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การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา และพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก

เปลอืกสะตอ ของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิชุมชนบา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

โดยมกีารศกึษาวจิยัตามความมุง่หมายของการศกึษา กลา่วคอื เพือ่ ศกึษาวเิคราะหก์ระบวนการมดั

ยอ้มผ้าฝ้ายดว้ยสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ในประเดน็ รปูแบบผลติภณัฑ ์เทคนิคและวสัดุทีใ่ชใ้น

การผลติ จากนัน้นําผลทีไ่ดม้าใชใ้นการออกแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตปิระเภท

กระเป๋า จากนัน้สรา้งแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

และยงัสามาร ถเป็นแนวทาง ทาํใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนพฒันาผลติภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายมดัยอ้มใน

รปูแบบใหมท่ีเ่หมาะสมแก่การเป็นของทีร่ะลกึและเป็นองคค์วามรูด้า้นการยอ้มสจีากวสัดธุรรมชาติ

จากเปลอืกเปลอืกสะตอ ซึง่งานวจิยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มลูทัง้จากการสมัภาษณ์ แบบสอบถาม และการ

วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่เป็นองคค์วามรูด้า้นการมดัยอ้มและการออกแบบกระเป๋าผา้ต่อไป 

ผลการศกึษาวจิยัพบวา่ ในกระบวนการยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ใหส้โีทนสเีทา

และโทนสน้ํีาตาล โทนสเีทาทีไ่ดจ้ากการการตม้เปลอืกสะตอทีต่ม้แลว้นาน 8 ชัว่โมง ลา้งดว้ยน้ําสนิม 

น้ําหมกัและน้ําโคลน และ โทนสน้ํีาตาลจากการตม้เปลอืกสะตอสดนาน 8 ชัว่โมง ลา้งดว้ยน้ําสารสม้  

และเปลอืกสะตอแหง้ตม้นาน 8 ชัว่โมงไมเ่กดิส ีจากการศกึในดา้นลวดลายมดัยอ้มพบวา่ลวดลาย

ทัง้หมดแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิและลวดลายเรขาคณติ ดา้นรปูแบบ

ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑป์ระเภทกระ เป๋าเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุด จากนัน้ผูว้จิยันําผลที่

ไดจ้ากการศกึษา และวเิคราะหด์งักลา่วมาทดลองเพือ่พฒันารปูแบบกระเป๋าตามหลกัการในการ

พฒันารปูแบบผลติภณัฑ ์โดยไดนํ้าผลจากการทาํแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบลวดลาย

และรปูแบบกระเป๋าผา้ มาประกอบกบัผลจากการศกึษา และวเิคราะหแ์นวโน้มกระเป๋า 2014 (Trend 

2014) มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบ ทัง้น้ีเพือ่ใหไ้ดแ้บบรา่งของกระเป๋าทีม่รีปูแบบทีส่อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคจาํนวนทัง้สิน้  20 แบบ และทาํแบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภค

ต่อแบบรา่งทัง้หมด เพื่อคดัใหไ้ดแ้บบร่ างทีม่ผีูเ้ลอืกมากทีส่ดุ 9 แบบ จากนัน้จงึนําผลทีไ่ดไ้ปพฒันา

ต่อ และใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ เลอืกรปูแบบเพือ่นํามาผลติเป็นชิน้งานตน้แบบกระเป๋าผา้ฝ้ายมดั

ยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ จาํนวน   3 แบบ ซึง่จะเป็นแนวทางในการสรา้งสรรคผ์ลงาน และ

พฒันารปูแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมั ดยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ  ชุมชนบา้นครีวีง  ทีม่คีวาม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และสามารถเป็นแนวทางในการสรา้งรายไดเ้พิม่ใหแ้ก่
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This research is aimed to study and develop cotton products of natural dyes 

from the crust of parkia of the Natural Tie-Dyed Group, Baan Khiriwong Community, 

Laan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province. The purposes of the research 

are to study and analyze the cotton dyeing processes using natural dyes from the 

crust of Parkia, focusing on product designs, techniques and materials used in 

production. Analysis results are used to design cotton products of natural dyes in 

category of bags. In order to create the knowledge about dyeing and bag design, 

this research gathers data from interviews and questionnaires. 

 From the analysis, it is found that, in the natural dyeing process, the crust of 

parkia emits grey, brown, and colorless tones. The grey tone is derived from boiling 

the crust of boiled parkia for 8 hours and rinsing with the rust water, fermented 

water, and mud water. The brown tone is derived from boiling the crust of fresh 

parkia for 8 hours and rinsing with alum water, while the colorless tone is obtained 

from boiling the dried crust for 8 hours. The study of the dyeing patterns yields the 

result that all patterns can be divided into 2 categories: natural imitation and 

geometric patterns of the product design. Analysis shows that bags are the most 

popular of all products. Based on these results, a questionnaire is created and data 

from the consumer satisfaction survey on the bag trend for 2014 reveal five most 

preferred bag designs, three of which are later chosen by design experts as 

prototypes for product development. The knowledge of the natural dyeing processes 

and the manufacturing of souvenirs guided by findings of this research could 

potentially generate greater income for the community. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 การดาํเนินการทาํวทิยานิพนธ ์ในระดบัศลิปกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขานวตักรรมการ

ออกแบบ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรือ่ง การออกแบบและพฒันา

ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ กรณศีกึษากลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง 

อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช  ไดเ้สรจ็สมบรูณ์เป็นทีภ่าคภมูใิจของขา้พเจา้ ทัง้น้ีขา้พเจา้

ขอขอบพระคณุ ผูท้ีม่คีณูุปการต่อขา้พเจา้ดงัต่อไปน้ี 

 ขอขอบคณุโอกาสทีด่ทีางการศกึษาและแรงบลัดาลใจ จากครอบครวั พอ่ แม ่น้องสาว         

อนัเป็นทีร่กั แรงบลัดาลใจจากคณาจารยร์ะดบัปรญิญาตร ีสาขาการออกแบบทศันศลิป์ -ออกแบบ

ผลติภณัฑ ์และขอขอบคณุในความกรณุาอยา่งยิง่จาก ผูช่้วยศาสตราจารยส์นีินาถ เลศิไพรวนั     

ดร.กรกลด คาํสขุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รวเิทพ มสุกิะปาน และคณะกรรมการผูค้วบคมุปรญิญานิพนธ์

ทุกท่าน ในสาขานวตักรรมการออกแบบ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ     

ทีป่ระสาทความรู ้ใหค้าํปรกึษาต่างๆ ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารยจ์ารพุรรณ ทรพัยป์รงุ      

คณุอาร ีขนุทน อาจารยร์กัเลห่ ์ใตส้าํโรง ผูเ้ชีย่วชาญ ไดส้ละเวลาอนัมคีา่เพือ่ใหค้าํปรกึษาทีส่ง่ผลต่อ

ความสาํเรจ็ในการดาํเนินการทาํวทิยานิพนธใ์นครัง้น้ี 

 ขอขอบพระคณุผูใ้หค้วามอนุเคราะห์ ในการใหส้มัภาษณ์ คณุอาร ีขนุทน ประธานกลุม่มดั

ยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง และสมาชกิกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีงทุกท่าน คุณกนัฑฐ์ติา มธัยาท 

ผูร้บัผดิชอบศนูยก์ารท่องเทีย่วชุมชนบา้นครีวีง ขอขอบคณุ  คณุธนพนธ ์จงจติร ในความอนุเคราะห์

เอือ้อาํนวยดา้นการทดลองสยีอ้มในการทาํวทิยานิพนธค์รัง้น้ี และขอขอบคุณครอบครวั เพื่อนๆ ทีใ่ห้

การสนบัสนุนในการทาํวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีใหส้าํเรจ็ไดด้ว้ยด ี

 สดุทา้ยน้ีขา้พเจา้ขออญัเชญิคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธท์ัง้หลาย อาํนวยอวยพร

ใหท่้านทัง้หลายทีก่ลา่วมาน้ี มสีขุภาพแขง็แรง ประสบแต่ความสขุความเจรญิตลอดไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 บา้นครีวีงเป็นอกีชุมชนหน่ึง ซึง่ เป็นชุมชนเก่าแก่กวา่ 200 ปี ตัง้อยูใ่นหบุเขา อนัเป็น

เสน้ทางเดนิขึน้สูย่อดเขาหลวง มวีถิชีวีติหากนิอยูก่บัปา่ พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ชาวบา้นมวีถิชีวีติ

ทีส่งบ สงัคมแบบเครอืญาต ิมกีารทาํสวนผลไมผ้สม  เรยีกวา่ “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรยีน 

สะตอ  เป็นตน้ ซึง่เป็นภมูปิญัญาทีส่บืทอดกนัมาแต่โบราณ เดมิทเีรยีกบา้นครีวีงวา่ “บา้นขนุน้ํา ” 

ต่อมามกีารสรา้งวดัในหมูบ่า้นชือ่ “วดัครีวีง” ซึง่เป็นวดัทีม่ภีเูขาลอ้มรอบ เลยเรยีกชือ่หมูบ่า้นตามชือ่

วดัว่า “หมูบ่า้นครีวีง” ในปี พ.ศ. 2531 ไดเ้กดิอุทกภยัครัง้รา้ยแรงทีสุ่ดเท่าทีช่าวครีวีงเคยประสบมา 

ในครัง้นัน้ชวีติและทรพัยส์นิของชาวครีวีงเสยีหายเป็นจาํนวนมาก การพฒันาในช่วงนัน้จงึเป็นการ

พฒันาเพือ่ ช่วยเหลอืชาวครีวีงทีป่ระสบอุทกภยัเป็นหลกั  ไดม้หีลายหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลอืและ

สรา้งอาชีพใหก้บัชุมชน  นําไปสูก่ารจดัตัง้ กองทุนเตมิสเีขยีวใส่เขาหลวง ทีเ่กดิขึน้จากความคดิของ

ชาวคีรวีงเอง  ซึง่ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น ชมรมการท่องเทีย่วเชิ งอนุรกัษ์บา้นครีวีง ในเวลาต่อมา นอกจาก

กองทุนดงักลา่ว ชาวบา้นครีวีงยงัไดจ้ดักจิกรรม  เพื่อเรง่ฟ้ืนฟูและปกป้องครีวีงเอาไวก่้ อนทีก่ารบุก

รกุทาํลายจะขยายวงกวา้งไปกว่าเดมิ หลงัจากภยัแลง้ ปี พ.ศ. 2538 ผลผลติเสยีหายจาํนวนมาก ทาํ

ใหช้าวบา้นกลายเป็นหน้ีหลายครวัเรอืน มลูนิธโิกมลคมีทองจดัทาํโครงการพฒันาอาชพีเสรมิเพือ่

การอนุรกัษธ์รรมชาต ิโดยดงึงบประมาณมาจากสถานทตูอ อสเตรเลยีประจาํประเทศไทยมา พฒันา

อาชพีเสรมิใหก้บัชาวบา้นครีวีง ซึง่แนวคดิดั งกลา่วกส็อดรบักบัความตอ้งการของ ชาวบา้นใน

ขณะนัน้อยูแ่ลว้ จงึเกดิกลุ่มส่งเสรมิอาชพีต่างๆ  ไดแ้ก่ กลุ่มมดัยอ้ม กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ 

กลุ่มแมบ่า้นทุเรยีนกวน   กลุม่หตัถกรรมพืน้บา้น กลุม่ลายเทยีนเขยีนบาตกิสธีรรมชาติ  กลุ่ม

สมนุไพรบา้นครีวีง กลุ่มชมรมการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์  เป็นตน้ (องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกาํโลน . 

2554: ไมป่รากฏเลขหน้า) 

 ซึง่กลุ่มอาชพีเสรมิเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ทีน่่าสนใจและ เป็นที่จบัตามอง  สามารถ

ช่วยสรา้งเอกลกัษณ์ของชุมชนได ้ คอื กลุ่มมดัยอ้มสธีร รมชาติ และกลุม่ลายเทยีนเขยีนบาตกิสี

ธรรมชาติของหมู่บา้นครีวีง โดยชาวบา้นจะใชว้สัดทุีม่อียูใ่นชุมชน เช่น เปลอืก มงัคุด เปลอืกสะตอ  

เปลอืกลกูเนียง เปลอืกเงาะ ใบหกูวาง เป็นตน้ เป็นสยีอ้มธรรมชาติและให้สสีนัตามธรรมชาติ นํามา

ผลติเป็นผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึประเภทต่างๆ เช่ น กระเป๋า เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ผา้เชด็หน้า เป็นตน้  

การพฒันาสยีอ้มธรรมชาตขิองกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง นบัวา่เป็นอุตสาหกรรมในครวัเรอืน

ทีส่าํคญั และเป็นการสนบัสนุน สง่เสรมิอาชพีหลงัการเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตรในทอ้งถิน่ 

ส่งเสรมิภมูปิญัญาชุมชนใหก้วา้งออ กไป ในปจัจบุนัน้ีมนุษยใ์หค้วามสนใจกบัสนิคา้และผลติภณัฑท์ี่

เป็นธรรมชาตมิากขึน้ เพราะมคีวามปลอดภยัต่อสขุภาพ ไมท่าํลายสภาพแวดลอ้มมากกวา่

ผลติภณัฑท์ีใ่ชส้ารเคมใีนการผลติ การนํากลบัมาใชใ้หม ่ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากธรรมชาตใินปจัจบุนัจงึ
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สง่ผลดต่ีอตลาด ผา้ยอ้มสธีรรมชาตจิงึตอ้งมกีารพฒันาต่อไป  นอกจากน้ีปญัหาหน่ึงทีส่ง่ผลต่อ ความ

พงึพอใจของผูบ้รโิภคหรอืนกัท่องเทีย่ว คอื ลวดลายและ รปูแบบผลติภณัฑจ์ากผา้มดัยอ้มสธีรรม

ชบา้นครีวีง  ดงัทีง่านวจิยัของ (ดารนิ รุง่กลิน่ . 2552: 102) ทีไ่ดก้ลา่วไวว้า่  รปูแบบ ลวดลาย ควรมี

การประยกุตแ์ละพฒันาลวดลายใหม้คีวามแปลกใหมแ่ละมเีอกลกัษณ์  สว่นในดา้นผลติภณัฑ์ยงัขาด

การพฒันารปูแบบใหเ้ป็นทีน่่าสนใจ  ยงัไมเ่ป็นทีพ่งึพอใจต่อนกัท่องเทีย่วและไมด่งึดดูใจเท่าทีค่วร     

จากการสมัภาษณ์ (กนัฑฐ์ติา มธัยาท. 2554: สมัภาษณ์) ไดก้ล่าวถงึ นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ์ทีค่รีวีงว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวยัรุน่และนั กท่องเทีย่วทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ

มกัจะซือ้ผลติภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายยอ้มสธีรรมชาตกิลบัไปเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ และผลติภณัฑจ์าก

ผา้ฝ้ายยอ้มสธีรรมชาตขิองครีวีง กย็งัไมม่รีปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทาํให้ไมเ่ป็นทีด่งึดดูใจ

ของนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษใ์นหมูบ่า้นครีวีง 

 ผูว้จิยั จงึ เลง็เหน็ ปญัหา  ถงึ รปูแบบของผลติภณัฑภ์ายในชุมชนบา้นครีวีง ซึง่ เป็น

ผลติภณัฑท์ีน่กัท่องเทีย่วนิยมเลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึและของฝาก  เมือ่ไดเ้ขา้มาท่องเทีย่วเชงิ

อนุรกัษ์ ยงัไมเ่ป็นทีพ่ึง่พอใจในรปูแบบของผลติภณัฑแ์ละไมไ่ดแ้สดงถงึอตัลกัษณ์ของชุมชน  ผูว้จิยั

เหน็วา่ ผลติภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายของชุมชนบา้นครีวีง สามารถพฒันา สสีนัทีไ่ดจ้ากวตัถุดบิธรรมชาตใิน

ทอ้งถิ่นรวมถงึ รปูแบบผลติภณัฑ ์การสรา้ง ลวดลายใหม่ๆ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความพงึพอใ จของ

ผูบ้รโิภค  จงึมคีวามสนใจทีจ่ะออกแบบและ พฒันาผลติภณัฑ์ ผา้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก เปลอืก

สะตอ ของชุมชนบา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราชใหเ้ป็นทีห่น้าสนใจมากยิง่ขึน้  ทาํ

ใหไ้ด้รปูแบบผลติภณัฑ์ ผา้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก เปลอืกสะตอ  ทีม่คีวามพงึพอใจต่อผูบ้รโิภค   

สรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัชุมชน  เป็นการต่อยอดทางภมูปิญัญาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในชุมชน

ครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษากระบวนการมดัยอ้มผา้ฝ้ายดว้ยสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

 2. เพือ่ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ของ

ชุมชนบา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลจาก การออกแบบและพฒันา ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก เปลอืกสะตอ  

กรณศีกึษากลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาติ  บา้นครีวีง อาํเ ภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช   ทาํใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อชุมชน  สามารถนําไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ จากผา้ฝ้ายมดั

ยอ้มในรปูแบบใหม่ ทีเ่หมาะสมแก่ การเป็นของทีร่ะลกึและเป็นองคค์วามรูด้า้นการ ยอ้มสจีากวสัดุ

ธรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ สาํหรบัอาจารย ์นิสติ นกัศกึษาและผูท้ีส่นใจต่อไป 



3 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตของก ารศกึษาการออกแบบและพฒันา ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก

เปลอืกสะตอ กรณศีกึษากลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิบา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช  

ในครัง้น้ี เพือ่ใหก้ารวจิยับรรลตุามจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ ผูว้จิยัจงึกาํหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

 ระยะที ่1 ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานจากทฤษฏแีละแนวคดิ เอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไดแ้ก่ ศกึษาดา้นกระบวนการมดัยอ้มผา้ฝ้ายดว้ยสธีรรมชาติ  ดา้นลวดลายการมดัยอ้มสธีรรมชาติ

และรปูแบบผลติภณัฑ ์
 ระยะที ่2 ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ บา้น

ครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากร  คอื  แบบรา่งผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ ของกลุ่มมดัยอ้มสธีรรมชาติ

บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่ง คอื รปูแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ       

บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช ประเมนิแบบรา่งโดยผู้เชีย่วชาญ จาํนวน 3 แบบ 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ กรณศีกึษากลุ่ม

มดัยอ้มสธีรรมชาติ  บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช   ทีส่อดคลอ้งกบัความพงึ

พอใจของผูบ้รโิภค ในครัง้น้ี เป็นการศกึษาภมูปิญัญา กระบวนการยอ้มสธีรรมชาตจิาก เปลอืกสะตอ   

ของบา้นครีวีง โดยมุง่เน้นดา้นการออกแบบ ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาต ิ ซึง่เป็นการนําเอา

วสัดภุายใน ชุมชนครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช มาผลติเป็นผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดั

ยอ้มสธีรรมชาตจิาก เปลอืกสะตอ  เป็นผา้ผนืจาํนวน 3 ลาย นําไปพฒันาเป็นผลติภณัฑป์ระเภท

กระเป๋า 1 ชุด ทีม่รีปูแบบแตกต่างกนั 3 รปูแบบ 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  ผา้ย้อมสีธรรมชา ติ  หมายถงึ  ผา้ฝ้ายยอ้มดว้ยสธีรรมชาติ ทีม่ใีนทอ้งถิน่ของชุมชน

บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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การออกแบบตูเ้ก็บรองเทา้ 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการวจิยั การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ : 

กรณศีกึษากลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิชุมชนบา้นครีวีง อ.ลานสกา จ .นครศรธีรรมราช  มแีนวคดิทีใ่ชใ้น

การวจิยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา 

-  ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจาก

เอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบัการมดัยอ้มดว้ยสี

ธรรมชาตชุิมชนบา้นครีวีง 

อาํเภอลานสกา จงัหวดั

นครศรธีรรมราช    

   1.  ดา้นกระบวนการยอ้มสี

ธรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

   2.  ดา้นลวดลายการมดั

ยอ้มสธีรรมชาติ 

   3.  รปูแบบผลติภณัฑ ์

-  ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง 

ต้นแบบ 

สรา้งผลงานตน้แบบโดยเขา้สู่

กระบวนการผลติ 

สรปุ  อภปิรายผล  

ขอ้เสนอแนะ 

 

   

พฒันา 

 พฒันารปูแบบผลติภณัฑผ์า้

ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก

เปลอืกสะตอ 

 ออกแบบลวดลายผา้ฝ้ายมดั

ยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืก

สะตอ จาํนวน 7 ลาย และ

คดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

จาํนวน 3 ลาย และเลอืก

รปูแบบกระเป๋า 

สรปุและปรบัปรงุแกไ้ขแบบ

ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสี

ธรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

เพื่อใหเ้กดิความสมบรูณ์   

 สาํรวจความพงึพอใจและ

แนวโน้มความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคต่อลวดลายมดัยอ้ม

และรปูแบบกระเป๋า 

 ออกแบบผลติภณัฑก์ระเป๋า 

จาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย

กระเป๋าทีม่รีปูแบบแตกต่าง

กนั 3 รปูแบบ 
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สมมติุฐานในการวิจยั 

 ผลงานการออกแบบและพฒันา ผลติภัณฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ  : 

กรณศีกึษา กลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาติ  ชุมชนบา้นครีวีง อ .ลานสกา จ .นครศรธี รรมราช  ทาํใหไ้ด้ องค์

ความรูด้า้นการมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ และรปูแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ

จากเปลอืกสะตอ ของชุมชนครีวีง อาํเภอลานสกา  จงัหวัดนครศรธีรรมราช  ทีม่คีวามพงึพอใจต่อ

ผูบ้รโิภค เป็นการต่อยอดทางภมูปิญัญาและสง่เสรมิอาชพีเพือ่การท่องเทีย่วภายในชุมชนครีวีง   
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 งานวจิยัเรือ่ง  “การออกแบบและพฒันา ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืก

สะตอ : กรณศีกึษากลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิชุมชนบา้นครีวีง อ.ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช” ในบทที ่2 

ผูว้จิยัมเีป้าหมายเพือ่การทาํความเขา้ใจขัน้พืน้ฐ านและศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร แนวคดิ  ทฤษฏี  

รายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูจากสือ่แหลง่ขอ้มลูต่างๆ  ทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรู้  เพือ่ใช้

เป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั โดยมหีวัขอ้หลกัๆ ดงัน้ี 

 1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัชุมชนบา้นครีวีง 

  1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชน 

  1.2 ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชนบา้นครีวีง 

  1.3 วถิชีวีติของชุมชน 

  1.4 ขอ้มลูของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง 

 2. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัผา้ยอ้มสธีรรมชาติ 

  2.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการยอ้มสธีรรมชาต ิ

  2.2 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัวสัดทุ ีใ่หส้ธีรรมชาต ิ

 3. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเทคนิคการมดัยอ้ม 

  3.1 ตน้กาํเนิดและประวตัขิองการมดัยอ้ม 

  3.2 ขอ้มลูการออกแบบลวดลายดว้ยการมดัยอ้ม 

  3.3 วสัดแุละอุปกรณ์สาํหรบัในการมดัยอ้มพืน้ฐาน 

 4. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเสน้ใยฝ้าย 

  4.1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัฝ้าย 

1

1

  4.2 การผลติเสน้ใยฝ้าย 

  5.1 แนวคดิอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

 5. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

  5.2 ทฤษฏนิีเวศวทิยาวฒันธรรม 

  5.3 ทฤษฏกีารออกแบบ  

  5.4 แนวคดิทฤษฏอีื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 6. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัชมุชนบา้นคีรีวง 

 1.1  ข้อมลูพืน้ฐานของชุมชน 
  ชุมชนบา้นครีวีงตัง้อยูใ่นตาํบลกาํโลน อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช ตาํบล

กาํโลนมจีาํนวนหมูบ่า้นทัง้หมด 12 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมู่1 บา้นวดัจนัทร ์หมู่2 บา้นวดัโคกโพธิส์ถติ 

หมู่3 บา้นยา่นยาว หมู ่4 บา้นวดัสมอ หมู่5 บา้นครีวีง หมู่6 บา้นมะมว่งกวาง หมู่7 บา้นวดัวงัไทร 

หมู่8 บา้นครีทีอง หมู่ 9 บา้นขนุครี ีหมู่ 10 บา้นครีธีรรม  หมู่11 บ้านไสเนียง หมู่ 12 บ้านวังโหล  

จาํนวนประชากรทัง้สิน้ พ .ศ. 2553 จาํนวน 8,913 คน แยกเป็นชาย 4,347 คน หญงิ 4,566 คน 

ทัง้น้ี จาํนวนประชากรทีอ่าศยัอยูจ่รงิจากการสาํรวจน้ี อาจไมเ่ท่ากบัจาํนวนป ระชากรทีม่อียูใ่น

ทะเบยีนบา้น (สาํนกับรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง. 2553: ออนไลน์) 
  1.1.1 อาณาเขต 
   ทศิเหนือ ตดิกบัอุทยานแหง่ชาตเิขาหลวงดา้น อ.พรหมครี ี จ.นครศรธีรรมราช 
   ทศิใต ้ตดิกบั ตําบลเขาแกว้  อาํเภอลานสกา  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
   ทศิตะวนัออก ตดิกบั  ตําบลท่าด ี อําเภอลานสกา  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
   ทศิตะวนัตก ตดิกบั ตําบลเขาแกว้ อุทยานแห่งชาตเิขาหลวง  กิง่อําเภอชา้งกลาง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 
   พืน้ที ่เน้ือทีข่องตาํบลกาํโลน ทัง้หมดประมาณ 35,125 ไร ่หรอื 90.24 ตาราง

กโิลเมตร  

  1.1.2 เสน้ทางการคมนาคม การเดนิทางเขา้สูต่าํบล 
   -  จากกรงุเทพฯ ใชท้างหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุร-ีปากท่อ ) แยกเขา้สู่ทาง

หลวงหมายเลข 4 หรอืจะใชท้างหลวง หมายเลข 4 ผา่นเพชรบุร ีประจวบครีขีนัธจ์นถงึชุมพร  

เปลีย่นมาใชเ้สน้ทางหลวงหมายเลข 41 ผา่นอาํเภอทุ่งสง อาํเภอรอ่นพบิลูย ์จนถงึนครศรธีรรมราช  

   - จากกรงุเทพฯ โดยใชท้างหลวงหมายเลข 4 ผา่นนครปฐม เพชรบุรี ประจวบครีขีนัธ ์

จนถงึอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัชุมพร แลว้จากนัน้  ใหแ้ยกเขา้สูส่รุาษฎรธ์านี โดยใชเ้สน้ทางหลวง

หมายเลข 401 เลยีบชายฝ ัง่ทะเลไปจนถงึนครศรธีรรมราช 

   - จากอาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราชใชเ้สน้ทางหมายเลข 4019 ประมาณ 18 กโิลเมตร 

จะเขา้สูอ่าํเภอลานสกา 
  1.1.3 สภาพพืน้ทีแ่ละระบบสาธารณูปโภค 
   จาํนวนครวัเรอืนทีม่ไีฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 1,973 ครวัเรอืน จาํนวนบา้นทีม่โีทรศพัท ์

600 หลงัคาเรอืน 
 1.2  ประวติัความเป็นมาของชุมชนบ้านคีรีวง 
  ชุมชนครีวีงก่อตัง้ขึน้โดย เหล่าไพร่พลทหารทีถู่กเกณฑไ์ปรบเมอืงไทรบุรี จาํนวนหน่ึง

ทีห่นีจากการไปรบทีไ่ทรบุร ี ชกัชวนกนัหนีมาทาํไรท่าํสวน แลว้อพยพครอบครวัมาตามคลองขนุน้ํา 

จนมาถงึทีร่าบกลางหบุเขาหลวง จงึไดต้ัง้บา้นเรอืนขึน้เป็นหยอ่มเลก็ๆ ครีวีงในเวลานัน้ ไดส้รา้ง
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ระบบการผลติพึง่พงิตนเองในหมูบ่า้นขึน้ แทบทุกดา้น ชาวสวนปลกูผลไมไ้วก้นิ และนําผลผลติ

บางสว่นออกไปแลกเปลีย่นกบัขา้วและเกลอืในทีร่าบ  มกีารหาของปา่ ลา่สตัว ์และจบัปลาจากลาํ

หว้ยทีผ่า่นกลางหมูบ่า้น ผูห้ญงิจะทอผา้ใชเ้อง ไมต่อ้งซือ้หา พระในหมูบ่า้นเป็นผูร้กัษาพยาบาล

โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆใหแ้ก่ชาวบา้นโดยวถิชีวีติเป็นไปอยา่งเรยีบงา่ย โดยการแบ่งปนัและช่วยเหลอืซึง่

กนัและกนัตามแบบของสงัคมเครอืญาต ิ(เพือ่ความเขา้ใจในแผน่ดนินครศรธีรรมราช. 2537: 72-73) 

  ชาวครีวีงในอดตีกเ็รยีกขานและถกูเรยีกขานชือ่บา้นตนเองจากชุมชนภายนอกวา่ 

“บา้นขนุน้ํา เพราะคาํวา่ “ขนุน้ํา” นัน้สือ่ความหมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพทีเ่ป็นเทอืกเขาตน้น้ําที่

มกีลุ่มบา้นหลายๆ กลุ่ม ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่สดงถงึลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัสิง่แวดลอ้ม

วา่พวกเขามคีวามผกูพนักบัพืน้ทีใ่นฐานะผูม้คีณุ พวกเขาจงึใชค้าํเรยีกแทนตนเองวา่ “ลกูขนุน้ํา ” 

หรอืลกูของแหล่งทีม่ตีน้น้ํามปีา่มภีเูขา 

  ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่ ดว้ยจดุทีต่ ัง้ของชุมชนครีวีง พืน้ทีอ่าณาเขต และบรเิวณโดยรอบ

หอ้มลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิปา่ตน้น้ําทีเ่ป็นทีต่ ัง้บา้นเรอืนของชาวครีวีงนัน้ มคีวามอุดมสมบรูณ์และมี

ความสาํคญัต่อชาวครีวีง เป็นอยา่งมาก ส่งผลใหเ้กดิเป็นวถิชุีมชน ทีเ่รยีบงา่ย  มนุษยแ์ละธรรมชาติ

ต่างพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั  

 1.3 วิถีชีวิตของชุมชน 

  วถิชีวีติของชาวครีวีง มกีารตดิต่อแลกเปลีย่นทางการคา้กบัชาวเมอืง ในการนําผลผลติ

ออกไปแลกเปลีย่นกบั “ชาวนอก” (ชาวชนบททีต่ ัง้บา้นเรอืนทาํไรน่า และทาํประมงอยูต่ามลุม่แมน้ํ่า

รมิฝ ัง่ทะเลตะวนัออก นอกตวัเมอืงออกไป ซึง่ในเวลานัน้คอื บรเิวณหวัไทร เชยีรใหญ่ ปากพนงั ) นัน้ 

ชาวครีวีงจะอาศยั “เรอืเหนือ” (เรอืเหนือทีช่าวครีวีงประดษิฐข็ึน้น้ี  ในสมยัก่อนชาวบา้นขดุเรอืกนัได้

แทบทุกหลงัคาเรอืน โดยตอ้งไปตอ้นชา้งปา่มาลากไม ้บางบา้นมฝีีมอืมากกวา่คนอื่น กอ็าจทาํเผื่ อ

เพือ่นหรอืทาํถวายวดัดว้ย) เป็นพาหนะในการเดนิทาง  โดยการถ่อเรอืไป “นอก”จะตอ้งผ่านเกาะแก่ง

ต่างๆ น้ําลกึและเชีย่วกราก รวมทัง้อาจมอีนัตรายจากผูร้า้ยและสตัวร์า้ย ชาวบา้นจงึมกัถ่อเรอืไป 

“นอก” พรอ้มๆ กนัเป็นกลุ่ม ใชเ้วลา 1 คนืคอืออกจากวดัครีวีงตอนเยน็ จะไปสวา่งเช้ าทีบ่า้นของ

พวกนอกทีป่ากแมน้ํ่า สมยันัน้ผูห้ญงิกถ่็อเรอืได ้นอกจากการรวมกลุ่มถ่อเรอืไป “นอก” แลว้กจิกรรม

หลกัๆ ของชาวครีวีงในสมยันัน้   คอื การรวมกลุ่มกนัมาช่วยเหลอืงานทีว่ดั ไมว่่าจะเป็นการสรา้งและ

พฒันาอุโบสถของวดั การช่วยงานบุญต่างๆ ทัง้งานบวช ทอดผา้ปา่ ทอดกฐนิ และงานฌาปนกจิศพ 

ซึง่กจิกรรมต่างๆ ทีว่ดัไดเ้ป็นตวัประสานความผกูพนัสามคัคขีองสมาชกิในชุมชนนบัแต่อดตีจวบจน

ปจัจบุนั  

 การรวมกลุม่ของชาวบา้นครีวีงในช่วงเวลาดงักลา่วจงึเป็นไปเพือ่การดาํรงชพีเป็น สาํคญั มี

วถิชีวีติหากนิอยูก่บัปา่  พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ในวิ ถธีรรมชาตทิรพัยากร  และสิง่แวดลอ้มอุดม

สมบรูณ์  ทาํสวนสมรมเป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ  ซึง่เป็นภมูปิญัญาทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่โบราณ  
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 เหตุการณ์วาตภยัทีแ่หลมตะลุมพุกในปี พ .ศ. 2505 ไดนํ้าความเปลีย่นแปลงมาสูช่มุชนครีี

วงอยา่งใหญ่หลวง นอกจากบา้นเรอืนและเรอืกสวนไรน่าของชาวครีวีงจะไดร้บัความเสยีหายจากลม

พายดุงักลา่วมากพอควรแลว้ ทางน้ําลกึทีช่าวบา้นใชเ้ป็นเสน้ทางในการคมนาคมสายหลกักไ็ดถ้กูดนิ

พงัทลายทบัถมจนตืน้เขนิ ทาํใหบ้ทบาทของเรอืขดุและชวีติผจญภยัของชาวเรอืเหนือแหง่บา้นขนุน้ํา

ตอ้งยตุลิงสิน้เชงิในช่วงเวลาดงักล่าว ชาวครีวีงใน ยคุนัน้หาไดย้อ่ทอ้ต่อภยัพบิตัดิงักล่าวไม ่พ่อท่าน

เถื่อน เจา้อาวาสวดัครีวีงในสมยันัน้ไดนํ้าชาวบา้นมาช่วยกนัขดุเจาะภเูขาเพือ่สรา้งถนน และบุกเบกิ

เสน้ทางเพื่อใหส้ามารถหาบผลไมอ้อกไปแลกเปลีย่นกบัชุมชนภายนอกไดอ้กีครัง้ (ขวญัใจ เอมใจ ; 

และ พรพไิล เลศิวชิา. 2537: 76-77) 

  วถิกีารผลติของชาวครีวีงในยคุ นัน้ ยงัเป็นไปในลกัษณะทาํไปแค่พออยูพ่อกนิ และ

แลกขา้วปลาอาหารมาไดบ้า้งเท่านัน้ หลงัจากเหตุการณ์ วาตภยั การปลกูพชืสวนกย็งัคงใชว้ธิตีาม

แบบฉบบัของบรรพบุรษุ คอืปลกูพชืต่างพนัธโ์ดยไมแ่ยกแปลง หรอืทีเ่รยีกกนัมาถงึปจัจบุนัว่า “สวน

สมรม” แมว้า่สวนผลไมค้รีวีงจะใหผ้ลผลติดมีาก แต่กไ็มม่คีวามจาํเป็นทีช่าวบา้นจะตอ้งจบัจองขยาย

พืน้ทีเ่พาะปลกู เพราะผลไมย้งัไมเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดในช่วงเวลาดงักล่าว ผลผลติจะมากหรอื

น้อยกไ็มส่ามารถแปรเปลีย่นเป็นเงนิตราได ้ ขอ้จาํกดัดงักลา่วทาํใหท้ีด่นิในครีวีงไมม่คีว ามหมาย

ดงัเช่นไรน่าในทีร่าบ ซึง่มคีวามหมายทัง้ในแง่ เศรษฐกจิ และในแงศ่กัดนิายศถาบรร ดาศกัดิ ์การถอื

ครองทีด่นิของผูค้นในชุมชนจงึไมแ่ตกต่างกนัมากนกั  

  หลงัจากเกดิอุทกภยัในปี พ .ศ. 2518 ภยัพบิตัใินครัง้น้ีแมว้า่จะไมร่นุแรงมาก แต่ก็

สรา้งความเสยีหายใหแ้ก่บา้นเรอืน และไรน่าของชาวบา้นไมน้่อย ภยัทางธรรมชาตทิัง้ 2 ครัง้น้ี 

ทาํลายการสะสมทุนและความอุดมสมบรูณ์มัง่คัง่ของครีวีงลงไปมาก กรมการพฒันาชุมชน ไดเ้ขา้มา

ส่งเสรมิและใหแ้นวคดิเกีย่วกบัการจดัตัง้กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติโดยผ่านทางพฒันาการจงัหวดั  

พฒันาการอาํเภอ และในปีเดียวกนัผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช รว่มกบั นายอาํเภอลานสกา  

ไดม้โีครงการใหท้างองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพฒันาถนนหนทาง และใหแ้นวคดิเรือ่งชุมชน

พึง่ตนเองแก่บา้นครีวีง  กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติบา้นครีวีง ก่อตัง้ขึน้ในปี พ .ศ. 2523 เพื่อช่วย

ปลดหน้ีสนิของชาวบา้นจา กนายทุนและ ธกส . ทลีะรายๆ รวมทัง้ช่วยใหช้าวบา้นไมต่อ้งก่อหน้ีใหม่

กบันายทุนเอกชนหรอืธกส . อกีต่อไป เพราะมกีลุ่มออมทรพัยค์อยช่วยเหลอืเรือ่งน้ีอยูแ่ลว้ 

นอกจากน้ีชาวบา้นยงัสามารถนําเงนิทีเ่หลอืจากการใชจ้า่ยมาออมไวก้บักลุม่ออมทรพัย ์และเงนิ

เหลา่น้ีกไ็หลเวยีนอยูใ่นหมูบ่า้นในรปูเงินกู ้และเงนิสวสัดกิารต่างๆ เพราะชาวบา้นเกอืบทัง้หมดหนั

มาใชบ้รกิารฝาก- ถอน- กู ้จากกลุ่มออมทรพัยข์องตนเอง  (องค์การบริหารส่วนตําบลกําโลน 

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช, 2553. ออนไลน์)   

 ปี  2528 – 2529  หมูบ่า้นครีวีงโด่งดงัทีสุ่ด  เน่ืองมาจากการไดร้ ั บคดัเลอืกใหเ้ป็นหมูบ่า้น

อาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง  (อ.พ.ป.) อนัดบั 1 ทัง้ในการประกวดของจงัหวดัและภาค และไดร้ ั บ

รางวลัชมเชยพเิศษในระดบัประเทศ ไดร้บัเงนิรางวลั 100,000 บาท เพือ่นํามาพฒันาหมูบ่า้น  โดย

ทางชุมชนครีวีงไดฝ้ากเงนิจาํนวนน้ีไวก้บักลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลิ ต ในปีเดยีวกนัหมูบ่า้นครีวีง
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ไดร้บัรางวลัหมูบ่า้นแผน่ดนิธรรมแผน่ดนิทองอกีดว้ย เน่ืองมาจากพระครนิูเทศธรรมรกัษ์  พระสงฆ์

สายธรรมทตูไดอ้บรมและพฒันาจติใจชาว ครีวีงใหล้ด ละ เลกิอบายมขุ พรอ้มทัง้ใหต้ัง้ใจทาํงานและ

ประพฤตติวัในทางทีด่ ีนอกจากน้ี การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสมทบ กบัชาวบา้นในการนําไฟฟ้าจากตวั

อาํเภอลานสกาเขา้มาสูช่มุชน 

  หลงัจากทีชุ่มชนชาวครีวีงถูกอุทกภยัเมือ่ปีพ .ศ. 2531 และสรา้งความเสยีหายใหแ้ก่

หมูบ่า้นเป็นอยา่งมากนัน้ ชาวชุ มชนครีวีงไดก่้อตัง้กองทุนเตมิสเีขยีวใส่เขาหลวงรว่มกบัองคก์ร

ภายนอก เช่น สวนสรา้งสรรคน์าคร- บวรรตัน์และมลูนิธไิทยรฐั ฯลฯ เพื่อปกป้องและฟ้ืนฟูชุมชนครีี

วงเอาไวก่้อนทีจ่ะมกีารบุกรกุทาํลายต่อไป โดยการปีนเขาขึน้ไปปลกูตน้ไทรตรงรอยทีข่นุพงั บนเขา

หลวง จดัทาํกระสนุกลา้ไมเ้พือ่ยงิขึน้ไปปลกูในพืน้ทีท่ีไ่มส่ามารถเดนิเทา้ขึน้ไปถงึไดป้ลกูตน้ประดู่

และตน้ไทรตลอดแนวถน นคนดนิรมิคลอง ทีช่ลประทานขดุลอกใหม ่ทัง้คลองบ่อและคลองท่าดี

รวมทัง้รเิริม่กจิกรรมการรณรงคใ์นรปูแบบอื่นๆ เช่น จดัเดนิปา่ทศันศกึษาเขาหลวง การฟ้ืนฟู

สภาพแวดลอ้มหลงัมหาอุทกภยั การปลกูปา่ทดแทน เพือ่กระตุน้ชาวบา้นในการอนุรกัษเ์ขาหลวง

ไมใ่หต้ดัไมท้าํลายปา่และใหก้ารอบรมเกีย่วกบัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ  (สายสุนีย ์สงิหทศัน์ . 

2548: 91-123) บทเรยีนราคาแพงทีช่าวครีวีงไดร้บัจากอุทกภยัปี พ .ศ. 2531 ที่นําไปสูก่ารจดัตัง้ 

กองทุนเตมิสเีขยีวใส่เขาหลวง ทีเ่กดิขึน้จากความคดิของชาวครีวีงเองนัน้ ในเวลาต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่

เป็น “ชมรมการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษบ์า้นครีวีง”
 

  ภายหลงัจากเหตุการณ์ภยัแลง้ในปี พ.ศ. 2538 หลงัจากทีช่าวบา้นไมส่ามารถจะขยาย

พืน้ทีเ่พาะปลกูไดอ้กี รายไดห้ลกัจากการทาํสวนจงึถกูกระทบจากปจัจยัดา้นราคาทีห่าความแน่นอน

มไิดม้ากขึน้ เพราะพวกเขาไมส่ามารถขยายกําลงัการผลติไดอ้กีต่อ ไป ปญัหาดงักล่าวยิง่รนุแรงขึน้

เมือ่เกดิภยัแลง้ในปี พ .ศ. 2538 ซึง่สง่ผลใหต้น้ไมต้ายเป็นจาํนวนมาก ทีร่อดอยูไ่ดก้ใ็หผ้ลผลติ

น้อยลงกวา่เดมิมาก ทาํใหห้ลายครวัเรอืนตอ้งประสบภาวะชกัหน้าไมถ่งึหลงั ตดิหน้ีตดิสนิกนัมากขึน้ 

กลุ่มผูนํ้าไดร้ว่มกนัหาทางออกสาํหรบัปญัหาดงักล่า ว โดยมแีนวคดิจะสรา้งอาชพีเสรมิขึน้ในชุมชน

เพื่อรองรบัความไมแ่น่นอนของรายไดจ้ากอาชพีหลกั  ประกอบกบัมลูนิธโิกมลคมีทองซึง่เป็นองคก์ร

พฒันาเอกชนทีเ่ขา้มาช่วยฟ้ืนฟูหมูบ่า้นครีวีงหลงัจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในตอนนัน้กม็แีนวคดิที่

สอดคลอ้งกนั ทางมลูนิธจิงึไดท้าํเรือ่งข องบประมาณจากสถานทตูออสเตรเลยีประจาํประเทศไทย

เพือ่นํามาสง่เสรมิอาชพีในหมูบ่า้นภายใต ้ “โครงการพฒันาอาชพีเสรมิเพือ่การรกัษธ์รรมชาติ ” เมือ่

ผูนํ้าชุมชนนําเรือ่งดงักลา่วลงไปปรกึษากบัชาวบา้น พบวา่ชาวบา้นหลายคนมคีวามสนใจทีจ่ะ

ประกอบอาชพีเสรมิ นอกจากน้ีพวกเขายงัตอ้งการอ าชพีเสรมิทีส่อดคลอ้งกบัอาชพีหลกั ใชว้ตัถุดบิ

ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ และ ไมเ่ป็นภยัต่อสิง่แวดลอ้ม หลงัจากปรกึษาหารอืกนัในเวลาต่อมา กเ็กดิกลุ่ม

ต่างๆขึน้ดว้ยกนั 5 กลุม่ไดแ้ก่ กลุม่เสรพีฒันาซึง่เป็นกลุม่เยาวชนในหมูบ่า้นทีผ่า่นการฝึกอบรมมา

จากโรงเรยีนผูนํ้าของทางมลูนิธโิกมลคมีทอง กลุ่มทุเรยีนกวน กลุ่มผา้มดัยอ้มสธีรรมชาต ิกลุ่มใบไม้  

(แยกตวัออกมาจากกลุ่มมดัยอ้ม ) กลุม่ขยายพนัธุไ์มแ้ละกลุม่แมบ่า้นทาํขนม  (วถิชีวีติแล ะระบบ

เศรษฐกจิชุมชน. 2550: 17-18) ในเวลาต่อมา กลุม่ต่างๆเหลา่น้ีไดพ้ฒันาความสามารถในการผลติ , 

การตลาดและการบรหิ ารจดัการกลุม่จนกา้วเขา้สูค่วามเป็นกลุม่ธรุกจิชุมชนแนวหน้าของภมูภิาค 
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และกลุ่มเหล่าน้ีกลายเป็นแมแ่บบการพฒันาใหก้บัอกีหลายๆ  กลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  และในปจัจบุนักลุม่

ธุรกจิชุมชนของหมูบ่า้นครีวีงมทีัง้หมด 10 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี(วถิชีวีติและระบบเศรษฐกจิชุมชน . 2550: 

17-18) 

   1) กลุม่แมบ่า้นทาํขนม กลุม่แมบ่า้นทาํขนมเริม่ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ .ศ. 2540 

เริม่แรกผูนํ้ากลุม่คนปจัจบุนัคอื คณุ สคุดิ นิลสวุรรณ และสมาชกิในครอบครวัทาํขนมไข่ , ขนมปยุ

ฝ้าย ขายอยูใ่นหมูบ่า้นเป็นอาชพีเสรมิอยูแ่ลว้ พอดช่ีวงนัน้มลูนิธโิกมลคมีทองไดเ้ขา้มาสง่เส รมิกลุ่ม

อาชพีต่างๆ ภายในหมูบ่า้น ประกอบกบัลกูสาวของพีส่คุดิเพิง่เรยีนวธิทีาํเคก้จากวชิาคหกรรมที่

วทิยาลยั ผูนํ้าและสมาชกิในเวลานัน้ไดช่้วยกนัชกัชวนเพือ่นบา้นอกีหลายคนเขา้รว่มโครงการกลุม่

อาชพีเสรมิดงักลา่ว จนไดก่้อตัง้เป็นกลุม่แมบ่า้นทาํขนมขึน้ในปีนัน้ โดยรบัสมาชกิเพิม่รวมเป็น 14 คน  

กจิกรรมหลกัๆของกลุ่มในปจัจบุนัไดแ้ก่ การผลติ ขนมเคก้ ขนมโมจ ิขนมเป๊ียะ ขนมไข ่ขนมคุกกี ้

โดนทั สง่ขายตามรา้นคา้ในชุมชน นอกจากน้ีทางกลุม่ยงัรบัทาํเคก้วนัเกดิใหก้บัคนในชุมชนดว้ย 

   2) กลุม่แมบ่า้นถนอมอาหาร ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ .ศ. 2546 โดยสมาชกิเหน็พอ้ง

ตอ้งกนัทีจ่ะหาอาชพีเสรมิในช่วงทีว่า่งจากการทาํสวน ประกอบกบัในช่วงเวลานัน้กลุม่ธรุกจิชุมชนที่

เกดิขึน้ก่อนหน้าต่างกป็ระสบความสาํเรจ็ในระดบัทีน่่าชืน่ชมหลายกลุม่ สมาชกิจงึไดต้กลงใจ

รวมกลุม่กนัทาํสม้แขกกวน เพราะสมาชกิเกอืบทุกคนเคยกวนทุเรยีนขายมาก่อ น ในขณะเดยีวกนั

สม้แขกกเ็ป็นพชืเศรษฐกจิชนิดหน่ึงของหมูบ่า้นซึง่ชาวบา้นกนิ็ยมปลกูกนัมากดว้ย ดงันัน้โอกาสที่

ธุรกจิดงักล่าวจะเตบิโตและเป็นทางเลอืกในการสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บักลุ่มกม็คีวามเป็นไปไดส้งู 

ปจัจบุนักลุม่แมบ่า้นถนอมอาหารมสีมาชกิอยูด่ว้ยกนั 8 คน 

   3) กลุ่มแปรรปูน้ําผลไม ้ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ .ศ. 2543 เน่ืองจากในเวลานัน้ กลุม่

ธรุกจิชุมชนทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้าน้ีต่างประสบความสาํเรจ็ในการทาํธรุกจิมาก ประกอบกบัสมาชกิต่าง

เลง็เหน็ถงึศกัยภาพในการนําผลไมท้ีค่รีวีงมปีลกูอยูม่ากมายหลายชนิดมาแปรรปูเป็นสนิคา้ชนิดใด

ชนิดหน่ึ ง  ในทีส่ดุสมาชกิกไ็ดต้ดัสนิใจรว่มกนัทีจ่ะทาํน้ําผลไมส้ง่ขายในชุมชน ซึง่ธรุกจิดงักลา่ว

กาํลงัไดร้บัความนิยมมากในขณะนัน้  โดยกลุม่ไดร้บัความช่วยเหลอืในเรือ่งกรรมวธิกีารผลติจาก

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตนครศรธีรรมราช และไดร้บัการสนบัสนุนดา้นเงนิกูจ้าก

กองทุนเพือ่ชุมชนของธนาคารออมสนิดว้ย ในช่วงก่อตัง้ กลุม่แปรรปูน้ําผลไมม้สีมาชกิประจาํอยู ่10 คน 

และ สมาชกิสมทบอกี 20 คน และในช่วงเวลาต่อมาคอืในปี พ .ศ. 2546 ทางกลุ่มไดเ้ปลีย่นมาผลติ

ไวน์แทน เน่ืองจากในช่วงเวลานัน้ กลุม่ประสบกบัปญัหารมุลอ้มในหลายดา้น ซึง่ผูเ้ขยีนจะไดข้ ยาย

ความในหวัขอ้ปจัจยัดา้นการตลาด 

   4) กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร  จากการทีผู่นํ้ากลุม่คอื ป้าลบี เกดิความสนใจทีจ่ะผลติ

ไวน์ผลไมเ้ป็นอาชพีเสรมิภายหลงัจากทีไ่ดอ่้านเรือ่งการทาํธรุกจิดงักลา่วในหน้าหนงัสอืพมิพ ์

ประกอบกบัชุมชนเองกม็ผีลไมม้ากมายหลายชนิด จงึไดช้กัชวนเพื่อ นสมาชกิจากกลุม่แมบ่า้นครีวีง

เดมิใหม้ารว่มกนัคดิและช่วยกนัผลติไวน์เพือ่ขายภายในชุมชน กลุม่แมบ่า้นเกษตรกรผลติไวน์จงึถอื

กาํเนิดขึน้ในปี พ.ศ. 2541 โดยมสีมาชกิรว่มกนัก่อตัง้จาํนวน 6 คน 



12 

 

   5) กลุ่มสตรคีรีธีรรม ส่วนใหญ่เคยสมาชกิรุน่แรกๆของกลุ่มมดัยอ้ม แต่แยกตวั

ออกมากเน่ืองจากมแีนวคดิเรือ่งวฒันธรรมการทาํงานทีแ่ตกต่างกนั กลา่วคอื เมือ่กลุม่มดัยอ้มเริม่มี

ยอดสัง่ซือ้สงูขึน้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารขยายการผลติและแบ่งหน้าทีเ่ป็นฝา่ยต่างๆใหช้ดัเจนขึน้ คลา้ย

รปูแบบการทาํงานบรษิทั ทาํใหเ้กดิช่องวา่งในการสานสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นสมาชกิด้ วยกนัมากขึน้ 

ส่งผลใหเ้กดิการแบ่งก๊กแบ่งพวก และลุกลามจนกลายเป็นความขดัแยง้ระหว่างกนั สมาชกิกลุ่มน้ีจงึ

ไดข้อแยกตวัออกมาตัง้กลุ่มใหมข่ึน้ ประกอบกบัช่วงนัน้ การผลติไวน์ค่อนขา้งแพรห่ลาย และไดร้บั

ความสนใจทัง้จากชุมชนเอง รวมทัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัดว้ย กลุม่สตรคีรี ี ธรรมจงึถอืกาํเนิดขึน้ ในปี 

พ.ศ. 2545 โดยมสีมาชกิรว่มก่อตัง้ 8 คน 

   6) กลุ่มทุเรยีนกวน ก่อตัง้เมือ่ พ .ศ. 2538 ภายใตก้ารประสานงานของมลูนิธี

โกมลคมีทอง (โครงการพฒันาอาชพีเสรมิเพือ่การอนุรกัษธ์รรมชาต ิสนบัสนุนโดยสถานทตู

ออสเตรเลยี) โดยทางมลูนิธไิดว้างแผนรว่มกนักบัชาวบา้นทีส่นใจประมาณ 9-10 คนในการทาํธรุกจิ

ดงักลา่ว เริม่แรกทางกลุม่ไดนํ้าทุเรยีนกวนทีผ่ลติจากวตัถุดบิของสมาชกิเอง มาวางขายหน้ารา้น 

ปรากฎวา่ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วและคนทีเ่ขา้มาดงูานในหมูบ่า้นมากทเีดยีว นอกจากน้ี

ทางกลุม่ยงัไดนํ้าสนิคา้ไปวางจาํหน่ายในง านเทศกาลต่างๆ เช่น งานสตรสีากล , งานเมอืงทองธานี , 

งานทีส่ถานทตูออสเตรเลยีจดัขึน้ เป็นตน้ ในกาลต่อมา กลุม่ยงัไดข้ยายฐานลกูคา้ประจาํทัง้ในเมอืง

และต่างจงัหวดัเพิม่ขึน้มากพอควร ตอนน้ีกลุ่มทุเรยีนกวนมสีมาชกิหลกัอยูด่ว้ยกนั 9 คน ซึง่เป็น

สมาชกิแรกก่อตัง้ดว้ยกนัทัง้สิน้ 

   7) กลุ่มลายเทยีน ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ .ศ. 2545 โดยสมาชกิเดมิของกลุ่มมดัยอ้ม

บางสว่นทีไ่ดแ้ยกตวัออกมาเพือ่พฒันาผลติภณัฑผ์า้บาตกิ (ผูเ้ขยีนเองคดิว่าการแยกตวัน่าจะเกดิ

จากความคดิทีไ่มต่รงกนัและปญัหาความขดัแยง้ภายในระหวา่งสมาชกิ ) ในตอนเริม่กจิการกลุม่

ใหม่ๆ สมาชกิกลุม่ไดร้ว่มแรงกนัพฒันากลุม่โดยไมไ่ดเ้งนิคา่จา้งตดิต่อนกนั 3 เดอืนซึง่ถอืเป็นเรือ่ง

ทา้ทายสาํหรบัการตัง้กลุม่ใหมม่าก ในขณะน้ีกลุม่ลายเทยีนมสีมาชกิดว้ยกนัทัง้สิน้ 15 คน โดย

กจิกรรมหลกัของกลุม่ คอืการผลติผา้บาตกิสธีรรมชาตแิละนําผา้บาตกิมาตดัเยบ็เป็นผลติภั ณฑ์

ต่างๆ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า ผา้เชด็หน้าเป็นตน้ 

   8)  กลุม่หตัถกรรม  รเิริม่จากกลุม่ชาวบา้นทีม่คีวามมุง่มัน่และแนวคดิเดยีวกนัใน

การอนุรกัษง์านหตัถกรรมพืน้บา้น และเกดิจากผูนํ้ากลุม่คอืคณุวรีะ เขนย พยายามแกป้ญัหาการ

วา่งงานในชุมชน ผนวกกบัพีว่รีะประสบอุบตัเิหตุ ทาํใหไ้มส่ามารถทาํสวนไดเ้หมอืนแต่ก่อนซึง่สง่ผล

กระทบต่อรายไดภ้ายในครอบครวัคอ่นขา้งมาก พีว่รีะจงึไดร้ว่มมอืกบัชาวบา้นทีม่ฝีีมอืในดา้นน้ีและ

มแีนวคดิทีต่รงกนัจดัตัง้เป็นกลุม่หตัถกรรมขึน้ในปี พ .ศ. 2542 ทัง้น้ีเพื่ออนุรกัษ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ที่

มมีาแต่คราวบรรพบุ รษุ โดยเริม่แรกกลุ่มไดย้ดึผลติภณัฑจ์กัรสานเป็นกจิกรรมหลกั (การสานหมา

ตอ้ กระดง้ โตระ๊ กระชอน เจอย และตะกรา้) หลงัจากนัน้ไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑจ์ากกะลามะพรา้ว

ขึน้ในปี พ.ศ. 2544 
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   9)  กลุ่มใบไม ้ เป็นสมาชกิดัง้เดมิทีแ่ยกตวัออกมาจากกลุ่มมดัยอ้ม เน่ืองจาก

ความเห็นเกีย่วกบัการพฒันาอาชพีทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุม่มดัยอ้มตอ้งการใหก้ารผลติผา้มดัยอ้มสี

ธรรมชาตเิป็นอาชพีเสรมิ ในขณะทีก่ลุม่ใบไมต้อ้งการใหท้าํเป็นอาชพีหลกั เพราะถา้หยดุทาํไป

นานๆ สมาชกิอาจลมืได ้นอกจากน้ียงัอาจทาํใหก้ารพฒันาผลติภณัฑข์องกลุม่ไมก่า้วหน้าเท่าทีค่วร 

ในตอนแรกทีส่มาชกิแยกตวัออกมาจดัตัง้กลุม่ใบไมน้ัน้  ชาวบา้นยงัไมเ่ขา้ใจวตัถุประสงค ์โดยต่าง

คดิวา่ทาํเพือ่ธรุกจิมากกวา่จะทาํเพือ่ชุมชน แต่หลงัจากทาํมาได ้ 1 ปี ทุกคนกเ็ขา้ใจ และปญัหาที่

เกดิขึน้กไ็ดค้ลีค่ลายไป 

   10) กลุ่มมดัยอ้มสธีรรมชาต ิกลุ่มเริม่ก่อตัง้โดยการปรกึษาหารอืกนัของสมาชกิรุน่

ก่อตัง้เพื่อจดัหาอาชพีเสรมิใหแ้ก่สมาชกิในชุมชน ประกอบกบัช่วงเวลานัน้มลูนิธโิกมลคมีทองไดเ้ขา้

มาช่วยสนบัสนุนกจิกรรมดา้นอาชพีเสรมิในหมูบ่า้น  และไดแ้นะนํากลุม่ใหผ้ลติผา้มดัยอ้ม และนําผา้

ทีย่อ้มแลว้มาแปรรปูเป็นผลติภณัฑต่์างๆ เช่น เสือ้ผา้ , กระเป๋า เป็นตน้ เมือ่สมาชกิกลุม่นําขอ้เสนอ

ดงักลา่วมาปรกึษาหารอืกนั กไ็ดข้อ้สรปุรว่มกนัวา่ จะเลอืกธรุกจิดงักลา่วเป็นอาชพีเสริ ม โดยมี

เหตุผลอยู ่3 ประการคอื ประการทีห่น่ึง การผลติผา้มดัยอ้มเป็นการประยกุตภ์มูปิญัญาดัง้เดมิของ

การทอผ้ ายอ้มสธีรรมชาตขิองบรรพบุรษุ  ประการทีส่อง กลุม่สามารถจดัหาวตัถุดบิต่างๆ เช่น 

เปลอืกผลไม้ , ใบไมแ้ละรากไม ้เป็นตน้ ทีจ่ะนํามาผลติสยีอ้มธรรมชาติ  ไดอ้ยา่งงา่ยดายภายใน

ชุมชน และประการสดุทา้ย การผลติผา้มดัยอ้มสธีรรมชาตสิอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ดมิทีก่ลุม่ตัง้ไว้

คอื จะตอ้งเป็นกจิกรรมทีไ่มท่าํลา ยธรรมชาตแิละวถิชีวีติของชาวครีวีง ซึง่การยอ้มดว้ยสธีรรมชาติ

แบบน้ีถอืเป็นการนําวสัดทุีเ่หลอืใชใ้นธรรมชาตมิาหมนุเวยีนสรา้งรายไดใ้หก้บัสมาชกิภายในชุมชน

นัน่เอง 

 จากการศกึษาวถิชีวีติตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนัของชาวครีวีง จะเหน็ไดว้า่เป็นชุมชนที่

พึง่พาอาศยัซึง่กนัแ ละกนั ทัง้คนในชุมชนและชุมชนกบัธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ ชุมชนบา้นครีวีงมี

การรวมกลุม่ทาํกจิกรรมหลากหลายกจิกรรม  เช่น กลุม่ทาํผา้มดัยอ้มสธีรรมชาต ิ กลุม่หตัถกรรม  

กลุ่มสมนุไพร  เป็นตน้ ทาํใหเ้กดิความสามคัคใีนชุมชนและกลายเป็นชุมชนเขม้แขง็ในทีส่ดุ  กจิกรรม

ทีด่าํเนินกา รในแต่ละประเภท  กลุ่มองคก์รจะเน้นผลผลติทีไ่ดจ้ากวตัถุดบิในชุมชนเป็นหลกั          

จากทรพัยากรทีม่ ี อยู ่ชุมชนไดม้กีารนําวตัถุดบิจากธร รมชาตมิาแปรรปูเป็นผลติภณัฑต่์าง ๆ อยา่ง

คุม้ค่า  โดยไมก่ระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 1.4 ข้อมลูของกลุ่มมดัย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง 

  กลุ่มมดัยอ้มสธีรรมชาต ิเริม่ก่อตัง้โดยการปรกึษาหารอืกนัของสมาชกิรุน่ก่อตัง้เพือ่

จดัหาอาชพีเสรมิใหแ้ก่สมาชกิในชุมชน ในตอนแรกมสีมาชกิรว่มก่อตัง้ทัง้สิน้ 10 คน และกลุ่มไดร้บั

เงนิทุนกอ้นแรกจากมลูนิธโิกมลคมีทองเป็นเงนิ 25,000 บาทเพือ่ใชเ้ป็นทุนหมนุเวยีนในการซือ้

อุปกรณ์ สว่นดา้นการปรบัภมูทิศัน์ อาคารแสดงสนิคา้ไ ดง้บสนบัสนุนจากการเคหะแห่งชาต ิ จาํนวน 

70,000 บาท และอาคารเอนกประสงคไ์ดง้บประมาณจากโครงการมยิาซาวา่ นอกจากน้ีทางมลูนิธยิงั

ไดใ้หค้วามอนุเคราะหพ์าสมาชกิกลุม่ไปศกึษาดงูานภายนอกชุมชนดว้ย เพือ่นํารปูแบบการบรหิาร
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จดัการดังกลา่วมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารกลุม่ต่อไปในอนาคต  นอกจากน้ีกลุม่ ไมม่กีารระดมหุน้

เพือ่การลงทุน จงึไมม่กีารปนัผลกาํไรใหแ้ก่สมาชกิ และใชเ้งนิทุนทีไ่ดจ้ากมลูนิธเิป็นทุนหมนุเวยีน

การผลติมาจนถงึปจัจบุนัน้ี  

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาติ 

 

  กลุ่มมดัยอ้มสี ธรรมชาตแิบ่งสมาชกิออกเป็น 2 กลุ่ม คอื คณะกรรมการและสมาชกิ 

โดยคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 หมวด คอื คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการฝา่ย สว่น

สมาชกิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มยอ้มผา้ดว้ยสธีรรมชาต ิกลุ่มแปรรปูผลติภณัฑ ์และกลุ่มผา้

บาตกิสธีรรมชาต ิกลุม่มดัยอ้มสธีรรมช าตบิา้นครีวีง จะใหส้มาชกิทุกคนออมทรพัยแ์ละสิน้ปีการมี

การปนัผลใหแ้ก่สมาชกิ นอกจากน้ีกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง ยงัก่อตัง้สหกรณ์รา้นคา้เพือ่ให้

สมาชกิเชือ่ของไปใชก่้อน และจะมกีารจา่ยคา่แรงทาํงานทุกเดอืน โดยเฉลีย่แลว้จะไดป้ระมาณ 

3,500 – 5,000 บาทต่อคน  หมวดสมาชกิมดีว้ยกนั 3 กลุ่มยอ่ย  ดงัน้ี  (กลุ่มผูผ้ลติกลุ่มมดัยอ้มสี

ธรรมชาตบิา้นครีวีง. 2555: ออนไลน์) 

  1) สมาชกิยอ้มผา้ดว้ยสธีรรมชาต ิมจีาํนวน 22 คน ในกระบวนการผลติงานยอ้มผา้สี

ธรรมชาตเิป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน เพราะในช่วงฤดฝูนนัน้ไดส้ทีีไ่มเ่หมอืนฤดแูลง้ จงึเป็นเรื่ องทีก่ลุ่ม

ยอ้มผา้ตอ้งคดิหาวธิกีารทีจ่ะทาํใหไ้ดค้ณุภาพเป็นทีต่อ้งการของกลุม่ลกูคา้ สมาชกิยอ้มฯ จะมา

ทาํงานทุกวนัโดยแยกกลุ่มยอ้มตามชนิดของวสัดุทีใ่ชย้อ้ม  

  2) สมาชกิแปรรปูผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้ม มสีมาชกิจาํนวน 29 คน และงานแปรรปู

ผลติภณัฑม์อียู ่2 กรณ ีดงัน้ี กรณทีี่  1 ถา้ออกแบบผลติภณัฑเ์องแลว้นํามาเสนอทางกลุ่ม เมือ่ฝา่ย

การตลาดของกลุม่รบัไวพ้จิารณาทดลองวางจาํหน่าย กรณจีาํหน่ายได ้ทางฝา่ยการตลาดของกลุม่ก็

จะสัง่ใหผู้อ้อกแบบผลติต่อไป และถา้สมาชกิทีอ่อกแบบผลติภณัฑช์นิดนัน้ผลติใหล้กูคา้ไมท่นั ทาง

ฝา่ยบรหิารจะเรยีกสมาชกิทีอ่อ กแบบชิน้งานมาคยุเพือ่ใหส้มาชกิท่านอื่นช่วยผลติ กรณทีีจ่าํหน่าย
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ไมไ่ดท้างฝา่ยการตลาดกจ็ะสัง่ใหห้ยดุการผลติ กรณทีี ่ 2 ถา้ออกแบบเองไมไ่ด ้ทางกลุ่มจะมแีบบให้

ผลติ โดยทางกลุม่จะกาํหนดชิน้งานวา่ใหผ้ลติคนละกีช่ิน้ เพราะถา้ผลติมากเกนิไปจะมปีญัหาเรือ่ง

สนิคา้คา้งสต๊อก 

  3) สมาชกิบาตกิ งานบาตกิเป็นงานทีเ่ขยีนสดีว้ยสธีรรมชาต ิมสีมาชกิดว้ยกนั 6 คน 

  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสรา้งการบรหิารจดัการกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาติ 

 

  ในสว่นของดา้นปญัหาและอุปสรรคข์องกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิ ปญัหาทีเ่กดิขึน้มกั

เป็นปญัหาดา้นการผลติมากกวา่การบรหิารจดัการ สามารถแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

   1) ในช่วงฤดฝูน การยอ้มสมีกัไมไ่ดม้าตรฐาน และจะไดส้ไีมเ่ขม้เน่ืองจากเปลอืก

ไมห้รอืวสัดทุีใ่ชส้มีน้ํีาเขา้ไปเจอืปน นอกจากน้ีผา้ทีใ่ชย้อ้มมกัจะขึน้รา ทาํใหต้อ้งหยดุการผลติ 

   2) เน้ือผา้ทีซ่ือ้มาบางครัง้ไมไ่ดม้าตรฐาน คอืยอ้มไมต่ดิส ีกลุ่มฯ จาํเป็นตอ้ง

แสวงหาโรงงานผลติผา้ทีม่คีณุภาพเหมาะสาํหรบัยอ้มสธีรรมชาต ิ

   3) บางครัง้มกีารสัง่ซือ้เขา้มาเป็นจาํนวนมาก ทาํใหต้อ้งเรง่ผลติและไมม่สีนิคา้

วางขายหน้ารา้น 

   4) บางปีน้ําทีใ่ชย้อ้มผา้มไีมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะช่วงฤดแูลง้ ทาํใหส้มาชกิยอ้มผา้สี

ธรรมชาตไิมส่ามารถยอ้มผา้ได ้จาํเป็นตอ้งหาวธิกีารเพือ่แกป้ญัหาเฉพาะหน้า โดยการนําเอาน้ําบ่อ

หรอืจากแหลง่น้ําอื่นมาใช ้
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  กลุม่มดัยอ้มมคีวามไดเ้ปรยีบในเรือ่งภมูปิญัญาการยอ้มสธีรรมชาตแิละวตัถุดบิทีใ่ชใ้น

การยอ้มส ีซึง่สามารถหาไดง้า่ยภายในชุมชน  ผา้ทีใ่ชใ้นกา รผลตินัน้จะนําเขา้มาจากโรงงานในตวั

เมอืง โดยกลุ่มจะทาํการมดัยอ้มผา้ในโรงเรอืนการผลติของกลุ่ม หลงัจากนัน้จะส่งไปตดัเยบ็ทีบ่า้น

ของสมาชกิ ในกรรมวธิกีารผลติสว่นแรกนัน้ยงัเป็นการใชป้จัจยัการผลิ ตทีไ่มซ่บัซอ้นนกั เช่น เตา

เชือ้เพลงิ ถ่าน ภาชนะสาํหรบัตม้ เป็นตน้ ซึง่ยงัคงเน้นการใชแ้รงงานเป็นหลกั สาํหรบัการเยบ็นัน้ ก็

ใหส้มาชกิกลุม่แปรรปูดาํเนินการในการผลติต่อไป 

  สิง่ทีน่่าสนใจของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง คอืกระบวนการยอ้มสธีรรมชาติ

จากวตัถุดบิทีม่อียูใ่นพืน้ถิน่ในสวนสมรม เช่น เปลอืกมงัคดุ เปลอืกสะตอ เปลอืกมะเนียง ใบหู กวาง    

เป็นตน้ ซึง่การยอ้มผา้ดว้ยสธีรรมชาตเิป็นภมูปิญัญาของมนุษยท์ีค่ดิคน้และสบืทอดกนัมาแต่โบราณ  

สแีละการใชป้ระโยชน์สารสทีีไ่ดจ้ากพชืเพือ่ใชย้อ้มผา้และตกแต่งเครือ่งมอืเครือ่งใชม้มีานานกวา่  

2,000 ปี  

 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

 2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัการย้อมสีธรรมชาติ 

  การยอ้มผา้ดว้ยสธีรรมชาตเิป็นภมูปิญัญาของมนุษยท์ีค่ดิคน้และสบืทอดกนัมาแต่

โบราณ สแีละการใชป้ระโยชน์สารสทีีไ่ดจ้ากพชืเพือ่ใชย้อ้มผา้และตกแต่งเครือ่งมอืเครือ่งใชม้มีานาน

กว่า 2,000 ปี รายงานครัง้แรกในการใชค้รามในจนีมอีายมุากกวา่  6,000 ปี (พรีศกัดิ ์วรสนุทโรสถ ; 

และคนอื่นๆ . 2554: 27) สยีอ้มธรรมชาตสิว่นใหญ่ไดจ้ากพชื  เปลอืกไม้ ใบไม้ และรากไม้ มขีัน้ตอน

เพือ่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิเป็นสต่ีางๆ  ไดส้วยงามแปลกตาต่างจากสวีทิยาศาสตร์  จากภมูปิญัญาไทยมี

รายงานของผูใ้หญ่ทีใ่หค้วามรูส้บืทอดกนัมานัน้ พบวา่สจีา กธรรมชาตทิีย่งัใชอ้ยูใ่นปจัจบุนัน้ีมหีลาย

ประเภท ไดแ้ก่ สใีนกลุ่มสแีดงจะไดจ้ากรากยอ    แก่นฟาง ลกูคาํแสด  เปลอืกสมอ รงัของครัง่  สใีน

กลุม่ใหส้คีราม มกัไดจ้ากตน้ครามหรอืตน้ฮอ่มโดยใชร้ากและใบตน้ครามผสมกบัปนูขาวและน้ํากลุม่

สเีหลอืง ไดจ้ากแก่นเขหรอืแก่นแกแล แก่นขนุน เน้ือไมข้องตน้หมอ่น  ใบเสนียด  ยางของตน้ธงทอง 

แก่นของสพุรรณกิาร ์สเีขยีวตองอ่อน ไดจ้ากเปลอืกของตน้มะพดู เปลอืกผลทบัทมิ แก่นแกแล รวม

กบัตน้คราม ใบหกูวาง  เปลอืกและผลสมอ  พเิภกใบสม้ปอ่ยผสมกบัผงขมิน้  ใบสบัปะรดอ่อนใบแค    

สดีาํไดจ้ากลกูมะเกลอืลกูกระจายตน้กระเมง็ผ ลและเปลอืกของสมอ  เป็นตน้ (กรมวชิาการเกษตร . 

2549: ไมป่รากฏเลขหน้า) ศนูยว์ชิาการและเทคโนโลยสีิง่ทอพืน้บา้นไดใ้หค้วามหมายของสธีรรมชาติ

ไวว้า่ สธีรรมชาติ คอื สทีีส่กดัไดจ้ากวตัถุดบิจากแหล่งธรรมชาตเิช่น พชื สตัว ์และแรธ่าตุต่างๆ ซึง่

เกดิขึน้มาจากกระบวนการตามธรรม ชาต ิสธีรรมชาตมิบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัวถิกีารดาํรงชวีติของ

มนุษยม์ายาวนานนบัตัง้แต่สมยัโบราณ มนุษยไ์ดเ้รยีนรูท้ีจ่ะนําสจีากวสัดธุรรมชาตมิาใชใ้นกจิกรรม

ต่างๆ เช่น ทาสตีามรา่งกาย สขีองภาชนะเครือ่งป ัน้ดนิเผา ยอ้มสิง่ทอ เครือ่งใช ้เครือ่งนุ่งหม่  

ภาพวาดฝาผนงั และเป็นสว่นประกอบในพธิกีรรมต่างๆตามความเชือ่ของแต่ละทอ้งถิน่ (ศนูยว์ชิาการ

และเทคโนโลยสีิง่ทอพืน้บา้น . 2550: ออนไลน์) ตามความรูด้า้นภมูปิญัญาไทยแต่โบราณจงึสบืทอด

ต่อกนัมาเป็นองคค์วามรูสู้ล่กูหลาน แต่เน่ืองจากการเตรยีมสธีรรมชาตนิัน้ยุง่ยาก ไมส่ะดวกสบาย 



17 

 

เสยีเวลา และที่ สาํคญัคอื มคีวามคงทนต่อการใชง้านตํ่า  จงึทาํใหค้นหนัไปนิยมใชส้สีงัเคราะห์   

เน่ืองจากหาซือ้ไดง้า่ย สะดวกต่อการนําไปใช ้มสีสีดกวา่สธีรรมชาต ิสามารถเตรยีมใหม้สีต่ีางๆ ตาม

ความตอ้งการไดง้า่ย สคีงทน ไมต่กสงีา่ย ทนต่อการซกัลา้งและแสงแดด  ดงันัน้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง

กระแสโลกนิยมหลงใหลในวฒันธรรมการใชส้จีากการสงัเคราะหด์ว้ยเคมเีน่ืองจากใหส้สีนัคงทน

สวยงามสดใส ซึง่กย็งันิยมใชม้าถงึในปจัจบุนั 

  แต่อยา่งไรกต็ามผลจากการทีป่ระชากรโลกรวมทัง้ประชาชนคนไทยใชส้ารเคมมีากขึน้ 

มผีลกระทบต่อระบบสิง่แวดลอ้มมากมาย เพราะสสีงัเคราะหส์ว่นใหญ่มี โครงสรา้งทางเคมเีป็นสารที่

มอีนัตรายต่อสขุภาพ และก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม (สุรยี ์ฟูตระกูล; และคนอื่น ๆ. 2543: A1) 

ประกอบกบัทศันคตขิองคนไทยเริม่ใส่ใจกบัความรูภ้มูปิญัญาไทยมากขึน้ กระแสความตื่นตวัเกีย่วกบั

แหล่งวตัถุดบิจากฟอสซลิทีก่ําลงัจะหมดไป กระแสเกี่ ยวกบัอนัตรายจากสสงัเคราะหบ์างตวั เป็นตน้

กาํเนิดสารก่อมะเรง็ได ้รวมทัง้กระแสความรนุแรงของสภาวะมลพษิสิง่แวดลอ้ม ลว้นมสีว่นผลกัดนั

ใหก้ระแสการยอ้มสธีรรมชาตพิลกิฟ้ืนคนืกลบัมาอกีครัง้หน่ึง (อนนัตเ์สวก เห่วซึง่เจรญิ; และคนอื่น .ๆ 

2543: 2-3)  

  การใช้ สธีรรมชาตมิปีร ะวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน ปจัจบุนัสยีอ้มผา้จากวตัถุดบิ

ธรรมชาตวิฒันธรรมการ ยอ้มผา้ดว้ยสธีรรมชาตติามภมูปิญัญาดัง้เดมิ  เป็นสิง่สาํคญัทีผู่ว้จิยัเหน็วา่ 

การสง่เสรมิใหม้กีารใชส้จีากธรรมชาต ิควรมกีารศกึษาวสัดธุรรมชาตใินทอ้งถิน่ทีส่ามารถเป็นวสัดใุห้

สธีรรมชาตไิด้  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสยีอ้ม ใหก้บัชุมชนทอ้งถิน่ ไดม้ทีางเลอืกจากวสัดุ

ธรรมชาตทิีห่ลากหลาย การใชว้สัดุใหส้ทีนแทนกนัไดต้ามฤดกูาลของพชื และเฉดสยีอ้มจากธรรมชาตทิี่

หลากหลายมากยิง่ขึน้ 

 2.2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัวสัดท่ีุให้สีธรรมชาติ 

  วสัดกุารใหส้ธีรรมชาตสิว่นใหญ่จะไดจ้ากพรรณไมน้านาชนิด ซึง้ไดจ้ากสว่นต่างๆของ

พรรณไม ้บางสไีดจ้ากเปลอืก บางสไีดจ้ากแก่น บางสไีดจ้ากใบ บางสไีดจ้ากรากทีอ่ยูใ่นดนิ ถงึแมว้่า

จะเกบ็มาจากตน้เดยีวกนั บางครัง้กใ็หส้ทีีแ่ตกต่างกนั หากเกบ็คนละเวลา คนละเดอืน คนละฤด ูก็

อาจจะใหส้ทีีแ่ตกต่างกนัออกไ ป การนําพรรณไมท้ีใ่หส้ยีอ้มธรรมชาตมิาใชน้ัน้ ตอ้งอาศยัความ

ชาํนาญบวกกบัการสงัเกต เพราะการยอ้มสธีรรมชาตใินอดตีมสีไีมม่ากนกั พชืบางชนิดใหส้โีดยตรง 

บางชนิดไมไ่ดใ้หส้ ีแต่เป็นสว่นประกอบสาํคญั สามารถนํามาผสมผสานรว่มกบัพรรณไมท้ีใ่หส้ี

โดยตรงได ้ทาํใหก้ารยอ้มมสีสีนัทีส่วยสดงดงาม 

  จากการสมัภาษณ์ประธานกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง ไดก้ลา่วถงึสธีรรมชาติ

โดยสรปุไดว้่า กวา่จะไดส้ธีรมชาตทิีส่วยงามได ้ตอ้งผา่นการทดลองมานบัไมถ่ว้น ตอ้งสงัเกตและ

จดจาํ บางครัง้ยงัขอ้งเกีย่วกบัการเกบ็สะสมพรรณไมท้ีจ่ะใช ้สบีางสตีอ้งมกีารยอ้มรองพืน้ เสยีก่อน

แลว้นํามายอ้มทบัอกีทจีงึจะไดส้ทีีต่อ้งการ หรอือาจจะตอ้งยอ้มหลายๆครัง้ และยงัตอ้งคาํนึงถงึว่า

ตอ้งยอ้มสใีดก่อนหลงัอกีดว้ย เพราะผลลพัจะใหส้ทีีแ่ตกต่างกนั  การยอ้มซํ้ากนัหลายๆครัง้ เมือ่ผา้

ผา่นการซกัรดีนานไปสกีจ็ะซดีจางลงและจะทาํใหส้รีองนัน้แยม้ขึน้มาแทนเพ ราะผา่นการยอ้มทบั

นัน่เอง (อาร ีขนุทน. 2554: สมัภาษณ์) 
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  การยอ้มสธีรรมชาตจิากวสัดตุ่างๆ  กจ็ะไดส้ทีีอ่อกมาแตกต่างกนัไป  ตามภมูปิญัญา

ของผูย้อ้มผา้ในอดตีซึง่มคีวามชาญฉลาดเป็นอยา่งยิง่ในการคดิคน้เอาสิง่ทีม่อียูต่ามธรรมชาตแิละ

ใกลต้วัมาทาํการทดลอง  จากการช่างสงัเกตุ  ช่างคดิและจดจาํ  จงึทาํใหบ้รรพชนในรุน่ต่อๆมาต่าง

ยดึถอืเอาวธิกีารดงักลา่วมาใช ้อนัเป็นผลใหเ้กดิประโยชน์อยา่งมากมายแก่อนุชนรุน่หลงัและต่อๆไป  

การยอ้มสธีรรมชาตมิแีหลง่ทีม่าของส ี 3 แหล่ง ไดแ้ก่ สทีีไ่ดจ้ากสตัว ์เช่น ครัง่ แหล่งสทีีไ่ดจ้ากแร

ธาตุ เช่น ดนิแดง ดนิลกู รงั ดนิโคลน และสดุทา้ยคอืแหลง่สทีีไ่ดจ้ากพชื เป็นสทีีไ่ดจ้ากสว่นต่างๆ 

เช่น ราก ใบ ลาํตน้ เป็นตน้  จะเหน็ไดจ้ากตวัอยา่งวสัดใุชย้อ้มสจีากธรรมชาตใินตารางต่อไปน้ี  (การ

ยอ้มผา้สธีรรมชาตทิางเลอืกเพือ่สิง่แวดลอ้ม. 2554: ออนไลน์) 

 

ตาราง 1 ตวัอยา่งวสัดุใชย้อ้มสจีากธรรมชาติ 

 

แหล่งให้สี ส่วนท่ีใช้ สีท่ีได้ 

กระโดน เปลอืกของลาํตน้ ครมี-น้ําตาล 

ประดู ่ เปลอืกของลาํตน้ ครมี-น้ําตาล 

ยอปา่ เปลอืกของลาํตน้ ครมี 

ละมดุ เปลอืกของลาํตน้ ครมี 

หาด เปลอืกของลาํตน้ น้ําตาล-น้ําตาลอ่อน 

เพกา เปลอืกของลาํตน้ เหลอืงไพล-ทอง 

ขนุน แก่นของลาํตน้ เหลอืง-เหลอืงเขม้ 

ฝาง แก่นของลาํตน้ สม้แดง -มว่งแดง-แดงชมพ ู

หางนกยงูไทย แก่นของลาํตน้ ชมพ ู

แกว้ ใบ เหลอืง-เหลอืงน้ําตาล 

ขีเ้หลก็ ใบ เหลอืง-ครมีเหลอืง 

เตย ใบ เขยีวอ่อน 

หกูวาง ใบ เหลอืง-น้ําตาลเหลอืง 

กระเจีย๊บ ดอก เทาเขยีว - น้ําตาลมว่ง - แดง 

อญัชนั ดอก น้ําเงนิมว่ง-เขยีว-ฟ้าน้ําเงนิ-ฟ้าเขยีว 

ผลทบัทมิ เปลอืกของผล เหลอืง-น้ําตาลเหลอืง 

ผลมะเกลอื ทัง้ผล น้ําตาล-น้ําตาลเทา-ดาํ 

มะพรา้วสด เปลอืกของผล น้ําตาล-น้ําตาลแดง-เทา 

ผลหมอ่น ทัง้ผล มว่งเขม้-มว่งแดง-มว่ง-เขยีวอ่อน 

ครัง่ รงั แดงสม้-แดงมว่ง-แดงเลอืดหม ู
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

แหล่งให้สี ส่วนท่ีใช้ สีท่ีได้ 

พมิาน ตน้ เทาอมดาํ 

พมิาน+ประดู ่ ตน้ เทาเขม้ 

มงัคุด เปลอืกของผล น้ําตาลอ่อน-น้ําตาลเขม้ 

สบูเ่ลอืด ตน้ เขยีว 

หมากคณูอ่อน ผล ครมีเหลอืง 

ตน้หญา้มน ใบ+ตน้ เขยีวตองอ่อน 

หนามกนัทิง้ เปลอืก น้ําตาล 

ลกูคณูอ่อน ทัง้ลกู น้ําตาลทอง 

ลกูคณูแหง้ ทัง้ลกู น้ําตาลแดง 

ตน้มอืเสอืปา่ ตน้+ใบ เขยีวไพล 

ขนวน ใบ ครมีอมเหลอืง 

 

  ดว้ยภมูปิญัญาทีส่บืทอดกนัมาผนวกกบัความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ี

อยูข่องหมูบ่า้นครีวีง ทาํใหก้ลุ่มมดัยอ้มสธีรรมชาตขิองหมูบ่า้นครีวีง ใชว้สัดุทีม่อียูใ่นชุมชน  เช่น 

เปลอืกมงัคุด เปลอืกสะตอ เปลอืกลกูเนียง เปลอืกเงาะ ใบหกูวาง เป็นตน้ เป็นสยีอ้มธรรมชาตแิละ

ใหส้สีนัตามธรรมชาต ินํามาผลติเป็นผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋า เสือ้ผา้ 

ผา้พนัคอ ผา้เชด็หน้า เป็นตน้ สามารถช่วยสรา้ง รายไดใ้หก้บั ชุมชน สาํหรบัการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยั

เลง็เหน็ถงึความสาํคญัใน การศกึษา เพือ่พฒันา วสัดธุรรมชาตใินทอ้งถิน่ทีใ่หส้ธีรรมชาติ  ซึง่เป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาสยีอ้มใหก้บัชุมชน ไดม้ทีางเลอืกจากวสัดธุรรมชาตทิีห่ลากหลาย การใชว้สัดุ

ใหส้ทีนแทนกนัไดต้ามฤดกูาลของพชื และเฉดสยีอ้มจากธรรมชาติ  ผูว้จิ ัยมุง่เน้นไปยงัสยีอ้ม

ธรรมชาตทิีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอ ซึง่เป็นวตัถุดบิทีม่อียูม่ากมายในสวนสมรมของครีวีง  ในการยอ้มสี

ของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีงจงึนําเปลอืกสะตอมาใชเ้ป็นวสัดทุีใ่หส้เีทาในการยอ้ม  

    2.2.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของสะตอ 

    สะตอ  มชีือ่เรยีกในภาษาทอ้ งถิน่ทางภาคกลางและภาคใตว้า่ กะตอ สะตอ 

ส่วนทีม่าเลย ์ยะลา ปตัตานี เรยีกว่า ปะตา ปตัเต๊าะ ทีม่าเลย-์ สตูลเรยีก ปาไต ปะตอ มชีื่อ

ภาษาองักฤษว่า ทวสิ คลสัเตอร ์บนี (Twisted Cluster Bean) และสตนิคบ์นี (stink bean) มชีือ่

วทิยาศาสตรว์า่ เปอรเ์คยี สปีชโิอซ่า (Perkia speciosa Hassk.) จดัอยูใ่นวงศเ์ลก็กูมโินซ ี

(Leguminosae) วงศย์อ่ย มโิมซาซอีี ้(Mimosaceae)  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์สะตอเป็นไมข้นาด

กลางถงึขนาดใหญ่ ศุงประมาณ 30 เมตร ลาํตน้เปลาตรง เรอืนยอดแตกกิง่กา้นสาขาเป็นทรงพุม่แผ่

กวา้ง กิง่อ่อนมขีนปกคลมุประปราย เปลอืกลาํตน้เรบีหรอืลอกเป็นสะเกด็เลก็น้อย สน้ํีาตาลอ่อนหรอื
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ชมพแูกมน้ําตาล  (สรุยี ์ภมูภิมร ; และอนนัต ์คาํคง . 2551: 478) สะตอ เป็นพชืผกัยนืตน้ทีม่ถีิ่น

กาํเนิดในภาคใตข้องประเทศไทย ปจัจบุนัสะตอจดัเป็นพชืผกัเศรษฐกจิชนิดหน่ึง ทีม่คีวามสาํคญั 

เพราะมผีูนิ้ยมบรโิภคทัว่ไป สะตอเป็นพชืผั กทีม่รีสชาตดิ ีสามารถนํามารบัประทานสด และปรงุ 

อาหารไดห้ลายชนิด มคีณุคา่ทางอาหารสงู และมคีณุคา่ทางสมนุไพรดว้ย คอืช่วยลดความดนัโลหติ

และช่วยลดน้ําตาล ในเลอืดผลผลติของสะตอในอดตีไดจ้ากการเกบ็จากปา่และเกษตรกรปลกูแซม

กบัพชืหลกัชนิดอื่นๆ แต่ในปจัจบุนัมผีูนิ้ยมรบัประ ทานสะตอกนัมากขึน้จงึทาํใหค้วามตอ้งการ

บรโิภคสะตอมแีนวโน้มสงูขึน้ สง่ผลใหม้ผีูส้นใจปลกูสะตอกนัอยา่งแพรห่ลายเกอืบทุกภาคของ

ประเทศ(บทความวทิยรุายการสาระความรูท้างการเกษตร. 2547: ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ฝกัสะตอบนตน้ตามธรรมชาติ 

 

    พนัธุ ์สะตอม ี 3 ชนิด คอื สะตอข้ าว ลกัษณะฝกัเลก็  เมลด็เลก็ แต่ใหผ้ลมาก 

พนัธุต่์อมา สะตอดาน ฝกัใหญ่ เมลด็แขง็ แต่ใหผ้ลน้อยกว่า และพนัธุท์ีส่าม คอื สะตอแต ฝกัแขง็ 

เมลด็แขง็ ขึน้ในปา่ลกึ ไมนิ่ยมรบัประทาน  ในปจัจบุนัสะตอเป็นทีนิ่ยมรบัประทานอยูท่ ัว่ไปทุกภาค

ในประเทศไทย สะตอสามารถนํามาประกอบอาหารไดห้ลากหลายชนิดโดยใชเ้มลด็ในฝกั นอกจากน้ี

สะตอยงัเป็นทีนิ่ยมบรโิภคกนัในแถบประเทศเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตห้ลายประเทศ ในปจัจบุนัไดม้ี

การพสิจูน์แลว้วา่ สะตอ สามารถปลกูในพืน้ทีท่างภาคตะวนัออกไดน้อกจากภาคใต ้จงึมกีารปลกู

สะตอในลกัษณะพชืเศรษฐกจิแทนการปลกูเพื่อบรโิภค ภายในครวัเรอืน พืน้ทีก่ารปลกูสะตอจงึมี

เพิ่มขึน้เรือ่ยๆ (สรุยี ์ภมูภิมร; และอนนัต ์คาํคง. 2551: 482) 

    สาํหรบัสะตอเป็นผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดจ้ากสวนสมรมของบา้นครีวีง 

อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช เปลอืกสะตอเมือ่เหลอืใชจ้ากการเกบ็เกีย่วและการแปรรปู

แลว้ ชาวบา้นกจ็ะนําเปลอืกมาเป็นวสัดใุหส้ใีนการยอ้มสผีา้ฝ้ายโดยมอีงคป์ระกอบของสารช่วยยอ้ม

หรอืสารกระตุน้สจีากธรรมชาตดิว้ยเช่นกนั 
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   2.2.2 สารช่วยยอ้มหรอืสารกระตุน้สี 

    พชืแต่ละชนิดทีนํ่ามายอ้มใชเ้สน้ใยธรรมชาตมิกีารตดิสี และคงทนต่อการขดัถู

หรอืแสงไมเ่ท่ากนัขึน้ อยูก่ ั บองคป์ระกอบภายในของพชืและเสน้ใยทีนํ่ามาใชย้อ้ม จงึมกีารใช้

สารประกอบต่างๆ มาเป็นตวัช่วยในการทาํใหเ้สน้ใยดดูซบัสใีหส้เีกาะเสน้ใยไดแ้น่นขึน้ มคีวาม

ทนทานต่อแสง และการขดัถเูพิม่ขึน้ ซึง่เรยีกวา่ สารช่วยยอ้ม และสารช่วยใหส้ตีดิ สารเหลา่น้ี

นอกจากจะเป็นตวัจบัยดึส ีแล ะเพิม่การตดิสใีนเสน้ใยแลว้ยงัช่วยเปลีย่นเฉดสใีหเ้ขม้จาง หรอืสดใส 

สว่างขึน้  สารช่วยยอ้มหรอืสารกระตุน้สี 0 

     1) สารช่วยยอ้มเคม ี (มอรแ์ดนท์) หมายถงึ วตัถุธาตุทีใ่ชผ้สมสเีพือ่ใหส้ี

ตดิแน่นกบัผา้ทีย่อ้มส่วนใหญ่เป็นเกลอืของโลหะพวกอลมูเินียม เหลก็ ทองแดง ดี บุก โครเมยีม 

สาํหรบัมอรแ์ดนทท์ีแ่นะนําใหใ้ชส้าํหรบัการยอ้มระดบัอุตสาหกรรมในครวัเรอืนเป็นสารเคมเีกรด

การคา้ ซึง่มรีาคาถกู คณุภาพเหมาะสมกบังาน มวีธิกีารใชง้านทีส่ะดวกโดยการชัง่ ตวง วดัพืน้ฐาน 

แลว้นําไปละลายน้ําตามอตัราสว่นทีต่อ้งการและหาซือ้ไดง้า่ยจากรา้นคา้สารเค มทีางวทิยาศาสตร ์

หรอืทางการแพทยท์ัว่ไป สารมอรแ์ดนทท์ีใ่ชก้นัทัว่ไปคอื 

เป็นสารทีช่่วยใหส้ตีดิกบัเสน้ดา้ยดขีึน้และเปลีย่นเฉดสี

ธรรมชาตใิหเ้ปลีย่นแปลงไปจากสเีดมิ ในสมยัโบราณจะใชก้ารเตมิมลูหรอืปสัสาวะสตัวล์งไปในถงั

ยอ้ม ปจัจบุนัมี การใชส้ารทีไ่ดจ้ากทัง้สารเคมแีละสารธรรมชาตดิงัน้ี  (ศนูยว์ชิาการและเทคโนโลยี   

สิง่ทอพืน้บา้น. 2550: ออนไลน์)  

      -  สารสม้ (มอรแ์ดนทอ์ลมูเินียม) จะช่วยจบัยดึสกีบัเสน้ดา้ยและ ช่วย

ใหส้สีด สวา่งขึน้ มกัใชก้บัการยอ้มส ีน้ําตาล-เหลอืง-เขยีว  

      -  จนุส ี(มอรแ์ดนทท์องแดง ) ช่วยใหส้ตีดิและเขม้ขึน้ ใชก้บัการยอ้ม 

สเีขยีว- น้ําตาล ขอ้แนะนําสาํหรบัการใชม้อรแ์ดนทท์องแดง คอื ไมค่วรใชใ้นปรมิาณทีม่ากเกนิไป

เพราะจะทาํใหเ้กดิการตกคา้ง ของทองแดงในน้ําทิง้หลงัการยอ้มได ้ 

      -  เฟอรสัซลัเฟต (มอรแ์ดนทเ์หลก็ ) เหลก็จะช่วยใหส้ตีดิเสน้ดา้ยและ

ช่วยเปลีย่นเฉดสธีรรมชาตเิดมิจ ากพชืเป็นสโีทน เทา –ดาํ ซึง่มอรแ์ดนเหลก็มขีอ้ด ีคอื สามารถ

ควบคุมปรมิาณการใชไ้ด ้แต่มขีอ้ควรระวงัคอืไมค่วรใชใ้นปรมิาณทีม่ากเกนิไปเพราะเหลก็จะทาํให้

เสน้ดา้ยเป่ือย 

     2) สารช่วยยอ้มธรรมชาต ิ(มอรแ์ดนทธ์รรมชาติ )1 หมายถงึ สารประกอบ

น้ําหมกัธรรมชาต ิทีช่่วยในการยดึสี และบางครัง้ทาํใหเ้ฉดสเีปลีย่น เช่น น้ําปนูใส น้ําดา่ง น้ําโคลน 

และน้ําบาดาล 

 

      -  น้ําปนูใส ไดจ้ากปนูขาวทีใ่ชก้นิกบัหมาก หรอืทาํจากปนูจากการ

เผาเปลอืกหอย โดยละลายปนูขาวในน้ําสะอาด ทิง้ไวใ้หต้กตะกอน จะไดน้ํ้าปนูใสมาใชเ้ป็นสารช่วย

ยอ้มต่อไป 
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      -  น้ําด่าง หรอืน้ํา ขีเ้ถา้ ไดจ้ากขีเ้ถา้พชื เช่น ส่วนต่างๆ ของกลว้ย 

ตน้ผกัขม เปลอืกของผลนุ่น กากมะพรา้ว เป็นตน้ เลอืกพชืชนิดใดชนิดหน่ึงทีย่งัสดๆ นํามาผึง่แดด

ใหห้มาด จากนัน้เผาใหเ้ป็นขีเ้ถา้สขีาว นําขีเ้ถา้ไปใสใ่นอ่างทีม่น้ํีาอยู ่กวนใหท้ัว่ทิง้ไว ้ 4 – 5 ชัว่โมง

ขีเ้ถา้จะตกตะกอน นําน้ําทีไ่ดไ้ปกรองใหส้ะอาดแลว้จงึนําไปใชง้าน เรยีกวา่ “น้ําดา่งหรอืน้ําขีเ้ถา้ ” 

อกีวธิหีน่ึงนําขีเ้ถา้ทีไ่ดไ้ปใส่ในกระป๋องทีเ่จาะรเูลก็ๆ รองกน้ดว้ยปยุฝ้าย หรอืใยมะพรา้วใส่ขีเ้ถา้จน

เกอืบเตม็ กดใหแ้น่นเตมิน้ําใหท่้วมขีเ้ถา้ แขวนกระป๋องทิง้ไว ้รองเอาแต่น้ําด่างไปใชง้าน 

      -  กรด ไดจ้ากพชืทีม่รีสเปรีย้ว เช่น น้ํามะนาว น้ําใบหรอืฝกัสม้ปอ่ย 

น้ํามะขามเปียก 

      -  น้ําบาดาล หรอื น้ําสนิมเหลก็ จะใชน้ํ้าบ่อบาดาลทีเ่ป็นสนิม หรอืนํา

เหลก็ไปเผาไฟใหแ้ดงแลว้นําไปแช่ในน้ํา ทิง้ไว ้3 วนัจงึนําน้ําสนิมมาใชไ้ด ้น้ําสนิมจะช่วยใหส้เีขม้ขึน้ 

ใหเ้ฉดสเีทา-ดาํเหมอืนมอรแ์ดนทเ์หลก็ แต่ถา้สนิมมากเกนิไปจะทาํใหเ้สน้ใยเป่ือยไดเ้ช่นกนั 

      -  น้ําโคลน เตรยีมจากโคลนใตส้ระ หรอืบ่อทีม่น้ํีาขงัตลอดปี ใชด้นิ

โคลนมาละลายในน้ําเปลา่สดัสว่นน้ํา 1 สว่นต่อดนิโคลน 1 สว่นจะช่วยใหไ้ดโ้ทนสเีขม้ขึน้ หรอืโทนสี

เทา-ดาํเช่นเดยีวกบัน้ําสนิม 

    สุรยี ์ฟูตระกูลไดก้ล่าวถงึ1การใชส้ารช่วยยอ้มในการยอ้มผา้ไวโ้ดยสรปุไดว้่า 

สามารถยอ้มได ้3 วธิ ีคอื (1

     - การใชต้อ้งนําเสน้ใยแช่สารละลายมอรแ์ดนก่อนการยอ้มส ี 

     - นําเสน้ใยทีต่อ้งการยอ้มมายอ้มในน้ําสทีีใ่ส่มอรแ์ดนพรอ้มกนัแลว้ 

สุรยี ์ฟูตระกูล; และคนอื่นๆ. 2543: 22) 

     - ยอ้มเสน้ใยดว้ยน้ําสก่ีอนแลว้จงึนําไปยอ้มกบัสารมอรแ์ดนภายหลงั 

    สารฝาด หรอื แทนนิน สารแทนนินจะมอียูใ่นสว่นต่างๆ ของพชืทีม่รีสฝาด

และขม มกัจะเป็นของเหลวทีข่บัออกมาจากเปลอืก ลาํตน้ และส่วนอื่นๆของพชื โดยเฉพาะใบ ผล

และปุม่ปม (พรีศกัดิ ์วรสนุทโรสถ ; และคนอื่นๆ . 2544: 21-22) เช่น ลกูหมาก เปลอืกเพกา เปลอืก

สเีสยีด เปลอืกผลทบัทมิ เปลอืกประดู่ ใบยคูา ใบเหมอืดแอ เป็นตน้ ซึง่สารดงักล่าวมคีุณสมบตัช่ิวย

ใหส้ตีดิกบัเสน้ดา้ยไดด้ขีึน้ โดยการตม้สกดั น้ําฝาด หรอืแทนนินจากพชืดงักลา่ว แลว้นําเสน้ดา้ยตม้

ยอ้มกบัน้ําฝาดก่อน จากนัน้จงึนําเสน้ดา้ยไปยอ้มกบัน้ําสยีอ้มอกีครัง้ 

 

    โปรตนีจากน้ําถัว่เหลอืง ใชต้ม้กบัเสน้ดา้ยก่อนการยอ้มสเีพือ่ช่วยในการเพิม่

โปรตนีบนเสน้ดา้ยทาํใหส้ามารถยอ้มสตีดิไดด้มีากขึน้ ทางญีปุ่น่จะชุบฝ้ายไหมดว้ยน้ําถัว่เหลอืงก่อน

เสมอ โดยแช่ไว ้1 คนื ยิง่ทาํใหส้ตีดิมาก ในญีปุ่น่การสธีรรมชาตทิัง้หมดแช่เสน้ใยดว้ยน้ําถัว่เหลอืง

เสมอ 
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    เกลอืแกง จะใชผ้สมกบัน้ําสยีอ้มเพื่อช่วยใหส้ตีดิเสน้ดา้ยไดง้า่ยขึน้ 

    วธิกีารยอ้มแบ่งออกเป็น 2 วธิดีงัน้ี 

     1) การยอ้มเยน็ หรอืการยอ้มแบบหมกั เป็นสยีอ้มทีไ่ดจ้ากพชื เช่น ผล

มะเกลอื หอ้ม และคราม เป็นการยอ้มสจีากพชืทีม่กีรรมวธิกีารยอ้มโดยไมใ่ชค้วามรอ้น แต่อาศยั

คณุสมบตัธิรรมชาตขิองสารส ีและปฏกิริยิาเคมทีางธรรมชาตช่ิวยใหส้ารสตีดิกบัเสน้ใย โดยจะหมกั

เสน้ใยไวใ้นน้ํายอ้มทีอุ่ณหภมูปิกต ิซึง่พชืแต่ละชนิดจะมรีายละเอยีดวธิกีารยอ้มทีแ่ตกต่าง กนัตาม

ชนิดของสารสทีีไ่ดจ้ากพชื 

     2) การยอ้มแบบรอ้น สยีอ้มธรรมชาตทิีใ่ชก้ารยอ้มแบบรอ้น จะเป็นสยีอ้ม

ทีไ่ดจ้ากพชืทัว่ไปและครัง่ โดยจะนําวตัถุดบิยอ้มสมีาสบัใหล้ะเอยีดแลว้ตม้ใหเ้ดอืดเพื่อสกดัสารสี

ออกจากพชื จากนัน้จงึทาํการยอ้มกบัเสน้ใย จะมกีารใชค้วามรอ้นและสาร ช่วยยอ้มช่วยใหส้ารสตีดิ

กบัเสน้ใย 

1

    ขอ้ดขีองสธีรรมชาต ิ

     -  1

     -  น้ําทิง้จากกระบวนการผลติไมเ่ป็นอนัตรายต่อ สิง่แวดลอ้ม 

 ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 

     -  วตัถุดบิหาไดง้า่ยในชุมชนไมต่อ้งใชส้เีคมทีีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ  

     -   การยอ้มสธีรรมชาตสิามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เป็นความรูท้ีเ่พิม่พนู

ขึน้ตามประสบการณ์ สามารถ ถ่ายทอดใหแ้ก่คนรุน่หลงั เป็นภมูปิญัญาของทอ้งถิน่ 

     -   สธีรรมชาตมิคีวามหลากหลาย ตามชนิด อายแุละ สว่นของพชืทีใ่ช ้

ตลอดจนชนิดของสารกระตุน้หรอืขัน้ ตอนการยอ้ม 

     -   การย้ อมสธีรรมชาตทิาํใหเ้หน็คณุคา่และรูจ้กัใชป้ระโยชน์ของ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

     -   ความสมัพนัธร์ะหวา่งคนยอ้มสกีบัตน้ไม ้ยอ่มก่อให ้เกดิความรกั ความ

หวงแหน และเรยีนรูท้ีจ่ะอนุรกัษ์ และปลกูทดแทนเพื่อการผลติทีย่ ัง่ยนื 

  

1

    ขอ้จาํกดัของสธีรรมชาติ 

1

     -   ปรมิาณสารสใีนวัตถุดบิยอ้มสมีน้ีอย ทาํใหย้อ้มไดส้ไีมเ่ขม้ หรอืตอ้งใช ้

วตัถุดบิปรมิาณมาก 

1

     -   ปญัหาดา้นการผลติคอืไมส่ามารถ ผลติไดใ้นประมาณมากและไม่

สามารถผลติสตีามทีต่ลาดตอ้งการ 

1

     -   สซีดีจางและมคีวามคงทนต่อแสงตํ่า 

1

     -   คณุภาพการยอ้มสธีรรมชาตขิึน้อยูก่บัปจัจยัหลายปร ะการ ซึง่ควบคมุ

ไดย้าก การยอ้มสใีหเ้หมอืนเดมิจงึทาํไดย้าก 

     -   ในการยอ้มสธีรรมชาตถิา้ไมม่วีธิกีาร และจติสาํนึกในการใชท้รพัยากร

อยา่งยัง่ยนืยอ่มจะกลายเป็นการทาํลายสิง่แวดลอ้มได ้
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3. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคนิคการมดัย้อม 

 3.1 ต้นกําเนิดและประวัติของการมัดย้อม 

  ยพุนิศร ีสายทอง ไดก้ลา่วถงึประวตัคิวามเป็นมาของการทาํมดัยอ้มไวว้า่ การมดัยอ้ม

บนผนืผา้ไดเ้คยทาํกนัมาเกอืบทุกสว่นของโลก ในสมยัเอเซยีโบราณแผข่ยายไปยงัตอนกลางของ

ทวปีอนิเดยีไปยงัมาเลเซยีและขา้มไปยงัแอฟรกิา การทอผา้ซึง่มมีาแต่โบราณนอกจากจะขดุพบใน

สมยัจนีโบราณแลว้ยั งมาจากพวกคาราวานสมยัก่อน มหีลกัฐานปรากฏวา่การมดัยอ้มไดเ้กดิขึน้ใน

ตอนตน้ราชวงศถ์งัของจนี ราวปี ค .ศ.618-906 ต่อจากนัน้ไดแ้พรห่ลายไปยงัญีปุ่น่ เมือ่ฝ้ายและผา้

ฝ้ายเป็นทีรู่จ้กักนัมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี ต่อมาในศตวรรษที่ 19 คนทัว่ไปกส็ามารถทาํผา้ฝ้ายมดั

ยอ้มเป็นอุตส าหกรรมครวัเรอืนได ้เน่ืองจากการอุตสาหกรรมไดเ้ขา้มามบีทบาทมากขึน้ (ยพุนิศร ี

สายทอง. 2544: 12-13)  

  การมดัยอ้มเป็นการตกแต่งลวดลายผา้ดว้ยเทคนิคเก่าแก่ทีด่ชีนิดหน่ึง คาดวา่มตีน้

กําเนิดในเอเชยีและแพรก่ระจายลงไปทางใตข้องอนิเดยีถงึหมูเ่กาะมลายแูลว้ไปถงึอฟัรกิา กา ร

แพรก่ระจายนัน้ไปตามเสน้ทางของคาราวาน ไดข้ดุพบเศษผา้เก่าแก่บนทางสายไหม (Silk Road) 

ซึง่เป็นเสน้ทางจากจนีไปสูเ่ปอรเ์ซยีร ์และพอ่คา้จะลาํเลยีงสนิคา้ ผา้มดัยอ้มและผา้ชนิดอื่นๆ จากถิน่

หน่ึงไปสูอ่กีถิน่หน่ึงบ่อยๆ กรรมวธิกีารยอ้มชนิดมดัยอ้มน้ียงัคงทาํกนัในเสฉวน (Szechwan) และยู

นาน (Yunan) ในจนีตอนใต ้ผา้ทีก่าํลงัยอ้มนัน้มกัจะเป็นสน้ํีา เงนิ มลีวดลายเป็นรปูปลา ดอกบวั นก 

ผเีสือ้และสงิโต การกดัสใีหเ้กดิเป็นลวดลายรปูสตัวต่์างๆน้ี ใชว้ธิกีารเยบ็เนา (Tritik)  การมดัยอ้มผา้

ผนืนัน้ในปจัจบุนั เป็นทีรู่จ้กัในชือ่ทีเ่รยีกกนัทัว่ไปว่า ชโิบร ิ(Shibori) เริม่แรกนัน้ทาํแต่เฉพาะผา้ไหม

เท่านัน้ เริม่มาใชผ้า้ฝ้ายเมือ่ศตวรรษที ่16 เป็นตน้มา   

  การตกแต่งทีพ่เิศษออกไปตามทีแ่ต่ละแห่ง จะคดิคน้ดดัแปลงขึน้  กจ็ะมกีารเตมิชือ่ลง

ไป เช่น เกยีว ชโิบร ิ (Kyo Shibori) เป็นงานออกแบบบนผา้ไหมจากเกยีวโต เป็ นการออกแบบที่

พถิพีถินัในการจดัวางลายบนแถบส ีและผา้ฝ้ายทีย่อ้มสน้ํีาเงนิคราม เรยีกวา่ ยคูาตะ ชโิบร ิ (Yukata 

Shibori) มลีวดลายใหญ่ๆ หนกัแน่น ดกูระจดักระจาย 

  โอเคจเิม ชโิบร ิ (Okejime Shibori) เป็นวธิกีารยอ้มทีด่อีกีวธิหีน่ึง โดยการใสเ่สน้ใย

หรอืผา้เพยีงครึง่ส่ วนเขา้ไปในภาชนะทีม่ฝีาปิดใหส้นิทได ้ปลอ่ยใหอ้กีครึง่สว่นหอ้ยลน้ออกมานอก

ภาชนะนัน้ และจะยอ้มสสีว่นน้ี โดยทีส่ว่นทีอ่ยูภ่ายในภาชนะยงัคงจะเป็นสเีดมิอยู ่

  การยอ้มสแีบบกนัสใีนทีใ่หญ่ๆ ถา้ใชก้ารเยบ็ตามแนวจะทาํใหเ้น้นขอบลายเดน่ชดัขึน้ 

เมือ่เยบ็แลว้รดูใหแ้น่นหลายๆ แห่งเขา้ จะทาํใหส้่วนทีไ่มไ่ดม้ดันัน้จบีรวบและยน่ยูเ่ขา้ไปเองทาํให้

เกดิลวดลายทีไ่มค่าดคดิขึน้ ลวดลายเช่นน้ีบางแหง่จะใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ  มกีารกนัมใิหส้ตีก 

เป็นกรณพีเิศษก่อนการยอ้ม  เมือ่แกะเชื่อกทีม่ดัออกแลว้กจ็ะปล่อยใหเ้หน็รอยจบีรดูหมด ไมต่อ้งรดี

ใหเ้รยีบก่อนออกใชง้าน 
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  การมดัยอ้มเป็นทีนิ่ยมกนัมากในแถบอนิเดยีมาตัง้แต่ศตวรรษที่  6-7 ลวดลายเป็นวงสี

ขาวคลา้ยการมดัยอ้มพืน้ฐาน มกีารยอ้มทัง้สเีดยีวและหลายๆสบีนทัง้ผา้ฝ้ายและไหม รปูแบบหลกั

ของลวดลายสองชนิดทีข่ ึน้อยูก่บัเทคนิคคอื ชนิดแรกใชล้วดลายงา่ยๆ สเีดยีวบนพืน้ขาว หรื อยอ้มสี

พืน้และมลีายหลายๆ ดวง ลวดลายเหลา่น้ีมาจากทางตะวนัตกของเมอืงปนัจาบ ประเทศปากสีถาน 

อกีชนิดหน่ึงเป็นลวดลายทีค่่อนขา้งยุง่ยาก  ใชส้เีป็นสว่นทีแ่สดงถงึรปูทรงธรรมชาตทิียุ่ง่ยาก ฉาก

การล่าสตัว ์รปูสตัว ์ผูห้ญงิเตน้ราํ รปูรา่งของมนุษยต่์างๆ ลกัษณะการออกแบบและ การใชส้นีัน้จะ

เป็นไปตามรปูแบบของแต่ละภมูภิาค 

  กรรมวธิกีารยอ้มในอนิเดยีสว่นมากจะเป็นวธิแีบบงา่ยๆ มคีวามทนทานต่อการใชง้าน

น้อย ถา้ผา้มดัยอ้มนัน้จะใชส้วมใสเ่พยีงช่วงสัน้ในวนังาน ความทนทานของสจีงึไมใ่ช่เรือ่งสาํคญั การ

มดัยอ้มในอฟัรกิาเริม่จากประเทศซดูาน  ซึง่เป็ นอาณานิคมของประเทศฝรัง่เศส (French Sudan) 

ไปยงัคาเมรนู (Camaroons) และประเทศคองโก ดนิแดนอาณานิคมของประเทศเบลเยีย่ม (Belgian 

Congo) งานยอ้มทีล่า้สมยัทีส่ดุเหน็จะไดแ้ก่ การยอ้มผา้ดว้ยเปลอืกไมข้องชาวพืน้เมอืงในคาเมรนู 

(Camaroons ) โดยการยอ้มผา้หน้าแคบผนืยาวแล้ วนํามาถกัหรอืทอเป็นเสือ้ผา้ทีม่รีปูแบบชนเผ่า

อื่นๆ ยอ้มลวดลายสน้ํีาตาลแดงบนผา้สน้ํีาตาลเขม้ ซึง่นบัว่าเป็นส่วนทีแ่ตกต่างไปจากทัว่ไปทีย่อ้ม

พืน้สคีราม และมลีวดลานเป็นสขีาวหรอืสฟ้ีา  

  กรรมวธิทีีเ่คยใชก้นัมาก่อนในอเมรกิายคุตน้ๆ จะเป็นแบบงา่ยๆ ในรฐัอรโิซนา นิง

แมกซโิก และทัว่ทัง้เปร ูลวดลายทีใ่ชม้กัจะเป็นวงกลมและสีเ่หลีย่มยอ้มสสีเีดยีวในบางแห่ง เปรแูละ

แมกซโิกจะใชว้ธิกีารเยบ็เนา (Tritik) บาตกิและการกนัสวีธิอีื่นๆ มาช่วยในการทาํลวดลายอื่นๆ 

  ระหวา่งศตวรรษที ่19 หตัถกรรมไดแ้พรก่ระจายออกไปในยโุรป ในฮงัการีม่กีารนําเอา

เมล็ดพชืหรอืกอ้นกรวดมามดัในผา้ ก่อนทีจ่ะนําไปยอ้มสคีราม ชนเผ่าน้ีเป็นพวกชอบท่องเทีย่วไป

เรือ่ยๆ พรอ้มกบัขนสมัภาระตดิตวัไปดว้ย  เป็นพวกผนงักระท่อมทีท่าํดว้ยไมว้ตัเตลิ (Wattle) กีท่อ

แบบงา่ยๆ และของใชต่้างๆในบา้น (วชิยั ไลละวทิยม์งคล. 2541: 99-101)  

  เทคนิคการทาํทุกแบบจากพืน้ฐานอนัเดยีวกนั คอืตอ้งผกูผา้เป็นปม หอ่ พบั และการ

เยบ็ ซึง่ทาํใหไ้ดห้ลายรปูแบบและอาจจะใชด้า้ยเยบ็ผา่นผา้ชัน้เดยีวหรอืหลายชัน้ จนกระทัง่ผา้ทีถ่กู

เยบ็แน่นจนเป็นจบีหรอืรอยพบั วธิกีารเยบ็อาจเป็นวงกลม รปูไข ่เสน้ตรง ตามแบบและอาจจะเยบ็

ใหเ้ป็นลายขรขุระดว้ยกไ็ด ้(ยพุนิศร ีสายทอง. 2544: 13) 

 3.2 ข้อมลูการออกแบบลวดลายด้วยการมดัย้อม 

  การมดัยอ้มดว้ยวธิกีารมดัยอ้ม ( PLANGI หรอื TIE AND DYE) เป็นการกนัสยีอ้มตดิ

ไดอ้กีชนิดหน่ึง เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนมาลาย ูวา่ “พลางงี” (Plangi) ซึง่มคีวามหมายว่า หลากส ีหรอืลาย

จดุบนพื้นส ีในอนิเดยีเรยีกวา่ “พนัธะนะ” (Banbhana) หมายถงึ การมดั ผกู ในญีปุ่น่เรยีกวา่ ชโิบร ิ

(Shibori) หมายถงึ มดัหรอืปม การยอ้มชนิดน้ี เป็นการตกแต่งลายผา้ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุวธิหีน่ึง และเป็น

ทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก โดยเริม่มาจากหมูเ่กาะในมหาสมทุรแปซฟิิกและออสเตรเลี ย เหตุทีก่ารยอ้มชนิด

น้ีเป็นทีรู่จ้กักนัไปทัว่ คงเน่ืองมาจากเทคนิคในการยอ้มและอุปกรณ์ทีธ่รรมดางา่ยๆ เลยทาํใหส้นใจที่
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จะทาํกนัดว้ยวธิทีีล่า้สมยั โดยทีไ่มม่ขีอ้กงัขาวา่ทาํไมจงึนิยมกรรมวธิกีารยอ้มชนิดน้ี เพราะผลที่

ออกมาจากหลงัจากการยอ้มและแกะปมทีม่ดัไวจ้ะปรากฏลวดลายของการซมึของสเีขา้ไป ทาํใหเ้กดิ

ลวดลายทีไ่มค่าดฝนัได ้(วชิยั ไลละวทิยม์งคล. 2541: 96-97)  

  Shibori (ชโิบริ) เป็นรปูแบบการยอ้มผา้ใหเ้กดิลวดลายชนิดหน่ึงของประเทศญีปุ่น่ 

เป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งกวา้งขวา้งทัง้ในประเทศและในต่างประเทศอกีดว้ย กระบวนการทาํใหเ้กดิลวดลาย

ต่างๆมมีากมายหลายวธิ ีเช่น การพนั-มดั การพบั การพนั หลกัวธิทีีเ่ป็นทีนิ่ยมทีส่ดุคอืการเยบ็ ตะเขบ็

ทีนิ่ยมใชค้อื ดน้ตะลยุ และ เยบ็พนั อนัเป็นวธิกีารกนัส ีระยะหา่งของแต่ละฝีเยบ็คอื 0.5 เซน็ตเิมตร 

ดา้ยทีใ่ชเ้ยบ็ควรมขีนาดใหญ่กวา่ดา้ยเยบ็ผา้ปกต ิเพือ่ทีเ่วลาดึ งรดูและมดัจะไดไ้มห่ลุดและสามารถ

เหน็ลวดลายไดช้ดัเจนเมือ่เวลายอ้มเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้น้ีดา้ยทีใ่ชใ้นการทาํ Shibori (ซโิบร)ิ จะตอ้ง

เป็นดา้ยทีเ่หนียวและไมม่สีว่นผสมของเสน้ใยธรรมชาตเิพราะถา้เป็นเสน้ใยธรรมชาตจิะทาํใหส้ทีีใ่ช้

ยอ้มนัน้แทรกตวัเขา้ไปในเสน้ดา้ยและจะ ทาํใหไ้มเ่กดิลวดลายบนผา้  (TAMMYSHIBORI. 2550: 

ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 รปูแบบการยอ้มผา้แบบชโิบร ิ(Shibori) 

 

  คณงึ จนัทรศ์ริ ิได้ อธบิายถงึการมดัลวดลายการมดั ยอ้มไว้วา่ การมดัยอ้ม หรอื TIE-

DYE เป็นการทาํลวดลายบนผนืผา้โดยการผกูมดัผา้ เพือ่มใิหน้ํ้าสซีมึเขา้ไปในบรเิวณทีม่ดัไว ้เพื่อให้

เป็นลวดลายทีต่อ้งการ ใหว้จิติรสวยงามมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัเทคนิคและวธิแีละการผกูมดัดว้ย

วสัดุซึง่ป้องกนัไมใ่หส้ยีอ้มซมึผ่านเขา้ไปได ้และคงเหลอืเน้ือผา้ใหต้ดิสน้ํีายอ้มใหเ้ป็นสสีลบักบัสขีาว 

(คณงึ จนัทรศ์ริ.ิ 2544: 17)   
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  ผา้ทีใ่ช้ในการยอ้ม มกัจะเป็นผา้เน้ือละเอยีดและนุ่ม ผา่นการกาํจดัสิง่สกปรกเจอืปน

ต่างๆจงึนํามาผกู มดั พบั หรอืเยบ็ การมดัสามารถมดัไดต้ัง้แต่จดุเลก็มากไปจนถงึใหญ่มาก ในบอม

เบยส์ามารถมดัไดถ้งึ 30 ปม ใน 1 ตารางน้ิว สว่นงานบางอยา่งทีต่อ้งการลวดลายพเิศษ กจ็ะนําเอา

พวกเมลด็พชื ลกูปดัแกว้ หมดุไม ้ทรายหยาบ มาใสใ่นปมทีจ่ะทาํการมดั สาํหรบัการมดัปมดว้ย

วธิกีารเยบ็เนา (Tritik) นัน้ มกัจะตอ้งมจีดุเริม่ตน้และจดุจบทีเ่ดยีวกนั เมือ่เยบ็เนาตามลายเสน้ที่

ตอ้งการ และรดูดา้ยเพือ่ใหร้อยเยบ็นัน้รวบตดิกนัแน่น ผา้จะยน่เขา้มาชดิกนัเป็นลกัษณะคลา้ยกบั

พบัเป็นพลที แลว้จงึมดัรอยนัน้ใหแ้น่นอกีครัง้เพือ่กนัสตีดิ การยอ้มวธิน้ีีเหมาะสาํหรบัลวดลา ยที่

ยุง่ยากสลบัซบัซอ้นแต่ใชเ้ทคนิคทีง่า่ยๆได ้สจีะไมซ่มึตดิสว่นทีเ่ป็นรอยเยบ็และพบัจบีนัน้ การยอ้ม

เช่นน้ีจะเหน็ผลของการซมึของสเีป็นแนวรศัมวีงกลม รอยเยบ็น้ีนอกจากจะกดัสไีม่ ใหซ้มึเขา้ไปใน

ส่วนทีต่อ้งการแลว้ ยงัเป็นเสน้แบ่งระหว่างสสีองสดีว้ยได ้บางครัง้จะพบัผา้บางใหเ้ป็นจบีแลว้จงึจะ

เยบ็ กม็กีารทาํกนับา้งในอนิเดยี ใชผ้า้ฝ้ายเน้ือละเอยีดแต่ทอหลวมๆ บางทจีะใชผ้า้บางสองชัน้หรอื

มากกวา่นัน้ มาทาบซอ้นกนัแลว้จงึเยบ็ ในสว่นของอนิโดนีเซยี จะใชผ้า้ไหมทีท่อหลวมๆ ซอ้นกนัถงึ

สบิสองชัน้ แลว้เยบ็และมนัเขา้ดว้ยกนั สว่นญีปุ่น่จะใชแ้ป้งเปียกทีท่าํจากสาหรา่ยทะเล มาทา

ระหวา่งชัน้ของผา้ก่อนจะทาํการเยบ็ 

  ยพุนิศร ีสายทอง ไดอ้ธบิายวธิกีารทาํใหเ้กดิลวดลายไวว้า่ วธิกีารมดัยอ้ม จะใชก้าร

กนัสโีดยการผกู มดั เยบ็ พบั หนีบ ส่วนทีไ่มต่อ้งการใหเ้กดิส ีแบบของการผกูมดัทศิทางทีจ่ะผกูเชอืก 

วธิกีารมว้นผา้ เยบ็หรอืหนีบ ตลอดจนจาํนวนสทีีจ่ะใชข้ึน้อยูก่บัการออกแบบ (ยพุนิศร ีสายทอง . 

2544: 77) 

  กรรมวธิกีารมดัยอ้มมเีทคนิคทีห่ลากหลาย วชิยั ไลละวทิยม์งคล ไดก้ลา่วถงึวธิกีารทาํ

ใหเ้กดิลวดลายมดัยอ้มดว้ยวธิต่ีางๆ ดงัน้ี (วชิยั ไลละวทิยม์งคล. 2542: 103-112) 

   1)  การมดัยอ้มอยา่งงา่ย (True plangi) ลวดลายพืน้ฐานคอืวงกลม เพยีงจบัผา้ที่

จดุศูนยก์ลางลงกลมขึน้ แลว้รวมมดัเสน้รอบวงตามทีต่อ้งการ ถา้วงกลมเลก็จะเพิม่ลวดลายใน

วงกลมไดย้าก หากเป็นเสน้รอบว งใหญ่อาจมดัเป็นเสน้รอบวงไดห้ลายๆ วงซอ้นกนั หรอืมดัวงกลม

เลก็ๆ หลายๆวงกระจายทัว่ไป  

   2)  การพบัจบี (Folding) เป็นวธิทีีใ่ชไ้ดค้อ่นขา้งกวา้ง เพราะรอยมดัทัง้หมดจะมี

ลกัษณะคลา้ยพบัจบี จบีจะละเอยีดหรอืหยาบกนัเท่านัน้ การพบัจบีเป็นการทาํใหผ้า้ผนืทีเ่ป็นแผน่

แบน สามารถมดัรอบได ้หรอืใชท้ีห่นีบต่างๆ หนีบใหแ้น่นกนัการดดูซมึของการหนีบ สจีะซมึเขา้ไป

ได ้ผลทีไ่ดน้อกจากจะไมป่รากฏลายแลว้ยงัดเูหมอืนยอ้มสไีมส่มํ่าเสมอ 

   3)  การเยบ็เนา (Tritik, Stetching) ลายมดัยอ้มทีค่อ่นขา้งจะซบัซอ้น จาํเป็นตอ้ง

ใชก้ารเยบ็เนาทีเ่ขยีนไว ้แต่เมือ่รปูมดัเป็นจดุๆแลว้ จะตอ้งทาํเครือ่งหมายกนัลมืว่าจดุใด สใีดเหมาะ

กบัการหยอดสแีละยอ้มเยน็มากกวา่การจุม่ในน้ํายอ้ม หรอืตม้ยอ้มรอ้น เป็นงานยอ้มทีใ่ชเ้วลามาก 

จงึไดผ้ลงานทีเ่ป็นงานศลิปะ (Art Object) มากกวา่พานิชยศ์ลิป์ (Commercial Art) ดงัจะเหน็

ตวัอยา่งไดจ้ากเสือ้กโิมโนทีม่รีาคาแพง 
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   4)  กรรมวธิกีารจบัผา้ยน่ (Finger-Pleated) ในการยอ้มผา้ผนืใหญ่ คอ่นขา้งลาํบาก

ในการพบัพลทีใหม้จีงัหวะตายตวั หากมว้นพนักจ็ะยอ้มใหส้ซีมึตดิถงึขา้งในสดุไดย้าก จงึเหมาะทีจ่ะ

จบัผา้ยน่เขา้หากนั เพยีงตอ้งระวงัใหส้นัจบีฟูขึน้มาใหค้อ่นขา้งเสมอกนั  เพือ่ยอ้มใหส้ซีมึเขา้ไดต้าม

ตอ้งการ ในการมดัจะตอ้งใหส้นัจบีเรยีงตัง้ขึน้คลา้ยวธิพีบัพลที ไมค่วรพบัใหเ้ป็นขมวดกอ้นโต เพราะผา้

จะปิดสกีนัเอง 

   5)  กรรมวิธีพันรอบแกน (Pole-Wapping) การทีจ่ะพนัรอบแกนใดๆ จาํเป็นตอ้งดู

ขนาดของผา้ หากใหญ่เกนิไปจะหาแกนไดล้าํบาก อกีทั ้ งจะหาภาชนะบรรจน้ํุาสขีนาดใหญ่ไดย้าก 

การทีม่แีกนพนัผา้นัน้เพือ่จะเป็นโครงสรา้งใหผ้า้วางทาบกบัระนาบไดต้ลอดเกอืบทัง้ผนื มดัไดง้า่ย

และแน่น รอยมดัจะปรากฏชดัเพราะกนัสยีอ้มไดส้นิท  

   6) กรรมวิธีไม้แบบประกับ (Clanped Blocks, Pressure Between Doards) 

กรรมวธิน้ีีจีนไดนํ้าเขา้ไปในญีปุ่น่ระหวา่งศตวรรษที ่ 6 เพื่อยอ้มผา้เป็นผนืซึง่เรยีกกนัว่า เกยีวเคช ิ

(Kyokechi) ตดัไมแ้บบบางเจาะรสูองแผน่ ใหไ้ดข้นาดและทาํเป็นลวดลาย วางผา้ซึง่ปกตจิะเป็น    

ผา้ไหมลงระหว่างกลางไมท้ัง้สอง และใชแ้รงอดัเพื่อกนัไมใ่หส้ซีมึเขา้ไปในบรเิวณทีเ่ป็นลวด ลาย 

ลวดลายทีอ่อกมาจะเป็นลวดลายสขีาวบนพืน้สทีีท่าํการยอ้ม ถา้นําเทคนิคน้ีมาใชย้อ้มเสน้ใยก่อน

การทอ จะไดผ้ลปรากฏออกมาคลา้ยการมดัหมี ่ (Ikat) วธิน้ีีเรยีกวา่ คาซรู ิ (Kasuri) วธิทีีท่าํกนัใน

ยโุรป คอื กอลแก๊ส (Golgas) เรยีกเครือ่งอดัไมว้่า กอลเลแก๊ส (Gollegas ) คดิโดยช่างพมิพช์าว

เยอรมนัในนอรม์งัด ีในปี ค .ศ.1762 แต่ละสจีะมช่ีองทางการไหลของสโีดยเฉพาะ สสี่วนมากจะผสม

มอรแ์ดนคช่์วยใหส้ตีดิทน ผลจากการใชเ้ครือ่งน้ี ลายจะไมช่ดัตามแนวขอบ วธิน้ีีกพ็บในอนิเดยี ลาย

ทีต่อ้งการใหต้ดิสน้ีอยๆ โดยเฉพาะตามรอยพบั หรอืลายทีจ่ะเกดิจากไมแ้บบประกบั วธิน้ีีจะไมป่รากฏ

รอยเป็นริว้ยน่เหมอืนวธิอีื่น เพราะไมม่กีารมดัรวมใดๆ ลายจะเป็นระเบยีบตามรอยพบัผา้ สามารถ

ใชไ้ดท้ัง้เชอืกมดัไมป้ระกบัใหแ้น่น หรอื C-Clanp 

  จากการศกึษาเทคนิควธิกีารมดัยอ้ม จะเหน็ไดว้า่นบัตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั วธิกีาร

ขัน้ตอนจะไมแ่ตกต่างกนัมากนกั ไมว่า่จะเป็นวธิกีารมดัยอ้มของชนชาตไิทยหรอืชนชาติ อื่นๆ กต็าม 

ลว้นแลว้แต่มวีธิกีารทีค่ลา้ยคลงึกนั สามารถนํามาปรบัประยกุตใ์ช้ ตามเทคนิคกระบวนการทีท่าํได ้

เช่นเดยีวกบักลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง ทีใ่ชเ้ทคนิคและวธิกีารแบบผสมผสานระหวา่งการพบั

จบัจบีผา้ และกนัสโีดยใชไ้มไ้ผ่ผ่าเป็นซีเ่ลก็ๆ หนีบและมดัดว้ยยางวง เป็นเทคนิคการมดัทีก่ลุ่มมดั

ยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีงใชก้นัมาตัง้แต่ในอดตี  ไมว่า่จะเป็นเทคนิควธีกีารใด หรอืวธิขีองชนชาตใิด 

สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการดาํรงรกัษาไวซ้ึง่ภมูปิญัญาและกรรมวธิ ีทัง้น้ีเพือ่ ใหค้นรุ่นหลงัไดส้บืทอด  และ

สามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายต่อไป 

 3.3 วสัดแุละอปุกรณ์สาํหรบัในการมดัย้อมพืน้ฐาน  

  ยพุนิศร ีสายทอง ไดก้ลา่วถงึวสัดผุา้ทีนํ่ามาใชม้ดัยอ้มวา่ ผา้ทีใ่ชท้าํมดัยอ้มเป็นผา้

ประเภทเสน้ใยธรรมชาต ิเช่น ฝ้าย ลนิิน ไหม และขนสตัว ์แต่จะตอ้งซกัน้ําก่อนเพือ่ชาํระสิง่ทีต่ดิคา้ง

อยูก่บัเน้ือผา้ออก ผา้ทีเ่ป็นใยสงัเคราะหจ์ะไมส่ามารถรบัสต่ีางๆไดด้เีท่าเสน้ใยธรรมชาต ิบางครัง้
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อาจทาํการฝอกเสน้ใยธรรมชาตก่ิอนการยอ้มส ี(ยพุนิศร ีสายทอง. 2544: 77) นอกจากน้ี คณงึ จนัทรศ์ริ ิ

กไ็ดอ้ธบิายถงึผา้ทีจ่ะนํามาทาํการมดัยอ้มโดยสรปุไดว้า่ ผา้ทีใ่ยธรรมชาตสิาํเรจ็รปูสว่นใหญ่ทีผู่ผ้ลติ

จะนํามาทาํการมดัยอ้ม มกัจะมสีารเคลอืบผวิผา้ เช่น เรซนี แป้งทีใ่ชเ้ป็นสว่นใหญ่ ซึง่สารเคลอืบผวิ

ผา้เหลา่น้ีจะเป็นอุปสรรคต่์อการแทรกซมึของสยีอ้ม ฉะนัน้จงึตอ้งทาํการขจดัสารเคลอืบเหลา่น้ีออก

ใหห้มดเสยีก่อนโดยการซกัน้ําผงซกัฝอก (คณงึ จนัทรศ์ริ.ิ 2544: 18) 

  สว่นอุปกรณ์อื่นๆ วชิยั ไลละวทิยม์งคล ไดอ้ธบิายถงึวสัดอุุปกรณ์ในการทาํมดัยอ้มไว้

ว่า ดา้ยโครเชต ์ขนาดสีเ่สน้ตเีกรยีว ผ่านการเมอรเ์ซอรไ์รซแ์ลว้ แขง็แรงมาก ไมแ่พง เหมาะสาํหรบั

การทาํงานละเอยีด เชอืกปอ ลาํหรบัลายที่ มคีวามละเอยีดปานกลาง แขแ็รงและมกัจะไดข้อบลาย

เลอืนๆ ดา้ยพรมเรยอนและฝ้าย เหมาะสาํหรบัห่อหุม้บรเิวณกวา้งหรอืไมต่อ้งการรายละเอยีด เชอืก

พลาสตกิเหมาะสาํหรบัเน้ือทีบ่รเิวณกวา้ง ทีห่นีบ C-Clamp สาํหรบัอดัผา้ทีพ่บัจบีไวท้ีไ่มแ้มพ่มิพ์

แผ่นเรยีบจะใชต้วัเดยีวหรอืหลายตวัก็ ไดย้างรดัเป็นวสัดทุีง่า่ยต่อการรดัหอ่ผา้ กรรไกรปลายแหลม 

ทีเ่ลาะดา้ย อุปกรณ์ทีใ่หค้วามสะดวกและรวดเรว็ในการเลาะดา้ยทีเ่ยบ็มดัไวเ้พือ่ใหเ้กดิเป็นลวดลาย 

โดยเฉพาะในงานทีป่ระณตี เขม็และไดส้าํหรบัเนา สยีอ้มและอุปกรณ์การยอ้ม ถุงมอืยาง ชอลค์เขยีน

ผา้ (วชิยั ไลละวทิยม์งคล. 2542: 101-102)   

   3.3.1 ขัน้ตอนการทาํผา้มดัยอ้มทัว่ไป 

    1)  ซกัและรดีผา้ทีต่อ้งการจะยอ้ม 

    2)  ควรจะเขยีนแนวเสน้ต่างๆ  โดยเฉพาะลายทีซ่บัซอ้น และควรใชช้อลค์สทีี่

ตดักนัเพือ่ทีจ่ะไดจ้าํสว่นต่างๆไดง้า่ยขึน้ 

    3)  พับผ้าหรือขยุ้มรวมตามแนวเส้นหรือรูปร่างที่ต้องการแล้วผูก เยบ็ หนีบ รดั 

ในระหวา่งขัน้ตอนการผกูนัน้  รปูรา่งของผา้จะเปลีย่นไปมากตอ้งระวงัเป็นพเิศษ ไมใ่หข้าดบางสว่น

ของลายไป  

    4) เลือกสีย้อมที่เหมาะกับชนิดของผ้า 

    5)  แช่ผ้าที่ผูกไว้ในนํ้าอุ่นเพื่อให้ผ้าชื้นสมํ่าเสมอแล้วปล่อยให้ผ้าหมาดก่อน  

การย้อมผา้ทีม่ดัแลว้จะตอ้งผา่นการแช่น้ําก่อนเสมอ เพราะน้ําทีเ่ปียกผา้จะเป็นตวักดัสยีอ้ม หากใช้

ผา้และเชอืกทีม่ดัแหง้ไปยอ้มสเีลย สจีะซมึเขา้ไปตดิทุกๆสว่นเหมอืนไมไ่ดท้าํการมดัก่อนย้อมสี 

    7) ล้างนํ้าในนํ้าไหลอาจปล่อยผ้าแห้งทั้งที่ยังมัดอยู่ หรือจะคลายผ้า และล้างน◌้ํา 

ก่อนจะปล่อยให้แห้งแบบราบ 

    8) ขั้นตอนนี้จะมีทางเลือกหลายทาง แต่ละทางจะมีข้อได้เปรียบพิเศษ 

ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการใช้งาน  

  โดยสรปุดา้นวสัดอุุปกรณ์สว่นใหญ่ผา้ทีจ่ะนํามาทาํการมดัยอ้มมกัจะทาํมาจากเสน้ใย

ธรรมชาตเิสยีสว่นใหญ่ เน่ืองจากมผีลต่อการดดูซมึของส ีเสน้ใยธรรมชาตจิะสามารถดดูซมึสยีอ้มได้

ดกีวา่เสน้ใยสงัเคราะห ์และจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดผา้ก่อนการยอ้มทุกครัง้เพือ่ใหก้ารตดิสยีอ้ม

สมบรูณ์ทีส่ดุ สว่นวสัดแุละอุปกรณ์ทีท่าํใหเ้กดิลวดลายอื่นๆ กแ็ตกต่างกนัไปตามเทคนิคและวธิกีาร

ของแต่ละพืน้ที ่
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4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเส้นใยฝ้าย 

 4.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัฝ้าย 

  1ฝ้าย เป็นไมพุ้่มใสสกุล Goosypium วงศ ์Malvaceae เรานําปยุหุม้เมลด็มาป ัน่เป็น

เสน้ใยทอผา้ได ้สว่นเมลด็ฝ้ายนําไปสกดัทาํน้ํามนัได ้ตน้ฝ้ายเป็นพชืทีท่นทานต่อความแหง้แลง้ขึน้

มากในภมูภิาคทีอ่ากาศรอ้น 0  0คาํวา่ ฝ้าย หรอื cotton มาจากภาษาอาหรบัวา่ qutun หลกัฐานทาง

โบราณคดทีีเ่ก่าแก่ทีส่ดุเกีย่วกบัฝ้ายคอืผา้ฝ้ายอายปุระมาณ  5000 ปีก่อนครสิตกาล พบทีป่ระเทศ

เมก็ซโิก สว่นในทวปีเอเชยีนัน้ พบหลกัฐานอายปุระมาณ   3000 ปีก่อนครสิตกาลทีบ่รเิวณลุ่มแมน้ํ่า

สนิธ ุซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นเขตประเทศปากสีถาน   ในประเทศไทยพบหลกัฐานทางโบราณคดเีป็นแวดนิ

เผาทีใ่ชป้ ัน่ฝ้ายสมยัก่อนประวตัศิาสตรอ์ายปุระมาณ  3000 ปี ทีบ่า้นเชยีง อาํเภอหนองหาน จงัหวดั

อุดรธานี (สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต.ิ 2545: 9) 

1

  ฝ้าย เป็นวตัถุดบิจากพชืทีใ่หเ้สน้ใยในการทอผา้นานกวา่พนัปี ในอดตีไม่ มโีรงงานป ัน่

ฝ้ายเหมอืนในปจัจบุนั เพราะฉะนัน้ทุกบา้นจงึนิยมปลกูฝ้ายบรเิวณหวัไร ่ปลายนา สว่นใหญ่เป็นฝ้าย

พนัธพ์ืน้เมอืง เช่น ฝ้ายตุ่น แต่ปจัจบุนัมฝ้ีายพนัธุใ์หมแ่ละมฝ้ีายตดัต่อพนัธกุรรมทาํใหเ้กดิฝ้ายสาย

พนัธุใ์หม่ๆ มากขึน้ (ศนูยส์ิง่ทอลา้นนา มหาลยัราชภฏัเชยีงใหม.่ 2550: 17) 

1

  พนัธุฝ้์ายพืน้เมอืงทีป่ลกูกนัโดยทัว่ไปในประเทศไทยแยกตามสขีองปยุฝ้าย

ออกเป็น  2  ชนิด คอื พนัธุส์ตุ่ีน ปยุฝ้ายมสีตุ่ีนคอืสน้ํีาตาลอ่อนๆ และพนัธุส์ขีาวมปียุฝ้ายสขีาว

ฤดกูาลปลกูฝ้ายในประเทศไทย คอืประมาณช่วงเดอืนพฤษภาคม เพือ่ใหต้น้ฝ้ายไดร้บัน้ําฝนใ นช่วง

เดอืนมถุินายนถงึเดอืนสงิหาคมไดเ้ตม็ทีใ่นฤดฝูน   เมือ่เขา้สู่ช่วงฤดหูนาวฝ้ายจะแก่และแตกปยุราว

เดอืนพฤศจกิายนหรอืเดอืนธนัวาคม   ซึง่นบัเป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมเพราะอากาศในฤดหูนาวจะ

แหง้ มคีวามชืน้น้อย ช่วยใหป้ยุฝ้ายแหง้ดขีึน้ ปยุฝ้ายทีนํ่ามาทาํเสน้ใยน้ีเป็นพฒัน าการขัน้สดุทา้ย

จากดอกฝ้าย เมือ่ดอกฝ้ายผสมเกสรแลว้เตบิโตเป็นลกูฝ้ายหรอืเรยีกกนัทัว่ไปว่า   สมอฝ้าย  เมือ่ตน้

ฝ้ายแก่เตม็ที ่สมอฝ้าย จะแตกออกเป็น ปยุฝ้าย เกบ็ปยุฝ้ายมาป ัน่เป็นเสน้ใยฝ้าย กลุม่วฒันธรรมที่

นิยมใชเ้สน้ใยฝ้ายทอผา้มกัปลกูฝ้ายเองและป ัน่เสน้ใยมาทอผา้เพือ่เป็นทัง้เครือ่งนุ่งหม่   เคหะสิง่ทอ 

และสิง่ทอในพระพทุธศาสนา  กลุ่มชนเหล่าน้ี ไดแ้ก่  ไทยวน  ไทลือ้  และ ไทพวนในภาคเหนือ   ไท

ครัง่และไททรงดาํใน ภาคกลาง ภไูทหรอืผูไ้ทย ไทญอ้ และไทโสใ้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตน้

(จากฝ้ายกลายเป็นเสน้-เสน้ฝ้าย การผลติเสน้ใยฝ้าย. 2550: ออนไลน์)  

  การปลกูฝ้ายจะเริม่ปลกูในเดอืนตุลาคม หลงัจากปกัดาํขา้วในนาเรยีบรอ้ยแลว้ และจะ

ทาํการเกบ็ดอกฝ้ายทีบ่านแลว้ประมาณเดอืนมกราคมหรอืกุมภาพนัธ ์ซึง่เป็นช่วงเวลาทีอ่ากาศเยน็ 

และมคีวามชืน้ในอากาศน้อยมาก  เน่ืองจากงานหลกัของผูห้ญงิตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการทาํนา เกบ็

เกีย่วขา้วช่วยผูช้าย แรงงานทีจ่ะนํามาใชใ้นการผลติฝ้ายจงึเป็นเรือ่งรองลงมา อยา่งไรกต็ามงาน

ปลกูและ เกบ็เกีย่วฝ้ายในปจัจบุนักต็กอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูห้ญงิเกอืบทัง้หมด  ไมว่่าจะเป็น

การปลกู เกบ็เกีย่วและนํามาแปรรปูใชส้อย และผูช้ายจะมสี่วนในการผลติอุปกรณ์และเครือ่งมอื

สาํหรบัป ัน่และอุปกรณ์ยอ้มส ีอุปกรณ์การทอ (กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม. 2541: 103)  

 4.2 การผลิตเส้นใยฝ้าย 
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  1กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ในการผลติเสน้ใยฝ้ายนัน้เป็นภมูปิญัญาทีส่บืทอดกนัมา

ยาวนาน พฒันาจนเหมาะสมกบัวถิชีวีติคนไทยในสงัคมเกษตรกรรม การผลติเสน้ใยฝ้ายมกีระบวนการ

ตามลาํดบั  ดงัน้ี0 (สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต.ิ 2545: 10-15) 

   4.2.1 

1

การเกบ็ปยุฝ้าย 

    เมือ่สมอฝ้ายแก่แตกเป็นปยุและแหง้เตม็ทีใ่นช่วงฤดหูนาว ชาวบา้นจะช่วยกนั

เกบ็ใส่ ถุงยา่ม ตะกรา้ หรอื กระบุง คดัเลอืกเฉพาะปยุฝ้ายทีแ่ก่เตม็ที ่ดงึปยุฝ้ายออกจากกลบีสมอ

ระวงัไมใ่หเ้ศษใบไมต้ดิปนมาดว้ย โดยคดัเลอืกเกบ็ปยุฝ้ายทีส่ะอาด ไมช่ืน้หรอืมเีชือ้รา มฉิะนัน้ปยุฝ้าย

จะเสยีหายทัง้กระบุง  ต่อจากนัน้จะนําปยุฝ้ายมาเทใสก่ระดง้  เพีอ่ตรวจคดัเศษใบไมห้รอืกลบีสมอที่

หกัรว่งปนมากบัปยุฝ้ายออก  ใหเ้หลอืแต่ปยุฝ้ายทีส่ะอาด0

   4.2.2 1

  

    1

การตากปยุฝ้าย 

เพือ่ใหป้ยุฝ้ายแหง้สนิทและป้องกนัเชือ้ราจงึตอ้งตากปยุฝ้าย โดยใสป่ยุฝ้ายใน

กระดง้ขนาดใหญ่เกลีย่ใหพ้อเหมาะ ไมซ่อ้นทบักนัหนาจนแสงแดดสอ่งไมท่ัว่ถงึ  จะตอ้งหมัน่พลกิปยุ

ฝ้ายเป็นระยะ ๆ เพื่อใหถู้กแดดทัว่ถงึกนัจนแหง้สนิทดแีละฟู1

   4.2.3 1

  

    

การคดัแยกเมลด็ออกจากปยุฝ้าย 

ปยุฝ้ายทีส่ะอาดและแหง้สนิทดนีัน้  ยงัมเีมลด็ฝ้ายอยูข่า้งในจงึตอ้งคดัแยก

เมลด็ออกจากปยุฝ้ายโดยใชเ้ครือ่งมอืทีเ่รยีกตามภาษาถิน่วา่อดีฝ้าย อิว้ฝ้าย หรอื หบีฝ้าย 1 เครือ่งมอื

น้ีทาํจากไมเ้น้ือแขง็  โดยมโีครงสรา้งประกอบดว้ยสว่นฐานเป็นแผน่ไมก้ระดานหนาพอประมาณต่อ

กนัคลา้ยรปูอกัษร T ในภาษาองักฤษ   ในสว่นหวัของอกัษร T จะมหีลกัไมท้รงสีเ่หลีย่ม  หลกัไมน้ี้ใน

บางทอ้งถิน่อาจแกะสลกั ตกแต่งสวยงามเป็นยอดแหลมหรอือาจเป็นยอดมนเกลีย้งเรยีบ ๆ หลกัไม้

สงูประมาณ  14-16 น้ิวเท่ากนัทัง้สองดา้น เพือ่เป็นหลกัของฟนัเฟือง  ซึง่เป็นไม้ 2 ท่อนขนานกนั 

สว่นดา้นซา้ยทาํเป็นเกลยีวฟนัเฟืองดว้ยการบากไมใ้หเ้ป็นรอ่งสมัพนัธก์นั ใชไ้ขมนัสตัว์  เช่น ไขมนั

ววั ไขมนัควายเป็นน้ํามนัหลอ่ลืน่  สว่นช่วงตรงกลางระหวา่งหลกันัน้เป็นไมท้รงกลมเกลีย้งขนานชดิ

กนั ไมฟ้นัเฟืองน้ีสว่นดา้นขวามอืจะยาวไมเ่ท่ากนั  ท่อนบนจะสัน้กวา่สว่นท่อนลา่งจะยาวกวา่ 1 

1

และ

ต่อไมเ้ป้นทีจ่บัหมนุเพื่อใหฟ้นัเฟืองหมนุเคลื่อนไป 

   4.2.4 การดดีฝ้ายหรอืแกบ้ฝ้าย 1

1

  

    การดดีฝ้ายหรอืแกบ้ฝ้าย นําปยุฝ้ายทีค่ดัแยกเมลด็ออกหมดแลว้มาดดี โดยใช้

กงดดีฝ้าย ก๋งยงิฝ้าย 1 หรอื 1 กงแกบ้ฝ้าย ซึง่ทาํจากซีไ่มไ้ผ่  เหลาใหป้ลายเรยีวทัง้สองขา้ง ใชเ้ชอืกผกู

ทีป่ลายทัง้สองขา้งเพือ่ดดัซีไ่มใ้หโ้คง้เขา้หากนัคลา้ยกบัคนัธนู  อุปกรณ์คูก่นัคอืปลอ้งไม้ไผ่ขนาดเลก็

ยาวประมาณ  6- 8 น้ิว และกระบุงขนาดใหญ่พเิศษ  ทรงปากกวา้งพอประมาณขอบปากกระบุงดา้น

หน่ึงมดัท่อนไมข้นาดประมาณ 4 x 6 น้ิว เพื่อเวลาดดีฝ้าย  ปากกระบุงจะไดย้กหนุนสงูขึน้จาก

พืน้ กระบุงขนาดใหญ่น้ีเรยีกเป็นภาษาทอ้งถิน่ต่าง ๆ กนัวา่1 กะเพยีด กะเพด1 

 

หรอืกระหลุมยงิฝ้าย 
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1    วธิกีารดดีฝ้ายหรอืแกบ้ฝ้าย 1โดยการ 1

1

นําปยุฝ้ายมาใสก่ะเพยีด  กะเพด หรอืกะ

ลม แลว้เอามอืหน่ึงจบักงดดีฝ้ายหรอืก๋งยงิฝ้าย ถอืดา้นทีเ่ป็นคนัธนูไวใ้หเ้สน้เชอืกถูกปยุฝ้าย แลว้ใช้

อกีมอืจบัปลอ้งไมไ้ผ่ ขนาดเลก็ดดีเสน้เชอืกต่อเน่ืองไป เพีอ่ใหป้ยุฝ้ายกระจายตวัเป็นปยุละเอยีด  หมัน่

คนปยุฝ้ายใหเ้ชอืาดดีถกูจนทัว่สมํ่าเสมอกนัเป็นปยุละเอยีดเหมอืนกนัทัง้หมด การดดีฝ้ายแต่ละครัง้

จะไมใ่สฝ้่ายมากนกัจะดดีฝ้ายใหเ้พยีงพอเฉพาะการนํามามว้นฝ้ายหรอืลอ้ฝ้ายเท่านัน้ ไมค่วรดดีฝ้าย

ทิง้คา้งไวเ้พราะปยุฝ้ายจะคนืตวัจบักนัเป็นกอ้นเหมอืนเดมิ 

    

   4.2.5 การมว้นฝ้ายหรอืลอ้ฝ้าย 

แป้นลอ้ฝ้าย 1 ทาํจากไมเ้น้ือแขง็  เป็นแผน่ไมห้นาประมาณ  1 น้ิว รปูทรงส่วน

ใหญ่เป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ขนาดประมาณ 8 x 10 น้ิว โดยดา้นกวา้งดา้นหน่ึงจะมทีีจ่บั1

    1

  

ไมล้อ้ฝ้าย ทาํจากไมเ้น้ือแขง็  รปูทรงคลา้ยาตะเกยีบ  บางทอ้งถิน่จะแกะสลัก

ดา้มเป็นหยกัเหลื่ยมสวยงาม1

   4.2.6 1

  

1

วธิกีารมว้ยฝ้ายหรอืลอ้ฝ้าย   

    วธิกีารมว้ยฝ้ายหรอืลอ้ฝ้าย คอื1 

1

นําปยุฝ้ายทีด่ดีเป็นปยุละเอยีดแลว้  วางลงบน

แป้นลอ้ฝ้าย ใหก้ระจายสมํ่าเสมอกนั  ประมาณขนาดใหใ้หญ่กวา่ฝา่มอืเพยีงเลก็น้อย  แลว้วางไมล้อ้

ฝ้ายไวบ้นสว่นปยุฝ้าย จากนั ้ นใหเ้อาฝา่มอืถปูยุฝ้ายใหม้ว้นขนานเขา้ไปกบัไมล้อ้ฝ้าย  โดยรกัษา

น้ําหนกัมอืใหพ้อเหมาะเพื่อไมใ่หม้ว้นฝ้ายแน่นหรอืหลวมเกนิไป   แลว้ดงีไมล้อ้ฝ้ายออก  จะไดฝ้้าย

เป็นมว้นหลอดกลมยาวประมาณ   8 - 9 น้ิว บางทอ้งถิน่เรยีกหลอดมว้นฝ้ายน้ีวา่  ดิว้ การมว้นฝ้าย

หรอืลอ้ฝ้ายน้ีจะต้ องทาํจนหมดปยุฝ้ายทีด่ดีไว้  การมว้นฝ้ายหรอืลอ้ฝ้ายน้ีทาํสะสมไวไ้ดแ้ลว้ทยอย

นําไปป ัน่เป็นเสน้ดา้ย แต่กไ็มค่วรเกบ็มว้นฝ้ายหรอืลอ้ฝ้ายไวน้านเกนิไป  โดยปกตหิลงัจากมว้นฝ้าย

หรอืลอ้ฝ้ายไดพ้อประมาณจงึนําไปป ัน่เป็นเสน้ใยจนหมดมว้นฝ้าย 

   4.2.7 1

    1

การป ัน่ฝ้ายใหเ้ป็นเสน้ใยฝ้าย 

การป ัน่ฝ้ายใหเ้ป็นเสน้ใยฝ้ายจะใชเ้ครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่  กงป ัน่ฝ้ายหรอืหลาป ัน่

ฝ้าย1 การป ัน่ฝ้ายน้ีภาษาทอ้งถิน่ทางภาคอสีานเรยีกวา่1 การเขน็ฝ้าย การป ัน่ฝ้ายหรอืหลาป ัน่ฝ้าย  ส่วน

โครงสรา้งทาํจากไมเ้น้ือแขง็ สว่นวงลอ้นัน้ประกอบจากซีไ่ม้ ไผ่ โครงสรา้งสว่นฐานประกอ บจากท่อน

ไมค้ลา้ยตวัอกัษร  T โดยสว่นหวัมเีสาหลกั  2 ขา้งเขา้ต่อเป็นเดอืยทะลฐุาน ขา้งหน่ึงสัน้กวา่เพือ่ให้

เอยีงเขา้หาดา้นผูป้ ัน่ สว่นเสาหนกัทีท่ะฐานขึน้ไปจะยาวเท่ากนั  โดยส่วนกึง่กลางจะเจาะทะลุใส่คาน

แกนของวงลอ้ป ัน่ฝ้าย  วงลอ้น้ีจะทาํดว้ยซีไ่มไ้ผม่ดัประกอบกนัดว้ย เสน้เชอืก มลีกัษณะคลา้ยวงลอ้

จกัรยาน ทีค่านแกนกลางวงลอ้น้ีจะต่อยาวออกมาเป็นทีจ่บัสาํหรบัหมนุป ัน่ฝ้ายสว่นฐานอกีดา้นหน่ึง

เขา้เดอืยไมอ้กีชิน้หน่ึง  ซึง่มหีลกัเตีย้ ๆ ขึน้ไปเป็นคานใส่เหลก็  ดา้นหน่ึงยืน่เป็นปลายแหลมเขา้หา

ดา้นผูป้ ัน่ฝ้าย เหลก็ปลายแหลมน้ีเรยีกว่า 1 “ 1ไน” ซึง่หมนุโดยแรงเหวีย่งของเสน้เชอืกทีผ่กูโยงรอบวง

ลอ้มาหาแกนของเหลก็ไน เมือ่หมนุวงลอ้ เหลก็ไนกห็มนุไปดว้ย1
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   4.2.8 วธิกีารป ัน่ฝ้ายหรอืเขน็ฝ้าย 

1

    เอาปลายมว้นฝ้ายจอ่ไวท้ีไ่น สว่นมอือกีขา้งจบัทีห่มนุใหว้งลอ้หมนุ   สว่นไนก็

จะหมนุตาม  ทาํใหแ้รงเหวีย่งตเีกลยี วมว้นฝ้ายทีจ่อ่ไว้  เมือ่ดงึมอืทีถ่อืมว้นฝ้ายออกมากจ็ะเป็นเสน้

ฝ้าย  เมือ่ผ่อนมอืยอ้นกลบัเสน้ฝ้ายกจ็ะมว้นอยูก่บัเหลก็ไน  เมือ่ไกลจ้ะหมดมว้นฝ้ายกเ็อามว้นฝ้าย

อนัใหมท่าํต่อเน่ืองกบัมว้นฝ้ายอนัเดมิใหเ้ป็นเสน้ฝ้ายเดยีวกนั  จนเสน้ฝ้ายเตม็เหลก็ไน  จงึค่อยๆ 

คลายเสน้ใยฝ้ายจากเหลก็ในใส่ไมเ้ปียฝ้ายหรอืไมเ้ปฝ้าย 

1

   4.2.9 การเปียฝ้ายหรอืการเปฝ้าย 

    การเปียฝ้าย   เป็นขัน้ตอนทีท่าํเพือ่พนัพกัดา้ยทีป่ ัน่เสน้ใยฝ้ายแลว้  เพือ่ทาํ

เป็นปอยหรอืไจฝ้าย โดยใชอุ้ปกรณ์ทีเ่รยีกวา่ ไมเ้ปีย ไมเ้ป๋ีย1 หรอืไมเ้ป1 

1

ซึง่ทาํจากไมเ้น้ือแขง็  ลกัษณะ

รปูทรงไมเ้ปียในประเทศไทยม ี 2 แบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

     ไมเ้ปียแบบไขว้   

1

เป็นแบบทีพ่บวา่ใชก้นัมากในหลายกลุม่วฒันธรรมของ

ประเทศไทยเช่น ไทยวน   ไทยลือ้ ไทพวน   และภไูท หรอื ผูไ้ทยเป็นตน้ โครงสรา้งไมเ้ปียแบบน้ี 

สว่นไมท้ีเ่ขา้เดอืยปิดหวัทา้ยหรอืสว่นบนสว่นลา่งจะไขวส้ลบัทศิกั น และนิยมแกะสลกัเป็นหยกัเหลื่

ยมหรอืลวดลายสวยงาม 

     ไมเ้ปียแบบขนาน  เป็นแบบทีพ่บในกลุม่วฒันธรรมไทครัง่  โครงสรา้งส่วน

ไมท้ีเ่ขา้เดอียปิดหวัปิดทา้ยหรอืสว่นบนสว่นลา่งจะเป็นแนวขนานกนั   มกันิยมทาํแบบเรยีบๆบางชิน้

ทาํจากไมไ้ผ่กม็ี1

    1

  

วธิกีารเปียฝ้าย   คอื  นําใยฝ้ายทีม่ว้นไวก้บัเหลก็ไนมาคลายออกแลว้ค่อย ๆ 

พนักบัไมเ้ปียโดยใชม้อืขา้งหน่ึงกําไมเ้ปียตรงกลางแกน แลว้ใชม้อือกีขา้งหน่ึงจบัเสน้ใยฝ้ายพนักบั

ไมเ้ปีย  ใหห้นาพอประมาณโดยรกัษาน้ําหนกัมอืใหพ้อดี  เพื่อไมใ่หเ้สน้ใยฝ้ายตงึเกนิไปหรอืหยอ่น

เกนิไป  เมือ่ไดเ้สน้ใยฝ้ายในปรมิาณที่ ตอ้งการ กจ็ะคลายออกมาพนัเป็นปอย  หรอืไจดา้ย เพื่อเกบ็

เสน้ใยฝ้ายไมใ่หพ้นักนัยุง่  และเป็นระเบยีบพรอ้มทีจ่ะนําไปทอผา้ 1 

1

 เสน้ใยฝ้ายทีส่าํเรจ็เป็นปอยหรอื

ไจฝ้ายน้ีหากนําไปทอโดยไมย่อ้มควรชุบน้ําขา้วเพื่อใหเ้สน้ใยฝ้ายแขง็แรงและไมเ่ป็นขน  ส่วยเสน้ใย

ฝ้ายทีจ่ะนําไปยอ้มสตีอ้งนําไปตม้ฟอก เพื่อลา้งไขมนัออกเสยีก่อนจงีจะยอ้มสต่ีอไป 

   4.2.10 1

    1

การกวกัฝ้าย 

หลงัจากยอ้มสเีสน้ใยฝ้าย  หรอืนําไปชุบน้ําขา้วและตากใหแ้หง้  สว่นเสน้ใย

ฝ้ายทีจ่ะใชเ้ป็น เสน้ดา้ยยนื จะตอ้งนํามาพกัดา้ยโดยใชอุ้ปกรณ์  3 อยา่งคอื 

     1

  

มะกวกัหรอืบ่าก๊วก  ทาํจากไมไ้ผ่สานคลา้ยชะลอมทรงสงูขนาดเลก็  ส่วน

ขอบปากจะสานใหบ้านออกเลก็น้อย1

     1

  

1

หางเหน็  ทาํจากไมเ้น้ือแขง็  รปูทรงคลา้ยเกา้อีเ้ตีย้สามขา  มท่ีอนไมเ้ลก็

กลมยาวยืน่ออกไปคลา้ยหาง สาํหรบัไวเ้สยีบมะกวกั 

     ระวงิหรอืโก๋งกวา้ง 1  ส่วนเสาหลกัทาํจากไมเ้น้ือแขง็ มไีมไ้ผ่เป็นคาน  เสยีบ

ไมไ้ผ่ทีไ่ขวก้นัเป็น  6 แฉก ฟากละอนัโยงต่อกนัดว้ยเสน้เชอืก1  
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    1

   4.2.11 การคน้ฝ้ายหรอืจดัดา้ยเสน้ยนื 

วธิกีารกวกัฝ้าย คอืใสป่อยหรอืไจฝ้ายในระวงิหรอืโก๋งกวา้ง   แลว้ดงึมาพนัใส่

มะกวกัหรอืบ่าก๊วกทีเ่สยีบอยูก่บัหางเหน็   จนไดเ้สน้ฝ้ายตามปรมิาณทีต่อ้งการ   กจ็ะเปลยึนมะกวกั

อนัไหมไ่ปเรือ่ยๆ 

    การคน้ฝ้ายแบบเดมิ จะใชห้ลกัคน้ หรอืหลกัวน โดยดงึดา้ยจากมะกวกัมาเดนิ

เครอืจดัเสน้ดา้ยยนืเรยีงบนหลกัคน้ จนไดจ้าํนวนเสน้ดา้ยยนืครบ ถา้เป็นผา้หน้ากวา้งจะตอ้งเดนิ

เป็นรอ้ยๆ รอบ  ต่อมาไดพ้ฒันาจากไดท้ีพ่กัอยูใ่นมะกวกัเปลีย่นเป็นพกัในหลอด ดา้ยจาํนวนมากใส่

ไวใ้นหลกั ตัง้หลอดดา้ยทีเ่รยีกวา่ โฮง ทาํใหจ้าํนวนเสน้ดา้ยยนืแต่ละรอบมจีาํนวนมากขึน้ ไมต่อ้ง

เดนิคน้เครอืเสน้ดา้ยยนืนานมากเท่าเดมิ สว่นเสน้พุง่จะกรอใสห่ลอดดา้ย โดยใชห้ลาหรอืกงป ัน่ฝ้าย 

ใส่แกนหลอดทีเ่หลก็ไน แลว้กรอเสน้ใยฝ้ายจากระวงิหรอืโก๋งกวา้งมาใส่หลอดเพื่อนําไปใส่กระสวยที่

จะนําไปทอเป็นผนืผา้ต่อไป 
   เสน้ฝ้ายหรอืเสน้ไหมในปจัจบุนั สว่นใหญ่เป็นเสน้ฝ้ายทีผ่ลติโดยโรงงาน ชาวบา้น

สามารถหาซือ้เสน้ฝ้ายไดง้า่ยจากรา้นคา้ในทอ้งถิน่ ในตวัอาํเภอหรอืจงัหวดั ปจัจบุนัประเทศไทยมี

การนําเขา้เสน้ฝ้ายจากจนีและพมา่ รอ้ยละ 80 ซึง่ฝ้ายเหลา่น้ีไมส่ามารถรบัรองไดว้่ ามปีรมิาณ

สารพษิตกคา้งมากแค่ไหน  เน่ืองจากฝ้ายเป็นพชืทีใ่ชส้ารเคมแีละยาฆา่แมลงมากทีส่ดุของโลก  ส่วน

ฝ้ายทีป่ลกูในเมอืงไทยมน้ีอยมาก ปลกูมากในจงัหวดัเลย นครสวรรคแ์ละอาํเภอศรสีาํโรง จงัหวดั

สุโขทยั (1ศนูยส์ิง่ทอลา้นนา มหาลยัราชภฏัเชยีงใหม.่ 2550: 20

  จากการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัฝ้ายสามารถ สรุปไดว้่า ในปจัจบุนัน้ีอุตสาหกรรมเขา้มามี

บทบาทเป็นอยา่งมาก ในการผลติเสน้ใยฝ้าย สาํหรบัประเทศไทยมเีพยีงภาคเหนือและภาคอสีานที่

ยงัคงมกีารปลกูฝ้ายและทาํเสน้ใยฝ้ายเพือ่ใชใ้นการทอ ดว้ยวธิกีารขัน้ตอนทีซ่ ับซอ้นกวา่จะไดเ้สน้ใย

ฝ้ายออกมาเพือ่ทอเป็นผนื ทางเลอืกทีคุ่ม้คา่และสะดวกทีส่ดุคอืการซือ้เสน้ใยสาํเรจ็หรอืผา้ฝ้ายทอ

สาํเรจ็จากโรงงาน เพือ่นําไปสูก่ระบวนการยอ้มและแปรรปูเป็นผลติภณัฑต่์อไป 

)  

 

5. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1 แนวคิดอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) 
  การพฒันาเศรษฐกจิทีใ่หค้วามสาํ คญักบัการผลติและการบรโิภคสนิคา้ -บรกิาร ทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มรวมถงึสขุภาพของคนในชุมชน ไดก้ลายเป็นประเดน็ทีไ่ดร้บัความสนใจ 

เน่ืองจากวกิฤตกิารณ์ดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตไิดส้ง่ผลกระทบต่อทุกประเทศในโลก 

ปญัหามลพษิสิง่แวดลอ้ม  การขาดแคลนอาหารและพลงังาน ระบบนิเวศและทรพัยากรธรรมชาติ

เสือ่มโทรม ไดท้าํใหร้ะบบนิเวศไมส่ามารถรองรบัและปรบัสมดลุไดท้นัต่อการดาํเนินกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ ทาํใหแ้นวคดิการพฒันาเศรษฐกจิ นิเวศเชงิพืน้ทีเ่กดิขึน้ม ากมายและหลากหลายรปูแบบ 

เช่น เมอืงขนาดใหญ่ นิเวศ (Eco-city) เมอืงนิเวศ (Eco-town) และนิคมอุตสาหกรรมนิเวศ (Eco-

Industrial Estate) เป็นตน้ ซึง่โดยภาพรวม หมายถงึ พืน้ทีท่ีถ่กูกาํหนดใหส้ามารถพฒันาและใช้

แนวคดิและเครือ่งมอื กลไกการบรหิารจดัการผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนได้

หลากหลายและแตกต่างกนั 
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  อุตสาหกรรมเชงินิเวศถกูพฒันามาจากหลกัการนิเวศวทิยาอุตสาหกรรม สบืเน่ืองจาก

การเปลีย่นแปลงภายในอุตสาหกรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากกระบวนการผลติไปสูก่ระบวนการ

บรโิภค ทีค่วรใหค้วามสาํคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพของการออกแบบผลติภณัฑ ์และกระบวนการ

แปรรปูใชใ้หม ่ (Recycle) ใหม้ากยิง่ขึน้ นําไปสูค่วามพยายามเชือ่มโยงระบบอุตสาหกรรมกบัระบบ

นิเวศวทิยาตามธรรมชาต ิซึง่พจิารณาวงจรของวสัดใุนระบบปิด โดยใชข้องเสยีจากโรงงานหน่ึงเป็น

แหลง่วตัถุดบิทางเลอืกใหอ้กีโรงงานหน่ึง เปรยีบเสมอืนระบบนิเวศวทิยาตามธรรมชาตทิีข่องเสยี

จากสิ่งมชีวีิ ตหน่ึงในระบบธรรมชาตสิามารถนํามาใชเ้ป็นแหลง่อาหารใหก้บัอกีสิง่มชีวีติหน่ึงทีอ่ยู่

ภายในระบบเดยีวกนัได ้ซึง่สามารถทาํใหเ้กดิขึน้ไดด้ว้ยหลกัการความสมัพนัธภ์ายในอุตสาหกรรม 

(Industrial symbiosis) ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งอุตสาหกรรม ผา่นการศกึษาวงจรการไหล (Flow) ของ

วตัถุดิบ พลงังานน้ํา ของเสยี ผลติผลพลอยได้ (By-product) และทรพัยากรอื่นๆ ภายในระบบ

อุตสาหกรรมเชือ่มโยงไปถงึมติเิชงิเศรษฐกจิทัง้ในระดบัพืน้ที ่และระดบัภมูภิาค  (โครงการพฒันา

อุตสาหกรรมเชงินิเวศเชงิพืน้ที.่ 2553: ออนไลน์) 

1

  สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม ไดใ้หค้วามหมายกบัแ นวคดิอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

(Industrial Ecology) โดยสรปุไดว้า่ แนวคดิอุตสาหกรรมเชงินิเวศ คอื การพฒันาทีส่รา้งความสมดุล

ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มและสงัคม ทาํใหอุ้ตสาหกรรมอยูร่ว่มกบัชุมชนไดอ้ยา่งเป็นสขุและ

ยัง่ยนืโดยมกีารบรูณาการแบบสามคัค ี(สถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม. 2554: ออนไลน์)  

1

  แนวคดิอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Industrial Ecology) อาจจดัเป็นแนวความคดิใหม่  แต่

ในขณะเดยีวกนักจ็ดัเป็นแนวความตดิเบือ้งตน้อนัเก่าแก่อนัหน่ึงไดเ้ช่นกนั ในแนวความคดิใหม่  กค็อื

การออกแบบระบบอุตสาหกรรมเสยีใหมใ่หม้ลีกัษณะคลา้ยระบบนิเวศน์ต ามธรรมชาต ิอนัอยูไ่ดโ้ดย

หลกัการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัเป็นสาํคญั เป็นการหลอมรวมหลกัการในสาขา วทิยาศาสตร์

กฎหมาย และธรุกจิ โดยตอ้งอาศยัพืน้ฐานทัง้ในวชิาวทิยาศาสตร ์พืน้ฐาน นิเวศวทิยาเคมี

วทิยาศาสตรส์ภาวะแวดลอ้ม วศิวกรรมศาสตร ์สถาปตัยกรรมศาสตร ์และการบรหิารธรุกิ จ ในแง

ของกฎหมายกค็อื ปจัจบุนัน้ีโรงงานต่าง ๆ ต่างตอ้งจดัทาํระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ควบคูไ่ป กบั

การเดนิระบบอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี เพือ่ใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด เพื่ อ

หลกีเลีย่งต่อความไมน่่าเชื่อถอืและความเสีย่งต่อการกถูกสัง่ปิดโร งงาน ทัง้น้ี เพื่อความอยูร่อดทา ง

ธรุกจิ จะเหน็ไดว้า่ทัง้หมดทีแ่ต่ละโรงงานทาํอยูน่ัน้กค็อื หลกัพืน้ฐานของการกทาํธรุกจิ ซึง่เน้น

หลกัการประหยดัคา่ใชจ้า่ย ปรบัปรงุภาพพจน์ และเสรมิสรา้งรายไดใ้หม ่ๆ ซึง่กค็อืการใชค้วามรูใ้น

ทุกสาขาวชิาตามหลกัการนิคมอุตสาหกรรมเชงินิเวศน์อยูแ่ลว้นัน่เอง (มลวิรรณ บรรณจกัร์. 2550: 20) 

  ความเกีย่วเน่ืองสาํหรบังานวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษา ภายใตข้ ัน้ตอน

กระบวนการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ กลุ่มมดัยอ้ม

สธีรรมชาตบิา้นครีวีง  ซึง่เป็นวสิาหกจิชุมชน ทีอุ่ดมสมบรูณ์ด้ วยทรพัยากรธรรมชาต ิผูว้จิยัเหน็ถงึ

ความสอดคลอ้งกบัแนวคดิดงักลา่วทีส่ามารถเป็นแนวทางในกระบวนออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์

ของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง เช่น การเพิม่ผลติภณัฑ์โดยการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ของชุมชน
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ให้เกดิประโยชน์ สงูสุด เพื่อลดการเกดิของเสยีสะสมในส ายธารของเสยี และลดการผนัทรพัยากร

บรสิทุธิเ์ขา้สูก่ระบวนการผลติ นอกจากน้ียงัสามารถนําแนวปฏบิตัเิรือ่งการรไีซเคลิและนํากลบัมาใช้

ใหม่ เขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของระบบปฏบิตักิารทีม่กีารสง่เสรมิใหม้กีารเกบ็รวบรวมเศษวสัด ุหรอืผล

พลอยไดจ้ากกระบวนการทางการเกษตรต่างๆ  ทีช่าวคีรวีงมอียู่ นําไปใชป้ระโยชน์ หรอืสง่เสรมิการ

พฒันาผลติภณัฑท์ีย่ ัง่ยนื ทีช่่วยเพิม่โอกาสใหม้กีารใชว้สัดแุละพลงังานอยา่งเป็นวงจรมากขึน้ เช่น 

การออกแบบเพื่อการรไีซเคลิ (Design for Recycle) การออกแบบเพื่อการนํากลบัไปผลติใหม่  

(Design for Remanufacturing) หรอืการออกแบบบัน้ปลายผลติภณัฑ ์

 5.2 ทฤษฏีนิเวศวิทยาวฒันธรรม  

  พฒันาการของแนวความคดิทางมานุษยวทิยาในช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่ 20 ไมว่า่จะ

เป็นแนวความคดิแบบประวตัศิาสตรเ์ฉพาะกรณขีองโบแอส หรอืแนวความคดิแบบหน้าทีนิ่ยมของ       

แรดคลฟิฟ์ บราวน์และมาลนิอสกนีัน้สว่นหน่ึงเป็นผ ลมาจากการต่อตา้นขอ้สรปุของนกัทฤษฏี

ววิฒันาการในครสิตศ์ตวรรษที ่19 ซึง่สง่ผลใหท้ฤษฎวีวิฒันาการเสือ่มความนิยมลงไปเป็นอยา่งมาก 

อยา่งไรกต็าม หลงัจากปี ค .ศ. 1940 เป็นตน้มา ไดม้นีกัมานุษยวทิยาอเมรกินักลุม่หน่ึงหนักลบัมา

สนใจทฤษฎวีวิฒันาการ และพยายามนําเอาทฤษฎวีวิฒั นาการมาประยกุตใ์ชเ้พือ่อธบิายการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรม 

  นิเวศวทิยา วฒันธรรม (cultural ecology) เป็นแนวคดิทางมานุษยวทิยาแนวหน่ึงที่

สนใจศกึษาการเปลีย่นแปลงทางสงัคม วฒันธรรม โดยเน้นถงึอทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม วา่เป็นตวักาํหนด

กระบวนการววิฒันาการทาง สงัคมวฒัน ธรรม จเูลยีน สจว๊ด (Julian Steward) นกัมานุษยวทิยา

อเมรกินั ไดอ้ธบิายแนวความคดิแบบนิเวศวทิยาวฒันธรรมวา่ เป็นการศกึษากระบวนการปรบัตวั

ของสงัคมภายใตอ้ทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการศกึษาววิฒันาการหรอืการเปลีย่นแปลงอนัเกดิ

จากการปรบัตวั (adaptation) ของสงัคม แนว ความคดิน้ีมองสงัคมในลกัษณะเป็นพลวตัหรอื

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาการเปลีย่นแปลงเป็นผลมาจากการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดย

มพีืน้ฐานสาํคญัคอื เทคโนโลยกีารผลติโครงสรา้งสงัคม และลกัษณะของสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิ

เป็นเงือ่นไขหลกักําหนดกระบวนการเปลีย่นแปลงและปรบัตวัของสงัคมวฒันธรรม 

  สจว๊ด มอง "วฒันธรรม " วา่เป็นเครือ่งมอืช่วยใหม้นุษยป์รบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

ประเดน็สาํคญัสาํหรบัการศกึษาเชงิมานุษยวทิยาจงึมอียูว่า่วฒันธรรมมกีารปรบัตวัอยา่งไรใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้ม และมนุษยม์วีธิกีารอยา่งไรในการใชเ้ทคโนโลยแีละระบเศรษฐกจิในกา รปรบัตวัเขา้ 

กบัสภาพแวดลอ้มออกจากความตอ้งการทางดา้นรา่งกายและจติใจ ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัอกีสว่น

หน่ึงในการอธบิายพฤตกิรรมของมนุษย ์ตวัอยา่งเช่น ในสงัคมดัง้เดมิ (Primitive societies) มนุษยม์ี

วถิกีารผลติแบบล่าสตัวแ์ละเกบ็หาอาหาร โดยปกตแิลว้ผูห้ญงิจะเป็นผูเ้กบ็ห าอาหารและผูช้ายเป็น

ออกล่าสตัว ์การแบ่งแยกงานในลกัษณะเช่นน้ีมไิดเ้ป็นเพราะผูช้ายมรีา่งกายแขง็แรงกว่า แต่เป็น

เพราะผูห้ญงิตอ้งใชเ้วลาดแูลลกู ในขณะทีผู่ช้ายสามารถเดนิทางไกลและจากบา้นไปไดเ้ป็นระยะ

เวลานาน 
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  ตามทศันะของสจว๊ด มนุษยเ์ป็นสตัวม์เีหตุผล และววิฒันาการท างวฒันธรรมวางอยู่

บนรากฐานของเหตุผล แต่เป็นเพราะวา่สภาพการณ์และสภาวะแวดลอ้มมคีวามแตกต่างกนัออกไป 

วฒันธรรมสองวฒันธรรมจงึมพีืน้ฐานของการปรบัตวั การแกป้ญัหาและมวีวิฒันาการแตกต่างกนั 

เช่น วฒันธรรมของกลุม่ทีต่ ัง้รกรากอยูใ่กลท้ะเล ยอ่มมกีารประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมื อยงัชพีประเภท

เบด็ แห อวน ฉมวก เรอื และมกีารพฒันาสัง่สมความรูเ้กีย่วกบัการเดนิทะเลและการจบัปลา ใน

ขณะเดยีวกนัชนกลุม่อื่นทีต่ ัง้รกรากอยูใ่นเขตปา่ดงดบิ อาจมกีารประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมอืเพือ่ใชใ้น

การยงัชพีแตกต่างกนัออกไป เช่น หอก ธนู เพื่อใชใ้นการล่าสตัวแ์ละหาอา หาร กลุ่มชนทัง้สองกลุ่ม

น้ียอ่มตอ้งมวีวิฒันาการทางวฒันธรรมแตกต่างกนั 

  สจว๊ดปฏเิสธแนวความคดิแบบววิฒันาการเสน้ตรงของนกัทฤษฎวีวิฒันาการรุน่เก่า 

ซึง่เสนอวา่วฒันธรรมของทุกเผา่พนัธุจ์ะมวีวิฒันาการเป็นเสน้ตรงผา่นขัน้ตอนต่างๆ เหมอืนกนัหมด 

สจว๊ดแยง้วา่ววิฒันาการทาง วฒันธรรมอาจเกดิขึน้ไดห้ลายสาย (Multilinear evolution) และแต่ละ

แนวยอ่มมคีวามแตกต่างกนั ความแตกต่างน้ีเกดิจากการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

เทคโนโลยแีละโครงสรา้งสงัคมเป็นเหลกั อาจกลา่วไดว้า่แนวความคดิแบบววิฒันาการหลายสายน้ี 

เป็นแนวความคดิใหมซ่ึง่พฒันามาจากทฤษฎวีวิฒันาการรุน่เก่า 

  แนวความคดิน้ีเน้นความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมกบัสภาพแวดลอ้มวา่มคีวามแนบ

แน่นใกลช้ดิและสง่ผลกระทบซึง่กนัและกนัอยา่งแยกไมอ่อก ในยคุสมยัทีพ่ฒันาการดา้นเทคโนโลยี

ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า มนุษยจ์าํตอ้งปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และทาํใหส้ภาพแวดลอ้มมี ศกัยภาพใน

การเปลีย่นหรอืดดัแปลงสภาพแวดลอ้มไดม้ากขึน้ อทิธพิลของสภาพแวดลอ้มกเ็ริม่ลดถอยลง หากแต่

รปูแบบและลกัษณะทางวฒันธรรม ประสบการณ์และความเคยชนิในอดตี ตลอดจนวถิชีวีติและ

ขนบธรรมเนียมประเพณบีางอยา่งจะยงัคงอยู ่และไดร้บัการสบืทอดจากคนรุน่หน่ึงไปสูอ่กีรุน่หน่ึง 

  กลา่วโดยสรปุแลว้นิเวศวทิยาวฒันธรรมตามทศันะของสจว๊ด เป็นความพยายาม

ศกึษาวเิคราะหถ์งึ 

   (1)  ความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัเทคโนโลยทีางการผลติ ซึง่เป็น

ตวักาํหนดสาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 

   (2)  ความสมัพนัธร์ะหวา่งเทคโนโลยกีบัพฤตกิรรมของมนุษย ์และ 

   (3)  ผลในการอธบิายตน้กาํเนิดของลกัษณะทางวฒันธรรม (cultural traits) ของ

กลุ่มชนต่างๆ เช่น เปร ูเมก็ซโิก เมโสโปเตเมยี อยีปิต ์และจนี เป็นตน้ ผลงานของสจว๊ดมสี่วนสาํคญั

ในการกระตุน้ให้ นกัมานุษยวทิยาหนัมาสนใจศกึษาถงึความสาํคญัของ สภาพแวดลอ้มและอทิธพิล

ของสภาพแวดลอ้มต่อพฒันาการทางวฒันธรรม 

  เลสล ีไวต ์ (Leslie White) เป็นนกัมานุษยวทิยาอเมรกินัอกีคนหน่ึงซึง่สนใจศกึษา

อทิธพิลของสภาพแวดลอ้มต่อการปรบัตวัทางวฒันธรรม ไวตไ์ดศ้กึษาตรวจสอบผลงานของนกั

ววิฒันาการรุน่เก่า เช่น มอรแ์กน อยา่งละเอยีด และพบวา่ ทฤษฎวีวิฒันาการมหีลกั เกณฑใ์นการ

ตคีวามหมายของการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมทีน่่าสนใจอยูห่ลายประการและไวตเ์องกไ็ดเ้สนอ
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แนวความคดิแบบววิฒันาการสมยัใหม ่ซึง่ต่อมาไดร้บัการขนาดนามแนวความคดิแบบ "ววิฒันาการ

สากล" (universal evolution) ไวตม์คีวามเหน็คลา้ยคลงึกบัแรดคลฟิฟ์- บราวน์ และมาลนิอสกี ใน

ประเดน็ทีว่า่มานุษยวทิยาควรเป็นวทิยาศาสตร ์และไวตก์ไ็ดพ้ยายามคน้หากฎเกณฑห์รอืทฤษฎี

สากล เพือ่ใชอ้ธบิายววิฒันาการทางสงัคมวฒันธรรมของกลุม่ชนต่างๆ ทัว่โลก 

  ความหมายของ "วฒันธรรม " ตามทศันะของไวต ์มคีวามคลา้ยคลงึกบัมโนทศัน์เรือ่ง

องคอ์ภอินิทรยี ์ (Superorganic) ของโครเบอร ์นัน่คอืการมองวา่วฒันธรรมเป็นสิง่มตีวัตนและมชีวีติ

แยกออกจากตวัมนุษยอ์ยา่งเดด็ขาด วฒันธรรมมกีฎเกณฑแ์ละการทาํงานในตวัเอง ซึง่แนวความคดิ

น้ีไดร้บัการขนานนามวา่ "วฒันธรรมวทิยา " (culturology) ไวตเ์สนอวา่ วฒันธรรมมอีงคป์ระกอบอยู ่

3 ประการดว้ยกนั คอื 

   (1)  ระบบเทคโนโลย ีซึง่รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละเครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ ที่

มนุษยป์ระดษิฐค์ดิคน้ขึน้ 

   (2)  ระบบสงัคม ซึง่เป็นการรวมตวักนัขององคก์รทางสงัคม (social organization) 

และพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษย ์และ 

   (3)  ระบบความคดิ (ideology) ซึง่รวมถงึควา มรู ้ความเชื่อ ทศันคตแิละค่านิยม

ต่างๆ ระบบเทคโนโลยเีป็นโครงสรา้งส่วนล่าง (infrastructure) หรอืพืน้ฐานสาํคญัของวฒันธรรม 

เพราะชวีติมนุษยจ์าํเป็นตอ้งพึง่พาอาศยัระบบน้ีในการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม สว่นองคก์ร

สงัคมและระบบความคดิเป็นโครงสรา้งสว่นบน (superstructure) ของวฒันธรรม  (สุชพี กรรณสตู . 

2552: ออนไลน์) 

  จากการศกึษาแนวคดิทฤษฏน้ีีมคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาพืน้ฐานทางวฒันธรรม

ของชุมชนครีวีง เน่ืองจากในปจัจบุนั สิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาติ ของชุมชนครีวีงยงัคงเท่าเดมิ

แต่การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยีรวดเรว็มาก  ซึง่เป็นปจัจยัหลกัทีส่่งผลต่อการสรา้งกฏเกณฑท์าง

สงัคมอยา่งอื่นตามมา  ไมว่่าจะเป็นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑท์ีม่อียูข่องกลุ่มมดัยอ้มสี

ธรรมชาตบิา้นครีวีง  หรอืการสรา้งเรือ่งราวใหก้บัผลติภณัฑใ์หเ้ป็นทีน่่าสนใจต่อผูบ้รโิภคโดยใช้

เรือ่งราวของวถิวีฒันธรรมชุมชนเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

 5.3 ทฤษฏีการออกแบบ 

  การออกแบบ (Design) หมายถงึ การถ่ายทอดรปูแบบจากความคดิออกมาเป็นผลงาน

หรอืวธิกีารทีผู่อ้ ื่นสามารถมองเหน็ รบัรู ้หรอืสมัผสัได ้เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในผลงานหรอืวธิกีาร

รว่มกนั การออกแบบจงึไมไ่ดมุ้ง่เน้นเฉพาะผลงานหรอืชิน้งาน แต่จะเน้นถึ งวธิกีารในการทาํ งาน

ต่างๆ ดว้ย การออกแบบจงึเป็นการใชค้วามคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 4 ลกัษณะ คอื ความคดิรเิริม่ ความ

คลอ่งในการคดิ ความยดืหยุน่ในการคดิ และความคดิละเอยีดลออ โดยเฉพาะความคดิรเิริม่นัน้จะมี

สว่นส าคญัในการสรา้งและพฒันาผลติภณัฑใ์หมท่ีม่คีณุภาพและมปีระสทิธิ ภาพสงู กลายเป็น

นวตักรรมหรอืเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีม่ปีระโยชน์ต่อมวลมนุษยชาต ิ
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  การออกแบบผลติภณัฑ ์ (Product Design) คอื การออกแบบสิง่ของเครือ่งใชเ้พื่อน 

ามาใชส้อยในชวีติประจ าวนั โดยเน้นการผลติจาํ นวนมากในรปูสนิคา้ไปสูผู่บ้รโิภค (Consumer) ใน

วงกวา้งโดยทีร่ปูแบบแ ละคณุภาพของผลติภณัฑจ์ะเป็นปจัจยัสาํคญัในการจงูใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิ

ความตอ้งการและยนิดทีีจ่ะจา่ยเงนิเพื่อซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ การออกแบบผลติภณัฑม์ปีจัจยัส าคญัที่

เกีย่วขอ้ง 4 ประการ ดงัน้ี 

   1)  การออกแบบทีส่มัพนัธก์บัคุณภาพของผลติภณัฑ ์การออกแบบผลติภณัฑต์อ้ง

พจิารณาถงึคุณภาพของผลติภณัฑเ์ป็นประการแรก เพื่อจะไดอ้อกแบบใหไ้ดค้วามคงทน ถาวร และ

เหมาะสมกบัการใชง้านผลติภณัฑน์ัน้ เพราะการออกแบบจะตอ้งค านึงถงึวสัดทุีใ่ช ้อายกุารใชง้าน

และคุณภาพของผลติภณัฑไ์ปพรอ้มกนั เพื่อใหผ้ลติภณัฑน์ัน้มคีุณภาพตามเป้าหมายของการผลติ 

   2)  การออกแบบทีส่มัพนัธก์บัวสัดุและกระบวนการผลติ การออกแบบผลติภณัฑ์

ประเภทสิง่ของเครือ่งใชเ้พือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑจ์ านวนมาก มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื 

เครือ่งจกัรกล หรอืเครือ่งทุ่นแรงอื่นๆ ดงันัน้ ในการออกแบบจงึตอ้งพจิารณาถงึวสัดแุละกระบวนการ

ผลติไปพรอ้มกนั เพราะวสัดุอยา่งหน่ึงอาจจะตอ้งใชเ้ครือ่งมอืเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านัน้ 

   3)  การออกแบบทีส่มัพนัธก์บัความตอ้งการของผูบ้รโิภค หน้าทีใ่ชส้อยของ

ผลติภณัฑแ์ต่ละชิน้เป็นสิง่จาํเป็นทีผู่อ้อกแบบจะตอ้งพจิารณาและทาํความเขา้ใจโดยเฉพาะหน้าทีใ่ช้

สอยหลกัของผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดยพจิารณาใน 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

    - ความตอ้งการทีส่อดคลอ้งกบัชวีติความเป็นอยู ่เป็นความตอ้งการที่

เหมาะสมกบัวฒันธรรมและรสนิยมในการใชผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆ 

    - ความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ ในกรณทีี่ สภาพทางเศรษฐกจิอยูใ่น

ภาวะตํ่ากว่าการออกแบบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพสงูจะก ลายเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย หรอืเน้นความงาม

ทางการออกแบบมากเกนิไป ทาํใหผ้ลติภณัฑน์ัน้มรีาคาสงู เป็นการออกแบบทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคในภาวะดงักลา่ว 

   4)  การออกแบบทีม่คีุณค่าทางความสวยงาม ผูอ้อกแบบผลติภณัฑน์อกจากจะมี

ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นประการสาํคั ญแลว้ ยงัตอ้งตระหนกัถงึความสวยงาม ความทนัสมยัของ

ชิน้งานดว้ย ดงันัน้การออกแบบชิน้งานแ ต่ละชิน้จะตอ้งมคีวามประณตีบรรจง  ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้งึจะมี

คณุคา่ทางดา้นความสวยงาม 

  การออกแบบมหีลกัการพืน้ฐานคอื การใชอ้งคป์ระกอบศลิป์ไดแ้ก่ จดุ เสน้ รปูรา่ง 

รปูทรง น้ าหนกั ส ีและพืน้ผวิ นํามาจดัวางเพื่อใหเ้กดิความสวยงาม โดยมหีลกัการจดัวาง ดงัน้ี 

   1)  ความเป็นหน่วย (Unit) ในการออกแบบชิน้งานแต่ละชิน้งาน ผูอ้อกแบบจะตอ้ง

คดิภาพรวมของงานทัง้หมดใหอ้ยูใ่นหน่วยเดยีวกนั เป็นกลุม่เป็นกอ้น หรอืมคีวามสมัพนัธก์นั แลว้

พจิารณาสว่นยอ่ยลงไปตามลาํดบั 

   2)  ความสมดลุ (Balancing) ความสมดุลหรอืความถ่วงเป็นหลกัการทัว่ไปของ

งานศลิปะ ความรูส้กึทางสมดลุของงานเป็นความรูส้กึและความคดิในเรือ่งของความงามของสิง่นัน้ๆ 

ซึง่หลกัของความสมดุลแบ่งออกได ้4 ประการ คอื 
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    -  ความสมดลุในลกัษณะเท่ากนั (Symmetry Balancing) คอืมลีกัษณะเป็น

ซา้ย ขวา หรอืบน-ลา่ง เป็นความสมดลุทีม่องดแูลว้เขา้ใจงา่ย 

    - ความสมดลุในลกัษณะไมเ่ท่ากนั (Non-Symmetry Balancing) คอื มี

ลกัษณะสมดุลกนัในตวัเองโดยไมจ่ าเป็นจะตอ้งเท่ากนั แต่มองแลว้เกดิความรูส้กึสมดุลกนั ความ

สมดลุแบบน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งทดลองดใูหแ้น่ใจในความรูส้กึของผูพ้บเหน็อื่นๆ ไดแ้ก่ ความสมดุลที่

เกดิในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั เช่น ใชค้วามสมดุลตวัผวิ แสง-เงา หรอืส ีเป็นตน้ 

    - จดุศูนยถ่์วง (Gravity Balance) การออกแบบวตัถุสิง่ของทีจ่ะตอ้งใชง้าน

ประเภทตอ้งการการทรงตวั ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถงึจดุศูนยถ่์วงคอื ไมโ่ยกเอยีงหรอืรูส้กึไมม่ ัน่คง 

แขง็แรง ดงันัน้ สิง่ใดทีต่อ้งมจีดุศูนยถ่์วง ผูอ้อกแบบจะตอ้งระมดัระวงัใหม้าก เช่น การออกแบบโต๊ะ

และเกา้อีจ้ะตอ้งตัง้ตรง ขาทัง้สีต่อ้งมัน่คงเท่าๆ กนั เป็นตน้ 

    - ความสมัพนัธท์างศลิปะ (Relativity of arts) เป็นเรื่องความรูส้กึทีส่มัพนัธ์

กนัจงึตอ้งพจิารณาขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

     -  การเน้นหรอืจดุสนใจ ผูอ้อกแบบจะตอ้งมจีดุเน้นใหเ้กดิสิง่ทีป่ระทบัใจ

แก่ผูพ้บเหน็ จดุเด่นจงึควรมเีพยีงจดุเดยีว 

     -  จดุสาํคญัรอง มลีกัษณะคลา้ยกบัจดุเน้นแต่มคีวามส าคญัรองลงไป ซึง่

อาจจะเป็นรองสว่นที ่1 หรอืสว่นที ่2 จดุสาํคญัรองจะช่วยใหเ้กดิความลดหลัน่ของผลงานทีอ่อกแบบ

จนกลายเป็นรปูแบบผลติภณัฑท์ีน่่าสนใจ 

   3)  จงัหวะ (Rhythm) จากหลกัการทีว่า่สิง่ใดทีส่มัพนัธก์นั สิง่นัน้ๆ ยอ่มมจีงัหวะมี

ระยะความถี-่ห่างในตวัมนัเอง หรอืในสิง่แวดลอ้มทีส่มัพนัธก์นั อยู ่การเกดิจงัหวะในการออกแบบจะ

ใชเ้สน้ ส ีเงา ช่วงจงัหวะของการตกแต่ง แสงไฟ ลวดลายทีม่คีวามสมัพนัธก์นั เพื่อใหเ้กดิคุณค่าทาง

ความงาม 

   4)  ความแตกต่าง (Contrast) ความรูส้กึแตกต่างจะช่วยใหม้กีารเคลื่อนไหวไมซ่ ้า

ซากเกนิไป หรอืเกดิความเบื่อหน่าย จาํเจ ผูอ้อกแบบ ยคุใหมม่กัจะหาทางใหเ้กดิความรูส้กึขดักนั

หรอืตดักนั เพือ่เพิม่รสชาตจิากความขดักนัในจดุใดจดุหน่ึง 

   5)  ความกลมกลนื (Harmonies) เป็นการพจิารณาในภาพรวมของผลงานทัง้หมด

แมจ้ะมบีางอยา่งทีแ่ตกต่างกนั เช่น การใชส้ ีการใชผ้วิ การใชเ้สน้ทีข่ดักนั เป็นตน้ ความรูส้กึส่ วน

น้อยน้ีถา้ไมท่ าใหส้ว่นรวมเสยีหายกถ็อืวา่เกดิความกลมกลนืกนัในสว่นรวม ความกลมกลนืทีเ่ป็น

พืน้ฐานทางศลิปะ ไดแ้ก่ เสน้ แสง เงา รปูทรง ขนาด ผวิ และส ี  

  5.3.1 แนวคดิในการออกแบบ 

   สนีินาถ  เลศิไพรวนั (2549 : 11-13) กล่าวถงึแนวคดิในการออกแบบหรอืแรง

บนัดาลใจในการออกแบบไดม้าจาก 3 ประเดน็ใหญ่ๆ คอื 
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    1)  แนวคดิทีส่บืเน่ืองจากธรรมชาต ิ(Inspiration by Nature) หมายถงึ สิ่งมชีวีติ

และสิง่ไมม่ชีวีติ ธรรมชาตเิป็นสิง่ทีม่นุษยไ์มส่ามารถกาํหนดไดแ้ต่จะเกดิขึน้เองตามวฏัจกัรของมนัเอง 

ปจัจบุนัความเจรญิทางเทคโนโลยมีมีากขึน้ มนุษ ยจ์งึแสวงหาสิง่ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิดว้ยการใช้

เวลาว่างท่องเทีย่วกบัธรรมชาต ิหลกีหนีจากตวัเมอืง ห่างไกลความเจรญิและตกึรามบา้นช่องทีแ่ขง่กนั

สงูตระหงา่นอยูใ่นเมอืง ทาํใหม้นุษยห์นัมาใชว้สัดธุรรมชาตเิพือ่สดความตงึเครยีดสาํหรบัการดาํเนิน

ชวีติทีเ่ครง่เครยีดดงัน้ี 

     -  วสัดุทางธรรมชาต ิไดแ้ก่ ไมแ้ละไมเ้องกส็ามารถแยกไดเ้ป็น ตน้ไม ้

ท่อนไม ้แท่นไม ้กิง่ไม ้ไมอ้ดั ดว้ยการนํามาประยกุตใ์ชก้บัเครือ่งมอืเครือ่งจกัรต่อไป 

     -  วสัดุประเภทกึง่ธรรมชาต ิคอื โลหะ ไดแ้ก่ ทอง เงนิ ทองขาว เหลก็ 

ดบุีก ทองเหลอืง ทองแดง อลมูเินียม ส แตนเลส ฯลฯ ซึง่เป็นผลผลติทีม่าจากธรรมชาต ิทีเ่ป็น

วตัถุดบิประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่งจกัรอุตสาหกรรมแทนแรงงานในการผลติ 

     -  วสัดปุระเภทประยกุต ์คอื วสัดทุีไ่มไ่ดเ้กดิจากธรรมชาต ิเช่น พลาสตกิ 

ไดจ้ากการนําปิโตเลยีมมาผา่นกระบวนการทางเคม ีใช้ สารเคมผีสมกนัจนเป็นเมด็พลาสตกิ นําไป

หลอมแลว้หล่อเป็นรปูรา่งไดต้ามตอ้งการ 

    องคป์ระกอบทางการออกแบบ (Element of design) ทีม่อียูใ่นบรรยากาศ

ภายนอกทีอ่ยูอ่าศยั ทอ้งฟ้าเป็นสิง่แรกทีม่นุษยส์มัผสั โดยเปรยีบไดก้บับรเิวณวา่ง (Space) รปูทรง 

(Form) ทีม่อียูใ่นธรรมชา ต ิไดแ้ก่ ทรงกลมของดวงอาทติย ์หรอืทรงอสิระของกอ้นเมฆ หรอืส ี

(Color) ทีอ่ยูร่ว่มกนัอยา่งกลมกลนืในธรรมชาตทิีม่คีวามสวยสดงดงามและใหค้วามสดชืน่ การนํา

ลวดลาย (Pattern) ทีเ่กดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตมิาใช ้ไดแ้ก่ ดวงดาวบนทอ้งฟ้า รอ่งน้ํา

ไหลบนพืน้ทราย แขนงของกิง่ไม้  ลายของเปลอืกไม ้ฯลฯ นกัออกแบบไดนํ้าความเป็นธรรมชาตสิู่

แรงบนัดาลใจในการออกแบบซึง่จะสามารถเหน็ไดถ้งึความสมดลุ (Symmetry) ในเรือ่งต่างๆในการ

จดัองคป์ระกอบทางศลิปะ ไดแ้ก่ ส ีรปูรา่ง ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ การสอ่งกลอ้งจลุทรรศน์

มกัจะพบความสมดลุทีเ่สมอภาค (Bilateral Symmetry) ซึง่เป็นสมดลุทีม่นุษยค์ุน้เคย หรอืการ

มองเหน็และรบัรูเ้กีย่วกบัความสมดุลทีเ่ป็นไปตามรศัมขีองวงกลม (Radial Symmetry) ทีไ่ดจ้ากการ

ผา่เหด็ดภูาพตดั (Cross Section) ในพชืบางชนิด พบวา่มรีปูทรงเกลยีว (Spiral Form) โดยเกดิจาก

การพนักนัของกิง่กา้นสาข าของตน้ไม ้หรอืรปูทรงเรขาคณติ (Geometrical Form) ทีไ่ดจ้าก

โครงสรา้งของดอกไมท้ีป่ระกอบดว้ยกลบีดอกทีม่ลีกัษณะซํ้ากนั กลบีดอกทีม่ลีกัษณะซํ้ากนัเป็นรอ้ย

เป็นทีม่าของลวดลายทางคณติศาสตร ์และนําไปสูโ่ครงสรา้งของงานออกแบบทีเ่ป็นแบบอยา่งใน

การยดึเหน่ียวและเกาะเกีย่วกนัข องธรรมชาต ิไดแ้ก่ โครงสรา้งทีไ่ดจ้ากตน้ไม ้ใยแมงมมุ หรอืการ

รวมตวักนัของเซลในรา่งกายมนุษยเ์มือ่มองผา่นกลอ้งจลุทรรศน์ ในขณะเดยีวกนั สขีองแมลง ผเีสือ้ 

ทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรคใ์หแ้มลงเหลา่น้ีตอ้งซ่อนตวั ป้องกนัศตัร ูหรอืการทีม่สีสีดใสเพื่อเรยีกรอ้งความ

สนใจจากเพศตรงขา้ 
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   2) แนวความคดิทีส่บืเน่ืองมาจากงานออกแบบพืน้บา้น (Inspiration by Vernacular 

Design) งานออกแบบพืน้บา้น หมายถงึงานออกแบบขัน้เบือ้งตน้ ไดแ้ก่รปูแบบผลติภณัฑต่์างๆที่

ประดษิฐข์ึน้มาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นระยะแรกๆ ซึง่สิง่ต่างๆเหลา่นัน้ อาจไดจ้ าก

ธรรมชาต ิและต่อมามนุษยนํ์ามาปรบัปรงุและพฒันา งานออกแบบพืน้บา้นจงึรวมหมายถงึงาน

ออกแบบทีท่าํอยูเ่ป็นประจาํ หรอืเป็นงานออกแบบจากภมูปิญัญาไทยทีไ่ดม้กีารพฒันาต่อๆ กนัมา 

เรยีกไดว้า่งานหตัถศลิป์คอืการทาํไปออกแบบไปไมม่กีารวางแผนทีช่ดัเจน งานประเภทน้ีผูอ้อกแบบ

และผูผ้ ลติเป็นคนคนเดยีวกนั แกป้ญัหาในการประดษิฐไ์ปเรือ่ยๆทาํใหส้ามารถแยกออกไดว้า่

ขัน้ตอนใดเป็นขัน้ตอนออกแบบและขัน้ตอนใดเป็นขัน้ตอนผลติ ทกัษะของการออกแบบมาจากความ

เคยชนิและถกูสอนดา้นเทคนิคจากบรรพบุรษุต่อๆกนัมา เมือ่เศรษฐกจิและสงัคมเปลีย่นแปลงไป 

การออกแบบขัน้พืน้ฐานก็ เปลีย่นแปลงไปดว้ย ผูผ้ลติกด็าํเนินการเปลีย่นไป รปูแบบกผ็ดิเพีย้นไป

จากเดมิ งานออกแบบพืน้บา้นไดถ้กูปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัต่อๆ กนัมา การ

เปลีย่นแปลงบางอยา่งมสีาเหตุมาจากการแบ่งระดบัของผูใ้ชม้ากขึน้ ระดบัฐานะมรีะยะตัง้แต่จนถงึ

รวย ผลติภณัฑต่์างๆทีไ่ดร้ ั บการออกแบบจะมผีูบ้รโิภคต่างกลุม่กนัตามฐานะและพฤตกิรรมความ

เป็นอยูต่่างๆ งานออกแบบพืน้บา้นนัน้กลายเป็นวตัถุโบราณ (Antique) 

   3) แนวความคดิทีส่บืเน่ืองจากเทคโนโลย ี(Inspiration by Technology)เทคโนโลยี

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาการทางวทิยาสาสตรแ์ละการนําพฒันาก ารมาใชป้ระโยชน์ใหม้าก

ทีส่ดุกบัสิง่ประดษิฐห์รอืงานปรบัปรงุ แนวคดิประเภทน้ีมรีากฐานจากสิง่ทีพ่สิจูน์ไดจ้ากขอ้มลูและ

หลกัฐานทางการวจิยัอยา่งมรีะเบยีบแบบแผนและขัน้ตอน ทุกครัง้ทีเ่ร ิม่ตน้นกัออกแบบจะตอ้งมี

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ วศิวกร นกัการตลาด นกัเขยีนแบบ  ฯลฯ เพื่อช่วยกนัสรา้งสรรค์

ผลติภณัฑใ์หไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ โดยสามารถสรปุไดว้า่ งานออกแบบทีส่บืเน่ืองมาจากเทคโนโลยี

จะตอ้งทาํงานกนัเป็นทมี นกัออกแบบจะสรา้งสรรคผ์ลงานใหม้เีสน่ห ์น่าสนใจ และน่าใชส้อย ดงันัน้

การออกแบบเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการตลาด การแขง่ขนักบัคูแ่ขง่  งานออกแบบโดยสบืเน่ืองจาก

เทคโนโลยจีะถูกวางแผนและเกบ็บนัทกึอยา่งมรีะบบ จะตอ้งมแีบบพมิพเ์ขยีว หรอืแพทเทริน์เกบ็ไว้

เป็นหมวดหมูพ่รอ้มทีจ่ะผลติเป็นจาํนวนมากๆ ไดโ้ดยไมม่ขีอ้บกพรอ่งใดๆ และเมือ่จะหนัมาผลติ

ใหมก่นํ็ามาใชไ้ดท้นัท ีการเกบ็บนัทกึจะบนัทกึรปูทรง ขนาด วสัดุ และรายละเอยีดต่างๆ วธิกีารต่อ

ประกอบกนัเพือ่ใหเ้ขา้ใจในการผลติเป็นเรือ่งสาํคญั 

   งานออกแบบทีส่บืเน่ืองมาจากเทคโนโลย ีในยคุตน้ๆทาํขึน้เพือ่ประโยชน์ใชส้อยที่

เรยีกกนัวา่ สิ่งประดษิฐ ์ (Invention) ต่อมาเมือ่สิง่ประดษิฐถ์กูผลติในระบบอุตสาหกรรมเป็นจาํนวน

มากขึน้เพือ่ ใหเ้หมาะกบัคนในหลายๆกลุม่ หลายระดบัฐานะและความเป็นอยู ่ทาํใหก้ารตกแต่งมี

มากขึน้ ไดแ้ก่ เรือ่งสสีนั องคป์ระกอบทางศลิปะ สนิคา้เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายกเ็ช่นเดยีวกนั มี

ววิฒันาการในดา้นรปูแบบจะเป็นไปเป็นระยะๆ โดยอาศยัความตอ้งการใชง้านเป็นหลกั เมือ่มกีารใช้

งานนอกบ้านมากขึน้ ตอ้งถอืกระเป๋าไปไหนมาไหนจงึตอ้งมสีายสะพายเพือ่ความปลอดภยั สาเหตุ

ของความเปลีย่นแปลงในช่วงปลายศตวรรษที ่8 จะสบืเน่ืองมาจากขนาดของธนบตัรและเศษสตางค ์
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เครือ่งสาํอาง กุญแจ ผา้เชด็หน้า สมดุบนัทกึขนาดเลก็ ปากกา ดนิสอ และเมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่

1990 สนิคา้ยีห่อ้ พราดา้ (Prada) ไดท้าํการออกแบบกระเป๋าถอืสตรแีบบใส มองเหน็ทะลขุา้งใน ซึง่

ต่อมายีห่อ้ชนัแนล (Chanel) กผ็ลติกลอ่งใสมโีซ่เป็นสว่นประกอบ จากนัน้มาการออกแบบกระเป๋าก็

เริม่ทาํกนัแพรห่ลายขึน้ เพือ่ไวเ้กบ็สมัภาระและเป็นการโชวไ์ปในตวัโดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของการ

แต่งกาย ตอ้งใหเ้ขา้กนัไดก้บัทัง้รปูแบบของเสือ้ผา้ดว้ย (สนีินาถ  เลศิไพรวนั. 2549: 11-13) 

   ธวชัชยั  แสงน้ําเพชร ไดก้ลา่วถงึหลกัของการออกแบบคอลเลคชัน่วา่ การพฒันา 

Concept ควรใช้ประโยชน์กับแรงบัลดาลใจ ใหม้ากทีส่ดุ ทัง้รปูธรรมและนามธรรมทีจ่ะใหข้อ้คดิใน

การออกแบบ  การคน้ควา้เรือ่งราวทีเ่ป็นแรงบลัดาลใจ ควรจะคน้ควา้ใหค้รอบคลมุ เช่น วฒันธรรม

ความเป็นอยู ่ควรใหเ้หน็ภาพทัง้สงัคมนัน้ๆ เช่น ความเป็นไทย เป็นจนี หรอือนิเดยี เราอาจใชแ้รง

บนัดาลใจเพยีงเรือ่งเดยีวดงักล่าวในหลายคอลเลค็ชัน่กไ็ด้   การออกแบบคอลเลคชัน่ ไมจ่าํเป็นตอ้ง

เป็นชิน้เดยีว อาจทาํใหเ้ป็นคนละชิน้ (Ensemble) ช่วยลดความเบือ่หน่ายในงานออกแบบ ทัง้ยงั

สามารถประสมประสานกนัไดใ้นคอลเลคชัน่เดยีว งานออกแบบทีเ่ป็นตวั Concept ของคอลเลคชั่น  

ควรมคีวามคดิทุกอยา่งทีเ่ป็นขอ้สรปุไว้  และนํามาขยายแตกตวัเป็นคอลเลคชัน่ ซึง่จะเป็นสิง่ทีเ่ร ี ยง

รอ้ยคอลเลคชัน่ใหอ้ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั การเรยีนรูค้อลเลคชัน่ทีด่จีะนําใหเ้ราไปสูก่ารพฒันาการ

ออกแบบ (ธวชัชยั  แสงน้ําเพชร. 2551: 55-56) 

  5.3.2 แนวคดิการออกแบบเชงินิเวศเศรษฐกจิและการออกแบบเพื่อสิง่แวดลอ้ม 

   การออกแบบ เชงินิเวศเศรษฐกจิและการออกแบบเพื่อสิง่แว ดลอ้ม(EcoDesign) 

มาจาก 2 คาํรวมกนัคอื เศรษฐศาสตร ์และนิเวศวทิยา เมือ่รวมกบั การออกแบบ จงึเรยีกว่า การ

ออกแบบเพื่อสิง่แวดลอ้ม (EcoDesign) หรอืบางครัง้อาจเรยีกว่า การออกแบบสเีขยีว (Green 

Design) หรอืการออกแบบเพื่อสิง่แวดลอ้ม ( Design for Environment) เป็นกระบวนการทีผ่นวก

แนวคดิดา้นเศรษฐกจิและดา้นสิง่แวดลอ้ม เขา้ไปในขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ ์หรอื

กระบวนการ โดยเป้าหมายหลกัของการออกแบบเพือ่ใหก้ารบรโิภคทรพัยากรธรรมชาต ิพลงังาน 

และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด โดยการพจิารณาตลอดจกัรชวีติของผลติภณัฑจ์าก

ผลติภณัฑเ์กดิจนถูก ทาํลายและนํากลบัมาใชใ้หมซ่ึง่แนวคดิน้ีจะตอ้งอาศยักลยทุธใ์นการกพจิารณา

การออกแบบผลติภณัฑใ์หส้ามารถจาํหน่ายไดแ้ละลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มไปพรอ้ม ๆ กนั ซึง่จะทาํ

ใหส้่งผลดทีัง้ดา้นธุรกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ปจัจบุนัการออกแบบเชงินิเวศเศรษฐกจิน้ีไดถู้ก

นําไปใชก้นัอยา่ งแพรห่ลายในหลายประเทศ โดยมกีารสนบัสนุนจากภาครฐัในการออกกฎระเบยีบ

ต่าง ๆ เขา้มาบงัคบัใชส้นบัสนุนเพือ่ใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งรวดเรว็ เช่น การออกฉลาก

สิง่แวดลอ้ม หรอืฉลากดา้นพลงังาน  (คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ . 2549: 

50) 
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  ปจัจบุนัน้ีรปูแบบกา รตลาดไดเ้ปลีย่นไปโดยตลาดของการบรกิาร (function market) 

ไดเ้ขา้มาแทนตลาดของการผลติ (manufacturing market) ทาํใหเ้กดิการคา้ทางฐานความรูข้อง

ผลติภณัฑอ์จัฉรยิะ (intelligence products) การออกแบบเชงินิเวศน์เศรษฐกจิ (eco-design) เป็น

กระบวนการทีผ่นวกแนวคดิดา้นเศรษฐศ าสตรแ์ละดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในขัน้ตอนของการ

ออกแบบผลติภณัฑ ์โดยพจิารณาตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์ (product life cycle) ตัง้แต่

ขัน้ตอนการวางแผนการผลติ ช่วงการออกแบบ ช่วงการผลติ ช่วงการนําไปใช ้และช่วงการกาํจดั

หลงัการใชง้านหรอืการนํากลบัมาใชใ้หม ่ซึง่จะช่วยลดต้ นทุนในแต่ละขัน้ตอนของการพฒันา

ผลติภณัฑแ์ละลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั โดยส่งผลดต่ีอธุรกจิ ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

ซึง่เป็นแนวทางนําไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื (sustainable development) หลกัการพืน้ฐานของการ

ทาํ eco-design คอื การประยกุต ์หลกัการของ 4R ในทุกช่วงของวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ การ

ลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน (reduce) การใชซ้ํา้ (reuse) การนํากลบัมาใชใ้หม ่ (recycle) และ

การซ่อมบาํรงุ (repair) ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นั (กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร. 2553: 12) 

  ในกระบวนการขัน้ตอนการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี มคีวามสอดคล้ องกบัสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรทางธรรมชาตขิองบา้นครีวีงโดยตรง สามารถนําแนวคดิในการออกแบบเพือ่สิง่แวดลอ้มมา

ปรบัใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ กลุม่มดั

ยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง 

 5.4 แนวคิดทฤษฏีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  5.4.1 แนวคดิการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 

   ผลติภณัฑใ์หม ่ (New Products) ในทางการตลาดประกอบดว้ย  ผลติภณัฑม์ทีไ่ม่

เคยมใีนตลาด เรยีกว่า นวตกรรม (Innovation) ผลติภณัฑท์ีป่รบัปรงุใหม ่ (Product Improvment) 

และผลติภณัฑท์ีผู่ผ้ลติทาํขึน้มาลกัษณะเหมอืนผลติภณัฑข์องคู่แขง่ขนัทีม่จีาํหน่ ายในตลาดแลว้  

(Mee-too Products) ดงันัน้ทีม่าของผลติภณัฑใ์หมน่่าจะเกดิจากคามตอ้งการเป็นผูบุ้กเบกิ (Pioneer) 

ในตลาดของธรุกจิ ความตอ้งการปรบัปรงุสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป และความตอ้งการมสีนิคา้จาํหน่ายครอบคลมุทุกชนิด เพือ่ใหส้ามารถต่อสูก้บัคูแ่ขง่ขนัได ้

  5.4.2 ขัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่(New Product Development Process) 

   กระบวนการในการพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่บ่งออกไดเ้ป็น 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

   1)  การแสวงหาความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม ่ (Exploration) การพฒันาสนิคา้

ใหมข่ึน้ไดจ้ะเริม่ตน้ จากความคดิ (Idea) โดยตอ้งแสวงหาความคดิใหม่  ๆ เกีย่วกบัผลติภณัฑม์าให้

ไดม้ากทีส่ดุ การไดม้าซึง่ความคดิใหม ่ๆ  ไมจ่าํเป็นตอ้งจดัทาํอยา่งมรีะเบยีบแบบแผนหรอืเป็น

ทางการเสมอไปกไ็ด ้หาความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หมส่ามารถเสาะหาจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

    ลกูคา้ ถอืเป็นแหล่ งขอ้มลูทีส่าํคญัทีส่ดุ  เน่ืองจากความตอ้งการของลกูคา้จะ

ถกูแปรสภาพมาเป็นผลติภณัฑ ์นอกจากน้ีคาํตชิม ขอ้เสนอแนะของลกูคา้ลว้นแต่เป็นแหล่งขอ้มลูทีม่ ี

ความน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 
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    สมาชกิในช่องทางการจาํหน่าย รา้นคา้ต่าง ๆ  ทีจ่ดัจาํหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ผูผ้ลติ

ถอืเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความตอ้งการของลกูคา้มาสูผู่ผ้ลติสนิคา้  โดยปกตผิูบ้รโิภคจะระบาย

ความรูส้กึ ปญัหาต่าง ๆ  เกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑต์ลอดจนขอ้เสนอแนะใด ๆ ใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่าย 

ดงันัน้ รา้นคา้หรอืตวัแทนคนกลาง จะเป็นแหลง่สะสมขอ้มลูจากลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

    คูแ่ขง่ขนั เมือ่คู่แขง่ขนันําผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาด แต่บงัเอญิสนิคา้มขีอ้บกพรอ่ง 

ไมป่ระสบความสาํเรจ็  ผูผ้ลติสามารถนําขอ้ผดิพลาดดงักลา่วมาใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่         

ของตนได ้

    แหลง่ความคดิภายในกจิการ กจิการธรุกจิทีใ่หค้วามสาํคญักบัการแสดงความ

คดิเหน็ของพนกังาน การเปิดโอกาสใหพ้นกังานในระดบัต่าง ๆ ไดแ้สดงเสนอความคดิใหม ่ๆ อาจจะ

ไดข้อ้มลูต่าง  ๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสนิคา้ใหม่  โรงงานผลติไดค้วามคดิจากเจา้หน้าทีห่รอื

พนกังานในโรงงานเป็นสว่นใหญ่ ในการดดัแปลงคดิคน้ทดลองจากงานประจาํทีแ่ต่ละคนปฏบิตัอิยู ่

    แหล่งความคดิอื่น  ๆเช่น งานวจิยั บทความ ของนกัวชิาการ ของสถาบนัศกึษา 

สามารถเป็นแหลง่ความคดิแก่ผูผ้ลติในการผลติสนิคา้ใหม่  สมาคมการคา้กส็ามารถเป็นแหลง่ทีจ่ะให้

แนวความคดิไดเ้ช่นกนั 

   2)  การกลัน่กรองแนวความคดิ (Idea Screening) ความคดิทีร่ะดมเสาะหาจาก

แหล่งต่างๆ จะ  ตอ้งนํามากลัน่กรองใหร้อบคอบโดยการกลัน่กรองใหเ้หลอืเฉพาะแนวคดิทีม่คีวาม

เป็นไปได ้คดัเลอืกเฉพาะความคดิทีจ่ะมโีอกาสประสบความสาํเรจ็ ปจัจยัทีจ่ะนํามาประกอบ การ

กลัน่กรองความคดิ ไดแ้ก่ 

    -  ภาพลกัษณ์ของกจิการ (Image) ความคดิใหมท่ีจ่ะนําไปพฒันาผลติภณัฑ์

จะตอ้งไมท่าํลายภาพลกัษณ์ที่ ดขีองกจิการ เช่น  หากบรษิทัพยายามรกัษาภาพลกัษณ์ในการเป็น

ผูผ้ลติทีใ่สใ่จต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้แนวความคดิทีผ่า่นขัน้น้ีไปจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ที่

บรษิทัพยายามสรา้งขึน้มา 

    -  วตัถุประสงคแ์ละนโยบายของกจิการ (Objective and Policy) แต่ละกจิการ

จะมเี ป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานธรุกจิทีต่ ัง้ไวล้ว่งหน้า  ผูบ้รหิารจะมกีารกาํหนด

นโยบายไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิดงันัน้ การคดัเลอืกความคดิจะตอ้งพจิารณาความเหมาะสมไมข่ดักบั

เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละนโยบายของกจิการแนวความคดินัน้ จงึจะสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้

    -  ความพรอ้มของทรพัยากร (Resources) ความคดิในการผลติสนิคา้ใหม่

ยอ่มนําไปสูก่ารลงทุนใหม ่ภาระทางการเงนิ  อุปกรณ์และแรงงาน ดงันัน้จะตอ้งพจิารณาแต่ละ

ความคดิวา่ตอ้งใชท้รพัยากรต่าง ๆ  เหล่าน้ีอยา่งไร ปรมิาณเท่าไหร ่กจิการมอุีปกรณ์อยูพ่รอ้ม มี

แรงงานเหลอื  มผีูช้าํนาญการผลิ ตหรอืสามารถจดัหาได ้มเีงนิทุนเพยีงพอ  แก่การลงทุนใหมห่รอื

จดัหาไดอ้ยา่งไร หากกจิการไมพ่รอ้มในทรพัยากรต่าง ๆ แมค้วามคดิจะด ีแต่โอกาสในการพฒันาจะ

ยากขึน้ 
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    -  ระดบัความใหมข่องความคดิ (Degree of Newness) ความคดิทีก่า้วหน้า

ทนัสมยัมากเกนิไปอาจจะใชไ้มไ่ด ้ผูบ้ริ โภคโดยทัว่ ๆ ไป  จะยอมรบัสิง่ใหมท่ีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลง

แบบหน้ามอืเป็นหลงัมอื  ผลติภณัฑใ์หมท่ีม่คีวามคลา้ยคลงึหรอืสมัพนัธก์บัผลติภณัฑเ์ดมิอตัราการ

ยอมรบัจะสงูกว่าผลติภณัฑไ์มคุ่น้เคย  ดงันัน้ ผูผ้ลติคาํนึงถงึถงึระดบัความใหมท่ีต่ลาดเป้าหมายจะ

ยอมรบัได ้

   3) การวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ (Business Analysis) การกลัน่กรองความคดิเป็นการ

พจิารณาความเหมาะสม ในการนําความคดิไปปฏบิตัิ  โดยพจิารณาจากปจัจยัภายในและปจัจยั

ภายนอกกจิการ ขัน้ตอนต่อมา คอื  การนําความคดิทีผ่า่นการกลัน่กรองมาพจิารณาความเป็นไปได้

ในการผลติออกจาํหน่าย ดว้ยการวเิคราะหถ์งึอุปสงคใ์นตลาด ตน้ทุนสนิคา้ทีจ่ะผลติ  และผลตอบแทน

ทีจ่ะไดร้บั อุปสงคใ์นตลาดทีม่น้ีอยเกนิไปยอ่มไมคุ่ม้กบัการลงทุน  และอาจทาํใหต้น้ทุนการผลติสงู

มาก ซึง่จะกระทบต่อราคาจาํหน่ายทีส่งูเกนิกวา่ผูซ้ือ้จะยอมรบัได ้หากเป็นเช่นน้ี  ความคดิทีผ่า่นการ

กลัน่กรองมาจากขัน้ที่  2 จะถกูปฏเิสธในขัน้ตอนการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ  อยา่งไรก็ตามเมือ่ผา่นขัน้น้ี

ไปจะคงเหลอืเฉพาะแนวความคดิทีท่าํใหบ้รษิทัมกีาํไรจากการพฒันาผลติภณัฑ ์

   4) การพฒันาดา้นผลติภณัฑ ์(Product Development) เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามสาํคญั 

เน่ืองจากมกีารเปลีย่นความคดิใหเ้ป็นตวั ผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน  ขัน้ตอนการพฒันาดา้นผลติภณัฑจ์ะ

เกีย่วขอ้งกบัการหากรรมวธิกีารผลติการเลอืกวตัถุดบิ  สว่นประกอบของผลติภณัฑ ์สตูรในการผลติ 

วธิกีารผลติใหไ้ดค้ณุภาพ ประสทิธภิาพ รปูแบบ  สสีรร ขนาดต่าง ๆ ตามความตอ้งการของตลาด  

หลายต่อหลายครัง้ทีค่วามคดิทีผ่า่นการกลัน่กรองไมส่ามารถผลติเป็นสนิคา้มตีวัตนได้ เน่ืองจากตอ้ง

ใชต้น้ทุนสงูมากจนไมคุ่ม้  หรอืตอ้งใชเ้วลาในการผลตินานเกนิไปไมท่นักบัความตอ้งการของตลาด 

ดงันัน้  เมือ่แนวคดิผา่นขัน้ตอนน้ีไปยอ่มหมายถงึกจิการมผีลติภณัฑใ์หมอ่ยูใ่นมอืเพือ่รอการจดั

จาํหน่าย เพยีงแต่ปรมิาณสนิค้ าทีผ่ลติขึน้มายงัคงมจีาํนวนน้อย  เน่ืองจากยงัไมม่คีวามมัน่ใจต่อการ

ตอบรบัของตลาดมากนกั 

   5) การทดสอบตลาด (Market Testing) เมือ่ผลติภณัฑถ์ูกผลติขึน้มาเพื่อการ

จาํหน่าย ผูผ้ลติอาจจะตดัสนิใจนําสนิคา้เขา้สูต่ลาดเลยกไ้ด้  หากมคีวามมัน่ใจวา่จะเป็นทีย่อมรบัของ

ลกูคา้อย่ างแน่นอน  ซึง่ยอ่มมคีวามเสีย่งอยูบ่า้ง  หากผูผ้ลติตอ้งการลดความเสีย่งจากความไม่

แน่นอนของลกูคา้  สามารถทาํไดด้ว้ยการทดสอบตลาด โดยการทดลองนําผลติภณัฑจ์าํนวนน้อยๆ  

ไปวางจาํหน่ายในตลาดเลก็ๆ เพือ่ดปูฏกิริยิาการตอบรบัของลกูคา้  หากผลการทดสอบตลาดพบวา่ 

ลกูคา้ตอบรบัเป็นอย่ างด ีจงึคอ่ยตดัสนิใจผลติจาํนวนมาก  เพือ่วางจาํหน่าย แต่ถา้ลกูคา้มขีอ้ตาํหนิ

บางประการ ใหป้รบัปรงุหรอืแกไ้ขขอ้ตาํหนิ  แลว้จงึวางจาํหน่ายอยา่งกวา้งขวาง ถา้ลกูคา้ไมย่อมรบั

หรอืปฏเิสธสนิคา้อยา่งสิน้เชงิ บรษิทัอาจจะตอ้งยตุใินการทาํตลาด ทัง้น้ีเพราะจะไมคุ่ม้กบัการลงทุน  
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   การทดสอบตลาดจะเกดิประโยชน์กบัผูผ้ลติในแงข่องการลดความเสีย่ง  อยา่งไรก็

ตามอาจจะเกดิผลเสยีคอื  คู่แขง่ขนัจะล่วงรูข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภรัฑใ์หมท่ีก่จิการกําลงัทดสอบตลาด  

ซึง่หากคูแ่ขง่ขนัมคีวามไวต่อการผลติเพือ่การจาํหน่าย  จะสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งแลว้ช่วงชงิการ

วางจาํหน่ายตดัหน้า จะเกดิผลเสยีต่อกจิการทีท่าํการทดสอบตลาดได ้

   ดงันัน้การทดสอบตลาดจงึเป็นดาบสองคมทีผู่ผ้ลติจะตอ้งชัง่น้ําหนกัถงึส่วนไดแ้ละ

สว่นเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ก่อนทีจ่ะมกีารทดสอบตลาด  หรอืหาวธิกีารทดสอบตลาดทีม่คีวามปลอดภยัจาก

การช่วงชงิของคู่แขง่ขนักไ็ด ้

   6)  การวางตลาดสนิคา้ (Commercialization) การนําสนิคา้เขา้สูต่ลาดอยา่งแทจ้รงิ 

จะตอ้งพจิารณาปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

    -  ความตอ้งการเงนิทุนจาํนวนมากเพือ่จดัใหม้อุีปกรณ์และสิง่ก่อสรา้งต่างๆที่

จะใชใ้นการผลติ 

    -  วธิกีารทีจ่ะจดัหาอุปกรณ์ในการผลติ ตวัอาคารโรงงานต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งใช้

แนวทางทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

    -  กาํลงัการผลติ จะตอ้งพจิารณากาํลงัการผลติใรปจัจบุนัและการขยายต่อไป

ในอนาคต 

    -  จงัหวะเวลาทีจ่ะนําผลติภณัฑใ์หมอ่อกวางตลาด การเลอืกเวลาหรอืโอกาส

ทีเ่หมาะสม จะส่งผลต่อความสาํเรจ็ของผลติภณัฑ ์เช่น ผลติภณัฑ์ เก่าลา้สมยัไมเ่ป็นทีนิ่ยมแลว้  การ

ปล่อยผลติภณัฑใ์หมอ่อกสู่ตลาดจะเป็นการแจง้เกดิของผลติภณัฑใ์หม่  หรอืนําออกจาํหน่ายใน

ฤดกูาลการใชผ้ลติภณัฑส์นิคา้นัน้ จะทาํใหโ้อกาสทีจ่ะจาํหน่ายไดม้สีงูขึน้ 

    - ลกูคา้กลุม่เป้าหมายในการวางตลาดครัง้แรก กจิการอาจมลีกูคา้กลุม่เป้าหมาย

อยูห่ลายกลุม่ แต่ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกทีก่จิการหวงัไวใ้นการเปิดตลาดจาํเป็นตอ้งมศีกัยภาพ  

มคีวามไวต่อการซือ้สนิคา้ใหม ่หากกาํหนดกลุม่เป้าหมายผดิพลาด โอกาสในการประสบความสาํเรจ็

จะลดลงทนัท ีผูบ้รหิารตอ้งตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกกลุม่ลกูคา้เป้าหมายทีจ่ะช่วยใหไ้ดย้ อดขายในช่วงแรก

ที ่ เพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ รา้นคา้ ตวัแทนจาํหน่าย พนกังานขาย  ตลอดจนผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 

เช่น ผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  

    - ขอบเขตของตลาดทีจ่ะวางตลาดครัง้แรก  เป็นการกาํหนดขอบเขตการ

กระจายตามสภาพภมูศิาสตรจ์ะวางสนิคา้ออกสูต่ลาดพรอ้มกนัทัง้ประเทศหรื อเลอืกเพยีงบางพืน้ที่  

ทัง้น้ีตอ้งพจิารณาถงึขอ้จาํกดัในดา้นกาํลงัการผลติ กาํลงัคน กาํลงัเงนิทุน  นอกจากนัน้การกาํหนด

เขตทีจ่ะวางตลาดยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัลกูคา้เป้าหมายกลุม่แรกทีก่่อการตอ้งการจาํหน่ายดว้ย 

  

 

 

 



48 

 

6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 จงด ี ทองคาํ (2548: บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษากระบวนการเรยีนรูใ้นวถิชุีมชน  : กรณศีกึษา

หมูบ่า้นครีวีง จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษากระบวนการเรยีนรูใ้นวถิชีวีติ

ของสมาชกิชุมชนครีวีง จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่เนกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิผา่น

บรบิททางสงัคมเศรษฐกิ จ วกิฤตทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชุมชน ในการศกึษาครัง้น้ีใช้

วธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพโดยการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์แบบมสีว่นรว่มเป็นเวลา 2 ปี ระหวา่ง 

พ.ศ.2545-2547 
 จากผลการศกึษาพบวา่กระบวนการเรยีนรูใ้นวถิชุีมชนนัน้ เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ ี

หลากหลายมติ ิภายใ ตภ้าพลกัษณะความสมัพนัธท์ีม่คีวามซบัซอ้น เช่น ความสมัพนัธแ์นวระนาบ 

ความสมัพนัธข์องการต่อรองแบบเท่าเทยีมและความสมัพนัธเ์ชงิอุปถมัภ ์เป็นตน้ ขณะเดยีวกนัก็

สมัพนัธก์บับรบิทแวดลอ้มทีส่่งผลต่อลกัษณะการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคลและชุมชน เช่น อาณา

บรเิวณของชุมชน การทาํสวน สมรม การนิยามตนเองและลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ชุมชน 

ประเพณแีละความเชือ่ในการนบัถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิร์ว่มกนัของชาวครีวีง เป็นตน้ ทาํใหเ้กดิการรวมตวั

กนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรา้งทกัษะและสรา้งทาํกจิกรรมต่างๆ ตามความสนใจและตามปญัหาทีพ่บใน

บรบิทของวถิชีวีติ มกีารตดิตา มสถานการณ์ ประเมนิ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูและ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชุมชน เพือ่ใหเ้กดิพลงัในการเผชญิหน้า แกป้ญัหาต่อรองและสัง่สม

ประสบการณ์การเรยีนรูใ้นอกีทางหน่ึงไดม้กีารสรา้งเวทกีารเรยีนรู ้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรยีนรู้

สูส่มาชกิของชุมชน เป็นตน้ สง่ผลใหเ้กดิความยัง่ยนืในการเรยีนรูแ้ละความเขม้แขง็ในการสรา้งพืน้ที่

ทางสงัคมแก่ชุมชน 
 ชนกนัต ์ หริญัพนัธุ ์(2544: บทคดัยอ่) วจิยัศกึษาชมรมการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษบ์า้นครีวีง 

ตาํบลกาํโลน อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมุง่ศกึษาปจัจยัทีเ่กือ้กลูการจดัการกิ จการ

ชมรม กระบวนการจดัการกจิการชมรม ผลกระทบจากการจดัการกจิการชมรม โดยวธิกีารศกึษา

ขอ้มลูจากเอกสารและขอ้มลูภาคสนามดว้ยการสมัภาษณ์ การสงัเกต พรอ้มกบัถ่ายภาพประกอบ

แลว้เสนอผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห ์ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
 ปจัจยัทีเ่กือ้กลูการจดัการกจิการชมร มการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์บา้นครีวีง ไดแ้ก่ ปจัจยั

ภายใน เช่น ผูนํ้าและสมาชกิชมรม ทุนของชมรม โครงสรา้งของชมรม ปจัจยัภายนอก เช่น 

นกัท่องเทีย่ว ทรพัยากรการท่องเทีย่ว กลุม่และองคก์รอื่นๆ กระบวนการจดัการกจิการชมรม ได้

ศกึษากจิการต่างๆ คอื กจิการทีด่าํเนินการโดยชมร ม เช่น งานประชาสมัพนัธ ์งานนําเทีย่วและ

มคัคเุทศก ์งานลกูหาบ กจิการทีช่มรมดาํเนินการรว่มกบัองคก์รอื่นๆ เช่น งานรบัจองรายการนํา

เทีย่ว โดยศกึษาตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนการศกึษาปญัหาและความตอ้งการ 

ขัน้ตอนการวางแผน ขัน้การปฏบิตังิาน และขัน้การประเมนิผลและ ตดิตามผล ผลกระทบจากการ

จดัการกจิการกลุม่ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ เช่น ทาํใหเ้กดิอาชพีเสรมิแก่สมาชกิชมรม ทาํใหเ้กดิการ

สนบัสนุนอาชพีอื่นๆ ของสมาชกิชมรม ทาํใหฐ้านะทางเศรษฐกจิของครอบครวัของสมาชกิชมรมดี
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ขึน้ เป็นตน้ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม เช่น ทาํใหเ้กดิผูนํ้าเพิม่ขึน้ ทาํให้ เกดิองคก์รทอ้งถิน่ทีเ่ขม้แขง็ 

ทาํใหช้าวบา้นภมูใิจในชุมชนของตนเอง เป็นตน้  และดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น ทาํใหป้า่เขาหลวงยงัคง

สภาพอุดมสมบรูณ์สงู ทาํใหม้สีาธารณประโยชน์เพิม่ขึน้ เป็นตน้ 
 ณตันิลนิ คาํสขุ (2551: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง การศกึษาพฒันาระเป๋าผา้ใยธรรมชาติ เพือ่

ทดแทนการใชถุ้งจากวสัดสุงัเคราะห ์มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันางานออกแบบและตดัเยบ็กระเป๋าจาก

ผา้ใยธรรมชาต ิโดยใชเ้ทคนิคการตดัเยบ็ 7 รปูแบบพฒันาใหไ้ดต้น้แบบของกระเป๋าผา้ทีเ่ป็นที่

ตอ้งการใชท้ัง้ขนาดและรปูแบบทีเ่หมาะสมจากผา้ใยธรรมชาตแิลว้พบวา่ ผา้จากใยฝ้าย cotton เป็น

ผา้ทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสดุดว้ยมคีณุสมบตัทิีด่แูลรกัษางา่ย ไมท่าํลายสภาวะแวดลอ้มมลีกัษณะ

เฉพาะทีส่วยงามเมือ่ตกแต่งแลว้สามารถใชแ้ทนการใชถุ้งจากวสัดสุงัเคราะหไ์ดด้ ี
 ผลจากการศกึษาในครัง้น้ียงัไดว้ธิกีารและเทคนิคการผลติรวมไปถงึไดก้ระเป๋าถงึ 15 รปูแบบ 

พรอ้มแบบตดัสาํเรจ็ เมือ่นําไปฝึกอบรมใหผู้ส้นใจกไ็ดร้บัความสะดวก ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถตดั

เยบ็เสรจ็ภายใน 1 วนั ไดร้บัแบบตดัและกระเป๋าทีเ่ยบ็ดว้ยตนเองไปดเูป็นตน้แบบต่อไป ยงัสามารถ

ลอกแบบทีต่นสนใจนอกเหนือจากแบบทีต่นเลอืกอบรมไดอ้กี ภายหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้น้ี  

ยงัไดนํ้าความรูท้ีไ่ดไ้ปขยายใหผู้ท้ ีส่นใจในกจิกรรมเยบ็กระเป๋าดว้ยกนัไดใ้นรปูแบบของผูอ้ยูใ่นสงัคม

เดยีวกนัหรอื กลุม่แมบ่า้นในชุมชนต่างๆ ฝึกฝนแนะนํากนัเพือ่ขยายเป็นงานทีจ่ะเสรมิรายไดต่้อไป 

อน่ึงเทคนิคการตดัเยบ็ทัง้ 7 รปูแบบ เป็นการตกแต่งผา้ใหเ้กดิความสวยงามเมื่ อนําผา้ทีต่กแต่ง

สวยงามแลว้มาผลติเป็นกระเป๋า จงึเป็นกระเป๋าทีเ่มือ่ทาํเสรจ็ทาํใหเ้กดิความภาคภมูใิจทีจ่ะถอืแทน

ถุง หรอืกระเป๋ารปูแบบอื่น แลว้ยงัสามารถนําความรูเ้ทคนิดการตกแต่งผา้น้ีไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์

อื่นไดอ้กีไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

 ทรงคณุ จนัทจร และคณะ (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยั การศกึษาคณุคาอตัลกัษณ์

ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่กบการนํามาประยกุตเ์ป็นผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิและการ

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคกลางและภาคใต ้เกดิขึน้จากสภาพ

เศรษฐกจิและสงัคมในปจัจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลไป ทาํใหคุ้ณคาอตัลกัษณ์ทางศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ในภมูภิาคเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย เน่ืองจากเทคโนโลย ีสมยัใหมเ่ขา้มามบีทบาทในชุมชน

มากยิง่ขึน้ และในภาวะความจาํเป็นในการพฒันาประเทศ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานทางวฒันธรรมของ

ทอ้งถิน่ ทาํใหศ้ลิปวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคกลา ง และภาคใตก้าํลงัสญูหายไป

ไมไ่ดร้บัการพฒันาสง่เสรมิ อนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชน์ในวถิชีวีติของคนในชุมชน ในการศกึษาครัง้

น้ีเพือ่คน้หาคณุคา่อตัลกัษณ์ทางศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่  59  จงัหวดั ของประเทศไทย ประกอบดว้ย 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 19 จงัหวดั  ภาคกลาง 26 จงัหวดั และภาคใต้ 14 จงัหวดั ทีม่ศีกัยภาพ

และสามารถสง่เสรมิการเพมิมลูคา่ทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม รวมทัง้การสง่เสรมิการท่องเทีย่ว

เชงิวฒันธรรมในภมูภิาคต่างๆ  
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 วธิกีารศกึษาเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยดาํเนินการเกบรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์

ทอ้งถิน่ และแหล่งการผลติงานศลิปหตัถกรรมในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ 

4  ประเภท ไดแ้ก่ เครือ่งจกัสาน เครือ่งป ัน้ดนิเผา ผา้และการหล่อหลอมโลหะ เพื่อหาแนวทางใน

การเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของผลติภณัฑแ์ละส่งเสรมิกระบวนการผลติใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมจากการศกึษาพบวา่ศลิปหตัถกรรมทอ้งถิน่ในแต่ละภมูภิาค เป็นภมูปิญัญาและมรดกทาง

วฒันธรรมของสงัคมเกษตรกรรมทีม่กีารสบืสานองคค์วามรูค้วามสามารถ ความชาํนาญต่างๆ  

ถ่ายทอดมายงักลุม่ชนรุน่หลงั โดยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือผลติภณัฑป์ระเภทผา้ เครือ่งจกัสานและ

เครือ่งป ัน้ดนิเผา เป็นศลิ ปหตัถกรรมทอ้งถิน่ทีพ่บเกอืบทุกจงัหวดั ส่วนผลติภณัฑท์อ้งถิน่ประเภท

การหล่อหลอมโลหะและผลติภณัฑอ์ื่น ๆ พบการผลติในบางทอ้งถิน่เท่านัน้  

 ศลิปหตัถกรรมทอ้งถิน่ภาคกลาง ผลติภณัฑป์ระเภทเครือ่งจกัสาน เครือ่งป ัน้ดนิเผาและผา้ 

เป็นศลิปหตัถกรรมทอ้งถิน่ทีพ่บมากทีส่ดุเกอืบ ทุกจงัหวดั ส่วนผลติภณัฑท์อ้งถิน่ประเภทการหล่อ

หลอมโลหะและผลติภณัฑอ์ื่น ๆ พบการผลติในบางชุมชนเท่านัน้  

 ศลิปหตัถกรรมทอ้งถิน่ภาคใต ้ผลติภณัฑป์ระเภทผา้และเครือ่งจกัสานเป็นศลิปหตัถกรรม             

ทอ้งถิน่ทีพ่บมากทีสุ่ดเกอืบทุกจงัหวดั ส่วนผลติภณัฑท์อ้งถิน่ประเภ ทเครื ่องป ัน้ดนิเผา การหลอ่

หลอมโลหะและผลติภณัฑอ์ื่นๆ พบการผลติในบางชุมชนเท่านัน้ 

 โดยแนวทางในการเพิ่ มมลูค่าทางเศรษฐกจิและการส่งเสรมิใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมตอ้งมกีารพฒันารปูแบบของผลติภณัฑใ์หโ้ดดเดน่เหมาะกบัยคุสมยัในปจัจบุนั สามารถใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่ างหลากหลาย พยายามลดตน้ทุนในการผลติดว้ยการเลอืกใชท้รพัยากรทีม่อียใูน

ทอ้งถิน่โดยไมท่าํใหคุ้ณค่าและคุณภาพของผลติภณัฑล์ดลง มกีารส่งเสรมิอาชพีใหก้บัคนในทอ้งถิน่

เพือ่สบืทอดภมูปิญัญาไมใ่หส้ญูหาย มกีารสนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศนูยส์าธติกระบวน การผลติ การ

จดันิทรรศการและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทต่างๆ ภายในทอ้งถิน่ เพือ่เป็นแรงจงูใจ และอาํนวย

ความสะดวกดา้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหก้บัผูเ้ยีย่มชม  

 ศลิปหตัถกรรมทอ้งถิน่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้มคีวามเกีย่วเน่ือง

ดว้ยวฒันธรรมการดาํรงชวีติของผูค้นในชุมชน ซึ่ งทาํใหค้ณุคาทางอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑม์คีวาม

โดดเด่น และมเีอกลกัษณ์เฉพาะ โดยทีศ่ลิปหตัถกรรมเหล่านัน้ไดส้งัสมคุณค่าความเป็นทอ้งถิน่ใน

แต่ละภมูภิาคไว ้พรอ้มทีจ่ะไดร้บัการ สบืทอดและประยกุตใ์ชใ้นวถิกีารดาํเนินชวีติของคนในทอ้งถิน่

ไดอ้ยางยัง่ยนื แมก้ระแสโลกาภวิตัน์ ความกา้วหน้าดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยจีะเขา้มามบีทบาท

ต่อชุมชนและทอ้งถิน่ 

 ธวชัชยั  แสงน้ําเพชร (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่งการออกแบบและพฒันา

รปูแบบกระเป๋าจากผา้ไหมสรุนิทร ์โดยการศกึษาในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ออกแบบและพฒันา

รปูแบบกระเป๋าจากผา้ไหมสรุนิทร ์และการถ่ายทอดในรปูแบบของการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เครือ่งมอืที่

ใชใ้นการ ผลจากการศกึษาพบวา่ การประเมนิผลผลติภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหมสรุนิทร ์ 20 �รปูแบบ 

เป็นเพศหญิ�งรอ้ยละ� 56% มอีายรุะหวา่ง 30 ถงึ 40 ปี ค�ิดเป็นรอ้ยละ� 41 ประกอบอาชพีรบัราชการ 
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คดิเป็นรอ้ยละ � 25.5 การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละรายไดเ้ฉลีย่รวม 10,000-15,000 บาทคดิเป็น

เกีย่วกบัผลติภณัฑก์ระเป๋าจากสุรนิทร ์พบว่ากระเป๋ารปูแบบ  A รปูแบบ B และรปูแบบ C มคีวาม

เหมาะสมดา้นรปูแบบ ดา้นลวดลาย ดา้นส ีดา้นขนาดของกระเป๋า และโดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่รวม

4.53 4.51 และ 4.48 

 การประเมนิการฝึกอบรมจากการสพรวจความตอ้งการเขา้อบรมของผูเ้ขา้รบัการอบรม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายรุะหว่าง 31 ถงึ 40 ปี อาชพีทาํนา การศกึษาระดบัประถม รายไดต้ํ่า

กวา่ 5,000 บาท ก่อนการฝึกอบรมมคีวามรูแ้ละความสามารถเกีย่วกบัการออกแบบตดัเยบ็กระเป๋า

จากผา้ไหมสุรนิทรใ์นระดบัน้อย หลงักากฝึกอบรมมคีวามรูแ้ละสามารถปฏบิตัไิดท้ัง้ 3 ดา้น ในระดบั

ดมีาก และมคีวามตอ้งการอบรมใรครัง้ต่อไปในระดบัมากทีส่ดุ และการประเมนิงานสาํเรจ็ในการ

ปฏบิตังิานของผูเ้ขา้อบรมพบวา่ ผลงานสาํเรจ็ของกลุม่ผูเ้ขา้อบรม การออกแบบและพฒันารปูแบบ

กระเป๋าจากผา้ไ หมสุรนิทรม์คี่าเฉลีย่ 4.98 รปูแบบกระเป๋าจากผา้ไหมสุรนิทรนํ์ามาเป็นผลติภณัฑ์

ตน้แบบ ทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิโดยการวเิคราะหไ์ดเ้ป็นผลติภณัฑก์ระเป๋าตน้แบบ 20 

รปูแบบโดยเฉลีย่ใชผ้า้ไหมสรุนิทร ์

 วลัภา  ทองเนียม และคณะ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง กา รพฒันาลวดลายและ

รปูแบบผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้ม มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลวดลายและรปูแบบผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้ม

ของกลุม่พฒันาสตร ีตาํบลดอนกระเบือ้ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุร ีโดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

คอื ศกึษาลวดลายและรปูแบบผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้มของกลุ่มเป้าหมาย ศกึษาแนวทาง การพฒันา

และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํลวดลายการยอ้มสผีา้มดัยอ้ม  และแนวทางการพฒันารปูแบบและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้ม ผลการวจิยัพบวา่ กลุม่พฒันาสตรตีาํบลดอน

กระเบือ้ง เป็นกลุม่ขนาดใหญ่มสีมาชกิจาํนวน 40คนอาชพีหลกัคอืการเลีย้งโคนมอาชพีรองคอืการ

ทาํผา้มดัยอ้มจาํหน่ายปุ๋ ยคอกมลูววั ปลกูขา้วโพดแอ ้และทาํสบู ่มรีายไดจ้ากการจาํหน่ายผา้มดัยอ้ม 

1,000 -2,000 บาทต่อเดอืน ลวดลายผา้มดัยอ้มทีจ่าํหน่ายมากทีส่ดุคอื ลายขยุม้ หลงัการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารทาํลวดลายและการยอ้มพบวา่ โดยภาพรวมผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจการฝึกอบรม

ในระดั บมาก และผลการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้ม เรือ่งการตดัเยบ็

ผลติภณัฑห์มวกและกระเป๋าจากผา้มดัยอ้ม พบว่า โดยภาพรวมผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจการ

ฝึกอบรมทัง้ 2 เรือ่งในระดบัมากมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และผลงานการตดัเยบ็อยูใ่นระดบัดกีารตดิตาม 

และการประเมิ นผลหลงัการถ่ายทอด เทคโนโลย ีพบวา่ผูเ้ขา้อบรมสว่นใหญ่สามารถตดัเยบ็หมวก

และกระเป๋าสาํหรบัจาํหน่ายได ้โดยมผีูอ้บรมจาํนวน 1 คนสามารถต่อยอดการออกแบบตดัเยบ็

ผลติภณัฑก์ระเป๋าจากผา้มดัยอ้มไดเ้พิม่ 5 รปูแบบ  

 อนงคพ์รรณ หตัถมาศ (2547: บทคดัยอ่ ) ไดท้าํการวจิยัปฏบิตักิารแบบ มสี่วนรว่มเพื่อ

พฒันาคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑห์ตัถกรรมกระเป๋าผา้พืน้เมอืง บา้นนางัว่ อาํเภอเมอืง จงัหวดั

เพชรบรูณ์ ในการวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันารปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้พืน้เมอืง พฒันา

กระบวนการผลติ ผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้พืน้เมอืง และพฒันาการรวมกลุม่ของชุ มชนสูค่วามเขม้แขง็ 
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กลุม่ผูผ้ลติมจีาํนวน 30 คน กลุม่ตวัอยา่งคอืผูผ้ลติทีม่คีวามพรอ้มในการพฒันาจาํนวน 25 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูม ี 6 ฉบบั คอื ฉบบัที ่ 1 แบบสมัภาษณ์ในการจดัทาํประชาคม

เกีย่วกบัจดุแขง็จดุอ่อนของกลุม่ผูผ้ลติกระเป๋าผา้พืน้เมอืง ฉบบัที ่ 2 แบบบนัทกึจดัเกบ็จาํนวน

รปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้พืน้เมอืงก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา ฉบบัที ่ 3 แบบสอบถาม

ความคดิเหน็รปูแบบผลติภณัฑก์บักลุม่ผูซ้ือ้ ฉบบัที ่ 4 แบบตรวจสอบความพรอ้มของกระบวนการ

ผลติในแต่ละขัน้ตอน ฉบบัที ่ 5 แบบสอบถามความคดิเหน็ภาวะการเป็นผูนํ้ากลุ่ มผูผ้ลติ ฉบบัที ่ 6 

แบบจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นพฒันาการของผูนํ้าก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา วเิคราะหข์อ้มลูโดย

การแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันารปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้พืน้เมอืง มผีลทาํใหจ้าํนวน

รปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋า พืน้เมอืง เพิม่ขึน้ จาํนวน 25 รปูแบบ และความคดิเหน็ของกลุม่ผูซ้ือ้

เกีย่วกบัรปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้พืน้เมอืงอยูใ่นระดบัดมีาก 

 การพฒันากระบวนการผลติผลติภณัฑก์ระเป๋าพืน้เมอืงจากผลการตรวจความพรอ้มของ

กระบวนการผลติในแต่ละขัน้ตอน มผีลทาํใหก้ลุม่ผูผ้ลติสว่นใหญ่มคีวามพรอ้มรอ้ยละ 83.33 

 การพฒันาการรวมกลุม่ของชุมชนสูค่วามเขม้แขง็ ภาวะการเป็นผูนํ้ามดีงัน้ี กลุม่ผูผ้ลติ

กระเป๋าผา้พืน้เมอืงบา้นนางัว่ยอมรบัหวัหน้ากลุม่ผูผ้ลติคนปจัจบุนั เหน็วา่หวัหน้ากลุม่ผูผ้ลติคน

ปจัจบุนัมภีาวะการเป็นผูนํ้า หวัหน้ากลุม่สนบัสนุนใหม้กีารผลติกร ะเป๋าผา้พืน้เมอืงบา้นนางัว่ 

หวัหน้ากลุม่สามารถจดัการเรือ่งคา่ใชจ้า่ยและรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระเป๋าผา้พืน้เมอืงของสมชกิอ

ยา่งยตุธิรรมได ้และดา้นการพฒันาผูนํ้าหลงัการพฒันาพบวา่พฒันาอยูใ่นเกณฑม์ากทีส่ดุ คอื มี

ความเตม็ใจในการเป็นผูนํ้ากลุม่ผลติกระเป๋าผา้พืน้เมอืง มคีวามพรอ้มในการเป็นผูนํ้ากลุม่ผลติ

กระเป๋าผา้พืน้เมอืงและมกีารสนบัสนุนหาตลาดเพือ่การจาํหน่ายผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้พืน้เมอืง 

  



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. กาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  4. การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

  แบบรา่งผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาต ิของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง 

อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช  

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่าง  คอื รปูแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ   

บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช ประเมนิแบบรา่งโดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 แบบ 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัซึง่ประกอบดว้ย  

  1.  แบบสมัภาษณ์  โดยการสรา้งแบบสอบถามขึน้เพือ่เป็นแนวทางใน การสมัภาษณ์

แบบไมเ่ป็นทางการ แลว้นําไปสมัภาษณ์ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผา้ยอ้มสธีรรมชาตใินพืน้ที ่ทีท่าํการ

วจิยั ซึง่เป็นแบบสมัภาษณ์ลกัษณะแบบการสอบถามปลายเปิด 

  2.  การบนัทกึภาคสนาม เป็นการบนัทกึขอ้มลูในขณะสงัเกตการณ์ พดูคยุหรอืสมัภาษณ์

ในแต่ละครัง้  โดยจะจดบนั ทกึสิง่ทีส่งัเกตไดต้ามความเป็นจรงิ  จากสภาพแวดลอ้ม  วถิชีวีติชุมชน  

วฒันธรรม สถานที ่บุคคล เรือ่งราวในการถ่ายทอดทัง้เรือ่งราวของวถิชุีมชน การ มดัยอ้มสธีรรมชาติ

ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

  3.  การจดัเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  ในการจดัเกบ็ขอ้มลูภาคสนามผูว้จิยัไดศ้กึษาในเ ชงิ

คณุภาพ โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูดงัน้ี 
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   3.1  จากการสงัเกต  ผูว้จิยัลงพืน้ที ่ศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูแ่ละ  

วถิชีวีติเกีย่วกบัการผลติ ผลติภณัฑ์ผา้ฝ้ายยอ้มสธีรรมชาตขิองชาวบา้น บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยศกึษากระบวนการการผ ลติผา้ยอ้มสธีรรมชาต ิและศกึษาผลติภณัฑท์ี่

ไดจ้ากการยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอทีม่ลีวดลายบนผนืผา้ ทีพ่บเหน็ในแหลง่นัน้ 

   3.2 การสมัภาษณ์ ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ และการ

สมัภาษณ์เชงิลกึ (IN-DEPTH INTERVIEW) คณุอารยี ์ขนุทน ประธานกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิบา้น

ครีวีง โดยผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณ์ เทปบนัทกึเสยีงและภาพและกลอ้งถ่ายภาพรว่มกนั 

 การสร้างแบบสอบถาม  

  แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค  นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในพืน้ทีต่่อ

ความพงึพอใจและความรปูแบบผลติผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายยอ้มสธีรรมชาตขิองชุมชน จาํนวน 100 ฉบบั 

 การสร้างแบบประเมิน 

  แบบประเมนิแบบรา่งความเหมาะสมของลวดลายและรปูแบบกระเป๋าโดยผูเ้ชีย่วชาญ

และผูบ้รโิภค 10 ชุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูและดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

  1. ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 

   1.1 จากเอกสาร วารสาร บทความ งานวจิยั 

   1.2 จากหนงัสอืและตาํราเรยีน 

   1.3 จากเวบ็ไซตต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  2. ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์ทีจ่ดัทาํขึน้และใชก้บักลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้น้ี 

 

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 จากการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยมขีัน้ตอน ดงัน้ี 

  1.  ตรวจสอบขอ้มลู 

  2. จดัระเบยีบขอ้มลู โดยนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาแยกหวัขอ้ตามวตัถุประสงค์

ของการวจิยัและกรอบแนวคดิของการวจิยัทีก่าํหนดขึน้ 

  3.  วเิคราะหข์อ้มลู โดยนําขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม  มาวเิคราะห์

ตามโครงสรา้งของแบบสมัภาษณ์ทีก่าํหนดขึน้  แลว้อภปิรายในรปูความเรยีง  ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลู

จากการศกึษาและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์  

มาศกึษาวเิคราะหต์ามจดุมุง่หมายและขอบเขตทีก่าํหนดตามขัน้ตอนดงัน้ี 
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   3.1 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (IN-DEPTH INTERVIEW) คุณ

อารยี ์ขนุทน ประธานกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิบา้นครีี วง โดยวเิคราะหข์อ้มลูตามความมุง่หมายของ

งานวจิยัและนําเสนอขอ้มลูเชงิบรรยาย 

   3.2 วเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากกระบวนการทดลองการยอ้มสธีรรมชาตแิละการมดั

ลวดลาย 

   3.3 วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามครัง้ที ่ 1 เกีย่วกบัความคดิเหน็ของ

ผูบ้รโิภคต่อดา้นลวดลายผา้มดัยอ้มสธีรรมชาตแิละผลติภณัฑป์ระเภทกระเป๋า จากลวดลายมดัยอ้มสี

ธรรมชาตบิา้นครีวีง จาํนวน 20 ลวดลาย และรปูแบบกระเป๋าผา้จาํนวน 7 รปูแบบ โดยพจิารณาจาก

ลวดลายและรปูแบบทีเ่ป็นทีนิ่ยมทีส่ดุ 

   3.4 วเิคราะหแ์นวโน้มการออกแบบ(Trend 2013/2014) S/S13-14 Women's bags: 

key items และ  S/S13-14 Men's bags: key items (The WGSN Accessories team. 2012: ไม่

ปรากฏเลขหน้า) 

   3.5 การออกแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอทีไ่ดจ้าก

การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบกระเป๋าจาํนวน 9 แบบ และลวดลายจาํนวน 7 ลวดลาย 

   3.6 วเิคราะหข์อ้มลูและรู ปแบบทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

เพื่อใหไ้ดแ้บบรา่งผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ทีม่คีวามพงึพอใจสงูสุด

จาํนวน 3 แบบ 3 ลวดลาย 

  4. พฒันาแบบรา่งผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตปิระเภทกระเป๋าเพือ่นําไปผลติ

ตน้แบบจรงิ 

  5.  ผลติชิน้งานผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

  6.  สรปุ อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมูล 

 
 ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร และผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดั

ยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช  จากนัน้ทาํการ

วเิคราะหข์อ้มลูตามจดุมุง่หมายและประเดน็ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นขอบเขตของเน้ือหา เพื่อนํามาออกแบบ

และพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 1.  วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ จากการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (IN-DEPTH INTERVIEW) คุณอารยี ์ ขนุ

ทน ประธานกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิบา้นครีวีง โดยวเิคราะหข์อ้มลูตามความมุง่หมาย ของงานวิจยั

และนําเสนอขอ้มลูเชงิบรรยาย 

 2.  วเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากกระบวนการทดลองการยอ้มสธีรรมชาตแิละการมดัลวดลาย 

 3.  วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามครัง้ที ่ 1 เกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อ

ดา้นลวดลายผา้มดัยอ้มสธีรรมชาตแิละผลติภณัฑป์ระเภทกระเป๋า จากลวดลายมดัยอ้มสธีรรมชาติ

บา้น  ครีวีง จาํนวน 20 ลวดลาย และรปูแบบกระเป๋าผา้จาํนวน 7 รปูแบบ โดยพจิารณาจากลวดลาย

และรปูแบบทีเ่ป็นทีนิ่ยมทีส่ดุ 

 4.  วเิคราะหแ์นวโน้มการออกแบบ  (Trend 2013/2014) S/S13-14 Women's bags: key 

items และ  S/S13-14 Men's bags: key items (The WGSN Accessories team. 2012: ไมป่รากฏ

เลขหน้า) 

 5.  การออกแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ จากเปลอืกสะตอทีไ่ดจ้ากการศกึษา

และวเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบกระเป๋าจาํนวน 9 แบบ และลวดลายจาํนวน 7 ลวดลาย 

 6.  วเิคราะหข์อ้มลูและรปูแบบทีไ่ดจ้าก แบบประเมนิรปูแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญ  เพื่อใหไ้ด้

แบบรา่งผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุจาํนวน 3 แบบ 

3 ลวดลาย 

 7.  พฒันาแบบรา่งผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตปิร ะเภทกระเป๋า เพื่อนําไปผลติ

ตน้แบบจรงิ 

 8.  ผลติชิน้งานผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

 9.  สรปุ อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
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1. วิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ 

จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (IN-DEPTH 

INTERVIEW) 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูว้จิยัไดข้อ้มลูเกีย่วกบั

ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ จากคณุอารยี ์ ขนุทน ประธานกลุม่มนัยอ้มสี

ธรรมชาต ิบา้นคริวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช และสมาชกิในกลุ่มโดยสรปุไดด้งัน้ี 

 ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะเป็ นนกัท่องเทีย่ว ซึง่นิยมซือ้

ผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตเิป็นของฝากและของทีร่ะลกึ สนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ

จากผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ กระเป๋า ผา้พนัคอ เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู ผา้ผนื ตามลาํดบั ในปจัจบุนั สมาชกิในกลุม่

บา้งกอ็อกไปทาํสวน ประกอบอาชพีอื่นๆ จงึทาํใหก้ารสรา้งลวดลายบางลวดลายทีส่มาชกิคนนัน้เป็น

ผูค้ดิคน้ไดห้ายไปดว้ย ปญัหาทีต่ามมาคอืการผลติมขีอ้จาํกดัมากขึน้ เมือ่คนน้อย แรงงานในการ

ผลติกไ็มส่ามารถทีจ่ะผลติไดใ้นจาํนวนทีม่ากเพยีงพอต่อความตอ้งการขายและการผลติตามสัง่ ที่

สาํคญัคอืปจัจบุนัมคีูแ่ขง่ทางการตลาดเพิม่มากขึ้ น รปูแบบผลติภณัฑจ์งึไมม่คีวามแตกต่าง หรอื

จดุเดน่ทีจ่ะสามารถสรา้งความสนใจต่อผูบ้รโิภคและนกัท่องเทีย่วได ้ทาํใหค้วามตอ้งการในการ

พฒันาผลติภณัฑน์ัน้เพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 

 ผลติภณัฑท์ีม่ยีอดจาํหน่ายมากทีสุ่ดคอื ผลติภณัฑก์ระเป๋า ซึง่มหีลากหลายรปูแบบ แนว

ทางการพฒันาผลติภณัฑก์ระเป๋าใหม้คีวามน่าสนใจและแตกต่างจากกลุม่สิ นคา้คูแ่ขง่ โดยการศกึษา

วสัดุใหส้ธีรรมชาตแิละการออกแบบลวดลายใหม่ๆ  พรอ้มกบัการศกึษาแนวโน้มรปูแบบผลติภณัฑ์

ประเภทกระเป๋า เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายประเภทกระเป๋า 

 นอกจากน้ีการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑป์ระเภทกระเป๋า ยงัตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัอื่นๆ 

อกีมาก ไมว่า่จะเป็น รปูแบบทีม่คีวามทนัสมยั กระบวนการขัน้ตอนในการผลติรวมถงึความพงึพอใจ

ของผูบ้รโิภคอกีดว้ย 

 

2. วิเคราะหผ์ลท่ีได้จากกระบวนการทดลองการย้อมสีธรรมชาติและการมดัลวดลาย 

 2.1 กระบวนการทดลองการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ 

  สทีีไ่ดจ้ากวสัดธุรรมชาตนิัน้มมีากมาย แตกต่างไปตามสภาพภมูปิระเทศ สาํหรบักลุม่

มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง ถอืเป็นสถานทีท่ีม่วีสัดธุรรมชาตใิหส้ทีีน่่าสนใจและหลากหลาย และใน

การศกึษาครัง้น้ีกไ็ดท้าํการทดลอง กระบวนการ ยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ เน่ืองจากสะตอ

เป็นผลผลติทางการเกษตรจากสวนสมรมของชาวครีวีง เป็นวสัดธุรรมชาตทิีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ เป็นการ

นําเอาวสัดุเหลอืใชจ้ากการแปลรปูสะตอดอง มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
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 กระบวนการยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ มขี ัน้ตอนการเตรยีมน้ําสโีดยกา รตม้เปลอืก

สะตอ ในอตัราสว่นระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 ใชเ้วลาตม้นาน 8 ชัว่โมง ในกรณทีีน้ํ่า

ระเหยในขณะตม้ สามารถเพิม่น้ําไดใ้หเ้ท่ากบัปรมิาณทีน้ํ่าระเหยไป หลงัจากครบตามเวลา 8 

ชัว่โมง นํามากรองดว้ยผา้ขาวเพือ่ใหไ้ดน้ํ้าสทีีส่ะอาด  สาํหรบัน้ําสนีัน้หากตอ้งการความเขม้ของสใีห้

มคีวามเขม้ขึน้ สามารถตม้ต่อไปไดเ้รือ่ยๆ สกีจ็ะมคีวามเขม้ขึน้ 

 ในสว่นของผา้ฝ้ายทีต่อ้งการยอ้ม ก่อนการยอ้มตอ้งนําผา้ฝ้ายลงตม้ในน้ําสบู่เพื่อขจดัคราบ

ไขมนัในเน้ือผา้ใหผ้า้สามารถยอ้มตดิสไีดด้ ี หรอืจะซกัดว้ยผงซกัผอกแลว้ลา้งดว้ยน้ําสะอาดก็

สามารถใชว้ธิน้ีีไดเ้ช่นกนั จากนัน้ป ัน่ผา้ใหพ้อหมาด นําผา้ลงตม้กบัน้ําสดีว้ยความรอ้น 60-70 องศา

เซลเซยีส ใชเ้วลาตม้นาน 3 ชัว่โมง โดยตอ้งใหผ้า้จมลงในน้ําสอียา่งทัว่ถงึ ตอ้งพลกิกลบัผา้ไปมาใน

การตม้ตลอดเวลา นําผา้ทีต่ม้ยอ้มเ สด็เรียบรอ้ยแลว้ลา้งดว้ยน้ําด่าง 1 ครัง้ เพือ่ป้องกนัสตีก และยงั

ทาํใหส้มีคีวามเขม้ขึน้ แตกต่างกนัไปตามชนิดของน้ําดา่ง  จากนัน้นําผา้ทีย่อ้มแลว้ลา้งน้ําสะอาดอกี

ครัง้หน่ึงก่อน จงึนําไปตากในทีโ่ปรง่ 

 จากกระบวนการยอ้มขา้งตน้ ผูว้จิยัไดท้าํการทดลองกระบวนการยอ้มสธีรรมชาตจิาก

เปลอืกสะตอ โดยใชว้ตัถุดบิเปลอืกสะตอทีม่คีวามแตกต่างกนั 3 ประเภท คอื เปลอืกสะตอทีผ่่านการ

ตม้เพื่อแปรรปูนําเมลด็ไปทาํสะตอดองแลว้  เปลอืกสะตอสดและเปลอืกสะตอแหง้ เปลอืกสะตอทัง้

สามประเภทใหโ้ทนสทีีแ่ตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 

  2.1.1 สทีีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่่านการตม้เพื่อแปรรปูนําเมลด็ไปทาํสะตอดองแลว้  

   2.1.1.1  นําเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้เพือ่แปรรปูแลว้  นํามาตม้นาน 8 ชัว่โมง ใน

อตัราสว่นระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1  

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการตม้เปลอืกสะตอ จากเปลอืกสะตอทีผ่่านการตม้แลว้ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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ภาพประกอบ 6 สน้ํีายอ้มทีไ่ดจ้ากการตม้เปลอืกสะตอ จากเปลอืกสะตอทีผ่่านการตม้แลว้ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

   หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ยผา้ขาว เพือ่ใหไ้ดน้ํ้าสี จากนัน้

นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้ยอ้ม ดว้ยน้ําสทีีไ่ด ้ดว้ยความ

รอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยน้ําเปลา่ โดยไมผ่า่นการลา้งดว้ยน้ําดา่ง  สทีีไ่ดจ้ะเป็นสเีทา

ดงัภาพดา้นลา่งน้ี 

 
 

ภาพประกอบ 7 สผีา้ทีไ่ดจ้ากการยอ้มน้ําสจีากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ ลา้งดว้ยน้ําเปลา่ 

  

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 



60 

   2.1.1.2  นําเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้เพือ่แปรรปูแลว้  นํามาตม้นาน 8 ชัว่โมง ใน

อตัราสว่นระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ย

ผา้ขาวเพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้ นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามา ตม้

ยอ้มน้ําสทีีไ่ด้จากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ย

น้ําดา่งทีไ่ดจ้ากน้ําสนิม ในสว่นของการทาํน้ําสนิมไดจ้ากการแช่เศษวสัดุ ทีท่าํจากเหลก็ในน้ําสะอาด 

เช่น ตะป ูกระป๋อง ขดลวด เป็นตน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 8 น้ําสนิมทีไ่ดจ้ากการแช่เศษวสัดุจากเหลก็ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

   สทีีไ่ดจ้ากการยอ้มน้ําสี ทีไ่ด้จากเปลอืก สะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ ลา้งดว้ยน้ําดา่งที่

ไดจ้ากน้ําสนิมจะไดส้เีทาอมน้ําตาลดงัภาพดา้นล่างน้ี  

 

 
 

ภาพประกอบ 9 สผีา้ทีย่อ้มน้ําสจีากการตม้เปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ลา้งดว้ยน้ําสนิม 

  

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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   2.1.1.3  นําเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้เพือ่แปรรปูแลว้  นํามาตม้นาน 8 ชัว่โมง ใน

อตัราสว่นระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ย

ผา้ขาวเพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้

ยอ้มน้ําสทีีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยที่

ไดจ้ากน้ําหมกั เปลอืกผลไม้  ในสว่นของการทาํน้ําหมกั ไดม้าจากการหมกั เปลอืกผลไมส้ดและ

มะนาวกบัน้ําตาลในอตัราสว่น 3:1 คลุกใหเ้ขา้กนัปิดฝาใหส้นิดหมกัไว ้2 สปัดาห ์เตมิน้ําสะอาดหมกั

ไวอ้กี 2-3 สปัดาห ์นําออกมากรองดว้ยผา้ขาว นําน้ําทีไ่ดม้าผสมน้ําสะอาดใชล้า้งผา้หลงัการยอ้มส ี

 

 

 

ภาพประกอบ 10 น้ําหมกัทีไ่ดจ้ากการหมกัเปลอืกผลไม ้มะนาวและน้ําตาล 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

   สทีีไ่ดจ้ากการยอ้มน้ําสทีีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ ลา้งดว้ยน้ําหมกัจะ

ไดส้เีทาเขม้ดงัภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 ผา้ทีย่อ้มน้ําสจีากการตม้เปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ลา้งดว้ยน้ําหมกั 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
 

   2.1.1.4  นําเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้เพือ่แปรรปูแลว้  นํามาตม้นาน 8 ชัว่โมง ใน

อตัราสว่นระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ย

ผา้ขาวเพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ี จากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้

ยอ้มน้ําสทีีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยที่

ไดจ้ากน้ําโคลน  การทาํน้ําโคลนไดจ้าก 0

 

โคลนใตส้ระ หรอืบ่อทีม่น้ํีาขงัตลอดปี ใชด้นิโคลนมาละลาย

ในน้ําเปลา่สดัสว่นน้ํา 1 สว่นต่อดนิโคลน 1 ส่วน กรองเอาน้ําโคลนมาใชล้า้งผา้ 

 
 

ภาพประกอบ 12 น้ําโคลนทีย่งัไมผ่า่นการกรอง 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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   สทีีไ่ดจ้ากการยอ้มน้ําสีทีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ ลา้งดว้ยน้ําโคลน

จะไดส้เีทาเขม้ดงัภาพประกอบ 13 

 
 

ภาพประกอบ 13 ผา้ทีย่อ้มน้ําสจีากการตม้เปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ลา้งดว้ยน้ําโคลน 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

   2.1.1.5  นําเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้เพือ่แปรรปูแลว้ นํามาตม้นาน 8 ชัว่โมง ใน

อตัราสว่นระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ย

ผา้ขาวเพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้

ยอ้มน้ําสทีีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยที่

ไดจ้ากน้ําสารสม้ น้ําสารสม้ไดจ้ากการทาํละลายสารสม้กบัน้ําสะอาด  
 

 
 

ภาพประกอบ 14 น้ําสารสม้ 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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   สทีีไ่ดจ้ากการยอ้มน้ําสีทีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ ลา้งดว้ยน้ําสารสม้

จะไดส้เีทาดงัภาพประกอบ 15 ซึง่ไมแ่ตกต่างจากการลา้งน้ําสะอาดมากนกั 

 
 

ภาพประกอบ 15 ผา้ทีย่อ้มน้ําสจีากการตม้เปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ลา้งดว้ยน้ําสารสม้ 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

  2.1.2 สทีีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอ 

   2.1.2.1  การยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ สด ตม้นาน 8 ชัว่โมง ในอตัราสว่น

ระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1  

 

 
 

ภาพประกอบ 16 ขัน้ตอนการตม้เปลอืกสะตอจากเปลอืกสะตอสด 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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ภาพประกอบ 17 สน้ํีายอ้มทีไ่ดจ้ากการตม้เปลอืกสะตอ จากเปลอืกสะตอสด 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

   หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ยผา้ขาวเพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้

นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้ยอ้มน้ําสทีีไ่ด้ จากเปลอืกสะตอที่

ผา่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยน้ําสะอาดจะไดส้น้ํีาตาลอ่อน 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 ผา้ทีย่อ้มน้ําสจีากการตม้เปลอืกสะตอสดลา้งดว้ยน้ําสะอาด 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
 

   2.1.2.2 การยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอสด ตม้นาน 8 ชัว่โมง ในอตัราสว่น

ระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ยผา้ขาว

เพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้ยอ้มน้ําสี

ทีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยน้ําสนิม จะ

ไดส้น้ํีาตาลแก่ 
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ภาพประกอบ 19 ผา้ทีย่อ้มน้ําสจีากการตม้เปลอืกสะตอสดลา้งดว้ยน้ําสนิม 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

   2.1.2.3 การยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอสด ตม้นาน 8 ชัว่โมง ในอตัราสว่น

ระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ยผา้ขาว

เพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นําม าตม้ยอ้มน้ําสี

ทีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยน้ําหมกัจะ

ไดส้น้ํีาตาลแก่คลา้ยกบัการลา้งดว้ยน้ําสนิม 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 ผา้ทีย่อ้มน้ําสจีากการตม้เปลอืกสะตอสดลา้งดว้ยน้ําหมกั 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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   2.1.2.4  การยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอสด ตม้นาน 8 ชัว่โมง ในอตัราสว่น

ระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ยผา้ขาว

เพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้ยอ้มน้ําสี

ทีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยน้ําหมกัจะ

ไดส้น้ํีาตาลแก่คลา้ยกบัการลา้งดว้ยน้ําโคลน 

 
 

ภาพประกอบ 21 ผา้ทีย่อ้มน้ําสจีากการตม้เปลอืกสะตอสดลา้งดว้ยน้ําโคลน 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

   2.1.2.5 การยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอสด ตม้นาน 8 ชัว่โมง ในอตัราสว่น

ระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 1:1 หลงัจากตม้ครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ยผา้ขาว

เพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้ยอ้มน้ําสี

ทีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอทีผ่า่นการตม้แลว้ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส แลว้ลา้งดว้ยน้ําหมกัจะ

ไดส้น้ํีาตาลแก่คลา้ยกบัการลา้งดว้ยน้ําสารสม้ 

 
 

ภาพประกอบ 22 ผา้ทีย่อ้มน้ําสทีีไ่ดจ้ากการตม้เปลอืกสะตอสดแลว้ลา้งดว้ยน้ําสารสม้ 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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  2.1.3 สทีีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอแหง้ 

   การทดลองตม้เปลอืกสะตอตากแหง้  อตัราสว่นระหวา่งเปลอืกสะตอกบัน้ําสะอาด 

1:1 หลงัจากครบตามเวลา 8 ชัว่โมง นํามากรองดว้ยผา้ขาวเพือ่ใหไ้ดน้ํ้าส ีจากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่น

การตม้ดว้ยน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้ยอ้มน้ําสทีีไ่ด้ จากเปลอืกสะตอทีผ่่านการตม้แลว้

ดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส นํามากรองดว้ยผา้ขาว จากนัน้นําผา้ฝ้ายทีผ่า่นการตม้ดว้ยน้ํา

สบูเ่พือ่ทาํความสะอาดแลว้ นํามาตม้ยอ้มไมเ่กดิส ี

 

 
 

ภาพประกอบ 23 ผา้ทีย่อ้มน้ําสทีีไ่ดจ้ากการตม้เปลอืกสะตอแหง้ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

  จากการทดลองศกึษากระบวนการทดลองยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ สยีอ้มจาก

เปลอืกสะตอทีเ่หลอืใชจ้ากการแปรรปูเป็นสะตอดองจะให้ โทนสเีทาสามารถไลเ่ฉดสคีวามอ่อน -เขม้

ได ้และสยีอ้มทีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอสดใหโ้ทนสน้ํีาตาล แต่ความแตกต่างของสทีีเ่ปลีย่นไปตามน้ํา

ด่างทีแ่ตกต่างกนัยงัไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนกั และน้ํายอ้มทีไ่ดจ้ากเปลอืกสะตอแหง้ไมท่าํใหเ้กดิ

ส ีน้ําสยีอ้ม ทีไ่ดจ้ากการตม้เปลอืกสะตอทีไ่ดจ้ากการแปลรปูสะตอดอง สามารถนํามาใชเ้ป็นวสัดุ

ธรรมชาตใินการใหส้ไีดด้กีวา่เปลอืกสะตอสด  ใหโ้ทนสเีทา ทีม่คีวามเขม้กวา่ และตดิทนนาน  

นอกจากน้ียงั เป็นการใชว้สัดทุ ีเ่หลอืใช้ จากผลติผลทางการเกษตรของชุมชนครีวีง ใหเ้กดิประโยชน์

อยา่งแทจ้รงิ 

 2.2 การมดัลวดลาย 

  ดา้นลวดลายการมดัยอ้มของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง สามารถแบ่งลวดลาย

ทัง้หมดไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิและลวดลายเรขาคณติ  ซึง่ลวดลาย

ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิเช่น ใบไม ้ใบเฟิรน์ ดอกไม ้กลบีดอกไม ้ และลวดลาย

เรขาคณติ ไดแ้ก่ ลวดลายตารางสีเ่หลีย่ม ลายจดุวงกลม เครือ่งหมายกากบาท   ส่วนชื่อลวดลายนัน้

เรยีกแตกต่างกนัออกไป ไมม่ชีื่อลวดลายทีแ่น่นอน ส่วนใหญ่เรยีกกนัตามลกัษณะขอ งลวดลายทีม่ดั

ออกมาได ้เช่น ลายทีม่ลีกัษณะคลา้ยพดั กจ็ะเรยีกกนัวา่ ลายใบพดั เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 24 ขัน้ตอนการมดัลายผา้ 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
 
  ก่อนการทาํลวดลายบนผนืผา้ฝ้ายนัน้ ตอ้งทาํความสะอาดผา้โดยการตม้ดว้ยน้ําสบู่
หรอืซกัดว้ยผงซกัฝอก ลา้งน้ําใหส้ะอาดแลว้ป ัน่พอหมาดๆ การจะมดัลายนัน้ผา้จะตอ้งอยูใ่นสภาพที่
เปียกหมาดๆ เน่ืองจากจะทาํใหผ้า้อ่อนตวังา่ยต่อการจบัจบีและพบัใหเ้กดิลวดลาย อุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การมดัลวดล ายประกอบดว้ย ยางวงและ ไมไ้ผ่ผ่าซกี เหลาใหม้ลีกัษณะแบน ลบเหลีย่ม กวา้ง
ประมาณ 1 เซน็ตเิมตร ยาวประมาณ 5-7 เซน็ตเิมตร ไมไ้ผม่ดัลายมอีายกุารใชง้านประมาณ 5-6 ปี  

   

 
 

ภาพประกอบ 25 ยางวงและไมไ้ผผ่า่ซกีอุปกรณ์ในการมดัลายผา้มดัยอ้ม 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
   

  ในการมดัลายผา้ของบา้นครีวีง ใชเ้ทคนิคการพบัและจบัจบีผา้และใชไ้มไ้ผ ่2 อนั หนีบ

จบีผา้ทีพ่บัแลว้ใชย้างรดัใหแ้น่นเพือ่กนัไมใ่หส้ซีมึเขา้ได ้ทาํใหเ้กดิเป็นลวดลายทีส่วยงาม ลวดลายที่

เกดิขึน้จะแตกต่างกนัไปตามรอยการพบัผา้ สามารถสรา้งวธิกีารพบัจบีผา้ใหเ้ป็นลวดลาย พื้นฐาน

ต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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   2.2.1 วธิกีารพบัลวดลายผา้มดัยอ้มทีม่ลีกัษณะเป็นกากบาทคู่ 

 
 

ภาพประกอบ 26 ลายลกัษณะกากบาทคู่ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 ภาพแสดงการพบัผา้ลายลกัษณะกากบาทคู่ 

 

 ทีม่า: ภาพจากผูว้จิยั 

 

    1) พบัแบ่งครึง่ตามรอยเสน้ประ 

    2) พบัครึง่อกีครัง้ตามรอยเสน้ประ 

    3) พบัมมุดา้นขวาลงมาพอประมาณ 
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    4) ภาพแสดงก่อนการมดั 

    5) ใชไ้มไ้ผ่ประกบทัง้สองดา้นแลว้ใชย้างรดัใหแ้น่น 

   2.2.2 วธิกีารพบัลวดลายผา้มดัยอ้มทีม่ลีกัษณะเป็นกากบาท 

 
 

ภาพประกอบ 28 ลายลกัษณะกากบาท 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
 

 

ภาพประกอบ 29 ภาพแสดงการพบัผา้ลายลกัษณะกากบาท 
 

 ทีม่า: ภาพจากผูว้จิยั 
 

    1) พบัแบ่งครึง่ตามรอยเสน้ประ 

    2) พบัครึง่อกีครัง้ตามรอยเสน้ประ 

    3) พบัมมุดา้นขวาลงมาพอประมาณ 

    4) พบัมมุสามเหลีย่มดา้นทีพ่บัลงมา พบักลบัไปดา้นบนตามรอยเสน้ประ 
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    5) ภาพแสดงก่อนการมดั 

    6) ใชไ้มไ้ผ่ประกบทัง้สองดา้นแลว้ใชย้างรดัใหแ้น่น 

   2.2.3 วธิกีารพบัลวดลายผา้มดัยอ้มลกัษณะเป็นกลบีดอกไม้ 

 
 

ภาพประกอบ 30 ลายลกัษณะเป็นกลบีดอกไม ้
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 
 

ภาพประกอบ 31 ภาพแสดงการพบัผา้ลายลกัษณะเป็นกลบีดอกไม้ 
 

 ทีม่า: ภาพจากผูว้จิยั 
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    1) พบัแบ่งครึง่ตามรอยเสน้ประ 

    2) พบัครึง่อกีครัง้ตามรอยเสน้ประ 

    3) พบัจากสว่นซา้ยมาขวาตามรอยเสน้ประ 

    4) พบัตลบกลบัมาอกีครัง้หน่ึงตามรอยเสน้ประ 

    5) ดา้นหลงัพบัจากสว่นขวามาซา้ยตามรอยเสน้ประ 

    6) พบัตลบกลบัมาอกีครัง้หน่ึงตามรอยเสน้ประ 

    7) ภาพแสดงก่อนการมดัดา้นหน้า 

    8) ภาพแสดงก่อนการมดัดา้นหลงั 

    9) ใชไ้มไ้ผ่ประกบทัง้สองดา้นแลว้ใชย้างรดัใหแ้น่น 

   2.2.4 วธิกีารพบัลวดลายผา้มดัยอ้มลกัษณะใบเฟิรน์คู่ 

 
 

ภาพประกอบ 32 ลายลกัษณะใบเฟิรน์คู ่
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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ภาพประกอบ 33 ภาพแสดงการพบัผา้ลายลกัษณะใบเฟิรน์คู่ 
 

 ทีม่า: ภาพจากผูว้จิยั 

 

    1) พบัแบ่งครึง่ตามรอยเสน้ประ 

    2) พบัครึง่อกีครัง้ตามรอยเสน้ประ 

    3) พบัจากสว่นซา้ยมาขวาตามรอยเสน้ประ 

    4) พบัตลบกลบัมาอกีครัง้หน่ึงตามรอยเสน้ประ 

    5) ดา้นหลงัพบัจากสว่นขวามาซา้ยตามรอยเสน้ประ 

    6) พบัตลบกลบัมาอกีครัง้หน่ึงตามรอยเสน้ประ 

    7) ภาพแสดงก่อนการมดัดา้นหน้า 

    8) ภาพแสดงก่อนการมดัดา้นหลงั 

    9) ใชไ้มไ้ผ่ประกบทัง้สองดา้นแลว้ใชย้างรดัใหแ้น่น 

   2.2.5 วธิกีารพบัลวดลายผา้มดัยอ้มลกัษณะกลบีดอกไมม้ขีอบดา้นขา้ง 
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ภาพประกอบ 34 ลายลกัษณะกลบีดอกไมม้ขีอบดา้นขา้ง 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

 
 

  ภาพประกอบ 35 ภาพแสดงการพบัผา้ลายลกัษณะกลบีดอกไมม้ขีอบดา้นขา้ง 
 

 ทีม่า: ภาพจากผูว้จิยั 
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    1) พบัแบ่งครึง่ตามรอยเสน้ประ 

    2) พบัครึง่อกีครัง้ตามรอยเสน้ประ 

    3) พบัจากสว่นซา้ยมาขวาตามรอยเสน้ประ 

    4) พบัดา้นหลงัตามลกูศร 

    5) ดา้นหน้าพบัจากสว่นขวามาซา้ยตามรอยเสน้ประ 

    6) ภาพแสดงก่อนการมดัดา้นหน้า 

    7) ดา้นหลงัพบัเช่นเดยีวกบัดา้นหน้าในทศิทางเดยีวกนั 

    8) ใชไ้มไ้ผ่ประกบทัง้สองดา้นแลว้ใชย้างรดัใหแ้น่น 

    2.2.6 วธิกีารพบัลวดลายผา้มดัยอ้มลกัษณะใบพดั 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 ลายลกัษณะใบพดั 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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ภาพประกอบ 37 ภาพแสดงการพบัผา้ลายลกัษณะใบพดั 
 

 ทีม่า: ภาพจากผูว้จิยั 

 

    1) พบัแบ่งครึง่ตามรอยเสน้ประ 

    2) พบัครึง่อกีครัง้ตามรอยเสน้ประ 

    3) พบัจากสว่นซา้ยมาขวาตามรอยเสน้ประ 

    4) พบัตลบกลบัมาอกีครัง้หน่ึงตามรอยเสน้ประ 

    5) ภาพแสดงเมือ่พบัเสรจ็ 

    6) พบัหยกัตามรอยเสน้ประขึน้ไปดา้นบนตามลกูศร 

    7) ภาพแสดงเมือ่พบัเสรจ็ 

    8) ใชไ้มไ้ผ่ประกบทัง้สองดา้นแลว้ใชย้างรดัใหแ้น่น 

   2.2.7 วธิกีารพบัลวดลายผา้มดัยอ้มลกัษณะกลบีดอกไมม้รีอยหกั 
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ภาพประกอบ 38 ลายลกัษณะมรีอยหกั 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 
 

ภาพประกอบ 39 ภาพแสดงการพบัผา้ลายลกัษณะมรีอยหกั 
 

 ทีม่า: ภาพจากผูว้จิยั 
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    1) พบัแบ่งครึง่ตามรอยเสน้ประ 

    2) พบัครึง่อกีครัง้ตามรอยเสน้ประ 

    3) พบัจากสว่นซา้ยมาขวาตามรอยเสน้ประ 

    4) พบัตลบกลบัมาอกีครัง้หน่ึงตามรอยเสน้ประ 

    5) ภาพแสดงเมือ่พบัเสรจ็ 

    6) พบัสว่นปลายมมุสามเหลีย่มลงมาตามรอยเสน้ประ 

    7) พบักลบัขึน้ไปดา้นบนตามรอยเสน้ประ 

    8) ภาพแสดงเมือ่พบัเสรจ็ 

    9) ใชไ้มไ้ผ่ประกบทัง้สองดา้นแลว้ใชย้างรดัใหแ้น่น 

  จากการศกึษาวธิกีารพบัลวดลายทีเ่กดิจากการมดัแบบอสิระไมค่่อยเป็นทีนิ่ยมมากนกั 

เทคนิคการมดัยอ้มลวดลายโดยใชไ้มไ้ผ่หนีบเป็นทีนิ่ยมมากกว่า  แต่การถ่ายทอดเทคนิคการพบัให้

เกดิลวดลายยงัไมม่กีารบนัทกึไว ้มเีพยีงการบอกกลา่ว สอนกนัปากต่อปาก ซึง่ทาํใหบ้างลวดลายที่

คนรุน่แรกคดิคน้วธิพีบัไดส้ญูหายไป  เพราะไมม่กีารบนั ทกึไวเ้ป็นฐานขอ้มลู เทคนิคการมดัย้ อมสี

ธรรมชาตบิา้นครีวีงยงัสามารถนําเทคนิคการพบักระดาษมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบการพบัจบีผา้ 

เพื่อใหเ้กดิลวดลายใหม่ๆ   

  

3. วิเคราะหข้์อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามครัง้ท่ี 1 เก่ียวกบัความคิดเหน็ของผูบ้ริโภค

ต่อด้านลวดลายผา้มดัย้อมสีธรรมชาติและผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า จาก

ลวดลายมดัย้อมสีธรรมชาติบา้นคีรีวงจาํนวน 20 ลวดลาย และรปูแบบกระเป๋าผา้

จาํนวน 7 รปูแบบ โดยพิจารณาจากลวดลายและรปูแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุ 

 ผูว้จิยัไดท้าํแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอลวดลายและรปูแบบผลติภณัฑ์

ประเภทกระเป๋า จาํนวน 100 คน และไดส้รปุขอ้มลูตามประเดน็วตัถุประสงคข์องงานวจิยัออกมา

เป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

 

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทางลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตาราง 2 ขอ้มลูทางลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

      ชาย 

     หญงิ 

 

26 

74 

 

26 

74 

อายุ 

            ตํ่ากวา่ 20 ปี 

          21-30 ปี 

          31-40 ปี 

          41-50 ปี 

          51-60 ปี 

          60 ปีขึน้ไป 

 

1 

79 

8 

6 

6 

- 

 

1 

79 

8 

6 

6 

- 

สถานภาพ 

          โสด 

        สมรส 

 

88 

12 

 

88 

12 

อาชีพ 

            นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

          แมบ่า้น 

          พนกังานบรษิทัเอกชน 

          รบัจา้งทัว่ไป 

          ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

          ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

          อื่นๆ 

 

32 

5 

18 

3 

9 

33 

- 

 

32 

5 

18 

3 

9 

33 

- 

การศึกษา 

          ประถมศกึษา 

          มธัยมตน้ 

          มธัยมปลาย 

          ปวช./ปวส. 

          ปรญิญาตร ี

          สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 

3 

3 

2 

1 

78 

13 

 

3 

3 

2 

1 

78 

13 
 

 



81 

ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 

            น้อยกวา่ 5,000 บาท 
          5,000 – 10,000  บาท 
          10,001 – 20,000  บาท 
          20,001 – 30,000  บาท 
          30,000  บาทขึน้ไป 

 
4 
30 
48 
10 
8 

 
4 
30 
48 
10 
8 

 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจด้านลวดลายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดั

ย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มมดัย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ตาราง 3 ขอ้มลูแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจดา้นลวดลายผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ  
 กลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

 
ลายมดัยอ้ม 

ผูบ้ริโภค 100 คน 

N = 100 ระดบัความ
เหมาะสม �̅�𝑥 S.D. 

ลายที ่5 
ลายที ่6 
ลายที ่7 
ลายที ่8 
ลายที ่9 
ลายที ่10 
ลายที ่11 
ลายที ่12 
ลายที ่13 
ลายที ่14 
ลายที ่15 
ลายที ่16 
ลายที ่17 
ลายที ่18 
ลายที ่19 

ลายที ่20 

3.74 
4.13 
3.39 
3.77 
4.06 
3.77 
3.81 
3.81 
3.74 
3.36 
3.64 
3.92 
3.58 
3.43 
3.62 

3.52 

0.92 
0.85 
0.98 
1.10 
0.96 
1.00 
0.90 
1.01 
0.99 
1.00 
1.02 
0.96 
0.98 
0.93 
1.14 

1.08 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

มาก 
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 ในการคาํนวณคะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน มรีะดบัความเหมาะสมและการ

แปลความหมายของคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

  5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

  3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 

 การแปลความหมายคา่เฉลีย่น้ําหนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  คา่เฉลีย่  4.50 – 5.00  หมายถงึเหมาะสมมากทีส่ดุ 

  คา่เฉลีย่  3.50 – 4.49  หมายถงึเหมาะสมมาก 

  คา่เฉลีย่  2.50 – 3.49  หมายถงึเหมาะสมปานกลาง 

  คา่เฉลีย่  1.50 – 2.49  หมายถงึเหมาะสมน้อย 

  คา่เฉลีย่  1.10 – 1.49  หมายถงึเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 

 ตอนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจด้านรปูแบบผลิตภณัฑก์ระเป๋า 

 

ตาราง  4 ขอ้มลูแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจดา้นรปูแบบกระเป๋า 

 

 

รปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋า 

ผูบ้ริโภค 100 คน 

N = 100 ระดบัความ

เหมาะสม �̅�𝑥 S.D. 

กระเป๋าถอื (Tote Bags) 

กระเป๋าหนีบ (Clutch Bags) 

กระเป๋าเดนิทาง (Traveller Bags) 

กระเป๋าถอืเลน่ (Flirt Bags) 

กระเป๋าทรงยา่ม (Tuck Bags) 

กระเป๋าเอกสาร (Messenger Bags) 

กระเป๋าทรงแจกนั (Vessel Bags) 

3.82 

3.68 

3.98 

3.81 

3.70 

4.07 

3.90 

1.01 

0.93 

0.95 

1.20 

1.09 

1.09 

0.92 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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 ในการคาํนวณคะแนนเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน มรีะดบัความเหมาะสมและการแปล

ความหมายของคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

  5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

  3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 โดยแปลความหมายค่าเฉลีย่น้ําหนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  คา่เฉลีย่  4.50 – 5.00  หมายถงึเหมาะสมมากทีส่ดุ 

  คา่เฉลีย่  3.50 – 4.49  หมายถงึเหมาะสมมาก 

  คา่เฉลีย่  2.50 – 3.49  หมายถงึเหมาะสมปานกลาง 

  คา่เฉลีย่  1.50 – 2.49  หมายถงึเหมาะสมน้อย 

  คา่เฉลีย่  1.10 – 1.49  หมายถงึเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจจากผูบ้รโิภค จาํนวน 100 คน ทีม่ ี

ความพงึพอใจต่อรปูแบบลายผา้มดัยอ้มสธีรรมชาต ิกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง  อาํเภอลาน

สกา จงัหวดันครศรธีรรมราช พบวา่ลวดลาย เลยีนแบบธรรมชาตไิดร้ ั บความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

เรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ลวดลายที ่ 6, ลวดลายที ่ 9, ลวดลายที ่ 16, ลวดลายที ่ 11, 

ลวดลายที ่12, ลวดลายที ่8 และลวดลายที ่10 แสดงภาพตามตารางไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตาราง 5 ตารางแสดงความพงึพอใจทีม่ต่ีอลวดลายผา้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง  

 อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 5 ลาํดบัแรกทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุ 

 

 

ลายมดัยอ้ม 

ผูบ้ริโภค 100 คน 

N = 100 ระดบัความ

เหมาะสม �̅�𝑥 S.D. 

ลาํดบัที ่1  ลายที ่6   

 

 

ลาํดบัที ่2  ลายที ่9 

 

 

ลาํดบัที ่3  ลายที ่16  

 

 

ลาํดบัที ่4  ลายที ่11   

 

 

ลาํดบัที ่5 ลายที ่10    

 

4.13 

 

 

4.06 

 

 

3.92 

 

 

3.81 

 

 

3.77 

0.85 

 

 

0.96 

 

 

0.96 

 

 

0.90 

 

 

1.00 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจจากผูบ้รโิภค จาํนวน 100 คน ทีม่ ี

ความพงึพอใจต่อรปูแบบกระเป๋า ซึง่ สนีินาถ  เลศิไพรวลั ไดแ้บ่งประเภทไวท้ัง้หมด 7 รปูแบบ (สนีิ

นาถ เลศิไพรวัล. ม.ป.ป.: 47-48) พบวา่ ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบ กระเป๋าเอกสาร 

(Messenger Bags) มากทีส่ดุ กระเป๋าเดนิทาง (Traveler Bags) ลาํดบัที่ 2 กระเป๋าทรงแจกนั 

(Vessel Bags) ลาํดบัที ่3 กระเป๋าถอื (Tote Bags) ลาํดบัที ่4  กระเป๋าถอืเลน่ (Flirt Bags) ลาํดบัที ่

5 กระเป๋าทรงยา่ม (Tuck Bags) ลาํดบัที ่6 และกระเป๋าหนีบ (Clutch Bags) เป็นลาํดบัทีไ่ดร้บัความ

พงึพอใจต่อรปูแบบน้อยทีส่ดุ 
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 ตอนท่ี  4 คาํถามปลายเปิดเพ่ื อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะ 

 -  ชิน้งานสามารถนํามาใชใ้น ชวีติประจาํวนั ไดจ้รงิและยงัประยกุตใ์หเ้ขา้กบัโลกปจัจบุนั  

ถอืวา่ดมีาก และอยากใหพ้ฒันาต่อไปเรือ่ยๆ อาจจะเปลีย่นแนวสนิคา้เป็นแบบอื่น  เพื่อเปิดโอกาสให้

ผลติภณัฑก์ระจายสู่โลกไดก้วา้งขึน้ต่อไป 

 -  น่าจะมผีลติภณัฑก์ระเป๋าใส่เงนิ 

 -  ลวดลายควรมคีวามรว่มสมยัมากกวา่น้ีโดยผสมผสานระหวา่งสิง่ดัง้เดมิกบัแฟชัน่

สมยัใหม ่

 -  ควรมรีปูทรงทีแ่ตกต่างจากทอ้งตลาดทัว่ไป ทีส่าํคญัเรือ่งความทนทานตอ้งมาเป็น

อนัดบัตน้ๆ 

 -  วสัดทุ ีนํ่ามาใชม้ั ดยอ้มค่อนขา้งมเีสน่ หเ์ฉพาะตวั แต่โทนสอีาจไมห่ลากหลายการสรา้ง

ผลติภณัฑจ์งึตอ้งเน้นไปทีล่วดลายและรปูแบบใหม้ากขึน้เพื่อสรา้งความแตกต่าง 

 -  ตรงน้ีน่าจะเป็นประเดน็สาํคญัในการสรา้งผลติภณัฑแ์ละนําไปสูส่นิคา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของพืน้ถิน่ 

  

4. วิเคราะหแ์นวโน้มการออกแบบกระเป๋า 2013/14 (Trend 2013/14) 

 ผลจากการวเิคราะหแ์นวโน้ม การออกแบบกระเป๋า ปี (Trend 2013/2014) S/S13-14 

Women's bags: key items และ S/S13-14 Men's bags: key items (The WGSN Accessories 

team. 2012: ไมป่รากฏเลขหน้า) แบ่งออกไดด้งัน้ี  

 แนวโน้มดา้นรปูแบบกระเป๋าในปี 2013/2014 กระเป๋าผูช้ายจะมลีกัษณะเหมอืนการผจญ

ภยัในเมอืงมดีว้ยกนั 5 รปูแบบ รปูแบบกระเป๋าเป้สะพายหลงัและสะพายขา้ง รปูแบบกระเป๋าทีม่ ี

ลกัษณะเหมอืนซองจดหมาย ใชก้ารพบัเพื่อปิดกระเป๋า รปูแบบกระเป๋าเอกสาร รปูแบบกระเป๋าถอืมี

สายสะพายยอ้นยคุ กระเป๋าผูห้ญงิ  จะมรีปูแบบสะพายผา่นลาํตวั (Small cross-body bag) ลกัษณะ

เหมอืนซองจดหมาย เน้นมสีายสะพาย เรยีบงา่ย ใหค้วามรูส้กึยอ้นยคุและดแูขง็แรง รปูแบบกระเป๋า

ถอืทีม่าจากกระเป๋าสานยอ้นยคุ รปูแบบกระเป๋าทีม่ผีลติดว้ยวสัดทุีห่รหูราแต่มคีวามเรยีบงา่ย 

รปูแบบกระเป้สะพายหลงั เน้นรปูทรงเหมอืนกล่อง  

 ดา้นอุปกรณ์ตกแต่ง สายโซ่จะไดร้บัความนิยม โดยเฉพาะกบักระเป๋าทีส่ะพายไหล่ และ

การตกแต่งดว้ยตวัปิดกระเป๋าขนาดใหญ่ เดน่ชดัตรงกลาง ใหค้วามรูส้กึยอ้นยคุและคลาสสกิ 

สายสะพายหนงัทีส่ามารถสะพายไดห้ลากหลายรปูแบบ 
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5. การออกแบบผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอท่ีได้จาก

การศึกษาและวิเคราะหข้์อมลูรปูแบบกระเป๋าจาํนวน  9 แบบ และลวดลายจาํนวน 

7 ลวดลาย 

 จากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภค การ

สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการมดัยอ้มผา้ฝ้ายยอ้มสธี รรมชาต ิและขอ้มลูแนวโน้มการออกแบบ

กระเป๋า ปี 2013/14 (Trend 2013/14) เพือ่นําแนวทางมาใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้

ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาต ิเพือ่ใหม้รีปูแบบ ลวดลาย มคีณุภาพ เหมาะสมกบัผลติภณัฑป์ระเภท

กระเป๋าทีต่รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคและมคีวามพงึพอใจต่อผู้ บรโิภคโดยแบ่งเป็น 2 สว่น 

ไดแ้ก่ ลวดลาย 7 ลวดลาย และรปูแบบกระเป๋า 9 แบบดงัน้ี 

 

ตาราง 6 ตารางแสดงรปูแบบลวดลาย 

 

 

 

รปูแบบลวดลายมดัย้อม 

1. 

 

 

 

2. 3. 

4. 

 

 

 

5. 6. 7. 
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รปูแบบกระเป๋า 

 
 

ภาพประกอบ 40 แบบรา่งกระเป๋าเอกสาร (Messenger Bags) 

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 แบบรา่งกระเป๋าทรงแจกนั (Vessel Bags) 

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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ภาพประกอบ 42 แบบรา่งกระเป๋าเดนิทาง (Traveler Bags) 

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

6. วิเคราะหข้์อมลูและรปูแบบท่ีได้จากแบบประเมินรปูแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือให้

ได้แบบร่างผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ ท่ีมีความพึงพอใจ

สงูสดุจาํนวน 3 แบบ 3 ลวดลาย 

 ผูว้จิยัไดท้าํแบบประเมนิแบบรา่งโดยผูเ้ชีย่วชาญ โดยแบ่งเป็น สองส่วน ไดแ้ก่ ลวดลาย

และรปูแบบกระเป๋า โดยการประเมนิลวดลาย  ทาํการประเมนิ 5 ดา้น โดยผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รโิภค

รวมกนั10 คน  ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตาราง 7 ขอ้มลูการประเมนิแบบลวดลาย 

 

ลวดลาย รายการประเมนิ 
N=10 ระดบัคะแนน

เฉลีย่ �̅�𝑥 S.D. 

ลายที ่1 1. ความสวยงามของลวดลาย 

2. ความสมบรูณ์ของลวดลาย 

3. ความชดัเจนของลวดลาย 

4. ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภั ณฑป์ระเภท

กระเป๋า 

5.ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภณัฑป์ระเภทอื่นๆ 

คา่เฉลีย่รวม 

4.00 

3.40 

3.50 

3.30 

 

3.60 

3.56 

0.82 

0.97 

1.18 

1.06 

 

0.52 

0.91 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ลวดลาย รายการประเมนิ N=10 
ระดบัคะแนน

เฉลีย่ 

ลายที ่2 1. ความสวยงามของลวดลาย 

2. ความสมบรูณ์ของลวดลาย 

3. ความชดัเจนของลวดลาย 

4. ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภั ณฑป์ระเภท

กระเป๋า 

5.ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภณัฑป์ระเภทอื่นๆ 

คา่เฉลีย่รวม 

3.30 

3.10 

3.50 

3.00 

 

3.60 

3.56 

1.06 

1.10 

1.35 

1.15 

 

0.97  

1.13 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 

ลายที ่3 1. ความสวยงามของลวดลาย 

2. ความสมบรูณ์ของลวดลาย 

3. ความชดัเจนของลวดลาย 

4. ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภั ณฑป์ระเภท

กระเป๋า 

5.ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภณัฑป์ระเภทอื่นๆ 

คา่เฉลีย่รวม 

4.60 

4.40 

4.10 

4.30 

 

4.40 

4.36 

0.52 

0.70 

0.74 

0.67 

 

0.70 

0.67 

มากทีส่ดุ 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

ลายที ่4 1. ความสวยงามของลวดลาย 

2. ความสมบรูณ์ของลวดลาย 

3. ความชดัเจนของลวดลาย 

4. ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภั ณฑป์ระเภท

กระเป๋า 

5.ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภณัฑป์ระเภทอื่นๆ 

คา่เฉลีย่รวม 

3.50 

3.70 

3.60 

3.20 

 

3.70 

3.54 

1.08 

0.95 

0.84 

0.63 

 

0.67 

0.84 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 

ลายที ่5 1. ความสวยงามของลวดลาย 

2. ความสมบรูณ์ของลวดลาย 

3. ความชดัเจนของลวดลาย 

4. ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภั ณฑป์ระเภท

กระเป๋า 

5.ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภณัฑป์ระเภทอื่นๆ 

คา่เฉลีย่รวม 

4.40 

4.60 

4.40 

4.30 

 

4.30 

4.40 

0.70 

0.70 

0.70 

0.82 

 

0.82 

0.75 

มาก 

มากทีส่ดุ 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 
 



90 

ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ลวดลาย รายการประเมนิ N=10 
ระดบัคะแนน

เฉลีย่ 

ลายที ่6 1. ความสวยงามของลวดลาย 

2. ความสมบรูณ์ของลวดลาย 

3. ความชดัเจนของลวดลาย 

4. ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภั ณฑป์ระเภท

กระเป๋า 

5.ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภณัฑป์ระเภทอื่นๆ 

คา่เฉลีย่รวม 

2.90 

3.20 

3.30 

2.90 

 

3.00 

3.06 

0.57 

0.42 

0.82 

0.74 

 

0.67 

0.64 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ลายที ่7 1. ความสวยงามของลวดลาย 

2. ความสมบรูณ์ของลวดลาย 

3. ความชดัเจนของลวดลาย 

4. ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภั ณฑป์ระเภท

กระเป๋า 

5.ความเหมาะสมของลวดลายต่อผลติภณัฑป์ระเภทอื่นๆ 

4.00 

4.20 

3.80 

3.70 

 

3.80 

0.94 

0.79 

0.63 

0.48 

 

0.63 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 คา่เฉลีย่รวม 3.90 0.70 มาก 

 

 ในการคาํนวณคะแนนเฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน มรีะดบัความเหมาะสมและการแปล

ความหมายของคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

  5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

  3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 โดยแปลความหมายค่าเฉลีย่น้ําหนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  คา่เฉลีย่  4.50 – 5.00  หมายถงึเหมาะสมมากทีส่ดุ 

  คา่เฉลีย่  3.50 – 4.49  หมายถงึเหมาะสมมาก 

  คา่เฉลีย่  2.50 – 3.49  หมายถงึเหมาะสมปานกลาง 

  คา่เฉลีย่  1.50 – 2.49  หมายถงึเหมาะสมน้อย 

  คา่เฉลีย่  1.10 – 1.49  หมายถงึเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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 จากตารางลวดลายที ่ 5 มคีา่เฉลีย่รวม 4.40 มคีา่ ความเหมาะสมมากทีส่ดุ ลาํดบัที ่ 2 

ลวดลายที ่3 มคีา่เฉลีย่รวม 4.36 และลวดลายที ่7 มคีา่เฉลีย่รวม 3.90 ตาลาํดบั เพือ่ทีจ่ะนํามา

พฒันาผลติเป็นลวดลายตน้แบบในขัน้ต่อไป 

 

ตาราง 8 ขอ้มลูการประเมนิแบบรปูแบบกระเป๋า 

 

รปูแบบกระเป๋า N = 10 ร้อยละ 

กระเป๋าเอกสาร (Messenger Bags)   

แบบที1่ 1 10 

แบบที2่ 3 30 

แบบที3่ 6 60 

รวม  100 

กระเป๋าทรงแจกนั (Vessel Bags)   

แบบที1่ 2 20 

แบบที2่ 3 30 

แบบที3่ 5 50 

รวม  100 

กระเป๋าเดินทาง (Traveller Bags)   

แบบที1่ 7 70 

แบบที2่ 2 20 

แบบที3่ 1 10 

รวม  100 

 

 จากตารางการประเมนิแบบรปูแบบกระเป๋าโดยผูเ้ชีย่วชาญสรปุไดว้า่ กระเป๋าประเภท

กระเป๋าเอกสาร (Messenger Bags) รปูแบบที่2 ไดร้บัคะแนนมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 60 กระเป๋า

ทรงแจกนั (Vessel Bags) รปูแบบที ่ 3 ไดร้บัคะแนนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 50 และกระเป๋า

เดนิทาง (Traveler Bags) รปูแบบที1่ ไดร้บัคะแนนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 70  

 ทัง้น้ีจากการประเมนิลวดลายและรปูแบบกระเป๋า โดยผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ยงัไดร้บั

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์จากผูเ้ชีย่วชาญดงัน้ี 

  -  การใชล้วดลายเทคนิคการยอ้มครีวีงรวมทัง้เน้ือผา้ทีใ่ชย้อ้มจะมลีกัษณะเน้ือเละ การ

เยบ็ขึน้รปูทรงควรปลอ่ยใหเ้ป็นแบบธรรมชาตมิากทีส่ดุ นัน่คอืหากมกีารขึน้โครงมากจะทาํใหว้สัดุ

กบัการผลติไมส่อดคลอ้งกนั ผา้จะหมดคุณค่า 
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  -  ควรคาํนึงถงึผูบ้รโิภคเป็นสาํคญั ผูอ้อกแบบตอ้งคาํนึงถงึคณุสมบตัขิองผา้ฝ้ายเป็น

สาํคญั และตอบสนองต่อผูบ้รโิภคไดด้หีรอืไม ่และการรปูแบบการใชง้านทีห่ลากหลายในการ

ออกแบบกระเป๋า 

 จากขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ สามารถนําไปพฒันารปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าตน้แบบที่

มคีณุภาพในขัน้ตอนต่อไป 

 

7. พฒันาแบบร่างผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติประเภทกระเป๋าเพ่ือนําไป

ผลิตต้นแบบจริง 

 จากการประเมนิแบบผูเ้ชีย่ว ไดม้กีารนําแบบลวดลายและรปูแบบกระเป๋ามาพฒันา เพือ่

นําไปสูก่ารผลติตน้แบบ โดยการสุ่มเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญซึง่ประกอบไปดว้ย กระเป๋าเอกสาร 

(Messenger Bags) กระเป๋าทรงแจกนั (Vessel Bags) และกระเป๋าเดนิทาง (Traveler Bags) 

 
ภาพประกอบ 43 กระเป๋าเอกสาร (Messenger Bags) ทีผู่เ้ชีย่วชาญเลอืก 

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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ภาพประกอบ 44 แบบกระเป๋าทรงแจกนั (Vessel Bags) ทีผู่เ้ชีย่วชาญเลอืก 

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

 
 

ภาพประกอบ 45 แบบกระเป๋าเดนิทาง (Traveler Bags) ทีผู่เ้ชีย่วชาญเลอืก 
 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 



94 

8. ผลิตช้ินงานผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ 

 ในการผลติตน้แบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตปิระเภทกระเป๋า ซึง่มรีปูแบบการ

ใชง้านทีแ่ตกต่างกนัสอดคลอ้งตามความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ซึง่ไดร้บัการพฒันาจากรปูแบบทีไ่ด้

จากการสุ่มเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 รปูแบบ โดยมขีัน้ตอนการผลติดงัต่อไปน้ี 

  1. เขยีนแบบรปูแบบกระเป๋าทีไ่ดจ้ากการประเมนิทัง้ 3 รปูแบบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 46 การเขยีนแบบกระเป๋าเอกสาร (Messenger Bags) 

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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ภาพประกอบ 47 การเขยีนแบบกระเป๋าทรงแจกนั (Vessel Bags) 
 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 
ภาพประกอบ 48 กระเป๋าเดนิทาง (Traveler Bags) 

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 
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  2. สรา้งแพทเทริน์ตามแบบกระเป๋าทีไ่ดอ้อกแบบไวแ้ลว้ทัง้ 3 แบบ 

  3. ตม้น้ําสยีอ้มจากเปลอืกสะตอ นาน 8 ชัว่โมง กรองน้ําสจีากเปลอืกสะตอดว้ยผา้ขาว

แยกกากออก เพื่อใหไ้ดน้ํ้าสทีีม่คีุณภาพ 

 
 

ภาพประกอบ 49 ขัน้ตอนการตม้และกรองน้ําสยีอ้มธรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

  4. ตม้ผา้ฝ้ายกบัน้ําสบูเ่พือ่ทาํความสะอาดเน้ือผา้ก่อนการมดัยอ้มสี 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 ขัน้ตอนการตม้ผา้ฝ้ายกบัน้ําสบู่ 

 

 ทีม่า: ภาพวาดจากผูว้จิยั 

 

 

 

 

 



97 

  5. นําผา้ฝ้ายทีท่าํความสะอาดแลว้ป ัน่พอหมาดๆ นํามามดัลวดลายตามทีอ่อกแบบไว ้  

 
 

ภาพประกอบ 51 การมดัลวดลาย  

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

   

  6.  น้ําผา้ทีม่ดัลวดลายแลว้ลา้งน้ําสะอาดอกีครัง้หน่ึงแลว้จงึนําไปตม้ยอ้มน้ําสจีาก

เปลอืกสะตอนาน 3 ชัว่โมง 

 

 
 

ภาพประกอบ 52 ขัน้ตอนการลา้งผา้ดว้ยน้ําสะอาดก่อนนําไปยอ้มสี 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 
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ภาพประกอบ 53 ขัน้ตอนการยอ้มผา้ดว้ยน้ําสจีากเปลอืกสะตอ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

  7.  นําผา้ทีต่ม้ยอ้มครบตามเวลาขึน้ลา้งดว้ยน้ําดา่งเพือ่ใหไ้ดส้ทีีต่ดิทนนาน จากนัน้

ลา้งดว้ยน้ําสะอาดแลว้ป ัน่พอหมาด แกะไมไ้ผ่มดัลายออก ตากผึง่ในทีโ่ปรง่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 54 ผา้ทีย่อ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอแลว้ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 



99 

 
 

ภาพประกอบ 55 ผา้ทีย่อ้มแลว้ผึง่ในทีโ่ปรง่ 

 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากผูว้จิยั 

 

  8. นําผา้ทีต่ดัเสรจ็แลว้มาทาํการตดัเยบ็ตามแพทเทริน์รปูแบบกระเป๋าทัง้ 3 รปูแบบ 

ตามการใชง้านทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ไดต้น้แบบทีเ่สรจ็สมบรูณ์มากทีส่ดุ 

 จากการพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ประเภทกระเป๋า ทาํ

ใหเ้กดิลวดลายและรปูแบบทีแ่ปลกใหม ่แตกต่างจากสนิคา้ทีม่เีหมอืนกนัในทอ้งตลาด ซึง่พฒันาจาก

ความพงึพอใจและความตอ้งการของผูบ้รโิภค มคีวามเหมาะสมกบัการใชง้าน มคีวามทนัสมยัเหมาะ

กบัผูบ้รโิภคในกลุม่ทีห่ลากหลายมากขึน้ 

 



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา และพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก

เปลอืกสะตอ ของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิชุมชนบา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

โดยมกีารศกึษาวจิยัตามความมุง่หมายของการศกึษา กล่าวคอื เพื่อศกึษาวเิคราะหก์ระบวนการมดั

ยอ้มผา้ฝ้ายดว้ยสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ในประเดน็ รปูแบบผลติภณัฑ ์เทคนิคและวสัดุทีใ่ชใ้น

การผลติ จากนัน้นําผลทีไ่ดม้าใชใ้นการออกแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตปิระเภท

กระเป๋า จากนัน้สรา้งแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

และยงัสามารถเป็นแนวทาง ทาํใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนพฒันาผลติภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายมดัยอ้มใน

รปูแบบใหมท่ีเ่หมาะสมแก่การเป็นของทีร่ะลกึและเป็นองคค์วามรูด้า้นการยอ้มสจีากวสัดธุรรมชาติ

จากเปลอืกเปลอืกสะตอ ซึง่งานวจิยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มลูทัง้จากการสมัภาษณ์ แบบสอบถาม และการ

วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่เป็นองคค์วามรูด้า้นการมดัยอ้มและการออกแบบกระเป๋าผา้ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพือ่ศกึษากระบวนการมดัยอ้มผา้ฝ้ายดว้ยสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ เพือ่ออกแบบและ

พฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ของชุมชนบา้นครีวีง อาํเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 ผลงานการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ :  

ของกลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาต ิชุมชนบา้นครีวีง อ .ลานสกา จ .นครศรธีรรมราช ทาํใหไ้ดอ้งคค์วามรู้

ดา้นการมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ และรปูแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก

เปลอืกสะตอของชุมชนครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีม่คีวามพงึพอใจต่อผูบ้รโิภค  

เป็นการต่อยอดทางภมูปิญัญาและสง่เสรมิอาชพีเพือ่การท่องเทีย่วภายในชุมชนครีวีง 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 เพือ่ใหก้ารวจิยับรรลตุามจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ ผูว้จิยัจงึดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 ระยะที ่1 ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานจากทฤษฏแีละแนวคดิ เอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไดแ้ก่ ศกึษากระบวนการมดัยอ้มผา้ฝ้ายดว้ยสธีรรมชาต ิ
 ระยะที ่ 2 ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ          

บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบรา่ง (Sketch Design) ทีไ่ดจ้ากการออกแบบตาม

ทฤษฏหีลกัการออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑจ์าํนวน 20 แบบ 

  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื แบบรา่ง (Sketch Design) จาํนวน 15 แบบ          

สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลงานกระเป๋าเพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบจากนัน้สุม่เ ลอืก

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูเ้ชีย่วชาญเลอืกจากภาพรา่งเสมอืนจรงิ เพื่อสรปุ

รปูแบบทีเ่หมาะสมทีจ่ะนําไปผลติเป็นชิน้งานตน้แบบ จาํนวน 3 แบบ และอภปิรายผลทีไ่ดจ้ากการ

วจิยั 

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ ครือ่งมอืในการวจิยัไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อผูบ้รโิภค 

  2.1 แบบสมัภาษณ์ 

  ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชยีวชาญ เรือ่งกระบวนการมดัยอ้มสธีรรมชาต ิ

ในประเดน็ตามความมุง่หมายของการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

   ตอนที ่1 ขอ้มลู และลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูใ้หส้มัภาษณ์ 

   ตอนที ่ 2 ขอ้มลูดา้นกระบวนการมดัยอ้มสธีรรมชาต ิและขอ้มลูดา้นการผลติ 

จาํหน่ายผลติภณัฑ ์

   ตอนที ่3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

  2.2 แบบสอบถาม 

  ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบสอบถามจาํนวน 2 ครัง้ คอื 

   2.2.1 แบบสอบถามครัง้ที ่ 1 เป็นการสอบถาม ความตอ้งการดา้นลวดลายและ

รปูแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ ของผูบ้รโิภค โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ไดแ้ก่ 

    ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที ่2 ความพงึพอใจดา้นลวดลายผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาต ิ

กลุม่มดัยอ้มส ีธรรมชาตบิา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมเีกณฑก์ารประเมนิ

แบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

     5 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

     4 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมาก 

     3 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

     2 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อย 

     1 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
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    ตอนที ่ 3 ความพงึพอใจดา้นรปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋า โดยมเีกณฑก์าร

ประเมนิแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

     5 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

     4 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมาก 

     3 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

     2 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อย 

     1 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

    ตอนที ่4 คาํถามปลายเปิดเพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และ

ขอ้เสนอแนะ 

   2.3.1 แบบสอบถามครัง้ที ่ 2 เป็นการประเมนิแบบรา่งผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย

ยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

    ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูเ้ชีย่วชาญ 

    ตอนที ่2 ประเมนิความเหมาะสม ต่อแบบรา่งผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายยอ้มสี

ธรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

    โดยมเีกณฑก์ารประเมนิแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

     5 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

     4 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมาก 

     3 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

     2 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อย 

     1 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

    ตอนที ่3 คาํถามปลายเปิดเพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และ

ขอ้เสนอแนะ 

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  ทาํการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กาํหนด

ขอบเขตของงานวจิยั 

  3.1 เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม จากการลงพืน้ทีส่าํรวจ การสมัภาษณ์ ก ารทาํแบบสอบถาม 

และการถ่ายภาพน่ิง 

 4. การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

  วเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร และผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

บา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช จากนัน้ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูตามประเดน็ทีไ่ด้

กําหนดไวใ้นขอบเขตของเน้ือหา เพือ่นํามาเป็นแนวทางในการพฒันาเป็นผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้าย

มดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอตามขัน้ตอนดงัน้ี 
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  1.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูภาคเอกสาร มาจดัทาํระบบขอ้มลู 

  2.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม มาวเิคราะหแ์ละจดัทาํระบบขอ้มลู 

  3.  วเิคราะห์ ผลทีไ่ดจ้ากกระบวนการทดลองการยอ้มสธีรรมชาตแิละการมดัลาย           

มดัยอ้ม 

  4.  ศกึษาแนวคดิและทฤษฎใีนการออกแบบผลติภณัฑป์ระเภทกระเป๋า 

  5.  สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ดา้นลวดลายและรปูแบบผลติภณัฑ์

กระเป๋าผา้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ  

  6.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคมาสรปุ วเิคราะหร์ปูแบบ

ทีม่คีา่ความพงึพอใจสงูสดุในดา้นลวดลายจาํนวน 5 แบบและในดา้นรปูแบบกระเป๋าจาํนวน 5 

รปูแบบ 

  7.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์มาออกแบบกระเป๋า 

  8.  สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ต่อรู ปแบบของกระเป๋าผา้ฝ้ายมดั

ยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ทีไ่ดท้าํการออกแบบ จาํนวน 20 แบบ  

  9.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคมาสรปุ วเิคราะหร์ปูแบบ

ทีม่คีา่ความพงึพอใจสงูสดุจาํนวน 5 แบบ 

  10. นําแบบรา่ง 5 แบบใหผู้เ้ชีย่วชาญวเิคราะห ์เลอืกรปูแบบทีเ่หมาะสมจาํนวน 3 แบบ 

เพือ่นําไปผลติชิน้งานจรงิ 

  11. ผลติชิน้งานตน้แบบผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้ฝ้ายยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ 

  12. สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูและดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1.  ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 

  1.1 จากเอกสาร วารสาร บทความ งานวจิยั 

  1.2 จากหนงัสอืและตาํราเรยีน 

  1.3 จากเวบ็ไซตต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.  ขอ้มลูปฐมภมู ิ (Primary Data) ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์ทีจ่ดัทาํขึน้และใชก้บักลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครง้น้ี 

 

สรปุผลการวิจยั 

 1.  ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ วเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากกระบวนการทดลองการยอ้มสธีรรมชาติ

จากเปลอืกสะตอโดย ในกระบวนการยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ใหส้โีทนสเีทาและโทนสี

น้ําตาล โทนสเีทาทีไ่ดจ้ากการการตม้เปลอืกสะตอทีต่ม้แลว้นาน 8 ชัว่โมง ลา้งดว้ยน้ําสนิม น้ําหมกั
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และน้ําโคลน และ โทนสน้ํีาตาลจากการตม้เปลอืกสะตอสดนาน 8 ชัว่โมง ลา้งดว้ยน้ําสารสม้  และ

เปลอืกสะตอแหง้ตม้นาน 8 ชัว่โมงไมเ่กดิส ีจากการศกึในดา้นลวดลายมดั ยอ้มพบว่าลวดลาย

ทัง้หมดแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิและลวดลายเรขาคณติ ดา้นรปูแบบ

ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑป์ระเภทกระเป๋าเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุด 

 2. ผลจากการวเิคราะหแ์นวโน้มปี 2013/14 (Trend 2013/14) แบ่งออกไดด้งัน้ี 

  2.1 แนวโน้มดา้นรปูแบบกระเป๋าในปี 2013/14 กระเป๋าผูช้ายจะมลีกัษณะเหมอืนการ

ผจญภยัในเมอืงมดีว้ยกนั 5 รปูแบบ รปูแบบกระเป๋าเป้สะพายหลงัและสะพายขา้ง รปูแบบกระเป๋าที่

มลีกัษณะเหมอืนซองจดหมาย ใชก้ารพบัเพื่อปิดกระเป๋า รปูแบบกระเป๋าเอกสาร รปูแบบกระเป๋าถอื

มสีายสะพายยอ้นยคุ  กระเป๋าผูห้ญงิ  จะมรีปูแบบซองเอกสาร (Small cross-body bag) ลกัษณะ

เหมอืนซองจดหมาย เน้นมสีายสะพาย เรยีบงา่ย ใหค้วามรูส้กึยอ้นยคุและดแูขง็แรง รปูแบบกระเป๋า

ถอืทีม่าจากกระเป๋าสานยอ้นยคุ รปูแบบกระเป๋าทีม่ผีลติดว้ยวสัดทุีห่รหูราแต่มคีวามเรยีบงา่ย 

รปูแบบกระเป้สะพายหลงั เน้นรปูทรงเหมอืนกล่อง  

  2.2 ดา้นอุปกรณ์ตกแต่ง สายโซ่จะไดร้บัความนิยม โดยเฉพาะกบักระเป๋าทีส่ะพาย

ไหล่ และการตกแต่งดว้ยตวัปิดกระเป๋าขนาดใหญ่ เด่นชดัตรงกลาง ใหค้วามรูส้กึยอ้นยคุและ

คลาสสกิ สายสะพายหนงัทีส่ามารถสะพายไดห้ลากหลายรปูแบบ 

 3. ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบลวดลายและ

รปูแบบกระเป๋า ครัง้ที ่ 1โดยสรปุไดว้่าผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อลวดลาย เลยีนแบบธรรมชาตมิาก

ทีสุ่ด รองลงมาเป็นลวดลายเรขาคณติ และความพงึพอใจต่อรปูแบบกระเป๋า สรปุไดว้่า รปูแบบทีม่ ี

ความนิยมมากทีส่ดุ คือ กระเป๋าทรงแจกนั อนัดบัทีส่องคอื กระเป๋าถอื และอนัดบัทีส่ามคอื กระเป๋า

เอกสาร 

 4. ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รโิภค ต่อรปูแบบ

ของกระเป๋าผา้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ ทีไ่ดท้าํการออกแบบ จาํนวน 9 แบบ         

สรปุตามความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเหลอื 3 แบบ  

 5. ผลการประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า  การออกแบบกระเป๋าทีม่รีปูแบบ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมคีา่กรประเมนิอนัดบัสงูสดุ และการออกแบบลวดลาย

เลยีนแบบธรรมชาตทิีส่วยงาม และฟงัคช์ัน่การใชง้านทีเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

รองลงมาตามลาํดบั 

 ผลการวจิยัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ และการวเิคราะห ์กระบวนการมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก

เปลอืกสะตอ ลวดลายการมดัยอ้มและรปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าผา้มดัยอ้มสธีรมชาตจิากเปลอืก

สะตอ ผลของกระบวนการยอ้มสธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ พบวา่ สธีรรมชาตจิากเปลอืกสะตอ         

ใหส้โีทนสเีทาและโทนสน้ํีาตาล  โทนสเีทาทีไ่ดจ้ากการการตม้เปลอืกสะตอที่ ตม้แลว้นาน 8 ชัว่โมง 

ลา้งดว้ยน้ําสนิม น้ําหมกัและน้ําโคลน และ โทนสน้ํีาตาลจากการตม้เปลอืกสะตอสดนาน 8 ชัว่โมง 

ลา้งดว้ยน้ําสารสม้  และเปลอืกสะตอแหง้ตม้นาน 8 ชัว่โมงไมเ่กดิส ี ในดา้นลวดลายแบ่งออกเป็น          

2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิ และกลุ่มลวดลายเรขาคณติ และจากการสมัภาษณ์
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ผูเ้ชีย่วชาญพบว่ารปูแบบกระเป๋ายงัคงเป็นรปูแบบเดมิๆ ไมม่คีวามแตกต่างจากกลุ่มผูผ้ลติใน

ผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนั ทาํใหผ้ลติภณัฑก์ระเป๋าทีเ่ป็นทีนิ่ยมทีสุ่ดยงัไมเ่ป็นทีพ่งึพอใจ                  

ต่อผูบ้รโิภค จงึควรจะปรบัปรงุแ ละแกไ้ขปญัหาต่างๆเหลา่น้ีโดยการศกึษาและพฒันาทัง้ทางดา้น

วสัด ุรปูแบบ ลวดลาย สสีนั และการใชง้านเพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูผู้บ้รโิภคใน

ปจัจบุนั 

 สว่นการสรปุแนวโน้ม ปี 2013/14 (Trend 2013/14) พบวา่ แนวโน้มรปูแบบกระเป๋าในปีน้ี 

มลีกัษณะเรยีบงา่ย นําเอารปูแบบยอ้นยคุมาประยกุตใ์หเ้กดิรปูแบบใหม่ๆ  เน้นฟงัคช์ัน่การสะพายให้

สามารถสะพายไดห้ลายๆแบบ การตกแต่งวสัดปุระเภทสายโซ่จะไดร้บัความนิยม โดยเฉพาะกบั

กระเป๋าทีส่ะพายไหล่และสายหนงัทีด่เูรยีบงา่ย และการตกแต่งดว้ยตวัปิดกระเป๋าขนาดใหญ่ เด่นชดั

ตรงกลาง ใหค้วามรูส้กึยอ้นยคุและคลาสสกิ 

 และขอ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทัง้ 2 ครัง้ ผูบ้รโิภคมคีวามพงึ

พอใจต่อลวดลายเลยีนแบบธรรมชาตมิากทีส่ดุ รองลงมาเป็นลวดลายเรขาคณติ และความพงึพอใจ

ต่อรปูแบบกระเป๋า สรปุไดว้า่ รปูแบบทีม่คีวามนิยมมากทีส่ดุ คอื กระเป๋าทรงแจกนั อนัดั บทีส่องคอื 

กระเป๋าถอื และอนัดบัทีส่ามคอื กระเป๋าเอกสาร ขอ้มลูในสว่นน้ีเป็นขอ้มลูทีนํ่ามาเป็นแนวทางในการ

พฒันาผลติภณัฑป์ระเภทกระเป๋า และการประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญยงัพบวา่ นอกจากความ

สวยงามของลวดลายและรปูแบบกระเป๋าแลว้ ในสว่นของฟงัคช์ัน่การใชง้านกม็คีวามสาํ คญัทีจ่ะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารปูแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ

ประเภทอื่นๆ ได ้

 2.  สามารถนําเอากระบวนการศกึษาวจิยัไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑป์ระเภทภมูปิญัญา

ชาวบา้นได ้โดยเฉพาะการเพิม่มลูค่าใหก้บัตวัผลติภณัฑ ์

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ในการทาํวจิยั ในกระบวนการทดลองสสีามารถนําเอาวสัดธุรรมชาตอิื่นๆ ผสมผสาน 

อาจทาํใหเ้กดิสใีหมท่ีแ่ตกต่างมากกว่าน้ีและอาจไดส้ใีหม่ๆ  เกดิขึน้ 

 2.  การออกแบบและพฒันากระเป๋าผา้ สามารถนําวสัดอุื่นๆ  ทีเ่หมาะสมมาประกอบกบัตวั

ผลติภณัฑ ์เช่น หนงั โลหะ หรอืวสัดุตกแต่งประเภทอื่นๆ 
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เอกสารขอความอนุเคราะหเ์พ่ือการทาํวิจยั  
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แบบสอบถาม  ชดุท่ี 1 

แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึน้เพ่ือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์  

เร่ือง  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ : 

กรณีศึกษากลุ่มมดัย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช  

โดย นางสาวชนาธินาถ  ไชยภ ู  นักศึกษาปริญญาโท  

สาขา  นวตักรรมการออกแบบ    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รบัความอนุเคราะหจ์ากท่านในการทาํแบบสอบถามและ

ขอขอบคณุมา ณ โอกาสน้ี 

 

วตัถปุระสงค ์ ความตอ้งการดา้นลวดลายและรปูแบบผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาตจิาก

เปลอืกสะตอประเภทกระเป๋า กลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดั

นครศรธีรรมราช โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที ่1      ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2 ความพงึพอใจดา้นลวดลายผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาต ิกลุ่มมดัยอ้มส ี

  ธรรมชาตบิา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 ตอนที ่3 ความพงึพอใจดา้นรปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋า 

 ตอนที ่4 คาํถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็  และ

ขอ้เสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 1   ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่อง   หน้าขอ้ความทีท่่านคดิวา่เป็นความจรงิมากทีส่ดุ 

1. เพศ 

   ชาย  หญงิ 

2. อายุ 

    ตํ่ากวา่ 20  ปี  21 - 30 ปี  31 - 40 ปี   

    41 - 50 ปี  51 - 60 ปี  มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป   

3. สถานภาพ 

   โสด  สมรส  หยา่/มา่ย 

4. อาชพี 

   นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา  แมบ่า้น 

  พนกังานบรษิทัเอกชน  รบัจา้งทัว่ไป 

  ประกอบธรุกจิสว่นตวั  เกษตรกร 
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  ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  อื่นๆ (ระบุ)........................... 

5. ระดบัการศกึษา 

  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาตอนตน้ 

  มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปรญิญา/ปวส. 

   ปรญิญาตร ี  สงูกวา่ปรญิญาตร ี

6. รายไดต่้อเดอืน 

  น้อยกวา่ 5,000 บาท  5,000 – 10,000  บาท 

  10,001 – 20,000  บาท  20,001 – 30,000  บาท 

  30,000  บาทขึน้ไป 

 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจดา้นลวดลายผลติภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาติ  

กลุม่มดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นครีวีง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่อง คะแนนทีท่่านเหน็วา่มคีวามสาํคญัมากน้อยเพยีงใด 

 โดยมเีกณฑก์ารประเมนิแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

5   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

 4   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจมาก 

 3   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

2   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจน้อย 

        1   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 

ลวดลายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มมดัย้อม

สีธรรมชาติบ้านคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอลวดลายต่อไปน้ี 

1.  

 

 

 

     

2.  
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ลวดลายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มมดัย้อม

สีธรรมชาติบ้านคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3. 

 

 

 

 

     

4.  

 

 

 

     

5.  

 

 

 

 

     

6. 

 

 

 

     

7. 

 

 

 

     

8. 

 

 

 

     

9. 
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ลวดลายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มมดัย้อม

สีธรรมชาติบ้านคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

10.  

 

 

 

     

11.  

 

 

 

     

12. 

 

 

 

 

     

13. 

 

 

 

 

     

14. 

 

 

     

15. 

 

 

 

     

16.  
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ลวดลายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มมดัย้อม

สีธรรมชาติบ้านคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

17.  

 

 

 

     

18. 

 

 

 

     

19. 

 

 

 

     

20. 

 

 

 

 

 

     

 

 

ตอนท่ี 3   แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจดา้นรปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋า 

 กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่อง คะแนนทีท่่านเหน็วา่มคีวามสาํคญัมากน้อยเพยีงใด 

 โดยมเีกณฑก์ารประเมนิแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

5   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

 4   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจมาก 

 3   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

2   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจน้อย 

        1   หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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รปูแบบผลิตภณัฑก์ระเป๋า 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

กระเป๋าถือ (Tote Bags) 

 

 

 

 

 

     

กระเป๋าหนีบ (Clutch Bags) 

 

 

 

 

 

     

กระเป๋าเดินทาง (Traveller Bags) 

 

 

 

 

 

     

กระเป๋าถือเล่น (Flirt Bags) 

 

 

 

 
 

     

กระเป๋าทรงย่าม (Tuck Bags) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



122 
 

รปูแบบผลิตภณัฑก์ระเป๋า 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

กระเป๋าเอกสาร (Messenger Bags) 

 

 

 

 

 

     

กระเป๋าทรงแจกนั (Vessel Bags) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ตอนที ่4 คาํถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 

 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ...................................................................................... ..................... 

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

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

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

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

..................................................................................................................... ................................  
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แบบประเมินแบบร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
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แบบประเมินแบบร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

แบบประเมินแบบร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญน้ี จดัทาํขึน้เพ่ือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ 

เร่ือง  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายมดัย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ : 

กรณีศึกษากลุ่มมดัย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช  

โดย นางสาวชนาธินาถ  ไชยภ ู  นักศึกษาปริญญาโท  

สาขา  นวตักรรมการออกแบบ    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รบัความอนุเคราะหจ์ากท่านในการทาํแบบ ประเมินและ

ขอขอบคณุมา ณ โอกาสน้ี 

 

คาํช้ีแจงการกรอกแบบประเมิน 

 แบบประเมนิน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ ศกึษาเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของรปูแบบลวดลายผา้

ฝ้ายมดัยอ้มสธีรรมชาต ิทีม่คีวามเหมาะสมต่อการนําไปผลติเป็นผลติภณัฑป์ระเภทกระเป๋ามากทีส่ดุ 

แบบประเมนิน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ 

 ตอนที1่  ขอ้มลูพืน้ฐานของผูเ้ชีย่วชาญ 

 ตอนที2่ แบบประเมนิแบบลวดลายมดัยอ้ม 

 ตอนที3่ แบบประเมนิรปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋า 

 ตอนที4่ คาํถามปลายเปิดเพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 

 

ตอนท่ี1  ข้อมลูพื้นฐานของผูเ้ช่ียวชาญ 

คาํชีแ้จง กรณุากรอกขอ้มลูของท่าน 

1.ชือ่-นามสกลลุ…..................................................................................................................... 

2. ระดบัการศกึษา........................................................................................................................ 

3. อาชพี........................................................................................................................................ 

4. สภานทีท่าํงาน.......................................................................................................................... 

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

5. ตาํแหน่งทางวชิาการ............................................................................................................. 

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

6. ตาํแหน่งอื่นๆ ...........................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี2 แบบประเมินแบบลวดลายมดัย้อม 

คาํชีแ้จง  กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่อง   คะแนนประเมนิทีท่่านเหน็วา่มี ความเหมาะสม

ตามความเป็นจรงิทีส่ดุ 

 โดยมรีะดบัคะแนนประเมนิแบ่งเป็น 5  ระดบั ดงัน้ี  

คา่น้ําหนกั 5   หมายถงึ  มากทีส่ดุ 

 คา่น้ําหนกั 4   หมายถงึ  มาก 

 คา่น้ําหนกั 3   หมายถงึ  ปานกลาง 

คา่น้ําหนกั 2   หมายถงึ  น้อย 

        คา่น้ําหนกั 1   หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 

 

 

ลวดลา

ยมดั

ย้อม 

หวัข้อการประเมิน/ระดบัคะแนนประเมิน 

ความสวยงามของ

ลวดลาย 

ความสมบรูณ์ของ

ลวดลาย 

ความชดัเจนของ

ลวดลาย 

ความเหมาะสม

ของลวดลายต่อ

ผลิตภณัฑป์ระเภท

กระเป๋า 

ความเหมาะสม

ของลวดลายต่อ

ผลิตภณัฑป์ระเภท

อ่ืนๆ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. 

 

 

                         

2.  

 

 

 

                         

3.  

 

 

                         

4. 

 

 

 

                         

5. 
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ลวดลา

ยมดั

ย้อม 

หวัข้อการประเมิน/ระดบัคะแนนประเมิน 

ความสวยงามของ

ลวดลาย 

ความสมบรูณ์ของ

ลวดลาย 

ความชดัเจนของ

ลวดลาย 

ความเหมาะสม

ของลวดลายต่อ

ผลิตภณัฑป์ระเภท

กระเป๋า 

ความเหมาะสม

ของลวดลายต่อ

ผลิตภณัฑป์ระเภท

อ่ืนๆ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6. 

 

 

 

 

                         

7.  
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ตอนท่ี3 แบบประเมินรปูแบบผลิตภณัฑก์ระเป๋า 

คาํชีแ้จง  กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่อง  หน้ารปูแบบกระเป๋าทีท่่านคดิวา่เหมาะสมมาก

ทีส่ดุเพยีงรปูแบบเดยีว 

 

กระเป๋าเอกสาร (Messenger Bags) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

กระเป๋าทรงแจกนั (Vessel Bags) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กระเป๋าเดินทาง (Traveller Bags) 
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ตอนท่ี 4 คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ 

 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ............................................................................................... 

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

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

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

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

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

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 

 
ชือ่  ชือ่สกุล นางสาวชนาธนิาถ ไชยภู 

วนัเดอืนปีเกดิ 17 สงิหาคม 2529 

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั 26 หมู ่6 ตาํบลท่างิว้ อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ประวตักิารศกึษา  

  พ.ศ. 2550 ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาออกแบบทศันศลิป์-ออกแบบผลติภณัฑ ์

จากจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  พ.ศ. 2556 ศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ 

จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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