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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 

 

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ได้รับการนิยามโดยยูเนสโก (UNESCO)  ว่าเป็น

การท่องเที่ยวท่ีมีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนนั้น ๆ เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัด

กิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการ

เรียนรู้และการทดลองให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การ

จัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการ

ท่องเที่ยวภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตาม

ระบอบทุนนิยมและความย่ังยืนของการพัฒนาในชุมชน 

ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมที่คงอยู่ในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ประเทศต่าง 

ๆ จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างอัตลักษณ์ประจําชาติ (National Identity) ผ่านการใช้วัฒนธรรม

เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทุนวัฒนธรรม  เนื่องจากวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิต  ภูมิ

ปัญญา  ความเชื่อและ ความเป็นชาติ  นอกจากการสร้างรายได้และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการ

ผลิตสินค้า  การบริการและการท่องเท่ียวแล้ว ทุนทางวัฒนธรรมยังสามารถสร้างภาพลักษณ์และความภูมิใจใน

ชนชาติ อันเป็นพื้นฐานของความเจริญทางด้านชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  ยิ่งกว่านั้นจากทิศทางการพัฒนา

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

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้กําหนดแนวนโยบายว่าด้วยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม เป็น

หลักสําคัญในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยการประยุกต์ใช้  เกื้อกูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา  และสร้างจุด

แข็งของอัตลักษณ์ไทยบนฐานนวัตกรรมท่ีเข้มแข็งเพ่ือเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค    

 จากการสํารวจข้อมูลพื้นที่ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายใน

เรื่องทุนวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีบทบาท

สําคัญเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมเป็น

ของตนเองอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะสืบทอดมาอย่างยาวนานตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่าน

ซึ่งเป็นแหล่งรวมกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย  วัฒนธรรมเหล่านี้บางส่วนได้แปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ประจําถ่ิน 

อาทิเช่น ผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดน่านท่ีมีความโดดเด่นของลวดลาย โดยมีอยู่ในหลายท้องถ่ิน หลายตําบล ซ่ึง

แต่ละท้องถิ่น และตําบลก็มีเอกลักษณ์ของตนเองตามกลุ่มชาติพันธุ์  มีทั้งผ้าทอที่ทอขึ้นโดยชาวเมืองด้ังเดิม

และผ้าทอท่ีมีมาจากแหล่งอ่ืน ๆ  อาทิเช่นผ้าทอลายน้ําไหลและผ้าซ่ินของชาวไทล้ือ เป็นต้น แต่จากการสํารวจ

ปัญหาของผู้ประกอบการสิ่งทอไทย  พบว่าผู้ประกอบการระดับชุมชนจํานวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจ ใน

การพัฒนาทางนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านสิ่งทอ  และความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้า ซ่ึงไม่นําไปสู่แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

 นอกจากนี้จากการสํารวจของผู้วิจัยพบว่าพื้นที่จังหวัดน่านเป็นแหล่งที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

จากสิ่งทอเป็นจํานวนมาก ท้ังในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วและยังไม่ได้แปรรูป โดยเฉพาะสิ่งทอซึ่งถือ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ  เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็น 

เอกลักษณ์ของคนในท้องถ่ินน้ัน ๆ  ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต   

 ในปัจจุบันสินค้าไลฟ์สไตล์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  อีกทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้าง

ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ และแสดงอัตลักษณ์จําเพาะของท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์   

ยิ่งกว่านั้น จากการสํารวจผลิตภัณฑ์ในชุมชนยังพบปัญหาการขาดการสร้างตราสินค้า  การโฆษณา  

การทําการตลาดและการประยุกต์พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดสินค้า

ในปัจจุบันได้ ทั้งผู้วิจัยยังได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ว่า

การสนับสนุนจากภาครัฐยังส่งมาไม่ถึงกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อการ

พัฒนาขยายผลเชิงการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีจังหวัดน่านที่มีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ดั้งเดิมในการผลิตส่ิงทอเป็นของตนเองอย่างหลากหลาย จากการศึกษาข้อมูลและการลงพื้นที่สํารวจ จังหวัด

น่านต้ังแต่ปี 2557-2559 อย่างต่อเน่ือง พบว่า 

 1) ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบอาชีพ ด้วยการสร้าง

และพัฒนา ตราสินค้า (Brand) ที่จะสามารถเป็นส่วนช่วยสําคัญในการส่งเสริมแนวทางของการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายในจังหวัด ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมอาชีพ ในระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ท่ีจะก่อให้เกิดห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ 

2) ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในจังหวัดน่านในปัจจุบันมีรูปแบบซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นดั้งเดิมและคุณภาพ

ของสิ่งทอที่ยังไม่ถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคน
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เมืองรุ่นใหม่ที่มีรสนิยมสากล ทั้งยังจัดจําหน่ายเฉพาะในพี้นที่ทําให้ปริมาณการขายมีจํานวนจํากัดและไม่

ก่อให้เกิดรายได้ท่ีย่ังยืน  

 3) ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในจังหวัดน่านยังไม่มีการสร้างตราสินค้า (Brand) ที่มีอัต

ลักษณ์จําเพาะท่ีสามารถสะท้อนทุนวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินได้อย่างชัดเจน  

 โครงการวิจัยนี้จึงต้องการมุ่งศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ใหม่แก่จังหวัดน่าน 

โดยเน้นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นสู่สากล เป็นการผนวกองค์ความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ และนฤมิตศิลป์เพื่อการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีอัตลักษณ์

จําเพาะจากทุนวัฒนธรรมของพื้นถิ่นจังหวัดน่าน และต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จาก

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของทุนวัฒนธรรมพื้นถ่ิน

จังหวัดน่านและให้ได้มาซึ ่งฐานข้อมูลที ่สามารถนําไปต่อยอดให้ผู ้อยู ่อาศัยในจังหวัดน่านตระหนักถึง

ความสําคัญของการสร้างรายได้ตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงทุนวัฒนธรรมสู่การ

ผลิตเชิงอุตสาหกรรมในระบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 1. เพื่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ ที่ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ในระบบห่วงโซ่เศรษฐกิจ 

โดยใช้เส้นทางทุนวัฒนธรรมส่ิงทอในจังหวัดน่านสําหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และสถานท่ีท่องเท่ียวองค์รวม โดยใช้ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมส่ิง

ทอของชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน 

 3. เพื่อให้เกิดอาชีพที่ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และขับเคลื่อนสู่การ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน  เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเพิ่มมูลค่าและรายได้  ทั้งยัง

ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างย่ังยืน 

 4. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ ท่ีจะเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนาสร้างสรรค์ จุดจัดจําหน่าย และพ้ืนท่ีสัมมนา

เชิงปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากทุนวัฒนธรรม รวมท้ังหาแนวทางในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์สู่ชุมชนผ่านการอบรม  ถ่ายทอดความรู้  และให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

ในชุมชน  ให้สามารถพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล 

 

กระบวนการดําเนินการวิจัย 
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 การดําเนินการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างกระบวนการวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Ethnography) ซึ ่งเป็นการ

ผสมผสานระหว่างกระบวนการวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือเป็นการให้ข้อมูล

และสร้างแรงบันดาลใจ  

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

 เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จทั้งในด้านนามธรรม (ผลผลิตเชิงการศึกษาวิจัย) 

และด้านรูปธรรม (ผลผลิตเชิงการนําไปใช้จริง การสร้างและส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางด้านสิ่งทอ

และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์) ทางโครงการเล็งเห็นถึงการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านผู้ประกอบการจริงในพื้นท่ี

จังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นเลือกสรรกลุ่มผู้ประกอบการทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน ทั้งที่พัฒนาแล้วและกําลัง

พัฒนา เพื่อส่งเสริมทางด้านการออกแบบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ อันจะนําไปสู่การส่งเสริมเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสในการร่วมลงมือทําจริง และเรียนรู้อย่างลึกซึ้งกับกลุ่มผู้

อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน อันจํานํามาซึ่งความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ถูกต้องและต่อยอดสู่การท่องเที่ยวท่ี

สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตอย่างย่ังยืน 

 นอกจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ทางโครงการยังได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการดําเนินงานให้คําปรึกษา วางแผน และร่วมกันพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการใน

พื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดน่าน สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 

คําว่าการท่องเท่ียวน้ันมีความหมายกว้าง และมีหลายคนที่ให้นิยามต่างกันออกไป แต่บุคคลที่ให้นิยาม

การท่องเท่ียว และถูกอ้างถึงบ่อยคร้ังในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว คือ วรรณา วงษ์วานิช (2546) ผู้ศึกษา

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวมากท่ีสุดคนหน่ึงในประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า การท่องเท่ียวหมายถึง การท่ีคนเราเดินทาง

ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหน่ึง 

ตลอดจนการเดินทางภายในประเทศ และเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวนั้นเป็นกระบวนการที่มี

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีเงื่อนไข 3 ประการ 

ได้แก่ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่นชั่วคราว ประการที่สอง ต้องเดินทางไปด้วยความ

สมัครใจ และประการสุดท้ายต้องเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ได้ ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา

รายได้ 

นอกจากนี้ยังมีคําอธิบายที่เป็นภาพกว้างของการท่องเที่ยว เช่น งานศึกษาที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการด้าน

การท่องเท่ียวของหน่วยงานอย่าง Personal & Social and Humanities EducationSection (2013) ในเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวว่า เป็นการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากถ่ินที่อยู่อาศัย หรือ

ที่ท้างานในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 1 ปี และต้องไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ โดยการท่องเที่ยว

ถือเป็นกลุ่มย่อยของการเดินทาง (travel) ซึ่งการเดินทางนั้นครอบคลุมถึงกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน การทําธุระ 

ตลอดจนการประกอบอาชีพ ดังนั้น การท่องเที่ยว (tourism) จึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบย่อย (subset) 

ของการเดินทางอีกทีหน่ึง 

 ท้ังน้ี การท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic 

Tourism) ที่เป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างที่พักอาศัย และจุดหมายปลายทางภายในประเทศท่ี

ตนเองอยู่อาศัย และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) ที่เป็นการเดินทางจากที่พัก

อาศัย ไปยังจุดหมายปลายทางนอกประเทศภูมิลําเนาของตน โดยอาจจะเป็นการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ 

หรือมากกว่าก็ได้ 
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 คําาว่า creative tourism นั้นสร้างขึ้นโดยนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่ชื ่อ คริสปิน เรย์มอนด์(Crispin 

Raymond) และ เกร็ก ริชาร์ดส์ (Greg Richards) ที่กล่าวว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการท่องเที่ยวใน

ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงปี 2542-2543 ซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือประเทศไทยรวมอยู่ด้วย 

โดย creative tourism นั้น เกิดจากหลักการที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของพื้นท่ี

จุดหมาย ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวทําให้นักท่องเที่ยวได้ทําความเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ของ

ตัวเอง เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าบ้าน และผู้มาเยือน และยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้ประสบการณ์ที่เรียนรู้ใหม่ มาประยุกต์กับชีวิตการงานของตนหลังจาก

การท่องเท่ียว (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556) 

 รูปแบบการท่องเที่ยวอีกประเภทที่จะต้องกล่าวถึงเช่นกัน คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ตอนนี้เป็น

นโยบายสําคัญของหน่วยงานท่องเที่ยวในประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่จัดทําแผนการท่องเที่ยวร่วมกัน 

ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการท่องเที่ยวดี

เยี่ยม เพราะสามารถดํารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเท่ียวมี

การปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลกําไรอย่างเป็นธรรม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสมํ่าเสมอในจํานวนที่เพียงพอ และต้อง

ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดในระยะยาว (ตฤตณัย นพคุณ, 2558) หลักการเบื้องต้นของ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ให้ความสําคัญกับคุณค่าและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตสํานึกให้

นักท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและส่ิงแวดล้อม และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผล

ประกอบการจากการท่องเท่ียวต้องตกถึงมือคนในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยหลักการอย่างหลังน้ีเกิดการพัฒนาต่อ

ยอดกลายเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม ทั้งยังต้องกําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนท่ี

เป็นเจ้าของมีสิทธิในการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ 

ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน, 2559) 

 อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวของประเทศไทยก็ยังคงมีปัญหาในด้านอื่น ๆ เช่น ขีดความสามารถในการ

แข ่ งข ันด ้ านการท ่องเท ี ่ ยว  ท ี ่ ได ้คะแนนต ํ ่ า  จากการจ ัดอ ันด ับผ ่ านทาง  Travel and Tourism 

Competitiveness Index ซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีรายละเอียดครอบคลุม 

จัดทําโดย World Economic Forum (2015) ในปี 2557 พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่

ลําดับที่ 35 ของโลก และลําดับที่ 10 ในทวีปเอเชีย หากมองเบื้องต้นอาจเห็นว่าไทยมีอันดับที่ดีกว่าหลาย

ประเทศในโลก แต่เมื่อวิเคราะห์ตามคะแนนแต่ละส่วนแล้ว พบจุดอ่อนของการท่องเที่ยวไทยที่ควรรีบแก้ไข 

ได้แก่ ความปลอดภัย (อันดับที่ 132) ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (อันดับที่ 116) และสุขอนามัย (อันดับที่ 89) 
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นอกจากนี้ คะแนนรวมทั้งหมดแม้จะมีอันดับที่ดี (อยู่ในจํานวนเลข 2 หลัก) แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าประเทศ

ใกล้เคียง อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ท้ังท่ีประเทศไทยน้ันมีความพร้อมด้านทรัพยากรมากกว่า 2 ประเทศน้ี 

 ปัจจุบันจังหวัดน่านมีแนวโน้มการท่องเที่ยวในเชิงสถิติ และความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ดี ทั้งยังมีจุด

ขายที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เริ่มจากข้อมูลสถิติ ในตารางที่ 1 จะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด

น่านมีอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีที่เป็นบวก หรือกล่าวได้ว่าในช่วงปี 2552 – 2559 นี้ นักท่องเที่ยวไทย

เดินทางมายังจังหวัดน่านในจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงถือเป็นจังหวัดท่ีมีอัตราการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นบวกท้ังหมด 

เช่นเดียวกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ และลําพูน สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีปัจจัยใด ๆ ที่ส่งผลให้

จังหวัดน่านมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเมื่อเทียบปีต่อปี นอกจากนี้ เมื่อหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปี 

พบว่าจังหวัดน่านมีการเติบโตของนักท่องเที่ยว 20.06% ต่อปีโดยประมาณ เป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับ 3 ของ

กลุ่ม 9 จังหวัดภาคเหนือ 

 นอกจากนี้ จังหวัดน่านยังถูกจัดเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และยังอยู่ในกลุ่มพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ี

พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ที่มีจุดประสงค์หลักคือการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

ด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และในปี 2559 รายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเพิ่มสูงถึง 15.34% 

ในไตรมาสสุดท้ายของปีเมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงที่สุดใน

บรรดากลุ่ม 12 เมืองต้องห้ามพลาด อีกท้ังการ 

ท่ีน่านมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายดังท่ีกล่าวไว้ในบทแรก ทําให้น่านมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนา 

แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนควบคู่ไปกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นกระแสหลัก 

 

2.2 แนวคิดทุนวัฒนธรรม 

 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของคําว่า วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม  

หมายถึง  ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคม ความเจริญนั้นแสดงออกได้ด้วยความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน.  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงความ

เจริญงอกงามทั้งทางจิตใจและทางวัตถุ สิ่งที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมมีหลายอย่าง  เช่น  ความรู้สึกนึก

คิดของสมาชิกในสังคม  การรู้จักควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะเม่ือเกิดความขัดแย้ง    มารยาทท่ีขัดเกลาเรียบร้อย  

สุภาพเหมาะสมสอดคล้องตามบริบทของสถานการณ์  ความรู้จักรักษาสิทธิของผู้อื ่นและของตน  เป็นต้น   

ท้ังน้ี ความหมายและคําจํากัดความของวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
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 พระยาอนุมานราชธน ได้ให้ความหมายว่า “วัฒนธรรม” คือ สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือ

ผลิตขึ้น สร้างขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม ถ่ายทอดกันไว้ เอาอย่างกันไว้ รวมทั้งผลิตผลของ

ส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา ตลอดจนความรู้สึก ความคิดเห็น และ

กิริยาอาการ หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสําแดงออกมาได้ปรากฏ

เป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น 

 ไทเลอร์ (Tylor, 1974) ให้นิยามคําว่าวัฒนธรรม คือ ความทับซ้อนกันระหว่าง ความรู้ ความเช่ือ 

ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และสมรรถนะอ่ืนท่ีมนุษย์ต้องการแสวงหาเพ่ือการเป็นสมาชิกของสังคม 

 โมแรน (Moran, 2001) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตที่ค่อยๆเกิดการพัฒนาของกลุ่มคน 

ประกอบด้วยแบบแผนการปฏิบัติร่วมกัน มีผลผลิตร่วมกัน และมีมุมมองทัศนติความคิดร่วมกันภายใต้บริบท

ทางสัมคมที่เฉพาะเจาะจง โดยวัฒนธรรมมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ ผลิตผล (Products), วิถี

ปฏิบัติ (Practices), และมุมมอง (Perspectives) 

วัฒนธรรมเป็นเครื่องกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันคบหาสมาคม ประกอบอาชีพ

ร่วมกัน ล้วนเป็นผลมาจากวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข สังคมและวัฒนธรรมจึงจําเป็นของคู่กัน โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมเป็นส่ิง

สร้างความเจริญให้แก่สังคมของมนุษย์ (จันทิรา ธนสงวนวงศ์, 2561) 

 วัฒนธรรม คือมรดกแห่งสังคม แบบแผนวิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงถูกหล่อหลอม

จากรุ่นสู่รุ่น และมีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย โดยทุกคนในสังคมมีความเข้าใจร่วมกันทุนวัฒนธรรมสามารถ

แบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ (1) ทุนวัฒนธรรมที ่สัมผัสได้ (Tangible Culture) ได้แก่ โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ภาพเขียน รูปปั้น เป็นต้น (2) ทุนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Culture) เป็นทุนที่อยู่ใน

รูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า ทุนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Nonmaterial Culture) 

ได้แก่ ความคิด การปฏิบัติ ความเชื ่อ และค่านิยม เช่น เพลง งานวรรณกรรม นิทาน อย่างไรก็ตามทุน

วัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน และสามารถปรากฏอยู่ได้ทุกช่วงเวลาในฐานะทุน

คงคลัง (Capital Stock) ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมในตัวเอง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 

2540)  

 สินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products)  หมายถึง สินค้าและบริการที่มีวัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหน่ึง

ของสินค้าหรือบริการน้ัน ในฐานะผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคมิได้เพียงแค่สินค้าหรือบริการเท่าน้ัน 

หากแต่ยังได้วัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวสินค้าด้วย ทั้งนี้นัยของวัฒนธรรมที่ปรากฏในสินค้าและบริการแต่ประเภท
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นั้น จะมีระดับและความเข้มข้นไม่เท่ากัน สินค้าบางประเภทอาจแสดงนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด แต่

บางประเภทอาจแสดงนัยเก่ียวกับวัฒนธรรมอย่างไม่เด่นชัด (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) 

วัฒนธรรมที่ฝังตัวอยู่ในสินค้าหรือบริการ (Embodied Culture) ที่แตกต่างกันส่งผลให้สินค้าหรือ

บริการแต่ละประเภทมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ความหลากหลายของผลผลิตดังกล่าวจึงช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความต้องการสินค้า (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีอิทธิพลของเครือข่าย

สังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ต 

 วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่และสูญหายไปตามกาลเวลา 

หรืออาจมีบางวัฒนธรรมที่ต่อยอดขึ้นไปจากวัฒนธรรมเดิม ดังนั ้น การอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิม และการ

ดําเนินการพัฒนาวัฒนธรรมจึงมีความจําเป็นและเป็นสิ่งที่จะต้องดําเนินการไปอย่างควบคู่กัน เนื่องจากแต่ละ

วัฒนธรรมมีเกียรติและมีคุณค่าซ่ึงต้องได้รับความเคารพและรักษาไว้ (UNESCO, 1966)  

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

CPOT) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที ่พัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื ่องราว ด้าน

วัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสานสืบทอดมาจาก บรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ และสามารถเพ่ิม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ 

 ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ (1) ประเภทอนุรักษ์ โดย

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประเภทอนุรักษ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาหรือสร้างสรรค์ จากหลักฐานทาง

วัฒนธรรมไทย โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนสังคม และมีมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ (2) ประเภทสร้างสรรค์ โดยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประเภทสร้างสรรค์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง

ข้ึน โดยนํารูปแบบ หลักฐานทางวัฒนธรรมมาออกแบบ ประยุกต์ พัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์ ให้ได้ผลิตภัณฑ์

ใหม่ตามสมัยนิยม สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 วัฒนธรรมจะสามารถต่อยอดและอยู่รอดได้ จําเป็นต้องมีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ คือ การมีความ

ต้องการสาระจากวัฒนธรรมเหล่าน้ัน และยินดีจ่ายราคา (จ่ายราคา หมายถึง เงิน เวลา ทรัพยากร ความสนใจ) 

เพ่ือวัฒนธรรมน้ัน ๆ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2018) 

 ปัจจุบันวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งยังนําไปสู่การพัฒนาประเทศท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางเศรษฐกิจ ที่วัฒนธรรมเป็นทุนทางกิจกรรมการผลิตและการ

บริการ โดยวัฒนธรรมในแง่ของสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products) เช่น ภาพวาด สถาปัตยกรรม 

วรรณกรรม เป็นต้น เนื่องจาก (1) วัฒนธรรมสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการสร้างรายได้ให้

ประเทศ (2) การแพร่ขยายของสินค้าวัฒนธรรมช่วยสร้างความจงรักภัคดีต่อแบรนด์ ที่จะช่วยส่งผลนําไปสู่การ
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บริโภคสินค้าอื่น ๆ เช่น การส่งออกภาพยนตร์อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (เกรียงศักด์ิ 

เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2018) 

วัฒนธรรมนับเป็นวิถีการดําเนินชีวิตปกติของมนุษย์ในการดําเนินชีวิต โดยแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมของ

ตนเอง วัฒนธรรมเหล่านั ้นมีความเปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา การเติบโตของทุนวัฒนธรรมในประเทศ

มหาอํานาจสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นฐานทางวัฒนธรรมในประเทศอื่นได้ เนื่องจากวัฒนธรรมที่แฝงตัวใน

สินค้าหรือบริการที่ถูกส่งออกมาจากประเทศมหาอํานาจนั้น มักมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของประเทศอ่ืน 

เนื่องจากความหลากหลายทางผลผลิต (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2539) อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน แนวโน้มการ

เติบโตของสินค้าวัฒนธรรมยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีกด้วย 

กรมส่งเสริมการส่งออก (อ้างถึงใน สราวุธ กลิ่นสุวรรณ: 2554) ให้ความหมาย ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ 

คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้บริโภค ตลาดหลักของการส่งออกผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทย 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและยุโรป และมีแนวโน้มที่จะขยายสู่ตลาดอาเซียนในอนาคต เนื่องจาก 

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยเป็นสินค้าเน้นคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับในตลาดโลก แบ่งได้ 6 ประเภท ดังน้ี 

1. เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน 

2. ของขวัญของชําร่วยและของตกแต่งบ้าน 

3. เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวเรือน 

4. เคหะส่ิงทอ 

5. ของเล่น 

6. เคร่ืองเขียนและของใช้สํานักงาน 

 

ดารงค์ พิณคุณ (2015) ให้ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ คือ สินค้าตามความชื่นชอบส่วนตัวซ่ึง

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มท่ีรักกิจกรรม ส่วนสมาชิกสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยน้ัน

ประกอบด้วย 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมของขวัญ ของชําร่วยไทยและของแต่งบ้าน, สมาคมการค้าเครื่องใช้ใน

ครัวเรือนไทย, สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย, สมาคมสินค้าตกแต่งบ้าน, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้า

หัตถกรรมภาคเหนือ, สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์, สมาคมเครื่องเขียนและเคร่ืองใช้สํานักงานไทย จะ

เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยนั้นครอบคลุม ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์

อุปโภคบริโภค ยกเว้นเพียงกลุ่มเคร่ืองจักร อุปกรณ์เสริม วัตถุดิบ ช้ินส่วนและวัสดุประกอบในสายอุตสาหกรรม 
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2.3 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 

 

 2.3.1 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 

 ผ้าทอ มีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาช้านาน โดยกรรมวิธีในการทอผ้าเป็นการกระทําให้เกิด

ลวดลายบนผืนผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ เช่น เส้นใยไหมหรือฝ้ายการย้อมสีทั้งสีที่เกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติและสีสังเคราะห์รวมไปถึงการทําให้เกิดลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้า ลวดลายต่าง ๆ นั้นเกิดจากภูมิ

ปัญญาของผู้ทอและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ลวดลายโดย มักเริ่มต้น

เกิดจากส่ิงท่ีพบเห็นในธรรมชาติและลวดลายเรขาคณิต แล้วนําออกแบบมาผสมผสานกัน ลวดลายส่วนใหญ่มัก

เป็นลวดลายท่ีจดจําและได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท้ังส้ิน  

 จังหวัดน่านเป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก อันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจาก

เทือกเขาสู่พื้นราบ ทําให้เสน่ห์ของเมืองน่านยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ท้ัง

ที่ราบลุ่มในเขตเมืองและหุบเขา ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่เป็นปลายทางการท่องเที่ยวของ

นักท่องเท่ียวในปัจจุบัน (ณวิทย์ อ่อนแสงชัยและคณะ, 2555)  

บรรพบุรุษของชาวน่านส่วนหน่ึงเป็นคนไทท่ีอพยพจากดินแดนล้านช้างทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ําโขงเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายแดนตอนเหนือของเมืองน่าน ซึ่งคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน 

และยังประกอบไปด้วยคนเมืองหรือคนไทยวนซึ่งเป็นหมู่ชนที่ถูกเรียกว่า ลาวพุงดํา และในเขตตัวเมืองยัง

ประกอบไปด้วยขมุ เงี้ยว พม่า และลาว ส่วนเขตรอบนอกตัวเมืองประกอบไปด้วยชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ไทลื้อ ม้ง 

เมี่ยน ถิ่นหรือลัวะ ขมุ ผีตองเหลือง ฯลฯ โดยชนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีวิถีชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรมแตกต่าง

กันไป ทั้งยังมีการหยิบยืมวัฒนธรรม และการหลอมรวมส่งผลให้วัฒนธรรมในจังหวัดน่านปัจจุบันมีความโดด

เด่นเป็นของตนเอง  

 ในพงศาวดารเมืองน่าน มีการกล่าวถึงการกวาดต้อนชาวไทล้ือ ซ่ึงนับเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหญ่กลุ่ม

หนึ่งในจังหวัดน่าน เนื่องจากในยุคสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยล้านนาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อให้เกิดการ

อพยพของชาวไทลื้อเข้ามาสู่ประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดลําพูนซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่มาก

ที่สุด และจังหวัดน่าน มีชาวไทลื้อกระจายตัวอาศัยอยู่หลายอําเภอ เช่น อําเภอเมือง อําเภอท่าวังผา อําเภอ

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

 เมืองน่านในอดีตยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายเพราะมีทรัพยากรที ่ส ําคัญคือ “เกลือ” ด้าน

ขนบธรรมเนียมวิธีชีวิตของชาวน่านได้สะท้อนให้เห็นการผสมผสานทั้งกรุงสุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง (หลวงพระ

บาง) สิบสองปันนาพุกามอย่างกลมกลืน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเมืองน่านทําให้มีหลายชาติพันธุ์เข้ามา
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อาศัยหลายกลุ่ม (สุดารัตน์ เจียมจักร์. 2548: ออนไลน์) เป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในจังหวัด

น่าน ยังนํามาซ่ึงการแต่งกายและการใช้ส่ิงทอท่ีแตกต่างกันในวิชีวิตอีกด้วย 

 ผ้าทอเมืองน่านเป็นผ้าที่ทอจากฝ้าย ในอดีตนั้นจะใช้ฝ้ายที่มีในท้องถิ่น โดยเริ่มจากการปลูกฝ้าย และ

เข้าสู่ขบวนการผลิตเป็นเส้นด้าย โดยภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั้งหมด รวมทั้งกรรมวิธีย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดํา

จากผลมะเกลือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากขมิ้น แก่นขนุนและสีนํ้าตาลได้จากเปลือกต้นสน เป็นต้น การสืบ

ทอดทางวัฒนธรรม พบว่า ผู้ท่ีมีอาชีพทอผ้าส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากชาวไทยล้ือโบราณ 

เอกลักษณ์ของการทอผ้าพื้นเมืองของจังหวัดน่านมีลักษะพิเศษที่ไม่เหมือนการทอผ้าของจังหวัดอื่น คือ การใช้

วิธีการทอแบบการกลับด้าย หรือย้อนเส้นได้นั้นเอง การทอผ้าเช่นนี้เรียกว่า “ลายนํ้าไหล” ซึ่งนิยมใช้ทั้งฝ้าย 

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

 นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของทุนวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นจังหวัดน่าน แสดงให้เห็น

รูปแบบของทุนวัฒนธรรมสิ่งทอที่มีความโดดเด่น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเก็บข้อมูล โดย

ได้สอบถามกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั้งแต่ระดับต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยได้ผลคําตอบ

จากการสัมภาษณ์ว่า “ลายน้ําไหล” คือลวดลายท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินของจังหวัดน่าน 

 เอกลักษณ์ของผ้าทอน่านได้ถูกให้รายละเอียดไว้ในหนังสือการจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็น

เอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติในผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ เพ่ือพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบ

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

ดังน้ี 

 (1) ผ้าซิ่นของกลุ่มไตยวนเมืองน่าน มีลักษณะเป็นลายทางๆ (ตา) มีขนาดเท่ากันอยู่ตรงช่วงกลางของ

ผืนผ้า ลายทางๆ นี้เกิดจากการจัดวางเส้นยืนของฝ้ายให้มีขนาดความกว้างของตาเท่าๆ กัน โดยใช้จํานวนซี่ฟืม

เป็นตัวกําหนด 

 (2) การเย็บเป็นถุงมีตะเข็บเดียว 

 (3) เอวมักต่อด้วยผ้าพ้ืนสีแดงหรือสีขาวโดยสีขาวอยู่ด้านบนสุด 

 (4) ตีนซ่ินมักต่อด้วยสีพ้ืนสีดําหรือแดงแล้วแต่ความช่ืนชอบของผู้สวมใส่ 

 (5) ในโอกาสพิเศษ ตีนซ่ินมักใช้ตีนจกต่อแทนส่วนท่ีเป็นตีนซ่ินสีดําหรือสีแดง เอกลักษณ์ของตีนจกใน

พ้ืนท่ีจังหวัดน่านเป็นลักษณะลายห่าง ทอไม่แน่น มองเห็นพ้ืนของลาย การจัดรูปแบบลายเว้นช่องว่างช่องไฟ

ห่างพอดีกับลวดลาย เพ่ือเน้นให้ลวดลายเด่นชัด 

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

(ล้านนา) ท่ัว ๆ ไป หากไม่ใช้ฝ้ายสีเหลือหรือฝ้ายสีต่าง ๆ ในการจก จะใช้ด้ินเงินหรือด้ินทองแทน แต่จะพบได้

น้อยกว่ามาก 

 รูปแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านคือชุดเครื่องแต่งกายแบบชาวไทลื้อ โดย

สามารถแบ่งออกได้ตามพ้ืนท่ี (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)  ได้แก่  

 (1) ชุดไทลื้อจังหวัดน่านแบบอําเภอท่าวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปัว โดยรูปแบบลักษณะเส้ือ

เป็นเสื้อปั๊ดแขนยาวเข้ารูปพอดีตัว ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายสีครามไม่มีการประดับตกแต่ง ลักษณะผ้าซิ่นที่พบและ

เป็นมาตรฐานตามแบบจังหวัดน่าน ได้แก่ ซิ่นป้อง และซิ่นม่าน เป็นซ่ินเย็บสองตะเข็บ ตัวซิ่นและตีนซิ่นทอ

ต่อเนื่องต่อหัวซิ่นด้วยผ้าสีแดง ใช้เส้นยืนเป็นผ้าฝ้าย และใช้เส้นพุ่งเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ลักษณะเด่นคือ ตัว

ซ่ินเป็นลายมัดก่านทอสลับกับเทคนิคขิด หรือเป็นลายมัดก่านท้ังผืน (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)  

 ซิ่นป้องทอด้วยเทคนิคขิดหรือเทคนิคมัดก่านเป็นลายขวางสลับริ้วสีพื้น มีช่วงของขนาดลายที่เท่ากัน

โดยตลอด ในขณะที่ซิ่นม่าน เป็นการเรียกชื่อตามลักษณะโครงสร้าง คือเป็นซิ่นที่ทอด้วยเทคนิคขิด หรือมัด

ก่าน เป็นลายขวางสลับริ้วสีพื้นเย็บสองตะเข็บ โดยจะมีการจัดช่วงขนาดของลายไม่เท่ากัน (ทรงศักดิ์ ปรางค์

วัฒนะกุล, 2551) 

 (2) ชุดไทลื้อแบบอําเภอทุ่งช้างและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแบบเมืองเงิน เป็นการ

แต่งกายท่ีคล้ายคลึงกับแขวงไชยะบุรี ประเทศลาว  

ชุดผู้ชายเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวสีดํา แย็บตกแต่งด้วยแถบผ้าจกบริเวณคอเสื้อ ผ้านุ่งถูกเรียกว่าผ้าต้อย ทําจาก

ผ้าฝ้ายย้อมสีคราม หรือเป็นไหมสีม่วงหรือสีชมพู 

 ชุดผู้หญิงลักษณะเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวสีดํา หรือสีครามเข้ม อาจตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือหรือผ้าฝ้าย

โรงงานก็ได้ ตัวเส้ือค่อนข้างยาวกว่าเส้ือป๊ัดของผู้หญิงไทล้ือในถ่ินอ่ืน สาบเส้ือนิยมแต่งด้วยแถบผ้าลายจกขนาด

เล็ก  

 สิ่งที่โดดเด่นของผ้าซิ่นในพื้นที่ดังกล่าวได้แก่ การทอซิ่นจะทอต่อเนื่อง ตีนซิ่นจะมีสองสี ได้แก่ สีดํา 

และสีแดง เรียกว่า ตีนดํา และ เล็บแดง ท้องซ่ินมีลายร้ิวขนาดกว้าง เร่ิมจากส่วนบนเป็นพ้ืนสีดํา ต่อด้วยลายร้ิว

สลับสีแดงดํา บางผืนมีลายขิดสีเหลืองขนาดเล็กสลับ (ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนะกุล, 2551)   

 ผ้าทอเมืองน่านเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีดําจากผลมะเกลือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากขม้ิน 

แก่นขนุน และสีนํ ้าตาลจากเปลือกต้นสน เป็นต้น โดยผ้าทอในจังหวัดน่านแสดงออกถึงการผสมผสาน

วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยวน ไทล้ือและไทลาว มีการใช้เทคนิคการทอผ้าที่หลากหลาย ได้แก่ เทคนิค

เกาะล้วง เทคนิคมัดหมี่ (มัดก่าน) เทคนิคจก เทคนิคขิด (เทคนิคมุก) และเทคนิคยกดอก ซึ่งแสดงถึงความ
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เชี่ยวชาญของช่างทอ จากข้อมูลของการจัดนิทรรศการ “งามภูษา ผ้าลุ่มนํ้าน่าน” (Spectacular Textiles of 

Nan River Basin) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ได้บรรยายถึงลักษณะผ้าซ่ิน

จังหวัดน่านท่ีเป็นแบบมาตรฐานในอดีต ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่  

 ผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน ได้แก่ ผ้าทอลายนํ้าไหล เป็นการทอด้วยเทคนิคแบบล้วง โดยใช้ฝ้าย

สีต่าง ๆ สอดข้นสอดลง เพื่อให้ไหลไปในทางเดียวกัน ดูคล้ายการไหลของสายนํ้า ผ้าลายนํ้าไหลเป็นลายที่ทอ

กันในยุคหลังประมาณ 80-100 ปี โดยพัฒนามาจากลายผ้าของชาวลื้อ ปัจจุบันมีการพัฒนาลายนํ้าไหลเป็น

รูปแบบต่าง ๆ เช่น ลายจรวด ลายน้ําไหลสายรุ้ง เป็นต้น  

 ผ้าทอลายลื้อ เน้นการทอด้วยเทคนิคล้วงหรือเกาะ ทอด้วยองค์ประกอบลวดลายเรขาคณิตต่าง ๆเช่น 

ลายเส้นตรง ลายส่ีเหล่ียมผืนผ้า ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เป็นต้น 

 ผ้ามัดก่าน เป็นผ้าท่ีคล้ายผ้ามัดหม่ีในภาคอีสาน ทอท่ีบ้านดอนไชย อําเภอท่าวังผา 

 ผ้าปักชาวเขา ส่วนมากเป็นผ้าปักมือของชาวเขาเผ่าเมี ่ยนและม้ง ส่วนใหญ่ปักเป็นรูปลวดลาย

เรขาคณิตต่าง ๆ  

 ซิ่นเชียงแสน เป็นซิ่นที่ชาวบ้านใช้นุ่งในชีวิตประจําวัน ชื่อเรียกแสดงถึงแหล่งกําเนิดแบบดั้งเดิมของ

ชาวไทยวนในเชียงแสน เป็นผ้าซิ่นฝ้ายลายขวางเย็บสองตะเข็บ สีพื้นหลักคือสีแดงเข้มหรือสีคราม ลายขวาง

เป็นสีดํา คราม หรือขาวประกอบด้วยแถบลายใหญ่ 1 แถว สลับด้วยแถบลายเล็ก 3 แถว ตลอดตัวซ่ิน 

 ซิ่นม่าน เป็นซิ่นลายขวางเย็บ 2 ตะเข็บ ทอด้วยฝ้ายปนไหมและนิยมทอลายมุก (ขิด) ด้วยเส้นใยโลหะ 

(ไหมเงิน ไหมคํา) มีการทอลายสลับมุกกับสีพื้นแบบระยะไม่เสมอกัน แต่ตัวซิ่นจะทอต่อเนื่องกับตีนซิ่น และ

เย็บต่อหัวซ่ินด้วยผ้าสีแดง 

 ซิ่นป้อง เป็นซิ่นลายขวางเย็บ 2 ตะเข็บ ลายขวางทอด้วยเทคนิคขิด (แต่ในจังหวัดน่านเรียกว่าเทคนิค

เก็บมุก ยกมุก หรือเก็บดอก) วัสดุที่ใช้ทอได้แก่ ฝ้าย ไหม และไหมเงินไหมคํา โดยมีโครงสร้างและชื่อเรียก

แตกต่างกันได้แก่ ซ่ินป้องตาเหล้ม ซ่ินห้องตาคีบ ซ่ินห้องเคิบไหมคํา และซ่ินป้องก่าน 

 ซิ่นก่าน คือซิ่นที่มีความโดดเด่นด้วยเทคนิคการมัดหมี่เส้นพุ่ง เรียกว่าซิ่นมัดก่าน หรือ ซิ่นคาด โดยซ่ิน

ก่านเป็นซิ่นลายขวางเย็บสองตะเข็บ พบมากในอําเภอท่าวังผา อําเภอเชียงกลาง และอําเภอปัว สีที่เป็นที่นิยม

คือ สีม่วง สีคราม สีบานเย็น และสีเขียว โดยโครงสร้างของซ่ินก่านยังสามารถแบ่งย่อยได้ เช่น ซ่ินก่านป้อง ซ่ิน

ก่านม่าน และซ่ินก่านล้วน เป็นต้น 

 ซิ่นตีนจก เป็นซ่ินท่ีประกอบด้วยโครงสร้างสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซ่ิน โดยหัวซ่ิน

เป็นผ้าพื้นสีแดง 1 หรือ สีแดงและขาวอย่างละชิ้น 2 ตัวซิ่นเป็นลายขวาง เย็บ 2 หรือ 3 ตะเข็บส่วนตีนซิ่นเป็น
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ผ้าลายจกเย็บตะเข็บเดียว ซิ่นตีนจกที่พบในจังหวัดน่านมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งแบบที่ทอด้วยฝ้ายอย่างเดียว 

ทอด้วยฝ้ายปนไหม และทอด้วยเส้นใยโลหะ เป็นต้น 

 ซ่ินแบบเมืองเงิน ใช้เรียกช่ือตามกลุ่มไทล้ือท่ีอาศัยอยู่ในเมืองเงิน ปัจจุบันอยู่ในแขวงไชยะบุรี ประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเดิมเคยเป็นเขตเมืองน่านเป็นลักษณะของซิ่นลายขวางเย็บสอง

ตะเข็บ ทอด้วยฝ้ายและไหม นิยมสอดเส้นด้ายโลหะแวววาว ลวดลายตกแต่งบนตัวซิ่นมักทอด้วยเทคนิคมุก 

(ขิด) ส่ีท่ีโดดเด่น ได้แก่ สีเหลือง สีแดง และสีดํา 

 

2.3.2 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

จากการศึกษาส่ิงทอพ้ืนถ่ินในจังหวัดน่าน พบว่าส่ิงทอพ้ืนถ่ินมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามชาติพันธ์ุและ

วัฒนธรรมน้ัน ๆ ซ่ึงมีท้ังเทคนิค วิธีการ และลวดลายท่ีต่างกัน อีกท้ังชุมชนผู้ประกอบการท่ีได้ทําการศึกษาน้ัน

เป็นชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทล้ือซ่ึงจะได้กล่าวถึงในส่วนต่อไป ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาทุนวัฒนธรรมส่ิงทอ

พ้ืนถ่ินของชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน ซ่ึงเป็นการศึกษาภูมิหลังและภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนของ

ผู้ประกอบการ โดยมีข้อมูลและรายละเอียดการศึกษา ดังน้ี 

 

 2.3.2.1 ท่ีมาและความสําคัญของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัด

น่าน 

  ไทล้ือ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุไทกลุ่มหน่ึงท่ีอาศัยอยู่ในดินแดน สิบสองพันนา ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันชาวไทล้ือถือเป็นหน่ึงใน 56 ชนชาติของจีน 

ดินแดนสิบสองพันนามีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขาและแม่น้ํา ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของเมืองต่าง ๆ 

ซ่ึงมีแม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําสายหลักไหลผ่านดินแดนสิบสองพันนาออกเป็นสองฝ่ัง โดยชาวไทล้ือมีเอกลักษณ์ทาง

ชาติพันธ์ุท่ีโดดเด่น มีภาษาพูดท่ีมีสําเนียงเป็นเอกลักษณ์รวมท้ังมีอักษรใช้เองซ่ึงพัฒนามาจากอักษรธรรมบาลี

ในพุทธศาสนา คล้ายกับชาวไทเขินในพม่าและไทยวนในประเทศไทย (รุจยา อาภากรและคณะ, ไม่ปรากฏปีท่ี

พิมพ์) การแต่งกายไทล้ือมีแบบแผนเฉพาะตัว หญิงไทล้ือจะไว้ผมยาวเกล้ามวยไว้กลางศีรษะ ชักปลายผมเป็น

รูปห่วง เรียกว่าการเกล้าผมแบบ “มวยว้อง” สวมเส้ือแขนกระบอกยาวป้ายทบด้านเรียก “เส้ือป๊ัด” นุ่งผ้าซ่ิน

ลายขวางซ่ึงทอแล้วเย็บเป็น 2 ตะเข็บ มีลวดลายและสีสันสวยงามจากเทคนิคการทอผ้าท่ีหลากหลายเรียกว่า 

“ซ่ินตา หรือ ซ่ินตาล้ือ” ในขณะท่ีชายไทล้ือสวมเส้ือแขนยาวผ่าหน้าหรือป้ายทบด้านหน้า นุ่งกางเกงทรงหลวม 

นิยมตัดเย็บด้วยผ้าสีดําหรือผ้าย้อมครามท้ังชุด ซ่ึงท้ังน้ีหญิงและชายชาวไทล้ือจะโพกศีรษะเวลาทํางานนอก

บ้าน เดินทางออกนอกบ้านหรือแต่งกายอย่างเป็นทางการในโอกาสพิเศษ 
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  ชาวไทล้ืออพยพมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยรวมท้ังจังหวัดน่าน โดยมีการบันทึกไว้ใน

พงศาวดารเมืองน่านปีพ.ศ.2543 กล่าวไว้หลายตอนว่า เจ้าผู้ครองนครน่านได้ยกทัพไปกวาดต้อนเอาคนไทล้ือ

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

พันนาและกวาดต้อนชาวไทล้ือจากเมืองต่าง ๆ มาต้ังถ่ินฐานและรกรากในจังหวัดน่าน ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้

ชาวไทล้ือในจังหวัดน่านมีจํานวนมาก อีกท้ังด้วยวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณี มีความคล้ายคลึงและทําให้ชาว

ไทล้ือสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและผสมผสานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีรูปแบบ

เอกลักษณ์ของเมืองน่านดังปรากฏในปัจจุบัน 

  ในขณะเดียวกัน การทอผ้าของชาวไทล้ือเป็นหน้าท่ีหลักของผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธ์ุไทมาต้ังแต่อดีต 

การนับถือผี การสืบสายตระกูลทางฝ่ายแม่ ความเป็นผู้หญิงและความเป็นแม่กําหนดให้ผู้หญิงในกลุ่มไทลาว

เป็นผู้ครอบครองชุดความรู้ในการผลิตผ้าและเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบท่ีเก่ียวกับการทอผ้าท้ังหมด รวมท้ังผ้าของ

ผู้ชายและผ้าท่ีใช้ในพิธีกรรม(ชนิดา ต้ังถาวรสิริกุล,2541) นอกจากน้ียังเป็นผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมการทอผ้า

ของตนไว้ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา ซ่ึงหญิงชาวไทล้ือมีวิถีชีวิตท่ีไม่แตกต่างจากผู้หญิง

ในกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีตลอดท้ังชีวิตผูกพันกับการทอผ้า ซ่ึหญิงชาวไทล้ือมีความสามารถและทักษะท่ีชํานาญในการทอ

ผ้า ดังปรากฏเป็นผ้าทอหลากหลายรูปแบบ มีลวดลายตกแต่งด้วยเทคนิคการทอผ้าแบบต่าง ๆ อย่างสวยงาม 

ซ่ึงรูปแบบและลวดลายเหล่าน้ีได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นผ้าไท

ล้ือได้อย่างชัดเจน(ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล,2551) โดยเอกลักษณ์ของผ้าทอของชาวไทล้ือในจังหวัดน่านมีการ

ทอผ้าตามแบบแผนและจารีตของชาวไทล้ือด้ังเดิม แต่มีรูปแบบและรายละเอียดแตกต่างออกไป มีการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทล้ือ กับไทยวนเกิดเป็นรูปแบบของผ้าทอเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทล้ือ

จังหวัดน่าน(สุทธิพันธ์ุ เหรา, 2556) ซ่ึงมีเอกลักษณ์ทางด้านเทคนิค ลวดลายท่ีหลากหลายและเฉพาะตัวดัง

ข้อมูลในส่วนต่อไป 

 

    2.3.2.2 เทคนิคและกระบวนการผลิตของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน   

 จากการศึกษาท่ีมาและความสําคัญของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

พบว่าชาวไทล้ือในจังหวัดน่านมีการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้ังเดิมของไทล้ือและวัฒนธรรมชาติพันธ์ุใน

จังหวัดน่านเพ่ือความกลมกืนทําให้เกิดอัตลักษณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทล้ือในจังหวัดน่าน ซ่ึง

สําหรับผ้าทอของชาวไทล้ือก็พบว่ามีรูปแบบและวิธีการผลิตท่ีหลากหลายเพ่ือให้เกิดความแตกต่างของผ้าทอ 

ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 เทคนิคและกระบวนการผลิตของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ 

เทคนิค วิธีการ 

ขิด 

(Continuous 

Supplementary 

Weft) 

เป็นการทําลวดลายบนผืนผ้าจากการเพ่ิมเส้นด้ายพุ่งพิเศษจากริมผ้าด้านหน่ึงสู่

อีกด้านหน่ึง ชาวไทล้ือเรียกวิธีน้ีว่า “เก็บดอก” หรือ “เก็บมุก” เรียกลายขิดว่า 

“ลายมุก” เกิดเป็นลวดลายสีเดียวกันตามแนวหน้าผ้า 

จก 

(Discontinuous 

Supplementary 

Weft) 

เป็นการทําลวดลายบนผืนผ้าจากการใช้น้ิวมือหรือขนเม่น ยกเส้นยืนแล้วเพ่ิม

ด้ายพุ่งพิเศษ เกิดลวดลายเฉพาะจุดเป็นช่วง ๆ เกิดลวดลายได้หลายสีสัน 

เกาะ หรือ ล้วง

(Tapestry Weaving) 

เป็นเทคนิคท่ีนิยมในการทอผ้าของชาวไทล้ือในแถบลุ่มน้ําโขงตอนบนของ

ประเทศลาว เป็นการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยการเก่ียวด้ายเป็นห่วงรอบเส้นยืน

เพ่ือยึดเส้นพุ่งแต่ละช่วงไว้เป็นลวดลายหลายสีสัน 

มัดหม่ี หรือ มัดก่าน

(Weft Ikat) 

เป็นการมัดย้อมเส้นพุ่งเป็นลวดลายก่อนนําไปทอ ชาวไทล้ือเรียก “มัดก่าน”หรือ 

“คาดก่าน” ปรากฏเทคนิคในผ้าซ่ินของไทล้ือเมืองนาแล แขวงน้ําทา ประเทศ

ลาว และในเขตอําเภอปัว อําเภอท่าวังผา และอําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ยกดอก 

(Twill) 

เป็นเทคนิคการทอโดยยกตะกอพิเศษ 4 ตะกอ แยกเส้นยืนข้ึนลง แต่ไม่ได้เพ่ิม

เส้นพุ่งพิเศษแต่อย่างใด เกิดเป็นลวดลายในตัวและเป็นการเพ่ิมความหนาให้กับ

ผืนผ้า 

ป่ันไก 

(Twisted Yarn) 

เป็นการนําด้ายเส้นพุ่งสองสีมาป่ันตีเกลียวกัน เม่ือทอออกมาจะมีสีเหมือน

ตะไคร่น้ําท่ีชาวไทล้ือเรียกว่า “ไค” ผ้าท่ีทอด้วยเทคนิคน้ีโดยท่ัวไปเรียก

ผ้าหางกระรอก 

ปัก 

(Embroidery) 

เป็นการทําให้เกิดลวดลายด้วยการปักเส้นด้ายสีต่าง ๆ การปัก พบอยู่ 4 แบบ 

คือ การปักเดินเส้น การปักทึบ การปักโซ่ และการปักครอสติช 

การเย็บปักเส้นเงินเส้น

ทอง (Couching) 

เป็นการนําเส้นโลหะสีเงินสีทองมาวางเป็นลวดลายบนผืนผ้าแล้วเย็บตรึงเป็นจุด 

ๆ 

การปักเล่ือม การเย็บตรึงเล่ือมโลหะ ตกแต่งบนผืนผ้า เกิดความแวววาว 
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(Sequins) 

ถัก 

(Macrame) 

เป็นการเก็บชายผ้าด้ายเส้นยืนด้วยการมัด ถักเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยงาม 

  จะเห็นได้ว่าชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่านมีการสร้างสรรค์ผ้าทอด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผ้า

ทอมีเอกลักษณ์และมีรูปแบบท่ีสวยงาม ท้ังน้ีจึงได้ศึกษาเก่ียกับรูปแบบของลวดลายเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์

งานออกแบบต่อไป โดยจะกล่าวถึงให้หัวข้อต่อไป 

 

   2.3.2.3 ลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

 การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ช่างทอชาวไทล้ือสามารถนํา

ธรรมชาติรอบตัว มาดัดแปลงทําเป็นลวดลายบนผ้าทอได้อย่างสวยงาม และส่ือความหมาย รวมท้ังสามารถใช้

เทคนิคการย้อมเฉพาะตัวทําให้ได้สีท่ีนุ่มนวลอีกด้วย(สุภัทณี เป่ียมสุวรรณกิจ และคณะ,2561) ลวดลายท่ีเกิด

บนพ้ืนผ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน มักเกิดจากเทคนิคการถัก ทอ การจัดสานของเส้นใย โดยเกิดจากการรวบรวม

องค์ประกอบของลวดลาย เรขาคณิตพัฒนาไปสู่ลวดลายท่ีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ท่ีได้มาจากจินตนาการ

ธรรมชาติ หรือความเช่ือ วิถีชีวิต และสัตว์เสมือนจริง อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีเกิดข้ึน บนผืนผ้านับเป็น สัญลักษณ์ท่ี

สะท้อนถึงคติความเช่ือของผู้ทอผ้ามาต้ังแต่อดีต โดยมีลักษณะลวดลายท่ีสําคัญ โดยในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษา

เก่ียวกับลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ 

รูปแบบลวดลาย ท่ีมาและความหมาย 

1.ลวดลายเรขาคณิต 

(Geometric Design) 

แนวคิดและท่ีมาของลวดลายเรขาคณิตจากส่ิงทอพ้ืนถ่ินใน

จังหวัดน่าน ได้มาจากลายพ้ืนฐานในการทอผ้าโดยมี

องค์ประกอบหลัก ได้แก่รูป แบบลวดลาย ท่ีมีลักษณะเป็นจุด

ขนาดเล็ก จุดไข่ปลา เส้นทแยง เส้นกากบาท รูปทรง สาม

เหลย่ี ม รปู ทรงส่ีเหล่ียม หลากหลายขนาดปะปนกนั ไป โดย

ลายพ้ืน ฐานท่ีเป็นลักษณะขององค์ประกอบของลวดลาย

เรขาคณิต มักถูกนําไปจัดเรียงใหม่เพ่ือให้ เกิดลวดลายต่าง ๆ 

ตามแนวคิดของผู้ทอในขณะน้ัน 

 ลายดอกจ้าย 
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ลายดอกจ้าย เทคนิคขิด 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

 
ลายดอกจ้าย เทคนิคมัดก่าน 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลวดลายท่ีเป็นเส้นเฉียงจากด้านล่างซ้ายไปด้านบน ขวาหรือ 

ด้านล่างขวาไปด้านบนซ้าย ไล่ระดับเป็นแนวเดียวกัน 

สามารถ ทอได้ด้วยเทคนิค ขิด จก เกาะ หรือ มัดก่านก็ได้ 

ลายดอกบ่าง ลวดลายสามเหล่ียมซ่ึงประกอบเข้าด้วยกัน จนเห็นเป็นแถบ

เส้นสามเหล่ียมต่อกันเป็นช่วง ๆ 

 
ลายดอกบ่าง เทคนิคขิด 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

 
ลายดอกบ่าง เทคนิคมัดก่าน 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายดอกต้ังกลาง ลวดลายเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวขนาดใหญ่ตรงกลางผืนผ้า 

ทอด้วยเทคนิคขิดและจก มักมีการทอสลับสีไปมา 

 
ลายดอกตั้งกลางลายนาค เทคนิคจก 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายดอกหับ มีลักษณะเป็นลวดลายรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน เป็นการทอ

ลวดลายรูปดอกบ่างซ้ํา ๆ เพ่ือให้เกิดลวดลายใหม่ 

 
ลายดอกหับ เทคนิคขิด 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

2.ลวดลายพรรณพฤกษา 

(Floral Design) 

ท่ีมาและแนวคิดของลวดลายพรรณพฤกษา จากทุนวันธรรม

ส่ิงทอพ้ืน ถ่ินจังหวัดน่าน มักได้มาจากลักษณะของลายเครือ

เถา ตลอดจนลายดอกไม้ ลายต้นไม้ โดยแนวคิดของลวดลาย
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ส่วนมาก จะส่ือถึง ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และ

ความงามในอุดมคติ ลักษณะของลวดลายมักได้มาจาก

ธรรมชาติและพืช พรรณใกล้ตัว 

 

ลายดอกแก้ว และ ลายดอกจัน พัฒนามาจากการผสมผสาน ระหว่างลายรูปสามเหล่ียมและ

ส่ีเหล่ียม เป็นลายสําคัญเก่าแก่ท่ีพบในผ้าทอของหลายชน

ชาติ มีความ หมายถึงดอกไม้ท่ีมีคุณค่างดงามใน อุดมคติ 

 
ลายดอกแก้ว 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

 
ลายดอกไม้ 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายต้นไม้ ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ตลอดจนเป็น

สัญลักษณ์ของต้นไม้แห่งชีวิตท่ีเจริญเติบโต เหมือนกับชีวิต

มนุษย์ อันเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ 

 
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

3.ลวดลายรูปสัตว์ 

(Animal Design) 

ท่ีมาและแนวคิดของลวดลายรูปสัตว์ในทุนวัฒนธรรมส่ิงทอ

พ้ืนถ่ิน จังหวัดน่าน มักปรากฏในรูปแบบท้ังท่ีเป็นสัตว์จริง 

จากธรรมชาติแลสัตว์จากป่าหิมพานต์ อันมีท่ีมาจาก

จินตนาการและความเช่ือด้ังเดิม 

 ลายช้าง 
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ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายช้างมักส่ือสารถึงแนวคิดความย่ิงใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง 

เป็นสัตว์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน จึงมักปรากฏในทุน

วัฒนธรรมส่ิงทอเสมอ 

ลายม้า ลายม้ามักพบอยู่คู่กับลายนกและลายช้างเป็นตัวแทนความ

หมายความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ หรืออาจปรากฏเป็น

รูปคนข่ีม้า ส่ือถึงการท่ีม้าเป็นสัตว์พาหนะได้อีกด้วย 
 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายนก หรือ ลายไก่น้อย เป็นลายท่ีพัฒนามาจากลายขอขนาดเล็ก ส่ือสารถึงความเป็น

ธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ 

 
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายหงส์ หงส์เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ ส่ือถึงสวรรค์ ความสูงส่ง ความ

ศักด์ิสิทธ์ิ ลายหงส์ท่ีพบในผ้าทอไทล้ือในเขตสิบสองพันนามัก

เรียกกันว่าลายนกยูง ท้ังน้ีเน่ืองมาจากความนิยมในนกยูงท่ี

ถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองพันนาในปัจจุบัน 

 
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายนาค เป็นลายท่ีได้จากการผสมผสานลายขอและลายกาบข้ึนมาเป็น

รูปนาค เป็นลายสําคัญของ กลุ่มชนชาติไท ส่ือถึงคติด้ังเดิมใน 

การนับถือธรรมชาติผู้ให้กําเนิด สรรพส่ิง นาคเป็นสัตว์ท่ีอาศัย

อยู่ได้ ท้ังบนพ้ืนดิน ท้องน้ํา และแผ่นฟ้า หมายถึงการเป็น

ผู้สร้างความสมดุล แหง่ ระบบนิเวศ และเก่ียวโยงถึงการนับ

ถือผีบรรพบุรุษ ผู้นําความอุดมสมบูรณ์มายังมนุษย์โลก 
 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายมอม หรือ ลายสิงห์ 
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ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอํานาจ และ ส่ือถึงป่าหิมพานต์อัน

เป็นส่วนหน่ึงของสวรรค์ 

ลายนกหัสดีลิงค์ เป็นสัตว์ผสมระหว่างนกกับช้าง ชาวไทล้ือเรียก ว่านกงวงงา 

เป็นสัญลักษณ์ ส่ือถึงสวรรค์ ความเช่ือเร่ืองชีวิตหลังความตาย

ในพระพุทธศาสนา เช่ือว่านกหัสดีลิงค์จะนําวิญญาณของผู้

ล่วงลับไปสู่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายคชสีห์ เป็นสัตว์ผสมระหว่างช้างกับสิงห์ ส่ือถึงการก่อกําเนิดชีวิต 

ความมีอํานาจ 

 
ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายกบ และ ลายคร่ึงคนคร่ึงกบ เป็นลายเก่าแก่ท่ีพบในกลองมโหระทึกเก่ียวข้องกับพิธีขอฝน 

น้ํา และความอุดมสมบูรณ์ 
 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

4.ลวดลายผ้าในพิธีกรรม 

(Design in Ritual Textiles) 

แนวคิดและท่ีมาของลวดลายผ้าในพิธีกรรมต่าง ๆ จากทุน

วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน ได้มาจากลวดลายท่ีปรากฏใน

ผ้าทอท่ีทําถวายเป็นพุทธบูชา มักได้มาจากการเก็บภาพและ

องค์ประกอบลวดลายจากส่ิงทอโบราณ เช่น ผ้าเช็ดหลวง 

จีวร ผ้าตุง โดยมักปรากฏรูปเรือวิญญาณท่ีแสดงถึงการ

เดินทางไปสู่โลกหลังความตาย 

 

ลายรูปปราสาทบรรทุกอยู่บนเรือ เป็นลวดลายท่ีมาจากประเพณีการทานปราสาทให้ผู้ล่วงลับได้

ไปอยู่อาศัยบนสวรรค์ 

 
ลายรูปเรือวิญญาณ 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

ลายรูปช้าง ม้า วัว ควาย คนในผ้า

เช็ดหลวงและตุง 

ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ ท้ังสัตว์ ส่ิงของ และข้าทาสบริวาร

สําหรับอุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
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ลายรูปนก คน และพระธาตุ บนตุง 

ที่มา : หนังสือมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ 

 

  2.3.2.4 รูปแบบของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน  

  จากการศึกษาท่ีมา เทคนิคและลวดลายของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัด

น่านพบว่าส่ิงทอพ้ืนถ่ินมีเอกลักษณ์ของการผสมผสานวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทล้ือและวัฒนธรรมใกล้เคียงใน

พ้ืนท่ีจังหวัดน่านซ่ึงส่งผลให้ส่ิงทอพ้ืนถ่ินมีรูปแบบและเทคนิคท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท้ังน้ีส่ิงทอพ้ืนถ่ิน

เหล่าน้ีล้วนมีความเก่ียวข้องกับการใช้งานท่ีหลากหลายในชีวิตประจําวันของชาวไทล้ือซ่ึงได้มีการพัฒนาเป็น

ส่ิงของเพ่ือใช้ดํารงชีวิตต้ังแต่อดีตจนปัจจุบันซ่ึงสามารถแบ่งตามประเภทการใช้งานได้ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3 รูปแบบของทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินชาวไทล้ือ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

ประเภทการใช้งาน รายละเอียด 

ผ้า
ที่ใ
ช้ใ
นค
รัว
เรื
อน

 

สะลี 
ฟูกหรือท่ีนอนใช้ผ้าสีครามเย็บเป็นปลอก

เย็บขอบด้วยสีแดงยัดนุ่น 

ผ้าหลบ ผ้าหลบไทล้ือเมืองน่านเป็นผ้าฝ้ายพ้ืนสี

ขาวทอตกแต่งลวดลายด้วย 

เทคนิคการขิด(เก็บมุก)ด้วยเส้นฝ้ายสีแดง

สลับดําเน่ืองจากฟืมทอผ้าแบบเก่ามี

ขนาดเล็กจึงต้องใช้ผ้าสองผืนมาเย็บต่อ

กลางเพ่ือเพ่ิมความกว้างผ้า ชายผ้าหลบ

จะถักเป็นตาข่ายถัดข้ึนไปเป็นช่วงผ้าสี 

ขาวเรียกว่า “ป้าน” ถัดข้ึนไปเป็นลายมุก

(ขิด)เป็นลายสายย้อย ถัดข้ึนไปเป็น

ลวดลายมุกต่าง ๆ มีความยาวประมาณ 1 

ใน 3 หรือเกือบเต็มท้ังผืน ลายมุกท่ีมัก

พบอยู่เสมอคือลายขอเล็กขอใหญ่ ขอขะ
 

ที่มา : https://www.facebook.com/ร้านไตลื้อ-เชียงใหม่-215552038985038 
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แจ๋ ลายหน่วย ลายเครือ ลายดอกจัน 

ลายนาค ลายช้าง ลายม้า เป็นต้น 

ผ้าแหลบ หรือ ผ้าเต้ิม เป็นผ้าทอลายขิดหรือจก เย็บตกแต่งขอบ

ท้ัง 4 ด้าน ด้วยผ้าสีแดงหรือดํา ใช้ปูนอน

กับพ้ืน มีขนาดเหมาะแก่การพกพาหรือ

นําไปปูนอนท่ีวัด หรือใช้เป็นอาสนะของ

พระสงฆ์ บางคร้ังนิยมนํามาเป็นผ้า

ตกแต่งนํามาปูหรือแขวนในงานบวช หรือ

งานแต่งงาน ใช้รองน่ังบนหลังช้าง เรียก”

ผ้าปกหัวช้าง” ในสมัยก่อนหญิงสาวชาว

ไทล้ือต้องเตรียมทอผ้าแหลบไว้ใช้สําหรับ

แต่งงาน 

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

หมอน 

หมอนหก 
เย็บจากผ้าฝ้ายสีขาวเย็บเป็นช่อง ยัดด้วย

นุ่น ด้านหน้าหมอนมักเย็บด้วยผ้าสีแดง 

หมอนผา 

คือหมอนสามเหล่ียมขนาดใหญ่ใช้ใน

โอกาสพิเศษในงานแต่งงานหรือถวายพระ 

นิยมปักหน้าหมอนด้วยเส้นไหมเงินไหม

ทองตกแต่งบริเวณหน้าหมอนเป็น

ลวดลายสวยงาม 

ผ้าห่ม 
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ที่มา : วิทยานิพนธ์เรื่อง การสื่อความหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอ ชาวไทลื้อ อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน ผ่านศิลปะการแสดง 

ผ้าห่มท่ีพบในเมืองน่านมาแต่อดีตคือ “ผ้า

ห่มตาโก้ง” หรือผ้าห่มตาแสง ทอด้วยฝ้าย

สีขาว แดง ดํา เป็นลายตาราง ทอด้วย

เทคนิคยกตะกอ หรือ ยกเขา 3-4 ตะกอ 

เพ่ิมความหนาแก่เน้ือผ้า ใช้ผ้าสองช้ินเย็บ

ต่อกลางเพ่ือเพ่ิมความกว้างในการห่ม

คลุม ห่มคลุมตัวปกติเรียก ผ้าตุ๊ม ใช้ห่ม

นอนเรียก ผ้าต้วบ 

ถุงย่าม สําหรับส่งของต่าง ๆ ถึงย่ามไทล้ือเมือง

น่านมีสองแบบคือ ถุงย่ามสีขาวและถุง

ย่ามสีแดง ถุงย่ามสีแดงเป็นถุงย่ามด้ังเดิม

ของชาวไทล้ือ มักมีการทอลายขิด 

ตกแต่งอย่างสวยงาม 
 

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

ผ้า
ที่ใ
ช้ใ
นพิ
ธีก
รร
ม  

ตุง เป็นผืนผ้าทอ กว้าง 10-40 เซนติเมตร 

ยาว 1-5 เมตร มีส่วนประกอบ คือ หัว 

ตัว และหาง โดยมีการทอสอดไม้ไผ่ค่ัน

เป็นระยะ ๆ โครงสร้างสําคัญคือส่วนล่าง

สุดจะทอเป็นรูปปราสาท หรือ รูปเรือต่าง

ปราสาท นิยมทอถวายเป็นพุทธบูชาหน้า

พระประธาน หรือแขวนกับเสาตุงด้าน

นอกวิหาร การถวายทานตุงถือเป็นการ

ทําบุญให้แกผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือถวาย

เป็นกุศลปัจจัยภายหน้า เช่ือว่าเกาะชาย

ตุงข้ึนสวรรค์ 

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

 

ผ้าห่อคัมภีร์ 

จากประเพณีการสร้างธรรมถวายวัด มี

การใช้ผ้าทําเป็นผ้าห่อคัมภีร์ถวาย มีท้ังผ้า

ฝ้ายสีขาว ผ้าไหม หรือผ้าท่ีทอเก็บมุก
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(ขิด)เป็นลวดลาย ปัจจุบันประเพณีการ

สร้างธรรมได้เส่ือมความนิยม การทอผ้า

ห่อคัมภีร์จึงเส่ือมสูญตามไปด้วย 

เสื้
อผ้
าเ
ครื่
อง
แต่
งก
าย

 

รูปแบบ 

เคร่ืองแต่งกายสําหรับผู้ชาย ชาวไทล้ือเมืองน่านนุ่งกางเกงเป้ากว้างสี

หม้อห้อมเย็บแบบสามตะเข็บ เรียกว่า 

เต่ียวสามดูก มี 2 ขนาดคือ ขนาดความ

ยาวส้ันคร่ึงหน้าแข้ง และขนาดขายาวถึง

ข้อเท้า กลุ่มไทล้ือเมืองเงินมีเส้ือท่ีตัดเย็บ

จากผ้าหม้อห้อมเป็นเส้ือคอต้ังแขนยาว 

คอเส้ือตกแต่งด้วยแถบผ้าจกและนิยม

โพกหัวด้วยผ้าสีดํา นุ่งผ้าต้อยหรือผ้าโจง

กระเบนผ้าฝ้ายสีดําหรือผ้าไหมย้อมสีม่วง 

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

เคร่ืองแต่งกายสําหรับผู้หญิง 

ผู้หญิงไทล้ือจะสวมเส้ือป๊ัด เป็นเส้ือเข้ารูป

แบนยาว มีสาบหน้ามาเฉียงผูกติดกันตรง

มุมด้านซ้ายหรือขวาของลําตัว ตัดเย็บ

ด้วยผ้าสีดําหรือผ้าหม้อห้อม ในขณะท่ี

ผ้าซ่ินของผู้หญิงชาวไทล้ือ จังหวัดน่าน 

จะมีรูปแบบและแตกต่างออกไปจากไท

ล้ือแบบมาตรฐาน จากการค้นคว้า ไม่พบ

หลักฐานการแต่งกายด้วยผ้าซ่ินแบบไท

ล้ือมาตรฐานในกลุ่มไทล้ือในจังหวัดน่าน 

ผู้หญิงชาวไทล้ือจังหวัดน่านนุ่งผ้าซ่ินท่ี

เป็นแบบของเมืองน่าน คือ ซ่ินม่าน ซ่ิน

ป้อง ซ่ินเชียงแสน แต่มีโครงสร้างผ้าซ่ินท่ี
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มี 2 ตะเข็บ และการนิยมต่อหัวซ่ินด้วยผ้า

สีแดงล้วนซ่ึงมีอิทธิพลจากผ้าไทล้ือ 

 

2.4 ตราสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์ (Fashion Lifestyle Brand) 

 

 ในทางแฟชั่นนั้นถือว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นสิ่งที่กําหนดคนหรือกลุ่มคน  การสร้างตราสินค้า

แฟชั่นไลฟ์สไตล์คือการสร้างหรือผลิตสินค้าแฟชั่นที่เชื่อมโยงกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคซึ่งไม่จํากัด

อยู่เพียงสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค  

โดยแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ต้องเชื่อมโยงกับลูกค้า  รูปแบบสไตล์เป็นตัวแทนนําเสนอถึงลูกค้า ดังนั้นการสร้าง

แบรนด์จึงจําเป็นต้องรู้จักและเข้าใจในประเภทของคน  ลักษณะตัวตนหรือสิ่งที่ผู ้บริโภคต้องการจะเป็น 

สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าแต่เป็นการซื้ออัตลักษณ์  และไม่ได้ใส่เพียงเสื้อผ้าแต่ใส่ไลฟ์

สไตล์ (Tungate, 2008 อ้างถึงใน  ศิวรี อรัญนารถ, 2556)  ตราสินค้าแฟช่ันมีส่วนช่วยเป็นตัวนําหรือช่วย

กําหนดทิศทางของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างตราสินค้าจากรูปแบบการดําเนินชีวิต 

(Lifestyle Brand Approach) ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1990 โดยเป็นการนําเสนอตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับวิถี

ชีวิตของผู้บริโภค  ที่สะท้อนผ่านกิจกรรม  ความสนใจและความคิดเห็น มุ่งตอบสนองคุณประโยชน์ทางด้าน

อารมณ์และการแสดงออกทางด้านตัวตนต่อสังคม(Self-expressive benefit) 

  ตราสินค้าแฟชั่นที่ประสบความสําเร็จได้ขยายแนวทางของประเภทสินค้าเข้าสู่สินค้าตกแต่งบ้านและ

สินค้าประเภทอ่ืน ๆ  อันนําไปสู่การพัฒนาตราสินค้าแฟช่ันให้ก้าวเป็นตราสินค้าระดับโลก  จากการสร้างความ

แข็งแรงและแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ตัวตนของตราสินค้าที่ชัดเจน  จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสิ่งสําคัญ

ในการสร้างตราสินค้าแฟชั่นที่เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพตราสินค้า  สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า  ผู้บริโภคให้ตรา

สินค้าเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตน  ดังนั้นบุคลิกภาพของตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ

ตราสินค้า  หากตราสินค้ามีบุคลิกภาพตราสินค้าที่ชัดเจนก็จะเป็นที่จดจําให้กับผู้บริโภค  ซึ่งการกําหนด

บุคลิกภาพตราสินค้าจึงเก่ียวข้องกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค  ดังน้ันการประสบความสําเร็จของตรา

สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จึงขึ้นกับความสามารถในการเข้าใจผู้บริโภคโดยทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคเป็นหรือสิ่งท่ี

ผู้บริโภคต้องการจะเป็นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความภักดีในตราสินค้าจากการใช้อัตลักษณ์จําเพาะเป็นตัว

สะท้อนถึงบุคลิกผู ้บริโภคหรือบุคลิกที ่ผู ้บริโภคต้องการจะเป็นผ่านตราสินค้า  กล่าวคือเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับลูกค้าท้ังในแง่การแต่งกายและการอยู่อาศัย   

 ท้ังน้ีจากงานวิจัยของศิวรี อรัญนารถ(2556) พบว่าสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์น้ัน สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม

สินค้าได้แก่ 

 1)  สินค้าแฟชั่น (Fashion Product) ได้แก่ สินค้าในกลุ่มสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย  สินค้าแฟช่ัน

เครื่องประดับ  ได้แก่สินค้าเครื่องประดับตกแต่งประกอบการแต่งกายอาทิเช่น  กระเป๋า  รองเท้า  หมวก ฯลฯ  
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กลุ่มสินค้าเครื่องประดับหรือจิวเวลรี่ และสินค้าเกี่ยวกับความงาม ได้แก่กลุ่มสินค้าเครื่องสําอางค์  และกลุ่ม

สินค้าน้ําหอม 

 2)  สินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Product) จากคําจํากัดความของสินค้าไลฟ์สไตล์คือกลุ่มสินค้าท่ี

ตอบสนองกับความต้องการและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีมีภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพตราสินค้าใน

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ประเภทของกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์จึงสามารถจําแนกได้ตามวิถีชีวิตของผู้บริโภคในด้าน

ที่อยู่อาศัย  การคมนาคม  การติดต่อสื่อสาร  และรูปแบบการดําเนินชีวิต  สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มสินค้า

ไลฟ์สไตล์ของกรมส่งเสริมการส่งออก(2556)  ที่แบ่งสินค้าได้เป็น 7 ประเภทคือ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน, 

ของขวัญของชําร่วย, ของตกแต่งบ้าน, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว, เคหะสิ่งทอ, ของเล่น และเครื่อง

เขียนเคร่ืองใช้สํานักงาน  

 นอกจากนี้ยังพบว่าการสร้างตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์นั้นยังมีการขยายประเภทสินค้าไปสู่การบริการ  

อาทิแบรนด์มูจิ  ที่มีการสร้างโรงแรมในย่านกินซ่า  และมีคาเฟ่ร้านอาหารภายใต้แนวคิดของตราสินค้า  ทั้งน้ี

ในประเทศไทยนั้น  ก็มีการขยายประเภทสินค้าไปสู่การบริการอาทิ  เกรฮาวนด์คาเฟ่  จิมป์ทอมสัน  ดอยตุง

เป็นต้น 

 

2.5  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของสังคม และผู ้บริโภค เป็นการผลิตเพื ่อตอบสนองความต้องการในจํานวนมาก จึงผลิตโดยระบบ

อุตสาหกรรมซึ่งหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความ

ปลอดภัย โครงสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน วัสดุ กรรมวิธีการผลิต การซ่อมบํารุงรักษา และราคา 

หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์น้ัน 

ๆ 

 

2.5.1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์    

             การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัย (Design factors)  พ้ืนฐาน 10 ประการ  ท่ีนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาสร้างสรรค์ผลงานเชิงอุตสาหกรรม  ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ และเป็น

ตัวกําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสําคัญ  ได้แก่(อุดมศักด์ิ สารีบุตร, 2549) 

1) หน้าท่ีใช้สอย (Function) 

            ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที ่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที ่ตั ้งไว้  คือสามารถตอบสนอง

ประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าที่ใช้สอยอย่าง

เดียวหรือกลายหน้าที ่ก ็ได้  แต่หน้าที ่ใช ้สอยจะดีหรือไม่น ั ้น  ต้องใช้งานไประยะหนึ ่งถ ึงจะทราบ

ข้อบกพร่อง  ตัวอย่างเช่น 
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2) ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 

               ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่ม

ผู้บริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดี  เพราะความสวยงามเป็น

ความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก  การกําหนดรูปร่างและสีในงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น  ไม่เหมือนกับการกําหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม  ซึ่งสามารถที่จะแสดงหรือ

กําหนดรูปร่างและสีได้ตามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น  จําเป็นต้องยึดข้อมูลและ

กฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน  ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผู ้บริโภคเข้า

ด้วยกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเรื่องของความงามได้ไม่เท่ากัน  และไม่มีกฎเกณฑ์

การตัดสินใจใดๆ ที่เป็นตัวชี้ขาดความถูกความผิด  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะมองเห็นความงามไปใน

ทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ   

  3) ความสะดวกสบายในการใช้  (Ergonomics) 

            การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน  ความสามารถและ

ขีดจํากัดที ่เหมาะสมสําหรับอวัยวะต่าง ๆ ของผู้ใช้ การเกิดความรู ้สึกที ่ดีและสะดวกสบายในการใช้

ผลิตภัณฑ์  ทั้งทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา(Physiology)  ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะ

เพศ เผ่าพันธ์ุ ภูมิลําเนา และสังคมแวดล้อมท่ีใช้ผลิตภัณฑ์น้ันเป็นข้อบังคับในการออกแบบ 

             การวัดคุณภาพทางด้าน กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) พิจารณาได้จากการใช้งานได้อย่าง

กลมกลืนต่อการสัมผัส  ตัวอย่างเช่น  การออกแบบเก้าอี ้ต้องมีความนุ่มนวล  มีขนาดสัดส่วนที่นั ่งแล้ว

สบาย  โดยอิงกับมาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตกมาออกแบบเก้าอี้สําหรับชาวเอเชีย เพราะอาจเกิดความไม่

พอดีหรือไม่สะดวกในการใช้งาน  ออกแบบปุ่มบังคับ  ด้ามจับของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ผู้ใช้ต้องใช้

ร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน  จะต้องกําหนดขนาด (dimensions)  ส่วนโค้ง  ส่วนเว้า  ส่วนตรง  ส่วนแคบ

ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรืออวัยวะของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ เพ่ือทําให้เกิดความถนัด

และความสะดวกสบายในการใช้  รวมท้ังลดอาการเม่ือยล้าเม่ือใช้ไป นานๆ 

4) ความปลอดภัย (Safety) 

             ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีพของมนุษย์  มีทั้งประโยชน์และโทษใน

ตัว  การออกแบบจึงต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสําคัญ  ไม่เลือกใช้วัสดุ 

สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ที่เป็นอันตรายต่อผู ้ใช้หรือทําลายส่ิงแวดล้อม  ถ้าหลีกเลี ่ยงไม่ได้ต้องแสดง

เคร่ืองหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีคําอธิบายการใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย  

5) ความแข็งแรง (Construction) 

            ผลิตภัณฑ์ที ่ออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว  ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่และ

วัตถุประสงค์ที่กําหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทําในรูปแบบต่าง ๆ 

จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต้องมีความมั่นคงแข็งแรง  ต้องเข้าใจหลักโครงสร้าง

และการรับนํ้าหนัก  ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานให้กับผู้ใช้และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับ
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ช้ินงานได้อย่างกลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าท่ี

ของนักออกแบบท่ีจะต้องเป็นผู้ผสานสองส่ิงเข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้  นอกจากการเลือกใช้ประเภทของวัสดุ 

โครงสร้างท่ีเหมาะสมแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย 

6) ราคา (Cost) 

             ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด  อาชีพอะไร 

ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถกําหนดแบบผลิตภัณฑ์และประมาณราคาขายให้เหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึ้น  การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมนั้น  ส่วนหนึ่งอยู่ที่การ

เลือกใช้ชนิด  หรือเกรดของวัสดุ  และวิธีการผลิตที่เหมาะสม  ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว  แต่ในกรณีที่ประมาณ

ราคาจากแบบสูงกว่าที่กําหนดก็อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์ประกอบด้านต่าง ๆ กันใหม่เพื่อลด

ต้นทุน  แต่ท้ังน้ีต้องคงไว้ซ่ึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ัน 

7) วัสดุ (Materials) 

             การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความใส ผิวมันวาว ทนความร้อน ทน

กรดด่างไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึงความง่าย

ในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและคงคลัง รวมถึงจิตสํานึกในการรณรงค์ช่วยกัน

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็เป็นสิ่งที่นักอกแบบต้อง

ตระหนักถึงในการออกแบบร่วมด้วย  เพ่ือช่วยลดกันลดปริมาณขยะของโลก 

8) กรรมวิธีการผลิต (Production) 

             ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงและค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม  และควร

ตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการประหยัดเพราะการ

ผลิตทีละมากๆ  

9) การบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 

             ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบํารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเม่ือมีการ

ชํารุดเสียหายเกิดขึ้น  ง่ายและสะดวกต่อการทําความสะอาดเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์  การ

ออกแบบที่ดีนั้นจะต้องศึกษาถึงตําแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละชิ้น  เพื่อที่จะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบ

บริเวณต่าง ๆ  ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่าย  นอกจากนั้นการออกแบบยังต้อง

คํานึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ร่วมด้วย   

10) การขนส่ง (Transportation) 

             ผล ิ ตภ ัณฑ ์ ท ี ่ อ อกแบบควรค ํ าน ึ ง ถ ึ ง ก ารประหย ั ดค ่ า ขนส ่ ง   ความสะดวก ในการ

ขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางนํ้าหรือทางอากาศ ) การกินเนื้อที่ในการขนส่ง (มิติความ

จุ  กว้าง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกทั่วไป ตู้บรรทุกสินค้า ฯลฯ) ส่วนการบรรจุหีบห่อต้อง

สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ที่ทําการออกแบบนั้นมีขนาด
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ใหญ่  อาจต้องออกแบบให้ช ิ ้นส ่วนสามารถถอดประกอบได้ง ่าย เพ ื ่อท ําให ้ห ีบห่อม ีขนาดเล ็กลง 

ตัวอย่างเช่น  การออกแบบเครื่องเรือนชนิดถอดประกอบได้  ต้องสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าที่เป็น

ขนาดมาตรฐานเพื่อประหยัดค่าขนส่งรวมทั้งผู้ซ้ือสามารถทําการขนส่งและประกอบชิ้นส่วนให้เข้ารูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตัวเอง 

              งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ  ทั้งรูปแบบ(form) ประโยชน์ใช้สอย

(function)  กายวิภาคเชิงกล(ergonomics)และอื่น ๆ  ให้เข้ากับวิถีการดําเนินชีวิต แฟช่ัน หรือแนวโน้มที่จะ

เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างกลมกลืนลงตัวมีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บน

พื้นฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจํานวนมาก    ส่วนการให้ลําดับความสําคัญของปัจจัย

ต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ 

 

2.5.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือที่ผ่านมาเรียกว่าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์  One   Tambon   

One Product (OTOP)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกําเนิดมาจากชุมชน โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึง

รากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้น ๆ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐ

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุ่มเทส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ One  Tambon  One  Product (OTOP) 

ผ่านหลายมาตรการ ตั้งแต่การสร้างผู้นําเครือข่ายระดับอําเภอและ จังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างตราของ

สินค้า (Brand)  ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจัดมหกรรมสินค้าและกิจกรรม

พิเศษ(Trade Fair and Special Events) ในการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ จัดฝึกอบรมให้แก่

ผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์จากหน่วยงานและสถาบันศึกษาต่าง ๆ มีการกําหนดและ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน อีก

ทั้งยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตทั่วประเทศกว่า35,000 ราย และคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP  Product  

Champion  (OPC)กว่า27,000 ผลิตภัณฑ์ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, 2549) 

สรุปความหมายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีรู้จักกันในช่ือของหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์One 

Tambon  One  Product(OTOP)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชาวบ้านหรือกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่รวมตัวกัน

โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและรวมถึงผู้ผลิตรายเดียวและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อย 

 

2.5.3  การออกแบบของท่ีระลึก 

สินค้าที่ระลึกเป็นคําที่ใช้ในความหมายเดียวกันเมื่อกล่าวถึงสินค้าประเภทหนึ่งที่หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ี

นํามาใช้เป็นตัวจูงใจให้เกิดความคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้อง หรือหมายถึงส่ิงที่ใช้เป็นสื่อเพื่อหวังผล

ทางด้านความทรงจําให้สิ ่งที ่ผ่านมาในอดีตได้กระจ่างชัดในปัจจุบัน หรือหมายถึงสัญลักษณ์แทนบุคคล 

เหตุการณ์ เรื่องราวที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อกระตุ่นเตือนความทรงจําให้คิดถึง โดยสามารถแยก
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ได้ 3 ประเภทได้แก่ ประเภทของบริโภค ของใช่และของตกแต่ง (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2544)การออกแบบของ

ท่ีระลึกเป็นงานศิลปะในเชิงประยุกต์ศิลป์ โดยมีการนําเอาวัสดุและเร่ืองราวต่าง ๆ มาผสมผสานสร้างสรรค์เป็น

ผลงานให้เกิดคุณค่าทางความงามและประโยชน์ใช้สอย ซึ่งในการออกแบบสร้างสรรค์จําเป็นต้องคํานึงถึง

ผู้บริโภค กาลเวลา สมัยนิยม ให้มีรูปลักษณะที่เป็นสื่อสัญลักษณ์เข้าใจง่าย น่าสนใจ มีความเหมาะสมและ

สวยงามเป็นสําคัญ(souvenir, 2560)  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นถิ่นนับเป็นการพัฒนา

ที่เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์. เนื่องด้วยสินค้าที่ระลึก

สามารถเป็นทูตทางวัฒนธรรมแสดงความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นสิ่งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว

อยากเดินทางมาสัมผัสผ่านขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (วิบูล จันทน์แย้ม, 2544) ปัจจัยที่มีผลต่อ

การเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึก ได้แก่ คุณภาพของสินค้าเช่นวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ สินค้ามีความ

สวยงามแปลกใหม่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ สินค้ามีราคาที่เหมาะสม มีการนําเสนอสินค้าที่โดดเด่น. และ

สามารถพกพาขนส่งกลับได้สะดวก โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 

ดังน้ี ซ้ือสะสม ซ้ือใช้ ซ้ือเล่น ซ้ือฝาก และฝากซ้ือ(OTOP นวัตวิถี, 2560)  

  

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพประเภทของท่ีระลึก 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพลักษณะสินค้าท่ีระลึก 

 

 

2.5.4 ลําดับข้ันตอนของการออกแบบของท่ีระลึก 

           1) กําหนดประเภทของรูปแบบ คือการกําหนดเป้าหมายเบื้องต้นในเรื่องรูปแบบว่าจะให้มี

แนวโน้มไปในลักษณะใด เช่น อาจกําหนดให้มีรูปแบบในลักษณะตามประเพณีนิยมก็อาจออกแบบจํากัดให้ชัด

ลงไปได้อีกว่ารูปแบบประเพณีนิยมนั้นจะเป็นประเพณีนิยมแบบสากลทั่วไปหรือเป็นรูปแบบประเพณีนิยม

เฉพาะของท้องถิ่น ของภูมิภาค ของหมู่บ้าน ฯลฯ หรืออาจกําหนดสร้างให้มีรูปแบบในลักษณะตามสมัยนิยมก็

อาจออกแบบจํากัดให้ชัดลงไปได้ว่าจะเป็นรูปแบบที่กําลังนิยมอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันหรือรูปแบบที่กําลังจะ

เป็นที่นิยมและรูปแบบที่พยายามจะสร้างให้กลายเป้นความนิยมขึ้นใหม่ในโอกาสต่อไปและถ้าจะกําหนด
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เป้าหมายในเรื่องรูปแบบให้เป็นลักษณะเฉพาะนั้นเป็นรูปแบบเฉพาะของอะไร ของบุคคล เหตุการณ์ งาน 

สถานท่ีฯลฯ 

           2) เก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบสร้างสื่อสัญลักษณ์สิ่งแทนบุคคล เหตุการณ์ สถานท่ี

หรือแทนสิ่งใดๆ ก็ตาม ผู้ออกแบบควรเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ในการออกแบบให้มีลักษณะสอดคล้องกับความเป็นสิ่งนั้นอย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็นประวัติ

เร่ืองราว รายละเอียด รูปภาพ หลักฐานเอกสารส่ิงตีพิมพ์  ฯลฯ 

           3) สํารวจค่านิยม ในปัจจุบันของที่ระลึกมีส่วนผูกพันกับค่านิยม รสนิยมของบุคคลอยู่มาก 

คําว่า “ค่านิยม” อาจหมายถึงความสนใจ ความพึงพอใจ ความชอบ ความนิยม หน้าที่ ความปรารถนา ความ

อยาก ความต้องการ ความแหนงหน่ายและความดึงดูดหรือความรู้สึกอื่นที่มนุษย์มีต่อผลผลิต มีต่อการการ

กระทํา สิ่งเหล่านี้มนุษย์ยึดถือไว้สําหรับเป็นแนวทางในการใช้เลือกหรือแนวทางในการจัด การรวบรวม

องค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

จากคําจํากัดความของคําว่า “ค่านิยม” คําเดียว บางครั้งก็ให้ความหมายต่อการทํางานของมนุษย์เป็น

อย่างมากในการออกแบบ เพราะมีส่วนผูกพันกับค่านิยมทั้งตัวนักออกแบบเอง แล้วรวมไปถึงผู้ใช้ผู้บริโภคด้วย 

ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อการออกแบบสร้างของที่ระลึกอย่างกว้างขวาง ผู้ที่สร้างสรรค์ต้องใช้การสังเกตและ

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับค่านิยมขิงผู้บริโภคไว้เป็นพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจในการออกแบบ 

           4) การจับประเด็นสําคัญของข้อมูลเพื ่อกําหนดรูปแบบ จากข้อมูลที ่เก็บรวบรวม 

ผู้ออกแบบจะต้องนํามาคัดเลือกกลั่นกรองเอาแต่เฉพาะช่วงตอนที่เป็นประเด็นสําคัญ เพื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์

เป็นรูปแบบการจับประเด็นสําคัญในข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบต้องการเน้นยํ้าในด้านใด ทั้งนี้เนื่องจาก

ข้อมูลทั้งมวลอาจเป็นเรื่องราวของความรัก ความพลัดพราก ความปีติยินดี ความตาย ความกล้าหาญ ความ

เชื่อความศรัทธา ความกล้าหาญวีรกรรม ฯลฯ  ซึ่งเรื่องราวอันก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจจากข้อมูลเหล่าน้ี 

ย่อมสามารถกระตุ้นเตือนหรือเน้นยํ้าความทรงจําได้ต่างกัน หากเรื่องราวเป็นที่ประทับใจ ความทรงจําก็จะฝัง

แน่นยาวนานกว่าเรื่องราวที่เป็นปกติธรรมดา ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงควรมีความเข้าใจในการแยกแยะข้อมูลและ

จับประเด็นความรู้สึกอันถูกกระตุ้นเร้าจากข้อมูลที่ได้ผนวกกับ“ค่านิยม” แปลค่าออกมาเป็นสื่อสัญลักษณ์ส่ิง

แทน 

           5) กําหนดคุณค่าและการนําไปใช้ การจับประเด็นของข้อมูลที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวเพ่ือ

กําหนดถ่ายทอดเป็นรูปแบบให้สอดคล้องกับค่านิยมนั้น สามารถกระตุ้นเร้าทางความรู ้สึกให้เกิดความ

ประทับใจอันเป็นคุณค่าทางความรู้สึกหรือคุณค่าภายใน  ส่วนอีกคุณค่าอีกประการหนึ่งที่ผู้ออกแบบควรคํานึง

ควบคู่กันไปด้วยคือ คุณค่าภายนอกหรือคุณค่าทางกายภาพของวัตถุ คุณค่านี้อาจเกิดจากการนําวัสดุที่มีคุณค่า

ในตัวเองอยู่บ้างแล้วมาสร้างสรรค์เป็นของที่ระลึก เช่น อัญมณี งา แก้ว ทองฯลฯ หรือค่าของงานอยู่ที่ความเก๋ 

กะทัดรัด แปลกตา สวยงาม มีคุณค่าต่อการมองสมารถบันดาลให้เกิดความภาคภูมิใจ มีสง่าราศี เป็นต้น  และ

คุณค่าอีกลักษณะหนึ่งก็คือคุณค่าที่เกิดจากการนําไปใช้ ในปัจจุบันของที่ระลึกมักออกมาในรูปของสิ่งของ
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เครื่องใช้ เครื่องประดับ ที่ได้รับการออกแบบให้มีความหมายว่าเป้นของที่ระลึก นับว่าเป้นความคิดที่ดี ผู้รับ

สามีรถใช้ประโยชน์จากของที่ระลึกได้ด้วยซึ่งดีกว่าตั้งไว้เพื่อคุณค่าทางจิกใจหรือคุณค่าทางความงามเฉยๆ ซ่ึง

รูปแบบที่ใช้ในการออกแบบอาจดัดแปลงแปรรูปจากสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับที่มีปรากฏอยู่แล้วให้เป้นข

องที่ระลึก เช่น เอาถ้วยชาม ช้อนส้อม จาน ฯลฯ ย่อขนาดและสัดส่วนลงให้พอเหมาะแล้วกําหนดสัญลักษณ์

ของท่ีระลึกลงไปก็เป้นของท่ีระลึกได้โดยสมบูรณ์ 

           6) ข้อควรคํานึงในด้านการผลิตและการตลาด หากของที่ระลึกที่จะออกแบบนั้นเกี่ยวข้อง

กับการจัดจําหน่ายโดยผลิตขึ้นเป็นจํานวนมาก ผู้ออกแบบอาจต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ อาทิ ของที่ระลึกน้ัน

จําเป็นหรือมีคนนิยมหรือไม่ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ผลิตขึ้นมาได้ง่ายหรือไม่ วัสดุที่จะนํามาประดิษฐ์นั้นมีอยู่

เพียงพอและหาได้ยากง่ายประการใด จะใช้วัสดุอะไร สีอะไร การขัดเงาเคลือบผิวอย่างไร การนําออกโชว์ การ

ขนส่งทําได้ง่ายหรือไม่ จะต้องจัดใส่หีบห่อหรือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษประการใด วัตถุดิบอะไร ช้ิน

ส่วนมากน้อยเพียงใด ต้องใช้เครื่องมืออะไร เครื่องแรงงานเป็นอย่างไร ออกแบบแล้วผลิตขึ้นได้หรือไม่ จะผลิต

ให้ถูก มีคุณสมบัติดีและรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร จะซื้อวัสดุได้หรือไม่ ควบคุมคุณภาพได้อย่างไร จะใช้วัสดุอะไร

แทนกันได้บ้างและสามรถผลิตวันละเท่าไร เดือนหรือปีละเท่าใด ตลาดสินค้าของที่ระลึกนั้น ๆ สําหรับคนไทย

หรือชาวต่างประเทศ ตลาดมีขอบเขตกว้างแค่ไหน เป็นตลาดท้องถิ่น ทั่วประทศหรือตลาดต่างประเทศ จะนํา

สินค้าออกสู่ตลาดโดยวิธีใด ลูกค้าชอบและไม่ชอบอะไร เช่น สี วัสดุ รูปร่าง ลูกค้าต้องการอะไร จําเป็นต้องใช้

อะไร มีความสามารถซื้อได้หรือไม่ และของที่ระลึกประเภทเดียวกันนี้มีผู้ผลิตแข่งขันรายอื่นหรือไม่  มีอยู่

แพร่หลายเพียงไร  ราคาเป็นอย่างไร คุณภาพเป็นอย่างไร และรูปร่างเป็นอย่างไร 

 

2.6 ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอไทล้ือบ้านเก็ต 

 

 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ตเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยมีนางศดานันท์ เนตรทิทย์ เป็นประธานกลุ่ม

และมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง จํานวน 15 ราย มีวัตถุประสงค์เพื ่อ หารายได้เสริมให้กับครอบครัวของสมาชิก

นอกเหนือจากการทําการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 48 ราย และการทอผ้ากลายเป็นอาชีพหลักที่สร้าง

รายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มบางครอบครัว 

 โดยจากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลผู้ประกอบการเพิ่มเติมในด้านอัตลักษณ์จําเพาะพบว่า 

กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ตมีจุดเด่นที่การย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ ทั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงเป็นคลัสเตอร์

ร่วมกันระหว่างโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท ในการส่งต่อวัตถุดิบในการย้อม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย้อมกลับคืนสู่รี

สอร์ท   

 จากจุดเด่นของกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากสิ่งทอย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ และวิเคราะห์ข้อมูล
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ของผู้ประกอบการโคโค่วัลเล่ย์รีสอร์ทซึ่งถือเป็นจุดจัดจําหน่ายสินค้าที่เพิ่มโอกาสทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้า

ใหม่ต่อไป 

 

 2.6.1 การย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

  พื้นท่ีจังหวัดน่านผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการนําผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในจังหวัดน่านมาผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้นวัตกรรมด้านสิ่งทอและผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวก็ต้องมีความเชื่อมโยง

กับหลวงพระบางด้วย ผลผลิตทางการเกษตรหนึ่งที่น่าสนใจคือ “โกโก้” ซึ่งมีแนวโน้มที่น่านจะเป็นแหล่งปลูก

โกโก้อินทรีย์ที่สําคัญ. คุณมนูญ ทนะวัง เจ้าของสวนโกโก้ ตั้งอยู่ เลขที่ 141 หมู่ที่ 4 ตําบลสถาน อําเภอปัว 

จังหวัดน่าน ได้นําโกโก้ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ไอเอ็ม 1 พันธุ์เอิร์ทเซฟ เนวี 1 และพันธุ์ชุมพร มาทดลองปลูก

ภายในสวนจนประสบผลสําเร็จ สามารถเก็บผลผลิตนํามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ตราสินค้า Coco 

Valley  

โกโก้เป็นพืชที่ต้องการนํ้ามากโดยใช้เวลาสองปีครึ่งถึงสามปีจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มที่  และ

เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี  โดยกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวผลโกโก้น้ัน

จะเริ่มจากเมื่อผลโกโก้สุก  จะนําผลโกโก้มาแกะเปลือกออกและนําเนื้อที่อยู่ด้านในมาหมักในภาชนะที่เตรียม

ไว้ เมื่อหมักจนได้ที่ เห็นสีของเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะนําออกมาตากแดด เมื่อผ่านการตากจนเห็นสีมีการ

เปลี่ยนแปลง จึงนํามาผ่านการคั่ว เพื่อให้โกโก้มีกล่ินหอมมากขึ้นและลดความชื้นลงไปด้วยในตัว  ซึ่งใน

กระบวนการดังกล่าวจะเกิดเศษเหลือจากกากเปลือกเม็ดโกโก้เป็นจํานวนมาก(พัดชา อุทิศวรรณกุล และคณะ, 

2563) และจากการลงพื้นที่ภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของผู้ประกอบการพบว่า  โกโก้เป็นพืช

เศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดน่าน  มีการปลูกในรูปแบบออแกนิคส์  โดยเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี  

ทั้งนี้ในกระบวนการย้อมสีจากโกโก้นั้น  ใช้วัตถุดิบหลักคือกากเมล็ดโกโก้ซึ่งเกิดจากกระบวนการแปรรูปโกโก้  

ซึ่งถือเป็นเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ประมาณการใช้ปริมาณกากเมล็ดโกโก้ 

200 กรัม ต่อการย้อมเส้นใยสําหรับทอผ้า 1 เมตร ซ่ึงเพียงพอต่อการผลิตสินค้าตลอดท้ังปี 

 

 ทั้งนี้ขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้นั้น เริ่มจากนํากากเมล็ดโกโก้อบแห้งต้มเพ่ือ

สกัดสีย้อมซึ่งจะได้สีนํ้าตาลอ่อนๆ ทํากรองเพื่อเอากากออก แล้วนําไจด้ายที่ผ่านการฟอกทําความสะอาดแล้ว

แล้วลงไปแช่อ่างสี บีบคั้นเพื่อให้สีดูดซึมเข้าเส้นใย   หลังจากนั้นนําด้ายที่ผ่านการย้อมแล้วไปแช่ในอ่างนํ้าปูน

ใส  แล้วนํากลับมาย้อมอีกครั้ง ทําการย้อมสลับกับแช่นํ้าปูนใสหลายๆครั้งก็จะได้เฉดสีเข้มชึ้นเรื่อยๆตาม

ต้องการ  เมื่อได้เฉดสีที่ต้องการแล้วจึงทําการล้างด้ายให้สะอาด แล้วนําไปผึ่งอากาศให้แห้ง(พัดชา อุทิศวรรณ

กุล และคณะ, 2563) 
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2.7 ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท 

 

 โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่อําเภอปัว จังหวัดน่าน ก่อตั้งโดยคุณมนูญ ทะนะวัง ภายในประกอบด้วย

ห้องพัก 12 ห้อง ร้านกาแฟ และพื้นที่ขายของที่ระลึก ซึ่งนอกจากพื้นที่ของโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ทแล้ว ยังรวมไป

ถึงสวนโกโก้อินทรีย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต โดยเป็นการทํางานร่วมกันในการแปร

รูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถ่ิน 

 ภายในที่พักและคาเฟ่ของโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท ใช้รูปแบบการตกแต่งในสไตล์ลอฟต์ที่มีความเป็นพื้นถ่ิน

จากวัสดุธรรมชาติ ใช้แนวคิด “เข้าถึงธรรมชาติ” Eco Architect โดยเลือกใช้ปูนเปลือยและโครงสร้างเหล็ก

เป็นองค์ประกอบหลัก ใช้เฟอร์นิเจอร์ลายไม้สีอ่อน ภายในห้องพักตกแต่งด้วยอิฐโชว์แนวทําสีขาวเน้นเส้น

สายตาออกสู่วิวิดอยภูคา โดยตัวอาคารท้ังสองหลังย่ืนออกไปจากแนวเชิงเขา(บ้านและสวน, 2019) 

จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของแนวคิดในการออกแบบ 3 ส่วน(dsignsomething, 2018) คือ  

 1) พืชเศรษฐกิจ โกโก้ ถูกนํามาตีความเป็นสีน้ําตาล เทา และดํา เป็นสีหลักในการออกแบบ 

 2) สถานท่ีแปรรูปผลิตผล ถูกนํามาตีความในเชิงอุตสาหกรรม (industrial) 

 3) รีสอร์ท เน้นการใช้วัสดุในท้องถิ่นที่สามารถแสดงให้เห็นแนวคิดสัจจะวัสดุ อาทิ ไม้ในท้องถิ่น ปูน

ขัดมัน และอิฐโชว์แนว 
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บทท่ี 3 

กระบวนการดําเนินการวิจัย 

 โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ จากจังหวัดน่านสู่สากลเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอไทล้ือบ้านเก็ต อําเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

แฟช่ันไลฟ์สไตล์ควบคู่กับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าและผลิตภัณฑ์

แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการวิจัย ดังน้ี 

 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และนําข้อมูลท่ีได้มาสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัย 

  3.1.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

  3.1.2 แนวคิดทุนวัฒนธรรม 

  3.1.3 ทุนวัฒนธรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินจังหวัดน่าน 

  3.1.4 ตราสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์ 

  3.1.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  3.1.6 ข้อมูลผู้ประกอบการผ้าทอไทล้ือบ้านเก็ต 

  3.1.7 ข้อมูลผู้ประกอบการโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท 

  3.1.8 ข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอร์เรช่ันเอ็ม 

 3.2 การคัดเลือกและกําหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญ  

  เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค

การระดมความคิด(Brain storm) และการสัมภาษณ์เชิงลึก(Indeep interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันระหว่างผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักออกแบบ ผู้ประกอบการและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภค 

  3.2.1 การกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้เช่ียวชาญ  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันส่ิงทอไลฟ์สไตล์  และ

การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ  2) กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอไทล้ือบ้านเก็ตและโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท 3) กลุ่ม

ผู้บริโภคเป้าหมาย 
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  3.2.2  การกําหนดขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  หลังจากการกําหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ

แล้ว  ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ี 9 คน  โดยมีค่าการลดลงของความคลาดเคล่ือนท่ี 0.58 – 0.54  

ค่าการเปล่ียนแปลงสุทธิท่ี 0.04 

 3.3 การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  ในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีโครงสร้างของการ

สัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แนวทางการออกแบบสินค้า ประเภทสินค้า และรูปแบบสไตล์ในการออกแบบ

สินค้า. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีสามารถตอบสนองกับความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ 

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และการระดมความคิด  

  โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันส่ิงทอไลฟ์สไตล์  การออกแบบ  และผู้เช่ียวชาญในกลุ่มผู้บริโภคตลาดระดับบน  

จํานวน 9 คน  ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 โดยการสนทนาตามโครงสร้างคําถามในแบบสัมภาษณ์ท่ีจัดเตรียมไว้ 

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งส่วนการวิเคราะห์ ดังน้ี 

  3.5.1 วิเคราะห์ผู้ประกอบการ  

  3.5.2 วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด 

  3.5.3 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค 

  3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

 3.6 กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ 

  ภายหลังจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  โดยได้ข้อสรุปด้านรูปแบบสไตล์ของสินค้า  ชนิด

ประเภทของผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์ท่ีเหมาะสม  ผู้วิจัยได้ดําเนินการสู่กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์  ใน

ข้ันตอนของการคัดเลือกเทรนด์แฟช่ัน  และการพัฒนาแบบร่าง  ทดลองสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์

ต้นแบบ  ร่วมกับการทดลองใช้นวัตกรรมส่ิงทอกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบ  โดยเร่ิมจากการศึกษา

แนวโน้มแฟช่ันจากองค์กรเทรนด์ WGSN เพ่ือวิเคราะห์หาแนวโน้มแฟช่ันท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการสร้าง

แผนภาพแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Inspiration Mood Board) ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และ

การวิเคราะห์องค์ประกอบสําหรับการออกแบบ เช่น โครงร่างเงา (Silhouette), สี (Color), วัสดุ (Materials), 

รายละเอียดตกแต่ง (Details), และอารมณ์และความรู้สึก (Mood and Tone) สําหรับการออกแบบสร้างสรรค์

ผลงานต่อไป 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัย กลุ่มผ้าทอไทล้ือบ้านเก็ต อําเภอปัว จังหวัดน่าน โดยใช้ใช้กระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ สามารถแบ่งการวิเคราะห์และผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

 

4.1 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ประกอบการ  

 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการตลาดจาก และ

เปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งในท้องตลาด ด้วยทฤษฎี 7Ps และ SWOT โดยได้ยกตัวอย่างตราสินค้าจาก

ระดับตลาดท่ีแตกต่างกัน จํานวน 3 ตราสินค้า เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวทางการสร้างสินค้าใหม่

ให้แก่ชุมชน 

 

4.1.1 ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ - กลุ่มผ้าทอไทล้ือบ้านเก็ต อําเภอปัว 

ที่มา:   นางศดานันท์ เนตรทิพย์ หรือป้าหลอม  เกิดในครอบครัวชาวไทลื้อ ได้รับการสืบทอดการทอ

อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อ ซึ่งสืบทอดกันมาในสมัยโบราณ ตั้งแต่รุ่นคุณยาย คุณแม่ ป้าหลอมเร่ิม

เรียนทอผ้ามาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จึงทําให้ป้าหลอมมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้า เทคนิคการทอของชาวไทล้ือ

ได้อย่างประณีต สวยงาม จนได้รับรางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูช่างศิลป์ ปี พ.ศ.2555 จากศูนย์การ

ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการทอผ้าแบบไทลือ้ เทคนิคการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่สืบ

ทอดมาแต่บรรพบุรุษ เช่น ตุงไชยลายปราสาท 5 ช้ัน  การย้อมสีธรรมชาติจากโกโก้ ซึ่งใช้วัตถุดิบจาก Cocoa  

Valley ซ่ึงเป็นโกโก้แท้ 100 % จังหวัดน่าน และพืชในท้องถ่ิน และการทอลวดลายโบราณอ่ืน ๆ   

 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ตเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยมีนางศดานันท์ เนตรทิทย์ เป็นประธานกลุ่ม

และมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง จํานวน 15 ราย มีวัตถุประสงค์เพื ่อ หารายได้เสริมให้กับครอบครัวของสมาชิก

นอกเหนือจากการทําการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 48 ราย และการทอผ้ากลายเป็นอาชีพหลักที่สร้าง

รายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มบางครอบครัว ดังนั้นเมื่อทางกลุ่มได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล ท้ัง

ด้านการเงิน และด้านการพัฒนาฝีมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทําให้

แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนเร่ือยมา (http://www.bankettextile.com/aboutus.php) 

ระดับผลิตภัณฑ์ OTOP   - 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: ผ้าทอไทล้ือ เทคนิคลวดลายโบราณ การย้อมสีธรรมชาติ เช่น โกโก้ เป็นต้น 



 

 41 

วัตถุดิบหลัก: ฝ้ายและไหม 

สถานท่ีจําหน่าย:  97 หมู่ 2  ตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55120 

 โทรศัพท์  081 – 1802964  อีเมล : jimasen-88@hotmail.com  เว็บไซต์ 

http://www.bankettextile.com 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของกลุ่มผ้าทอไทล้ือบ้านเก็ต 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT - ผ้าทอฝ้ายท่ีมี

เอกลักษณ์ของเมือง

น่าน ด้วยเทคนิคการ

ทอผ้าโบราณ และผ้าท่ี

ประยุกต์ลวดลายใหม่  

- มีสินค้าหลากหลาย

รูปแบบ เช่น เส้ือผ้า

เคร่ืองแต่งกาย สินค้า

ไลฟ์สไตล์ เช่น กระเป๋า 

รองเท้า และของ

ตกแต่งบ้าน เช่น ผ้าปู

โต๊ะ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น 

-  สินค้าขาดการ

พัฒนารูปแบบของงาน

ดีไซน์ ให้ทันสมัย

เหมาะสมกับตลาด

ปัจจุบัน 

- สินค้าประเภทเส้ือผ้า

มีรูปแบบน้อย ไม่

หลากหลาย  

 

- ขายได้ดีในตลาด

เคร่ืองแต่งกายท่ี

ต้องการนําเสนอ

ภาพลักษณ์ลวดลาย

แบบไทล้ือ  

- สินค้าส่ือถึงความเป็น

ไทล้ือ ดูเรียบง่าย และ

มีรูปแบบกระบวนการ 

เทคนิคการทอของชาว

ไทล้ือท่ีสําคัญ ทําให้

งานมีคุณค่าทาง

วัฒนธรรม 

- สินค้าผ้าสามารถ

ลอกเลียนแบบได้ง่าย  

- สินค้าขาดรูปแบบท่ี

ทันสมัย เหมาะกับ

ตลาดปัจจุบัน ทําให้

การขายได้ยาก 

 

PRICE - มีหน้าร้านติดป้าย

เห็นได้ชัด สถานท่ี

เดินทางสะดวกอยู่ย่าน

แหล่งท่องเท่ียวภายใน

ชุมชน 

- ร้านมีการแบ่งโซนผ้า 

ชุดเส้ือผ้าสําเร็จรูป 

และพิพิธภัณฑ์เป็น

ระเบียบ ทําให้การเดิน

ดูสินค้าภายในร้าน

มองเห็นง่าย และดูได้

อย่างท่ัวถึง 

- สถานท่ีจอดรถมีน้อย 

เพียง 2-3 คัน หน้าร้าน

ติดริมถนน  

 

- ร้านต้ังอยู่ในแหล่ง

ท่องเท่ียว เดินทาง

สะดวก ทําให้เหมาะแก่

การแวะเย่ียมชมของ

นักท่องเท่ียวท้ังไทย

และต่างประเทศ 

- หากมาเป็นหมู่คณะ

หรือคนจํานวนมาก 

สถานท่ีจอดรถอาจไม่

เพียงพอ   
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

- ร้านมีการออกแบบ

ตกแต่งอย่างสวยงาม 

จัดสรรพ้ืนท่ีการจัด

แสดงของสินค้าภายใน

ร้านเป็นอย่างดี 

PLACE - หน้าร้านมองเห็นได้

ชัด  ป้ายบอกข้อมูล 

เอกลักษณ์ของสินค้าได้

ชัดเจน 

-  การจัดวางหน้าร้าน

สวยงาม แบ่งโซนหน้า

เคาเตอร์ โซนเส้ือผ้า 

และโซนจัดโชว์

กระบวนการได้เป็น

ระเบียบ ดูง่าย  

- ร้านอยู่ห่างจากตัว

เมือง การขายสินค้าจึง

ขายได้แค่เฉพาะกลุ่มท่ี

ต้ังใจเข้ามาท่ีเท่าน้ัน 

 

- โอกาสการขายสินค้า

ได้จากผู้ท่ีต้องการเข้า

มาเย่ียมชมท่ีร้าน หรือ

ต้ังใจมาซ้ือสินค้า

เท่าน้ัน 

- การโปรโมตร้าน 

หน้าร้าน เพ่ือขาย

สินค้าทําได้ยาก เม่ือ

เทียบกับตลาดท่ี

ต้ังอยู่ในเมือง ชุมชน 

แหล่งงท่องเท่ียว 

 

PROMOTION - การขายสินค้าหน้า

ร้าน และสินค้าผ่านส่ือ

ออนไลน์ เช่น 

website , facebook  

- การโปรโมตผ่านส่ือ

ออนไลน์ทําให้คนรู้จัก

เป็นวงกว้าง และส่งผล

ดีต่อการขายสินค้าสู่

ตลาดนักท่องเท่ียวท่ี

สนใจจะเดินทางเท่ียว

และเย่ียมชมสินค้าใน

ชุมชน  

- การโปรโมตออกอี

เว้นท์ มีค่าใช้จ่ายท่ี

ค่อนข้างสูงต่อคร้ัง 

- ส่ือออนไลน์ เช่น  

Facebook ขาดการ

อัพเดพข้อมูล สินค้า 

อย่างต่อเน่ือง 

 

 

- การโปรโมตผ่าน

ตัวแทน หรือการ

สนับสนุนจากภาครัฐ 

ทําให้งานได้แสดง

ศักยภาพ และส่งเสริม

การตลาดของร้านได้ 

- การโปรโมตสินค้า

ทําให้เป็นท่ีรู้จักในวง

กว้างได้ยาก 

เน่ืองจากกขาดการ

โปรโมตอย่างต่อเน่ือง 

และอาจทําให้สูญเสีย

พ้ืนท่ีทางการตลาดได้

ในอนาคต 

PACKAGING - ไม่มี 

 

 

- ทําให้สินค้าขาดความ

น่าเช่ือถือ แหล่งท่ีมา

ของสินค้า 

- ไม่มี - โอกาสการขายใน

ตลาดทําได้ยาก

เพราะขาด
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- ทําให้สินค้าขาดมูลค่า

และขายได้ยาก  

แหล่งมท่ีมาของ

สินค้า 

PEOPLE -  เจ้าของร้านเป็น

ผู้ขายเอง ซ่ึงเป็น

ผู้เช่ียวชาญ ท่ีได้รับการ

ยกย่องถึงความปราณีต

ในงานหัตถศิลป์  และ

เป็นผู้จัดการสินค้า

ภายในร้าน 

 

 

- เน่ืองจากเจ้าของเป็น

ผู้ท่ีอายุมากแล้วดังน้ัน

การส่ือสาร การขาย

สินค้าจึงติดขัด และ

ลําบากในการติดต่อ

ค้าขาย 

- ขาดพนักงาน คนรุ่น

ใหม่ท่ีสามารถช่วยใน

การขาย บริการภายใน

ร้าน 

- เจ้าของเป็น

ผู้เช่ียวชาญ ทางด้าน

ผ้าไทล้ือทําให้การขาย

สินค้า ได้ข้อมูลสินค้า

ครบถ้วน ซ่ึงทําให้

สินค้ามีความน่าสนใจ

มากข้ึน 

- หากลูกค้าเข้าร้าน

ในจํานวนมาก 

พนักงานขายไม่

เพียงพอรองรับการ

ขายได้ 

- เจ้าของร้านเป็นผู้ท่ี

อายุมากแล้วการขาย

สินค้าจึงมีความ

ลําบากต่อการส่ือสาร 

และการขายสินค้า 

ในระยะยาว 

PURPLE COW - ผ้าทอไทยล้ือมี

ลวดลาบยเทคนิค

ด้ังเดิม สีสันสดเข้ม 

งานประณีต และเป็น

การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิม

ของคนในชุมชน ชาว

ไทล้ือ 

 

 

- เทคนิคงานด้ังเดิม 

ขาดการพัฒนา และ

สานต่อ แปรรูปสินค้า

ในรูปแบบอ่ืน 

- ลวดลายเทคนิคมี

เอกลักษณ์ ส่งเสริมต่อ

การเรียนรู้ เทคนิค 

ลวดลายด้ังเดิมชาวไท

ล้ือ สามารถต่อยอด

งานและปรับในร่วม

สมัยได้ 

- ขาดการสานต่อ

ยอดลวดลาย เทคนิค

โบราณ  

 

 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ตมีผู้นํากลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญสูงทางด้านหัตถศิลป์ ศิลปะแบบดั้งเดิมของชาว

ไทลื้อ ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมสูง และยังเป็นตัวแทนของหน้าตาสินค้าของกลุ่มที่สําคัญ ทําให้สินค้าของร้าน

ได้รับความน่าเชื่อถือ  การจัดการสินค้าภายในร้าน มีการจัดแสดงโชว์รูปแบบกระบวนการทํางานอันเป็น

เอกลักษณ์ของร้านไว้ ภายในร้าน ทําให้ร้านดูน่าสนใจ และยังส่งเสริมต่อการเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ของร้าน สินค้าภายในร้านส่วนใหญ่ เน้นไปทางด้านผ้าทอ ลวดลายเทคนิค

โบราณชาวไทลื้อ มีสีสด เข้ม แบ่งเป็นลวดลายโบราณ ผ้าพื้น ผ้าลายตาราง มีการแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ เสื้อผ้า ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าสะพาย ซองใส่ของ รองเท้า และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เช่น ผ้าปูโต๊ ผ้ารอง
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นั่ง ตุง เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่มีรูปแบบง่าย ๆ เหมาะสําหรับใช้ในท้องถิ่น  หรือนําผ้าไปตัดสวมใส่ เนื่องจาก

การขายสินค้าภายในร้าน ร้านมีการอนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิม ไว้ได้อย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง 

  

4.1.2 ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ – โกโก้วัลเล่ย์ รีสอร์ท อําเภอปัว 

โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่อําเภอปัว จังหวัดน่าน ก่อต้ังโดยคุณมนูญ ทะนะวัง ภายในประกอบด้วย

ห้องพัก 12 ห้อง ร้านกาแฟ และพื้นที่ขายของที่ระลึก ซึ่งนอกจากพื้นที่ของโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ทแล้ว ยังรวมไป

ถึงสวนโกโก้อินทรีย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต โดยเป็นการทํางานร่วมกันในการแปร

รูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถ่ิน 

 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT - มีสินค้าท่ีผลิตจาก

โกโก้ออแกนิคส์ในพ้ืนท่ี 

-  สินค้าขาดการ

พัฒนารูปแบบของงาน

ดีไซน์ ให้ทันสมัย

เหมาะสมกับตลาด

ปัจจุบัน 

- สินค้าประเภทเส้ือผ้า

มีรูปแบบน้อย ไม่

หลากหลาย  

 

- ขายได้ดีในตลาด

เคร่ืองแต่งกายและ

สินค้าไลฟ์สไตล์ท่ี

ต้องการนําเสนอ

ภาพลักษณ์ของความ

ย่ังยืน 

- สินค้าผ้าสามารถ

ลอกเลียนแบบได้ง่าย  

- สินค้าขาดรูปแบบท่ี

ทันสมัย เหมาะกับ

ตลาดปัจจุบัน ทําให้

การขายได้ยาก 

 

PRICE - ราคาสินค้าเหมาะสม

กับคุณภาพ 

-ราคาสินค้ายังไม่

สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค 

  

PLACE - สถานท่ีมีความสวย

งานสอดคล้องกับ

แนวทางในการจัด

จําหน่ายสินค้า 

- ร้านอยู่ห่างจากตัว

เมือง การขายสินค้าจึง

ขายได้แค่เฉพาะกลุ่มท่ี

ต้ังใจเข้ามาท่ีเท่าน้ัน 

- ท่ีจอดรถมีจํานวน

น้อย 

 

- โอกาสการขายสินค้า

ได้จากผู้ท่ีต้องการเข้า

มาเย่ียมพักในรีสอร์ท 

คาเฟ่ หรือต้ังใจมาซ้ือ

สินค้า 

- การโปรโมตร้าน 

หน้าร้าน เพ่ือขาย

สินค้าทําได้ยาก เม่ือ

เทียบกับตลาดท่ี

ต้ังอยู่ในเมือง ชุมชน 

แหล่งงท่องเท่ียว 



 

 45 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PROMOTION - การขายสินค้าหน้า

ร้าน และสินค้าผ่านส่ือ

ออนไลน์ เช่น 

website , facebook  

- การโปรโมตผ่านส่ือ

ออนไลน์ทําให้คนรู้จัก

เป็นวงกว้าง และส่งผล

ดีต่อการขายสินค้าสู่

ตลาดนักท่องเท่ียวท่ี

สนใจจะเดินทางเท่ียว

และเย่ียมชมสินค้าใน

ชุมชน  

- การโปรโมตออกอี

เว้นท์ มีค่าใช้จ่ายท่ี

ค่อนข้างสูงต่อคร้ัง 

- ส่ือออนไลน์ เช่น  

Facebook ขาดการ

อัพเดพข้อมูล สินค้า 

อย่างต่อเน่ือง 

 

 

- การโปรโมตผ่าน

ตัวแทน หรือการ

สนับสนุนจากภาครัฐ 

ทําให้งานได้แสดง

ศักยภาพ และส่งเสริม

การตลาดของร้านได้ 

- ปัญหาการถดถอย

ของการท่องเท่ียว

เน่ืองจากภาวะโรค

ระบาดและเศรษฐกิจ 

PACKAGING - มีตราสินค้าท่ีบ่งบอก

ถึงแหล่งท่ีมาอย่าง

ชัดเจน 

 

 

- ไม่มีบรรจุภัณฑ์

เฉพาะสําหรับสินค้า

ประเภทส่ิงทอ  

-  - 

PEOPLE -  เจ้าของร้านเป็น

ผู้ผลิตต้นน้ํา กลางน้ํา

และปลายน้ํา มี

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์อย่าง

ย่ังยืน 

 

 

- การทํางานในระบบ

ครอบครัวทําให้ขาด

บุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญดูแลใน

บางส่วนงาน 

 

- - 

PURPLE COW - การแปรรูปสินค้าจาก

โกโก้ออแกนิคส์ 

- การท่องเท่ียวเชิง

เกษตรสามารถต่อยอด

ไปสู่การท่องเท่ียวเชิง

- - คนหันมาสนใจการ

ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ 

-  
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สร้างสรรค์อย่างย่ังยืน

ได้ 

 

 

โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ทเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแหล่งผลิตโกโก้ออแกนิคส์เจ้าเดียวใน

จังหวัดน่าน  มีนวัตกรรมองค์ความรู้ด้านการผลิตเป็นของตนเอง  มีองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติจาก

กากเมล็ดโกโก้  มีสินค้าหลากหลายประเภทที่มีการวิจัยรองรับ  สินค้าสิ่งทอมีราคาเฉลี่ย 400 -2000 บาท  

ตอบสนองได้กับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย  มีแหล่งผลิตและจุดขายหน้าร้านในพื้นที่เดียวกันเป็นการส่งเสริม

การขายร่วมกับการท่องเที่ยว  ผู้ผลิตเส้นใยและสิ่งทอย้อมสีธรรมชาติเป็นปราชญ์ท้องถิ่น  แต่ทั้งนี้ลักษณะ

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งทอย้อมสีกากเมล็ดโกโก้ยังมีรูปแบบไม่หลากหลาย ขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 

4.2 การวิเคราะห์ตราสินค้าคู่แข่ง 

 

 4.2.1 ตราสินค้าจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) 

 ตราสินค้าจิม ทอมป์สัน  ผลิตโดยบริษัทจิม ทอมป์สัน(อุตสาหกรรมไหมไทย) จํากัด  เป็นตราสินค้าใน

ธุรกิจสิ่งทอผ้าไหมของประเทศไทย  เป็นที่รู้จักในฐานะเอเชียแบรนด์ที่มีศักยภาพขยายสู่ความเป็นตราสินค้า

ไลฟ์สไตล์ในระดับสากล  ตราสินค้าจิม ทอมป์สันมีประวัติการก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1951 หรือก่อต้ัง

มากว่า 50 ปี  โดยนายทหารอเมริกันที่อยู่ในประเทศไทย  ที่มีความสนใจและชื่นชอบในวัฒนธรรมผ้าไหม

อีสานของไทย  ปัจจุบันตราสินค้าจิมทอมป์สันมีแหล่งผลิตหรือฟาร์มไหมของตนเองตั้งอยู่ที่อําเภอปักธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  และมีสาขามากกว่า  50 สาขาในประเทศไทย  สิงคโปร์  มาเลเชีย  ดูไบ  บรูไนและญ่ีปุ่น  

ตราสินค้าเน้นกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย  โดยมากกว่า 

40% ของผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นชาวญี่ปุ ่น(Martin, 2006)  ส่วนกลุ่มลูกค้าคนไทยนั้นจะเป็นกลุ่มวัย

กลางคนท่ีมีกําลังซ้ือค่อนข้างสูง   

 สินค้าและอัตลักษณ์ตราสินค้าจิมทอมป์สัน เป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างดีไซเนอร์และการ

ออกแบบลวดลายผ่านผ้าไหมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความหรูหรา  นอกจากนี้สินค้าของจิม 

ทอมป์สันมีการนําผ้าไหมมาให้ร่วมกันกับกับฝ้าย  โพลีเอสเตอร์  ลินินและวูล  เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่แปลก
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ใหม่(GotoManager,2555)  สามารถสรุปกลุ่มสินค้าได้แก่  สินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย  สินค้าเครื่องแฟช่ัน

เคร่ืองประดับ  สินค้าประดับตกแต่งบ้าน  สินค้าของขวัญของชําร่วย  สินค้าอุปโภคบริโภคและร้านอาหาร (ศิว

รี, 2559) 

ตารางท่ี 6 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

ออนไลน์ เช่น 

website , facebook  

- มีการจัดโปรโมช่ัน

ร่วมกับกิจกรรมเท่ียว

ชมฟาร์มท่ีเป็นแหล่ง

ผลิตในทุกปี 

- การโปรโม มี

ค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง

ต่อคร้ัง 

 

 

-  - ปัญหาการถดถอย

ของการท่องเท่ียว

เน่ืองจากภาวะโรค

ระบาดและเศรษฐกิจ 



 

 48 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

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 

- 

 

 4.2.2 ตราสินค้าดอยตุง ไลฟ์สไตล์ (DoiTung Lifestyle) 

 ก่อตั้งโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของดอยตุงภายใต้

แนวคิดการผสมผสานกันอย่างลงตัวของวัตถุดิบธรรมชาติ และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมให้เกิด

ความทันสมัยโดยยังคงรักษารากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของดอยตุงนั้นมีชนิดประเภทที่หลากหลาย อาทิ ผ้าทอมือ 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย พรมทอมือ ของตกแต่งบ้าน เครื่องเซรามิค ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผลิตภัณฑ์งาน

ฝีมือ ในด้านจุดจัดจําหน่ายดอยตุงไลฟ์สไตล์มีสาขาหลักอยู่ ณ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และมีสาขาในกรุงเทพ

รวม 9 สาขา ได้แก่ อาคารสํานักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ถนนหน้าพระลาน สยามพารากอน ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ราชดําริ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ บองมาร์เช่เอาท์เลท ดิเอ็มโพเรี่ยม 

เซ็นทรัลชิดลม 

 โดยทางด้านรูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการใช้ผ้าไทยให้เข้ากับความร่วมสมัย ผสมผสาน

ธรรมชาติ นวัตกรรมการทอและการตัดเย็บรวมเข้ากับทักษะฝีมือของช่างผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น ใช้ความเรียบ
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ง่ายในสไตล์มินิมัลลิสต์ ผสานกับอีซี่แคชช่วลที่ยังคงความทันสมัย วัตถุดิบผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือ ลินิน และผ้า

ทอมือใยกัญชงย้อมสีธรรมชาติ  

 

 

ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์ 7PS และ SWOT ของจิมทอมป์สัน 

7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PRODUCT - มีประเภทสินค้า

หลากหลาย 

- สินค้ามุ่งเน้นการใช้

ผ้าฝ้ายและส่ิงทอเส้น

ใยธรรมชาติให้มี

รูปแบบทันสมัยโดย

ยังคงรากฐาน

วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน 

- มีลวดลายผ้าท่ีเป็น

เอกลักษณ์

ลอกเลียนแบบได้ยาก 

- รูปแบบของสินค้า

ตอบสนองเฉพาะกลุ่ม

ตลาดระดับบน และ

กลุ่มนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ 

- การเพ่ิมข้ึนของกลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีให้

ความสําคัญกับเร่ือง

วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม

และความย่ังยืน 

- การถดถอยของ

กลุ่มกําลังซ้ือท่ีเป็น

นักท่องเท่ียวต่างชาติ 

 

PRICE - ราคาสินค้าเหมาะสม

กับคุณภาพและ

กลุ่มเป้าหมาย 

- สินค้าราสูงไม่

สามารถขยายกลุ่ม

ผู้บริโภคได้ 

- - การถดถอยของ

ภาวะเศรษฐกิจทําให้

คนใช้จ่ายเงินน้อยลง 

PLACE - มีจุดจําหน่ายท่ี

หลากหลายท้ังในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงรายท่ีเป็น

แหล่งผลิต จุดจัด

จําหน่ายใน

ห้างสรรพสินค้าและ

ร้านค้าปลีกของตนเอง 

อีกท้ังมีจุดจัดจําหน่าย

ในสนามบิน และผ่าน

ช่องทางออนไลน์ 

- การมีจุดจัดจําหน่าย

มากทําให้ต้นทุนของ

ตราสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 

- ห้างสรรพสินค้ามีการ

จัดโปรโมช่ันเพ่ือ

กระตุ้นยอดขาย 

- การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของภาครัฐ 

กระตุ้นการใช้จ่ายซ้ือ

สินค้าในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

- ภาวะโรคระบาด

ส่งผลต่อการขาย ณ 

จุดจัดจําหน่ายใน

สนามบิน 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

PROMOTION - การส่งเสริมขาย

สินค้าหน้าร้าน และ

สินค้าผ่านส่ือออนไลน์ 

เช่น website , 

facebook  

- มีการจัดโปรโมช่ัน

ร่วมกับกิจกรรมเท่ียว

ชมดอยตุงท่ีเป็นแหล่ง

ผลิต 

-  

 

 

- - ปัญหาการถดถอย

ของการท่องเท่ียว

เน่ืองจากภาวะโรค

ระบาดและเศรษฐกิจ 

PACKAGING - มีบรรจุภัณฑ์เหมาะ

กับสินค้าแต่ละ

ประเภท 

 

- ต้นทุนของบรรจุ

ภัณฑ์ 

-  - 

PEOPLE - ก่อต้ังและดําเนินการ

ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้า

หลวง ทําให้สร้างความ

น่าเช่ือถือ และความ

ต้องการในการ

สนับสนุนของกลุ่ม

ลูกค้า 

 

- 

 

- - 

PURPLE COW - มีการพัฒนา

นวัตกรรมและลวดลาย

ส่ิงทอเพ่ือสร้าง

เอกลักษณ์ให้กับสินค้า 

- มุ่งเน้นการใช้ผ้าไทย

ให้เข้ากับความร่วม

สมัย ผสมผสาน

ธรรมชาติ นวัตกรรม

การทอและการตัดเย็บ

รวมเข้ากับทักษะฝีมือ

- - คนหันมาให้ความ

สนใจกับการท่องเท่ียว

รูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงส่งผล

ต่อยอดขายสินค้า 

- 
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7P’s จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 

ของช่างผู้เช่ียวชาญใน

ท้องถ่ิน  

 

 

 

4.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

 

 กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็ม (Generation M / Millenium Generation)  อายุระหว่าง 23-35 ปี  เป็น

กลุ่มผู้บริโภคในตลาดระดับบน  โดยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกําลังซื้อ  มีฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับสูงของ

สังคม  ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุยังน้อย  ชื่นชอบการท่องเที่ยว  มีความต้องการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น เป็นพวกสุขนิยม ชอบให้ของขวัญชั้นดีกับตัวเอง มีไลฟสไตล์ท่ีชอบการท่องเที่ยว 

รักการช็อปปิ้ง มีสังคม มีเพื่อนฝูงมาก ของที่ดีมีคุณภาพ  มีจุดมุ่งหมายในชีวิตและมีความรู้ กลุ่มนี้จะไปในแนว

อินดี้ “ไม่อยากเหมือนใคร เลือกที่จะซื้อแบรนด์ด้วยตัวเอง”  เป็นเหมือนผู้นําทางความคิดที่พร้อมจะบอกต่อ

ประสบการณ์ท้ังดีและไม่ดีให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ 
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ภาพท่ี 3 กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอร์เรช่ันเอ็ม 

 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

 

 4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

 1) ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 นักวิชาการผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์จากส่ิงทอ

วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน : ดร.นวัตกร อุมาศิลป์ 

 การนําสิ่งทอพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์นับเป็นการส่งเสริม

และเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งทอพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเป็นสิ่งที่ดีหากมีการนําสิ่งทอพ้ืนถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ตกแต่งห้องพักของโรงแรมในพื้นที่ เพราะโรงแรมในแต่ละพื้นที่จะต้องสะท้อน

เร่ืองราวของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  โดยถ้ามีการนํามาส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากสิ่งทอพื้นถิ่นไปสู่การเป็นสินค้า

ท่ีระลึกก็จะเป็นการสร้างคุณค่าด้วยมูลค่าของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  ท้ังน้ีในการนําส่ิงทอพ้ืนถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบควรคํานึงถึงความเหมาะสมร่วมสมัย 

 2) ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 นักวิชาการผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์จากส่ิงทอ

วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน :  

 การนําสิ่งทอพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสินค้าควรนําเสนอความ

เป็นท้องถิ่นให้มีความร่วมสมัย จับต้องได้ ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งสามารถต่อยอดผลงานไปสู่การสร้าง

เป็นของที่ระลึกที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน แต่สิ่งสําคัญคือต้องมีดีไซน์ที่โดนใจและตอบโจทย์ในด้านการ

ใช้สอยที่จําเป็น ทั้งนี้หากมีการนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ตกแต่งโรงแรมที่พักใน

พื้นที่ควรคํานึงถึงเรื่องเอกลักษณ์ นําเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นให้กับผู้มาพักเป็นเหมือนการนําเสนอให้เห็น ให้

สามารถเข้าถึงได้ง่าย ชี้นําเพื่อให้คนสนใจ ทั้งนี้ในด้านการออกแบบที่ดีควรดึงอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่น และ

ตอบโจทย์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย มีความร่วมสมัยและเข้ากับเทรนด์ในปัจจุบัน 

 3) ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 นักวิชาการผู้เช่ียวชาญทางด้านส่ิงทอวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน :  

 การนําวัฒนธรรมและสิ่งทอพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไฟล์สไตล์

นั้นมีความน่าสนใจ และสามารถนํามาต่อยอดไปสู่การสร้างเป็นสินค้าที่ระลึกได้เพื่อเป็นการสร้างงานสร้าง

อาชีพและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ทั้งนี้หากมีการนําประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งโรงแรมก็

จะเป็นการสร้างบรรยากาศการพักผ่อนสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของพื้นที่ ทั้งนี้ในด้านรูปแบบควรมีความ

ทันสมัยและสามารถใช้งานได้จริง 
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 4) ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 นักวิชาการผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์จากส่ิงทอ

วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน :  

 การนําวัฒนธรรมและสิ่งทอพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไฟล์สไตล์

น้ันมีความน่าสนใจ เห็นด้วยในการนํามาต่อยอดส่ิงทอพ้ืนถ่ินสู่ตลาดใหม่ หากมีการนําประยุกต์ใช้ออกแบบเป็น

สินค้าที่ระลึกก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และถ้ามีการนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

สําหรับโรงแรมในพื้นที่ก็จะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน ทั้งนี้นักออกแบบควรคํานึงถึงความร่วมสมัยและ

ความเหมาะสมของลวดลายตามความเช่ือพ้ืนถ่ิน 

 5) ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์: 

 การนําวัฒนธรรมและสิ่งทอพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไฟล์สไตล์

นั้นทําให้เกิดการสะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยสามารถนํามาต่อยอดเป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อให้

ระลึกถึงสถานที่ที่เดินทางไปได้ ทั้งนี้ในการนําวัฒนธรรมและสิ่งทอพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้สร้างผลิตภัณฑ์สําหรับ

ตกแต่งในโรงแรมท่ีพัก เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับโรงแรมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ ทั้งนี้ใน

ด้านการออกแบบควรคํานึงถึงความร่วมสมัยและความเหมาะสมของวัสดุ 

 

4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 4.4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉล่ียร้อยละ 

1) ชนิดสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอพ้ืนถ่ินท่ีเหมาะสมสําหรับจัดทําเพ่ือใช้ในการตกแต่ง     รี

สอร์ทขนาดเล็ก 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงชนิดสินค้าจากส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 

จากแผนภูมิแสดงชนิดสินค้าจากสิ่งทอพื้นถิ่นที่เหมาะสมสําหรับจัดทําเพื่อใช้ในการตกแต่งรีสอร์ท

ขนาดเล็ก พบว่าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความเห็นถึงความเหมาะสมของชนิด

สินค้ามากที่สุดได้แก่ หมอนอิงและผ้าม่าน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ โซฟา เก้าอี้สตูล เบาะรองน่ัง 

งานศิลปะ ผ้าคาดเตียง และโคมไฟหัวเตียง คิดเป็นร้อยละ 83.3 กล่อง และพรม คิดเป็นร้อยละ 66.7 ม้าน่ัง 

เก้าอ้ีน่ังเล่น ตะกร้า คิดเป็นร้อยละ 50 หัวเตียง คิดเป็นร้อยละ 16.7 และลําดับสุดท้ายท่ีใส่ร่มคิดเป็นร้อยละ 0 

 

2) ชนิดของสินค้าเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายจากส่ิงทอพ้ืนถ่ินเพ่ือจัดจําหน่ายในรีสอร์ทขนาดเล็ก 

  

 
แผนภูมิท่ี 2 ชนิดสินค้าเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายจากส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 

จากแผนภูมิแสดงชนิดสินค้าเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายจากส่ิงทอพ้ืนถ่ินท่ีเหมาะสมสําหรับจัดจําหน่ายในรี

สอร์ทขนาดเล็ก พบว่าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความเห็นถึงความเหมาะสมของ

ชนิดสินค้ามากท่ีสุดได้แก่ หมวกและเคร่ืองประดับ คิดเป็นร้อยละ 83.3 เส้ือคลุม คิดเป็นร้อยละ 66.7 ชุด

ติดกันและกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 50 เส้ือตัวบน กระโปรง รองเท้าใส่ในบ้าน และรองเท้า คิดเป็นร้อยละ 33.3 

กางเกงขายาวและกางเกงขาส้ัน คิดเป็นร้อยละ 16.7 

3) ความคิดเห็นต่อรูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอธรรมชาติและส่ิงทอทุนวัฒนธรรม 

พบว่าร้อยละ 100 เห็นว่าควรมีรูปแบบร่วมสมัย 

 4.2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาค่าคะแนนรวม 

ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของกลุ่มสินค้าและชนิดสินค้าในแต่ละกลุ่ม 

 นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ จําแนกรายข้อในแบบสอบถามระดับ ดังน้ี 

  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด   ให้มีค่าคะแนนเป็น 5 

  มีความเหมาะสมมาก   ให้มีค่าคะแนนเป็น 4 

  มีความเหมาะสมปานกลาง  ให้มีค่าคะแนนเป็น 3 
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  มีความเหมาะสมน้อย   ให้มีค่าคะแนนเป็น 2 

  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด   ให้มีค่าคะแนนเป็น 1 

 จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปพร้อมกําหนดเกณฑ์การให้ค่าเฉล่ีย ดังน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  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) ข้อมูลความเหมาะสมของกลุ่มประเภทสินค้า 

 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของกลุ่มประเภทสินค้าจากส่ิงทอพ้ืน

ถ่ินท่ีถูกนํามาใช้ในรีสอร์ท 

ข้อ กลุ่มประเภทสินค้า X S.D. ระดับความเหมาะสม 

1 สินค้าประดับตกแต่ง 4.56 0.53 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 สินค้าเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 3.56 0.88 เหมาะสมมาก 

3 สินค้าของฝากของท่ีระลึก 4.33 0.71 เหมาะสมมาก 

4 สินค้าท่ีใช้ในกิจกรรมพิเศษของรีสอร์ท 3.78 0.83 เหมาะสมมาก 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 1 แสดงว่าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมี

ความเห็นต่อการใช้ส่ิงทอพ้ืนถ่ินต่อการสร้างสรรค์สินค้าประดับตกแต่งในโรงแรม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

ท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.53) และรองลงมาคือสินค้าของฝากของท่ีระลึกและสินค้าท่ีใช้ในกิจกรรมพิเศษของ

รีสอร์ทและสินค้าเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายเรียงลําดับลงมา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

 

2) ความสําคัญของปัจจัยในการออกแบบสินค้าท่ีระลึกจากส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 

 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยในการออกแบบสินค้าท่ีระลึก

จากส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 
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ข้อ กลุ่มประเภทสินค้า X S.D. ระดับความเหมาะสม 

1 เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 4.56 0.53 สําคัญมากท่ีสุด 

2 เป็นสินค้าหายาก 2.56 0.88 สําคัญปานกลาง 

3 ราคาถูก 2.67 1.12 สําคัญปานกลาง 

4 ดึงดูดใจจากการออกแบบ 5 0 สําคัญมากท่ีสุด 

5 ขนาดรูปร่างน้ําหนักไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การขนส่ง 

4.11 1.36 สําคัญมาก 

6 ใช้แรงงานในท้องถ่ิน 3.44 0.73 สําคัญปานกลาง 

7 มีการแสดงข้ันตอนการผลิต 3.22 1.20 สําคัญปานกลาง 

8 มีฉลากส่วนประกอบ 3.11 1.05 สําคัญปานกลาง 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4.2 แสดงว่าผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมี

ความเห็นต่อความสําคัญของปัจจัยในการออกแบบสินค้าท่ีระลึกจากส่ิงทอพ้ืนถ่ินในด้านการดึงดูดใจจากการ

ออกแบบ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินในระดับสําคัญมากท่ีสุด (X = 5, S.D. = 0 และ X = 4.56, 

S.D. = 0.53) รองลงมาคือปัจจัยด้านขนาดรูปร่างน้ําหนักไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการขนส่ง อยู่ในระดับสําคัญมาก 

(X = 4.11, S.D. = 1.36) และรองลงมาคือการใช้แรงงานในท้องถ่ิน มีการแสดงข้ันตอนการผลิต มีฉลากเป็น

ส่วนประกอบ มีราคาถูกและเป็นสินค้าหายาก เรียงลงมาตามลําดับ 

 

4.5 แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต ร่วมกับโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท พบว่ามี

การดําเนินงานร่วมกันในลักษณะของคลัสเตอร์ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ทั้งนี้มีจุดแข็งและความโดดเด่น

ร่วมกันในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ผ่านการปลูกพืชโกโก้ออแกนิคส์ โดยมีการ

นําเศษเหลือจากภาคการเกษตรได้แก่ กากเมล็ดโกโก้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าฝ้ายเพื่อใช้ในการตกแต่งรี

สอร์ทและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจําหน่ายในบางส่วน แต่ทั้งนี้ยังขาดการพัฒนาในด้านรูปแบบและชนิด

ของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค อนึ่งจากการวิเคราะห์โกโก้

วัลเล่ย์รีสอร์ทเพื่อหาแนวทางในการจัดกลุ่มประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ด

โกโก้ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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 4.5.1 การแบ่งกลุ่มสินค้าจากปัจจัยองค์ประกอบของพื้นท่ีรีสอร์ทและกิจกรรมของผู้เข้าพัก ซ่ึง

แบ่งได้ 3 ส่วนได้แก่  

 1) ห้องพักจํานวน 12 ห้อง ประกอบด้วยสินค้าตกแต่งภายใน และเครื่องแต่งกายภายในห้องพัก อาทิ 

เส้ือคลุม รองเท้าใส่ภายในห้องพัก 

 2) คาเฟ่และร้านจําหน่ายของที่ระลึก ประกอบด้วยสินค้าตกแต่งภายใน สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์และ

ของท่ีระลึก 

 3) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทําชอคโกแลต ประกอบด้วย สินค้าไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องกับ

กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 4 การแบ่งประเภทสินค้าภายใต้โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท 

 

 4.5.2 ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ตราสินค้า 

 เน่ืองด้วยจากการวิเคราะห์ผู้ประกอบการกลุ่มผ้าทอไทล้ือบ้านเก็ต ร่วมกับโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท ซ่ึงจะ

เป็นจุดจัดจําหน่ายสินค้าของการวิจัย โดยโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ทน้ันมีลักษณะประเภทสินค้าท่ีหลากหลาย  ซ่ึงมี

ช่วงราคาของสินค้าส่ิงทอย้อมสีโกโก้ประมาณ 1,000 - 2,000 บาท  

 จากข้อมูลเบ้ืองต้นดังกล่าว ส่งผลให้ผู้วิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เล็งเห็นถึงช่องว่างที่มีความเป็นไป

ได้ท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์เบ้ืองต้น ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุน้อย

ที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็ม และเจเนอเรชั่นวายตอนปลายที่มี

กําลังซื้อ และมีความต้องการท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมของรีสอร์ท และถ่ายภาพเพื่อสร้างเนื้อหา (Content) 

ผู้วิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เล็งเห็นถึงโอกาสในการนําเสนอสินค้าและอัตลักษณ์ตราสินค้า ที่เป็นส่วนต่อ
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ยอดจากสินค้าและอัตลักษณ์ตราสินค้าเดิม โดยผลจากการสัมภาษณ์ได้สรุปแนวทางการนําเสนอคอลเลกช่ัน

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชื่อ “Life COCOA” เพื่อเป็นการนําเสนอมุมมองการออกแบบจากตราสินค้าท่ี

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของตราสินค้า และเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตราสินค้า “กลุ่มผ้าทอไทล้ือ

บ้านเก็ต” เดิม  

 

 
 

ภาพท่ี 5  ภาพตราสินค้า 

 โดยตราสินค้าใหม่ “Life COCOA” มุ่งนําเสนอเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสําหรับกลุ่มวัยรุ่นและวัย

ทํางานตอนต้น (กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็ม และเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย) ที่ต้องการเสื้อผ้าสําหรับการสวมใส่ใน

โอกาสลําลอง  การท่องเที่ยวและการถ่ายภาพเพื่อใช้นําเสนอภาพลักษณ์ของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 

เฟสบุค หรืออินสตาแกรม เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากวิถีชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นดังกล่าวในช่วงปัจจุบัน มีความ

ต้องการนําเสนอภาพลักษณ์ของตนเองผ่านโซเชียลมีเดีย การเดินทางท่องเที่ยวมักมีการวางแผนว่า จะไป

ท่องเที่ยวในพื้นที่ใด เข้าร่วมทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และมีการจัดเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายลักษณะ

ใดไป เพื่อให้มีความเหมาะสมและเข้ากันได้กับสถานท่ี ๆ กําลังจะเดินทางท่องเที่ยวไป โดยต้องการเสื้อผ้าที่มี

ความโดดเด่น ไม่ซํ้าแบบใคร เพื่อที่เมื่อนําภาพถ่ายตนเองที่สวมใส่เสื้อผ้าดกังกล่าวลงโซเชียลมีเดียไปแล้ว จะ

ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลุ่มผู้ติดตามตนเอง 

 

 4.5.3 ชนิดของสินค้าในแต่ละประเภท จากการวิเคราะห์ผลจากสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ เจ้าของ

กิจการ สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
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ภาพท่ี 6 สัดส่วนสินค้า 

 จากแผนภาพแสดงสัดส่วนสินค้าสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ 2 ประเภท ได้แก่ สินค้าเส้ือผ้าแฟช่ัน

เคร่ืองแต่งกาย และสินค้าไลฟ์สไตล์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) สินค้าเส้ือผ้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 30 โดยสามารถแบ่งได้เป็น  

  - เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายลําลอง ประกอบด้วยเคร่ืองแต่งกายส่วนบน(เส้ือ, เส้ือคลุม) เคร่ือง

  แต่งกายส่วนล่าง(กางเกง, กระโปรง) และชุดติดกัน 

  - เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายในห้องพัก ได้แก่ ชุดคลุมภายในห้องพัก, รองเท้าใส่ภายในห้องพัก 

  - เคร่ืองประกอบการแต่งกาย อาทิ หมวก, กระเป๋า, และรองเท้า 

 2) สินค้าไลฟ์สไตล์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70 ซ่ึงผลิตจากวัสดุส่ิงทอย้อมสีธรรมชาติ และเส้นใยย้อม

สีธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 

  - ของตกแต่งบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์, ปลอกหมอน, ผ้าตกแต่งเตียงนอน, กระจกติดผนัง

,ตะกร้า 

  - ของท่ีระลึก อาทิ พวงกุญแจ, ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดปาก, สายคล้องกล้องถ่ายรูป, กระเป๋าชุดใส่

ของ 

 

 4.5.4 ราคา (PRICE)  

  ราคาจัดจําหน่ายสินค้าอยู่ในช่วงระหว่าง 250 - 9,000 บาท แปรผันตามต้นทุนการผลิตและ

รูปแบบของสินค้า โดยมีรายละเอียดต้นทุนสินค้าและราคาขายปลีกตามประเภทของสินค้า ดังน้ี 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงรายละเอียดราคาสินค้า 

ลําดับ รายการ 
ต้นทุนการผลิต 

(บาท) 

ราคาขายส่ง 

(จํานวนแบบละ 6-12 ช้ิน) 

(บาท) 

(X.1.3 เท่า) 

ราคาขายปลีก 

(บาท) 

 

(X 3 เท่า) 

1 เส้ือ (Blouse) 600 - 1,200 780 - 1,560 1,800 - 3,600 

2 กางเกง (Pants) 900 - 1,500 1,170 - 1,950 2,700 - 4,500 

3 กระโปรง (Skirt) 900 - 1,500 1,170 - 1,950 2,700 - 4,500 

4 เส้ือแจ็คเก็ต (Jacket) 1,500 - 3,000 1,950 - 3,900 4,500 - 9,000 

5 เส้ือคลุม (Coat) 1,500 - 3,000 1,950 - 3,900 4,500 - 9,000 

6 ชุดติดกัน (Dress) 1,500 - 3,000 1,950 - 3,900 4,500 - 9,000 

7 หมวก 900 1,170 2,700 

8 รองเท้า 1,500 1,950 4,500 

9 กระเป๋า 900-1,500 1,170 - 1,950 2,700 - 4,500 

10 กระเป๋ารูด 500 650 1,500 

11 กระเป๋าใส่

เคร่ืองสําอางค์ 

500 650 1,500 

12 กระเป๋าใส่เหรียญ 200 260 600 

13 พวงกุญแจเล็ก 200 260 600 

14 พวงกุญแจใหญ่ 250 325 750 

15 พวงกุญแจถัก 150 195 450 

16 สายคล้องกล้อง 500 650 1,500 

17 ปลอกหมอน 500-900 1,170 - 1,950 1,500-2,700 

18 ผ้าคาดเตียง 3000 3,900 9,000 

19 กระเป๋าถักใส่ของ 1,000-1,500 1,300 - 1,950 3,000-4,500 

20 ชุดโต๊ะอาหาร 500 650 1,500 

21 ท่ีรองแก้วถัก 100 130 300 

22 กระจกถัก 1,000 1,300 3,000 

23 รองเท้าใส่ในบ้าน 500 650 1,500 

24 เฟอร์นิเจอร์ 25,000 32,500 75,000 

 

ตารางท่ี 11 ตารางแสดงตําแหน่งแสดงรหัสสินค้า 
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ตําแหน่งท่ี รายการ รหัสสินค้า 

ตําแหน่งท่ี 1-2 

ประเภทสินค้า รหัสสินค้า 

เส้ือ (Blouse) 01 

กางเกง (Pants) 02 

กระโปรง (Skirt) 03 

เส้ือแจ็คเก็ต (Jacket) 04 

เส้ือคลุม (Coat) 05 

ชุดติดกัน (Dress) 06 

 หมวก 07 

 รองเท้า 08 

 กระเป๋า 09 

 กระเป๋ารูด 10 

 กระเป๋าใส่เคร่ืองสําอางค์ 11 

 กระเป๋าใส่เหรียญ 12 

 พวงกุญแจเล็ก 13 

 พวงกุญแจใหญ่ 14 

 พวงกุญแจถัก 15 

 สายคล้องกล้อง 16 

 ปลอกหมอน 17 

 ผ้าคาดเตียง 18 

 กระเป๋าถักใส่ของ 19 

 ชุดโต๊ะอาหาร 20 

 ท่ีรองแก้วถัก 21 

 กระจก 22 

 รองเท้าใส่ในบ้าน 23 

 เฟอร์นิเจอร์ 24 

ตําแหน่งท่ี 3-4 ปีท่ีผลิต เช่น 63, 64, 65 เป็นต้น 

ตําแหน่งท่ี 5-6 เดือนท่ีผลิต เช่น 01, 02, 03 เป็นต้น 

ตําแหน่งท่ี 7-8 
สี รหัสสินค้า 

Cotton white 01 
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Cocoa beige 02 

Cocoa Pink 03 

Cocoa coffee 04 

Cocoa brown 05 

Cocoa green 06 

River Pink 07 

Pink 08 

Green leaf 09 

ตําแหน่งท่ี 9-10 

ขนาด รหัสสินค้า 

XS 01 

S 02 

M 03 

L 04 

XL 05 

XXL 06 

ตําแหน่งท่ี 11-13 เลขท่ีของสินค้า ตามลําดับของสินค้า 3  หลัก เช่น 001, 002, 003 เป็นต้น 

 

 การนําไปใช้เช่น 0164020102001 หมายถึง เส้ือท่ีผลิตในปี พ.ศ. 2564 เดือนกุมภาพันธ์ สีขาวขนาด

เอส (S) เป็นสินค้าช้ินท่ี 1 เป็นต้น 

 

 4.5.5 สถานท่ี (PLACE) 

 สถานท่ีจัดจําหน่ายสินค้าแบ่งเป็นสองช่องทาง ได้แก่ (1) บริเวณพ้ืนท่ีโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท โดย

จัดแบ่งพ้ืนท่ีในร้านเดิม ขนาด 3 X 2 ตารางเมตร เพ่ือนําเสนอสินค้าโดยมีการจัดวางใส่หุ่นโชว์ และแขวน

เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายท้ังคอลเลกช่ัน เพ่ือนําเสนอให้กับลูกค้าได้เห็นภาพของสินค้าท่ีชัดเจน และ (2) ผ่าน

ทางเพจเฟสบุค ร้านโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท โดยนํารูปภาพการถ่ายภาพเพ่ือนําเสนอแบบลุคบุค (Look Book) 

และการถ่ายภาพสินค้าแบบแยกช้ิน นําเสนอพร้อมราคาขาย ขนาดของสินค้า วัตถุดิบ และรายละเอียดของ

ขนาดเส้ือผ้าอย่างละเอียดเพ่ือความสะดวกในการส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 

 4.5.6 การส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) 

 เพ่ือให้สินค้าใหม่เป็นท่ีรู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

การส่งเสริมการตลาดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์สินค้าโดยกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) หรือ
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บล็อกเกอร์ (Blogger) ผ่านทางช่องทางการส่ือสารโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นหลัก ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษแก่อิน

ฟลูเอนเซอร์ (Influencer) หรือบล็อกเกอร์ (Blogger) ท่ีนําสินค้าไปถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียของตนเอง เป็น

ต้น 

 

 4.5.7 บรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) 

 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ ได้แก่ ถุงกระดาษ สําหรับการขายสินค้าหน้าร้านฝ้ายเงิน โดยถุงกระดาษ

มีการจัดพิมพ์โลโก้ “Life COCOA” เป็นตัวอักษรสีเทาบนกุงกระดาษสีขาว หากลูกค้าซ้ือสินค้าท่ีมีขนาดใหญ่ 

เช่น ชุดเดรส สินค้าจุถูกบรรจุใส่ถุงสูทสีขาวท่ีมีโลโก้ “Life COCOA” เช่นเดียวกัน 

  หากลูกค้าซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแบบออนไลน์จะได้รับบรรจุภัณฑ์เป็น

กล่องไปรษณีย์สีน้ําตาล ด้านในห่อสินค้าด้วยกระดาษไขสีขาวหรือดํา และติดสต๊ิกเกอร์โลโก้ “Life COCOA” 

 

 4.5.8 บุคคล (PEOPLE) 

 บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับตราสินค้า “Life COCOA” ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็ม และเจเนอ

เรช่ันวายตอนปลายท่ีต้องการเส้ือผ้าสําหรับการสวมใส่ในโอกาสลําลอง การท่องเท่ียวและการถ่ายภาพเพ่ือใช้

นําเสนอภาพลักษณ์ของตนเองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) หรือบล็อกเกอร์ 

(Blogger) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะทําหน้าท่ีประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับตราสินค้า 

 

 4.5.9 จุดเด่นใหม่ (PURPLE COW) 

 เน่ืองด้วยตลาดสินค้าเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ไม่มีรูปแบบของเส้ือผ้าท่ีเป็นแบบ

แฟช่ันสําหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็ม และเจเนอเรช่ันวายตอนปลาย ท่ีมีวิถีชีวิตซ่ึงมีความต้องการ

นําเสนอภาพลักษณ์ของตนเองผ่านโซเชียลมีเดีย จุดเด่นใหม่ของตราสินค้า “Life COCOA”  จึงมุ่งนําเสนอ

เส้ือผ้าและสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์รูปแบบลําลองด้วยส่ิงทอย้อมสีจากกากเมล็ดโกโก้ 

 

4.6 วิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

 

  วิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากส่ิงทอธรรมชาติและส่ิงทอทุนวัฒนธรรม ควรมีรูปแบบ

ร่วมสมัย สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยมีองค์ประกอบการออกแบบท่ีวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 12  สรุปองค์ประกอบการออกแบบของกลุ่มผู้ประกอบการ 

 Style Sil/Shape/Form Color Detail Materials 
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กลุ่มทอผ้า

ไทล้ือบ้าน

เก็ต 

Ethnic, 

Traditional, 

Natural 

Traditional 

motif 

Natural 

color 

Coco shade 

Traditional 

pattern 

Cotton 

โกโก้วัลเล่ย์ 

รีสอร์ท 

Industrial, 

Loft, 

Minimal 

Natural 

Culture 

Simple 

symetry 

Coco shade, 

Black 

สัจจะวัสดุ ไม้, เหล็ก, ปูน

เปลือย, อิฐ 

  

 จากตารางแสดงให้เห็นองค์ประกอบการออกแบบที่วิเคราะห์ได้จากกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไท

ลื้อบ้านเก็ต ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการต้นน้ําและกลางนํ้า พบว่าวัสดุและสินค้าที่ผลิตได้นั้นมีความเป็นพื้นเมือง 

และมีความเป็นธรรมชาติ มีรูปร่างของลวดลายสิ่งทอที่แสดงถึงทุนวัฒนธรรมไทล้ือ ซึ่งเป็นการทอผ้าฝ้าย

ลวดลายด้ังเดิม ผ่านการย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ในค่าน้ําหนักสีท่ีแตกต่างกัน  

 กลุ่มผู้ประกอบการโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการปลายนํ้า ในการนําชิ้นงานไปใช้และ

เป็นจุดจัดจําหน่ายสินค้า โดยมีลักษณะของความเป็นอินดัสเตียลลอฟท์ ความเรียบง่ายที่เกิดจากการแสดงให้

เห็นเน้ือแท้ของวัสดุธรรมชาติเข้ากับส่ิงทอทุนวัฒนธรรม 

 

 
ภาพท่ี 7 แนวทางองค์ประกอบหลักในการออกแบบ 

 จากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ประกอบการพบว่าสไตล์ที่เป็นจุดเด่นที่สําคัญในการออกแบบสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ความทันสมัย ในรูปแบบของลอฟท์ ร่วมกับการใช้ทุนวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มโทนสีของการย้อม

สีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ สีของส่วนต่าง ๆ จากต้นโกโก้ ผ่านการใช้วัสดุ อาทิ เหล็ก, สิ่งทอทุนวัฒนธรรม 

และเส้นใยส่ิงทอย้อมสีธรรมชาติ 
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บทท่ี 5 

การออกแบบสร้างสรรค์ 

 

ผู้วิจัยดําเนินกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการศึกษาแนวโน้มแฟชั่นจากองค์กรเทรนด์ 

WGSN เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มแฟชั่นที่เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการสร้างแผนภาพแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ (Inspiration Mood Board) ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

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

(Details), และอารมณ์และความรู้สึก (Mood and Tone) สําหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

 

5.1 กระบวนการวิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ัน 

 

 5.1.1  การเลือกใช้เทรนด์และการสร้างนิวเทรนด์(New Trend) 

 ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางแฟชั่นนั้น  สิ่งสําคัญที่ส่งผลให้การสร้างสรรค์ผลงานตอบสนอง

ความต้องการทางแฟชั่นตามสมัยนิยมนั้นได้แก่การเลือกใช้เทรนด์หรือกระแสแนวโน้มทางแฟชั่น  ทั้งนี้เพื่อให้

ตราสินค้าสามารถออกแบบสร้างสรรค์สินค้าได้เหมาะสมกับตราสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด  จึงจําเป็น

อย่างยิ่งในการกําหนดเกณฑ์ในการเลือกเทรนด์กระแสแนวโน้มแฟชั่นให้สอดคล้องกับตราสินค้า  โดยมีเกณฑ์

ในการพิจารณาดังน้ี 

 1.  เป็นเทรนด์กระแสแนวโน้มท่ีมีแนวคิดสอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันเอ็ม 

 2.  เป็นเทรนด์กระแสแนวโน้มแฟช่ันท่ีสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมกับความย่ังยืนอย่างร่วมสมัย 

(Culture-Nature) 

 3.  เป็นเทรนด์กระแสแนวโน้มแฟช่ันท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิต  และสไตล์ของผู้บริโภค 

 

 ผู้วิจัยเลือกใช้แนวโน้มแฟช่ันจากองค์กรเทรนด์ WGSN เร่ืองโฮมสปัน (Homespun) โดยได้หยิบยก

เอาเน้ือหาเก่ียวกับการผสมผสานรูปแบบของเส้ือผ้ากับแนวคิดความย่ังยืน การย้อมสีธรรมชาติ และการใช้ส่ิง

ทอธรรมชาตินําเสนอผ่านรูปแบบของงานฝีมือ การตกแต่งด้วยการผูกมัดต่าง ๆ การใช้วัสดุหลากสีสันจาก

ท้องถ่ินในธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 8 Trend Element Analysis Chart 

 

 
ภาพท่ี 9 Trend Support Analysis 
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ตารางท่ี 13  สรุปองค์ประกอบนิวเทรนด์ 

TREND KEYWORDS SILHOUETT

E 

COLOR DETAI

L 

MATTERIALS  

HomeSpu

n 

Sophisticate

, Timeless, 

Sustainable, 

Modern 

Craft, 

Minimalists, 

Upcycled, 

Pretty 

Feminine 

Timeless, 

Relaxed, 

 
Pleated 

Shorts 

 
Adjustable 

Hem 

Trouser 

 
Wide-leg 

Volume 

Trouser 

 
Sarong Skirt 

Wrap Skirt 

Long-Line 

Jacket 

Neutral and 

natural tone 

โทนสีกลาง

ท่ีมาจากโทนสี

ในธรรมชาติ  

โทนสีท่ีสะท้อน

แนวคิดความ

ย่ังยืน 

(Sustainable 

Concept) 

และโทนสีท่ี

ได้มากจากการ

ย้อมสี

ธรรมชาติ 

โทนสีแดงจาก

การเผาดินเผา 

สีขาวออฟไวท์ 

(Off white)  

 

 

การ

ตกแต่ง

ส่ิงทอท่ี

เน้น

งานทํา

มือ  

การ

ตกแต่ง

ด้วย

เชือก 

การ

ผูกมัด

ต่าง ๆ  

การ

ประดับ

ตกแต่ง

ด้วย

วัสดุ

หลาก

สีสัน

จาก

ท้องถ่ิน  

 

Nature’s 

Textures, 

Contemporar

y classic 

textiles, 

Rustic, 

Organic pure 

linen, hemp, 

jute, cotton, 

Woven craft 

 
Natural Basics 

 
Botanical dye 

 
Repurposed 

Handloom 

 

 
Hair Bow 

 
The Scarf 

Tie 

Sunhat 

 
Floppy 

Bucket 

 
Pleated 

Bucket 

Hat 

 
The 

Ruffle 

Scrunchi

e 
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Quilted 

Jacket 

 

 

 

Organically 

Woven  
Soft 

Volume 

Shopper 

Versatile 

Collar 

Water 

Bottle 

Bag 

Carryall 

Shopper 

Headscar

f 

Gamescap

e 

 
 

Tailored 

Wide-Leg 

Short 

 

Hyperbright 

 

 Cultural Mix, 

Mix natural 

and artificial 

yarns, 
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5.2 กระบวนการพัฒนาผลแรงบันดาลใจ  

 คัลเจอร์-เนเจอร์(Culture-Nature) กล่าวถึงความสัมพันธ์เชื ่อมโยงกันระหว่างวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติท่ีไร้กาลเวลาซึ่งมาพร้อมกับแนวคิดความยั่งยืน (Sustainable) โดยเน้นงานทํามือที่ใช้เวลาและ

ศิลปะของการประดิษฐ์ การคงอยู่และสนับสนุนกันและกันระหว่างวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ผู้คนในชุมชนและ

เศรษฐกิจ อันเป็นหัวใจหลักของความย่ังยืนท่ามกลางโลกท่ีหมุนไปด้วยความรวดเร็ว ด้วยการมุ่งนําเสนอการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า และการใช้สินค้าแบบยั ่งยืน การสร้างสรรค์สีย้อมจากธรรมชาติสู ่การออกแบบ

สร้างสรรค์ส่ิงทอพ้ืนถ่ินจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรม  

 

 
ภาพท่ี 10 แสดงองค์ประกอบนิวเทรนด์ 
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ภาพท่ี 11 New Trend Element Summalization 

 

 

5.3 การพัฒนาส่ิงทอย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

 จากการสํารวจพ้ืนท่ีจังหวัดน่านผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการนําผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลูกในจังหวัดน่าน 

มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้นวัตกรรมด้านสิ่งทอและผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวก็ต้องมี 

ความเชื่อมโยงกับหลวงพระบางด้วย ผลผลิตทางการเกษตรหนึ่งที่น่าสนใจคือ “โกโก้” ซึ่งมีแนวโน้มที่น่านจะ 

เป็นแหล่งปลูกโกโก้อินทรีย์ที่สําคัญ ทั้งนี้สีย้อมธรรมชาติเป็นสีย้อมที่มีปัญหาเรื่องความคงทนของสีบนเส้นใย 

โดยสามารถแบ่งการพัฒนาส่ิงทอย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ได้เป็น 3 รูปแบบได้แก่ 

 1) การย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ร่วมกับการใช้สารมอร์แดนท์เพื่อเปลี่ยนสีที่ละลายนํ้าให้เป็น

สีที่ไม่ละลายนํ้า หรือทําให้เฉดสีเข้มขึ้น การเพิ่มความเข้มของเฉดสี ทําได้โดยการย้อมทับหลาย ๆ ครั้งตาม

ต้องการ ดังนั้นการย้อมสีธรรมชาติจึงไม่ได้คํานึงถึงสัดส่วนของสีย้อมต่อ นํ้าหนักเส้นใย (% o.w.f)) หรือ

สัดส่วนนํ้าย้อมต่อนํ้าหนักเส้นใย (Liquor ratio) วิธีการย้อมฝ้ายด้วยนํ้าสีย้อมสกัดจากเปลือกโกโก้ นําเปลือก

โกโก้อบแห้งมาชั่งนํ้าหนักประมาณ 100 กรัม จากนั้นนําไปต้มเพื่อสกัดสีย้อมซึ่งจะได้สี น้าตาลอ่อนๆ ทําการ

กรองเพื่อเอากากออก แล้วนําไจด้ายที่ผ่านการฟอกทาความสะอาดแล้วแล้วลงไปแช่อ่างสี บีบคั้นเพื่อให้สีดูด
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ซึมเข้าเส้นใย หลังจากนั้นนําด้ายที่ผ่านการย้อมแล้วไปแช่ในอ่างนํ้าปูนใส แล้วนํากลับมา ย้อมอีกครั้ง ทําการ

ย้อมสลับกับแช่นํ้าปูนใสหลาย ๆ ครั้งก็จะได้เฉดสีเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ตามต้องการ เมื่อได้เฉดสีที่ต้องการแล้วจึงทํา

การล้างด้ายให้สะอาด แล้วนําไปผ่ึงอากาศให้แห้ง(พัดชา อุทิศวรรณกุล และคณะ, 2562) 

 2) การย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ร่วมกับสีธรรมชาติอื่น ๆ โดยในการวิจัยนี้ได้พัฒนาการย้อม

สีร่วมกับครั่ง ซึ่งเป็นสีธรรมชาติจากสัตว์ที่ให้สีแดง วิธีการย้อมฝ้ายด้วยกากเมล็ดโกโก้นําไปต้มเพื่อสกัดสี

ร่วมกับครั่ง ทําการกรองกากออก แล้วนําไจด้านที่ผ่านการฟอกทําความสะอาดแล้วลงไปต้มคนให้สีซึมเข้าสู่

เส้นใยฝ้ายจนทั่วกัน นําไปตากในที่ร่มจนแห้ง จากนั้นทําการย้อมด้วยวิธีการเดิมซํ้าอีกครั้งเพื่อให้ได้เฉดสีท่ีเข้ม

ขึ้นตามต้องการ แล้วจึงทําการล้างด้วยนํ้าสะอาด นําไปผึ่งอากาศให้แห้ง ทั้งนี้ผลจากการวิจัยพบว่าการใช้สี

ธรรมชาติอ่ืนในกระบวนการย้อมร่วมกับกากเมล็ดโกโก้จะช่วยให้สีของเส้นใยท่ีได้มีความเข้มข้ึน 

 3) การพัฒนาสิ่งทอย้อมสีกากเมล็ดโกโก้ในกระบวนการทอ โดยการใช้เส้นฝ้ายย้อมสีกากเมล็ดโกโก้

สลับกับเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติอื่น ๆ โดยในการวิจัยนี้ได้พัฒนากระบวนการทอกับเส้นฝ้ายย้อมสีคราม และ

เส้นฝ้ายย้อมสีใบฝรั่ง โดยกําหนดให้เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติอื่น ๆ เป็นเส้นยืนในแนวตั้งไปตลอดความกว้าง

ของหน้าผ้า และใช้เส้นฝ้ายย้อมสีกากเมล็ดโกโก้เป็นเส้นพุ่งในแนวนอน ทั้งนี้ผลจากการวิจัยพบว่า การใช้

กรรมวิธีดังกล่าวทําให้ส่ิงทอมีความเข้มของสีท่ีต่างกันออกไป 

 ทั้งนี ้จากการลงพื้นที่ภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของผู้ประกอบการพบว่า โกโก้เป็นพืช 

เศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดน่าน มีการปลูกในรูปแบบออแกนิคส์ โดยเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตเก็บเก่ียวได้ตลอดปี ท้ังน้ี

ในกระบวนการย้อมสีจากโกโก้นั้น ใช้วัตถุดิบหลักคือกากเมล็ดโกโก้ซึ่งเกิดจากกระบวนการแปรรูปโกโก้ ซึ่งถือ

เป็นเศษเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีประมาณการใช้ปริมาณกากเมล็ดโกโก้ 200 กรัม 

ต่อการย้อมเส้นใยสาหรับทอผ้า 1 เมตร ซ่ึงเพียงพอต่อการผลิตสินค้าตลอดท้ังปี  

 

5.4ผลงานการออกแบบ 

 

 ในกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ต้นแบบสินค้าจากสิ่งทอย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ของ

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต เพื่อจัดจําหน่าย ณ โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท โดยมุ่งตอบสนองกับความต้องการของกลุ่ม

ผู้บริโภคเป้าหมายเจนเนอเรชั่นเอ็ม สามารถแบ่งกลุ่มของสินค้าได้ 2 ประเภท ได้แก่ สินค้าแฟชั่นเครื่องแต่ง

กาย และสินค้าไลฟ์สไตล์ ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ดังน้ี 
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 5.4.1 การพัฒนาต้นแบบสินค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย  

 
ภาพท่ี 11 ร่างผลงานคอลเลคช่ันสินค้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกายคร้ังท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 12 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 13 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 1 

 

ตารางท่ี 14 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 1 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 

1) เส้ือสตรีตกแต่งสายรูดด้านหน้า 

2) เส้ือคลุมแขนส้ัน 

3) กางเกงขายาว 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงตรง Boxy 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการเย็บรูด และการจับเดรป 

สี Cocoa coffee, Cocoa brown 
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วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

 

 

 
ภาพท่ี 14 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 2 

 

ตารางท่ี 15 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 2 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) เดรสยาวผูกโบว์ด้านข้างลําตัว 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงตรง Boxy 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการเย็บรูด และการจับเดรป 
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สี Cocoa coffee 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

 

 

 
ภาพท่ี 15 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 3 

 

ตารางท่ี 16 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 3 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) เดรสยาวตกแต่งโบข้างลําตัว Wrap dress 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงโคคูน Oversize Cocoon Dress 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการเย็บรูด และการจับเดรป 

สี Cotton white 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 
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ภาพท่ี 16 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 4 

 

ตารางท่ี 17 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 4 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 
1) เส้ือสตรีตกแต่งจีบรูดข้างลําตัว Asymmetry drape blouse 

2) กระโปรงจับจีบรูดด้านข้าง Asymmetry wrap skirt 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงตรง Boxy 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการเย็บรูด และการจับเดรป 

สี Cocoa beige, River pink 
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วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า ลายน้ําไหล 

 

 
 

ภาพท่ี 17 ภาพผลงานออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 5 

 

ตารางท่ี 18 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 5 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 
1) เส้ือสตรีตกแต่งโบข้างลําตัว Wrap blouse 

2) กางเกงขาห้าส่วนผูกโบทางด้านหน้า Wrap front pant 

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงตรง Boxy 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการผูก 

สี Cocoa pink, Cocoa brown, River pink 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า ผ้าทอลายน้ําไหล 
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ภาพท่ี 18 ภาพผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 6 

 

ตารางท่ี 19 ผลงานการออกแบบคอลเลคช่ันท่ีเสร็จสมบูรณ์ ชุดท่ี 6 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกาย 1) เส้ือคลุมตัวส้ัน  

โครงร่างเงา โครงร่างเงาทรงหลวม 

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการผูก 

สี Green leaf 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 

 

 

 
ภาพท่ี 19 สินค้าประดับตกแต่งเคร่ืองแต่งกายในคอลเลคช่ัน 
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5.4.2 การพัฒนาต้นแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 

 การพัฒนา สินค้าไลฟ์สไตล์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70 ซ่ึงผลิตจากวัสดุส่ิงทอย้อมสีธรรมชาติ และ

เส้นใยย้อมสีธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 

  - ของตกแต่งบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์, ปลอกหมอน, ผ้าตกแต่งเตียงนอน, กระจกติดผนัง

,ตะกร้า 

  - ของท่ีระลึก อาทิ พวงกุญแจ, ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดปาก, สายคล้องกล้องถ่ายรูป, กระเป๋าชุดใส่

ของ 

 

  ช้ินงานท่ี 1 

 
ภาพท่ี 20 ภาพร่างกระเป๋าหูรูด 

 

ตารางท่ี 20 ผลงานออกแบบสร้างสรรค์กระเป๋าหูรูด 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ กระเป๋าหูรูด (Mini Drawstring) 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด กระเป๋าผ้าทอไทล้ือย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายส่ิงทอทุนวัฒนธรรมไทล้ือ 

สี Cocoa beige and Pink 

วัสดุ ผ้าฝ้าย 

ลวดลายผ้า ลวดลายไทล้ือ 
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วัสดุอ่ืน ๆ - 

 

  ช้ินงานท่ี 2 

 
ภาพท่ี 21 ภาพร่างกระเป๋าเคร่ืองสําอางค์ Pouch Bag 

 

ตารางท่ี 21 ผลงานการออกแบบกระเป๋าเคร่ืองสําอางค์ 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเคร่ืองสําอางค์ Pouch Bag 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด กระเป๋าผ้าทอไทล้ือย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายส่ิงทอทุนวัฒนธรรมไทล้ือ 

สี Cocoa beige 

วัสดุ ผ้าฝ้ายทอมือ 

ลวดลายผ้า 

ลวดลายไทล้ือ 

 
วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่โลหะ 
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  ช้ินงานท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 22 ภาพร่างกระเป๋าเคร่ืองสําอาง 

 

ตารางท่ี 22 ผลงานการออกแบบกระเป๋าเคร่ืองสําอางค์ 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเคร่ืองสําอางค์ Pouch Bag 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด กระเป๋าตัดต่อผ้าทอไทล้ือย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายส่ิงทอทุนวัฒนธรรมไทล้ือ 

สี Cotton white, Pink 

วัสดุ ผ้าฝ้ายทอมือ 

ลวดลายผ้า 

ลวดลายไทล้ือ 

 
วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่โลหะ 
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  ช้ินงานท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 23 ภาพร่างกระเป๋าใส่ของเอนกประสงค์ 

 

ตารางท่ี 23 ผลงานการออกแบบกระเป๋าอเนกประสงค์ 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเอนกประสงค์ 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด กระเป๋าตัดต่อผ้าทอไทล้ือย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายส่ิงทอทุนวัฒนธรรมไทล้ือ 

สี Cocoa beige 

วัสดุ ผ้าฝ้ายทอมือ 

ลวดลายผ้า 

ลวดลายไทล้ือ 

 
วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่โลหะ 
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  ช้ินงานท่ี 5 

 

 

 
ภาพท่ี 24 ภาพร่างกระเป๋าใส่เหรียญ 

 

ตารางท่ี 24 ผลงานการออกแบบกระเป๋าใส่เหรียญ 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ กระเป๋าใส่เหรียญ Purse Bag 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด กระเป๋าตัดต่อผ้าทอไทล้ือย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ลวดลายส่ิงทอทุนวัฒนธรรมไทล้ือ 

สี Cocoa beige, Pink 

วัสดุ ผ้าฝ้ายทอมือ 

ลวดลายผ้า 

ลวดลายไทล้ือ 

  
วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่โลหะ 
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  ช้ินงานท่ี 6 

 

 
ภาพท่ี 25 ภาพร่างพวงกุญแจ Cocoa keychain 

 

ตารางท่ี 25 ผลงานการออกแบบพวงกุญแจ 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจ Cocoa Keychain 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการถักมาคราเม่จากเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ เส้นฝ้ายเข็นย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink, Cocoa green, Cocoa brown 

วัสดุ เส้นฝ้ายเข็นย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่โลหะ 
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ช้ินงานท่ี 7 

 

 
ภาพท่ี 26 ภาพร่างพวงกุญแจ Cocoa keychain 

 

ตารางท่ี 26 ผลงานการออกแบบพวงกุญแจ 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจ Cocoa Keychain 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการถักมาคราเม่จากเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ เส้นฝ้ายเข็นย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink, Cocoa green, Cocoa brown 

วัสดุ เส้นฝ้ายเข็นย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่โลหะ 
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  ช้ินงานท่ี 8 

 

 
ภาพท่ี 27 ภาพร่างพวงกุญแจถักมาคราเม่  keychain 

 

ตารางท่ี 27 ผลงานการออกแบบพวงกุญแจถักมาคราเม่  keychain 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจถักมาคราเม่ Cocoa Keychain 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการถักมาคราเม่จากเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ เส้นฝ้ายเข็นย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink, Cocoa green, Cocoa brown 

วัสดุ เส้นฝ้ายเข็นย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่โลหะ 
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ช้ินงานท่ี 9 

 

 
ภาพท่ี 28 ภาพร่างสายคล้องกล้อง Camera Holder 

 

ตารางท่ี 28 ผลงานการออกแบบสายคล้องกล้อง Camera Holder 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ สายคล้องกล้อง Camera Holder 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการถักมาคราเม่จากเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink, Cocoa green, Cocoa brown 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่โลหะ 
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ช้ินงานท่ี 10 

 
 

 

ภาพท่ี 29 ภาพร่างปลอกหมอน Pillow case 

 

ตารางท่ี 29 ผลงานการออกแบบปลอกหมอน Pillow case 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ปลอกหมอน Pillow case 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink, Cocoa green, Cocoa brown 

วัสดุ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่ซิบโลหะ 
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  ช้ินงานท่ี 11 

 
ภาพท่ี 30 ภาพร่างปลอกหมอน Pillow case 

 

ตารางท่ี 30 ผลงานการออกแบบปลอกหมอน Pillow case 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ปลอกหมอน Pillow case 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink, Cocoa green, Cocoa brown 

วัสดุ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่ซิบโลหะ 
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ช้ินงานท่ี 12 

 

 
ภาพท่ี 31 ภาพร่างกระจกกรอบถักมาคราเม่ Macrame’ Mirror 

 

ตารางท่ี 31 ผลงานการออกแบบกระจกกรอบถักมาคราเม่ Macrame’ Mirror 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ กระจกกรอบถักมาคราเม่ Macrame’ Mirror 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการถักมาคราเม่จากเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ กระจกสะท้อน 
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ช้ินงานท่ี 13 

 
ภาพท่ี 32 ภาพร่างผ้าคลุมคาดตกแต่งเตียง Bed Runner 

 

ตารางท่ี 32 ผลงานการออกแบบผ้าคลุมคาดตกแต่งเตียง Bed Runner 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมคาดตกแต่งเตียง Bed Runner 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติลวดลายไทยล้ือประยุกต์ 

สี Cocoa pink, Cocoa beige 

วัสดุ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า 

ลวดลายไทล้ือประยุกต์ 

 
วัสดุอ่ืน ๆ ตกแต่งเส้นฝ้าย 
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ช้ินงานท่ี 14 

 
ภาพท่ี 33 ภาพร่างตะกร้าใส่ของเอนกประสงค์ Basket bag set 

 

ตารางท่ี 33 ผลงานการออกแบบตะกร้าใส่ของเอนกประสงค์ Basket bag set 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ตะกร้าใส่ของเอนกประสงค์ Basket bag set 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการถักนิตต้ิงเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลักษณะจําเพาะ ชุดกระเป๋าท่ีสามารถปรับเป็นท่ีใส่ของเอนกประสงค์ 

สี Cocoa pink, Cocoa beige, Cocoa yellow, Cocoa green 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า การใช้คู่สีสร้างลายแบบ colour block 

วัสดุอ่ืน ๆ - 
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ช้ินงานท่ี 15 

 
ภาพท่ี 34 ภาพร่างท่ีรองแก้ว Macrame’ coaster set 

 

ตารางท่ี 34 ผลงานการออกแบบท่ีรองแก้ว Macrame’ coaster set 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ท่ีรองแก้ว Macrame’ coaster set 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการถักมาคราเม่จากเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink, Cocoa beige, Cocoa yellow, Cocoa green 

วัสดุ เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ - 
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ช้ินงานท่ี 16 

 
ภาพท่ี 35 ภาพร่างชุดท่ีรองจานรองแก้ว 

 

ตารางท่ี 35 ผลงานการออกแบบชุดท่ีรองจานรองแก้ว 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ ชุดท่ีรองจานรองแก้ว 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เทคนิคการตัดต่อผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากกากเมล็ดโกโก้ 

ลักษณะจําเพาะ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

สี Cocoa pink, Cocoa green, Cocoa brown 

วัสดุ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ อะไหล่ซิบโลหะ 
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ช้ินงานท่ี 17 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพร่างเก้าอ้ีสตูล Stool chair 

 

ตารางท่ี 36 ผลงานการออกแบบเก้าอ้ีสตูล Stool chair 

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ เก้าอ้ีสตูล Stool chair ตัดเย็บด้วยเทคนิคไทล้ือ 

ขนาด  

เทคนิคและรายละเอียด เก้าอ้ีสตูลตัดเย็บด้วยเทคนิคไทล้ือ 

ลักษณะจําเพาะ สามารถปรับเปล่ียนเป็นเบาะท่ีนอนได้ 

สี Cocoa beige, Cocoa brown 

วัสดุ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ลวดลายผ้า - 

วัสดุอ่ืน ๆ โครงอะลูมิเนียมชุบสี 
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5.5 ผลงานการออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ การนําเสนอผลงานในรูปแบบ (LOOK BOOK) 

 
ภาพท่ี 37 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 38 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 39 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 40 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 41 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 42 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ช้ินท่ี 6 
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5.6 การนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 

 
ภาพท่ี 43 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 

 
ภาพท่ี 44 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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ภาพท่ี 45 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายสินค้า (PACKSHOT) 
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5.7 การนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 

 
ภาพท่ี 46 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 47 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 48 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 49 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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ภาพท่ี 50 ภาพการนําเสนอผลงานในรูปแบบภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ADVERTORIAL) 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 

6.1 สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 

 โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต อําเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

แฟชั่นไลฟ์สไตล์ควบคู่กับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าและผลิตภัณฑ์

แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

 

 6.1.1 อัตลักษณ์ตราสินค้า 

 ตราสินค้าใหม่ “Life COCOA” มุ่งนําเสนอเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสําหรับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน

ตอนต้น (กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็ม และเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย) ที่ต้องการเสื้อผ้าสําหรับการสวมใส่ในโอกาส

ลําลอง  การท่องเที่ยวและการถ่ายภาพเพื่อใช้นําเสนอภาพลักษณ์ของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟส

บุค หรืออินสตาแกรม เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากวิถีชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นดังกล่าวในช่วงปัจจุบัน มีความ

ต้องการนําเสนอภาพลักษณ์ของตนเองผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีจุดเด่นใหม่ของตราสินค้า “Life COCOA”  ท่ี

มุ่งนําเสนอเส้ือผ้าและสินค้าแฟช่ันไลฟ์สไตล์รูปแบบลําลองด้วยส่ิงทอย้อมสีจากกากเมล็ดโกโก้ 

 

 6.1.2 กลุ่มเป้าหมายหลักของตราสินค้า 

 กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็ม (Generation M / Millenium Generation)  อายุระหว่าง 23-35 ปี  เป็น

กลุ่มผู้บริโภคในตลาดระดับบน  โดยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกําลังซื้อ  มีฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับสูงของ

สังคม  ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุยังน้อย  ชื่นชอบการท่องเที่ยว  มีความต้องการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น เป็นพวกสุขนิยม ชอบให้ของขวัญชั้นดีกับตัวเอง มีไลฟสไตล์ที่ชอบการท่องเที่ยว 

รักการช็อปปิ้ง มีสังคม มีเพื่อนฝูงมาก ของที่ดีมีคุณภาพ  มีจุดมุ่งหมายในชีวิตและมีความรู้ กลุ่มนี้จะไปในแนว

อินดี้ “ไม่อยากเหมือนใคร เลือกที่จะซื้อแบรนด์ด้วยตัวเอง”  เป็นเหมือนผู้นําทางความคิดที่พร้อมจะบอกต่อ

ประสบการณ์ท้ังดีและไม่ดีให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ 
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ภาพท่ี 51 กลุ่มเป้าหมายหลักผู้บริโภค 

 

 6.1.3 การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตราสินค้า “Life CoCoa” สามารถแบ่งกลุ่ม

สินค้าได้ 2 กลุ่ม ดังน้ี 

 1) สินค้าเส้ือผ้าแฟช่ันเคร่ืองแต่งกาย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 30 โดยสามารถแบ่งได้เป็น  

  - เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายลําลอง ประกอบด้วยเคร่ืองแต่งกายส่วนบน(เส้ือ, เส้ือคลุม) เคร่ือง

  แต่งกายส่วนล่าง(กางเกง, กระโปรง) และชุดติดกัน 

  - เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายในห้องพัก ได้แก่ ชุดคลุมภายในห้องพัก, รองเท้าใส่ภายในห้องพัก 

  - เคร่ืองประกอบการแต่งกาย อาทิ หมวก, กระเป๋า, และรองเท้า 

 2) สินค้าไลฟ์สไตล์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70 ซ่ึงผลิตจากวัสดุส่ิงทอย้อมสีธรรมชาติ และเส้นใยย้อม

สีธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 

  - ของตกแต่งบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์, ปลอกหมอน, ผ้าตกแต่งเตียงนอน, ,ตะกร้า 

  - ของท่ีระลึก อาทิ พวงกุญแจ, ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดปาก, สายคล้องกล้องถ่ายรูป, กระเป๋า 

 

  6.1.4 การวิเคราะห์รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
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 โครงร่างเงาเสื้อผ้าสไตล์มินิมอล โอกาสการสวมใส่ลําลอง ใหเน้นโทนสีที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติ

จากกากเมล็ดโกโก้ รายละเอียดตกแต่งมีการประยุกต์ใช้งานฝีมือ การทอ การถัก หรือการประยุกต์ใช้เทคนิค

พื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยท่ีมีความเข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยอาจเป็นการดึงเอาลวดลายบางส่วนของ

วัฒนธรรมดั้งเดิม มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ ร่วมกันโครงร่างเงาของเสื้อผ้าแบบสมัยใหม่ วัสดุท่ีใช้เป็นส่ิง

ทอธรรมชาติ ท่ีเน้นความสบายในการสวมใส่ 

  

 6.1.5 การจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ 

 

ตารางท่ี 37 การจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ 

หัวหน้ากลุ่มผู้ประกอบการ 

ช่ือ- สกุล ความชํานาญ เบอร์โทรติดต่อ ท่ีอยู่ 

ศดานันท์ เนตรทิพย์ ผู้ผลิตเส้นใยส่ิงทอ, ย้อม

สีธรรมชาติ

(ผู้ประกอบการต้นน้ํา) 

 กลุ่มทอผ้าไทล้ือบ้านเก็ต 

อ.ปัว จ.น่าน 

ศุภมาศ วงศ์ไทย ผู้ผลิตส่ิงทอ

(ผู้ประกอบการกลางน้ํา) 

 62 หมู่ 2 อ.ท่าวังผา จ.

น่าน 

จารุณี อุ่นเรือน ผู้ผลิตส่ิงทอ

(ผู้ประกอบการกลางน้ํา) 

063-7631179 107 ม.2 อ.ปัว จ.น่าน 

ชิตนุสันต์ ตาจุมปา ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

(ผู้ประกอบการกลางน้ํา) 

065-4196197 433/1 ม.11 อ.เวียง

หนองล่อง จ.ลําพูน 

โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท ผู้จัดจําหน่าย

(ผู้ประกอบการปลายน้ํา) 

 โกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท 

อ.ปัว จ.น่าน 

 

  6.1.6 กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 จากผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตราสินค้า Life Cocoa ผู้วิจัยได้ขอความคิดเห็นจาก

ผู้ประกอบการโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท ซ่ึงเป็นจุดจัดจําหน่ายสินค้า และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค เพ่ือหาประเภท
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ช้ินงานท่ีมีความเหมาะสมกับการใช้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้เข้าพักและผู้ท่ีสนใจ โดยมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาเลือก ดังน้ี 

 1. เป็นช้ินงานท่ีใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถ่ิน แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ตราสินค้า 

 2. เป็นช้ินงานขนาดเล็ก สามารถทําเสร็จได้ภายในเวลา 30 – 45 นาที 

 3. เป็นช้ินงานท่ีใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถ่ิน แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ตราสินค้า 

 4. เป็นช้ินงานท่ีมีความเหมาะสมไม่ง่ายหรือยากเกินไป สามารถทําได้ด้วยตนเอง 

 5. เป็นช้ินงานท่ีสามารถจัดเป็นชุดกิจกรรมได้ และมีราคาย่อมเยา 

 
ภาพท่ี 52 แสดงข้ันตอนกิจกรรมสร้างสรรค์พวงกุญแจใบไม้ Cocoa Leave Keychain 
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 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการปลายนํ้าโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท และตัวแทนกลุ่ม

ผู้บริโภค ร้อยละ 90 ให้ความเห็นว่าสนใจกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  และมีความเห็นว่ากิจกรรมสร้างสรรค์

พวงกุญแจใบไม้จากเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเหมาะสมกับกิจกรรมดังกล่าว 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยสร้างตราสินค้า “Life Cocoa” และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์

ต้นแบบ เป็นตัวอย่างแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้มีข้อเสนอแนะจาก

การวิจัยกล่าวคือ นอกจากอัตลักษณ์ตราสินค้าในการใช้สิ่งทอย้อมสีจากกากเมล็ดโกโก้ ซึ่งเป็นเศษเหลือจาก

การแปรรูปของโกโก้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อําเภอปัว จังหวัดน่าน และนํามาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม

ตามแนวคิดของความยั่งยืน  ซึ่งในการวิจัยต่อไปสามารถพัฒนาลวดลายสิ่งทอให้มีความร่วมสมัยและเกิด

เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้ นอกจากนี้ในพื้นที่อื่น ๆ สามารถศึกษาวิจัยถึงเศษเหลือจากพืชเศรษฐกิจในพื้นที่น้ัน 

ๆ ได้ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 114 

บรรณานุกรม 

 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์, (2556). องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

 (องค์การมหาชน) เข้าถึงโดยhttp://www.dasta.or.th/creativetourism/  

ดีไซน์ซัมธ้ิง. (2561). ปรับใหม่ ใส่ความอีโค่ Cocoa Valley Resort. เข้าถึงได้จาก  

 https://dsignsomething.com/2017/03/08/ปรับใหม่-ใส่ความอีโค่-cocoa-valley-resor/ 

ทรงศักด์ิ ปรางค์วัฒนากุล. (2551). มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทล้ือ. พิมพ์คร้ังท่ี 1. เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย  

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บ้านและสวน. (2560). COCOA VALLEY RESORT. เข้าถึงได้จาก 

 https://www.baanlaesuan.com/60292/design/lifestyle/cocoa-valley-resort

ประเสริฐ ศิลรัตนา. (2531). ของท่ีระลึก . พิมพ์คร้ังท่ี 4 กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮาส์  

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561-2564, (2559). คณะกรรมการบริหารงานจัง หวัดแบบบูรณาการ 

 (ก.บ.จ.) จังหวัดน่านสํานักงานจัง หวัดน่าน 

Fashion Trend Forecast www.wgsn.com เข้าถึงเม่ือ 1 มกราคม 2563 [ออนไลน์] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


