปี 2559 รายได้การท่องเท่ียวของจังหวัดน่านเพ่ิม

สูงถึง 15.34% (ไตรมาสสุดท้ายของปีเม่ือเทียบกับเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า) จากข้อมูลเบ้ืองต้นส่งผลให้

จังหวัดน่านมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

 

2.2 แนวคิดทุนวัฒนธรรม 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของคําว่า วัฒนธรรม หมายถึง  ลักษณะท่ี

แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคม ความเจริญน้ันแสดงออกได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความกลม

เกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน  วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีแสดงความเจริญงอกงามท้ังทาง

จิตใจและทางวัตถุ ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมมีหลายอย่าง  เช่น  ความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกใน

สังคม  การรู้จักควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเม่ือเกิดความขัดแย้ง  มารยาทท่ีขัดเกลาเรียบร้อย  สุภาพเหมาะสม

สอดคล้องตามบริบทของสถานการณ์  ความรู้จักรักษาสิทธิของผู้อ่ืนและของตน  เป็นต้น 

 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) ให้นิยามคําว่า วัฒนธรรม 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 

ประกอบอาชีพร่วมกัน ล้วนเป็นผลมาจากวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ ก่อให้เกิดการ

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สังคมและวัฒนธรรมจึงจําเป็นของคู่กัน โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม และวัฒนธรรม

เป็นส่ิงสร้างความเจริญให้แก่สังคมของมนุษย์ (จันทิรา ธนสงวนวงศ์, 2561) 
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 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

ท้ังสองประเภทน้ีมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกัน และสามารถปรากฏอยู่ได้ทุกช่วงเวลาในฐานะทุนคงคลัง 

(Capital Stock) ซ่ึงมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมในตัวเอง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2540) 

 

  2.3 ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม(Cultural Products)   

สินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products) กล่าวคือ สินค้าหรือบริการท่ีมีวัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหน่ึง

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  

จากแนวคิดของกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of 

Thailand : Cpot) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เร่ืองราว 

ด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าท่ีได้รับการสืบสานสืบทอดมาจาก บรรพบุรุษ บ่งบอกอัตลักษณ์ และสามารถ

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ 

 ในปัจจุบันพบการใช้แนวคิดทางทุนทางวัฒนธรรมในงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากการสํารวจข้อมูล 

พบว่า สามารถแบ่งประเภทแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมของไทย  ได้ดังน้ี   

1. ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมประเภทอนุรักษ์  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกผลิตข้ึนภายใต้แนวคิดการ

อนุรักษ์  ผลิตผลิตภัณฑ์จากแนวคิดด้ังเดิมด้วยการส่ังสอนหรือจดจําจากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์ยังคงแฝงไว้ด้วยคติ

ชนความเช่ือในอดีต อีกท้ังยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้  
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2. ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมประเภทประยุกต์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกผลิตข้ึนจากการประยุกต์ใช้

แนวคิดของวัฒนธรรมไทย โดยนํารูปแบบหลักฐานทางวัฒนธรรมด้ังเดิมสร้างสรรค์และพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์

ใหม่ตามความต้องการในสมัยนิยม  อันมีเหตุมาจากปัจจัยดังน้ี 

-  การพัฒนาตามเทคโนโลยี / นวัตกรรม / การค้นพบวัสดุใหม่ๆ / กระบวนการผลิตใหม่ 

-  ตามทัศนคติ / วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ / พฤติกรรมของผู้บริโภค / การแข่งขันทางธุรกิจ 

-  ตามการผสมผสาน แนวคิด นํารูปแบบผลงานแบบเดิมมาต่อยอดเป็นผลงานรูปแบบใหม่ๆ ตามแนว

นิยมในปัจจุบัน เช่น เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ ของท่ีระลึกรูปแบบต่างๆ. การสร้างสรรค์

ประเภทน้ีมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และควรมีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย (สุรพล 

ดําริห์กุล: บทคัดย่อ) 

วัฒนธรรมเก่ียวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม  ท่ีใช้

วัฒนธรรมแฝงท่ีตัวในสินค้าหรือบริการ มีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการของประเทศอ่ืน เน่ืองจากความหลากหลาย

ทางผลผลิต(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539)  อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน แนวโน้มการเติบโตของสินค้าวัฒนธรรมยัง

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย  

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปควบคู่ไปกับวิถีการดําเนินชีวิต

(lifestyle)จากการเปล่ียนแปลงท้ังรูปแบบดําเนินชีวิตและระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนเกิด

กลายเป็นกลุ่มสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์  โดยกรมส่งเสริมการส่งออก ให้ความหมาย ผลิตภัณฑ์ไลฟ์

สไตล์ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้บริโภค  สามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ได้ 6 

ประเภท ดังน้ี 

1. เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน 

2. ของขวัญของชําร่วยและของตกแต่งบ้าน 

3. เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวเรือน 

4. เคหะส่ิงทอ 

5. ของเล่น 

6. เคร่ืองเขียนและของใช้สํานักงาน  

สมาชิกสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยน้ันประกอบด้วย 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมของขวัญ ของชําร่วย

ไทยและของแต่งบ้าน, สมาคมการค้าเคร่ืองใช้ในครัวเรือนไทย, สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย, สมาคมสินค้า

ตกแต่งบ้าน, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ, สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์, สมาคม

เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้สํานักงานไทย จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยน้ันครอบคลุม ผลิตภัณฑ์
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หลากหลายประเภทโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ยกเว้นเพียงกลุ่มเคร่ืองจักร อุปกรณ์เสริม วัตถุดิบ 

ช้ินส่วนและวัสดุประกอบในสายอุตสาหกรรม 

 

 2.4 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 

 งานหัตถกรรมส่ิงทอของไทยเป็นงานหัตถกรรมท่ีสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษอย่าง

ยาวนาน  งานหัตถกรรมส่ิงทอของไทยสามารถพบเห็นอยู่ท่ัวท้ังประเทศ โดยแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่าง

และจุดเด่นท่ีมีความแตกต่างกัน งานหัตถกรรมส่ิงทอของไทยผลิตเพ่ือเป็นเคร่ืองแต่งกายใช้เองในครอบครัว  

ตลอดจนไปถึงการผลิตเพ่ือถวายแก่พระพุทธศาสนา งานหัตถกรรมส่ิงถูกสืบทอดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วย

การจดจําและถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของแต่ละพ้ืนท่ี  งานหัตถกรรมส่ิงทอของไทยเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 

วิถีชีวิต คติชน ของแต่ละพ้ืนท่ี โดยสามารถแสดงออกผ่านผืนผ้าท่ีแฝงด้วยแนวคิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย

และวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้  ส่งผลให้งานหัตถกรรมส่ิงทอของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน  

 จังหวัดน่านเป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก อุดมไปด้วยวัฒนธรรมท่ีหลอมรวมจากเทือกเขาสู่

พ้ืนราบ บรรพบุรุษของชาวน่านส่วนหน่ึงเป็นคนไทท่ีอพยพจากดินแดนล้านช้างทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ําโขงเข้ามา

ต้ังถ่ินฐานอยู่ตามชายแดนตอนเหนือของเมืองน่าน(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน) และ

จังหวัดน่านยังประกอบไปด้วยคนเมืองหรือคนไทยวนซ่ึงเป็นหมู่ชนท่ีถูกเรียกว่า ลาวพุงดํา และในเขตตัวเมือง

ยังประกอบไปด้วยขมุ เง้ียว พม่า และลาว ส่วนเขตรอบนอกตัวเมืองประกอบไปด้วยชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ไทล้ือ 

ม้ง เม่ียน ถ่ินหรือลัวะ ขมุ ผีตองเหลือง ฯลฯ โดยชนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือ และ

พิธีกรรมแตกต่างกันไป อีกท้ังยังมีการหยิบยืมวัฒนธรรมและการหลอมรวมกันส่งผลให้วัฒนธรรมในจังหวัด

น่านปัจจุบันมีเอกลักศณ์เป็นของตนเอง  

 ในพงศาวดารเมืองน่าน มีการกล่าวถึงการกวาดต้อนชาวไทล้ือ ซ่ึงนับเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหญ่กลุ่ม

หน่ึงในจังหวัดน่าน เน่ืองจากในยุคสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยล้านนาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อให้เกิดการ

อพยพของชาวไทล้ือเข้ามาสู่ประเทศไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดลําพูนซ่ึงมีชาวไทล้ืออาศัยอยู่มาก

ท่ีสุด และจังหวัดน่าน มีชาวไทล้ือกระจายตัวอาศัยอยู่หลายอําเภอ เช่น อําเภอเมือง อําเภอท่าวังผา อําเภอบ้าน

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

 งานหัตถกรรมส่ิงทอของเมืองน่าน  เป็นผ้าท่ีทอจากฝ้าย ในอดีตน้ันจะใช้ฝ้ายท่ีมีในท้องถ่ิน โดยเร่ิมจาก

การปลูกฝ้าย และเข้าสู่ขบวนการผลิตเป็นเส้นด้าย โดยภูมิปัญญาของท้องถ่ินท้ังหมด รวมท้ังกรรมวิธีย้อมสี

ธรรมชาติ เช่น สีดําจากผลมะเกลือ สีแดงจากคร่ัง สีเหลืองจากขม้ิน แก่นขนุนและสีน้ําตาลได้จากเปลือกต้นสน 
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เป็นต้น จากการศึกษางานหัตถกรรมส่ิงทอของเมืองน่านพบว่ามีการสืบทอดทางวัฒนธรรมส่ิงทอท่ีสืบเช้ือสาย

มาจากชาวไทยล้ือโบราณ  

เอกลักษณ์ของทอผ้าพ้ืนเมืองของจังหวัดน่านมีลักษะพิเศษท่ีไม่เหมือนการทอผ้าของจังหวัดอ่ืน เป็น

การผสมผสานวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยวน ไทล้ือและไทลาว มีการใช้เทคนิคการทอผ้าท่ีหลากหลาย 

ได้แก่ เทคนิคเกาะล้วง เทคนิคมัดก่าน(คล้ายผ้ามัดหม่ีในภาคอีสาน), เทคนิคจก, เทคนิคขิด(เทคนิคมุก) และ

เทคนิคยกดอก เป็นต้น เทคนิคแสดงถึงความเช่ียวชาญของช่างทอและการสร้างเอกลักษณ์ แสดงออกถึงชาติ

พันธ์ุ โดยผ้าทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน มีเทคนิคเฉพาะ  คือ การใช้วิธีการทอแบบการกลับด้าย หรือย้อนเส้นได้

น้ันเอง การทอผ้าเช่นน้ีเรียกว่า “ลายน้ําไหล” ซ่ึงนิยมใช้ท้ังฝ้าย ไหม และด้ินผสมกันมีสีฉูดฉาดสลับลาย

สวยงาม (สุมาลย์ โทมัส,2525: 6-7) 

งานหัตถกรรมส่ิงทอของจังหวัดน่านในปัจจุบัน นิยมผลิตส่ิงทอเพ่ือใช้เป็นกระโปรงผ้านุ่ง หรือเรียกว่า 

ซ่ิน จากข้อมูลของการจัดนิทรรศการ “งามภูษา ผ้าลุ่มน้ําน่าน” (Spectacular Textiles Of Nan River Basin) 

ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ได้บรรยายถึงลักษณะผ้าซ่ินจังหวัดน่านท่ีเป็นแบบ

มาตรฐานในอดีต ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่  

 

1. ซ่ินเชียงแสน เป็นซ่ินท่ีชาวบ้านใช้นุ่งในชีวิตประจําวัน ช่ือเรียกแสดงถึงแหล่งกําเนิดแบบด้ังเดิมของ
ชาวไทยวนในเชียงแสน เป็นผ้าซ่ินฝ้ายลายขวางเย็บสองตะเข็บ สีพ้ืนหลักคือสีแดงเข้มหรือสีคราม ลาย

ขวางเป็นสีดํา คราม หรือขาวประกอบด้วยแถบลายใหญ่ 1 แถว สลับด้วยแถบลายเล็ก 3 แถว ตลอด

ตัวซ่ิน 

 
ภาพท่ี 1 ภาพซ่ินเชียงแสน 
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2. ซ่ินม่าน เป็นซ่ินลายขวางเย็บ 2 ตะเข็บ ทอด้วยฝ้ายปนไหมและนิยมทอลายมุก (ขิด) ด้วยเส้นใยโลหะ 

(ไหมเงิน ไหมคํา) มีการทอลายสลับมุกกับสีพ้ืนแบบระยะไม่เสมอกัน แต่ตัวซ่ินจะทอต่อเน่ืองกับตีนซ่ิน 

และเย็บต่อหัวซ่ินด้วยผ้าสีแดง 

. 

ภาพท่ี 2 ภาพซ่ินม่าน 

3. ซ่ินป้อง เป็นซ่ินลายขวางเย็บ 2 ตะเข็บ ลายขวางทอด้วยเทคนิคขิด (แต่ในจังหวัดน่านเรียกว่าเทคนิค

เก็บมุก ยกมุก หรือเก็บดอก) วัสดุท่ีใช้ทอได้แก่ ฝ้าย ไหม และไหมเงินไหมคํา โดยมีโครงสร้างและช่ือ

เรียกแตกต่างกันได้แก่ ซ่ินป้องตาเหล้ม ซ่ินห้องตาคีบ ซ่ินห้องเคิบไหมคํา และซ่ินป้องก่าน 

 
ภาพท่ี 3 ภาพซ่ินป้อง 

4. ซ่ินก่าน คือซ่ินท่ีมีความโดดเด่นด้วยเทคนิคการมัดหม่ีเส้นพุ่ง เรียกว่าซ่ินมัดก่าน หรือ ซ่ินคาด โดยซ่ิน
ก่านเป็นซ่ินลายขวางเย็บสองตะเข็บ พบมากในอําเภอท่าวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปัว สีท่ี

เป็นท่ีนิยมคือ สีม่วง สีคราม สีบานเย็น และสีเขียว โดยโครงสร้างของซ่ินก่านยังสามารถแบ่งย่อยได้ 

เช่น ซ่ินก่านป้อง ซ่ินก่านม่าน และซ่ินก่านล้วน เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4 ภาพซ่ินก่าน 

5. ซ่ินตีนจก เป็นซ่ินท่ีประกอบด้วยโครงสร้างสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ หัวซ่ิน ตัวซ่ิน และตีนซ่ิน โดยหัวซ่ิน
เป็นผ้าพ้ืนสีแดง 1 หรือ สีแดงและขาวอย่างละช้ิน 2 ตัวซ่ินเป็นลายขวาง เย็บ 2 หรือ 3 ตะเข็บส่วนตีน

ซ่ินเป็นผ้าลายจกเย็บตะเข็บเดียว ซ่ินตีนจกท่ีพบในจังหวัดน่านมีหลากหลายรูปแบบมีท้ังแบบท่ีทอ

ด้วยฝ้ายอย่างเดียว ทอด้วยฝ้ายปนไหม และทอด้วยเส้นใยโลหะ เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 5 ภาพซ่ินตีนจก 

6. ซ่ินแบบเมืองเงิน ใช้เรียกช่ือตามกลุ่มไทล้ือท่ีอาศัยอยู่ในเมืองเงิน ปัจจุบันอยู่ในแขวงไชยะบุรี ประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเดิมเคยเป็นเขตเมืองน่านเป็นลักษณะของซ่ินลายขวางเย็บ

สองตะเข็บ ทอด้วยฝ้ายและไหม นิยมสอดเส้นด้ายโลหะแวววาว ลวดลายตกแต่งบนตัวซ่ินมักทอด้วย

เทคนิคมุก (ขิด) ส่ีท่ีโดดเด่น ได้แก่ สีเหลือง สีแดง และสีดํา 
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ภาพท่ี 6 ภาพซ่ินแบบเมืองเงิน 

ผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน จากการศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ผู้วิจัยพบว่า 

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่านสืบทอดมาจากชาวไทล้ือ โดยเคร่ืองแต่งกายของชาวไทล้ือสามารถแบ่งออก

ได้ตามพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน(ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)ดังน้ี  

1. ชุดไทล้ือจังหวัดน่านแบบอําเภอท่าวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปัว โดยรูปแบบลักษณะเส้ือเป็น
เส้ือป๊ัดแขนยาวเข้ารูปพอดีตัว ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายสีครามไม่มีการประดับตกแต่ง ลักษณะผ้าซ่ินท่ีพบ

และเป็นมาตรฐานตามแบบจังหวัดน่าน ได้แก่ ซ่ินป้อง และซ่ินม่าน เป็นซ่ินเย็บสองตะเข็บ ตัวซ่ินและ

ตีนซ่ินทอต่อเน่ืองต่อหัวซ่ินด้วยผ้าสีแดง ใช้เส้นยืนเป็นผ้าฝ้าย และใช้เส้นพุ่งเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม 

ลักษณะเด่นคือ ตัวซ่ินเป็นลายมัดก่านทอสลับกับเทคนิคขิด หรือเป็นลายมัดก่านท้ังผืน (ทรงศักด์ิ 

ปรางค์วัฒนะกุล, 2551) ซ่ินป้องทอด้วยเทคนิคขิดหรือเทคนิคมัดก่านเป็นลายขวางสลับร้ิวสีพ้ืน มีช่วง

ของขนาดลายท่ีเท่ากันโดยตลอด ในขณะท่ีซ่ินม่าน เป็นการเรียกช่ือตามลักษณะโครงสร้าง คือเป็นซ่ิน

ท่ีทอด้วยเทคนิคขิด หรือมัดก่าน เป็นลายขวางสลับร้ิวสีพ้ืนเย็บสองตะเข็บ โดยจะมีการจัดช่วงขนาด

ของลายไม่เท่ากัน (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551) 

2. ชุดไทล้ือแบบอําเภอทุ่งช้างและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า  แบบเมืองเงิน เป็นการแต่ง
กายท่ีคล้ายคลึงกับแขวงไชยะบุรี ประเทศลาว ชุดผู้ชายเป็นเส้ือคอต้ังแขนยาวสีดํา แย็บตกแต่งด้วย

แถบผ้าจกบริเวณคอเส้ือ ผ้านุ่งถูกเรียกว่าผ้าต้อย ทําจากผ้าฝ้ายย้อมสีคราม หรือเป็นไหมสีม่วงหรือสี

ชมพู 

ชุดผู้หญิงลักษณะเส้ือเป็นเส้ือแขนยาวสีดํา หรือสีครามเข้ม อาจตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือหรือ

ผ้าฝ้ายโรงงานก็ได้ ตัวเส้ือค่อนข้างยาวกว่าเส้ือป๊ัดของผู้หญิงไทล้ือในถ่ินอ่ืน สาบเส้ือนิยมแต่งด้วยแถบ

ผ้าลายจกขนาดเล็ก ส่ิงท่ีโดดเด่นของผ้าซ่ินในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้แก่ การทอซ่ินจะทอต่อเน่ือง ตีนซ่ินจะมี
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สองสี ได้แก่ สีดํา และสีแดง เรียกว่า ตีนดํา และ เล็บแดง ท้องซ่ินมีลายร้ิวขนาดกว้าง เร่ิมจากส่วนบน

เป็นพ้ืนสีดํา ต่อด้วยลายร้ิวสลับสีแดงดํา บางผืนมีลายขิดสีเหลืองขนาดเล็กสลับ (ทรงศักด์ิ ปรางค์

วัฒนะกุล, 2551)   

 งานส่ิงทอของไทยเป็นแหล่งท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมและงดงามด้วยเอกลักษณ์ ซ่ึงถือ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของประเทศ ส่ิงทอล้านนาพัฒนามาจาก ส่ิงทอของชาวไทพ้ืนราบและชาวเขา

เผ่าต่างๆ ชาวไทในดินแดนล้านนาเป็นกลุ่มชน 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่ ชาวไทยวนหรือชาวไทล้านนา ชาวไทล้ือและ

ชาวไทกลุ่มต่างๆ (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล; แพทรีเซีย ชีสแมน, 2530)  

 

2.4.1 การแบ่งประเภททุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินไทล้ือจังหวัดน่าน  

การแบ่งประเภทลักษณะทุนวัฒนธรรมส่ิงของพ้ืนถ่ินของชาวไทล้ือจังหวัดน่าน สามารถแบ่งได้ด้วย

ลักษณะการใช้งานจากความเป็นมาของส่ิงทอในอดีต(ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล; แพทรีเซีย ชีสแมน, 2530) 

สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองแต่งกาย, กลุ่มเคร่ืองใช้สอยในในครัวเรือน, และกลุ่มเคร่ืองใช้ทาง

ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ดังน้ี   

2.4.1.1 เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองแต่งกาย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ด้านการแต่งกายในอดีตพบงานจิตรกรรมฝาผนัง ณ 

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน พบว่า การออกแบบผ้าจะอยู่ในรูปแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า และมีการทอลวดลายหรือ

ตกแต่งปักลวดลาย มีเชิงมีชาย หรือ ย้อม เทคนิคการทอหลายรูปแบบแบบ คงรูปเป็นผ้าส่ีเหล่ียม  ท่ีอาจนํามา

เย็บต่อกันเข้าในลักษณะใดก็ได้ โดยนํามาทําเป็นผืนผ้าท่ีใช้นุ่ง เช่น ผ้าซ่ิน ผ้าต้อย และนํามาใช้ห่ม เช่น ผ้าห่ม 

ผ้าเช็ด เป็นต้น ในล้านนาไม่มีวัฒนธรรมการตัดผ้าเป็นเส้ือ หรือกางเกงให้เข้ากับรูปร่างของคนอย่างทาง

ตะวันตก การตัดเย็บเส้ือผ้าเร่ิมมีข้ึนหลังจากทีมีการติดต่อกับชาวจีนและชาวตะวันตกในยุคหลังต่อมา 

ชาวไทล้ือในล้านนาได้อพยพมาจากสิบสองปันนาในอดีต และได้ต้ังหลักแหล่งส่วนใหญ่อยู่ท่ีจังหวัด

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และบางส่วนท่ีเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง โดยท่ัวไปแล้วชาวไทล้ือยังคงรักษา

เอกลักษณ์ของการทอผ้าแบบไทล้ือไว้ได้โดยท่ีชาวไทล้ือในล้านนาแต่ละแห่งต่างมีลักษณะการทอผ้าท่ีแตกต่าง

กันไปในแต่ละท้องถ่ิน แต่โดยรวมจะมีความคล้ายคลึงกันในเร่ืองเทคนิคการทอผ้าท่ีมีรากฐานมาจากวัฒนธรรม

ท่ีสืบทอดกันมา ในส่วนของเคร่ืองแต่งกายของชาวไทล้ือท่ีมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม เช่นเป็น

รูปแบบเส้ือและกางเกงของผู้ชาย เส้ือป๊ัดและผ้าซ่ินลายขวางของผู้หญิง การโพกศีรษะด้วยผ้าสีขาว สีดํา หรือสี

อ่ืนๆ ถุงย่าม รวมถึงการตกแต่งด้วยเคร่ืองประดับต่างๆ เหล่าน้ีล้วน บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของขาว

ไทล้ือ 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะลวดลาย การผลิตเส้นใย และการใช้งาน ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือจังหวัดน่าน 

ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้งาน 

 
ซ่ินป้องก่าน จ.น่าน ท่ีมา ; มรดก

วัฒนธรรมไทล้ือหน้า,48  

การทอลายมัดหม่ี

ท่ีชาวไทล้ือเรียกว่า

มัดก่าน หรือคาด

ก่าน (การทอ

มัดหม่ีเส้นพุ่ง) ทอ

เป็นลายขวางสลับ

ร้ิวสีพ้ืน ขนาดของ

ลายเท่ากันตลอด 

เส้นด้ายท่ีใช้ทอ

ย้อมด้วยสี

ธรรมชาติคือสีน้ํา

เงินจากห้อม  

 

-การทอแบบ

มัดหม่ีเส้นพุ่ง - ผ้า

ฝ้าย  

 

ซ่ินพ้ืนบ้านใช้ใช้ใน

ชีวิตประจําวันและ

โอกาสท่ัวไป  

 

 
ซ่ินป้อง จ.น่าน ท่ีมา ; ผ้าล้านนา ยวน 

ล้ือ ลาว หน้า,72  

การทอลายขิดโดย

ใช้ด้ินเงินบนผ้า

ฝ้าย ทอเป็นลายร้ิว

แนวขวางมีขนาด

ของลายเท่ากัน

ตลอดท้ังผืน  

 

การทอแบบขิด

ผสมด้ินเงิน  

 

ซ่ินพ้ืนบ้าน ใช้ใน

ชีวิตประจําวันและ

โอกาสท่ัวไป  
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ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้งาน 

 
ซ่ินม่านก่าน จ.น่าน ท่ีมา ; มรดก

วัฒนธรรมไทล้ือ หน้า,49  

ลายขิดตามขวาง 

ทอสลับสีพ้ืนเป็น

ช่วงๆ ช่วงลาย

ร้ิวขิดและสิพ้ืนมี

การจัดขนาดของ

ลายไม่เท่ากัน และ

ทอตกแต่งสลับ

ด้วยลายมัดก่าน

(การทอมัดหม่ีเส้น

พุ่ง)  

 

- การทอแบบขิด 

และมัดหม่ีเส้นพุ่ง 

- ผ้าฝ้าย  

 

ซ่ินพ้ืนบ้านใช้ใน

ชีวิตประจําวันและ

โอกาสท่ัวไป  

 

 
ถุงย่ามผ้าฝ้ายอ.ทุ่งช้าง จ.น่านท่ีมา : 

มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทล้ือ หน้า 37  

ลวดลายขิด หรือ

จก ใช้ตกแต่งย่าม

แบบพ้ืนฐานให้มี

ลวดลายสลับสี

สดใส มีความ

งดงามมากย่ิงข้ึน  

 

การทอแบบขิด 

และแบบจก -ผ้า

ฝ้าย  

 

ใช้ในชีวิตประจําวัน

และโอกาสท่ัวไป  

 

 

2.4.1.2 เคร่ืองใช้สอยในในครัวเรือน  

ชาวไทล้ือในอดีตจะทอผ้าข้ึนเองเพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้สอยในในครัวเรือน ไม่ได้มีการนําไปใช้เพ่ือ

การประดับตกแต่งภายในท่ีพักอาศัยเช่นในปัจจุบัน ส่ิงทอท่ีทําในอดีต เช่น ฟูกหรือท่ีนอน ผ้าหลบหรือผ้าปูท่ี

นอน หมอนแบบต่างๆ และ ผ้าห่ม ทําไว้สําหรับใช้เองและต้อนรับแขกหรือญาติพ่ีน้อง หรือทําถวายวัดเป็นการ

ทําบุญสําหรับพระสงฆ์ไว้ใช้สอย และเป็นประโยชน์สําหรับฆราวาสได้ใช้นอนท่ีวัดในเวลามีงานบุญต่างๆ 
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ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้งาน 

 

มีลักษณะเย็บเป็น

ปลอกผ้าสีคราม

เข้มหรือสีดํา ขนาด

ประมาณ 80 x 

180 เซนติเมตร 

ด้านขอบของฟูก

เย็บด้วยผ้าสี

เดียวกันหรือสีแดง

หนาประมาณ 5 – 

10 เซนติเมตร ยัด

ด้วยนุ่น จุดเด่นคือ 

การตกแต่งด้วย

ลวดลายผ้าขิด ทอ

สลับสีแดงและสีดํา  

 

การทอแบบขิด -ผ้า

ฝ้าย  

 

ใช้เป็นท่ีนอน ของชาว

ไทล้ือ  

 

 
ผ้าหลบ หรือผ้าปูท่ีนอน ท่ีมา : มรดก

วัฒนธรรมผ้าทอไทล้ือ หน้า 97  

เป็นผ้าฝ้ายสีขาว 

นิยมทอ 2 ผืน แล้ว

นํามาเย็บต่อกลางมี

ลักษณะเด่นอยู่ท่ี

การทอลายขิด ท่ีใช้

เส้นฝ้ายสีแดงสลับ

สีดําคราม 

ประกอบด้วย

ลายขิดพ้ืนฐาน

ขนาดเล็กและลาย

-ผ้าทอส่วนพ้ืน สี

ขาวเป็นการทอ

แบบลาย ขัด ใน

ส่วนลวด ลาย เป็น

การ ทอแบบขิด -

ผ้าฝ้าย  

 

ผ้าปูท่ีนอนใช้ปูทับลง

บนฟูกหรือสะล  
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ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้งาน 

 ท่ีเกิดจากการคิด

ประดิษฐ์ผสมผสาน

ลายพ้ืนฐานจนเป็น

ลายขนาดใหญ่ 

และในส่วนตรงชาย

ผ้าจะรวบเส้นฝ้าย

ถักเป็น ตาข่าย  

 

 
ผ้าแหลบ หรือผ้าเต้ิม ท่ีมา : มรดก

วัฒนธรรมผ้าทอไทล้ือ หน้า 102  

ลักษณะ เป็นผ้า

ฝ้ายสีขาว ทอด้วย

ลายขิดจนเต็มผืน 

เป็นรูปส่ีเหล่ียม

ขนมเปียกปูน สีดํา

แดง หรือเป็นสีดํา

แล้วจกด้วยไหมสี

เหลืองตรงใจกลาง

ของรูปส่ีเหล่ียม 

อาจมีผ้าสีแดงขลิบ

ริมโดยรอบ หรือมี

ผ้าพ้ืนสีดําเย็บซ้อน

ติดกันอีกช้ันหน่ึง  

-การทอแบบขิด 

และแบบจก -ผ้า

ฝ้าย  

 

ใช้สําหรับปูนอนและใช้

ในโอกาสพิเศษเช่น

แขวนตกแต่งในงาน

บวชหรืองานแต่งงาน  
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ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้งาน 

 
หมอนหกแบบเมืองเงิน อ.ทุ่งช้าง จ.

น่าน ท่ีมา : มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทล้ือ 

หน้า 104  

เป็นหมอนรูป

ส่ีเหล่ียม มีหกช่อง

ใช้ผ้าสีแดงเย็บปิด

ด้านหน้าหมอน 

เด่นด้วยการตกแต่ง

การปักลวดลาย

ด้วยเส้นโลหะสีเงิน

และเล่ือมบนผ้าสี

แดง  

 

-การทอแบบลาย

ขัดและตกแต่งด้วย

การการปัก -ผ้า

ฝ้าย เส้นโลหะสีเงิน

และเล่ือม  

 

หมอนใช้ในโอกาส

พิเศษใช้ในชนช้ันสูงของ

ชาวไทล้ือ  

 

 
หมอนผาท่ีมา : มรดกวัฒนธรรมผ้าทอ

ไทล้ือหน้า 104  

เป็นหมอนรูป

สามเหล่ียมขนาด

ใหญ่ มีการปักตก

แต่งหน้าหมอนเป็น

ลวดลายงดงาม 

ด้วยเส้นโลหะสีเงิน 

หรือสีทอง ปักบน

ผ้าสีแดง หมอน

ชนิดน้ีนิยมใช้ในชน

ช้ันสูง มีนัยบอก

ฐานะและอํานาจ

ของผู้ใช้  

การทอแบบลายขัด

และตกแต่งด้วย

การการปัก -ผ้า

ฝ้าย เส้นโลหะสีเงิน

และสีทอง  

 

ใช้สําหรับโอกาสพิเศษ 

เช่น เป็นหมอนอิงในพิธี

แต่งงาน หรือเป็น

หมอนท่ีทําถวาย

พระสงฆ์  
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2.4.1.3 เคร่ืองใช้ทางศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 

เคร่ืองใช้ทางศาสนา ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมของล้านนาเกิดจากความเช่ือ ความศรัทธาท่ีมีต่อ

พุทธศาสนาและการนับถือบรรพบุรุษท่ีล่วงลับ การผลิตส่ิงทอเพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา 

งานประเพณีสําคัญ และพิธีกรรมต่างๆ โดยจะมีรูปแบบ ลวดลายหรือกรรมวิธีการผลิตท่ีคล้ายคลึงกัน  

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะลวดลาย การผลิตเส้นใย และการใช้งาน ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอล้านนา 

ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้

งาน 

 

-ตุงผ้าทอเป็น

ลวดลาย หรือตุง

ดอกมีลวดลายขิดสี

ดําและแดงเป็นเส้น

พุ่ง หรือเป็นตุงสี

แดง มีเส้นพุ่งหลาก

สี เช่น สีเขียว สี

เหลือง สีขาว สีดํา 

เป็นต้น โดยท่ัวไป

จะมีลักษณะกว้าง

ประมาณ 10 – 40 

เซนติเมตรยาว

ต้ังแต่ 1 – 5 เมตร 

-โครงสร้างของตุง

จะประกอบด้วย

ส่วนหัว ตัว และ

หาง โดยมีไม้ไผ่

สอดค่ันเป็นระยะๆ 

นิยมตกแต่งด้วย

การทอแบบขิด

และแบบจก -ผ้า

ฝ้าย ไม้  
 

ใช้ในงานฉลอง 

หรืองานสมโภช

ต่างๆ เช่น ใน

งาน “ปอย

หลวง” ซ่ึงเป็น

งานฉลอง โบสถ์ 

วิหาร ฯลฯและ

ตุงรูปปราสาทใช้

ในพิธีการทาน

ปราสาทให้กับผู้

ล่วงลับตามความ

เช่ือของชาวไท

ล้ือ  
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ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้

งาน 

วัสดุต่างๆ เช่น เศษ

ผ้า กระดาษ ใบ

ลาน ฯลฯ เป็นรูป

ดอกไม้ หรือเป็นพู่

ห้อยประดับตลอด

ท้ังผืน -ลวดลายส่ือ

ถึงสัญลักษณ์ เช่น 

รูปปราสาท เรือ 

ส่ิงของเคร่ืองใช้

และสัตว์ในตํานาน 

ได้แก่ ช้าง ม้า หงส์ 

นก นาค ดอกไม้ 

ต้นไม้ ฯลฯ  

 

 
ตุงไทล้ือ ลายขิดรูปปราสาทและตุงรูป

สัญลักษณ์ ท่ีมา : มรดกวัฒนธรรมผ้า

ทอไทล้ือ หน้า 114  
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ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้

งาน 

 
ตุงใย ท่ีมา : มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไท

ล้ือ หน้า 116  

การใช้เส้นฝ้ายสี

ต่างๆ มัดหรือถัก 

เป็นตาข่ายรูป

ส่ีเหล่ียม (คล้ายกับ

การชักใยของแมง

มุม) โดยมีไม้ไผ่ข้ัน

เป็นช่วงๆ และอีก

แบบเด่นด้วย

เส้นด้ายยืนเป็นทาง

ยาวสลับกับ

เส้นด้ายพุ่งเป็น

ช่วงๆ แล้วตกแต่ง

ด้วยวัตถุรูปดอกไม้

หรือพู่ห้อย ตุงใยไม่

มีการทอเป็นผืนผ้า  

 

-มัดหรือถัก เป็น

รูปแบบต่างๆ -การ

ทอท่ีเว้นเส้นด้ายพุ่ง

เป็นช่วงๆ -เส้นฝ้าย

สีต่างๆ  

 

ทําเพ่ือถวายเป็น

พุทธบูชา แขวน

ประดับตกแต่ง

ภายในวัด  

 

 
ผ้าห่อคัมภีร์ ท่ีมา : ผ้าล้านนา ยวน ล้ือ 

ลาว หน้า 86  

 

มีการทอ 2 แบบคือ

ผ้าทอสีขาวด้วยเส้น

ฝ้ายหรือไหมหรือ

ผ้าทอลายขิด ลาย

เรขาคณิต รูป

สัญลักษณ์ ขนาด

กว้างยาวประมาณ 

75 x 50 

เซนติเมตร และ

การทอแบบลายขัด 

การทอแบบขิด 

และการทอแบบ

เกาะ -ผ้าฝ้าย ผ้า

ไหม ไม้ไผ่ เส้นฝ้าย  

ใช้ในประเพณีการ

สร้างธรรม คือการ

เขียนเร่ืองเก่ียวกับ

ศาสนาลงบน

ใบลาน และมีผ้าห่อ

คัมภีร์มัดด้วยด้าย

ฟ่ัน  
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ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้

งาน 

การทอผ้าท่ีมีไม่ไผ่

สอดสลับกับเส้น

ฝ้ายหลากสี ทอ

ด้วยวิธีเกาะหรือ

ลายขิดโดยสลับสี

เส้นฝ้ายกับไม้ไผ่

สอดค่ันกันจนเป็น

ผืนเป็นลวดลาย

เรขาคณิต มีขนาด

กว้างยาว ประมาณ 

55 x 30 

เซนติเมตร  

 

ผืนผ้าสีขาว

ขนาดเล็ก 

ลักษณะผ้า

กว้างยาว

ประมาณ 15 x 

25 เซนติเมตร มี

ลายร้ิวขนาดเล็ก

ตรงชายผ้าท้ัง

สองข้าง หรือผ้า

ท่ีทอแบบขิดและ

แบบจกประกอบ

เป็นลายร้ิวท้ัง

สองข้าง  
 

การทอแบบขิด

และแบบจก  
 

ใช้ในพิธีกรรม

ต่างๆ พบผ้า

ชนิดน้ีเป็น

จํานวนมากใน

วิหารวัดไทล้ือ 

เน่ืองจากเป็นผ้า

ท่ีใช้ตกแต่งครัว

ทาน (เคร่ือง

ปัจจัยไทยทาน) 

ถวายพระ  
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ช่ือ/ท่ีมา 

ลักษณะลวดลาย/

การใช้สอย 

 

ลักษณะการผลิต/

เส้นใย 

 

ลักษณะการ ใช้

งาน 

 
ผ้าเช็ดหลวง ท่ีมา : มรดกวัฒนธรรมผ้า

ทอไทล้ือ หน้า 121  

เป็นผ้าฝ้ายสีขาว 

ลวดลายท่ีเกิด

จากเส้นพุ่งจะมี

หลากสี ทอสลับ

แนวแนว สีท่ีเด่น

คือสีดําและสี

แดง ลวดลายใน

แต่ละช่วงจะเป็น

รูปคน สัตว์ 

ต้นไม้ ดอกไม้ 

และลาย

เรขาคณิต ยาว

ประมาณ 2-3 

เมตร กว้าง

ประมาณ15 - 

30 เซนติเมตร  
 

-การทอแบบขิด

ผสมกับการทอ

แบบยกดอก -ผ้า

ฝ้าย  
 

ใช้ในพิธี

กรรมการถวาย

ทานเป็นพุทธ

บูชาเพ่ืออุทิศ

ให้แก่บรรพบุรุษ  
 

 

2.4.2 วัสดุท่ีใช้ในการผลิตทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลักษณะเส้นใยท่ีใช้ในการผลิตส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือจังหวัดน่าน แบ่งได้ดังน้ี  

เส้นใยฝ้าย เป็นพืชเส้นใยท่ีมีความสําคัญ เป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด ฝ้ายถูกใช้ในการทําเคร่ืองนุ่งห่มหรือ

ส่ิงทออ่ืนๆ เส้นใยฝ้ายหรือปุยฝ้ายได้จากผลฝ้าย ท่ีเรียกว่า สมอ เส้นใยคือเซลล์ผิว (epidermal cell) ของ

เปลือกเมล็ด ซ่ึงมีรูปร่างยาวเหมือนเส้นผม การแยกเส้นใยออกจากเมล็ดฝ้าย เรียกว่า การหีบฝ้าย เส้นใยฝ้าย

สามารถนําไปทอ เรียกว่าผ้าฝ้าย  

เส้นใยไหม คือ เส้นใยท่ีพ่นออกมาจากปากของตัวหนอนไหมท่ีโตเต็มวัย เพ่ือมาห่อหุ้มตัวป้องกันศัตรู

ทางธรรมชาติในขณะท่ีหนอนไหมลอกคราบเป็นตัวดักแด้ และไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ คุณสมบัติของผ้าไหม จะ
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มีเน้ือมันแวววาว ในอดีตเป็นผ้าท่ีใช้เป็นเคร่ืองแต่งกายในกลุ่มเจ้านายช้ันสูง โดยมีการทอเป็นซ่ินไหม และซ่ิน

สอดด้ินเงินและทอง, ตีนจก และผ้าไหมยกดอก เป็นต้น 

เส้นใยสังเคราะห์ คือ เส้นใยท่ีผลิตจากโรงงานสําเร็จรูปเป็นวัสดุทอผ้า แทนเส้นฝ้ายและเส้นไหม 

เน่ืองจากมีความทนทานราคาถูกและหาซ้ือได้ง่าย เส้นใยสังเคราะห์น้ี มักเรียกกันว่า “ไหมประดิษฐ์” หรือ 

“ด้ายโทเร” การใช้เส้นใยสังเคราะห์ พบท่ัวไปในส่ิงทอของไทยวน และไทล้ือ 

เส้นใยพิเศษ เส้นใยท่ีเป็นสีเงินหรือสีทองท่ีมีความแวววาว ท่ีเรียกว่า ไหมคํา มาทอสลับกับเส้นไหม 

หรือฝ้ายทําให้ผ้าซ่ินมีความงดงามเป็นพิเศษกว่าผ้าทอท่ัวไป เส้นใยสีเงินหรือสีทองน้ีมีการผลิตไว้ 2 แบบคือ 

แบบท่ีทําจากโลหะเงิน หรือเงินชุบทอง เป็นเส้นสีทองมีลักษณะแบน เรียกว่า กะไหล่ทอง และการนําแผ่นโลหะ

สีเงินหรือสีทองป่ัน หรือพันรอบแกนไหม นอกจากน้ียังมีการนํากระดาษสีทองหรือสีเงินพันแกนเส้นไหม เพ่ือ

เลียนแบบแผ่นโลหะแต่มีราคาถูกว่า (ทรงศักด์ิ ปรางวัฒนากุล,2551:42) พบว่ามีการใช้ในเคร่ืองแต่งกายของ

ชนช้ันสูง หรือผู้มีฐานะ เช่น ซ่ินตีนจกของชาวไทยวน และซ่ินไหมคํา ของไทชาวล้ือ การใช้เส้นใยแบบพิเศษท่ี

พบในเคร่ืองแต่งกายนอกจากผ้าซ่ินแล้ว ยังมีการนําเส้นเงินและเส้นทองมาปักตกแต่งเคร่ืองใช้ เช่น หมอนของ

ชาวไทล้ือ ท่ีทําถวายวัด หรือใช้ในโอกาสพิเศษเป็นต้น 

 

2.4.3 การสร้างสรรค์สรรค์ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทยล้ือจังหวัดน่าน 

ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทยล้ือจังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะพ้ืนท่ีและและการ

ใช้งาน ทําให้มีรูปแบบ, ลวดลายและกรรมวิธีการผลิตท่ีแตกต่างกัน โดยกรรมวิทีการผลิต สามารถ แบ่งได้เป็น 

3 วิธีคือ การย้อม การทอ และการตกแต่งด้วยวัสดุให้เกิดลวดลายข้อมูลดังน้ี  

การย้อม เป็นกรรมวิธีการผลิตสําหรับการการสร้างสรรค์ผืนผ้า วิธีการย้อมมี 2 ประเภท ได้แก่ การ

ย้อมเส้นใยแล้วนําไปผลิตส่ิงทอ และการย้อมผ้าท่ีทอแล้วให้เป็นผ้าสีพ้ืนต่างๆ สีท่ีย้อมส่วนใหญ่เป็นสีย้อม

ธรรมชาติ ท่ีย้อมจากวัสดุภายในพ้ืนถ่ินจากธรรมชาติ อาทิ แดงจากรากต้นสลักหรือตัวคร่ัง สีเหลืองจากขม้ิน 

และสีดําจากเม็ดมะเกลือ สีครามจากต้นคราม เป็นต้น  

การทอ เป็นกรรมวิธีการผลิตลวดลายสําหรับการการสร้างสรรค์ผืนผ้า มีเทคนิคท่ีสร้างสรรค์ท่ีแตกต่าง

กัน มีเทคนิคการต่อท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เทคนิคการทอแบบมัดก่านหรือมัดหม่ี เทคนิคการทอแบบจก เทคนิค

การทอแบบขิด เทคนิคการทอแบบเกาะหรือล้วง เทคนิคการทอแบบยกดอก เป็นต้น  

การประดับตกแต่งบนผืนผ้า การประดับตกแต่งบนผืนผ้าให้เกิดลวดลาย ใช้เทคนิคการปักประดับ

ตกแต่ง มีเทคนิคการปัดตกแต่ง เช่น การปักเดินเส้น การปักทึบ การปักลูกโซ่ และการปักแบบครอสติชท  อีก
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ท้ัง ยังมีวิธีการตกแต่งบนพ้ืนผ้าด้วยวัสดุอ่ืน เช่น เล่ือม เส้นเงิน เส้นทอง เส้นไหมเงินไหมคํา(พบในเคร่ืองแต่ง

กายของชนช้ันสูงของล้านนา และการตกแต่งในผ้าทอของชาวไทล้ือ) เป็นต้น  

 

เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือจังหวัดน่าน 

เทคนิคมัดก่าน หรือ การมัดหม่ี(Ikat) ลวดลายมี 2 แบบ คือ มัดหม่ีเส้นพุ่ง และมัดหม่ีเส้นยืน การสร้าง

ลวดลายเกิดจากการมัดด้ายเส้นพุ่งหรือเส้นด้ายยืนตามตําแหน่งท่ีออกแบบไว้ นําไปย้อมสีแล้วจึงนําไปทอชาว

ไทล้ือเรียกว่ากรรมวิธีน้ีว่า มัดก่าน หรือคาดก่าน เป็นมัดหม่ีเส้นพุ่งและจะทอร่วมกับเทคนิคการขิด ชาวไทยวน

ใช้การทอแบบมัดหม่ีเส้นยืน เช่น การทอ 2 ซ่ินลัวะ  

เทคนิคการจก เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายบนผืนผ้า โดยการสร้างลวดลายด้วยการเพ่ิมเส้นด้าย

พิเศษในเส้นพุ่ง และใช้การจกลวดลายด้วย ขนเม่น ไม้ หรือน้ิวมือ ให้เกิดเป็นลายเฉพาะในส่วนท่ีต้องการ 

จุดเด่นคือสามารถสลับลวดลายและสีสันได้ตามต้องการ  

เทคนิคการขิด เป็นวิธีเทคนิคการทอท่ีทําให้เกิดลวดลายโดยเพ่ิมด้ายพุ่งพิเศษในเคร่ืองทอ ด้ายพุ่ง

พิเศษจะทําให้เกิดลวดลายตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยมีลายนูนยกข้ึนจากพ้ืนผ้า สามารถทอได้รวดเร็ว แต่จะมี

ลวดลาย 2-3 สี เช่น แดง ดํา หรือ แดง ขาว และเป็นลายท่ีเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน 

เทคนิคการเกาะหรือ เทคนิคการล้วง คือ เทคนิคการทอให้เกิดลวดลายโดยใช้เส้นด้ายพุ่งหลายๆสีทอ

ย้อนกลับไปมาเป็นช่วงๆและมีการเก่ียวด้ายพุ่งโดยผูกเป็นห่วงรอบเส้นยืน ทําให้เกิดลายท่ีเป็นจังหวะเหมือน

ลายน้ําไหลจึงมีช่ือ เรียกอีกอย่างว่า ลายน้ําไหล เป็นเทคนิคการมากในกลุ่มไทล้ือ (จังหวัดพะเยา และจังหวัด

เชียงราย) ชาวไทล้ือเรียกวิธีน้ีว่า “ล้วง”  

เทคนิคยกดอก เทคนิคการทอให้เกิดลวดลายโดย วิธีการยกเขาในเคร่ืองทอท่ีเป็นตัวกําหนดเส้นด้าย

ยืนข้ึนลง ทอเป็นลายขัดสอง ลายสาม ลายแปดตะกรอ ลายก้างปลา ทําให้เกิดลายยกดอกท่ีเหมือนกันตลอดผืน 

หรืออาจมีการเพ่ิมเส้นด้ายพุ่งท่ีเป็นด้ินเงิน ด้ินทอง เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม  

เทคนิคป่ันไก คือ การป่ันหรือตีเกลียวเส้นด้าย 2 สีท่ีต่างกันเข้าด้วยกัน ทําให้เกิดสีเหลือบเหมือน

ตะไคร่น้ําท่ีชาวไทล้ือเรียกว่า “ไค่” (ออกเสียงว่า “ไก่”) เช่นสีเหลืองกับสีเขียว สีแดงกับสีดํา เป็นต้นวิธีการน้ี

พบในการตกแต่งลายร้ิวของผ้าซ่ินไทล้ือแบบทุกกลุ่ม ชาวไทลาวเรียกวิธีการน้ีว่า “เข็น” ส่วนชาวไทยท่ัวไป 

เรียกวิธีการน้ีว่า “หางกระรอก”  

เทคนิคการปัก ลวดลายการปักของชาวไทล้ือมีดังน้ี   

เทคนิคการปักเดินเส้น ใช้เส้นด้ายเส้นเล็กเย็บด้นมือ เป็นลายเส้นขนาดเล็ก เช่น เส้นโค้ง 
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เทคนิคการปักทึบ คือ ใช้เส้นด้ายเส้นใหญ่ปักแบบแน่น ลายจะนูน และหนา ปักตกแต่งเป็น

ลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกไม้ ลายเรขาคณิต  

เทคนิคการปักลูกโซ่ คือ การปักแบบย้อนเส้นด้ายเป็นห่วงลูกโซ่  

เทคนิคการปักครอสติช คือ การปักไขว้เป็นรูปกากบาทลงบนผืนผ้าประสานกับเส้นด้ายยืน 

เทคนิคการปักเส้นเงินเส้นทอง คือ วิธีการใช้เส้นโลหะสีเงินหรือสีทองจัดวางให้เกิดลวดลาย

แล้ว เย็บตรึงเป็นจุดๆ 

เทคนิคการปักเล่ือม คือ การนําเล่ือมเงินขนาดเล็กเย็บตกแต่งบนผ้าให้เกิดความแวววาว

ประกอบกับลวดลายปักอ่ืนๆ ชาวไทล้ือนิยมปักเล่ือมเงินท่ีเรียกว่า “มักเหล้ิม” 

เทคนิคการปักเส้นไหมเงินไหมคํา ใช้กับผ้าท่ีทอข้ึนเป็นพิเศษ เป็นวัสดุตกแต่งผ้าท่ีใช้เฉพาะ

ในราชสํานักหรือชนช้ันสูง ความสวยงามเกิดจากการสะท้อนของสีเงิน สีทอง ใช้ทอกับเส้นใย

ไหมด้วยวิธีการทอธรรมดา และการทอแบบจก เรียกว่า ซ่ินไหมคํา 

 

2.4.4 ลวดลายและความหมายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือจังหวัดน่าน 

อัตลักษณ์ท่ีสําคัญของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินของชาวไทล้ือจังหวัดน่านท่ีสําคัญ คือ ลวดลายท่ี

ปรากฏบนผืนผ้า ได้แก่ ความหมายและแนวคิดของลวดลาย รูปแบบของลวดลาย การจัดวางองค์ประกอบลาย 

และการใช้สีสัน ทําให้เกิดลวดลายหลากหลายรูป สอดคล้องกับแนวคิดคติชน ความเช่ือของชาวไทล้ือ โดย

สามารถวิเคราะห์สรุปลักษณะลวดลายของส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือจังหวัดน่าน ได้ประเด็นต่างๆดังน้ี  

ความหมายและแนวคิดของลวดลายทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือจังหวัดน่าน 

ท่ีมาและความหมายของลวดลายทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ ลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผ้าจาก

เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ มีความหมายเชิงเชิงสัญลักษณ์  โดยมีท่ีมาและแรงบัลดาลใจจาการ

สร้างสรรค์ลวดลายจากธรรมชาติสู่จินตนาการตามความเช่ือ ความศรัทธาตามอุดมคติ โดย ลักษณะลวดลาย

ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอของชาวไทล้ือ มีความหมาย และมีท่ีมาจากแนวคิดต่าง ๆ ดังน้ี  
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ตารางท่ี 3 ลักษณะลวดลายทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือจังหวัดน่าน 

ช่ือ 
ท่ีมา/

ความหมาย 

ลักษณะ

องค์ประกอบ 

การจัด

องค์ประกอบ 

ลักษณะ

สี 
ลักษณะการใช้งาน 

 
ลายดอกจ้าย 

ลายดอกจ้าย 

รูปแบบ

พื้นฐาน ลาย

เรขาคณิต  

 

เป็นเส้นเฉียงไล่

ระดับเป็นแนว

เดียวกัน  

 

การจัดวางลาย

เป็นแนวเฉียง 

และแบบผูก

ลายเป็นแผ่น

ผืน  

 

สีตัดกัน ใช้ในเครื่องแต่งกาย

และเครื่องใช้เช่นผ้าซิ่น 

ถุงย่าม ผ้าหลบ ผ้าสะ

ล ีหมอน  

 

 
ลายดอกบ่าง 

ลายดอกบ่าง  

แปลว่าครึ่ง 

หมายถึง

ลวดลาย

สามเหลี่ยมที่

เป็นส่วน

ครึ่งหนึ่งของ

ลายสี ่เหลี่ยม

ขนมเปียกปูน  

เป็นลายซิก

แซก  

 

การจัดวางลาย

เป็นแบบการ

ผูกลายกระจาย

เป็นแผ่นผืน  

 

สีตัดกัน ใช้ในเครื่องแต่งกาย

และเครื่องใช้เช่นผ้าซิ่น 

ถุงย่าม ผ้าหลบ ผ้าสะ

ล ีหมอน  

 
ลายดอกตั้งกลาง  

 

ลายดอกตั้ง

กลาง  

มาจากรูป

สามเหลี่ยม

หน้าจั่ว  

 

-รูปสาม 

เหลี่ยมหน้าจั่ว

ขนาดใหญ่ใช้

ทอตรงกลาง

ของผืนผ้า  

 

การจัดวางลาย

เป็นแบบการ

ผูกลายกระจาย

เป็นแผ่นผืน  

 

ใช้มากกว่า 

3 ส ีเป็นสี

ตัดกัน  

 

ใช้ในเครื่องแต่งกาย

และเครื่องใช้เช่นผ้าซิ่น 

ถุงย่าม ผ้าหลบ ผ้าสะ

ล ีหมอน  

 
ลายดอกหับที่มา :มรดกวัฒนธรรม

ผ้าทอไทลื้อ หน้า 20,21  

ลายดอกหับ 

หับ หมายถึง

ปิด เป็นการ

ทอลายดอก

บ่างซํ้า

ประกบเป็น

รูปสี่เหลี่ยม  

-รูปสี่เหลี่ยม

ขนมเปียกปูน  

 

-เป็นลายหลัก -

การจัดวางลาย

เป็นแบบ

สมมาตรและ

แบบการผูก

ลายเป็นแผ่น

ผืน 

แดง ขาว  

 

ใช้เป็นลายสําหรับ

เครื่องแต่งกายและ

เครื่องใช้เช่นผ้าซิ่น ถุง

ย่าม ผ้าหลบ ผ้าสะลี 

หมอน  
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ช่ือ 
ท่ีมา/

ความหมาย 

ลักษณะ

องค์ประกอบ 

การจัด

องค์ประกอบ 

ลักษณะ

สี 
ลักษณะการใช้งาน 

 
ลายดอกแก้ว  

ลวดลาย

พรรณพฤกษา

สื่อถึงธรรม 

ชาต ิความ

อุดมสม บูรณ ์

และความงาม

ในอุดมคติ -

ลายดอกแกว้

พัฒนามาจาก

รูปสามเหลี่ยม 

สี่เหลี่ยมมี

ความหมายถึง

ดอกไม้ที่มี

คุณค่างดงาม

ในอุดมคติ - 

รูปแบบเค้า

โครงจากธรรม 

ชาต ิลาย

ดอกไม้ ต้นไม้  

 

-เป็นลาย

ประกอบกับ

ลายอื่นๆ -การ

จัดวางลายแบบ

ผูกเป็นแผ่นผืน

หรือจัดวางเป็น

แนวนอน  

 

ส่วนใหญ่

คือสีแดง 

ขาว และมี

สีอื่นๆบ้าง  

 

ใช้เป็นลวดลายผ้าที่

เป็นเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ

พิธีกรรม  

 

 
ลายต้นไม้ ที่มา :มรดกวัฒนธรรม 

ผ้าทอไทลื้อ หน้า 22  

ลายต้นไม้ 

เป็นสัญ 

ลักษณ์ของ

การเจริญ 
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ช่ือ 
ท่ีมา/

ความหมาย 

ลักษณะ

องค์ประกอบ 

การจัด

องค์ประกอบ 

ลักษณะ

สี 
ลักษณะการใช้งาน 

 
ลายม้าและลายนกที่มา :มรดก

วัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ หน้า 22  

 

ลายม้าจะพบ

คู่กับลายนก 

รูปคนขี่ม้า 

หรือนกเกาะ

อยู่บนหลังม้า

สื่อถึงการเป็น

พาหนะและ 

ความอดทน  

 

รูปแบบเค้า

โครงจาก

ธรรมชาติลาย

ม้า ลายนก  

 

-ใช้เป็นลาย

ประกอบ รวม

กับลายหลัก -

จัดวางลายตาม

แนวนอน  

 

สีแดง สีดํา  

 

ใช้เป็นลายประกอบใน 

ผ้าเช็ด ตุง และผ้าที่

เกี่ยวกับพิธีกรรม  

 

 
ลายหงส ์ที่มา :มรดกวัฒนธรรมผ้า

ทอไทลื้อ หน้า 23  

ลายหงส ์

หรือลาย

นกยูงเป็นสัตว์

ป่าหิมพานต ์

สื่อถึงสวรรค์ 

ความสูงส่ง 

ความ

ศักดิ์สิทธิ ์ 

 

รูปแบบเค้า

โครงจาก

ธรรมชาติลาย

หงส  

 

-ใช้เป็นลาย

ประกอบ รวม

กับลายหลัก -

จัดวางลายตาม

แนวนอน  

 

สีแดง สีดํา  

 

ใช้เป็นลายประกอบใน 

ผ้าเช็ด ตุง และผ้าที่

เกี่ยวกับพิธีกรรม  

 

 
ลายนาค ที่มา :มรดกวัฒนธรรมผ้า

ทอไทลื้อ หน้า 23  

นาค สื่อถึง

สัตว์ที่อาศัย

อยู่ได้ทั้งบน

ผืนดิน ท้อง

นํ้า และแผ่น

ฟ้า หมายถึง

ผู้สร้างความ

สมดุลแห่ง

ระบบนิเวศ 

และเกี่ยวโยง

ถึงการนับถือ

ผีบรรพบุรุษ 

รูปแบบ

ลวดลายตาม

อุดมคติ ความ

เชื่อ  

 

-ใช้เป็นลาย

ประกอบ รวม

กับลายหลัก -

จัดวางลายตาม

แนวนอน  

 

สีแดง  

 

ใช้เป็นลายประกอบใน 

ผ้าเช็ด ตุง และผ้าที่

เกี่ยวกับพิธีกรรม  

 



 45 

ช่ือ 
ท่ีมา/

ความหมาย 

ลักษณะ

องค์ประกอบ 

การจัด

องค์ประกอบ 

ลักษณะ

สี 
ลักษณะการใช้งาน 

ผู้นําความ

อุดมสมบูรณ์

มาให้แก่

มนุษย์โลก  

 

 
ลายมอม หรือลายสิงหท์ี่มา :มรดก

วัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ หน้า 23  

 

ลายมอม 

หรือ ลายสิงห์ 

เป็น

สัญลักษณ์

แห่งความมี

อํานาจและ

สื่อถึงป่าหิม

พานต์อันเป็น

ส่วนหนึ่งของ

สวรรค ์ 

 

รูปแบบ

ลวดลายตาม

อุดมคติ ความ

เชื่อ  

 

-ใช้เป็นลาย

ประกอบ รวม

กับลายหลัก -

จัดวางลายตาม

แนวนอน  

 

สีแดง  

 

ใช้เป็นลายประกอบใน 

ผ้าเช็ด ตุง และผ้าที่

เกี่ยวกับพิธีกรรม  

 

 
ลายนกหัสดีลิงค์ ที่มา :มรดก

วัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ หน้า 23  

 

ลายนกหัสดี

ลิงค ์สื่อถึง

สัตว์ผสม

ระหว่างนก

กับช้าง เป็น

สัญลักษณ์สื่อ

ถึงสวรรค ์

ความเชื่อเรื่อง

ชีวิตหลัง

ความตายใน

พุทธศาสนา 

เชื่อว่านก จะ

นําวิญญาณ

ของผู้ล่วงลับ

รูปแบบ

ลวดลายตาม

อุดมคติ ความ

เชื่อ  

 

-ใช้เป็นลาย

ประกอบ รวม

กับลายหลัก -

จัดวางลายตาม

แนวนอน  

 

สีส้ม สีนํ้า

เงิน สีเขียว 

ใช้สีตัดกัน  

 

ใช้เป็นลายประกอบใน 

ผ้าเช็ด ตุง และผ้าที่

เกี่ยวกับพิธีกรรม  
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ช่ือ 
ท่ีมา/

ความหมาย 

ลักษณะ

องค์ประกอบ 

การจัด

องค์ประกอบ 

ลักษณะ

สี 
ลักษณะการใช้งาน 

ไปสู่สวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์  

 

 
ลายคชสีห ์ที่มา :มรดกวัฒนธรรม

ผ้าทอไทลื้อ หน้า 24  

 

ลายคชสีห ์

เป็นสัตว์ผสม

ระหว่างช้าง

กับสิงห ์สื่อถึง

การก่อกําเนิด

ชีวิต ความมี

อํานาจ  

รูปแบบ

ลวดลายตาม

อุดมคติ ความ

เชื่อ  

 

-ใช้เป็นลาย

ประกอบ รวม

กับลายหลัก -

จัดวางลายตาม

แนวนอน  

 

ใช้มากว่า3

สีเช่นแดง

เขียว ขาว 

ดํา  

 

ใช้เป็นลายประกอบใน 

ผ้าเช็ด ตุง และผ้าที่

เกี่ยวกับพิธีกรรม  

 

 
ลายครึ่งคนครึ่งกบที่มา :มรดก

วัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ หน้า 24  

ลายครึ่งคน

ครึ่งกบ เป็น

ลายเก่าแก่ที่

พบในกลอง

มโหระทึก 

เกี่ยวข้องกับ

พิธีขอฝน นํ้า 

และความ

อุดมสมบูรณ์  

 

รูปแบบ

ลวดลายตาม

อุดมคติ ความ

เชื่อ  

 

ใช้เป็นลาย

ประกอบ รวม

กับลายหลัก -

จัดวางลายตาม

แนวนอน  

 

ใช้มากว่า3

สีเช่นแดง

เขียว ขาว 

ดํา สีตัด

กัน  

 

ใช้เป็นลายประกอบใน 

ผ้าเช็ด ตุง และผ้าที่

เกี่ยวกับพิธีกรรม  

 

 
ลายรูปนก คน และพระธาตุบนตุง  

ทําเพื่อถวาย

เป็นพุทธบูชา

จะมีภาพ

สิ่งของ

เครื่องใช ้เช่น 

ผ้าเช็ดหลวง 

ผ้าจีวร และ

ตุง ของชาว

ไทลื้อ จะมีรูป 

เรือวิญญาณ 

รูปแบบ

ลวดลายตาม

อุดมคติ ความ

เชื่อ  

 

ใช้เป็นลายหลัก

ประกอบกับ

ลายอื่นๆ  

 

สีแดง สีดํา  

 

ใชเ้ป็นลายประกอบใน

ผ้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรม  
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ช่ือ 
ท่ีมา/

ความหมาย 

ลักษณะ

องค์ประกอบ 

การจัด

องค์ประกอบ 

ลักษณะ

สี 
ลักษณะการใช้งาน 

สื่อถึงการ

เดินทาง และ

พิธีกรรมอุทิศ

สิ่งของให้แก่ผู้

ล่วงลับ  

 

 
ลายรูปเรือวิญญาณที่มา : มรดก

วัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ หน้า 24  

     

 

2.4.5 ลักษณะสีสันของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือจังหวัดน่าน 

การใช้สีสันบนผืนผ้าท่ีแสดงลักษณะเด่นของส่ิงทอล้านนา จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น พบว่า มีการใช้

กลุ่มสีแบบส่วนร่วม(Tonality color) มากท่ีสุด กลุ่มเคร่ืองแต่งกายและกลุ่มเคร่ืองใช้ทางศาสนา ประเพณี 

พิธีกรรม ภาพรวมของผืนผ้า พบว่า มีการใช้สีโทนสดใส(Bright Color), กลุ่มสีตัดกัน(Contrast Color), กลุ่มสี

กลมกลืน(Harmony Color) มีการผสมผสานกันของสีท้ังการใช้สีวรรณะร้อน (Warm tone),วรรณะเย็น (Cool 

tone) และกลุ่มสีกลาง (Muddy Colors) อีกท้ัง กลุ่มประเภทเคร่ืองใช้สอยในบ้านและเคร่ืองใช้ประเพณีบาง

ประเภท พบการใช้สี 2 สีในส่ิงทอ ได้แก่ สีแดงและสีดํา เช่น หมอน ผ้าหลบไทล้ือ  เป็นต้น โดยจากการศึกษา

และรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปอัตลักษณ์ส่ิงทอไทล้ือได้ดังตารางดังน้ี 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปลักษณะอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน  

ประเภท

และ

รูปแบบ 

วัสด ุ
เทคนิคการ

สร้างสรรค์ลวดลาย 
ลวดลายและความหมาย องค์ประกอบลวดลาย ลักษณะสีสัน 

1. 

เคร่ือง

แต่งกาย 

 

2. 

เครื่องใช้

สอยใน

ครัวเรือน 

 

3.

เครื่องใช้

ทาง

ศาสนา 

ประเพณี 

พิธีกรรม 

เส้นใยฝ้าย 

 

เส้นใยไหม 

 

เส้นใย

สังเคราะห ์

 

เส้นใย

พิเศษ 

การย้อม ลวดลาย

พรรณ

พฤกษา 

การ

เลียนแบบ

ธรรมชาติ 

ลายหลัก 

และลาย

ประกอบ 

ลวดลายแบบ

เท่ากัน 

symmetrical 

pattern 

การใช้สีแบบ 

Tonality color 

กลุ่มสี  

Bright Color 

กลุ่มสี  

Contrast Color 

กลุ่มสี 

HarmonyColor 

และ  

กลุ่มสี 2 tone 

ได้ แก่ สีดําและ

แดง  

Black and red 

การทอ มัดก่าน 

(มัดหมี่) 

การจก, 

การขิด 

ลวดลาย

สัตว์ 

การ

เลียนแบบ

สัตว์ 

ลวดลายซํ้า 

repeatedly 

pattern เกาะหรือ

ล้วง 

ยกดอก 

ปั่นไก ลวดลายใน

จินตนาการ 

และ ความ

เชื่อ 

การ

จินตนาการ

ลวดลาย

ตาม

จินตนาการ

และความ

เชื่อ 

ลวดลาย

แนวนอน 

Horizontal 

pattern 

การ

ประดับ

ตกแต่ง

บนผืนผ้า 

การปัก 

 

2.5 แนวคิดเด่ียวกับห้องพักอาศัยประเภทอาคารชุด 

อาคารชุดประเภทห้องชุดพักอาศัย หรือ คอนโดมิเนียม เป็นอาคารชุดพักอาศัยประเภทอาคารสูง 

ประกอบด้วยห้องชุดจํานวนหลายห้องในอาคารเดียวกัน ห้องชุดแต่ละห้องจะแยกการถือกรรมสิทธ์ิเฉพาะ

บุคคล ภายในห้องชุดส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน้า (สํานักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร, 2554, หน้า 17) อาจใช้วิธีการก้ันพ้ืนท่ี หรือแยกพ้ืนท่ีห้องเป็นสัดส่วนข้ึนอยู่กับขนาดและ

วิธีการ จัดการพ้ืนท่ีของโครงการคอนโดมิเนียมน้ันๆ คอนโดมิเนียมมีข้อจากัดในเร่ืองพ้ืนท่ีภายในห้องชุดแต่ละ

ห้อง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอยู่จํากัดส่งผลให้ความสะดวกสบายลดน้อยลง (โมเดอร์นฟอร์ม, 2557, หน้า 4) 
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ภาพท่ี 7 ภาพตัวอย่างลักษณะอาคารชุด ท่ีมา google.com 

 

2.5.1 การแบ่งประเภทห้องชุดพักในอาคารประเภทอาคารชุด 

การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมอาจเรียกได้ว่าเป็นการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ผู้อยู่อาศัยมักจะเลือก

รูปแบบห้องชุดท่ีสัมพันธ์กับคุณลักษณะของตนเอง และอาจมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ราคา สถานท่ี 

จํานวนผู้พักอาศัย และการออกแบบ ซ่ึงห้องชุดคอนโดมิเนียมมีหลายรูปแบบและหลายขนาด ห้องชุด

คอนโดมิเนียมสามารถแบ่งประเภทได้ ตามตารางดังต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5 ตารางประเภทของห้องชุดพักอาศัย 

ประเภท ขนาด รูปแบบ ลักษณะผู้อยู่อาศัย 

ห้องสตูดิโอ(Studio) 

 

19-25 ตร.ม. มีขนาดเล็กท่ีสุด 

ห้องนอนกับห้องน่ังเล่น 

อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน มี

การก้ันห้องน้า และ

ระเบียง 

คนรุ่นใหม่ท่ีชอบอยู่คน

เดียว แต่ต้องการความ

สะดวกสบายท่ีครบครัน 

 

1 ห้องนอน 30-40 ตร.ม. มีการก้ันห้องนอนแยก

จากห้องน่ังเล่น มีครัว

เล็กๆ อยู่ในพ้ืนท่ี

พักอาศัยได้ 1 - 2 คน 
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ประเภท ขนาด รูปแบบ ลักษณะผู้อยู่อาศัย 

เดียวกับห้องน่ังเล่น หรือ

อาจก้ันห้องครัวแยก มี

การก้ันห้องน้า และ

ระเบียง 

2 ห้องนอน 40 ตร.ม. ข้ึนไป หรือ 60 

ตร.ม. ข้ึนไป 

 

2 ห้องนอน 1 ห้องน้า 1 

ระเบียง หรือ 2 ระเบียง 

มีการก้ันห้องครัว ห้อง

น้า และระเบียงแยกเป็น

สัดส่วน 

พักอาศัยได้ 2-4 คน 

เหมาะกับการอยู่อาศัย

เป็นครอบครัว 

 

3 ห้องนอนข้ึนไป 95-125 ตร.ม. สามารถจัดการพ้ืนท่ีใช้

สอยได้มากข้ึน ก้ันห้อง

ต่างๆ เป็นสัดส่วนมาก

ข้ึน แต่ห้องชุดรูปแบบน้ี

อาจมีน้อย หรือไม่มีเลย 

พักอาศัยได้ 3-5 คน 

เหมาะกับการอยู่อาศัย

เป็นครอบครัว 

 

ดูเพล็กซ์ (Duplex)หรือ 

เพนท์เฮาส์(Penthouse) 

130 ตร.ม.ข้ึนไป ห้องมี 2 ช้ัน เพดานสูง

โปร่ง มีบันไดข้ึนไป

ห้องนอนช้ัน 2 มี

ห้องนอนและห้องน้า 1-

2 ห้องข้ึนไป มีการ

ก้ันห้องน่ังเล่น ห้องครัว 

ห้องน้า และระเบียง

แยกกัน 

มีความเป็นส่วนตัวมาก 

แต่ราคาสูง 

 

ท่ีมา : โมเดอร์นฟอร์ม. (2557). จัดคอนโดอย่างไรให้ใช้งานได้มากท่ีสุด. สืบค้นจาก

http://www.modernform.co.th/download/Moment_vol7_TH.pdf. 
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงภาพแปลนห้องแต่ละประเภทห้องชุดพัก  ในอาคารประเภทอาคารชุด 

ประเภทห้องพัก ภาพแปลนห้อง 

ห้องประเภท  

ห้องสตูดิโอ(Studio) 

 
ท่ีมา google.com 

ห้องประเภท  

1 ห้องนอน 

 
ท่ีมา google.com 

ห้องประเภท  

2 ห้องนอน 

 
ท่ีมา google.com 

ห้องประเภท  

3 ห้องนอนข้ึนไป 

 
ท่ีมา google.com 
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ประเภทห้องพัก ภาพแปลนห้อง 

ห้องประเภท ดูเพล็กซ์ (Duplex)  

หรือ เพนท์เฮาส์(Penthouse) 

 
ท่ีมา google.com 

 

2.5.2 การแบ่งพ้ืนท่ีห้องชุดพักอาศัยต่อพ้ืนท่ีการใช้งาน 

ขนาดและรูปแบบมีผลต่อการจัดการกับพ้ืนท่ีภายในห้องชุดคอนโดมิเนียม การวางแผนการจัด

องค์ประกอบเชิงพ้ืนท่ีช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดจากพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ภายในห้องชุดพัก

อาศัย การแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยภายในห้องชุดสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่  

1. ส่วนพ้ีนท่ีส่วนตัว ผู้อยู่อาศัยจะใช้พ้ืนท่ีในการพักผ่อน นอน ทํางาน และอ่านหนังสือ 

2. ส่วนพ้ืนท่ีส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัยจะใช้พ้ืนท่ีในการน่ังเล่น รับประทานอาหาร และทําอาหาร 

3. ส่วนพ้ืนท่ีห้องน้ํา  ผู้อยู่อาศัยจะใช้พ้ืนท่ีเพ่ือกิจส่วนตัวท่ีเก่ียวข้องกับห้องน้ํา  

ส่วนพ้ืนแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน สถาปนิกและนักออกแบบควรคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะของพ้ืนท่ีและการใช้พ้ืนท่ีของผู้อยู่อาศัย กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยสามารถนําไปเป็น

แนวทางในการจัดสรรพ้ืนท่ีการใช้งาน (พันธ์ุแก้ว, 2560) 

 บทความงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับรูปแบบการจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนท่ีสําหรับ

ห้องชุดพักอาศัยในอาคารชุด โดย พันธ์แก้ว คูห์รัตนพิศาล พบว่า  สตูดิโอและห้องแบบหน่ึงห้องนอน มีพ้ืนท่ีใช้

สอยหลัก 5 พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ีทานอาหาร, พ้ืนท่ีรับแขก,  พ้ืนท่ีอาบน้ํา พ้ืนท่ีนอน และพ้ืนท่ีระเบียง พ้ืนท่ีเก็บ

ของ และพ้ืนท่ีทํางานมีความสําคัญ โดยท่ีเพศหญิงต้องการเพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บของ ในขณะท่ีเพศชายต้องการเพ่ิม

พ้ืนท่ีทํางาน พ้ืนท่ีรับประทานอาหารมีความสําคัญน้อยซ่ึงมีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีใช้สอยหลักท่ีให้พ้ืนท่ี

รับแขกและพ้ืนท่ีรับประทานอาหารนับรวมเป็นพ้ืนท่ีเดียวกัน เพราะการอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดจํากัด อีกท้ัง

พ้ืนท่ีรับประทานอาหารอาจแทรกตัวอยู่ในพ้ืนท่ีอ่ืนได้ ไม่จําเป็นต้องแบ่งขอบเขตชัดเจน  อีกท้ังวิถีชีวิตก็ยังมี
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ส่วนในการเลือกรูปแบบการจัดวางพ้ืนท่ีใช้สอย พบว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงเวลาในการพักอาศัยท่ีแตกต่าง

กันมีผลต่อการเลือกรูปแบบผังพ้ืนห้องแบบสตูดิโออย่างมีนัยสําคัญ โดยผู้อยู่อาศัยท่ีพักอาศัยในช่วงเวลา

กลางวันมากท่ีสุดจะชอบห้องท่ีพ้ืนท่ีรับแขกติดกับพ้ืนท่ีระเบียง ในขณะท่ีผู้อยู่อาศัยท่ีพักอาศัยในช่วงเวลา

กลางคืนจะชอบให้พ้ืนท่ีทานอาหารติดกับพ้ืนท่ีระเบียง 

 

2.6 การออกแบบภายในและการออกแบบเคหะส่ิงทอ 

การออกแบบตกแต่งภายใน(Interior Design) โดยท่ัวไปจะออกแบบตามวัตถุประสงค์และประโยชน์

ใช้สอยท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงมีท่ีมาจากลักษณะของอาคารท่ีมีการใช้งานต่างกัน ลักษณะของอาคารท่ีมีการใช้งาน

โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คืออาคารของทางราชการ (Official Building) อาคารสาธารณะ (Public 

Building) อาคารพาณิชย์ (Commercial Building) และ อาคารส่วนบุคคล (Private Building)  

อาคารส่วนบุคคล หมายถึง ท่ีอยู่อาศัยหรือท่ีพักส่วนบุคคล ซ่ึงมีขนาดต่างๆ กันตามสภาพความจําเป็น

ในการอยู่อาศัย เช่น บ้านพักอาศัยแบบบ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์  ตึกแถว และคอนโดมิเนียม การตกแต่งอาคาร

ประเภทน้ี ผู้ตกแต่งจะต้องศึกษาถึง รสนิยมกิจวัตรประจําวันและข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้อาศัย ความนิยมการตกแต่ง

ภายในท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน โดยนําข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการออกแบบ เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจแก่ผู้อยู่อาศัย

มากท่ีสุด (วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์, 2535) 

 

2.6.1 ความสําคัญและความหมายของการออกแบบตกแต่งภายใน 

การออกแบบตกแต่งภายในท่ีพักอาศัยส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนท่ัวไปเหตุเพราะ

ท่ีอยู่อาศัยเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต อันเน่ืองมาจากบุคคลจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใน

พ้ืนท่ีปิด หรือพ้ืนท่ีภายในอาคารมากกว่าภายนอก การจัดตกแต่งส่ิงต่าง ๆ ภายในท่ีพักอาศัยให้มีความงามและ

เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  

พ้ืนท่ีภายใน (Space) มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างย่ิง เพราะทุกส่ิงรอบตัวต่างมี

อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม ถ้าได้รับการออกแบบท่ีดี ก็จะสามารถทําให้การอยู่อาศัยท้ังท่ีพักอาศัย 

อาคารสาธารณะ มีคุณภาพอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยต่อไป(เอกพงษ์ ตรีตรง, 2552:66) 

ความสําคัญของการตกแต่งภายใน มีหลักสําคัญคือ เพ่ือให้การดํารงชีวิตภายในบ้านสะดวกสบายท้ังกายและใจ 

และเพ่ือแสดงออกถึงความงามท่ีแสดงถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ (วัฒนะ จูฑะวิภาค, 2543:6) 

การตกแต่งภายในท่ีอยู่อาศัย ในท่ีน้ีใช้การจําแนกพ้ืนท่ีของท่ีพักอาศัยประเภทอาคารชุดด้วยพ้ืนท่ีใช้

งาน คือ 1. ส่วนพ้ืนท่ีส่วนตัว 2. ส่วนพ้ืนท่ีส่วนกลาง 3. ส่วนพ้ืนท่ีห้องน้ํา  โดย วิจัยน้ีมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ี
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ส่วนกลางสําหรับท่ีพักอาคารชุดประเภทอาคารชุด ประเภทห้องสตูดิโอ(Studio) หรือ ประเภทห้อง 1 ห้องนอน 

มีพ้ืนท่ีประมาณ 19-40 ตร.ม. กล่าวคือ พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับส่วนของการรับรอง(Living Area) เป็นพ้ืนท่ีใช้ใน

การน่ังเล่น พักผ่อน ทํางาน และอ่านหนังสือ รวมไปถึง รับประทานอาหาร และประกอบอาหาร  

 

2.6.2 องค์ประกอบของการออกแบบตกแต่งภายในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง(Living Area) 

การออกแบบตกแต่งภายในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง(living area) มีส่วนประกอบสําคัญหลายส่วน เพ่ือการจัด

ตกแต่งให้เกิดประโยชน์และความงามตามความต้องการของผู้อาศัย ส่วนประกอบสําคัญได้แก่ รูปแบบของ

เคร่ืองเรือน และส่ิงทอท่ีใช้ตกแต่งภายใน 

  เคร่ืองเรือนและส่ิงทอท่ีใช้ตกแต่งภายในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง(Living Area) 

เคร่ืองเรือนท่ีใช้ตกแต่งภายในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง(living area) ประกอบด้วย ประเภทของของเคร่ือง

เรือน, รูปแบบของเคร่ืองเรือน และส่ิงทอท่ีใช้ตกแต่งภายในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง(living area) โดยมีข้อมูลดังน้ี 

 

2.6.3 ประเภทของเคร่ืองเรือน 

ประเภทของเคร่ืองเรือนท่ีใช้ในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง(living area) สามารถแบ่งออกเป็นประเภทการใช้งาน

ได้ดังน้ี  แบ่งออกเป็น 3 ชนิดดังน้ี 

1. เคร่ืองเรือนลอยตัว (Floating Furniture / Free- Standing Furniture) ได้แก่เคร่ืองเรือน

ท่ีสามารถเคล่ือนย้าย ปรับเปล่ียนการจัดวางเพ่ือการใช้งานท่ีสะดวกสบาย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ม้าน่ัง ฯลฯ 

2. เคร่ืองเรือนติดต้ังแบบถาวร (Built-In Furniture) ได้แก่เคร่ืองเรือนท่ีติดต้ังอยู่เฉพาะท่ี ไม่

สามารถเคล่ือนย้าย ปรับเปล่ียนได้ เช่น ตู้แขวน ช้ันเข้ามุม หรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีการส่ังทําในรูปแบบท่ีมี

ขนาดสัมพันธ์กับห้อง 

3. เคร่ืองเรือนประดับตกแต่ง (Decorative Furniture) ได้แก่เคร่ืองเรือนท่ีใช้ในการตกแต่ง

เพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงาม เช่น โคมไฟ ผ้าม่าน พรม ภาพประดับตกแต่ง เป็นต้น 

 

2.6.4 รูปแบบของเคร่ืองเรือน  

รูปแบบของเคร่ืองเรือนมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเกิดจากความต้องการในการใช้งานและความนิยมของ

ผู้บริโภค โดยท่ัวไปแล้วได้มีการกําหนดรูปแบบของเคร่ืองเรือนโดยใช้รูปแบบ(style)ท่ีสามารถสรุปเป็นประเภท

ต่างๆ ได้ดังน้ี 
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เคร่ืองเรือนรูปแบบทางการ (Formal Style Furniture) คือ เคร่ืองเรือนท่ีเกิดจากความนิยมมา

ต้ังแต่สมัยโบราณ ท่ีใช้เฉพาะในราชวังเท่าน้ัน ต่อมาจึงนิยมใช้ในกลุ่มผู้มีฐานะ เคร่ืองเรือนรูปแบบน้ีจึงมีรูปแบบ

ท่ีวิจิตรงดงาม โดยมีช่ือเรียกตามสมัยต่างๆ เช่น เคร่ืองเรือนหลุยส์ท่ี15 ราชินีแอน เป็นต้น 

เคร่ืองเรือนท้องถ่ิน (Provincial Style Furniture) หรือเคร่ืองเรือนแบบไม่เป็นทางการ 

(Informal Style Furniture) คือ เคร่ืองเรือนท่ีมีการเลียนแบบมาจากเคร่ืองเรือนรูปแบบทางการ แต่จะมี

ความแตกต่างในเร่ืองฝีมือและความประณีตในการผลิต การใช้วัสดุ หรือการปรับเปล่ียนรูปแบบ เพ่ือประโยชน์

ในการใช้สอย 

เคร่ืองเรือนรูปแบบทันสมัย (Modern Style Furniture) นิยมในช่วงศตวรรษท่ี 20 โดยใช้ต้นแบบ

ในการออกแบบจากรูปแบบท้ังสองแบบข้างต้น เป็นการออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมี

มากข้ึน และมีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม (วัฒนะ จูฑะวิภาค, 2543:19) 

การตกแต่งภายในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง (living area) 

การตกแต่งภายในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง (living area)  นอกจากประโยชน์ทางด้านการใช้งานแล้ว ยังเป็น

ประโยชน์ทางด้านความงาม การตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทเคหะส่ิงทอ (home textiles) ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 

ส่ิงทอท่ีใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา โต๊ะกลาง เก้าอ้ีเด่ียว หรือ อาร์มแชร์ สตูล หมอนอิง เบาะรองน่ัง ผ้า

ปูโต๊ะ พรมพ้ืน ภาพประดับผนัง และ โคมไฟ เป็นต้น  

องค์ประกอบสําคัญท่ีใช้ตกแต่งภายในพ้ืนท่ีส่วนรับรอง (living area) นอกจากจะมีความสําคัญใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกับประโยชน์ใช้สอยและเพ่ือความสะดวกสบายแล้วประโยชน์ด้านความสวยงามท่ีเป็นส่วนสําคัญ

อีกประการด้วย ท้ังน้ีเคร่ืองเรือนท่ีดีควรมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีประโยชน์ใช้สอยท่ีดี (Function) มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

2. ให้คุณค่าทางศิลปะ (Sense Of Beauty) 

3. แสดงถึงคุณค่าของวัสดุและคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Material And Economic) 

4. ให้คุณค่าในรูปแบบเฉพาะและวัฒนธรรม (Style And Culture Value)  

 

2.7 การออกแบบส่ิงทอ 

ส่ิงทอ(Textile) คํานิยามเดิม หมายถึง ผ้าทอเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันมีการขยายความหมายครอบคลุมถึง

เส้นใย ด้าย ผืนผ้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากเส้นใย เส้นด้าย หรือผืนผ้าด้วย เส้นใย (Fiber) หมายถึง วัสดุหรือสาร

ใดๆท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์สร้างข้ึน ท่ีสามารถข้ึนรูปเป็นผ้าได้และต้องเป็นองค์ประกอบท่ีเล็กท่ีสุด

ของผ้าไม่สามารถแยกย่อยในเชิงกล ได้อีก ด้าย (Yarn) ประกอบด้วยเส้นใยหลายๆเส้น รวมกัน อาจมีการข้ึน



 56 

เกลียว (Twist) หรือไม่ก็ได้ ผืนผ้า (Fabric) เป็นวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้น

ใยเส้นด้าย หรือวัสดุพ้ืนฐานเหล่าน้ีรวมกัน ส่ิงทอสามารถแยกด้วยประเภทของการใช้งาน  สามารถแบ่งได้ 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มส่ิงทอท่ัวไป (Conventional Textiles) และกลุ่มส่ิงทอเฉพาะทาง (Technical Textiles) 

กลุ่มส่ิงทอท่ัวไป (Conventional Textiles) ส่ิงทอท่ัวไปน้ันครอบคลุมถึงส่ิงทอท่ีมีการข้ึนรูป

ตามปกติจากเส้นใยเป็นเส้นด้ายไปจนถึงการถักทอข้ึนรูปเป็นผืนผ้า ลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้ึนอยู่กับการ

นําไปใช้ ซ่ึงเกิดจากการข้ึนรูปจากเส้นใยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเส้ือผ้า และผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ต่างๆ 

กระบวนการผลิตส่ิงทอเป็นกระบวนการต่อเน่ืองของหลายๆกระบวนการเร่ิมต้ังแต่การผลิตเส้นใย (Fiber 

Formation) การข้ึนรูปเป็นเส้นด้าย (Yarn Spinning) การข้ึนรูปส่ิงทอ (Textile Formation) และการตกแต่ง

สําเร็จ (Finishing) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องจึงมีท้ังอุตสาหกรรมท่ีผลิตเส้นใย(ในกรณีของเส้นใยประดิษฐ์) ซ่ึงถือ

ว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ํา (Upstream) อุตสาหกรรมป่ันด้าย และอุตสาหกรรมถัก ทอผ้า ซ่ึงถือว่าเป็น

อุตสาหกรรมกลางน้ํา (Midstream) และสุดท้ายอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่ง ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมปลาย

น้ํา (Downstream) ส่วนการผลิตเส้ือผ้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆน้ัน ถือว่าเป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีแยกออกมา

เน่ืองจากเป็นการนําเอาส่ิงทอ ไปออกแบบและตัดเย็บตามรูปแบบท่ีต้องการ 

กลุ่มส่ิงทอเฉพาะทาง (Technical Textiles) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติท่ีเหมาะสม กับการนําไปใช้

งานท่ีนอกเหนือไปจากส่ิงทอท่ัวไป มีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงเป็นการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ โดยตรง

จากเส้นใยซ่ึงเรียกว่าผ้าไม่ถักไม่ทอ (Nonwoven) และกระบวนการทางเคมีเป็นลักษณะผ้าท่ีมีพ้ืนผิวพิเศษใช้

สําหรับงานท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ เน้นความแตกต่างและแปลกใหม่ให้กับพ้ืนผิวผ้า 

 

2.7.1 หลักการออกแบบส่ิงทอ 

การออกแบบส่ิงทอเป็นกระบวนการทํางานท่ีประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ กระบวนการผลิต 

และกระบวนการออกแบบ เพ่ือให้ได้ผลตามความมุ่งหมายในการใช้งานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

1. กระบวนการออกแบบ เป็นการนําหลักการทางศิลปะ และการวางแผนแนวคิดในการออกแบบมา
ใช้ให้เกิดเป็นผลรวมของส่ิงทอท่ีมีรูปแบบ ลวดลายเหมาะสมกับการใช้งานและตรงตามรสนิยม

ของผู้บริโภค  กระบวนการในการออกแบบส่ิงทอ สามารถกําหนดข้ันตอนต่างๆได้ดังน้ี  

1. การกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ กําหนดวัตถุประสงค์การออกแบบ กําหนด
วัตถุประสงค์การใช้งาน กําหนดรูปแบบของงานออกแบบ 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 



 57 

3. การกําหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ โดย ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย, โอกาสใช้งาน, 
ประเภทของผลิตภัณฑ์, ศึกษาวิธีการผลิต, วัสดุ 

4. ศึกษาเร่ืองแนวโน้มกระแสนิยม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์  
5. ศึกษาหลักการออกแบบลวดลายส่ิงทอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และผลิตส่ิงทอ 
6. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ และทดลองผลิตส่ิงทอ 
 

2. กระบวนการผลิตส่ิงทอ ประกอบด้วยการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ เช่น เส้นใย เส้นด้าย และ
การตกแต่งท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย รวมไปถึงวิธีการผลิตด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น 

การทอ การย้อม การพิมพ์ การผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ การตกแต่งด้วยสี หรือวัสดุต่างๆ 

กระบวนการออกแบบส่ิงทอ เป็นต้น  

1. ข้ันตอนการเลือกประเภทและชนิดของส่ิงทอท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน การคัดเลือกวัตถุดิบ
และคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งาน อาทิ การใช้เส้นใยท่ีเหมาะสมกับกับผลิตภัณฑ์

ประเภทเรือนรับรอง เป็นต้น   

2. ข้ันตอนกระบวนการผลิตส่ิงทอ เช่น การผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การทอ, การถัก หรือ 
การผลิตส่ิงทอด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การย้อม, การพิมพ์

บนผืนผ้า, การตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ หรือ การตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษ เป็นต้น  

 

2.8 เคหะส่ิงทอ  

เคหะส่ิงทอ ประกอบด้วย คําว่า “ส่ิงทอ” หมายถึง เส้นใย เส้นด้าย ผืนผ้า รวมถึง ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า

ในรูปแบบของผ้าทุกชนิด ท่ีทําจากเส้นใย เส้นด้าย ท่ีผลิตด้วยวิธีการทอ และผ้าท่ีผลิตด้วยวิธีพิเศษอ่ืนๆ และ 

“เคหะ” หมายถึง ท่ีอยู่อาศัย สามารถกล่าวได้ว่า “เคหะส่ิงทอ” หมายถึง ประเภทของส่ิงทอท่ีใช้ในการตกแต่ง

ภายในท่ีอยู่อาศัย  

 

2.8.1 ประเภทผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอท่ีใช้ในการตกแต่งภายใน 

การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอท่ีใช้ในการตกแต่งภายในโดยใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทด้วย

พ้ืนท่ีการใช้งาน สามารถจําแนกได้ดังน้ี  
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ประเภทผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอท่ีใช้บริเวณพ้ืนรับรอง  

1. ผ้าบุเคร่ืองเรือน ใช้สําหรับหุ้มหรือประกอบเป็นเคร่ืองเรือนต่างๆ ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ หรือผ้าบุ
เคร่ืองเรือนท่ีใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา อาร์มแชร์ สตูล เบาะรองน่ังต่างๆ มีชนิดติดตาย 

และถอดซักได้ (Upholstery & Loose Cover)  

2. ผ้าปูโต๊ะ (Table Cloth) ใช้เป็นผ้าเพ่ือการตกแต่งโต๊ะให้ดูเรียบร้อยสวยงาม รูปแบบของผ้า

ข้ึนอยู่กับรูปแบบของโต๊ะ ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่ีเหล่ียมจตุรัส หรือวงกลม ผ้าปูโต๊ะอีกชนิดหน่ึง

เรียกว่า ผ้าคาดตกแต่งโต๊ะ (Table Runner) มีไว้สําหรับตกแต่งโดยเฉพาะ มีขนาดความยาวของ

โต๊ะ ควรเลือกใช้ผ้าท่ีมีความทนทาน ต่อการเสียดสีและเน้ือผ้านุ่มนวลน่าสัมผัส 

3. หมอนอิง (Cushion) หมอนอิงนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการใช้งานท่ีเพ่ิมความสะดวกสบาย

ในการน่ังพักผ่อนแล้ว ยังเป็นส่วนสําคัญท่ีช่วยในการประดับตกแต่งเคร่ืองเรือนให้สมบูรณ์

สวยงามมากข้ึน  

4. โคมไฟ(Lamp) โคมไฟท่ีมีผ้าเป็นส่วนประกอบหลัก จะให้ความสวยงามท่ีแตกต่างไปจากวัสดุ

ประเภทอ่ืน ความสวยงามเกิดจากชนิดของผ้าและการออกแบบรูปแบบของโคมไฟให้เข้ากับพ้ืนท่ี 

อาทิ โคมไฟต้ังโต๊ะ โคมไฟต้ังพ้ืน โคมไฟแขวน และโคมไฟติดผนังเป็นต้น 

5. พรม (Rugs) พรมเป็นอีกหน่ึงวัสดุทางเลือกในการปูพ้ืน นอกจากให้ความสวยงามและหรูหราแล้ว 

พรมยังสามารถเลือกลวดลายสีสันและเส้นใยได้หลากหลาย พรมมี 2 ชนิด คือ พรมแบบท้ังผืน 

(Wall-To Wall) เป็นพรมท่ีปูท้ังผืนบนพ้ืนห้อง กับอีกชนิดหน่ึงคือ พรมช้ิน (Rugs) เป็นพรมท่ี

สามารถเคล่ือนย้ายได้ เพราะมีหลายขนาดให้เลือกใช้ 

6. ส่ิงทอประดับผนัง (Tapestry) คือของตกแต่งท่ีเป็นรูปภาพ หรือลวดลายต่างๆ ท่ีทําจากผ้าท่ีมี

น้ําหนัก ใช้สําหรับเป็นของประดับตกแต่งผนังห้องให้สวยงาม ส่ิงทอประดับผนังในอดีตทําจากผ้า

ทอท่ีเป็นงานประเภทศิลปหัตถกรรม ปัจจุบันมีวิธีการผลิตท่ีใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การถัก การทอ 

การพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ หรือการผสมผสานหลายๆ เทคนิค ให้เกิดเป็น

ลวดลาย หรือพ้ืนผิวพิเศษ ท่ีทําให้เกิดรูปแบบเฉพาะ วัสดุท่ีใช้ในการผลิตเช่น ผ้าใยธรรมชาติ และ

ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดต่างๆ การผลิตส่วนใหญ่ จะผลิตน้อยช้ิน เน่ืองจากเป็นงานท่ีทําด้วยมือ 

(Hand Made)  
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2.8.2 ขนาดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอท่ีใช้ในการตกแต่งภายใน 

 จากการศึกษา สามารถสรุปขนาดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตส่ิงทอ ได้ดัง

ตารางขนาดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอท่ีใช้ในการตกแต่งภายในดังน้ี 

 

ตารางท่ี 7 แสดงนาดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอท่ีใช้ในการตกแต่งภายใน 

ประเภท ขนาดมาตรฐาน 

ชุดรับแขก(Living Suit) ท่ีน่ังยาวหรือ โซฟา(Sofa)  0.50 X 1.50 เมตร สูง 0.38-0.40 เมตร  

โซฟาแบบน่ังพ้ืน 0.50 X 1.50 เมตร สูง 0.20 เมตร 

เก้าอ้ีท่ีน่ังเด่ียว อาร์มแชร์(Arm Chair) หรือชนิดไม่มี

ท้าวแขน (Armless Chair)  

0.50 X 0.50 เมตร สูง 0.38-0.40 เมตร 

เก้าอ้ีเด่ียวท่ีไม่มีพนักและเท้าแขน 0.50 X 0.50 เมตร สูง 0.38-0.40 เมตร 

โต๊ะกลาง (Coffee Table) ตกแต่งด้วยการบุหรือหุ้ม

ด้วยผ้า ใช้สําหรับวางส่ิงของ 

0.60-0.65 X 0.80 เมตร สูง 0.40 เมตร 

โต๊ะเล็กหรือโต๊ะข้าง (End Table) ตกแต่งด้วยการบุ

หรือหุ้มด้วยผ้า ใช้วางโคมไฟหรือของตกแต่ง 

0.40 X 0.40 เมตร  สูง 0.40 เมตร 

หมอนอิง (Cushion) 30 X 30 Cm. 40 X 40 Cm. 50 X 50 Cm. 30 

X 45 Cm. 30 X 60 Cm. เป็นต้น  

ผ้าปูโต๊ะ(Table Cloth)หรือผ้าคาดตกแต่งโต๊ะ (Table 

Runner) 

 

0.40 X 1.20 เมตร 0.80 X 1.20 เมตร 

 

พรมแบบท้ังผืน ( Wall-To Wall) พรมแบบท้ังผืนข้ึนอยู่กับขนาดของห้อง 

พรมช้ินใช้ตกแต่งพ้ืนเฉพาะท่ี(Rugs) 0.80 X 1.20 เมตร 1.80 X 2.50 เมตร 1.30 X 

1.90 เมตร เป็นต้น  

โคมไฟ (Lamp) ข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนท่ีและการออกแบบของตกแต่ง

ห้องโดยรวม 

ส่ิงทอประดับผนัง(Tapestry) ข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนท่ีและการออกแบบของตกแต่ง

ห้องโดยรวม 



 60 

ประเภท ขนาดมาตรฐาน 

อุปกรณ์ตกแต่งชนิดอ่ืน  ข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนท่ีและการออกแบบของตกแต่ง

ห้องโดยรวม 

 

2.9 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของสังคม และผู้บริโภค เป็นการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในจํานวนมาก จึงผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม

ซ่ึงหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ันจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย 

โครงสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน วัสดุ กรรมวิธีการผลิต การซ่อมบํารุงรักษา และราคา 

หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์

น้ันๆ 

 

2.9.1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์  

             การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัย (Design factors)  พ้ืนฐาน 10 ประการ  ท่ีนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาสร้างสรรค์ผลงานเชิงอุตสาหกรรม  ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ และเป็น

ตัวกําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสําคัญ  ได้แก่(อุดมศักด์ิ สารีบุตร, 2549) 

           1) หน้าท่ีใช้สอย (Function) 

            ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  คือสามารถตอบสนอง

ประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภัณฑ์น้ันอาจมีหน้าท่ีใช้สอยอย่าง

เดียวหรือกลายหน้าท่ีก็ได้  แต่หน้าท่ีใช้สอยจะดีหรือไม่น้ัน  ต้องใช้งานไประยะหน่ึงถึงจะทราบ

ข้อบกพร่อง  ตัวอย่างเช่น 

          2) ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 

               ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาน้ันจะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่ม

ผู้บริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและได้ผลดี  เพราะความสวยงามเป็น

ความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก  การกําหนดรูปร่างและสีในงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์น้ัน  ไม่เหมือนกับการกําหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม  ซ่ึงสามารถท่ีจะแสดงหรือ

กําหนดรูปร่างและสีได้ตามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์น้ัน  จําเป็นต้องยึดข้อมูลและ

กฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน  ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผู้บริโภคเข้า
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ด้วยกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเร่ืองของความงามได้ไม่เท่ากัน  และไม่มีกฎเกณฑ์

การตัดสินใจใดๆ ท่ีเป็นตัวช้ีขาดความถูกความผิด  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มท่ีจะมองเห็นความงามไปใน

ทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ   

           3) ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) 

            การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดีน้ันต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกลเก่ียวกับขนาด สัดส่วน  ความสามารถและ

ขีดจํากัดท่ีเหมาะสมสําหรับอวัยวะต่างๆ ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สึกท่ีดีและสะดวกสบายในการใช้

ผลิตภัณฑ์  ท้ังทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา(Physiology)  ซ่ึงแตกต่างกันไปตามลักษณะ

เพศ เผ่าพันธ์ุ ภูมิลําเนา และสังคมแวดล้อมท่ีใช้ผลิตภัณฑ์น้ันเป็นข้อบังคับในการออกแบบ 

             การวัดคุณภาพทางด้าน กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) พิจารณาได้จากการใช้งานได้อย่างกลมกลืน

ต่อการสัมผัส  ตัวอย่างเช่น  การออกแบบเก้าอ้ีต้องมีความนุ่มนวล  มีขนาดสัดส่วนท่ีน่ังแล้วสบาย  โดยอิงกับ

มาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตกมาออกแบบเก้าอ้ีสําหรับชาวเอเชีย เพราะอาจเกิดความไม่พอดีหรือไม่สะดวกใน

การใช้งาน  ออกแบบปุ่มบังคับ  ด้ามจับของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีผู้ใช้ต้องใช้ร่างกายไปสัมผัสเป็น

เวลานาน  จะต้องกําหนดขนาด (dimensions)  ส่วนโค้ง  ส่วนเว้า  ส่วนตรง  ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้

อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรืออวัยวะของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ันๆ เพ่ือทําให้เกิดความถนัดและความสะดวกสบาย

ในการใช้  รวมท้ังลดอาการเม่ือยล้าเม่ือใช้ไป นานๆ 

           4) ความปลอดภัย (Safety) 

             ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดํารงชีพของมนุษย์  มีท้ังประโยชน์และโทษใน

ตัว  การออกแบบจึงต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสําคัญ  ไม่เลือกใช้วัสดุ 

สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ท่ีเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือทําลายส่ิงแวดล้อม  ถ้าหลีกเล่ียงไม่ได้ต้องแสดง

เคร่ืองหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีคําอธิบายการใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย  

           5) ความแข็งแรง (Construction) 

            ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาน้ันจะต้องมีความแข็งแรงในตัว  ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าท่ีและ

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทําในรูปแบบต่างๆ 

จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีต้องมีความม่ันคงแข็งแรง  ต้องเข้าใจหลักโครงสร้าง

และการรับน้ําหนัก  ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานให้กับผู้ใช้และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับ

ช้ินงานได้อย่างกลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าท่ี

ของนักออกแบบท่ีจะต้องเป็นผู้ผสานสองส่ิงเข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้  นอกจากการเลือกใช้ประเภทของวัสดุ 

โครงสร้างท่ีเหมาะสมแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย 
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            6) ราคา (Cost) 

             ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด  อาชีพอะไร ฐานะ

เป็นอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้นักออกแบบสามารถกําหนดแบบผลิตภัณฑ์และประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากข้ึน  การจะได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมน้ัน  ส่วนหน่ึงอยู่ท่ีการเลือกใช้

ชนิด  หรือเกรดของวัสดุ  และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว  แต่ในกรณีท่ีประมาณราคาจาก

แบบสูงกว่าท่ีกําหนดก็อาจต้องมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆ กันใหม่เพ่ือลดต้นทุน  แต่

ท้ังน้ีต้องคงไว้ซ่ึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ัน 

            7) วัสดุ (Materials) 

             การออกแบบควรเลือกวัสดุท่ีมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความใส ผิวมันวาว ทนความร้อน ทนกรด

ด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์น้ันๆ นอกจากน้ันยังต้องพิจารณาถึงความง่ายใน

การดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต ส่ังซ้ือและคงคลัง รวมถึงจิตสํานึกในการรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุท่ีหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็เป็นส่ิงท่ีนักอกแบบต้องตระหนักถึง

ในการออกแบบร่วมด้วย  เพ่ือช่วยลดกันลดปริมาณขยะของโลก 

           8) กรรมวิธีการผลิต (Production) 

             ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอ่ืน 

แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม  และควร

ตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรท่ีจะลดต้นทุนได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการประหยัดเพราะการ

ผลิตทีละมาก ๆ  

           9) การบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 

             ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบํารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเม่ือมีการ

ชํารุดเสียหายเกิดข้ึน  ง่ายและสะดวกต่อการทําความสะอาดเพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์  การ

ออกแบบท่ีดีน้ันจะต้องศึกษาถึงตําแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละช้ิน  เพ่ือท่ีจะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบ

บริเวณต่างๆ  ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ได้โดยง่าย  นอกจากน้ันการออกแบบยังต้อง

คํานึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ร่วมด้วย   

          10) การขนส่ง (Transportation) 

             ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบควรคํานึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง  ความสะดวกในการ

ขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน้ําหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือท่ีในการขนส่ง (มิติความ

จุ  กว้าง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกท่ัวไป ตู้บรรทุกสินค้า ฯลฯ) ส่วนการบรรจุหีบห่อต้อง
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สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีทําการออกแบบน้ันมีขนาด

ใหญ่  อาจต้องออกแบบให้ช้ินส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพ่ือทําให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง 

ตัวอย่างเช่น  การออกแบบเคร่ืองเรือนชนิดถอดประกอบได้  ต้องสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าท่ีเป็น

ขนาดมาตรฐานเพ่ือประหยัดค่าขนส่งรวมท้ังผู้ซ้ือสามารถทําการขนส่งและประกอบช้ินส่วนให้เข้ารูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตัวเอง 

              งานออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดีจะต้องผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ  ท้ังรูปแบบ(form) ประโยชน์ใช้สอย

(function)  กายวิภาคเชิงกล(ergonomics)และอ่ืน ๆ  ให้เข้ากับวิถีการดําเนินชีวิต แฟช่ัน หรือแนวโน้มท่ีจะ

เกิดข้ึนกับผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างกลมกลืนลงตัวมีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต้ังอยู่บน

พ้ืนฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจํานวนมาก    ส่วนการให้ลําดับความสําคัญของปัจจัยต่าง 

ๆ ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ 
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บทท่ี 3 

 

กระบวนการดําเนินการวิจัย 

 

โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ จากจังหวัดน่านสู่สากลเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน  เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

แฟช่ันไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคารชุดประเภทห้องสตูดิโอด้วยเคหะส่ิงทอจากทุน

วัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการวิจัย ดังน้ี 

 3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และนําข้อมูลท่ีได้มาสร้างเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัย 

3.2 การคัดเลือกและกําหนดผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informant) เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิง

คุณภาพควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิคการระดมความคิด (Brain storm) และการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Indeep interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันระหว่าง

ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักออกแบบ ผู้ประกอบการและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 

  3.2.1 การกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informant) ประกอบด้วย  

1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักออกแบบ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน, เคหะส่ิงทอ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์

สไตล์ หรือมีประสบการณ์โดยตรงเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว  อย่างน้อย 3 ปี     

2. ตัวอย่างกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายผู้บริโภคเจนเนอร์เรช่ันมี(ME)ท่ีอาศัยอาคารชุด

ประเภทห้องสตูดิโอระหว่าง 1 – 3 ปี   

  3.2.2  การกําหนดขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informant) หลังจากการกําหนด

คุณสมบัติแล้ว  ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ี 10 คน (ไม่ควรน้อยกว่า 8 คน : บุญธรรมกิจปรีดาบ

ริสุทธ์,2551)  

 3.3 การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ(Informal 

Interview) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview) ด้วยเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์คําถามแบบ

ปลายเปิด(Open-ended) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informant) เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคารชุดประเภทห้องสตูดิโอด้วย
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เคหะส่ิงทอจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน โดยคําถามของแบบสัมภาษณ์คําถามแบบปลายเปิด(Open-

ended)แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

3.3.1 แนวทางรูปแบบสไตล์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคารชุด

ประเภทห้องสตูดิโอและเคหะส่ิงทอ ด้วยทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน   

3.3.2  ประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคารชุดประเภทห้องสตูดิโอและเคหะส่ิงทอ 

ด้วยทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน   

3.3.3  แนวทางของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับผู้ประกอบการส่ิงทอ

พ้ืนถ่ิน 

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ(Informal Interview) ด้วยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview) ด้วย แบบสัมภาษณ์คําถามแบบปลายเปิด(Open-ended) โดย

การนําข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ(key informant) จัดหมวดหมู่และหาประเด็นแนวทางการพัฒนา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคารชุดประเภทห้องสตูดิโอด้วย

เคหะส่ิงทอจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน จํานวน 10 คน  ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 และ ตรวจสอบข้อมูลด้วย

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) 

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็นหัวข้อประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

3.5.1 วิเคราะห์แนวทางรูปแบบสไตล์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคาร

ชุดประเภทห้องสตูดิโอและเคหะส่ิงทอ ด้วยทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน   

3.5.2 วิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคารชุดประเภทห้องสตูดิโอและ

เคหะส่ิงทอ ด้วยทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน   

3.5.3 วิเคราะห์แนวทางของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ

ผู้ประกอบการส่ิงทอพ้ืนถ่ินผู้ประกอบการ  

 3.6 กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ ภายหลังจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  

โดยได้ข้อสรุปประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นด้านรูปแบบสไตล์ของผลิตภัณฑ์ร่วมกับทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน, 

ประเด็นประเภทของผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคารชุดประเภทห้องสตูดิโอและเคหะส่ิงทอ ด้วยทุน

วัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินท่ีเหมาะสม และ ประเด็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ

ผู้ประกอบการส่ิงทอพ้ืนถ่ินผู้ประกอบการ  จากน้ัน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสู่กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ ใน

ข้ันตอนของการคัดเลือกกระแสนิยมการออกแบบภายใน, การพัฒนาแบบร่าง และ   ทดลองสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับอาคารชุดประเภทห้องสตูดิโอและเคหะส่ิงทอด้วยทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 
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โดยเร่ิมจากการศึกษาแนวโน้มกระแสนิยมการออกแบบภายใน เพ่ือวิเคราะห์หาแนวโน้มท่ีเหมาะสมท่ีจะ

นําไปใช้ในการสร้างแผนภาพแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Inspiration Mood Board) ท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์องค์ประกอบสําหรับการออกแบบ เช่น สี (Color), วัสดุ (Materials), 

รายละเอียดตกแต่ง (Details) เป็นต้น  สําหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
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บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัย กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง โดยใช้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและการออกแบบ

สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ สามารถแบ่งการวิเคราะห์และผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 

4.1 ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ – กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการตลาดจาก และ

เปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งในท้องตลาด ด้วยทฤษฎี 7ps และ Swot โดยได้ยกตัวอย่างตราสินค้าจากระดับ

ตลาดท่ีแตกต่างกัน จํานวน 3 ตราสินค้า เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวทางการสร้างสินค้าใหม่ให้แก่ชุมชน 

จากการคัดเลือกผู้ประกอบการส่ิงทอพ้ืนถ่ินในจังหวัดน่าน(1.1โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์.จากน่าน

เพ่ือการท่องเท่ียวฯ.2562) เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  สําหรับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิง

ทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่านสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการ “กลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง” กลุ่มทอผ้าพ้ืนถ่ิน 

บริเวณตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าด้วยมรดกทางภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาอย่าง

ยาวนาน  กลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสอดคล้องกับการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์  โดยเป้าหมายหลักของงานวิจัยน้ี มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการส่ิงทอพ้ืนถ่ินเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ โดยการใช้ภูมิปัญญาแนวคิดและทรัพยากรจากชุมชนในการสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์และ

สร้างกิจกรรมด้านส่ิงทอเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ให้สําหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาลมีส่วน

ร่วมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาส่ิงทอท่ีควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์  

 

4.1.1 การวิเคราะห์กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 

กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง แต่เดิมดําเนินกิจกรรมรวมกันกับบ้านนาปงพัฒนา ภายหลังมีการแยก

หมู่บ้าน หมู่บ้านนาปงพัฒนาได้แยกกลุ่มออกไป ในปี 2540 จึงต้ังกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ตําบล

สวก อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จํานวนสมาชิกท้ัง 40 ราย และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือวันท่ี 6 

กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีนางบัวลอย อุเทธิ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานกลุ่มฯ ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ 24 คน และ 

นางบัวลอย อุเทธิ ในฐานะประธาน ได้จัดเวทีประชาคม ชาวบ้านข้ึนโดยเปิดโอกาสและเชิญชวนให้แม่บ้านท่ี
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ว่างงานท่ีมีใจรักในการทอผ้ามาช่วยกันอนุรักษ์การทอผ้าออกแบบลายผ้าท่ีเป็นลายด้ังเดิม และรวบรวมผลผลิต

ของผ้านําไปขายให้อย่างเป็นระบบ โดยกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง ได้เข้าร่วมโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์(Otop) ของกระทรวงพาณิชย์ อีกท้ังยังเป็นผลิตภัณฑ์ระดับผลิตภัณฑ์ Otop  5 ดาว กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวงยังเป็นกลุ่มท่ีมีจุดเด่นคือ การทอผ้าโบราณ ส่งเสริมรายได้แก่ให้ผู้สูงอายุ และกลุ่ม

แม่บ้าน และรักษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ลดการละท้ิงถ่ินฐาน เพ่ือไปหางานต่างท้องถ่ิน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ให้มีความเข้มแข็งและถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนผ่านโครงการเยาวชนรักบ้านเกิด  

 

4.1.2 การวิเคราะห์ลักษณะผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง ในปัจจุบันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากแนวคิดมรดกทาง

ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถ่ิน ผสมผสานกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิต 

และยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทอผ้าเป็นการเสริมอาชีพของคนในชุมชน นออกจากการเป็นอาชีพ

เกษตรกร โดยกลุ่มมีหลักคิดการพัฒนา คือ การพัฒนาผ้าทอลายโบราณ โดยการนําเอาลายจากไหโบราณท่ีขุด

พบในพ้ืนท่ีมาผสมผสานกับลายเดิมเกิดเป็นลายบ่อสวกท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านซาวหลวง เป็นการ

พัฒนารูปแบบผ้าลายโบราณให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นและสร้างช่ือเสียงให้ท้องถ่ิน นอกจากน้ียังมีการอนุรักษ์และ

การสืบทอดผ้าลายโบราณโดยการจัดทาองค์ความรู้ เก่ียวกับผ้าทอลายโบราณ และเป็นการสืบทอดองค์ความรู้

ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป ซ่ึงองค์ความรู้ท่ีโดดเด่นเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับผ้าทอลายโบราณ และลายประยุกต์ เช่น 

ลายบ่อสวก ลายยกดอก ลายม่าน เป็นต้น ส่วนปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จในการทอผ้าคือ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีการผสมผสาน ลวดลายผ้า ให้เกิดความหลากหลายและการพัฒนาภูมิปัญญาด้านผ้าทอสู่สากล 

การมีส่วนร่วมของสมาชิก การบริหารจัดการแบบเอ้ืออาทร 

พ.ศ. 2546 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายคําเคิบซ่ึงเป็นลายด้ังเดิมของเมืองน่านของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

บ้านซาวหลวง  ได้ผ่านการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในระดับภาค  ซ่ึงเป็น

ส่วนสําคัญท่ีทําให้ยอดจําหน่ายและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นท่ีรู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน   

นอกจากน้ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวงยังเป็นกลุ่มท่ีมีจุดเด่น คือ การทอผ้าโบราณ ส่งเสริม

รายได้แก่ให้ผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้าน และรักษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ลดการละท้ิงถ่ินฐาน เพ่ือไปหางานต่าง

ท้องถ่ิน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนผ่านโครงการเยาวชนรัก

บ้านเกิด ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการคัดสรรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง 
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4.1.3 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : เป็นงานหัตถกรรมท่ีสร้างสรรค์ผลงานจากการสืบทอดภูมิปัญญาความรู้

จากผู้คนในชุมชน แนวคิดของการสร้างลวดลายมาจากการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวไทล้ือและลวดลายจากไห

โบราณ จึงทําให้มีลวดลายท่ีเป็นอัตลักษณ์แสดงออกถึงส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน  

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการคัดสรรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง 

1. Otop คัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว ระดับภาคเหนือ ประจําปี พ.ศ.2546 

2. Otop คัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับส่ีดาว ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ.2546 

3. Otop คัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับส่ีดาว ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ.2547 

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง  มีความสามารถในด้านการออกแบบลวดลายของผ้าทอ 

นอกเหนือจากลายโบราณด้ังเดิมแล้วยังคิดออกแบบลวดลายประยุกต์และลายประจําพ้ืนถ่ินพร้อมนําการใช้สี

ของเส้นด้ายในการทอ เพ่ือให้ผ้าทอมีสีสันท่ีสวยงามตามความต้องการของผู้บริโภค เน้นการผลิตท่ีได้คุณภาพ

และมาตรฐานเป็นสําคัญ 

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต : ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ, ด้ินเงิน, ด้ินทอง  

ราคาเฉล่ีย : กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอราคาเฉล่ีย 600 – 18,000 บาท 

การจัดจําหน่าย : จุดจําหน่ายอยู่ท่ี “กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง” ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน

ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Otop จังหวัดน่าน, ศูนย์การท่องเท่ียวจังหวัดน่านและงานแสดงสินค้าต่างๆ, ร้านจาง

ตระกูล, ร้านบ้านทนันไชย, ร้านสุภิศราผ้าไหม, ร้านฝ้ายเงิน, ร้านผ่องพรรณ, หออัตลักษณ์นครน่าน เป็นต้น 

และการส่ังผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค(Made To Order) 

 

4.1.4 การวิเคราะห์การตลาด 7Ps และ Swot ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 

การวิเคราะห์การตลาด 7Ps และ Swot ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงเพ่ือวิเคราะห์หา

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนักวิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้วยหลักการตลาด 7ps และการ

วิเคราะห์ Swot ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  

จุดแข็ง  

- ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงทอคิดเป็น 90% (ฝ้าย 70%, ไหม 10%, 

ด้ิน10% และไหมประดิษฐ์ 10%) และ2. ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์คิดเป็น 10% 

- ผลิตภัณฑ์ใช้การย้อมด้วยสีธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มสีโทนเย็น(Cool Tone) สีกลุ่มธรรมชาติ(Natural 

Tone) และกลุ่มสีเอิร์ธโทน(Earth Tone) 
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- ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมีลวดลายมีอัตลักษณ์และมีความประณีต การสร้างสรรค์ลวดลายจากลายโบราณ

และการประยุกต์ลวดลายโบราณให้มีความร่วมสมัย 

จุดอ่อน     

-  ขาดความรู้ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 

-  ขาดการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค  

-  ไม่สามารถผลิตจํานวนมากในเวลาท่ีจํากัด เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทําด้วยมือใช้เวลาในการผลิต

ค่อนนาน รวมถึงแรงงานมีไม่มากเพียงพอ 

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์คล้ายกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีในตลาด 

- ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ํา ขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

โอกาส 

- ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ กระแสของสินค้าท่ีมาจากวัฒนธรรมและกระแสสินค้าท่ีมาจาก

ธรรมชาติ สร้างให้เกิดโอกาสการขายท่ีมากข้ึน 

ภาวะคุกคาม 

- ค่านิยมในการใช้ผ้าทอพ้ืนเมืองในชีวิตประจําวัน(ระดับประเทศ)อยู่ในระดับต่ํา 

- คู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันมีมาก 

- มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนท่ีหลากหลาย  

2. ด้านราคาผลิตภัณฑ์  

จุดแข็ง 

- ราคาเฉล่ียของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
- ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ   

จุดอ่อน 

- ราคาสินค้าเท่ากับราคาตลาดท่ัวไป ทําให้โอกาสการขายได้อยู่ในระดับเดียวกับท้องตลาดโอกาส 

ภาวะคุกคาม 

- ภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยทําให้กําลังซ้ือของผู้บริโภคลดลง, ส่งผลให้ความต้องการสินค้าท่ีราคา
ต่ําลงกว่าปรกติ 
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3.ด้านจุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

จุดแข็ง 

-  จําหน่ายบริเวณท่ีเป็นสถานท่ีทอผ้า จึงไม่ต้องเสียค่าเช่าและสามารถขายสินค้าได้ทันที 

-  การจําหน่ายบนพ้ืนท่ีดิจิทัล เช่น Facebook (ซาวหลวงผ้าทอมือเมืองน่าน) เป็นต้น 

- นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดน่าน ส่งผลให้มีแนวโน้มการพัฒนาจุดขายเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

-  มีการจําหน่ายบริเวณโดยรอบจังหวัดน่านและมีการจําหน่ายบริเวณงานแสดงสินค้าท่ัวประเทศ 

จุดอ่อน 

- แหล่งขายอยู่ห่างจากตัวเมือง ดังน้ันจึงพลาดโอกาสการขายกับนักท่องเท่ียวอ่ืน ๆ กลุ่มลูกค้าอ่ืนด้วย

เข่นกัน 

- ช่องทางการจําหน่ายบนช่องทางดิจิทัลพบได้น้อยและไม่หลากหลาย 

ภาวะคุกคาม 

- สภาวะเศรษฐกิจของประเทษทําให้จุดจัดจําหน่ายภายในประเทศบางจุดลดลง 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 

จุดอ่อน 

- ไม่พบการทํากิจกรรมส่งเสริมการขาย  

5. ด้านบรรจุภัณฑ์  

จุดอ่อน 

- ขาดการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์, ไม่สามารถระบุ, บ่งบอกแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน      

6. ด้านบุคลากร  

จุดแข็ง 

- ครูภูมิปัญญาส่ิงทอพ้ืนถ่ินท่ีสามารถทอผ้าจากมรดกภูมิปัญญาได้ กลุ่มสตรีสูงวัยประมาณ 10 -15 

คน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการทอสูง 

- พบบุคลากรวัยรุ่นท่ีพร้อมพัฒนามรดกทางภูมิปัญญาส่ิงทอพ้ืนถ่ิน(นายกรกฏ แปลงใจ) 

จุดอ่อน 

 - ขาดบุคลากรท่ีจะสานต่อมรดกทางภูมิปัญาส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 

7. ด้านความโดดเด่น  

จุดแข็ง 

- ผ้าทอพ้ืนถ่ินท่ีมีอัตลักษณ์ชัดเจน มีลวดลายการจัดองค์ประกอบลายทอท่ีสวยงาม 
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โอกาส 

-  การพัฒนาลวดลายท่ีมีเอกลักษณ์ ทําให้ผ้าทอพ้ืนถ่ินสามารถนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกมาก  

 

4.1.5 สรุปการวิเคราะห์กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 

จากการหาข้อมูล สํารวจพ้ืนท่ี สัมภาษณ์และวิเคราะห์การตลาด 7Ps และ Swot ของกลุ่มทอผ้าย้อม

สีธรรมชาติบ้านซาวหลวง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงเป็นการร่วมมือกัน

พัฒนาส่ิงทอพ้ืนถ่ินจากคนในชุมชนโดยการรวมรวมกลุ่มสตรีประมาณ 10-15 คน เพ่ือเป็นการช่วยสร้างรายได้

เสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม มุ่งเน้นการทําผลิตภัณฑ์ต้นน้ํากลุ่มผ้าทอมือ คิดเป็น 90 % และ

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ 10 % ลวดลายของกลุ่มมีอัตลักษณ์และมีความความร่วมสมัย ด้วยการพบครูภูมิปัญญาท่ี

เช่ียวชาญการทอผ้า สร้างให้เกิดลวดลายท่ีมีอัตลักษณ์และการทอท่ีมีความประณีต อีกท้ังผู้วิจัยพบว่า กลุ่มทอ

ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงขาดการพัฒนาต่อยอดทางด้านผลิตภัณฑ์ปลายน้ํา การออกแบบผลิตภัณฑ์

และการแปรรูปสินค้าจากส่ิงทอพ้ืนถ่ิน ท่ีสามารถสร้างโอกาสในการขยายขีดความสามารถทางด้านการตลาด  

 

4.2 การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด 

4.2.1 ตราสินค้าจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) 

 
ภาพท่ี 8 ภาพตราสัญลักษณ์ตราสินค้า จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) 

 

ตราสินค้าจิม ทอมป์สัน  ผลิตโดยบริษัทจิม ทอมป์สัน(อุตสาหกรรมไหมไทย) จํากัด  เป็นตราสินค้าใน

ธุรกิจส่ิงทอผ้าไหมของประเทศไทย  เป็นท่ีรู้จักในฐานะเอเชียแบรนด์ท่ีมีศักยภาพขยายสู่ความเป็นตราสินค้า

ไลฟ์สไตล์ในระดับสากล  ตราสินค้าจิม ทอมป์สันมีประวัติการก่อต้ังมาอย่างยาวนานต้ังแต่ปี 1951 หรือก่อต้ัง

มากว่า 50 ปี  โดยนายทหารอเมริกันท่ีอยู่ในประเทศไทย  ท่ีมีความสนใจและช่ืนชอบในวัฒนธรรมผ้าไหมอีสาน

ของไทย  ปัจจุบันตราสินค้าจิมทอมป์สันมีแหล่งผลิตหรือฟาร์มไหมของตนเองต้ังอยู่ท่ีอําเภอปักธงชัย  จังหวัด



 73 

นครราชสีมา  และมีสาขามากกว่า  50 สาขาในประเทศไทย  สิงคโปร์  มาเลเชีย  ดูไบ  บรูไนและญ่ีปุ่น  ตรา

สินค้าเน้นกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเท่ียวท่ีต้องการซ้ือสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย  โดยมากกว่า 

40% ของผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นชาวญ่ีปุ่น(Martin, 2006)  ส่วนกลุ่มลูกค้าคนไทยน้ันจะเป็นกลุ่มวัย

กลางคนท่ีมีกําลังซ้ือค่อนข้างสูง 

 

 
ภาพท่ี 9 ภาพร้านค้า จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) 

 

 
ภาพท่ี 10 ภาพร้านค้า จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) 
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ภาพท่ี 11 ภาพสินค้า จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) 
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 สินค้าและอัตลักษณ์ตราสินค้าจิมทอมป์สัน เป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างดีไซเนอร์และการ

ออกแบบลวดลายผ่านผ้าไหมท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยท่ีมีความหรูหรา  นอกจากน้ีสินค้าของจิม 

ทอมป์สันมีการนําผ้าไหมมาให้ร่วมกันกับกับฝ้าย  โพลีเอสเตอร์  ลินินและวูล  เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ท่ีแปลก

ใหม่(GotoManager,2555)  สามารถสรุปกลุ่มสินค้าได้แก่  สินค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย  สินค้าเคร่ืองแฟช่ัน

เคร่ืองประดับ  สินค้าประดับตกแต่งบ้าน  สินค้าของขวัญของชําร่วย  สินค้าอุปโภคบริโภคและร้านอาหาร (ศิว

รี, 2559) 

 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของจิมทอมป์สัน 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT - มีสินค้าท่ีผลิตจากผ้า

ไหมไทย 

- มีประเภทสินค้า

หลากหลาย 

-  รูปแบบสินค้าเหมาะ

กับตลาดระดับบนและ

กลุ่มนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ 

- ขายได้ดีในตลาด

เคร่ืองแต่งกายและ

สินค้าไลฟ์สไตล์ท่ี

ต้องการนําเสนอ

ภาพลักษณ์ของความ 

เฮอริเทจ 

- การถดถอยของ

กลุ่มกําลังซ้ือท่ีเป็น

นักท่องเท่ียวต่างชาติ 

 

PRICE - ราคาสินค้าเหมาะสม

กับคุณภาพและ

กลุ่มเป้าหมาย 

- สินค้าราสูงไม่

สามารถขยายกลุ่ม

ผู้บริโภคได้ 

- - การถดถอยของ

ภาวะเศรษฐกิจทําให้

คนใช้จ่ายเงินน้อยลง 

PLACE - มีจุดจําหน่ายท่ี

หลากหลายท้ังใน

ห้างสรรพสินค้าและ

ร้านค้าปลีกของตนเอง 

อีกท้ังมีจุดจัดจําหน่าย

ในสนามบิน และผ่าน

ช่องทางออนไลน์ 

- การมีจุดจัดจําหน่าย

มากทําให้ต้นทุนของ

ตราสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 

- ห้างสรรพสินค้ามีการ

จัดโปรโมช่ันเพ่ือ

กระตุ้นยอดขาย 

- ภาวะโรคระบาด

ส่งผลต่อการขาย ณ 

จุดจัดจําหน่ายใน

สนามบิน 

PROMOTION - การขายสินค้าหน้า

ร้าน และสินค้าผ่านส่ือ

- การโปรโม มี

ค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง

ต่อคร้ัง 

-  - ปัญหาการถดถอย

ของการท่องเท่ียว
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

ออนไลน์ เช่น 

website , facebook  

- มีการจัดโปรโมช่ัน

ร่วมกับกิจกรรมเท่ียว

ชมฟาร์มท่ีเป็นแหล่ง

ผลิตในทุกปี 

 

 

เน่ืองจากภาวะโรค

ระบาดและเศรษฐกิจ 

PACKAGING - มีบรรจุภัณฑ์เหมาะ

กับสินค้าแต่ละ

ประเภท 

 

- ต้นทุนของบรรจุ

ภัณฑ์ 

-  - 

PEOPLE - องค์กรก่อต้ังมาอย่าง

ยาวนาน มีการร่วมมือ

ของชุมชนในพ้ืนท่ีภาค

ผลิต 

 

-  

 

- - 

PURPLE COW - มีการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรร่วมและ

วัฒนธรรมเพ่ือเป็นจุด

ขายและสร้าง

ภาพลักษณ์ของตรา

สินค้าในทุกปี 

- - คนหันมาให้ความ

สนใจกับการท่องเท่ียว

รูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงส่งผล

ต่อยอดขายสินค้า 

- 

 

ตราสินค้าจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) พบว่า จุดแข็ง คือ ด้านผลิตภัณฑ์คือมีสินค้าท่ีผลิตจากผ้า

ไหมไทย มีสินค้าหลากหลาย และ มีจุดจัดจําหน่ายท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านจุดอ่อน คือ รูปแบบ

สินค้าเหมากับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และต้นทุนด้านสินค้าราคาสูงโอกาส คือ คู่แข่งทางการแข่งขันของ

ตลาดกลุ่มงานหัตถกรรมมีน้อย ขายได้ดีในตลาดเคร่ืองแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ท่ีต้องการนําเสนอ

ภาพลักษณ์ของความ เฮอริเทจ ภาวะคุกคาม คือ  ความถอดถอยของเศรษฐกิจและภาวะโรคระบาด 
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4.2.2 ตราสินค้า  ซาร่า โฮม (ZARA HOME) 

 

ภาพท่ี 12 ภาพตราสัญลักษณ์ตราสินค้า ซาร่า โฮม (ZARA HOME) 

 

ซาร่า โฮม(ZARA HOME) เป็นแบรนด์ท่ีจําหน่ายเคร่ืองใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้านท่ีมีผลิต

ภัณท์ท่ีมีความหลากหลายจากประเทศสเปน โดย บริษัท อาร์เอสเอช เฟอร์นิชช่ิง (ประเทศไทย) จํากัด ผู้นํา

เข้าและจัดจําหน่ายแบรนด์สินค้าแฟช่ัน เช่น เส้ือผ้าแบรนด์ ซาร่า (ZARA), มาสสิโม ดุตติ (Massimo Dutti), 

เบิร์ชก้า (Bershka), พูล แอนด์ แบร์ (Pull & Bear) เข้ามาในประเทศไทย  

บริษัท อาร์เอสเอช เฟอร์นิชช่ิง (ประเทศไทย) จํากัด เป็นตัวแทนนําเข้าของตกแต่งบ้านและเคร่ืองใช้

ภายในบ้านภายใต้แบรนด์ซาร่า โฮม เข้ามาในประเทศไทย อาทิ เคร่ืองใช้ในห้องนอน, ห้องน้ํา อุปกรณ์และ

เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร รวมท้ังเฟอร์นิเจอร์ จนถึงของตกแต่งบ้าน ชุดนอน ชุดแต่งกายภายในบ้าน เคร่ืองหอม 

และของใช้สําหรับเด็ก ปัจจุบัน ซาร่า โฮม เปิดดําเนินธุรกิจใน 39 ประเทศท่ัวโลก มีสาขามากถึง 363 สาขา 

ซาร่า โฮม ในประเทศไทยถือว่าเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ซาร่า โฮม เป็นส่วนขยายทางการตลาดเพ่ิม เน่ืองจากตลาดบ้านและคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมี

การเติบโตสูง จึงเป็นโอกาสท่ีน่าสนใจ รวมท้ังพฤติกรรมผู้บริโภค มีความต้องการสินค้าตกแต่งบ้านมากข้ึน 

นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นแฟนพันธ์ุแท้ของแบรนด์ซาร่า ท่ีรอคอยการมา เปิดตัวของ "ซาร่า โฮม" โดย 

นางสาวพรช่ืน งามพร้อมพันธ์ุ ผู้จัดการ ฝ่ายส่ือสารการตลาด กลุ่มบริษัทอาร์เอสเอช ประเทศไทย กล่าวว่า 

แบรนด์ของตกแต่งบ้านท่ีวางขายอยู่ในตลาดเมืองไทยขณะน้ี ยังไม่มีแบรนด์ไหนท่ีมีคอนเซ็ปต์แบบแฟช่ันอย่าง

ชัดเจนเหมือนกับสินค้าของซาร่า โฮม โดยได้วางกลยุทธ์รูปแบบการทําตลาดคล้ายกับกลุ่มสินค้าฟาสต์แฟช่ัน

ของซาร่า น่ันก็คือ การเป็นแบรนด์ "Fashion Home" มีระดับราคาท่ีเข้าถึงง่าย และเพ่ือเป็นการดึงดูดและ

สร้างความคึกคักด้วยการเปล่ียนวินโดว์สดิสเพลย์ทุกๆ 3 อาทิตย์เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ ดึงดูดให้ลูกค้าเดิน

เข้ามาในร้าน และการใช้กล่ินอโรม่าภายในร้านท่ีจะเปล่ียนตามฤดูกาล รวมถึงเพลงท่ีบรรเลงให้ความผ่อน

คลายขณะเลือกซ้ือสินค้า  
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ภาพท่ี 13 ภาพร้านค้า ซาร่า โฮม (ZARA HOME) 
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ภาพท่ี 14 ภาพสินค้า ซาร่า โฮม (ZARA HOME) 
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของ ซาร่า โฮม (ZARA HOME) 

7p’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

Product เป็นสินค้าตกแต่งบ้าน

แฟชั่น 

คุณภาพของสินค้าด ี

ประเภทสินค้าหลากหลาย 

สินค้าบางประเภทไม่

เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศ

ไทย  

ความภักดีและความเชื่อ

มันจากแบรนด์เครื่องแต่ง

กาย(zara) สร้างให้เกิด

ความมั่นใจในตราสินค้า 

zara home 

การถดถอยของภาวะ

ทางเศรษฐกิจ 

Price - ราคาสินค้าจับต้องได้

เหมาะสมกับคุณภาพ 

- คู่แข่งไม่สามารถกําหนด

ราคาสินค้าในรูปแบบ

สไตล์เดียวกันได้ 

- การถดถอยของภาวะ

เศรษฐกิจ 

Place - มีจุดจําหน่ายทีเ่ป็น

ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

ช่องทางออนไลน์ไม่

สามารถซื้อสินค้าได้ 

จุดจัดจําหน่ายที่

สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์

ของกลุ่มเป้าหมาย มีการ

เดินทางที่สะดวก 

- ภาวะโรคระบาดส่งผล

ต่อการขายช่องทางพื้นที่

ขายที่มีการกําหนดการ

เปิดปิดและช่องทาง

ออนไลน์ที่ไมส่ามารถซื้อ

สินค้าได ้

Promotion - มีการจัดโปรโมชั่น

ส่วนลดสินค้าตามเทศกาล 

- -  -  

Packaging - มีบรรจุภัณฑ์เหมาะกับ

สินค้าแต่ละประเภท 

แข็งแรงและสวยงาม 

-  - ผู้ใช้สามารถให้เป็น

ของขวัญได้เนื่องจากบรรจุ

ภัณฑ์มีความสวยงาม 

- 

People - มีการพัฒนาบุคลากร

และคัดสรรบุคลากรที่มี

คุณภาพในการทํางาน 

-  

 

- การพัฒนาบุคลากรทํา

เกิดผลดีด้านการบริการที่

เหนือคู่แข่ง 

- 

Purple 

Cow 

การพัฒนาและใช้กลยุทธ ์

เหมือนกับกลุ่มสินค้า

เสื้อผ้า สร้างความภักดีแก่

กลุ่มเป้าหมาย 

- - - ภาวะโรคระบาดและ

การถดถอยของภาวะ

เศรษฐกิจ 

 

สรุปตราสินค้า ซาร่า โฮม (ZARA HOME) พบว่า จุดแข็ง คือ สไตล์ของสินค้าเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน

แนวแฟช่ัน คุณภาพสินค้ากับราคาอยู่ในระดับคุณภาพดี มีความภักดีและมีช่ือเสียงอย่างยาวนาน ด้านจุดอ่อน 
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คือ สินค้าบางประเภทไม่เหมาะสมกับ สินค้าบางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

โอกาส คือ ความภักดีและความเช่ือมันจากแบรนด์เคร่ืองแต่งกาย(zara) สร้างให้เกิดความม่ันใจในตราสินค้า 

zara home ภาวะคุกคาม คือ  ความถอดถอยของเศรษฐกิจและภาวะโรคระบาด 

4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์คู่แข่งตราสินค้า 

 จากการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดของตราสินค้าจิม ทอมป์สัน(Jim Thompson) และ ซาร่าโฮม

(ZARA HOME) พบว่า ท้ังสองตราสินค้าให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น การสร้างสินค้าท่ีมีจุดเด่น(จากผ้าไหมไทย)หรือสไตล์(แนวทางสินค้าแฟช่ัน) เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับ

สินค้าในตลาด ในด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท้ังสองตราสินค้า พบจุดอ่อน เช่น รูปแบบของสินค้าท่ีไม่

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย หรือการใช้งานของสินค้าบางประเภทท่ีไม่สอดคล่องกับสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย อีกท้ังพบโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มงานตกแต่งภายในและเคหะส่ิงทอ

ท่ีใช้งานงานหัตถกรรมพ้ืนถ่ินมีคู่แข่งทางการตลาดน้อย ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการสร้างสรรค์ตราสินค้าใน

ลําดับต่อไป  

 

4.3  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเจเนอเรช่ันมี (Generation Me) เกิดจากการรวมกลุ่มของเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) 

กลุ่มคนท่ีเกิดในระหว่างปี ค.ศ.1964-1978, เจเนอเรช่ันวาย(Generation Y) กลุ่มคนท่ีเกิดในระหว่างปี ค.ศ. 

1979-1995 และ เจเนอเรช่ันแซด (Generation Z) กลุ่มคนท่ีเกิดในระหว่างปี ค.ศ. 1996-ปัจจุบัน ซ่ึงท้ังสาม

เจเนอเรช่ันถูกแบ่งตามช่วงปีท่ีเกิด วัยท่ีแตกต่างกันกับสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย ทําให้ท้ัง

สามเจเนอเรช่ันมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป แต่มีพฤติกรรมด้านกิจกรรมท่ีให้ความสนใจคล้ายกัน อาทิ 

การใช้อินเตอร์เนต, การใช้โซเชียลมีเดีย, การร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสร้างประโยชน์ให้แก่

สังคมและส่ิงแวดล้อม, กิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน ความบันเทิงความผ่อนคลาย ไม่เครียด, กิจกรรมท่ี

แสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือนบธรรมเนียมต่างๆ ท่ีพึงปฏิบัติและเป็นหน้าท่ีของตนเอง ท้ังการพูดภาษา

พ้ืนเมือง/ภาษาท้องถ่ิน, กิจกรรมท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย, การไปเท่ียวตามสถานท่ี

แปลกใหม่ กิจกรรมแปลกใหม่,ช่ืนชอบและติดตามเทรนด์แฟช่ัน, รักษาส่ิงแวดล้อม, คํานึงถึงความสัมพันธ์ของ

ครอบครัวมากท่ีสุด, จะเลือกใช้สินค้าท่ีมีสไตล์, เป็นผู้ท่ีให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยต่างๆ 
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ภาพท่ี 15 ภาพกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอร์เรช่ันมี 

 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม 

4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม  

 

1. ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 นักออกแบบท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

ภายใน : การนําส่ิงทอพ้ืนถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่งภายใน

และกลุ่มสินค้าประเภทเคหะส่ิงทอ เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและเห็นด้วยอย่างย่ิง หากมีการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นด้านความ

สวยงามบนลักษณะการใช้งานสมัยใหม่ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้เกิดความ

อบอุ่นของพ้ืนท่ีท่ีส่ือถึงพ้ืนถ่ินและความเป็นไทยหรือเอเชียอย่างกลมกลืนกับลักษณะการอยู่อาศัยในสมัยใหม่  

2. ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 นักออกแบบท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

ภายใน : เน่ืองจากได้รับความนิยมตามกระแสแห่งการอนุรักษ์งานฝีมือ เป็นภูมิปัญญาอนุรักษ์และสืบทอดงาน

ฝีมือท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปสู่การเป็นสินค้าหลากหลายประเภท และการขยายตลาด พัฒนา

ลวดลาย ให้มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดผ้าทอท่ีปัจจุบันกําลังเร่ิมได้รับความนิยมตามกระแส

แห่งการอนุรักษ์งานฝีมือ อีกท้ัง ปรับให้เข้ากับกิจกรรมการใช้งาน สามารถเข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี เป็นภูมิ

ปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สามารถนํามาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้ 
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 3. ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ผู้เช่ียวชาญด้านเคหะส่ิงทอ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์ : 

การนําส่ิงทอพ้ืนถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่งภายในและกลุ่ม

สินค้าประเภทเคหะส่ิงทอ ต้องมีการพัฒนาประเภทของวัสดุ ด้านการใช้งาน พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ี

ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และทําความสะอาดง่าย ด้านความสวยงามในการออกแบบวางลายไม่ควร

เสียคุณค่าของลายทอในแต่ละส่วนลาย และ ลวดลายประยุกต์สามารถเข้าได้ดีกับสินค้าตกแต่งชนิดอ่ืนๆ และ

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว หากเป็นชุมชนท่องเท่ียวครบวงจรอาจได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 

4. ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายผู้บริโภคเจนเนอร์เรช่ันมี(ME)ท่ีอาศัยอาคารชุด

ประเภทห้องสตูดิโอ  : การนําส่ิงทอพ้ืนถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทของ

ตกแต่งภายในและกลุ่มสินค้าประเภทเคหะส่ิงทอ เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า เน้นการใช้งานท่ีเหมาะสมและมี

ความสวยงามร่วมสมัย เน่ืองจากคอนโดลักษณะห้องจะมีการออกแบบแนวร่วมสมัย มีเร่ืองราวและมีท่ีมาท่ีไป 

และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ให้ความเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลองทํา สัมผัสประสบการณ์ในการร

ทําผ้า 

5. ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายผู้บริโภคเจนเนอร์เรช่ันมี(ME)ท่ีอาศัยอาคารชุด

ประเภทห้องสตูดิโอ  : การนําส่ิงทอพ้ืนถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทของ

ตกแต่งภายในและกลุ่มสินค้าประเภทเคหะส่ิงทอ ถ้าใช้ตกแต่งเฉยๆ อาจจะต้องทําให้ดูทันสมัยเข้ากับยุค

ปัจจุบัน เน่ืองจากพอเรานึกถึงผ้าทออาจจะคิดว่ามันเก่าอาจจะทําให้บ้านดูโบราณ ถ้าทําให้ทันสมัยจะน่าสนใจ

มาก หากว่า ผ้าทอถ้ามีความด้ังเดิมมากไปความรู้สึกมันจะเปล่ียนไป ดูโบราณ ไม่เข้ากับlifestyle 

6. ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 6 กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายผู้บริโภคเจนเนอร์เรช่ันมี(ME)ท่ีอาศัยอาคารชุด

ประเภทห้องสตูดิโอ  : การนําส่ิงทอพ้ืนถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทของ

ตกแต่งภายในและกลุ่มสินค้าประเภทเคหะส่ิงทอ ทําลวดลายสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ผ้าทอพ้ืนเมืองมี

ความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่แล้ว ถ้ามีการออกแบบท่ีทันสมัย เน้นความแปลกใหม่ในการออกแบบ คิดว่าน่าจะ

พัฒนาช้ินงานให้น่าใช้ และเป็นท่ีสนใจได้ ดูไม่ย้อนยุคจนเกินไป เน่ืองจากรูปแบบคอนโดนในปัจจุบัน เน้น

ออกแบบทันสมัย และ ราคาสามารถจับต้องได้ ไม่สูงเกินไป  
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4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

4.4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉล่ียร้อยละ 

 

1. รูปแบบสินค้าตกแต่งบ้านท่ีมาจากทุนทางวัฒนธรรม ท่ีท่านให้ความสนใจ 

 
ภาพท่ี 16 แสดงความสนใจรูปแบบสินค้าตกแต่งบ้านท่ีมาจากทุนทางวัฒนธรรม 

 

จากแผนภูมิแสดงความสนใจตกแต่งส่วนพ้ืนท่ีในห้อง studio กับ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่ม

ตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า แนวทางการออกแบบสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบทันสมัยคิดเป็นร้อยละ 

55.6, แนวทางการออกแบบสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบร่วมสมัยคิดเป็นร้อยละ 33.3, แนวทางการ

ออกแบบสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบท้องถ่ินเป็นร้อยละ 11.1 

 

2. ความสนใจรูปแบบลวดลายส่ิงทอสินค้าตกแต่งบ้านจากทุนทางวัฒนธรรม 

 
ภาพท่ี 17 ความสนใจรูปแบบลวดลายส่ิงทอสินค้าตกแต่งบ้านจากทุนทางวัฒนธรรม 
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จากแผนภูมิแสดงความสนใจตกแต่งส่วนพ้ืนท่ีในห้อง studio กับ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่ม

ตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ให้ความสนใจกับรูปแบบส่ิงทอท่ีมีลวดลายประยุกต์ให้ร่วมสมัยคิดเป็นร้อยละ 88.9 

และให้ความสนใจกับรูปแบบส่ิงทอท่ีมีลวดลายด้ังเดิมคิดเป็น ร้อยละ 11.1 

 

3. ประเภทของสินค้าตกแต่งบ้านจากส่ิงทอจากทุนทางวัฒนธรรม  

 
ภาพท่ี 18 ประเภทของสินค้าตกแต่งบ้านจากส่ิงทอจากทุนทางวัฒนธรรม 

 

จากแผนภูมิแสดงความสนใจประเภทของสินค้าตกแต่งบ้านจากส่ิงทอจากทุนทางวัฒนธรรม ภายใน

ห้อง studio กับ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ มี

รายละเอียดดังน้ี หมอนอิง คิดเป็นร้อยละ 66.7, เบาะรองน่ังและเคร่ืองนอน ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน คิดเป็น

ร้อยละ 55.6, โซฟาปรับเปล่ียนได้และม่านหน้าต่าง คิดเป็นร้อยละ 44.4, โคมไฟต้ังโต๊ะคิดเป็นร้อยละ33.3,

เบาะอิงคิดเป็นร้อยละ33.3, พรม คิดเป็นร้อยละ33.3, ผ้าคาดโซฟา คิดเป็นร้อยละ33.3, ผ้าคาดเตียง คิดเป็น

ร้อยละ33.3, ฉากก้ัน คิดเป็นร้อยละ33.3, กรอบรูป คิดเป็นร้อยละ33.3, ผ้ารองแก้ว คิดเป็นร้อยละ33.3, ผ้าปู

โต๊ะอาหาร คิดเป็นร้อยละ33.3, ผ้าตกแต่งอุปกรณ์เก่ียวกับมือถือ คิดเป็นร้อยละ22.2, ถุงผ้าคิดเป็นร้อยละ

22.2, ท่ีใส่จดหมายคิดเป็นร้อยละ22.2, โคมไฟติดผนังคิดเป็นร้อยละ11.1, ท่ีก้ันประตู คิดเป็นร้อยละ11.1, ท่ี

ใส่กระดาษชําระ คิดเป็นร้อยละ11.1  
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4. ความสนใจเก่ียวกับกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชุมชนทอผ้า  

 
ภาพท่ี 19 ความสนใจเก่ียวกับความสนใจเก่ียวกับกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชุมชนทอผ้า  

จากแผนภูมิ แสดงความสนใจเก่ียวกับความสนใจเก่ียวกับกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริเวณ

ชุมชนทอผ้ากับผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า การรวมกิจกรรมเก่ียวกับการทอผ้า

ได้รับความสนใจสูงคิดเป็นร้อยละ 66.7, กิจกรรมการทอผ้าเป็นของท่ีระลึกคิดเป็นร้อยละ22.2 กิจกรรมการ

สาธิตการทอผ้าโดยคนในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 11.1 

 

5. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชุมชนทอผ้า  
 

 
 

ภาพท่ี 20 ความสนใจเก่ียวกับระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมบริเวณชุมชนทอผ้า  

 

จากแผนภูมิแสดงความสนใจเก่ียวกับระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมบริเวณชุมชนทอผ้ากับ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ระยะเวลาเฉล่ีย 
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1-2 ช่ัวโมงได้รับความสนใจสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 66.7, ระยะเวลา 3-4 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 

ระยะเวลา 4-6 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 11.1 

 

6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชุมชนทอผ้า  

 
ภาพท่ี  21 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชุมชนทอผ้า 

 

จากแผนภูมิแสดงความสนใจต่อค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชุมชน

ทอผ้ากับ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ราคาเฉล่ียในการเข้าร่วมกิจกรรม 600-

800 บาท ได้รับความสนใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.6 , ราคาเฉล่ียในการเข้าร่วมกิจกรรม 800-1,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ33.3 และราคาเฉล่ียในการเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 -1,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.1  

4.2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาค่าคะแนนรวม ค่าเฉล่ีย

ความเหมาะสมของคําตอบ นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ จําแนกรายข้อในแบบสอบถาม

ระดับ ดังน้ี 

 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด   ให้มีค่าคะแนนเป็น 5 

 มีความเหมาะสมมาก   ให้มีค่าคะแนนเป็น 4 

 มีความเหมาะสมปานกลาง  ให้มีค่าคะแนนเป็น 3 

 มีความเหมาะสมน้อย   ให้มีค่าคะแนนเป็น 2 

 มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด   ให้มีค่าคะแนนเป็น 1 

จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูปพร้อมกําหนดเกณฑ์การให้ค่าเฉล่ีย ดังน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึงระดับความเหมาะสมมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับความเหมาะสมปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความเหมาะสมน้อย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

 

1. ข้อมูลความสนใจในการตกแต่งพ้ืนท่ีในห้อง studio condominium  

ตารางค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของความสนใจในการตกแต่งพ้ืนท่ีใน

ห้อง studio condominium  

 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงความสนใจตกแต่งส่วนพ้ืนท่ีในห้อง studio 

ข้อ บริเวณพ้ืนท่ี X S.D ระดับความ

เหมาะสม 

1 บริเวณพ้ืนท่ีส่วนตัว 4.22 0.83 เหมาะสมมาก 

2 บริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง 4.11 0.93 เหมาะสมมาก 

3 บริเวณพ้ืนท่ีห้องน้ํา 3.00 1.32 เหมาะสมปาน

กลาง 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จากตาราง แสดงแนวโน้มความสนใจตกแต่งส่วนพ้ืนท่ีในห้อง studio กับ ผู้เช่ียวชาญ 

นักออกแบบและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า แนวโน้มการให้ความสนใจกับการตกแต่งบริเวณพ้ืนท่ีส่วนตัวอยู่

ในระดับเหมาะสมมาก(X = 4.22, S.D. = 0.83) แนวโน้มการให้ความสนใจกับการตกแต่งบริเวณพ้ืนท่ี

ส่วนกลางอยู่ในระกับเหมาะสมมาก (X = 4.11, S.D. = 0.93) แนวโน้มการให้ความสนใจกับการตกแต่งบริเวณ

พ้ืนท่ีห้องน้ําอยู่ในระดับ เหมาะสมปานกลาง (X = 3.00, S.D. = 1.32)  

 

2. ความสําคัญการใช้ทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินกับสินค้าตกแต่งบ้าน  
ตารางค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของความสําคัญการใช้ทุนทาง

วัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินกับสินค้าตกแต่งบ้าน  
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงความสําคัญการใช้ทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินกับสินค้าตกแต่งบ้าน 

ข้อ ความเหมาะสม/ความสําคัญ X S.D ระดับความ

เหมาะสม 

1 ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม 4.00 0.87 ความเหมาะสม

มาก 

2 การผลิตโดยคนในชุมชน 4.00 0.71 ความเหมาะสม

มาก 

3 แนวคิดหรือท่ีมาเช่ือมโยงจากความเช่ือ

โบราณ 

3.33 1.12 เหมาะสมปาน

กลาง 

4 มีความดึงดูดด้านการออกแบบ 4.67 0.71 ความเหมาะสม

มากท่ีสุด 

5 การใช้ลวดลายโบราณในการผลิตของ

ตกแต่งบ้าน 

3.44 1.01 เหมาะสมปาน

กลาง 

6 การประยุกต์ลวดลายโบราณให้เกิด

ความร่วมสมัย 

4.78 0.44 ความเหมาะสม

มากท่ีสุด 

7 ความเหมาะสมของราคา 4.22 0.67 ความเหมาะสม

มาก 

8 ความแข็งแรง/ความทนทาน 4.78 0.44 ความเหมาะสม

มากท่ีสุด 

9 ประโยชน์การใช้งานมีความเหมาะสม 4.89 0.33 ความเหมาะสม

มากท่ีสุด 

10 ขนาดของสินค้ามีความเหมาะสมกับการ

ใช้งาน 

4.67 0.50 

 

ความเหมาะสม

มากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จากตาราง แสดงแนวโน้มความสนใจตกแต่งส่วนพ้ืนท่ีในห้อง studio กับ 

ผู้เช่ียวชาญ นักออกแบบและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค พบว่า ประโยชน์การใช้งานท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

ความเหมาะสมมากท่ีสุด(X = 4.89, S.D. = 0.33), การประยุกต์ลวดลายโบราณให้เกิดความร่วมสมัยและ

ความแข็งแรงทนทานของวัสดุอยู่ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด(X = 4.78, S.D. = 0.44), ความดึงดูดด้าน
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การออกแบบและขนาดของสินค้ามีความเหมาะสมต่อการใช้งานอยู่ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด(X = 

4.67, S.D. = 0.71), ความเหมาะสมของราคาอยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง(X = 4.22, S.D. = 0.67), 

ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก(X = 4.00, S.D. = 0.87), การผลิตโดยผู้คน

ในชุมชนอยู่ในระดับมาก(X = 4.00, S.D. = 0.71), การใช้ลวดลายโบราณในการผลิตสินค้าตกแต่งบ้านอยู่ใน

ระดับความเหมาะสมปานกลาง(X = 3.44, S.D. = 1.01), การใช้แนวคิดหรือท่ีมาท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือ

โบราณอยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง(X = 3.33, S.D. = 1.12) 

 

4.5 แนวทางการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์บ้านซาวหลวง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน  พบว่า เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์

ประเภทต้นน้ําและปลายน้ํา กล่าวคือ มีการดําเนินการผลิตส่ิงทอประเภทผ้าผืน และจัดจําหน่ายเองอีกท้ังยัง

ผลิตส่ิงทอเพ่ือส่งไปจําหน่ายตามจุดขายต่างๆ ท้ังเป็นการฝากจําหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆในจังหวัดน่าน

และจัดจําหน่ายบริเวณศูนย์ผลิตส่ิงทอและงานเทศกาลต่างๆ  จากการวิเคราะห์จุดแข็งของกลุ่มทอผ้าบ้านซาว

หลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน คือ อัตลักษณ์ท่ีสร้างจากความสามารถในการผลิตส่ิงทอท่ีใช้ทุนทางวัฒนธรรม

ชาวไทล้ือในการสร้างสรรค์ลวดลาย ท้ังน้ีจากการสํารวจตลาดและวิเคราะห์ตลาดสินค้าประเภทส่ิงทอจากทุน

ทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน พบช่องว่างทางการตลาดในการขยายตลาดสินค้า สร้างเป็นตราสินค้าใหม่ประเภท

ส่ิงทอสู่กลุ่มสินค้าประเภทเคหะส่ิงทอและของตกแต่งบ้าน ท้ังน้ีแนวทางการพัฒนายังขาดการพัฒนาลวดลาย

ให้ร่วมสมัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าประเภทเคหะส่ิงทอ เพ่ือสอดคล้องกับไลฟ์

สไตล์กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาลวดลายและจัดกลุ่มประเภท

สินค้าและผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

4.5.1 ตราสินค้า ซาวหลวง (soul luang)  

 
ภาพท่ี 22 ภาพตราสัญลักษณ์ ซาวหลวง (soul luang) 
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การพัฒนาตราสินค้าด้วยการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของสินค้าจากช่ือกลุ่ม บ้านซาวหลวง 

โดยใช้ช่ือ “ซาวหลวง”   

จากการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดเพ่ือหาแนวทางในการสร้างสรรค์และกําหนดตําแหน่ง

ทางการตลาดของตราสินค้า “ซาวหลวง”   โดยกําหนดตําแหน่งจากการตลาดจากการวิเคราะห์

ตําแหน่งของราคาเฉล่ียสินค้าคู่แข่งและสไตล์การผลิตสินค้าระหว่างงานหัตถกรรมและงาน

อุตสาหกรรม โดยสามารถกําหนดตําแหน่งทางการตลาดได้ดังน้ี  

 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพสรุปตําแหน่งตราสินค้าใหม่ 

 

4.5.2 การแบ่งกลุ่มสินค้าสําหรับตราสินค้าซาวหลวง(soul luang)  

จากการวิเคราะห์ผลจากสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญและนักออกแบบและกลุ่มผู้บริโภค ตราสินค้าซาว

หลวง(soul luang) แบ่งกลุ่มสินค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ(homeTextile) และ

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์(lifestyle Product) โดยการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าตามประเภทของท่ีพักอาศัย คือ ห้อง

สตูดิโอในอาคารชุด ( Condominium / Room Type : Studio ) ดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ(homeTextile) คิดเป็นร้อยละ 70 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไล์(lifestyle Product) คิดเป็นร้อยละ 30  
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ตารางท่ี 12 ตารางการแบ่งกลุ่มสายผลิตภัณฑ์สินค้า 

บริเวณพ้ืนท่ี ลักษณะห้อง 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ

(homeTextile) 

70% 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

(lifestyle Product) 

30% 

พ้ืนท่ีส่วนตัว ห้องนอน • ปลอกหมอน 
• ผ้าห่มและผ้าคุลม 
• เคร่ืองนอนผ้าม่าน 
• ผ้าม่าน 

• ผ้าตกแต่งอุปกรณ์
สายชาร์ตไร้สาย 

พ้ืนท่ีส่วนกลาง ห้องน่ังเล่น, ห้อง

ทํางาน, ห้องครัว, 

ห้องอาหาร 

• ชุดเบาะท่ีน่ังจากผ้า 
• หมอนอิงและปลอกหมอน 
• ผ้าปูโต๊ะทานอาหาร 
• ผ้าเช็ดจานและถุงมือจับ
ของร้อน 

• ผ้าม่าน 
• เบาะรองน่ัง / เบาะอิง 
• ท่ีก้ันประตู 
• โคมไฟ 

• พรมตกแต่ง 

• ผ้าและกรอบรูป 
• แจกันตกแต่งด้วย
ผ้า 

• พรมตกแต่งประดับ 
• ถุงผ้า/ถุงใส่ของ 

 

พ้ืนท่ีห้องน้ํา ห้องน้ํา • ส่ิงทอสําหรับห้องน้ํา  

 

4.5.3 การกําหนดราคาสินค้า  

การกําหนดราคาของสินค้า จัดจําหน่ายสินค้าอยู่ในช่วงระหว่าง 300 – 25,000 บาท โดนกําหนดจาก

ต้นทุนการผลิตของสินค้า โดยมีรายละเอียดการประมาณต้นทุนสินค้าและราคาขายปลีกตามประเภทของ

สินค้า ดังน้ี 
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ตารางท่ี 13 ตารางการกําหนดราคาสินค้า 
ลํา
ดับ

 

รา
ยก
าร

 

ขน
าด

 

เซ
นติ
เม
ตร

 

จํา
นว
น 

ต้น
ทุน
กา
รผ
ลิต

 

(บ
าท

)  

รา
คา
ขา
ย 

(บ
าท

)  

หม
าย
เห
ตุ 

1 ปลอกหมอน 50x30 1 70 - 650   150 - 1,625  ราคาที่แตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับงาน

ออกแบบ เพราะ

ราคาของสิ่งทอ

ขึ้นอยู่กับ

ลวดลายความ

ยากและง่ายและ

ระยะเวลาในการ

ผลิตสิ่งทอ 

2 ผ้าห่มและผ้าคุลม 90*180 1  550 - 6,700   880 - 16,750  

3 เครื่องนอนผ้าปูที่

นอน 

90*200 1  600 - 7,300   960 - 18,250  

4 ผ้าม่าน 90*180 1  500 - 6,500   800 - 16,250  

5 ชุดเบาะที่นั่งจากผ้า 50*65 1  100 - 1,300   160 - 3,250  

6 หมอนอิง 50*50 1  75 - 1,000   150 - 2,500  

7 ผ้าปูโต๊ะทานอาหาร 50*130 1  195 - 2,600   312 - 6,500  

8 ผ้ารองจาน 50*30 1  70 - 650   150 - 1,625  

9 เบาะรองนั่ง / เบาะ

อิง 

50*65 1  200 - 1,400   320 - 3,500  

10 โคมไฟ 25*25*165 1  3,000 - 3,500   4,800 - 8,750  

11 พรมตกแต่ง 90*130 1  460 - 5,000   736 - 12,500  

12 สิ่งทอสําหรับ

ห้องนํ้า 

90*180 1  1,000 - 7,500   1,600 - 18,750  

13 ผ้าและกรอบรูป 65*65 1  450 - 2,000   720 - 5,000  

14 ถุงผ้า/ถุงใส่ของ 35*35 1  140 - 600   224 - 1,500  

15 ฉากกั้น 175*60 3  7,500 - 9,500   12,000 - 23,750  

16 ชุดโซฟา 150*60*25 1  4,000 - 8,000   6,400 - 20,000  

 

4.5.4 การกําหนดจุดขาย (PLACE) 

การกําหนดสถานท่ีจัดจําหน่าย จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและศักยภาพของ

ผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น พบว่า สามารถดําเนินการจุดจัดจําหน่ายสินค้าแบ่ง สามช่องทาง ดังน้ี  

1.บริเวณพ้ืนท่ีของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง  
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2. บริเวณพ้ืนท่ีฝากขาย ณ ห้างสรรพสินค้าท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

3. บริเวณพ้ืนท่ีดิจิทัล เช่น website หรือ social media เป็นต้น  

 4.5.5 การกําหนดการส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) 

 การกําหนดการส่งเสริมการตลาดในเบ้ืองต้น จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและ

ศักยภาพของผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยกําหนดการส่งเสริมการตลาดจากแนวทางของคู่แข่ง เช่น การจัด

กิจกรรมส่วนลดตามช่วงเทศกาล เป็นต้น 

 4.5.6 การกําหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) 

 การกําหนดรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและศักยภาพ

ของผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยกําหนดแนวทางรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากแนวทางคู่แข่ง ในการสร้างสรรค์

บรรจุภัณฑ์ควรสอดคล้องกับรูปแบบของสินค้าในแต่ละประเภท คํานึงถึงขนาดและการจัดส่งสินค้าเป็นหลักอีก

ท้ังต้องสอดคล้องกับการออกแบบเพ่ือให้บรรจุภัณฑ์สามารถมอบเป็นของขวัญได้อีกช่องทางหน่ึงเป้นส่วน

ส่งเสริมการขายอีกด้วย   

 4.5.7 การกําหนดบุคลากร (PEOPLE) 

 การกําหนดบุคลากรในองค์กร จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและศักยภาพของ

ผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยนําเสนอแนวทางการเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถประบกอบด้วย 

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองส่ิงทอพ้ืนถ่ินไทล้ือจังหวัดน่านเบ้ืองต้นและความรู้ความสามารถในการดูแลผลิตภัณฑ์

ตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์กลุ่มเคหะส่ิงทอ   

 4.5.8 การกําหนดจุดเด่นใหม่ (PURPLE COW) 

 การกําหนดบุคลากรในองค์กร จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและศักยภาพของ

ผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น  ผู้วิจัยกําหนดจุดเด่นใหม่ของตราสินค้าด้วยการนําเสนอเร่ืองราวของการผลิตส่ิงทอ

พ้ืนถ่ินของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงโดยใช้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือจังหวัดน่านท่ีมีประวัติ

มาอย่างยาวนานเป็นจุดสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้า  ให้ตราสินค้านําเสนอมรดกงานหัตถศิลป์ส่ิงทอพ้ืนถ่ิน ท่ี

สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้าเป็นหลัก 

4.6 วิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัด

น่านท่ีมีแนวคิดส่ิงทอจากทุนทางวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ  ควรมีลวดลายและรูปแบบท่ีมีความร่วมสมัย

สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและสอดคล้องกับประเภทของท่ีพักอาศัยอาคารชุด  ห้อง

สตูดิโอ โดยมีองค์ประกอบการออกแบบท่ีวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 14 ตารางแสดงวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

 STYLE SIL/SHAPE/FORM COLOR DETAIL MATERIALS 

กลุ่มทอผ้าบ้าน

ซาวหลวง 

ETHNIC, 

TRADITIONAL, 

CONSERVATIVE 

TRADITIONAL MOTIF TRADITIONAL 

COLOR, 

NATURAL 

COLOR 

TRADITIONAL, 

NATURAL 

NATURAL 

TARGET 

LIFESTYLE / 

CONDOMINIUM 

/ ROOM TYPE : 

STUDIO 

MODERN,  

INDUSTRIAL, 

URBAN, FREEDOM 

MODERN,  

INDUSTRIAL 

 

MODERN / 

URBAN TONE, 

CONTRAST 

COLOR 

MINIMAL, 

INDUSTRIAL 

LOFT, 

VINTAGE, 

INDUSTRIAL 

ตราสินค้า 

ซาวหลวง 

(SOUL LUANG) 

URBAN FREEDOM 

/ CONTEMPORARY 

/ HERITAGE CRAFT 

CONTEMPORARY CONTEMPORARY NATURAL MIX 

INDUSTRIAL 

NATURAL MIX 

INDUSTRIAL 

 

สรุปการวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของตราสินค้าตราสินค้าซาวหลวง (SOUL 

LUANG) มีแนวคิดจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ แนวทางการออกแบบลวดลายและรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความร่วมสมัยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและสอดคล้องกับประเภทของท่ี

พักอาศัยอาคารชุด ห้องสตูดิโอ โดยมีองค์ประกอบการออกแบบดังน้ี ด้านสไตล์ของผลิตภัณฑ์ คือ ลักษณะ

กลุ่มคนเมืองรักอิสระ URBAN FREEDOM, ความร่วมสมัย CONTEMPORARY และ มรดกงานหัตถศิลป์ส่ิงทอ 

HERITAGE CRAFT ด้านรูปแบบและสีของผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มโทนสีร่วมสมัย CONTEMPORARY ด้านการ

ตกแต่งและการเลือกวัสดุของผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุท่ีมาจากธรรมชาติผสมกับวัสดุเชิงอุตสาหกรรม NATURAL 

MIX INDUSTRIAL 
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บทท่ี 5 

 

ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 

 

ผู้วิจัยดําเนินกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ ท้ังน้ีจากการวิเคราะห์หาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านการออกแบบ ผู้วิจัยเร่ิมจากการศึกษาแนวโน้มแฟช่ันจากองค์กรเทรนด์หรือกะแสนิยมทางแฟช่ันท่ี

เหมาสมกับการสร้างสรรค์ลผงาน เช่น บริษัท Wgsn, TCDC trend เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์หาแนวโน้มแฟช่ันท่ี

เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการสร้างแผนภาพแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Inspiration Mood Board) ท่ี

เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์องค์ประกอบสําหรับการออกแบบ เช่น โครงร่างเงา 

(Silhouette), สี (Color), วัสดุ (Materials), รายละเอียดตกแต่ง (Details), และอารมณ์และความรู้สึก 

(Mood And Tone) สําหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

 

5.1 กระบวนการวิเคราะห์กระแสนิยมด้านการออกแบบ 

5.1.1 การวิเคราะห์แนวโน้มกระแสแฟช่ันและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ 2021  

 

ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์  จําเป็นต้อง

สอดคล้องกับผู้บริโภค  การออกแบบท่ีประกอบด้วยแนวโน้มกระแสแฟช่ัน(Trend) ส่งผลให้เป็นการพัฒนาขีด

ความสามารถทางการขายให้มีการเติบโตสูงข้ึนเพราะผลิตภัณฑ์มีรูปแบบท่ีตรงตามความต้องกรของผู้บริโภค

มากข้ึน  

แนวโน้มกระแสนิยมทางแฟช่ัน(Fashion Trend) คือ การทํานายแนวโน้มของทิศทางของสินค้าใน

อนาคต เก่ียวข้องกับองค์กรทางแฟช่ันและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มหลัก  แนวโน้มกระแสนิยมทาง

แฟช่ันจึงเป็นประโยชน์แก่ตราสินค้าในการวางแผนท่ีจะผลิตสินค้าในอนาคต  เพ่ือตอบสนองลูกค้าได้อย่าง

เหมาะสม โดยแนวโน้มกระแสนิยมทางแฟช่ันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังน้ี   

Mood & Tone  หมายถึง  เร่ืองราว, สไตล์ และความรู้สึกท่ีจะเป็นกระแสนิยมในฤดูกาล  

Material หมายถึง  ลักษณะวัสดุท่ีจะเป็นท่ีนิยมใช้ในการผลิตสินค้าในฤดูกาล 

Color  หมายถึง  กลุ่มโทนสีท่ีจะเป็นท่ีนิยมในฤดูกาล   

Silhouettes  หมายถึง  โครงร่างเงาของสินค้าแฟช่ันท่ีจะเป็นท่ีนิยมในฤดูกาล 

Texture  หมายถึง  โครงสร้างการทอ, ผิวสัมผัสต่างๆ ท่ีจะเป็นท่ีนิยมในฤดูกาล  
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 นักวิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมและได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานวิจัยดังกล่าว ได้แก่ 

กระแสนิยมฤดูใบไม้ผลิ/ร้อน ค.ศ. 2021 เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ัน

ของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง โดยการเลือกกระแสนิยมจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องตอบสนองกับความ

ต้องการทางแฟช่ันตามสมัยนิยม การเลือกใช้เทรนด์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตราสินค้าและกลุ่มผู้บริโภค

จึงเป็นส่ิงสําคัญ โดยผู้วิจัยได้ทําการเลือกใช้เทรนด์แฟช่ันโดยอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท World Global Style 

Network(WGSN) เป็นองค์กรท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับเทรนด์แฟช่ันท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลกอีก

ท้ังยังเลือก TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center)เป็นองค์กรท่ี

เป็นท่ียอมรับในประเทศไทย เพ่ือใช้ในการประกอบในกระบวนการสร้างแนวโน้มแฟช่ันใหม่ใช้ในการการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ันของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงดังน้ี  

 

5.1.2 แนวโน้มแฟช่ันประจําฤดูกาล Spring/Summer  ปี ค.ศ. 2021 

แนวโน้มแฟช่ันประจําฤดูกาล Spring/Summer  ปี ค.ศ. 2021 แนวคิด “โฮมสปัน (Homespun)” 

 
ภาพท่ี 24 แนวโน้มแฟช่ัน โฮมสปัน (Homespun) ท่ีมา Www.Wgsn.Com 

 เร่ืองราวความไร้กาลเวลาท่ีมาพร้อมกับแนวคิดความย่ังยืน (Sustainable) โดยเน้นงานทํามือท่ีใช้

เวลาและศิลปะของการประดิษฐ์ ซ่ึงเหมาะสําหรับกลุ่มมินิมอลท่ีช่ืนชอบความย่ังยืนท่ามกลางโลกท่ีหมุนไป

ด้วยความรวดเร็ว ดังน้ี  
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1. โดยเน้นการลดขยะ ด้วยการมุ่งนําเสนอการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการใช้สินค้าแบบย่ังยืน 
2. มีการนําอาหารและดอกไม้ท่ีใช้แล้วเพ่ือสร้างสรรค์สีย้อมจากธรรมชาติ สต็อกสินค้าท่ีไม่สามารถจัด
จําหน่ายได้อีก ถูกนําไปใช้เพ่ือสร้างคอลเลกช่ันใหม่ 

3. ความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าคือส่วนท่ีสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการท่ีได้จากแนวคิดความ
ย่ังยืน 

4. การหวนคืนสู่งานทํามือแบบเทเลอร์ และงานผลิตท่ีต้องใช้ฝีมือเชิงช่างถูกให้คุณค่าอย่างมาก 
5. รูปแบบของเส้ือผ้าเวิคแวร์ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการนํามาปรับใช้กับการ
ออกแบบ 

ตารางท่ี 15 สรุปแนวโน้มกระแสนิยมแฟช่ัน โฮมสปัน (Homespun) 

โครงร่างเงา สี วัสดุ รายละเอียดตกแต่ง 

โครงร่างเงาแบบเทเลอร์ 

แต่เน้นการสวมใส่แบบ

ซ้อนกันหลายช้ัน  

โครงร่างเงาแบบหลวม

โคร่ง เน้นเส้ือโค้ทรูปทรง

เหล่ียมกล่อง แต่มีความ

ล่ืนไหล สวมคู่กับเส้ือเช้ิต

และกระโปรงตัวยาว 

โครงเส้ือแบบมินิมอลท่ี

สามารถใส่ได้ทุกฤดูกาล 

เน้นโครงชุดแบบสบาย 

ตัวหลวม 

โครงเส้ือท่ีมีแขนหลวม

โคร่ง กระโปรงแบบฟูล

เสกิร์ต (Full Skirt)  

เส้ือกะลาสี (Sailor 

Tops) เส้ือทูนิคความ

ยาวเท่าเข่า และเส้ือเช้ิต

โทนสีกลางท่ีมาจากโทน

สีในธรรมชาติ ได้แก่ สี

น้ําตาลอ่อน สีเขียวจาก

หญ้า และสีฟ้าและม่วง

อ่อนจากท้องฟ้า  

โทนสีท่ีสะท้อนแนวคิด

ความย่ังยืน 

(Sustainable 

Concept) และโทนสีท่ี

ได้มากจากการย้อม

พืชผัก 

โทนสีแดงจากการเผาดิน

เผา สีขาวออฟไวท์ (Off 

White) และสีน้ําเงิน

อินดิโก (Indigo) 

โทนสีจากการย้อมสี

ธรรมชาติด้วยพืชผัก 

ผ้าฝ้าย ผ้าป่าน ปอ และ

ผ้าลินินจากธรรมชาติ 

ผ้านิต และเดนิม  

ผ้าโปร่งท่ีนําสเนอความ

เป็นหญิงสาว แต่เน้นผ้า

โปร่งท่ีมีลวดลายและฟิว

สัมผัสอ่อนโยน 

ผ้าคอตต้อนน้ําหนักเบา

นํามาใช้ในการออกแบบ

ในสไตล์เส้ือผ้านูติคอล 

(Nautical)  

ผ้าจากงานคราฟต์ท่ีได้

แรงบันดาลใจจาก

ประเทศอินโดนีเซีย  

เทคนิคการแพทช์เวิร์ค 

(Patchwork) การถัก

โครเช (Crochet) 

ร่วมกับการตกแต่งผ้าทอ 

ใช้วัสดุตกแต่งเส้ือผ้าท่ี

เน้นงานทํามือ,  

การพิมพ์ลวดลาย

เรขาคณิตท่ีมีเส้นชัดเจน 

หรือการทําเทคนิคคล้าย

การล้างสีน้ํา, 

การทําพลีท การเย็บรูด

และ การตกแต่งด้วย

ระบายขนาดใหญ่ 

การตกแต่งด้วยเชือก 

การผูกมัดต่างๆ ท่ีมา

จากแรงบันดาลใจท่าเรือ 

ลวดลายพิมพ์กราฟิกท่ี

ได้แรงบันดาลใจจาก
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ท่ีถูกปรับความยาวให้

เป็นชุดเดรส (Shirt-

Dress) เส้ือคลุมคาฟ

ทาน โครงร่างเงาของ

เส้ือแบบคนทํางานใน

ฟาร์ม เส้ือผ้าเวิคแวร์ 

(Workwear) 

 

ได้แก่ สีน้ําตาล สีเขียว 

และสีหินอ่อน 

เปลือกหอยและท้อง

ทะเล ลายพิมพ์ชิโบริ 

ลายพิมพ์ร้ิว  การใช้ลาย

พิมพ์ท้ังตัว การมัดย้อม

ด้วยการใช้สีธรรมชาติ 

วัสดุตกแต่งเส้ือผ้า ได้แก่ 

ซิป สายรัด ท่ีเหมือน

ผ่านการใช้งานมาอย่าง

ยาวนาน และปรับป้าย

การดูแลรักษาเส้ือผ้าให้

ออกมาอยู่ด้านนอก 

 

5.1.3 แนวโน้มสีหลักประจําปี 2021 จาก TRENDCOLOR BY TRENDBOOK 

ด้วยความร่วมมือกับ Coloro WGSN กําหนดแนวโน้ม 5 สีหลักปี 2021 Coloro เป็นการพยากรณ์เทรนด์

แฟช่ันพฤติกรรมผู้บริโภคการค้าปลีกและไลฟ์สไตล์เป็นหลักโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการกระทําและ 

ความรู้สึก โดยงานวิจัยน้ีเลือกกลุ่มโทนสีเทาและกลุ่มโทนสีแดง ดังน้ี  

แนวโน้มสีประจําฤดูกาลปี ค.ศ. 2021 แนวคิด “GOODGRAY” 

กลุ่มสีเทาเป็นสีท่ีเงียบสงบและเป็นตัวแทนของการส้ินสุดการเดินทาง สีแบบมินิมอล มีความย้อนยุค เป็น

สีแห่งความย่ังยืน เป็นสีโทนสีกลางสําหรับปี 2021 Good Grey สีเทาเป็นกลุ่มสีกลางให้กับสีสดใสอ่ืนๆ ให้

ความรู้สึกเรียบง่ายและเงียบสงบ  



 100 

 
ภาพท่ี 25 ภาพกลุ่มสี Good Grey 

 

แนวโน้มสีประจําฤดูกาลปี ค.ศ. 2021 แนวคิด “OXY FIRE” 

กลุ่มสีแดงเป็นท่ีนิยมมากข้ึนและเป็นเฉดสีท่ีน่าสนใจ สีน้ีได้รับแรงบันดาลใจจากความสําเร็จ เป็นสีท่ี

นําเสนอการเติมพลังและสร้างชีวิตชีวาให้กับผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ 

 
ภาพท่ี 26 ภาพกลุ่มสี OXY FIRE 
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5.1.4 แนวโน้มสีจาก TCDC 2020-2021 กลุ่มสี Terracotta  

กลุ่มสีเทอราคอตต้า (Terracotta) สี Millennial Pink เติบโตข้ึนและวิวัฒนาการไปสู่กลุ่มสีดินเผา 

(baked tones) คําว่า “ดินเผา” มาจากภาษาอิตาเลียนท่ีหมายถึง การอบดิน (baked earth) เน่ืองจาก

เคร่ืองป้ันดินเผานิยมสร้างจากดิน ท่ีทนต่อความร้อน อบผ่านความร้อนสูง จนกลายเป็นเคร่ืองป้ันดินเผา เป็น

วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถอยู่ได้ในทุกยุคแห่งการออกแบบ ช่วงสีท่ีอยู่ระหว่างสีส้มและสีน้ําตาลให้ความรู้สึก

อบอุ่น เป็นอมตะ  

 
ภาพท่ี 27 ภาพกลุ่มสี Millennial Pink 

 

5.2 การวิเคราะห์แนวโน้มกระแสนิยมการออกแบบภายในและเคหะส่ิงทอ 

การตกแต่งภายในของเมืองไทยมีการเติบโตสูงข้ึน อีกท้ังด้วยมิติงานออกแบบท่ีหลากหลายทาง

วัฒนธรรม อาทิ สไตล์ย้อนยุค (Retro) สไตล์มิกซ์แอนด์แมตช์ และงานออกแบบแนว Emotional Design 

สไตล์โมเดิร์น สไตล์คลาสสิกและสไตล์คอนเทมโพรารี เป็นต้น จากกระแสนิยมในงานออกแบบดังกล่าว ทําให้

มีรูปแบบงานออกแบบตกแต่งภายใน ท่ี เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ได้กล่าวไว้ ท่ีสรุปได้ดังน้ี (เอกชาติ จันอุไรรัตน์, 

2551) 

1. รูปแบบย้อนยุคแบบเรโทร (Retro Style) 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2543 กระแสแบบย้อนยุคได้รับความนิยมในงานออกแบบทุกประเภท ท้ังเส้ือผ้า 

เคร่ืองประดับ ดนตรี สถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ของตกแต่ง

บ้านประเภทต่างๆ มีแนวคิดการนํารูปแบบและลักษณะเด่นของงานในอดีต เร่ิมต้ังแต่ยุคทศวรรษ 1950ถึงต้น

ทศวรรษ 1980 มาปรับปรุงใหม่ (Redesign) งานออกแบบตกแต่งภายในส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการนําจุดเด่นของ

แต่ละยุคสมัยผสมผสานลวดลายกราฟิกท่ีนิยมยุคน้ัน เช่น ศิลปะอ๊อปอาร์ต (Op Art) และของประดับตกแต่ง

บ้าน เช่น โคมไฟ วอลล์เปเปอร์ ฯลฯ การออกแบบเน้นเอกลักษณ์ของรูปทรง การใช้เส้นและสีอย่างอิสระเช่น 

สีเหลืองมะนาว ส้มอมแสด เขียวตอง ร่วมกับวัสดุและเทคโนโลยีในการผลิตอย่างไฟเบอร์กลาส พลาสติก ฯลฯ 
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ท่ีผสมผสานประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ ให้เข้ากับบุคลิกยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน ท่ีเป็น

ภาพลักษณ์ร่วมสมัยท่ีนิยมท้ังคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 

2. รูปแบบงานร่วมสมัย contemporary  

เป็นแนวทางการตกแต่งแบบผสมผสานข้ามยุคสมัย สไตล์และกาลเวลา สอดคล้องกับการไหลรวมกันของ

วัฒนธรรมยุคโลกาภิวัฒน์ ท่ีมีท้ังความหลากหลายในรูปแบบ สีสันและวัสดุ ซ่ึงอาจดูคล้ายกับงานสไตล์ร่วม

สมัย หรืออาจมีการออกแบบตกแต่งให้มีความโดดเด่นไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึง งานออกแบบสไตล์น้ีไม่มี

กรอบกําหนดในเร่ืองช่วงเวลาของเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง ดังน้ันจึงมีความหลากหลายได้อย่างไร้ขอบเขต 

ข้ึนอยู่กับความสามารถในการกําหนดความงามท่ีผสมผสานกันของผู้ออกแบบ ซ่ึงบางคร้ังการตกแต่งอาจดูว่ามี

มากเกินไป สําหรับผู้ท่ีชอบการตกแต่งแบบกลมกลืนท่ีใช้เฟอร์นิเจอร์ในยุคสมัยเดียวกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์และรสนิยมในการเลือกมุมมองอย่างสร้างสรรค์ของนักออกแบบหรือเจ้าของ งานตกแต่งแนวน้ีจึง

สะท้อนความเป็นตัวตนได้อย่างอิสระและสนองความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual) ของผู้คนในสังคมบริโภค

นิยมได้อย่างเสรี การผสมผสานเป็นได้ท้ังสไตล์ รูปทรง สีสัน ผิวสัมผัส และวัสดุนานาชนิด ท้ังจากธรรมชาติ

และวัสดุสังเคราะห์ 

3. กลุ่มวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินรูปแบบตะวันออกไกล 
รูปแบบของวัฒนธรรมโมร็อกโก โบฮีเมีย ฯลฯ จากสภาพสังคมโลกาภิวัฒน์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ได้

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของวงการออกแบบอย่างส้ินเชิง จากเดิมท่ีเคยมีกระแสหลัก (Mainstream) ของการ

ออกแบบ กลายเป็นงานออกแบบท่ีมีมิติและทิศทางหลากหลายกระแส ขณะเดียวกันได้ละลายเส้นแบ่งทาง

วัฒนธรรม ของแต่ละเช้ือชาติ และหลอมรวมวัฒนธรรมแต่ละซีกโลกเข้าหากันได้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 

เกิดการ ไหลเวียนถ่ายเททางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน กลายเป็นบริบทใหม่ในแบบสากล ผสมผสานความ

เจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีไว้อย่างกลมกลืนแนบแน่นเป็นหน่ึงเดียวกัน งานดีไซน์ของวัฒนธรรมตะวันออก

ไกลและกลุ่มอาหรับท่ีมีรากอารยธรรมมานาน เช่น โมร็อกโก โบฮีเมีย รวมถึงสไตล์ แคริบเบียน เอกโซติก เมดิ

เตอร์เรเนียน ท่ีมีความหลากหลายด้วยสีสัน ลวดลาย ท่ีเป็นเอกลักษณ์เหล่าน้ี ไม่เป็นเพียงปรากฏการณ์ท่ีอยู่ใน

งานตกแต่งภายในเท่าน้ัน แต่อยู่ในกระแสแฟช่ันการแต่งกายด้วย ท่ีเป็นการนําอารยธรรมเก่ามาเล่าใหม่แบบ

สมัยนิยมท่ีผสมผสานวิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากระแสนิยมอ่ืนๆ 

4.  รูปแบบกระแสงานคูล ชิก ชิล (Cool Chic Chill) 

คูล ชิก ชิล เป็นการแสดงออกทางความรู้สึกท่ีมีต่อความประทับใจในรูปลักษณ์หรือบรรยากาศของสถานท่ี

หน่ึงๆ จนเกิดเป็นสไตล์ มีแหล่งกําเนิดจากกระแสนิยมในวงการดนตรีและแฟช่ันท่ีกลายเป็นสัญลักษณ์ของชน

ช้ันผู้บริโภคซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่และมีกําลังซ้ือในสังคมไร้พรมแดน คําว่าคูลน้ันเก่ียวข้องกับไอเดียความคิด ชิกคือ
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การเกาะติดไปกับกระแสแฟช่ัน ส่วนชิลน้ันสัมพันธ์กับความรู้สึกของความสบายๆ ง่ายๆ และเป็นกันเอง ซ่ึงท้ัง

สามคําล้วนเก่ียวข้องกับอารมณ์ท่ีมีบทบาทมากกว่าเหตุผลในงานออกแบบ (Emotional Design) 

 

ตารางท่ี 16 แนวโน้มกระแสนิยมการออกแบบภายในและเคหะส่ิงทอ 2021 โดย เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 

แนวโน้มกระแสนิยมการออกแบบภายในและเคหะส่ิงทอ 

สไตล์ย้อนยุคเรโทร 

Retro style 

สไตล์ร่วมสมัย 

contemporary style 

สไตล์วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน

รูปแบบตะวันออกไกล 

Moroccan style 

สไตล์คูลชิกชิล 

Cool chic chill style 

Redesign งานออกแบบที่

นําจุดเด่นของแต่ละยุคสมัย

ผสมผสานลวดลายกราฟิกที่

นิยมยุคนั้น เช่น ศิลปะอ๊อป

อาร์ต (Op Art) ให้เข้ากับ

บุคลิกยุคสมัยปัจจุบัน 

งานออกแบบผสมผสานข้าม

ยุคสมัย สอดคล้องกับการ

ไหลรวมกันของวัฒนธรรม

โลกาภิวัฒน์  

ที่หลากหลายในรูปแบบ 

สีสันและวัสดุ  

งานออกแบบจากวัฒนธรรม

ตะวันออกไกลและกลุ่ม

อาหรับ เช่น โมร็อกโก 

โบฮีเมีย ที่มีความ

หลากหลายด้วยสีสัน 

ลวดลาย ที่เป็นเอกลักษณ ์

งานออกแบบจากอารมณ์ที่

มีบทบาทมากกว่าเหตุผล 

(Emotional Design) 

เกี่ยวข้องกับไอเดียความคิด

ผนวกกับกระแสแฟชั่นและ

ความรู้สึกสบายและเป็น

กันเอง 

 

สรุป จากข้อมูลความเป็นมาของรูปแบบของงานออกแบบตกแต่งภายในของเอกชาติ จันอุไรรัตน์ จาก

ปัจจัยในด้านต่างๆ ดังกล่าวท่ีมีการเปล่ียนแปลงทําให้มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของสังคมไทยท่ีส่งผลต่อ

รสนิยมและวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันท่ีเปล่ียนไปจากเดิม รวมถึงการปรับเปล่ียนรสนิยมของผู้บริโภค ท่ีมีต่อ

การตกแต่งภายในตามกระแสนิยมของสังคมท่ีผ่านมา ทําให้เกิดความนิยมของสไตล์ต่างๆ โดยงานวิจัยน้ี จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากผู้เชียวชาญและกลุ่มผู้บริโภคป้าหมายพบว่า มีความสนใจในรูปแบบการ

ออกแบบร่วมสมัย    
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ตารางท่ี 17 ตารางสรุปการวิเคราะห์แนวโน้มกระแสนิยมทางแฟช่ัน, แนวโน้มการออกแบบภายในและเคหะส่ิง

ทอ 2021 เพ่ือใช้ในเป็นแนวทางในกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มย้อมสีธรรมชาติ

บ้านซาวหลวง  

 TREND 

Main trend 

80% 

Trend 

support 

20% 

Interior design and 

home textile 

WGSN  60% TRENDCOLOR  20% TCDC  20% 

THEME Homespun Good gray Oxy fire Terracotta Contemporary 

CONCEPT The timeless 

and Sustainable 

The 

timeless 

Success 

and 

energy 

Warm and 

timeless 

Contemporary style 

SILHOUETTE / 

STYLE 

Minimal     focusing on space, and 

shape, 

sleek and fresh 

COLOR Earth tone  Gray tone 

 

Worm 

tone 

(red 

shade 

and 

orange 

shade) 

Millennial 

Pink,  

baked tones 

 

MATERIAL natural material     

DETAIL craft, 

Patchwork, 

Crochet 

    

 

ตารางสรุปการวิเคราะห์แนวโน้มกระแสนิยมทางแฟช่ันและแนวโน้มการออกแบบภายในและเคหะส่ิงทอ เพ่ือ

ใช้ในเป็นแนวทางในกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 

สรุป จากการวิเคราะห์แนวโน้มกระแสนิยมทางแฟช่ัน, แนวโน้มการออกแบบภายในและเคหะส่ิงทอ 

2021 เพ่ือใช้ในเป็นแนวทางในกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้าน
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ซาวหลวง  ผู้วิจัยได้เลือกแนวโน้มกระแสนิยมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิเคราะห์จากผู้เชียว

ชาญ นักออกแบบและกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกแนวคิดและตีมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาตรา

สินค้าใหม่ ดังน้ี  รูปแบบโครงร่างเงาของผลิตภัณฑ์ใช้โครงร่างเงาสไตล์มินิมอลสไตล์และสไตล์ร่วมสมัย 

ผสมผสานกัน, การเลือกสีเลือกสีจากกลุ่มสีธรรมชาติ, สีกลางโทนเทา, สีโทนร้อน(แดงและส้ม)และกลุ่มสี

เคร่ืองป้ันดินเผา, การเลือกวัสดุเลือกวัสดุส่ิงทอจากวัสดุท่ีได้จากธรรมชาติ, การตกแต่งและรายละเอียดเลือก

วิธีการตกแต่งแบบงานหัตถกรรม เช่น งานทอ งานตัดต่อ งานปัก และงานตกแต่ง โดยนําเสนอแรงบัลดาลใน

ในส่วนถัดไป  

 

5.4  กระบวนการพัฒนาผลงานออกแบบ (INSPIRATION BOARD) 

 
ภาพท่ี 28 ภาพบอร์ดแรงบัลดาลใจในการออกแบบ INSPIRATION BOARD 

 

 

ภาพท่ี 29 ภาพกลุ่มสี terracotta ในการออกแบบ INSPIRATION BOARD 
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แรงบัลดาลใจในการออกแบบคอลเลคช่ันผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและเคหะส่ิงทอของกลุ่มย้อมสี

ธรรมชาติบ้านซาวหลวง คือ บ้านบ่อสวกเทอร์ราคอสต้า(Bann bo suak terracotta) โดยได้แรงบัลาลใจจาก

เตาเผาโบราณ บ้านบ่อสวก จ.น่าน เตาโบราณบ้านบ่อสวก เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสําคัญในอดีตของ

เมืองน่านภายในบริเวณบ้านของจ่าสิบตรีมนัส ติคํา ท่ีปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ใกล้เคียงกับ

บริเวณของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง โดยเคร่ืองป้ันดินเผาแสดงความอมตะ แฝงด้วยวัฒนธรรมด้ังเดิม และใช้

วัสดุธรรมชาติท่ีสามาริอยู่ได้ในทุกยุคแห่งการออกแบบให้ความรู้สึกอบอุ่น,สงบ, เสถียร และมองโลกในแง่ดี มี

กลุ่มสีจากกลุ่มสีของเคร่ืองป้ันดินเผา ต้ังแต่สีของดินธรรมชาติไปจนถึงการเผาเคร่ืองป้ันดินเผา แนวคิดการ

สร้างลวดลายจากการคล่ีคลายลายบนเคร่ืองป้ันดินเผาจากทรง3มิติสู่รูปทรง 2 มิติ โดยการใช้ลวดลายและ

เทคนิคของชาวไทล้ือโบราณ ได้แก่ลายน้ําไหล ประยุกต์และพัฒนาให้เกิดความร่วมสมัยและเหมาะสมกับการ

ใช้งานสําหรับกลุ่มเป้าหมาในยุคปัจจุบัน 

 

5.5 การพัฒนางานสร้างสรรค์กับกลุ่มคลัสเตอร์  
5.5.1 แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ซาว

หลวง 

การพัฒนากลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ

เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ  การสร้างกลุ่มคลัสเตอร์(Cluster) เป็นแนวคิดของ 

“การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน” เน้นการมีส่วนร่วมเช่ือมโยงกันอย่างแท้จริง สําหรับกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง

ก่อให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตส่ิงทอ, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน และนักออกแบบ ก่อให้เกิด

เครือข่ายทางธุรกิจใหม่เป็นช่องทางการขยายทางการตลาด เกิดการพัฒนาและกระจายความรู้กันระหว่างกลุ่ม

ในคลัสเตอร์ซาวหลวงแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการพัฒนา 

ต่อยอดธุรกิจของตัวเองต่อไป โดยมีแผนภูมิการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวงดังน้ี  
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ภาพท่ี 30 แผนภูมิการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 

 

รายช่ือกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 

ผู้ประกอบการส่ิงทอ บ้านซาวหลวง 

1. กรกฎ แปงใจ  64 ม.5  ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 55000 0951634281 

2. เดือนฉาย กันทะวิชัย  69 ม.5 ต.บ่อสวก อ.เมือง  จ.น่าน 55000 0638395181 

3. สุบิน  สวยสม  65 ม.5 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 55000 0638286990 

4. อําไพ สายตา  22 ม.5 ต.บ่อสวก อ.เมือง  จ.น่าน 55000 0810245639 

5. วิมลทิพย์ อินผ่อง  123 ม.5 ต.บ่อสวก อ.เมือง  จ.น่าน 55000 0637584165 

6. ฟองแก้ว แรงคง  19 ม.5  ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 55000 0967482499 

ผู้ประกอบการตกแต่งภายใน 

7. นายบรรเจิด ร้อยแก้ว  87 ม.13 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์  

นักออกแบบ 

8. มานิศรา อติแพทย์  กรุงเทพฯ 
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5.5.2 แนวทางการพัฒนาความเหนียวของเส้นใยเพ่ือใช้ในการทอผ้าเพ่ือนํามาใช้ในการทํา

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายและเคหะส่ิงทอของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 

แนวทางการพัฒนาเคหะส่ิงทอของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงเพ่ือสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์

ตกแต่งภายในและเคหะส่ิงทอ  ผู้วิจัยมีการพัฒนาความหนาของเส้นใยท่ีใช้เป็นเส้นใยต้ังต้นสําหรับการทอผ้า  

โดยกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวงใช้เส้นใยเบอร์ 10 เป็นเส้นใยท่ีใช้ในการทอผ้า  โดยการพัฒนาความหนาของเส้น

ใยใช้การควบเส้นและตีเกลียวแบบด้ังเดิมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการใช้เส้นใยท่ีย้อมสีสําเร็จแล้วเส้นเด่ียว

นํามาควบเส้นตามจํานวนท่ีต้องการ จากน้ันใช้การตีเกลียวรวมกันให้มีขนาดเส้นท่ีใหญ่ข้ึนและตีเกลียวด้วย

จํานวนเกลียวท่ีเหมาะสมกับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์(ให้มีลักษณะคล้ายกับผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอในระบบ

อุตสาหกรรม) โดยในงานวิจัยน้ีใช้การตีเกลียวของจํานวนเส้นใยเด่ียวแต่ละชนิดดังน้ี  

 

ตารางท่ี 18 การพัฒนาความเหนียวของเส้นใยเพ่ือใช้ในการทอผ้าเพ่ือใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน 

การพัฒนาความเหนียวของเส้นใย 

เพ่ือใช้ในการทอผ้าเพ่ือนํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายและเคหะส่ิงทอ 

บริเวณพื้นที ่ ลักษณะห้อง กลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ

(homeTextile) 

70% 

จํานวนเส้นใย

เดี่ยว 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

(lifestyle Product) 

30% 

จํานวนเส้นใย

เดี่ยว 

พื้นที่ส่วนตัว ห้องนอน ปลอกหมอน 5 เส้น ผ้าตกแต่งอุปกรณ์สายชาร์ตไร้สาย 3 - 5 เส้น 

ผ้าห่ม 3-5 เส้น   

ผ้าคลุม 3 เส้น   

เครื่องนอน 5 เส้น   

ผ้าม่าน 5 เส้น   

พื้นที่

ส่วนกลาง 

ห้องนั่งเล่น, 

ห้องทํางาน, 

ห้องครัว, 

ห้องอาหาร 

ชุดเบาะที่นั่งจากผ้า 5 เส้น ผ้าและกรอบรูป 2 - 5 เส้น 

หมอนอิงและปลอกหมอน 5 เส้น แจกันตกแต่งด้วยผ้า 2 - 5 เส้น 

ผ้าปูโต๊ะทานอาหาร 5 เส้น พรมตกแต่งประดับ 10-12 เส้น 

ผ้าเช็ดจานและถุงมือจับของ

ร้อน 

7 เส้น ถุงผ้า/ถุงใส่ของ 2 - 5 เส้น 

ผ้าม่าน 5 เส้น   

เบาะรองนั่ง / เบาะอิง 5 เส้น   

ที่กั้นประต ู 5 เส้น   

โคมไฟ 5 เส้น   

พรมตกแต่ง 10-12 เส้น   

พื้นที่ห้องนํ้า ห้องนํ้า สิ่งทอสําหรับห้องนํ้า 2-3 เส้น   
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5.5.3 แนวทางการพัฒนาลวดลายและการจัดวางองค์ประกอบเพ่ือใช้ในการทอผ้า นํามาใช้ในการ

ทําผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายและเคหะส่ิงทอของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง  

แนวทางการพัฒนาเคหะส่ิงทอของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงเพ่ือสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์

ตกแต่งภายในและเคหะส่ิงทอ  ผู้วิจัยมีการพัฒนาลวดลายเพ่ือให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์จากกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ นักออกแบบและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย จากน้ันใช้กระแสนิยมในการกําหนดสีและขนาดของ

ลวดลาย เพ่ือใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและเคหะส่ิงทอ โดยผู้วิจัยเลือกลาย

โบราณและนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความร่วมสมัย เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวงยังคง

ความเป็นอัตลักษณ์ส่ิงทอเฉพาะ ของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง โดยมีการออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายใหม่จาก

ทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือจังหวัดน่าน แนวคิดการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท่ี

สอดคล้องกับแรงบัลดาลใจท่ีมาจากเคร่ืองป้ันดินเผา โดยการคล่ีลายงานเคร่ืองป้ันดินเผา 3 มิติ เป็นงาน

ออกแบบ 2 มิติ(ส่ิงทอ) ดังน้ี  

 
ภาพท่ี 31 ภาพแนวคิดการจัดวางลวดลายจากแนวคิดแรงบันดาลใจ 
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5.5.3.1 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาลวดลายกับผู้ประกอบการส่ิงทอบ้านซาวหลวงเพ่ือใช้ในการ

พัฒนาเป็นตราสินค้าซาวหลวงของโครงการ  

 

 
 

ภาพท่ี 32 ภาพกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวงทดลองทอผ้าลวดลายใหม่ของโครงการฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 33 ภาพกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวงทดลองทอผ้าลวดลายใหม่ของโครงการฯ 
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ภาพท่ี 34 ภาพกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวงทดลองทอผ้าลวดลายใหม่ของโครงการฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 35 ภาพกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวงทดลองทอผ้าลวดลายใหม่ของโครงการฯ 
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ภาพท่ี 36 ภาพกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวงทดลองทอผ้าลวดลายใหม่ของโครงการฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 37 ภาพผ้าทอจากโครงการฯ โดยทดลองทอผ้าจากกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 

 



 113 

 
 

ภาพท่ี 38 ภาพผ้าทอจากโครงการฯ โดยทดลองทอผ้าจากกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 

 

 
 

ภาพท่ี 39 ภาพผ้าทอจากโครงการฯ โดยทดลองทอผ้าจากกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 
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ภาพท่ี 40 ภาพผ้าทอจากโครงการฯ โดยทดลองทอผ้าจากกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 

 

 
 

ภาพท่ี 41 ภาพผ้าทอจากโครงการฯ โดยทดลองทอผ้าจากกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 
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5.5.4 ลวดลายจากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือจังหวัดน่าน นํามาใช้ในการทํา

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายและเคหะส่ิงทอของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง  

การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือจังหวัดน่าน นํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

ภายและเคหะส่ิงทอของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการออกแบบแบบร่วมสมัยโดย

การประยุกต์ลวดลายด้ังเดิมนํามาจัดวางและปรับขนาดเพ่ือให้เกิดความร่วมสมัย เหมาะสมกับการนําไป

ประยุกต์เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายและเคหะส่ิงทอดังน้ี 
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ลายท่ี 1  ลาย :  

 
ภาพท่ี 42 ผลงานออกแบบลายผ้า 

ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ, 

การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิคการ

ทอ 

 

 
ลาย ขอ 

 
ลายน้ําไหล 

ลายขอ 

หมายถึง 

ต้องการให้สิ่งที่

ต้องการ, 

วิงวอน หรือ

การอวยพร 

เช่น การขอให้

มีความสุข เป็น

ต้น 

การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

เป็นแถว

แนวนอน( 

Horizontal) 

 

 

กลุ่มส ี

terracotta 

 

 

เทคนิคการจก 
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ลายท่ี 2  ลาย :  

 
ภาพท่ี 43 ผลงานออกแบบลายผ้า 

ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของ

ลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ

, การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิคการ

ทอ 

 

 
ลายน้ําไหล 

 การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

เป็นแถว

แนวนอน( 

Horizontal) 

 

 

กลุ่มส ี

terracotta 

 

 

เทคนิคการ

เกาะล้วง 
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ลายท่ี 3  ลาย :  

 
ภาพท่ี 44 ผลงานออกแบบลายผ้า 

 

ตารางท่ี 21 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ, 

การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิค

การทอ 

 

 
ลายน้ําไหล 

 

 

 

 

 

การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

เป็นแถวแนวนอน

( 

Horizontal) 

กลุ่มส ี

terracotta 

 

 

เทคนิค

การเกาะ

ล้วง 
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ลายท่ี 4  ลาย :  

 
ภาพท่ี 45 ผลงานออกแบบลายผ้า 

 

ตารางท่ี 22 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของ

ลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ

, การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิค

การ

ทอ 

 

 
ลายน้ําไหล 

 

 

 

การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

เป็นแถว

แนวนอน( 

Horizontal) 

กลุ่มส ี

terracotta 

 

 

เทคนิค

การ

เกาะ

ล้วง 

 

 

 

 



 120 

ลายท่ี 5  ลาย :  

 
ภาพท่ี 46 ผลงานออกแบบลายผ้า 

 

ตารางท่ี 23 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ, 

การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิค

การทอ 

 

 
ลาย ขอ 

ลายขอ 

หมายถึง 

ต้องการให้สิ่ง

ที่ต้องการ, 

วิงวอน หรือ

การอวยพร 

เช่น การขอให้

มีความสุข 

เป็นต้น 

การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

 

กลุ่มสีตัด

กัน 

(contrast) 

เทคนิค

การจก 
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ลายท่ี 6  ลาย :  

 
ภาพท่ี 47 ผลงานออกแบบลายผ้า 

 

ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ, 

การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิค

การทอ 

 
 

ลาย ขอ 

ลายขอ 

หมายถึง 

ต้องการให้สิ่งที่

ต้องการ, 

วิงวอน หรือ

การอวยพร 

เช่น การขอให้

มีความสุข เป็น

ต้น 

การจัดวางลวดลาย

แบบทําซํ้า(repeat) 

 

กลุ่มส ี

terracotta 

 

เทคนิคการ

จก 
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ลายท่ี 7 ลาย :  

 
ภาพท่ี 48 ผลงานออกแบบลายผ้า 

 

ตารางท่ี 25 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ

, การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิค

การทอ 

 

 
ลาย ขอ 

ลายขอ 

หมายถึง 

ต้องการให้สิ่งที่

ต้องการ, 

วิงวอน หรือ

การอวยพร เช่น 

การขอให้มี

ความสุข เป็น

ต้น 

การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

 

กลุ่มส ี

terracotta 

 

เทคนิค

การจก 
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ลายท่ี 8  ลาย :  

 
ภาพท่ี 49 ผลงานออกแบบลายผ้า 

 

ตารางท่ี 26 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของ

ลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ, 

การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิค

การทอ 

 

 
ลายน้ําไหล 

 

 

 

 

การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

เป็นแถว

แนวนอน( 

Horizontal) 

กลุ่มส ี

terracotta 

 

 

เทคนิค

การเกาะ

ล้วง 
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ลายท่ี 9  ลาย : 

 
ภาพท่ี 50 ผลงานออกแบบลายผ้า 

 

ตารางท่ี 27 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของ

ลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ, 

การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิค

การทอ 

 

 
ลาย ขอ 

ลายขอ 

หมายถึง 

ต้องการให้สิ่งที่

ต้องการ, 

วิงวอน หรือการ

อวยพร เช่น 

การขอให้มี

ความสุข เป็น

ต้น 

การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

 

กลุ่มสีตัด

กัน 

(contrast) 

 

เทคนิค

การจก 
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ลายท่ี 10  ลาย :  

 
ภาพท่ี 51 ผลงานออกแบบลายผ้า 

 

ตารางท่ี 28 การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

การวิเคราะห์การพัฒนาลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือจังหวัดน่าน 

ลวดลายใหม่ พัฒนาจาก 

ลายด้ังเดิม 

ท่ีมาและ

ความหมาย

ของลวดลาย

ด้ังเดิม 

ลักษณะ

องค์ประกอบ, 

การจัด

องค์ประกอบ 

กลุ่มสี เทคนิค

การทอ 

 

 
ลาย ขอ 

ลายขอ 

หมายถึง 

ต้องการให้สิ่ง

ที่ต้องการ, 

วิงวอน หรือ

การอวยพร 

เช่น การขอให้

มีความสุข 

เป็นต้น 

การจัดวาง

ลวดลายแบบ

ทําซํ้า(repeat) 

 

กลุ่มส ี

terracotta 

 

เทคนิค

การจก 
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5.6 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ (SKETCH DESIGN) 

 

คอลเลคช่ัน บ้านบ่อสวกเทอร์ราคอสต้า ได้แนวทางการสร้างสรรค์จากแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอ

ไทล้ือจังหวัดน่าน ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนางานสร้างสรรค์กับผู้เช่ียวชาญนักออกแบบและ

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่ม เจเนอร์เรช่ันมี (Generation ME) ท่ีมีความ

ช่ืนชอบงานร่วมสมัยมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย ชอบงานออกแบบแต่มีความร่วมสมัย พัฒนางานสร้างสรรค์

ร่วมกับแนวโน้มกระแสนิยมท่ีเหมาะสมกับการสร้างตราสินค้าเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและเคหะ

ส่ิงทอ มีรูปแบบผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและเคหะส่ิงทอดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 52 the collection : Bann bo suak terracotta 
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ผลงานช้ินท่ี 1

 
 

ภาพท่ี 53 sofa set Bann bo suak terracotta 
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ภาพท่ี 54 ภาพแบบร่าง SOFA SET BANN BO SUAK TERRACOTTA 

 

 
ภาพท่ี 55 ภาพแบบร่าง SOFA SET BANN BO SUAK TERRACOTTA 
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ตารางท่ี 29 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ โซฟาผ้าทอมือแบบโมดูลาร์พร้อมผนักพิงและหมอนอิง 

ขนาด 

 
กว้าง 60 เซนติเมตร / ยาว 150 เซนติเมตร / สูง 25 เซนติเมตร 

 
กว้าง 12 เซนติเมตร / ยาว 30 เซนติเมตร / สูง 15 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด โซฟาผ้าทอมือแบบโมดูลาร์พร้อมผนักพิงและหมอนอิง 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta  

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายน้ําไหลผสมลายทาง 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ภาพท่ี 56 ภาพแบบร่าง SOFA SET BANN BO SUAK TERRACOTTA 

 
 

ภาพท่ี 57 ภาพแบบร่าง SOFA SET BANN BO SUAK TERRACOTTA 
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ตารางท่ี 30 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ โซฟาผ้าทอมือแบบโมดูลาร์ 

ขนาด 

 
กว้าง 18 เซนติเมตร / ยาว 55 เซนติเมตร / สูง 20 เซนติเมตร 

 
กว้าง 50 เซนติเมตร / ยาว 60 เซนติเมตร / สูง 25 เซนติเมตร

 
กว้าง 50 เซนติเมตร / ยาว 60 เซนติเมตร / สูง 25 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด โซฟาผ้าทอมือแบบโมดูลาร์พร้อมผนักพิงและหมอนอิง 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta  

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายน้ําไหล 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ภาพท่ี 58 ภาพแบบร่าง SOFA SET BANN BO SUAK TERRACOTTA 
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ตารางท่ี 31 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ โซฟาผ้าทอมือแบบโมดูลาร์ 

ขนาด 

 
กว้าง 20 เซนติเมตร / ยาว 65 เซนติเมตร / สูง 35 เซนติเมตร

 
กว้าง 50 เซนติเมตร / ยาว 60 เซนติเมตร / สูง 25 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด โซฟาผ้าทอมือแบบโมดูลาร์ และโต๊ะไม้เซาะร่องสีทอง 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta  

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายน้ําไหล 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ภาพท่ี 59 ภาพแบบร่างเก้าอ้ีสตูดิโอบุผ้าทอมือจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ตารางท่ี 32 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ เก้าอ้ีสตูดิโอบุผ้าทอมือจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาด 

 
กว้าง 40 เซนติเมตร / ยาว 40 เซนติเมตร / สูง 45 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด เก้าอ้ีสตูดิโอบุผ้าทอมือจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta  

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายน้ําไหล 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ผลงานช้ินท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี 60 ภาพแบบร่างหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 33 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์  หมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาด 

 
กว้าง 45 เซนติเมตร / ยาว 45 เซนติเมตร 
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อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

 
กว้าง 45 เซนติเมตร / ยาว 45 เซนติเมตร 

 
กว้าง 30 เซนติเมตร / ยาว 50 เซนติเมตร 

 
กว้าง 30 เซนติเมตร / ยาว 50 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด หมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta  

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายน้ําไหลและลายขอ 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ผลงานช้ินท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 61 ภาพแบบร่างพรมตกแต่งทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 34 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ พรมตกแต่งทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาด กว้าง 90 เซนติเมตร / ยาว 130 เซนติเมตร  

เทคนิคและรายละเอียด พรมตกแต่งทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี contrast  

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายขอ 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 12 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ผลงานช้ินท่ี 4 

 
 

ภาพท่ี 62 ภาพแบบร่างโคมไฟเหล็กดัดประกับตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 35 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ โคมไฟเหล็กดัดประกับตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

ขนาด กว้าง 25 เซนติเมตร / ยาว 25 เซนติเมตร / สูง 165 เซนติเมตร  

เทคนิคและรายละเอียด โคมไฟเหล็กดัดประกับตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายขอ 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน โครงสร้างโคมไฟเป็นเหล็ก 
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ผลงานช้ินท่ี 5 

 
 

ภาพท่ี 63 ภาพแบบร่าง ถาดตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

 
 

ภาพท่ี ภาพแบบร่าง ถาดตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 
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ตารางท่ี 36 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ถาดตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

ขนาด กว้าง 25 เซนติเมตร / ยาว 54 เซนติเมตร / สูง 7 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด ถาดตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายขอ 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน โครงสร้างถาดเป็นเหล็ก 
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ผลงานช้ินท่ี 7

 
 

ภาพท่ี 64 ภาพแบบร่างฉากก้ันจากผ้าทอมือทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 
 

ภาพท่ี 65 ภาพแบบร่างฉากก้ันจากผ้าทอมือทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 



 143 

ตารางท่ี 37 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ฉากก้ันจากผ้าทอมือทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาด รวม 3 ช้ิน กว้าง 30 เซนติเมตร / สูง 175 เซนติเมตร  

ช้ินท่ี 1 กว้าง 60 เซนติเมตร / สูง 150 เซนติเมตร 

ช้ินท่ี 2 กว้าง 60 เซนติเมตร / สูง 175 เซนติเมตร 

ช้ินท่ี 3 กว้าง 60 เซนติเมตร / สูง 175 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด ฉากก้ันจากผ้าทอมือทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายน้ําไหล 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน โครงสร้างเป็นเหล็ก 
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ผลงานช้ินท่ี 8 

 
 

ภาพท่ี 66ภาพแบบร่างกรอบรูปตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 38 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ กรอบรูปตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาด กว้าง 65 เซนติเมตร / ยาว 65 เซนติเมตร  

เทคนิคและรายละเอียด กรอบรูปตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายขอ 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน กรอบไม้ 
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ผลงานช้ินท่ี 9 

 
 

ภาพท่ี 67 ภาพแบบร่างผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 39 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาดส่ิงทอ ผ้ารองจาน  กว้าง 30 เซนติเมตร / ยาว 50 เซนติเมตร 

จานรองแก้ว กว้าง 15 เซนติเมตร / ยาว 15 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายน้ําไหล 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ผลงานช้ินท่ี 10 

 
 

ภาพท่ี 68 ภาพแบบร่างผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 40 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาดส่ิงทอ ผ้ารองจาน  กว้าง 30 เซนติเมตร / ยาว 50 เซนติเมตร 

จานรองแก้ว กว้าง 15 เซนติเมตร / ยาว 15 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายน้ําไหล 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ผลงานช้ินท่ี 11 

 
 

ภาพท่ี 69 ภาพแบบร่างผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 41 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาดส่ิงทอ ผ้ารองจาน  กว้าง 30 เซนติเมตร / ยาว 50 เซนติเมตร 

จานรองแก้ว กว้าง 15 เซนติเมตร / ยาว 15 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายขอ 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ผลงานช้ินท่ี 12 

 
 

ภาพท่ี 70 ภาพแบบร่างผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 42 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาดส่ิงทอ ผ้ารองจาน  กว้าง 30 เซนติเมตร / ยาว 50 เซนติเมตร 

จานรองแก้ว กว้าง 15 เซนติเมตร / ยาว 15 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายขอ 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ผลงานช้ินท่ี 13 

 
 

ภาพท่ี 71 ภาพแบบร่างผ้าหุ้มขวดทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 43 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ผ้าหุ้มขวดทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาดส่ิงทอ ผ้าหุ้มขวด กว้าง 10 เซนติเมตร / ยาว 10 เซนติเมตร / สูง 50 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด ผ้าหุ้มขวดทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายขอ 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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ผลงานช้ินท่ี 14 

 
 

ภาพท่ี 72 ภาพแบบร่างผ้าปูโต๊ะทานอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

ตารางท่ี 44 อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

อธิบายผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ผ้าปูโต๊ะทานอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ขนาดส่ิงทอ ผ้า  กว้าง 50 เซนติเมตร / ยาว 130 เซนติเมตร 

เทคนิคและรายละเอียด ผ้าปูโต๊ะทานอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายผ้าทอจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

สี กลุ่มสี terracotta 

วัสดุ ผ้าใยธรรมชาติ  

ลวดลายผ้า 

 
ลายขอและลายน้ําไหล 

จํานวนเส้นใยเด่ียว 5 เส้น 

วัสดุอ่ืน - 
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5.6 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 73 sofa set Bann bo suak terracotta 
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ภาพท่ี 74 sofa set Bann bo suak terracotta 
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ภาพท่ี 75 ภาพเก้าอ้ีสตูดิโอบุผ้าทอมือจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

 
 

ภาพท่ี 76 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 154 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 77 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 155 

 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 78 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 156 

 
 

 
 

ภาพท่ี 79 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

 



 157 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 80 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

 



 158 

 
 

ภาพท่ี 81 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

 
 

ภาพท่ี 82 ภาพพรมตกแต่งทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 



 159 

 
 

ภาพท่ี 83 ภาพโคมไฟเหล็กดัดประกับตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

 

 

 



 160 

 

 
 

ภาพท่ี 84 ภาพถาดตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

 
ภาพท่ี 85 ภาพฉากก้ันจากผ้าทอมือทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 



 161 

 
ภาพท่ี 86 ภาพกรอบรูปตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

 
 

ภาพท่ี 87 ภาพผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 88 ภาพผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 163 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 89 ภาพผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 90 ภาพท่ีวางโทรศัพท์มือถือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 165 

 
 

ภาพท่ี 91 ภาพผ้าปูโต๊ะทานอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 92 ภาพผ้าปูโต๊ะทานอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 167 

 
 

 
ภาพท่ี 93 ภาพจานรองแก้วทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 94 ภาพจานรองแก้วทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 169 

 
 

ภาพท่ี 95 ภาพกระเป๋าผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 96 ภาพจานรองแก้วทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 97 ภาพจานรองแก้วทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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 5.7 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบลุคบุค 

 

 
 

 
ภาพท่ี 98 sofa set Bann bo suak terracotta 
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ภาพท่ี 99 ภาพเก้าอ้ีสตูดิโอบุผ้าทอมือจากทุนวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 174 

 
 

 
 

ภาพท่ี 100 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 101 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 176 

 
 

ภาพท่ี 102 ภาพหมอนอิงผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 



 177 

 
 

 
 

ภาพท่ี 103 ภาพพรมตกแต่งทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

 



 178 

 
 

ภาพท่ี 104 ภาพโคมไฟเหล็กดัดประกับตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

 

 

 

 



 179 

 
 

 
 

ภาพท่ี 105 ภาพถาดตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 



 180 

 
 

ภาพท่ี 106 ภาพฉากก้ันจากผ้าทอมือทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 107 ภาพกรอบรูปตกแต่งด้วยผ้าทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 

 

 

 



 182 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 108 ภาพผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 



 183 

 

 
 

ภาพท่ี 109 ภาพผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 



 184 

 
 

ภาพท่ี 110 ภาพท่ีวางโทรศัพท์มือถือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 111 ภาพจานรองแก้วทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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ภาพท่ี 112 ภาพท่ีใส่ขวดน้ําทอมือจากทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือ 
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บทท่ี 6 

 

สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

        

6.1 สรุปผลการดําเนินการวิจัย 
โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจากทุนทาง

วัฒนธรรมไทล้ือเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ  โดยสามารถสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการได้ดังน้ี   

 

6.1.1 อัตลักษณ์ตราสินค้า (BRAND IDENTITY BOARD) และการกําหนดตําแหน่งทางการ

ตลาด 

จากการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ  นักแออกแบบและกลุ่มผู้ประกอบการ สามารุ

วิเคราะห์และสรุปได้ว่า การสร้างตราสินค้าซาวหลวง (soul luang) เป็นการการพัฒนาตราสินค้าประเภท

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอพ้ืนถ่ินไทล้ือเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ โดยใช้แนวทางการ

ออกแบบประยุกต์ให้เกิดความร่วมสมัย มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทล้ือ และมีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ประโยชน์และขนาดท่ีสอดคล้องกับพ้ืนท่ี มีการออกแบบท่ีดึงดูดความสนใจ  

 
ภาพท่ี 113 ภาพตราสัญลักษณ์ ซาวหลวง (soul luang) 

จากการวิคราะห์คู่แข่งทางการตลาดเพ่ือหาแนวทางในการสร้างสรรค์และกําหนดตําแหน่งทางการ

ตลาดของตราสินค้า “ซาวหลวง”   โดยกําหนดตําแหน่งจากการตลาดจากการวิเคราะห์ตําแหน่งของราคา

เฉล่ียสินค้าคู่แข่งและสไลต์การผลิตสินค้าระหว่างงานหัตถกรรมและงานอุตสาหกรรม โดยสามารถกําหนด

ตําแหน่งทางการตลาดได้ดังน้ี  
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ภาพท่ี แผนภูมิตําแหน่งทางการตลาดตราสินค้าใหม่ 

 

ตารางท่ี 45 การพัฒนาความเหนียวของเส้นใยเพ่ือใช้ในการทอผ้าเพ่ือนํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ตกแต่งภาย

และเคหะส่ิงทอของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 

การพัฒนาความเหนียวของเส้นใย 

เพ่ือใช้ในการทอผ้าเพ่ือนํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายและเคหะส่ิงทอ 

บริเวณพื้นที ่ ลักษณะห้อง กลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ

(homeTextile) 

70% 

จํานวนเส้นใย

เดี่ยว 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

(lifestyle Product) 

30% 

จํานวนเส้นใย

เดี่ยว 

พื้นที่ส่วนตัว ห้องนอน ปลอกหมอน 5 เส้น ผ้าตกแต่งอุปกรณ์สายชาร์ตไร้สาย 5 เส้น 

ผ้าห่ม 3-5 เส้น   

ผ้าคลุม 3 เส้น   

เครื่องนอน 5 เส้น   

ผ้าม่าน 5 เส้น   

พื้นที่

ส่วนกลาง 

ห้องนั่งเล่น, 

ห้องทํางาน, 

ห้องครัว, 

ห้องอาหาร 

ชุดเบาะที่นั่งจากผ้า 5 เส้น ผ้าและกรอบรูป 2 - 5 เส้น 

หมอนอิงและปลอกหมอน 5 เส้น แจกันตกแต่งด้วยผ้า 2 - 5 เส้น 

ผ้าปูโต๊ะทานอาหาร 5 เส้น พรมตกแต่งประดับ 10-12 เส้น 

ผ้าเช็ดจานและถุงมือจับของ

ร้อน 

7 เส้น ถุงผ้า/ถุงใส่ของ 2 - 5 เส้น 

ผ้าม่าน 5 เส้น   

เบาะรองนั่ง / เบาะอิง 5 เส้น   

ที่กั้นประต ู 5 เส้น   
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การพัฒนาความเหนียวของเส้นใย 

เพ่ือใช้ในการทอผ้าเพ่ือนํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายและเคหะส่ิงทอ 

บริเวณพื้นที ่ ลักษณะห้อง กลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ

(homeTextile) 

70% 

จํานวนเส้นใย

เดี่ยว 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

(lifestyle Product) 

30% 

จํานวนเส้นใย

เดี่ยว 

โคมไฟ 5 เส้น   

พรมตกแต่ง 10-12 เส้น   

พื้นที่ห้องนํ้า ห้องนํ้า สิ่งทอสําหรับห้องนํ้า 2-3 เส้น   

 

การกําหนดราคาสินค้า  

การกําหนดราคาของสินค้า จัดจําหน่ายสินค้าอยู่ในช่วงระหว่าง 300 – 25,000 บาท โดนกําหนดจาก

ต้นทุนการผลิตของสินค้า โดยมีรายละเอียดการประมาณต้นทุนสินค้าและราคาขายปลีกตามประเภทของ

สินค้า ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 46 ตารางการกําหนดราคาสินค้า 

ลํา
ดับ

 

รา
ยก
าร

 

ขน
าด

 

เซ
นติ
เม
ตร

 

จํา
นว
น  

ต้น
ทุน
กา
รผ
ลิต

 

(บ
าท

) 

รา
คา
ขา
ย 

(บ
าท

)  

หม
าย
เห
ตุ 

1 ปลอกหมอน 50x30 1 70 - 650   150 - 1,625  ราคาที่แตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับงาน

ออกแบบ เพราะ

ราคาของสิ่งทอ

ขึ้นอยู่กับ

ลวดลายความ

ยากและง่ายและ

ระยะเวลาในการ

ผลิตสิ่งทอ 

2 ผ้าห่มและผ้าคุลม 90*180 1  550 - 6,700   880 - 16,750  

3 เครื่องนอนผ้าปูที่

นอน 

90*200 1  600 - 7,300   960 - 18,250  

4 ผ้าม่าน 90*180 1  500 - 6,500   800 - 16,250  

5 ชุดเบาะที่นั่งจากผ้า 50*65 1  100 - 1,300   160 - 3,250  

6 หมอนอิง 50*50 1  75 - 1,000   150 - 2,500  

7 ผ้าปูโต๊ะทานอาหาร 50*130 1  195 - 2,600   312 - 6,500  

8 ผ้ารองจาน 50*30 1  70 - 650   150 - 1,625  

9 เบาะรองนั่ง / เบาะ

อิง 

50*65 1  200 - 1,400   320 - 3,500  
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ลํา
ดับ

 

รา
ยก
าร

 

ขน
าด

 

เซ
นติ
เม
ตร

 

จํา
นว
น 

ต้น
ทุน
กา
รผ
ลิต

 

(บ
าท

) 

รา
คา
ขา
ย 

(บ
าท

) 

หม
าย
เห
ตุ 

10 โคมไฟ 25*25*165 1  3,000 - 3,500   4,800 - 8,750  

11 พรมตกแต่ง 90*130 1  460 - 5,000   736 - 12,500  

12 สิ่งทอสําหรับ

ห้องนํ้า 

90*180 1  1,000 - 7,500   1,600 - 18,750  

13 ผ้าและกรอบรูป 65*65 1  450 - 2,000   720 - 5,000  

14 ถุงผ้า/ถุงใส่ของ 35*35 1  140 - 600   224 - 1,500  

15 ฉากกั้น 175*60 3  7,500 - 9,500   12,000 - 23,750  

16 ชุดโซฟา 150*60*25 1  4,000 - 8,000   6,400 - 20,000  

 

การกําหนดจุดขาย (PLACE) 

การกําหนดสถานท่ีจัดจําหน่าย จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและศักยภาพของ

ผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น พบว่า สามารถดําเนินการจุดจัดจําหน่ายสินค้าแบ่ง สามช่องทาง ดังน้ี  

1.บริเวณพ้ืนท่ีของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง  

2. บริเวณพ้ืนท่ีฝากขาย ณ ห้างสรรพสินค้าท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

3. บริเวณพ้ืนท่ีดิจิทัล เช่น website หรือ social media เป็นต้น  

  การกําหนดการส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) 

 การกําหนดการส่งเสริมการตลาดในเบ้ืองต้น จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและ

ศักยภาพของผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยกําหนดการส่งเสริมการตลาดจากแนวทางของคู่แข่ง เช่น การจัด

กิจกรรมส่วนลดตามช่วงเทศกาล เป็นต้น 

  การกําหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) 

 การกําหนดรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและศักยภาพ

ของผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยกําหนดแนวทางรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากแนวทางคู่แข่ง ในการสร้างสรรค์

บรรจุภัณฑ์ควรสอดคล้องกับรูปแบบของสินค้าในแต่ละประเภท คํานึงถึงขนาดและการจัดส่งสินค้าเป็นหลักอีก

ท้ังต้องสอดคล้องกับการออกแบบเพ่ือให้บรรจุภัณฑ์สามารถมอบเป็นของขวัญได้อีกช่องทางหน่ึงเป้นส่วน

ส่งเสริมการขายอีกด้วย   
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  การกําหนดบุคลากร (PEOPLE) 

 การกําหนดบุคลากรในองค์กร จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและศักยภาพของ

ผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยนําเสนอแนวทางการเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถประบกอบด้วย 

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองส่ิงทอพ้ืนถ่ินไทล้ือจังหวัดน่านเบ้ืองต้นและความรู้ความสามารถในการดูแลผลิตภัณฑ์

ตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์กลุ่มเคหะส่ิงทอ   

  การกําหนดจุดเด่นใหม่ (PURPLE COW) 

 การกําหนดบุคลากรในองค์กร จากการวิเคราะห์คู่แข่งประกอบกับการสํารวจพ้ืนท่ีและศักยภาพของ

ผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น  ผู้วิจัยกําหนดจุดเด่นใหม่ของตราสินค้าด้วยการนําเสนอเร่ืองราวของการผลิตส่ิงทอ

พ้ืนถ่ินของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงโดยใช้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอไทล้ือจังหวัดน่านท่ีมีประวัติ

มาอย่างยาวนานเป็นจุดสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้า  ให้ตราสินค้านําเสนอมรดกงานหัตถศิลป์ส่ิงทอพ้ืนถ่ิน ท่ี

สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้าเป็นหลัก 

 

6.1.2 กลุ่มเป้าหมายหลัก (TARGET BOARD) 

 กลุ่มเป้าหมายหลักของงานวิจัย คือ กลุ่มเจเนอเรช่ันมี (Generation Me) เกิดจากการรวมกลุ่มของเจ

เนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) กลุ่มคนท่ีเกิดในระหว่างปี ค.ศ.1964-1978, เจเนอเรช่ันวาย(Generation Y) 

กลุ่มคนท่ีเกิดในระหว่างปี ค.ศ. 1979-1995 และ เจเนอเรช่ันแซด (Generation Z) กลุ่มคนท่ีเกิดในระหว่างปี 

ค.ศ. 1996-ปัจจุบัน ท่ีมีพฤติกรรมด้านกิจกรรมท่ีให้ความสนใจคล้ายกัน อาทิ กิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน 

ความบันเทิงความผ่อนคลาย, กิจกรรมท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือนบธรรมเนียมต่างๆ, กิจกรรมท่ี

แสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย, ช่ืนชอบและติดตามเทรนด์แฟช่ัน, เลือกใช้สินค้าท่ีมีสไตล์ รัก

อิสระและมีความร่วมสมัย  

 



 192 

 
 

ภาพท่ี 114 ภาพกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอร์เรช่ันมี (Generation Me) 

6.1.3 การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ (PRODUCT LINE) 

การแบ่งกลุ่มสินค้าสําหรับตราสินค้าซาวหลวง(soul luang) แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าตามประเภทของ

ท่ีพักอาศัย คือ ห้องสตูดิโอในอาคารชุด ( Condominium / Room Type : Studio) โดยวิเคราะห์จาก

ผู้เช่ียวชาญ นักออกแบบและกลุ่มผู้บริโภค พบว่า ให้ความสนใจกับการตกแต่งบริเวณพ้ืนท่ีส่วนตัวและบริเวณ

พ้ืนท่ีส่วนกลางในระดับมาก และการตกแต่งในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนห้องน้ําอยู่ในระดับกลาง ผู้วิจัยจึงสรุปผลและ

แบ่งกลุ่มสินค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1  กลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ(homeTextile) คิดเป็นร้อยละ 70 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไล์(lifestyle Product) คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

ตารางท่ี 47 ตารางการแบ่งกลุ่มสายผลิตภัณฑ์สินค้า 

บริเวณพื้นที ่ ลักษณะห้อง กลุ่มผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ

(homeTextile) 

70% 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

(lifestyle Product) 

30% 

พื้นที่ส่วนตัว ห้องนอน • ปลอกหมอน 
• ผ้าห่มและผ้าคุลม 
• เครื่องนอนผ้าม่าน 
• ผ้าม่าน 

• ผ้าตกแต่งอุปกรณ์สาย
ชาร์ตไร้สาย 
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พื้นที่ส่วนกลาง ห้องนั่งเล่น, ห้อง

ทํางาน, ห้องครัว, 

ห้องอาหาร 

• ชุดเบาะที่นั่งจากผ้า 
• หมอนอิงและปลอกหมอน 
• ผ้าปูโต๊ะทานอาหาร 
• ผ้าเช็ดจานและถุงมือจับของ
ร้อน 

• ผ้าม่าน 
• เบาะรองนั่ง / เบาะอิง 
• ที่กั้นประตู 
• โคมไฟ 

• พรมตกแต่ง 

• ผ้าและกรอบรูป 
• แจกันตกแต่งด้วยผ้า 
• พรมตกแต่งประดับ 
• ถุงผ้า/ถุงใส่ของ 

 

พื้นที่ห้องนํ้า ห้องนํ้า • สิ่งทอสําหรับห้องนํ้า  

 

 

6.1.4  การวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์  

การวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่านท่ีมีแนวคิดส่ิง

ทอจากทุนทางวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือสู่ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและเคหะส่ิงทอ  ควรมีลวดลายและ

รูปแบบท่ีมีความร่วมสมัยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและสอดคล้องกับประเภทของท่ี

พักอาศัยอาคารชุดห้องสตูดิโอ โดยมีองค์ประกอบการออกแบบท่ีวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 48 ตารางการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 STYLE SIL/SHAPE/FORM COLOR DETAIL MATERIALS 

ตราสินค้า 

ซาวหลวง 

(SOUL 

LUANG) 

URBAN FREEDOM 

/ CONTEMPORARY 

/ HERITAGE CRAFT 

CONTEMPORARY CONTEMPORARY NATURAL MIX 

INDUSTRIAL, 

CONTEMPORARY 

ART AND CRAFT 

NATURAL MIX 

INDUSTRIAL 

 

รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของตราสินค้าตราสินค้าซาวหลวง (SOUL LUANG) มีแนวคิดจาก

ทุนทางวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ แนวทางการออกแบบลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความร่วม

สมัยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและสอดคล้องกับประเภทของท่ีพักอาศัยอาคารชุด 

ห้องสตูดิโอ โดยมีองค์ประกอบการออกแบบดังน้ี ด้านสไตล์ของผลิตภัณฑ์ คือ ลักษณะกลุ่มคนเมืองรักอิสระ 
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URBAN FREEDOM, ความร่วมสมัย CONTEMPORARY และ มรดกงานหัตถศิลป์ส่ิงทอ HERITAGE CRAFT 

ด้านรูปแบบและสีของผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มโทนสีร่วมสมัย CONTEMPORARY ด้านการตกแต่งและการเลือก

วัสดุของผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุท่ีมาจากธรรมชาติผสมกับวัสดุเชิงอุตสาหกรรม NATURAL MIX INDUSTRIAL 

6.1.5 การจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 

การพัฒนากลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวงเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจากทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ

เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ  การสร้างกลุ่มคลัสเตอร์(Cluster) เป็นแนวคิดของ 

“การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน” เน้นการมีส่วนร่วมเช่ือมโยงกันอย่างแท้จริง สําหรับกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง

ก่อให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตส่ิงทอ, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน และนักออกแบบ ก่อให้เกิด

เครือข่ายทางธุรกิจใหม่เป็นช่องทางการขยายทางการตลาด เกิดการพัฒนาและกระจายความรู้กันระหว่างกลุ่ม

ในคลัสเตอร์ซาวหลวงแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการพัฒนา 

ต่อยอดธุรกิจของตัวเองต่อไป โดยมีแผนภูมิการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวงดังน้ี  

 
ภาพท่ี 115 แผนภูมิการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวง 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวงเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จาก

การวิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ นักออกแบบและกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สามารถสรุปผลและข้อเสนอแนะได้ 

3 ข้อ ดังน้ี   
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1. การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บริเวณชุมชนทอผ้า พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้
ความสนใจกิจกรรมเก่ียวกับ กิจกรรมสาธิตเก่ียวกับการทอผ้าในระดับมากท่ีสุด เช่น การผลิตเส้นใย 

การย้อมผ้าและการทอผ้า เป็นต้น อีกท้ังกลุ่มเป้าหมายยังสนใจการทอผ้าเพ่ือเป็นของท่ีระลึกการ

ท่องเท่ียวอีกด้วย  

2. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บริเวณชุมชนทอผ้า พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายสนใจร่วมกิจกรรมในระยะเวลา 1-2 ช่ัวโมง มากท่ีสุด สําหรับการพัฒนากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวบริเวณชุมชนทอผ้าควรพัฒนาให้กิจกรรมสามารถสอดคล้องกับเวลาท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ 

3. ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บริเวณชุมชนทอผ้า พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายสนใจค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 600-1,000 บาท สําหรับการพัฒนากิจกรรม

การท่องเท่ียวบริเวณชุมชนทอผ้าควรจัดสรรกิจกรรมสามารถสอดคล้องกับราคาท่ีเหมาะสมกับความ

ต้องการของนักท่องเท่ียว 

  

 6.3 อภิปรายผล 

โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากทุนทาง

วัฒนธรรมไทลื้อเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้วย

การสร้างกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อสร้างความร่วมมือ“การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” เน้นการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกัน

อย่างแท้จริง สําหรับกลุ่มคลัสเตอร์ซาวหลวงก่อให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตสิ่งทอ, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ตกแต่งภายใน และนักออกแบบ ก่อให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจใหม่เป็นช่องทางการขยายทางการตลาด เกิดการ

พัฒนาและกระจายความรู้กันระหว่างกลุ่มในคลัสเตอร์ซาวหลวงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนําไป

พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ต่อยอดธุรกิจของตัวเอง หาช่องทางการพัฒนาและขยายตลาดสินค้าส่ิง

ทอพื้นถิ่นที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่งภายในและเคหะสิ่งทอ จากสมมติฐานการใช้

แนวคิดการออกแบบแบบร่วมสมัยในการพัฒนาลวดลายของสิ ่งทอจากแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมไทล้ือ 

สามารถสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างให้

ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน  

 

 

 



 196 

บรรณานุกรม 

ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล และแพทรีเซีย ชีสแมน. (2530). ผ้าล้านนา ยวน ล้ือ ลาว. เชียงใหม่ : โครงการ 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล. (2536). ผ้าเอเชีย : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ:  

อัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง. 

ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล. (2551). มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทล้ือ. เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. (2550). การออกแบบและพัฒนาแฟช่ันและมัณฑนภัณฑ์. โครงการเผยแพร่วิชาการ 

ลําดับท่ี 2. กรุงเทพฯ: ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พัดชา  อุทิศวรรณกุล และคณะ. 2562. โครงการ “การเพ่ิมมูลค่านวัตกรรมส่ิงทอในผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์ 

สไตล์จากฐานการผลิตจังหวัดน่านสู่ตลาดเมืองหลวงพระบาง”. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

พีนาลิน สาริยา. (2549). การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้าส์. 

ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). Interior Design ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน.กรุงเทพฯ:  

       สกายบุ๊กส์. 

วัฒนะ จูฑะวิภาค. (2543). ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์ 

เอกชาติ จันอุไรรัตน์. (2551). 3 ทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย. กรุงเทพฯ : 

อัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 197 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

เรื่อง การพัฒนาสินค้าตกแต่งภายใน สําหรับคอนโดห้องสตูดิโอด้วยผ้าทอพื้นเมือง 

โครงการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าบ้าน

ซาวหลวง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

การสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากล เพื่อการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ : ภายใต้หน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ (FAC-RU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แนวทางการให้ข้อมูล : งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การให้คําตอบ

ของท่าน ถือเป็น ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้อ้างอิงในงานวิจัย เพื่อนําไปใช้เป็นประโยชน์ในหาแนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย ท่านยินยอมให้ข้อมูล      ⃝  ยอมรับ ⃝ ไม่ยอมรับ 

เลือกกลุ่มของท่าน 

⃝ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ⃝ นักออกแบบ ⃝ กลุ่มผู้ที่อาศัย อาคารชุด 

 

ท่านมีความคิดอย่างไรต่อข้อคําถามของแบบสอบถามดังต่อไปนี ้

ระดับความคิดเห็น 1 เหมาะสมน้อยที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 2 เหมาะสมน้อย 

ระดับความคิดเห็น 3 เหมาะสมปานกลาง 

ระดับความคิดเห็น 4 เหมาะสมมาก 

ระดับความคิดเห็น 5 เหมาะสมมากที่สุด 

 

สําหรับห้อง studio ใน condominium ท่านจะให้ความสนใจตกแต่งส่วนพ้ืนท่ีบริเวณใด  

(ตัวเลือก 1 คือ ไม่ตกแต่งเลย - ตัวเลือก 5 คือ ตกแต่งมากท่ีสุด) 

ข้อคําถาม ระดับความเหมาะสม / ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ส่วนพ้ีนท่ีส่วนตัว พ้ืนท่ีพักผ่อน นอน ทํางาน และ

อ่านหนังสือ 

     

ส่วนพ้ืนท่ีส่วนกลาง พ้ืนท่ีน่ังเล่น รับประทาน

อาหาร และทําอาหาร 

     

ส่วนพ้ืนท่ีห้องน้ํา พ้ืนท่ีห้องน้ํา      
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รูปแบบสินค้าตกแต่งบ้านที่มาจากวัฒนธรรม ที่ท่านให้ความสนใจ  

⃝  แบบท้องถิ่น  ⃝ แบบร่วมสมัย  ⃝ แบบทันสมัย 
ท่านสนใจสินค้าตกแต่งบ้านจากสิ่งทอในรูปแบบใด ใส่เหตุผลที่เลือกในข้อด้านล่าง 

⃝ รูปแบบสิ่งทอที่มีลวดลายดั้งเดิม  ⃝ รูปแบบสิ่งทอที่มีลวดลายประยุกต์ให้ร่วมสมัย 

ท่านให้ความสําคัญกับสินค้าตกแต่งบ้านจากส่ิงทอพ้ืนถ่ินอย่างไร  

(ตัวเลือก 1 คือ ไม่สําคัญ - ตัวเลือก 5 คือ สําคัญมากท่ีสุด) 

ข้อคําถาม ระดับความเหมาะสม / ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม      

การผลิตโดยคนในชุมชน      

มีแนวคิดหรือท่ีมาเช่ือมโยงจากความเช่ือโบราณ      

มีความดึงดูดด้านการออกแบบ      

ใช้ลวดลายโบราณในการผลิตของตกแต่งบ้าน      

ใช้การประยุกต์ลวดลายโบราณให้เกิดความร่วม

สมัย 

     

ความเหมาะสมของราคา      

ความแข็งแรง/ความทนทาน      

ประโยชน์การใช้งานมีความเหมาะสม      

ขนาดของสินค้ามีความเหมาะสมกับการใช้งาน      

 

สินค้าตกแต่งบ้านจากสิ่งทอชนิดใด มีความเหมาะสมในการตกแต่งภายในห้อง studio หรือ ห้อง 1 bed ใน condominium 

(เลือกได้หลายตัวเลือก) 

⃝โซฟาปรับเปลี่ยนได ้⃝โคมไฟตั้งโต๊ะ ⃝โคมไฟติดเพดาน ⃝โคมไฟติดผนัง  ⃝หมอนอิง 
⃝เบาะรองนั่ง   ⃝เบาะอิง ⃝ที่กั้นประตู   ⃝ที่กั้นหนังสือ  ⃝พรม 

⃝ผ้าคาดโซฟา  ⃝เครื่องนอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ⃝ผ้าคาดเตียง  ⃝ม่านหน้าต่าง 
⃝ฉากกั้นแบ่งส่วน ⃝ถาดวางของบุผ้า ⃝กรอบรูปแขวนผนัง  ⃝ผ้ารองแก้ว  ⃝ผ้าปูโต๊ะกินข้าว 
⃝ผ้าตกแต่งอุปกรณ์ชาร์ตมือถือ   ⃝ถุงผ้า  ⃝ที่ใส่กระดาษชําระ ⃝ที่ใส่จดหมาย ⃝ถุงมือกันความร้อน 

หากท่านได้เดินทางไปท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมบริเวณชุมชนทอผ้า กิจกรรมใดที่ท่านให้ความสนใจ * 

⃝ กิจกรรมที่ 1 การทอผ้าเป็นของที่ระลึกโดยนักท่องเที่ยว 
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⃝ กิจกรรมที่ 2 การสาธิตการทอผ้าโดยชุมชน 

⃝ กิจกรรมที่ 3 การสาธิกระบวนการทอผ้า (สาธิตผลิตเส้นใย, การย้อม, การทอ) โดยชุมชน 

⃝ ไม่สนใจ 
หากท่านได้ร่วมกิจกรรมในชุมชนทอผ้าดังกล่าว ท่านคิดว่าระยะเวลาใดเหมาะสมกับการร่วมกิจกรรม 

⃝ 1-2 ชั่วโมง.     ⃝3-4 ชั่วโมง  ⃝ 4-6 ชั่วโมง  ⃝ 1 วัน   ⃝ มากกว่า 1 วัน 

หากท่านต้องร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนทอผ้า(กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น) ท่านคิดว่าความเหมาะสมของ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมคือเท่าใด 

⃝ 600 - 800 บาท ⃝ 801 - 1000 บาท ⃝ 1001 - 1200 บาท 

⃝ 1201 - 1400 บาท ⃝ 1401 - 1600 บาท ⃝ 1600 บาทขึ้นไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 200 

ภาคผนวก ข ภาพการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  

 

 
 

ภาพการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 
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ภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในกลุ่มผ้าทอสีธรรมชาติบ้านซาวหลวง 


