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การวิจยัคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนจากวถีิชีวิต งานหัตถกรรมผาปก 

และงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน เพื่อสรางเปน
องคความรูเกี่ยวกับอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยน และองคความรูที่ไดมาใชในการออกแบบและพัฒนาเปน
เครื่องประดับเงินในรูปแบบรวมสมัยเพื่อเพิ่มมูลคา โดยมีการศึกษาวิจยัตามความมุงหมายของการศึกษา 
กลาวคือ เพื่อศกึษาวเิคราะหวิถีชีวิตชาวเขาเผาเมี่ยน, งานหัตถกรรมผาปกชาวเขาเผาเมี่ยนและงานหัตถกรรม
เครื่องประดับเงิน ในประเดน็ ดานรูปแบบลวดลาย ดานการเลือกใชวัสดุวัตถุดิบ และเทคนิคการสรางสรรค
ผลงาน จากนัน้นําผลที่ไดมาใชในการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมยัจากอัตลักษณชาวเขา
เผาเมี่ยน แลวนําผลที่ไดไปประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึงจะเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาใหแก
เครื่องประดับเงิน และยังสามารถทําใหเกดิการพัฒนาเครื่องประดับเงนิในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภคในปจจุบัน อีกทั้งยังเปนการชวยอนุรักษณและเผยแพรวัฒนธรรมชาวเขาอีกทางหนึ่ง 
ซ่ึงงานวิจยันี้ไดรวบรวมขอมูลทั้งจากการสัมภาษณ แบบสอบถาม และการวเิคราะหขอมูลเพื่อเปนองค
ความรูดานอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนและการออกแบบเครื่องประดับเงนิตอไป 

ผลการศึกษาพบวา งานหัตถกรรมผาปกและผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน 
บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ขางตนสามารถสรุปความสอดคลองกันของชิ้นงานหัตถกรรมทั้งสองได
ดังนี้ พบวา ผลงานหัตถกรรมผาปกและผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง 
อําเภอปว จังหวัดนาน มีความสอดคลองกันในดานของรูปแบบลวดลาย กลาวคือรูปแบบลวดลายที่ปรากฏ
ในชิ้นงานหัตถกรรมทั้งสอง คือ รูปแบบลวดลายที่มีแนวคิดมาจากธรรมชาติและส่ิงรอบตัว โดยเฉพาะจาก
พืช และสัตว โดยลวดลายที่พบเปนลวดลายเรขาคณิต และลายเสนเรขาคณิต ในลักษณะของรูปแบบลดทอน
และรูปแบบเพิ่มขยาย เพื่อใหเกิดความสวยงาม อีกทั้งยังนิยมสรางสรรคลวดลายดวยการจัดวางองคประกอบ 
คือนิยมตกแตงจากลายขนาดเล็กๆใหเปนลายขนาดใหญในงานหัตถกรรมผาปก หรือจากองคประกอบเล็กๆ
ใหเปนองคประกอบใหญๆในงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน ช้ินงานจึงมีลายละเอียดคอนขางมาก และยัง
พบวามีการใชสีสันเขามาชวยในการสรางจุดสนใจใหแกช้ินงานอีกดวย กลาวคือ ในงานหัตถกรรมผาปกมี
การใชสีสันในการปกมากกวา 5 สีในแตละลวดลาย นิยมใหมีพื้นลายสีเขมและใชสีสันสดใสเปนตัวลวดลาย
เพิ่มใหเกิดความโดดเดนในงานหัตถกรรมเครื่องประดับก็เชนกันมีการใชสีสันเพิ่มเติมลงไปในชิ้นงาน 
ดวยเทคนิคการลงยาสีมีการใชสีสันตาง  ๆแตงแตมลงในตัวลายหรือลงในชิ้นงานบางสวนเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ  
และจุดเดน 



สวนแนวโนมดานรูปแบบเครื่องประดับในป2013/14 พบวา รูปแบบเครื่องประดับเงินที่ไดรับ
อิทธิพลหรือแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของชนเผาเปนรูปแบบที่ยังคงไดรับความนิยม โดยมีลักษณะ
การออกแบบที่แสดงออกถึงความเปนชนเผาผสานกับรูปรางที่ทันสมัย การสรางความหนาสนใจดวย
ลวดลายเรขาคณิตตามแบบลวดลายชนเผา มีการใชสีที่ฉุดฉาดเพื่อใหช้ินงานดูทันสมัย นิยมการขัดเงาหรือ
รมดําบนพื้นผิว งานแกะสลักแบบชนเผาลายปมลายดุล ดานอุปกรณตกแตง ลูกปด หินสี ขนนก ใบไมและ
ขนสัตว ชวยใหความรูสึกแบบชนเผา รวมถึงการสรางพื้นผิวหรือการตกแตงแบบดิบๆก็ยิ่งสงเสริมความเปน
ชนเผามากยิ่งขึ้น  

จากผลการอภิปรายขางตนเปนขอมูลท่ีใชในการในประเมินแบบรางโดยมีเกณฑการประเมินแบบ
รางดังนี้คือ แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน  ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และ สามารถ
ผลิตไดในเชิงอุตสาหกรรม จากการประเมินแบบรางโดยผูเชียวชาญไปสูการวิเคราะหแบบสอบถามโดย
ผูบริโภคตอแบบรางเสมือนจริง  พบวามี 1 แบบราง ที่มีคาการประเมินอันดับสูงสุดที่สุด มีรูปแบบที่
แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน ตอบสอนองตอความตองการของผูบริโภค และสามารถผลิตไดจริง
ในเชิงอุตสาหกรรม 
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This research project aims to study the identity of Mien people, a northern indigenous hill tribe 

people residing in the northern part of Thailand, which is presented in their artisan works of embroideries 
and silver jewelry. The selected group of study consists of Mien people from Ban Pa Klang (village) 
located in Pua District, Nan Province. The purposes of this research include learning the knowledge of 
Mien people’s identity and how to apply the knowledge gained in creating as well as developing the 
designs of contemporary silver jewelry in order to increase the value of the product. Both purposes are the 
main focus of this study. By that, it means the research emphasizes on studying the reflected identity of 
Mien people through their artisan works of embroideries and silver jewelry regarding the pattern of 
design, raw material selection, and creativity technique. The results of study are not only applied in the 
designing and developing of contemporary silver jewelry based on Mien people’s identity but also used to 
evaluate customer satisfaction as well. This way the value of silver jewelry product can be increased and 
new designs of silver jewelry can be developed to best suit modern day customer satisfaction. Not only 
that, Mien people can also benefit from this project as well since it also helps to preserve Mien culture by 
introducing products originated from their culture. The data collection methods used includes the use of 
questionnaire and conducting an interview. Then, the obtained information is analyzed in order to form in-
depth knowledge of Mien people’s identity to be further used in silver jewelry product design. 

 The research results reveal a correlation between artisan embroideries and artisan silver jewelry 
of Mien people from Ban Pa Klang Pua District, Nan Province. It can be found that both artisan products 
have a common designing pattern. This suggests that both tribal artisan works of embroideries and silver 
jewelry are created based on the same concept deriving from their own natural surroundings, particularly 
the plants and animals. The most commonly used patterns are such as geometrical shapes and lines in both 
simplified and expanded forms. Most of the designing patterns used involve the organizing of elements, 
meaning that the decoration of artisan embroideries usually begins with small shapes and patterns and 
then expanding into larger size whereas the decoration of in artisan silver jewelry usually begins from 
small elements and then change into larger elements. By doing this, the product received have a higher 
intricate quality by containing a more detailed features in terms of its designing patterns. Meanwhile, the 



use of vibrant colors also helps create a more stunning piece of design. In their artisan embroidery, more 
than five bright colors are used in each pattern of design.  In artisan silver jewelry bright and colorful 
designing patterns are used to create a stunning and exceptional product. The added colors by using 
enamel technique as well as the use of vibrant colors in the entire designing patterns or in some part of the 
artisan work give a more interesting and unique results. 

 Then, the analyzed results of the study in combination with the results and analysis of 2013/14 
regarding the designing pattern of jewelry are used as a guide in creating sketch designs of contemporary 
design of silver jewelry based on Mien people’s identity that also suits the customer satisfaction. The 
sketch designs based on the information collected are presented to professional designers for selection of 
three model sketch designs. The selected sketch designs are then be used as part of customer survey for 
the selection of only one model sketch design. A design with the highest rating score is used as a model 
sketch design of the jewelry product. 
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ปริญญานิพนธนี้ สําเร็จดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย           
ดร.รวิเทพ มุสิกกะปาน, ดร.กรกลด คําสุข , อ.ยงยุทธิ์  ผันแปรจิต กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ทานทั้ง
สามไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน อีกทั้งทําใหผูวิจัย
ไดรับประสบการณในการทําวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งในการนําองคความรูไปพัฒนาการออกแบบอยางมีคุณคา
มากยิ่งขึ้น และทานทั้งสามยังเปนแบบฉบับของอาจารยที่ทุมเทใหกับศิษยและงานดานวิชาการอยาง          
ไมเหน็ดเหนื่อย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้  

ขอกราบพระคณุผูที่มีสวนเกีย่วของอื่นๆ เชน ผูใหขอมูล ผูเชียวชาญ และผูประสานงานตางๆ ที่ทํา
ใหปริญญานิพนธสําเร็จลงไดดวยดี  

นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตร
นวัตกรรมการออกแบบ ซึ่งทําใหผูวิจัยรูวาการศึกษาในระดับปริญญาโทมิได สิ้นสุดลงเพียงการทํา   
ปริญญานิพนธ หากแตผูวิจัยไดซึมซับกระบวนการวิจัย และยังสามารถประยุกตใชในการแกปญหา และ
พัฒนาตอไปในอนาคตได  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 สินคาประเภท เครื่องเงินและเครื่องประดับเงินจัดเปนสินคาฟุมเฟอยมีราคา คอนขางสูง และ
ขึ้นอยูกับความพอใจของผูบริโภคสวนใหญลูกคาภายในประเทศจะเปนกลุมที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป 
กลุมวัยรุนกลุมลูกคาที่ทํางานแลว และกลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเพราะเปนกลุมที่มีอํานาจซื้อสูง 
 รูปแบบของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนสําคัญโดยเฉพาะสินคาเครื่องเงิน
ที่เปนเครื่องประดับจะมีรูปแบบที่หลากหลาย กระแสเครื่องประดับเงินที่มาแรงในปจจุบันสืบเนื่องจาก
ผูบริโภคตองการเครื่องประดับที่มีราคานาซ้ือหา ตลอดจนมีคุณภาพและคุมคาสูง  โดยระดับราคา
เร่ิมตนของเครื่องประดับเงินไมเพียงชวยดึงดูดผูบริโภคเทานั้น (เงินมีราคาซื้อขายอยูที่ 18.25 เหรียญตอ
ออนซ) แตมีรูปทรงที่หลากหลาย ตั้งแตเรียบงาย เนนรูปทรงแบบประติมากรรมไปจนแบบเนนพื้นผิว
เปนสิ่งที่ชวยในการดึงดูดความตองการของผูบริโภคไดเชนกัน(ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ. 
2554. ออนไลน) 
 ซ่ึงสอดคลองกับ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2554: ออนไลน) ที่มีการวิเคราะหตลาดเครื่องประดับ
เงินในปจจุบันกลาววา 
 

จากความตองการเครื่องประดับเงินในตลาดโลกที่มีแนวโนมปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นไดจากใน   
ป 2549 สัดสวนการนําเขาเครื่องประดับเงินในตลาดโลกมีประมาณรอยละ 11.9 ของสัดสวนการนําเขา
เครื่องประดับทั้งหมดในตลาดโลก เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 24.1 ในป 2552 ในขณะที่การนําเขาเครื่องประดับที่
ทําจากโลหะมีคาชนิดอื่นๆ มีแนวโนมลดลงจากสัดสวนการนําเขาประมาณรอยละ 88.1 ของสัดสวนการ
นําเขาเครื่องประดับทั้งหมดในตลาดโลกในป 2549 เปนสัดสวนรอยละ 75.9 ในป 2552 ทําใหประเทศ
สงออกที่สําคัญในตลาดโลกไมวาจะเปนไทย จีน อินเดีย หรืออิตาลี ตางเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายการสงออก
สินคาเครื่องประดับในกลุมนี้ สงผลใหผูประกอบการไทยอาจจะตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น 
ทั้งจากคูแขงที่มีศักยภาพในตลาดโลก ไมวาจะเปนจีนและอินเดีย ซึ่งถือเปนคูแขงในตลาดระดับกลาง-ลาง 
และคูแขงที่ครองตลาดบนอยางอิตาลี ดังนั้น เพื่อใหผูประกอบการของไทยยังคงมีศักยภาพในการแขงขัน 
และผลักดันใหเครื่องประดับเงินของไทยยังคงเปนที่ตองการของตลาดโลก ทั้งในเรื่องของการออกแบบ 
มาตรฐานสินคา ภาพลักษณและคุณภาพ ผูประกอบการไทยจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหกับธุรกิจของตนเองและภาคอุตสาหกรรม

เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานราคา จะตองมุงมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพสินคา เนื่องจาก
เครื่องประดับของไทยไมสามารถแขงขันกับสินคาในตลาดลางจากจีนและอินเดียได ขณะเดียวกันการสราง
ตราสินคาใหเปนที่ยอมรับในตลาดโลกใหทัดเทียมกะคูแขงอยางอิตาลีก็ไมอาจทําสําเร็จไดในทันที ดังนั้น 



2 

ผูประกอบการไทยจึงควรมุงเนนการผลิตสินคาคุณภาพปานกลางถึงสูง อาจเปนสินคาเพื่อตลาดเฉพาะสวน 
(Niche Market) นอกจากนี้ พยายามยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา โดยการสรางความ
แตกตางดวยงานดีไซนที่มีเอกลักษณและงดงาม ใชบรรจุภัณฑที่สวยงาม และควรแนบเอกสารรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานไปกับตัวสนิคา  

 
 ซ่ึงแนวทางหนึ่งในการสรางมูลคาและความแตกตางใหกับเครื่องประดับคือ การสรางสรรคการ
ออกแบบ ซ่ึงหลักในการออกแบบที่ดีนั้น  รุธ นิโวลา ( Ruth Nivola ) ไดกลาวถึงการออกแบบ
เครื่องประดับไววา" การออกแบบเครื่องประดับ เปนการทําสิ่งที่สวยงามดวยตนเอง แมจะทําจากวัสดุที่
ไมมีราคา ยังดีกวาเพชร ที่ออกแบบอยางมีรสนิยมต่ํา " 
 

ออกแบบเครื่องประดับอยางไรจึงจะไดงานที่มีคุณคา กอนอื่นนักออกแบบจะตองคํานึงถึง
ความสัมพันธโดยสวนรวม เมื่อมองสวนรวมทั้งหมด งานจะมีลักษณะเปนเอกภาพแมจะใชวัสดุตางชนิดกัน
ก็ตาม ไมรูสึกแบงแยก หรือกระจัดกระจาย มีความกลมกลืนกันระหวางความงาม และประโยชนใชสอย 
กอนอื่นเมื่อพบสิ่งใดที่มีความประทับใจ ใหถามตัวเองกอน วาทําไมจึงชอบ อะไรคือจุดดลใจประทับใจให
เกิดความชอบใจในสิ่งที่มองเห็นนั้น เปนรูปทรง พ้ืนผิว หรือเสนรอบนอก หรือความเรียบงายในรูปทรง 
ความหรูหรา สีสัน หรือความมีคาของวัสดุที่ทํา ใหเวลาสําหรับตัวเองที่จะศึกษาสิ่งที่ชอบน้ัน และเริ่มหัดที่
จะขีดเขียนสเก็ตชภาพเกี่ยวกับเครื่องประดับ โดยยึดแนวทางที่เคยเห็น และชอบกอน และคอยๆ ดัดแปลง 
แกไข ไปเรื่อยๆ โดยใชหลักเกณฑความงามทางดานการออกแบบเปนแนวทางประสบการณจากการไดดู
มาก คนความาก จะชวยให เขาใจงายขึ้น อยาฝนความรูสึกเมื่อรูตัววาเบื่อหนายงานที่ทําโดยปราศจากใจรัก
ไมอาจถึงจุดมุงหมายที่ดีได 

นักออกแบบที่ดีตองเปนผูมีความคิดสรางสรรค มีความฉับไวทางความคิด และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม รูจักนําหลัก พ้ืนฐานความงามทางศิลปะมาชวยสรางแบบ รูจักแกไขดัดแปลงผลงาน 
รักการคนควาทดลองอยูเสมอ 

ความแตกตางของการออกแบบเครื่องประดับในปจจุบัน และเครื่องประดับในอดีต จะมีความ
แตกตางที่เห็นไดชัดในเรื่อง รูปทรง วัสดุที่นํามาใช เครื่องประดับในอดีตการออกแบบจะมีความหรูหรา 
โครงสรางซับซอน วัสดุที่ใชสวนใหญ เปนวัสดุที่ มีราคาแพง มีความประณีต และละเอียดออนอยางชัดเจน 
เปนงานที่ตองใชความประณีตอยางจริงจัง สวนงานเครื่องประดับ ในปจจุบันรูปทรงเรียบงาย รูปแบบ
สัมพันธกับวัสดุและโครงสรางมีความสําคัญมากกวาลวดลายปลีกยอย (วรรณรัตน  อินทรอ่ํา. 2550: 13) 

 
 จากวิวัฒนาการในการพัฒนาการออกแบบศิลปะเครื่องประดับโดยรวม คร้ังเมื่อสังคมดั้งเดิมมี
ลักษณะความเปนเอกลักษณ จึงทําใหสังคมมนุษยมีความแตกตางกัน ตั้งแตทางกายภาพ ทางภูมิอากาศ จน
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม โลกไดแบงเปนลักษณะตะวันตกและตะวันออก มีลักษณะดังกลาวที่
แตกตางสูง โดยเฉพาะสังคมประเทศไทยและตะวันตกที่มีความแตกตางกันเริ่มจากที่มีความแตกตางกัน
มากจนมาถึงปจจุบันที่มีความแตกตางเบาบางลง  เริ่มมีความเหมือนบางประการที่สังคมเขาใจรวมกัน มี
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วิถีชีวิตบางประการใกลเคียงกัน  หรือเรียกกันวามีความเปนสากลที่สามารถเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
รวมทั้งความงามของเครื่องประดับ  ที่เขาใจรวมกันไดมากขึ้น  มีความแตกตางกันบางทางดานรสนิยม
และวัฒนธรรมทางสังคม  จึงทําใหรูปแบบเครื่องประดับที่ปรากฏอยูนั้น มีทั้งรูปแบบไทยและรูปแบบ
ตะวันตก  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดคุณลักษณะ  หรือการกําหนด Trend เพื่อเปนการกําหนดทิศทาง 
การออกแบบเครื่องประดับใหมีลักษณะในทิศทางเดียวกันทั้งโลกอีกดวยเชนกัน (วิทยาลัยชางทองหลวง. 
2553: ไมปรากฏเลขหนา) 
 ดังนั้นการออกแบบเครื่องประดับจึงมีลักษณะของรูปแบบหลายรูปแบบ  สามารถเกิดขึ้นได
ตามความตองการของสังคมในแตละยุดสมัย  หนึ่งในรูปแบบที่นิยมนํามาออกแบบคือ รูปแบบที่มาจาก
ที่มีแรงบันดาลใจและแนวทางจากศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรม 
 ส่ิงที่ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะประจําทองถ่ินนั้น ถือเปนภูมิปญญาที่
ทรงคุณคามหาศาล มีประวัติความเปนมา มีที่มาที่ไปอันลึกซึ้ง เปนสวนสําคัญของประวัติศาสตรของแต
ละชุมชน และกอเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะของสังคมและประเทศชาติ (โอเคเนชั่น. 2554: ออนไลน) 
 ภาคเหนือของประเทศไทย มีชนกลุมนอยตั้งรกรากอยูหลายเผาพันธุ ชาวเขาเผาเมี่ยนก็เปนชน
กลุมนอยกลุมหนึ่งที่มีเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมตางไปจากคนไทยเจาของประเทศ ชนเผาเมี่ยนที่เขา
มาในประเทศไทยสันนิษฐานวาอพยพมาจากประเทศจีน และอพยพลงมาเรื่อย ๆ โดยเขามาในลาว ราว 
พ. ศ. ๒๓๙๓ และพมากอน แลวจึงอพยพเขามาในประเทศไทย ชนเผาเยาที่ตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย 
เรียกตัวเองวา เมี่ยน หรือ อ้ิวเมี่ยน ซ่ึงมีความหมายวา มนุษย หรือ คนเหยา ซุน อัน ชนเผาเมี่ยนใน
ประเทศไทยอาศัยอยูหนาแนนในแถบจังหวัดเชียงราย นาน พะเยา ลําปาง กําแพงเพชร เชียงใหม 
สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ  ปจจุบันมีประชากรชาวเมี่ยน อยูกวา 8 หมื่นคน ชาวเมี่ยนที่อยูในไทยไมมี
กลุมยอยจึงมีภาษาพูดเพียงภาษาเดียวสําเนียงเดียวกันแตงกายแบบเดียวกันถือขนบธรรมเนียมเหมือนกนั
มีแตกตางกันก็เพียงเล็กนอยตามทองถ่ินเทานั้นและชาวเขาเผาเมี่ยนเปนเผาที่มีภาษาเขียนดั้งเดิมโดยใช
ตัวอักษรจีน (พิพิธภัณฑผามหาลัยนเรศวร. 2551: 3)  
 ชาวเมี่ยนเปนชาวเขาที่คอนขางมีความร่ํารวยทางวัฒนธรรมมากเผาหนึ่ง โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมทางดานจิตใจอันหมายถึงส่ิงที่ทําใหเกิดสติปญญา ศาสนา จรรยา ศิลปะ วรรณคดี และรัเบียบ 
ประเพณี (เสถียรโกเศศ. 2516: 99) ส่ิงเหลานี้มีการสืบตอเปนประเพณีกันมาไมขาดตอนเนื่องตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน  บางสวนไดผานกระบวนการปรับเปลี่ยนดวยการเพิ่มเติมลดทอน  และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะวิถีการดํารงชีวิตที่มีการเคลื่อนยายไปตามที่
ตางๆ ของภูมิภาคแผนดินใหญในแถบเอเชียตะวันออก และเฉียงใต จนกลายเปนมรดกทางสังคมที่
สําคัญยิ่งตอความเปนชาติเมี่ยน การบํารุงรักษาไวซ่ึงมรดกดังกลาว ชาวเมี่ยนไดใชทรัพยากรแหง
วัฒนธรรมอันรํ่ารวยของตนในรูปแบบหลากหลายวิธีการที่เหมาะเจาะแกเนื้อหา สาระนั้น เปนชองทาง
สืบทอดเจตนารมณของบรรพบุรุษใหยืนยาวมาจนถึงปจจุบัน (สมเกรียติ  จําลอง. 2532: 7)  
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 จากขอมูลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง 
อําเภอปว จังหวัดนาน เพื่อนําองคความรูที่ไดจากการศึกษา มาพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับเงินให
มีความรวมสมัย และแสดงออกออกถึงอัตลักษณเผาเมี่ยน และตอบสนองความตองการของผูบริโภคใน
ปจจุบัน จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยสรางองคความรูใหมในการออกแบบและชวยเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณคาของทองถ่ินสืบตอไป 
 

ความมุงหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพื่อศึกษาอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยนที่ปรากฏในงานหตัถกรรมผาปกและงาน
หัตถกรรมเครื่องประดับเงิน  

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาเปนเครื่องประดบัเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน
เพื่อเพิ่มมูลคา และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค  
  

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อ
เพิ่มมูลคา กรณีศึกษา กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ทําใหไดองคความรูใหมสําหรับ
การออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขา และเพื่อเปนแนวทางใหมในการ
สรางสรรคผลงานที่มีอัตลักษณและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและ
ยังคงไวซ่ึงการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม  
 

ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจยัคร้ังนีไ้ดกําหนดขอบเขตของงานวิจัยไวดังนี ้
 ระยะท่ี 1 ศึกษาอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ที่ปรากฏในงาน
หัตถกรรมผาปกและงานหตัถกรรมเครื่องประดับเงิน  

ระยะท่ี 2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาชนเผาเมี่ยน เพื่อ
เพิ่มมูลคา  

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
งานหัตถกรรมของชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ที่เปนแสดงออกถึงอัต

ลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน ประกอบดวย งานหตัถกรรมปกผา และงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน 
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 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
 แบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน ที่ออกแบบโดยผูวิจัย ตาม
หลักการของการออกแบบและแนวทางที่เปนอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยน แลวทําการคัดเลือกโดย
ผูเชี่ยวชาญ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาพรางเสมือนจริงเพื่อหารูปแบบ
ที่จะนําไปสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอเครื่องประดับเงินและผลิตเปนชิ้นงาน
ตนแบบเพื่อสรุปผลและอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่ม
มูลคา กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ในครั้งนี้เปนการศึกษาวิถีชีวิตอันเปนอัตลักษณ
ของชาวเขาเผาเมี่ยนและอัตลักษณที่ปรากฏในรูปแบบงานหัตถกรรมผาปกและงานหัตถกรรม
เครื่องประดับเงินชนเผาเมี่ยน จากบานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน แลวนําผลที่ไดจากการศึกษามา
ออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัย ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยแฝงไปดวยอัตลักษณของชาวเขา
เผาเมี่ยน ที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคและสามารถเพิ่มมูลคาได  
 
สมมุติฐานในการวิจัย 

 งานหัถกรรมผาปกและงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาเมี่ยนที่แสดงอัตลักษณ
ชาติพันธุสามารถนํามาเปนองคความรูในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินใน
รูปแบบรวมสมัยเพื่อเพิ่มมูลคาได  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การออกแบบ หมายถึง ศาสตรแหงการแกปญหา ทีม่นุษยสรางสรรคขึ้น โดยอาศัยความรู 
ประสบการณ และหลักการของศิลปะ นํามาใชใหเกิดความสวยงามและมีประโยชนใชสอย 
 เคร่ืองประดับ หมายถึง ของใชตกแตงรางกาย เชน  แหวน ตางหู สรอยคอ กําไล เข็มกลัด    
เปนตน  
 เคร่ืองประดับเงินรวมสมัย  หมายถึง เครื่องประดับทีมีวัสดุหลักเปนโลหะเงิน และเปน
เครื่องประดับที่มีรูปแบบที่ใช ศิลปะวัฒนธรรมและแนวคิด ทั้งในสมัยกอนและปจจุบันมาปรับและ
พัฒนาเพื่อสรางสรรค เปนงานเครื่องประดับที่เขากับยุคสมัยปจจุบัน และสามารถใชไดในชีวิตประจําวัน 
โดยยังคงความเปนเอกลักษณของลักษณะแนวความคิด รูปรางรูปทรง ขั้นตอน หรือ วิธีการสรางงาน
ศิลปะตามยุคสมัยเดิม  
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 ชนเผาเมี่ยน หมายถึง ชาวเขาที่อพยพมาจากจีนแลวมาตั้งรกรากในปาลึกและภูเขาสูง
ของประเทศไทย มีการตั้งถ่ินฐานและสรางบานดวยมือตัวเอง ดวยเหตุนี้จึงถูก ขนานนามวา มอเยา ตอมา
เหลือเพียงคําวา “เยา” แตคนเยาในเมืองไทย มักเรียกตัวเองวา “เมี่ยน” ซ่ึงแปลวา มนุษย  
 มูลคาเพิ่ม หมายถึง การพัฒนาผลผลิตหรือผลงานใหมีคุณคาเพิ่มขึ้น โดยมีการนํา
นวัตกรรมใหมๆ มาใช เพื่อใหไดผลผลิตหรือผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 รวมสมัย หมายถึง การนําเอาความเปนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะในสมัยเกา
กลับมาใชใหม โดยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเรื่องราวหรือลวดลายบางสวนใหมีความทันสมัย ทัน
เหตุการณ หรือพัฒนาเขากับวัสดุ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย แตยังคงความเปนเอกลักษณของ
ลักษณะแนวความคิด รูปรางรูปทรง ขั้นตอน หรือ วิธีการสรางงานศิลปะตามยุคสมัยเดิม  
 อัตลักษณ หมายถึง คําวา อัตลักษณ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา identity หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะที่เปนตัวตน เปนผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทําใหส่ิงนั้นเปนที่รูจัก
หรือจําได เชน นักรองกลุมนี้มีอัตลักษณทางดานเสียงที่เดนมาก ใครไดยินก็จําไดทันที สังคมแตละ
สังคมมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง 
 
กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
 ในการวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน
เพื่อเพิ่มมูลคา กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน มุงเนนใหมีความสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค  ใหเปนแนวทางและแนวคิดในการพัฒนาสําหรับกลุมผูผลิตตอไป โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดทางการวิจยั 

อัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน 

บานปากลาง อําเภอปว 
จังหวัดนาน 

วิเคราะหงานหัตถกรรม : 
ผาปก 

วิเคราะหงานหัตถกรรม : 
เครื่องประดับเงิน

ออกแบบเครื่องประดับเงิน

รวมสมัยจากอัตลักษณ

ชาวเขาเผาเมี่ยน 
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 แผนผังแสดงทฤษฏีและแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจาก   
อัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา : กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  แผนผังแสดงทฤษฏีและแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมยั 
 จากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา : กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมีย่นเพื่อเพิ่มมูลคา : 
กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 

สํารวจปญหาเบื้องตน 

การศึกษาอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน

- วิเคราะหงานหัตถกรรมชาวเขาเผาเมี่ยน: 
เคร่ืองประดับเงิน 
- วิเคราะหงานหัตถกรรมชาวเขาเผาเมี่ยน: ผาปก 

การพรรณาอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฏีการออกแบบเครื่องประดับ

Drawing/ Illustration/ Mapping 

กลุมตัวอยาง 
- แบบราง 
- แบบรางเสมือนจริง

ผูเชียวชาญวิเคราะห/เลือกแบบราง 

ผูบริโภควิเคราะห/เลือกแบบรางเสมือนจริง 

ผลิตตนแบบ

สรุป/ อภิปราย/ ขอเสนอแนะ



บทที่ 2 
ขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1. ชนเผาเมี่ยน 
2. งานหัตถกรรมชาวเขาเผาเมี่ยน : ผาปก 
3. งานหัตถกรรมชาวเขาเผาเมี่ยน : เครื่องประดับเงิน 
4. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

1. ชนเผาเมี่ยน(เยา) 
 เมี่ยน หรือ เยาเปนมนุษยชาติพันธุที่แบงตามตระกูลภาษา จัดเปนพวกจีน – ทิเบต อยูใน
ตระกูลเดียวกับพวกแมว นิยมเรียกตนเองวา “เมี่ยน” แตชาวจีนเรียกเพี้ยนเปน “แมน” และเปน “แมว” 
ไปในที่สุด พวกแมว-เยา นี้ถ่ินเดิมอยูในบริเวณที่เปนประเทศจีนปจจุบัน  แถบยูนาน ตอมาจีนไดแผ
อํานาจมาทางใต รุกรานแตตอสูขับไลพวกแมว – เยา ใหถอยรนลงมาทางใตตลอดเวลา ในสมัยราชวงศ
จีนยุคตางๆ  เรียกชนเผากลุมนี้หลายชื่อดวยกัน เชน ในสมัยราชวงศฮั่น เรียก “นานแมน” ราชวงศถัง
และซองเรียก “ตุงแมน แมนเยา” ราชวงศหยวนเรียก “แมวแมน” และในราชวงศหมิงเรียก “แมว” เปน
ตน (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 10) 
 ชนเผาเมี่ยน เปน ชาวเขาที่อพยพมาจากจีนแลวมาตั้งรกรากในปาลึกและภูเขาสูงของประเทศ
ไทย มีการตั้งถ่ินฐานและสรางบานดวยมือตัวเอง ดวยเหตุนี้จึงถูก ขนานนามวา มอเยา ตอมาเหลือเพียง
คําวา “เยา” แตคนเยาในเมืองไทย มักเรียกตัวเองวา “เมี่ยน” ซ่ึงแปลวา มนุษย  
 ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้จะถือวาเมี่ยนและเยาเปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน และในการวิจัยนี้จะใช
ช่ือกลุมชาติพันธุนี้วา “เมี่ยน” 
 1.1 ประวัติความเปนมา 
  เมี่ยน หรือ เยา ไดรับการจัดใหอยูในเชื้อชาติ มองโกลอยด คืออยูในตระกูลจีนธิเบต ไดปรากฏ
ครั้งแรกในเอกสารบันทึกของจีน สมัยราชวงศถัง โดยปรากฏในชื่อ มอ เยา มีความหมายวาไมอยูใต
อํานาจของผูใด เลากันวา เมื่อประมาณ 2000 กวาปมาแลวบรรพชน ไดตั้งถ่ินฐานอยูที่ราบรอบทะเลสาป
ตงถิง แถบแมน้ําแยงซี ยอมออนนอมใหชนชาติผูปกครองรัฐ และไมยินยอมอยูภายใตการบังคับกดขี่
ของรัฐ จึงไดทําการอพยพเขาไปในปาลึกบนภูเขาสูง ไดตั้งถ่ินฐานสรางบานดวยมือของเขาเอง เพื่อ
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ปกปองเสรีภาพจึงถูกขนานนามวา มอ เยา ซ่ึง เหยา ซี เหลียน ไดบันทึกไวในเหลียงซูตอมาในสมัย
ราชวงศซง คําเรียกนี้ถูกยกเลิกไปเหลือแตคําวา "เยา" เทานั้นตอมาคําวาเยาเคยปรากฏในเอกสารจีน เมื่อ
ประมาณศตวรรษที่ 5 กอนคริสตศักราช ซ่ึงมีความหมายวาปาเถ่ือน หรือคนปากลาวกันวาในประเทศ
จีนชนชาติเยามีคําเรียกขานชื่อของตนเองแตกตางกันถึง 28 ช่ือ แตคนเยาในประเทศไทย เรียกตัวเองวา 
เมี่ยน หรือ อ้ิวเมี่ยน ซ่ึงมีความหมายวา มนุษย หรือ คนเหยา ซุน อัน กลาววาชาวเยาในประเทศจีนแยก
ออกเปน 4 กลุมใหญ คือ เผาเปยน เผาปูนู เผาฉาซัน และเผาผิงตี้ ชาวเยาเผาเปยนมีประชากรมากที่สุด
และเปนกลุมที่ยายถ่ินฐานตลอดเวลาเปนระยะทางที่ไกลที่สุด และกระจายกันอยูในอาณาบริเวณที่
กวางขวางที่สุดดวย ภาษาเยาในปจจุบัน ผานการพัฒนากลายเปนภาษาถิ่นยอย 3 ภาษา คือ ภาษาเมี่ยน 
ภาษาปูนู และภาษาลักจา (มูลนิธิกระจกเงา โครงการพิพิธภัณฑชาวเขาออนไลน. 2553: ออนไลน) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน (2518: 51) กลาววา ถ่ินฐานเดิมของเยาอยูทางตะวันออกของมณฑล
ไกวเจา มณฑลยูนาน มณฑลฮุนหนําและมณฑลกวางสีในประเทศจีน ตอเมาเนื่องจากการทํามาหากิน
ฝดเคือง ประกอบกับถูกรบกวนจากชนเจาของประเทศ จึงพากันอพยพลงทางใตมาเรื่อย ๆ เขาสู
เวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาว ทางตะวันออกของพมาบริเวณรัฐเชียงตุง และภาคเหนือของประเทศ
ไทย สําหรับพวกเยาที่อพยพเขาสูประเทศไทยนั้นมิไดอพยพมาจากประเทศจีนโดยตรง แตอพยพมาจาก
ลาวและพมาในระยะเวลาประมาณ 50 – 60 ปที่ผานมานี้  

ในการอพยพเคลื่อนยายของเยาจากจีนตอนใตลงมาสูเวียดนาม และลาวครั้งแรกนั้นยังมี
ความเห็นแตกตางกันไปหลายฝาย บางก็เชื่อวาการอพยพครั้งแรกเริ่มเมื่อตนคริสตวรรษที่ 13 เมื่อจีนแผ
ขยายอํานาจลงมาทางใต บางพวกมีความเห็นวาเยากลุมเล็ก ๆ กลุมแรกที่อพยพเขามาสูเวียดนามเหนือ
และลาว อยูในระหวาคริสตวรรษที่ 16 และ 17 ซ้ึงอยูในตอนนั้นในเวียดนามเหนือและลาว พวกที่พูด
ภาษาไทยได ไดเขาครอบครองที่ราบหุบเขาไวหมดแลว พวกเยาจึงตั้งถ่ินฐานบนภูเขา บางคนกลาววาเยาได
อพยพเขาสูจังหวัดทันหัวในเวียดนามเหนือเมื่อ พ.ศ. 2448 นี้เอง (ชอบ คชาอนันต. 2513: 1) 

สมัย สุทธิธรรม (2530: 10) กลาววา เยาในเมืองไทยมีเพียงกลุมใหญเพียงเดียว ไมมีกลุม
ยอยเชนพวกมูเซอ หรือแมว แตที่จริงแลวเยาในเมืองจีน แบงออกเปนกลุมตาง ๆ ตามลักษณะของการ
ทํามาหากินบาง การแตงกายบาง การตั้งบานเรือนและความเชื่อตาง ๆ บาง ไดแก กลุมแพนเยา กลุมฮุง
เยา ซ่ึงแตงกายมีลักษณะผาสีแดงพันรอบศีรษะ กลุมพานติงเยาซ้ึงสวมเสื้อสีน้ําเงิน เปนตน  

ชาวเยาที่เขามาในประเทศไทย อพยพมาจากภูเขาทางทิศตะวันออกของเมืองสิงห เมือง
หลวงน้ําทา ในเขตแขวงหัวของประเทศลาว แลวเขามาอยูบนดอยหลวง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
พวกรุนหลังทยอยกันเขามาเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกที จึงเปนเหตุใหพื้นที่บนเขาไมพอทํามาหากิน จึง
อพยพแยกไปอยูบนภูเขาตาง ๆ ในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน 
จังหวัดลําปาง (บุญชวย  ศรีสวัสดิ์. 2516: 433) เยาอาศัยอยูใน 9 จังหวัด 44 อําเภอ 195 หมูบาน จํานวน
หลังคาเรือน 9,501 หลังคาเรือน ประชากรรวม 48,357 คน (ทําเนียบชุมชนฯ. 2540: 37)   
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จากขอมูลขางตนกลาวไดวา ชาวเมี่ยนเปนชนชาติเชื้อสายจีนเดิม ชนเผานี้เรียกตนเองวา 
เมี่ยน ซ่ึงแปลวามนุษย ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เยา” ถ่ินเดิมของเมี่ยนอยูทางตะวันออกของมณฑล
ไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ตอมาการทํามาหากินฝดเคืองและถูกรบกวนจากชาว
จีนจึงไดอพยพลงมาทางใต เขาสูเวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาว และทางตะวันออกของพมา บริเวณ
รัฐเชียงตุง และภาคเหนือของไทย (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน. 2538. 48) ชาวเมี่ยนที่เขามาอยูในประเทศไทย
อพยพมาจากประเทศลาวและพมา ปจจุบันมีชาวเมี่ยนอาศัยอยูมากในจังหวัดเชียงราย พะเยา และนาน
รวมทั้งในจังหวัดกําแพงเพชร เชียงใหม ตาก เพชรบูรณ ลําปาง สุโขทัย  
 1.2 วิถีเม่ียน 

1.2.1 ภาษา  ภาษาเมี่ยน หรือ เยามีความสัมพันธใกลชิดกับภาษาแมวมากกวาภาษาชาวเขา
อ่ืน ๆ แตทั้งสองภาษาก็ยังมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ภาษาเยาเปนภาษาที่มีเสียงสูงต่ํา ไดรับ
อิทธิพลจากจีนเปนอันมาก เปนคําเดียวโดดๆ ไมมีภาษาเขียนเปนของตนเอง แตบางคนใชอักษรจีน
เขียนเปนภาษเยา และอานออกเสียงเปนภาษาเยา ภาษของเยาแตละทองที่อาจไมเหมือนกันซะทีเดียว 
บางทองที่นําเอาภาษาจีนฮอซ่ึงอยูใกลชิดมาใชก็มี หนังสือที่เขียนดวยตัวอักษรจีนของเยาบันทึกเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมา การอพยพโยกยาย บทเพลง และคําสวดของผูที่ทําหนาที่เปนหมอผี ผูที่ฝกหัดเปน
หมอผีตองทองจําบทสวดนี้ใหได บางคราวหมอผีตองการหนังสือสวดก็มี ทุก ๆ ครัวเรือนมีการบันทึก
ช่ือบรรพบุรุษของตนดวย (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน. 2538: 53) 

ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 25 จังหวัดนาน (2554: ออนไลน) ระบุวา ภาษาเมี่ยน จัดอยูใน
ตระกูล จีน–ทิเบต สาขาแมว–เยา สวนภาษาพูดจะพัฒนามาจากกลุมภาษาหนึ่งของชาวหมาน ภาษาเยา
ปจจุบันแบงเปนภาษาถิ่นยอย 3 ภาษา คือ ภาษาเมี่ยน ภาษาปูน และภาษาลักจา ชาวเมี่ยนจะมีแตภาษา
พูดไมมีภาษาเขียน จึงไดนําเอาภาษาเขียนของภาษาฮั่นมาใช 

ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2518: 53-54) กลาวถึง ภาษาเมี่ยนไววา 
 

เยาในทองที่ทางภาคเหนือของจังหวัดเชียงรายเกือบทั้งหมดอพยพมาจากเมืองน้ําทาในประเทศลาว 
ซึ่งพวกนี้ไดเคยติดตออยางใกลชิดกับพวกมูเซอดํา  เพราะฉะนั้น จึงสามารถพูดภามูเซอไดเชนเดียวกับ
ภาษาจีนฮอ และภาษาลาว-ไทย เยาพวกนี้มีความสามารถทางภาษาเปนพิเศษ แตเปนเรื่องแปลกที่วาเยาที่นาน
และเยาทางตะวันตกของจังหวัดเชียงรายไมมีสัมพันธภาพทางภาษาอยางเดียวกัน เยาที่นานพูดภาษาลาว-ไทย
ไดไมคอยดี เมื่อเปรียบเทียบกับเยาทางภาคเหนือและเกือบทั้งหมดไมเขาใจภาษาจีนยูนาน มีบางคนสามารถ
พูดภาอีกอและลีซอได แลพะที่พูดภาษาไดก็มีไมมากนักโดยเฉพาะผูหญิง 

เยาที่อยูในเมืองไทยหรือสวนใหญพูดภาษาไทยเหนือหรือคําเมืองพอรูเรื่อง บางคนพูดภาษาไทย
กลางไดชัดเจน คนที่มีอายุพูดภาษาจีนกลางและจีนฮอได บางครั้งการติดตอกับชาวเผาอื่น ๆ ก็จําเปนตองใช
ภาษาจีนฮอเปนภาษากลางในการติดตอดวย มีการสอนภาษาจีนฮอและจีนกลางในบางหมูบาน โดยการจาง
ครูชาวจีนฮอหรือทหารจีนคณะชาติกองพล 93 เยาบางคนก็สามารถพูดไดหลายภาษา ปจจุบันพวกเยามี
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แนวโนมพูดภาไทยไดมากขึ้นที่เปนเชนนี้เพราะโรงเรียนชาวเขาที่ดําเนินการโดยตํารวจภูธรชายแดน ไดมี
สวนอยางสําคัญในการชวยเหลือใหเด็กชาวเยาพูดภาษาไทย นอกจากนี้หนวยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา
เคลื่อนที่ของกรมประชาสงเคราะหก็ไดมีสวนชวยใหชาวเยาพูดภาษาไทยไดมากขึ้นเชนเดียวกัน  

 

 
 

ภาพประกอบ  1  การเรียนหนังสือของชนเผาเมี่ยน 
 
 ที่มา: สมัย  สุทธิธรรม.  (2541). สารคดีชีวติชนกลุมนอยบนดอยสูง เยา. หนา 70. 
 
 เยามีภาษาพูดของตนเอง มีลักษณะเปนภาษาที่ใชเสียงสูงต่ําแสดงความหมาย ซ่ึงคลายคลึง
กับภาษาจีนกลางมาก เปนเพราะเยาเคยอยูในดินแดนของจีนมานาน จึงถายทอดอิทธิพลภาใหแกกัน 
นอกจากนี้บางคําของภาษาเยายังคลายกับภาษาแมวอีกดวย เยาไมมีตัวอักษรของตนเองใช จึงใชอักษร
ของภาษาจีนมาเขียนแทน ขอความที่เยาใชเขียน บันทึก มีทั้งตํานาน บทเพลง คาถา และบันทึกประวัติ
ความเปนมาของเผา ส่ิงเหลานี้ลวนใชตัวอักษรจีนบันทึกแตอานออกเสียงเปนภาษาเยา เยาในเมืองไทย
บางพวกรูภาษาจีนกลาง หรือจีนฮอเปนอยางดี เพราะมีการจางครูมาสอนในหมูบาน แตเยาสวนใหญ
สามารถพูดภาษาไทยเหนือไดพอติดตอรูเร่ือง (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 11) 

1.2.2  ลักษณะบานเรือน  ลักษณะบานเรือน เมี่ยน จะไมตั้งอยูบนยอดเขาหรือไมตั้งอยูบน
ที่สูงกวาตนน้ํา และจะตองไมเปนหุบเขา การตั้งบานเรือนของเมี่ยนมักจะเปนการรวบรวมกันระหวาง
กลุมแซ ตระกูล และจะตั้งอยูในระดับความสูง 1,000 – 1,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล ลักษณะการปลูก
บานจะปลูกครอมดินโดยใชพื้นดินเปนพื้นบาน ผังหนังของบานเปนลักษณะของรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ดาน
ยาวจะเปนหนาบานและหลังบาน หลังคามุงดวยใบหวาย หญาคาสวนฝาบานจะใชไมเปนแผนหรือไมไผ
ทุบปลอง เมี่ยนไมนิยมปลูกสิ่งกอสรางใด ๆ ไวหลังบาน สวนสิ่งกอสรางอื่น ๆ จะมีเชน ยุงขาว เลาหมู 
ซ่ึงจะสรางไวดานหนา(ดานประตูใหญ) (ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 25 จังหวัดนาน. 2554: ออนไลน) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน (2518: 56) กลาวถึงลักษณะบานเรือนของเมี่ยนวา  
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พวกเมี่ยน พวกเยานิยมตั้งหมูบานบนไหลเขา บริเวณตนน้ําลําธาร สูงประมาณ 3,000 – 3,500 ฟุต ซึ่ง
อยูในระดับที่ตํ่ากวาหมูบานของพวกแมวและลีซอ หมูบานเยามีขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยแลวประมาณ 15 หลังคา
เรือน มักมีการโยกยายหมูบานบอย ๆ ในชวงเวลา 10 – 15 ป แตหมูบานบางแหงก็ไดต้ังอยูอยางถาวรโดยไม
โยกยายไปไหน เชน ที่ภูลังกา อําเภอปง และบนดอยผาแดง อําเภอเชียงคํา เปนตน 

บริเวณที่ต้ังหมูบานใกลกับตนน้ําลําธารซึ่งไหลแรง หรือเปนธารน้ําตกจากบนเขาขนาดเล็กๆ เพื่อ
เอากระบอกไมไผผาครึ่งตอกันทําเปนทอหรือรางน้ํานํามาใชภายในหมูบาน ไดตางกับพวกชาวเขาบางพวก
เชน มูเซอ และอีกอ ซึ้งตองเสียเวลาเดินลงไปตักน้ํายังลําธารหรือแองน้ําขางลาง บางหมูบานก็สรางรั้วไมไผ
ลอมบริเวณหมูบานไว เพื่อไมใหสัตวเลี้ยงออกไปหากินขางนอก แตรั้วหมูบานนี้ไมไกลจากหมูบานมากนัก 
และมักสานทึบสูงประมาณ 1.5 เมตร บางหมูบานก็ไมมีรั้วหมูบานเลย 

บานเยาปลูกครอมดิน ใชพ้ืนดินเปนพื้นบาน ใชวัสดุในทองถิ่นสําหรับปลูกสราง ไมบางประเภท
โดยเฉพาะไมที่ถูกฟาผา เยาจะไมปลูกบาน บานมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มุงหลังคาดวยหญาคาหรือ
ใบหวาย ฝาบานอาจจะเปนไมเนื้อออนที่ฝาดวยขวานและลิ่ม แลวถากใหเรียบ การกั้นฝาบานเยาจะกั้นใน
แนวตั้ง บางก็ใชไมไผหรือฟางขาวผสมดินโคลนกอเปนกําแพงเปนฝาผนังก็มี ภายในบานหากมีสมาชิก
หลายคนก็จะแบงเปนหอง ๆ ทางสวนหลังของตัวบานมีประตูทางเขาดานขางทั้งสอง และดานหนาบานมี
ประตูหนึ่งประตู เรียกวาประตูผี ตามปกติประตูนี้จะปดตาย จะเปดใชก็ตอเมื่อสงตัวบุตรสาวออกไปแตงงาน
บานผูชาย หรือนําลูกสะใภเขาบาน และใชในเวลายกศพออกจากบาน ถือวาผูที่ออกไปจากบานทางประตูนี้
เปนผูที่ขาดจากการนับถือผีบานผีเรือนของบานนั้นแลว แตในปจจุบันบานเยาในบางพื้นที่เปลี่ยนไปมาก 
ประตูขาง ๆ อาจไมมีเลย ใชประตูหนาทุกโอกาสก็มี ตรงกับประตูหนาหรือประตูผีเขาไปที่ฝาหองกลางบาน 
จะมีหิ้งผีติดขางฝาอยูในระดับความสูงแคศีรษะ เยาเรียกวา “เมี้ยนปาย” ซึ่งเปนที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษใน
เวลาที่เชิญมาในพิธีกรรมตางๆ บางบานมีรูปผีใหญ (จุซง เมี้ยน) จะมีหิ้งผีอีกแบบหนึ่ง มีลักษณะเปนตู
เรียกวา “เมี้ยน เต่ีย หลง” 

ในบางหมูบาน เยาที่มีฐานะทางการเงินดีอาจสรางบานแบบยกพื้นใตถุนสูงมุงกระเบื้องไมหรือ
สังกะสี กั้นฝาและปูพ้ืนดวยไมกระดานที่วาจางคนไทยพื้นราบขึ้นไปเลื่อยก็มี บริเวณบานคอนขางสกปรก 
เพราะบางหมูบานไมนิยมขังสุกรไวในคอก คงปลอยใหหากินตามลําพัง ดานหนาของบานจะสรางเปนคอก
มาและเลาไก เพราะนิยมใหดานหลังของบานสะอาด และไมนิยมปลูกสิ่งกอสรางใดๆ นอกจากรางน้ํา ซึ่งนํา
น้ําเขาสูบานเทานั้น โดยเยามีความเชื่อวาหลังบานเปนทีมาของผีน้ํา หรืออู ซึ่งจะนําความรมเย็นมาให
บานเรือน ในบางหมูบานมีการลอมรั้วบานและทําประตูรั้วบานทางเขาคลาย ๆ บานคนจีน เขาใจวาคงได
ตัวอยางมาจากจีน นอกจากนี้ บางแหงนิยมสรางยุงขาวโพดเรียงรายไวดานหนาของบานอีกดวย 
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        ภาพประกอบ 2 บานชนเผาเมี่ยน 
 

ที่มา: สมัย  สุทธิธรรม.  (2541). สารคดีชีวติชนกลุมนอยบนดอยสูง เยา. หนา16. 
 

1.2.3 ลักษณะทางกายภาพ รูปรางลักษณะตลอดจนผิวพรรณของพวกเยามีสวนคลายคลึง
กับคนจีนมาก ความสูงโดยเฉลี่ยทั้งชายและหญิงก็เทา ๆ กับคนไทยทั่วไป ผูหญิงเยามีรูปรางหนาตา
คอนขางสวยประกอบกับมีความสะอาดสะอาน จึงทําใหผูหญิงเยาดูมีเสนหกวาผูหญิงชาวเขาเผาอ่ืน ๆ 
(ขจัดภัย  บุรุษพัตน. 2518: 57) 

สมัย สุทธิธรรม (2530: 13) กลาวถึงลักษณะของชนเผาเมี่ยนวา 
 
ชนเผาเมี่ยนหรือเยาเปนชาวเขาที่ขยัน อดทน รักสงบ ไมดุราย ไมนิยมการใชอาวุธ มีจิตใจ โอบออม

อารี ถือความซื่อสัตย และมีศิลธรรมเปนเจาของบานที่ตอนรับแขกแปลกหนาที่ดี มีความเปนมิตรอยูเสมอทั้ง
ภายในเผาและนอกเผา 

ชาวเขาเยาสวนใหญเกลียดความสกปรก รักความสะอาดผิดกับชาวเขาเผาอื่น ๆ เชน ถวยชามกอน
ใชตองลางเสียกอน อาบน้ําหรือทําความสะอาดรางกายและซักผาอยูเสมอ  จึงเปนชาวเขาที่สะอาดที่สุด มี
วัฒนธรรม การศึกษาดีกวาชาวเขาทุกเผา 

อยางไรก็ตาม แมเยาจะเปนชาวเขาที่สะอาดอนามัยดี แตสุขภาพโดยทั่วไปก็ไมสูดีนัก เพราะ
บานเรือนของเยาไมมีหนาตาง ควันไฟจึงลอยอบอยูในบานทําใหภายในไมสะอาด เยาจึงเปนโรคติดตอและ
โรคระบาด เชน มาลาเรีย โรคคอหอยพอก โรคออนเพลียกันมาก 

 

ชาวเมี่ยนเปนพวกที่ขยันขันแข็ง  รักสงบ ทรหด อดทนไมดุราย หากไมจําเปนจริง ๆ จะไม
ใชอาวุธ ตรงกันขามเมี่ยนมีนิสัยโอบออมอารี มีใจคอกวางขวาง มีระเบียบเรียบรอย รักสวยรักงาม มี
ความคิดสุขุม บางขณะเขมแข็งเด็ดดาด มีความสัตยเปนศิลธรรมประจําใจ เปนเจาบานและปฏิบัติตอคน
แปลกหนาดวยดี และชอบรับแขกที่ไปเยี่ยมเยียน เปนพวกที่มีความเปนมิตรอยูเสมอ จึงทําใหคนตางถิ่น 
ตางเผา โดยเฉพาะพวกพอคาชอบขึ้นไปติดตอคาขายอยูเปนประจํา อยางไรก็ดี เมี่ยนก็ไมคอยยอมใหคน
ตางถิ่น ตางเผา เขาไปตั้งรกรากอยูกับพวกตน (สํานักเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยา
แหงชาติ. 2518: 28) 
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 1.2.4  ลักษณะครอบครัว ระบบครอบครัวของชาวเมี่ยนมีทั้งระบบครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยาย โดยปกติแลว ครอบครัวขยายนั้นจะขยายทางฝายชาย คือ บุตรชายแตงงานก็จะนําภรรยา
มาอยูบาน สวนบุตรสาวเมื่อแตงงานแลว ก็ตองไปอยูบานฝายชาย  จะมีในกรณีที่บานของฝายหญิงมีลูก
สาวคนเดียว เมื่อแตงงานกับฝายชายตองมาอยูที่บานภรรยา เมื่อมีลูกก็ตองใชตระกูลและนับถือผีบุรุษ
ของฝายหญิง เนื่องจากฝายหญิงไมมีผูสืบทอดตระกูลและเลี้ยงดูพอแม ในกรณีเชนนี้ฝายชายไม
จําเปนตองจายคาสินสอด และตองอยูเล้ียงดูพอแมของภรรยาตลอดไป (ศูนยประสานงานองคกรพัฒนา
ชาวไทยภูเขา. 2551: ออนไลน) 

ในทัศนะของเมี่ยน  คําวา ญาติพี่นอง นอกจากจะหมายถึงญาติพี่นองทางสายโลหิตแลว ยัง
รวมถึงชนชาติอ่ืน ๆ ที่เขามารวมอยูในชุมชนของชาวเมี่ยน (อาจจะโดยการับเปนบุตรบุญธรรม) อีกดวย 
ในเรื่องญาติที่นองของชาวเมี่ยนนั้น มิไดหมายความถึงความเกี่ยวพันทางสายโลหิตอยางที่เขาใจกัน แต
เกี่ยวพันกันในทางวิญญาณของบรรพบุรุษ พวกเมี่ยนเชื่อวาเด็กที่เกิดมานั้นเปนผลิตผลของความรวมมือ
ระหวางวิญญาณหญิง-ชาย ของบรรพบุรุษ โดยไดมอบวิญญาณเด็กใหแกบิดามารดา ซ่ึงเปนผูสราง
รางกายของเด็กและเลี้ยงดูใหเจริญเติบโต บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะยังไมเปนชาวเมี่ยนโดยสมบูรณจนกวา
เขาจะผานพิธีการรับเขาเปนสมาชิก  นั่นคือการแนะนําตัวตอวิญญาณบรรพบุรุษ  ภายหลังที่มีอายุครบ 
12 ปบริบูรณ โดยที่พวกเมี่ยนมีความเชื่อในเรื่องการเวียนวายตายเกิด ดังนั้นพวกนี้จึงไมคัดคานในการ
นําเด็กจากชนชาติอ่ืน ๆ มาเขาสูพิธีรับเปนสมาชิกชุมชนชาวเมี่ยน (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน. 2518: 52-53) 

1.2.5  การปกครอง  เมี่ยนแตละหมูบานมีหัวหนาหมูบานเปนผูปกครองดูแลความเปนอยู
โดยทั่วไปเปนผูพิจารณาตัดสินคดีขอพิพาท เปนประธานในการทําพิธีทางศาสนา และมีหนาที่ติดตอกับ
หนวยราชการของไทยดวย  

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน (2518: 55-56) กลาวถึงการปกครองของเผาเมี่ยนวา 
 

เมี่ยนไมมีหัวหนาเผาหรือหัวหนาใหญที่มีอํานาจปกครองทุกหมูบาน คงมีแตหัวหนาที่ไดรับการ
คัดเลือกมาจากบรรดาผูอาวุโสของหมูบาน หรือไดรับการแตงตั้งจากทางการใหเปนผูใหญบาน หรือในบาง
กรณีอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกํานันเชนที่ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดเชียงราย ในการเลือกตั้งหัวหนา
หมูบานนั้นไมปรากฏหลักฐานที่แนนอน ตามปกติแลวในหมูบานหนึ่ง ๆ ยอมประกอบดวยครัวเรือนของคน
จากหลาย ๆ ตระกูล อาจมีต้ังแต 2 ถึง 5 ตระกูล ตระกูลใดเปนตระกูลใหญมีสมาชิกมากก็ยอมไดรับความ
ไววางใจใหเปนหัวหนา เพราะคนสวนมากในหฒุบานเปนพี่นองกัน ยอมปกครองบัญชากันไดงายและ
ตามปกติการจะตั้งหมูบานใดขึ้นนั้น ยอมจะมีหัวหนาของครัวเรือนของตระกูลที่มีสมาชิกมาก ๆ เปนผูเลือก
ทําเลที่ต้ังหมูบาน ตระกูลอื่น ๆ จะคอยทยอยเขามาอยูรวมหมูบานในภายหลัง ผูที่เปนหัวหนานี้จะตองเปนผูที่
มีความรูความสามารถพอสมควร มีความลียวฉลาดที่สําคัญคือพูดภาษาไทยไดบาง เพื่อความสะดวกในการ
ติดตอกับเจาหนาที่บานเมืองของไทย หัวหนาหมูบานนี้นอกจากจะเปนผูติดตอกับทางราชการของไทยแลว 
ยังไดรับความไววางใจใหตัดสินขอพิพาทตาง ๆ และไดรับเชิญใหไปในพิธีการแตงงาน และการเลี้ยงในพิธี
ตางๆ ดวย 



15 

แมจะมีอํานาจในการปกครองหมูบานแตหัวหนาหมูบานตองรับฟงความคิดเห็นของคนใน
หมูบานดวย  ทั้งนี้เพราะหัวหนาหมูบาน เปนผูที่คนในหมูบานเลือกตั้งเขามาปฏิบัติงาน บุคคลสําคัญ
รองลงมาที่คนในหมูบานนับถือ คือ หมอผี ซ่ึงเปนผูนําในการทําพิธีกรรมตามความเชื่อถือ เปนผูที่รอบรู
ในเร่ืองของคาถาอาคมวิเศษ และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ตั้งแตแรกเกิดจนถึงตายของชาวเมี่ยน จึงมี
คนเมี่ยนนับถือกันมาก นอกจากนี้เมี่ยนยังมีความเครงครัดและนับถือผูอาวุโส หรือผูเฒาผูแกซ่ึงเปนผูมี
อายุและมีประสบการณสามารถอบรมสั่งสอนวากลาว เมี่ยนที่เยาววัยกวาได โดยไมมีผูใดกลาโตเถียง 
กลุมผูมีอาวุโสนี้มีอิทธิพลในการเลือกตั้งหัวหนาหมูบานมากอาจกลาวไดวา เปนผูที่คัดเลือกหัวหนา
หมูบานเอง (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 15) 

1.2.6  การทํามาหากิน เมี่ยนเปนชาวไรที่ขยันขันแข็ง มีความสามารถในการหาเลี้ยงชีพสูง 
รายไดของพวกเมี่ยนสูงกวาชาวเผาอื่น ๆ ยกเวนพวกจีนฮอซ่ึงมีรายไดจากการคาขาย แตเดิมไดช่ือวาเผา
ที่มีความชํานาญในการปลูกฝนมาก ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจดีรํ่ารวย เมี่ยนทําการเกษตรแบบไรเล่ือน
รอยเปนผลใหปาไมถูกทําลายลงปหนึ่งๆ เปนจํานวนมาก (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน. 2518: 61) 

สมัย  สุทธิธรรม (2530: 15) กลวถึง อาชีพของเมี่ยนไววา 
 

สวนใหญเมี่ยนมีอาชีพทําการเกษตรแบบพอเลี้ยงชีพตัวเอง เหมือนชาวเขาทั่ว ๆ ไป พืชไรที่ปลูก
หมุนเวียนกันไปเพื่อไวบริโภคภายในหมูบาน ไดแก ขาว ขาวโพด มันฝรั่ง ถั่ว และงา แตเยาเปนชาวเขาที่มี
ความชํานาญเปนพิเศษในเรื่องการปลูกฝน จึงทํารายไดดีใหแกครอบครัว รวมทั้งยังมีฝมือในการทํา
เครื่องเงิน เครื่องประดับ และ เสื้อผาที่สวยงามขาย ลวนทํารายไดใหแกเมี่ยนทั้งสิ้น จึงกลาวไดวา เมี่ยนสวน
ใหญฐานะดี  

สัตวเลี้ยงที่เมี่ยนนิยมเลี้ยง และถือวาจําเปนตอชีวิตประจําวัน ไดแก มา หมู ไก มาใชเปนพาหนะ
เดินทางและขนของ หมูและไกเลี้ยงกันมากเพื่อใชในการเซนไหวผี และใชทําอาหารเลี้ยงแขกในพิธีแตงงาน 
บางแหงเลี้ยงลอเพื่อใชเปนแรงงานแทนมาอีกดวย การเลี้ยงสัตวทํากันอยางงาย ๆ ไมมีคอกถาวร ปลอยให
หาอาหารไปตามหมูบาน หรือในปาใกลเคียงเทานั้นเอง  

 
ชาวเมี่ยนทํามาหากิน โดยการทําไรเล่ือนลอย พืชหลักที่ปลูกไดแก ฝน ขาว ขาวโพด มัน

ฝร่ัง พริก ฝาย มันเทศ เปนตน ไรขาวของเมี่ยนจะไมมีตนไมใหญเหมือนพวกกะเหรี่ยง ไรขาวจะอยูรอบ
หมูบานในรัศมีเดินไมเกินสองชั่วโมง ฤดูปลูกขาว เร่ิมปลูกปลายเดือนพฤกษภาคมและมิถุนายน ขาวที่
เกี่ยวและนวดแลวจะเก็บไวในยุงในไร ไมนิยมนํากลับมาบาน ชาวเมี่ยนยังเลี้ยงสัตว เชน มา หมู และไก 
มาใชสําหรับขับขี่เดินทางหรือตางของ หมูและไกเล้ียงไวเพื่อเซนสังเวยผีในพิธีกรรม ชาวเมี่ยนยังมีฝมือ
ในการทําเครื่องประดับเครื่องเงิน เย็บปกถักรอย ทํามีด จอบ ขวาน เคียว เปนตน  
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1.3 ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม 

1.3.1  ความเชื่อเร่ืองผี เมี่ยนก็เชนเดียวกับชาวเขาเผาอื่น ๆ เชื่อถือมนเรื่องผีและวิญญาณ
ตาง ๆ เยาเชื่อวามีผีอยูในทุกหนทุกแหงในธรรมชาติ เชน ผีฟา ผีปา ผีตนไม เปนตน การเกิด แก เจ็บ ตาย 
ตลอดจนความทุกขและความสุขทั้งหลาย เกิดจากการกระทําของผีทั้งสิ้น ผีเหลานี้มีทั้งใหคุณและใหโทษ 
ผีใหคุณอยูบนฟาบนสวรรค สวนผีที่ใหรายใหโทษอยูตามปาตามเขา จึงตองมีการเซนไหวอยูตลอดเวลา 
(สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 16) 

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน (2538: 65) กลาวถึงการนับถือผีของชาวเผาเมี่ยนวา 
 

เมี่ยนมีการ นับถือผี พวกเขาเชื่อวาทุกหนทุกแหงมีผีสิงสถิตอยูทั้งนั้น เชน ผีภูเขา ผีตนไม ผีบาน 
ผีปา ผีมี 2 พวกคือ ผีดีและผีราย ผีดี ไดแก ผีบนสวรรคหรือทองฟา ผีรายอาศัยอยู ตามตนไมในปา ตามแอง
น้ํา ลําธาร นอกจากนั้นเยายังนับถือผีอีกพวกหนึ่งซึ่งมีความสําคัญสูงสุด คือ ผีใหญหรือ “จุซัง เมี้ยน” มี 18 
ตนดวยกัน มีอํานาจลดหลั่นกันเปนลําดับ ผีที่มี อํานาจสูงสุดมี 3 ตนดวยกัน คือ สามดาวหรือฟามชิ้ง หมอ
ผีของชาวเมี่ยน เรียกวา“ซิมเมี้ยนเมียน” ทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ และรักษาโรค ชาว เมี่ยนเชื่อวา
รางกายคนมีขวัญทั้งหมด 11 ขวัญ ขวัญเหลานี้ชอบออกไปจากรางกายเมื่อเจ็บปวยไดรับอันตรายหรือตก
อกตกใจ แลวผีรายจะเขามาสิงสูแทน หมอผีจะเปนผูประกอบ พิธีเรียกขวัญ และเชิญผีครู ผีบรรพบุรุษ และ
ผีสามดาว มาชวยในการเรียกขวัญดวย  

 

เมี่ยนไดรับอิทธิพลจากจีน ในเรื่องการนับถือวิญญาณของบรรพบุรุษ หรือผีบรรพบุรุษ
ดวย โดยเฉพาะบรรพบุรุษในสกุลของบิดา ซ่ึงไดแก ผีทวด ปู และบิดามารดา ถือวาเปนผีเรือน ซ่ึงจะให
คุณมากกวาโทษ ผีบรรพบุรุษนี้จะมาเยี่ยมบานเปนครั้งคราว ดังนั้นในบานเมี่ยนทุกบาน จึงมีหิ้งผีหรือ
แทนบูชาบรรพบุรุษพรอมดวยเครื่องเซนไหวบูชาซ่ึงจะตองบูชาทุกวัน หรือในโอกาสทําพิธีกรรมตาง ๆ 
เชน วันขึ้นปใหม และวันเช็งเมง ซ่ึงตรงกับวันของคนจีน เมี่ยนจะทําพิธีอัญเชิญผีบรรพบุรุษมารวมงาน
ดวย เมื่อเสร็จงานก็อัญเชิญกลับสูโลกเดิม (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 16) 

1.3.2 ความเชื่อเร่ืองขวัญ  เมี่ยนเชื่อถือวาคนเรามี “ขวัญ” หรือ “ววน”  อยูตามสวนตาง ๆ 
ของรางกาย ถึง 11 ขวัญดวยกัน ขวัญเหลานี้ออกจากรางกายได เมื่อขวัญออกจากรางกายไป ผีรายจะเขา
มาอยูแทนทําใหรางกายเจ็บปวย การรักษาไขจึงตองใหหมอผีทําพิธีอัญเชิญผีใหญและผีบรรพบุรุษ มา
ไลผีรายออกไปเสียกอนและเรียกขวัญใหกลับคืนมาสูรางกายแลวจึงรักษาดวยยากลางบาน หรือยาแผน
ปจจุบัน (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 16-17) 

มูลนิธิกระจกเงา (2550: ออนไลน) กลาวถึงความเชื่อเร่ืองขวัญของเผาเมี่ยนวา 
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การเรียกขวัญก็เปนอีกหนึ่งพิธีกรรมที่เมี่ยนใหความเคารพนับถือมาโดยตลอด ในระยะ 1 ปของ
เมี่ยนนั้นแตละคนตองทําการเรียกขวัญอยางนอย 1ครั้ง บางคนนั้นอาจจะเรียกขวัญปละ 2-3 ครั้งก็มี 
เนื่องจากคนคนนั้นเกิดอาการปวยเกิดขึ้น หรือทําเมื่อตกใจเห็นอะไรที่ไมดี จะตองเดินทางไกล จากบานไป
นาน ชนเผาเมี่ยนจึงทําการเรียกขวัญ เพื่อที่ใหขวัญกับมาอยูกับตัว เมี่ยนเชื่อวาการเรียกขวัญนั้นจะชวยขจัด
ความทุกขทรมานได และเมื่อทําแลว วิญญาณบรรพบุรุษก็จะมาคุมครอง และดูแลผูเรียกขวัญ เมื่อเรียกขวัญ
เสร็จก็จะทําใหคนที่สูขวัญนั้นสบายใจขึ้น

การเรียกขวัญของเมี่ยนนั้นจะอยูชวงระหวางเทศกาลปใหมของเมี่ยน เพราะชวงนั้นพี่นองในทุก ๆ 
บานก็จะกลับบานมาพรอมหนาพรอมตากัน พ่ีนองที่อยูไกลเมื่อกลับมาถึงบาน พอแมก็จะหาหมอผีมาชวย
เรียกขวัญ เนื่องจากวาคนที่อยูหางไกลจากบานนั้นจะไมคอยกลับบาน จึงไมคอยไดเรียกขวัญเทาไหรนัก 
กวาจะไดเรียกขวัญทีหนึ่งก็ตองนานเปนป ชวงเทศกาลปใหมนี้จึงเปนชวงที่เหมาะกับการเรียกขวัญใหกับ
คนในครอบครัว มากที่สุด 

การเรียกขวัญนี้จะใชเวลาไมมากนัก และไมตองใชเครื่องเซนไหวมากมาย ถาเรียกขวัญเด็กอายุ 1 -
12 ขวบ จะใชไกตัวและไขไกฟอง กระดาษเงินและเหลา เปนเครื่องเซนไหว โดยจัดไวบนโตะหนาหิ้งบูชา 
(ซิบเมี้ยนเมี่ยน) จะทําพิธีทองคาถา และเผากระดาษเงินใหวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อขอใหชวยดูแลรักษา เมื่อ
ยามที่ไมสบายเกิดขึ้น หรือเวลาที่ออกไกลบานไป และคุมครองขวัญใหอยูกับตัวตลอด 

การเรียกขวัญของผูใหญนั้นก็จะทําคลายกันกับของเด็ก เพียงแตแคเปลี่ยนเครื่องเซนไหวใชหมู
แทนไกกับไข นอกนั้นก็จะเหมือนกับเด็กทุกขั้นตอน การเรียกขวัญจะใชเวลาไมมากนักประมาณ 2 ช่ัวโมง
เทานั้นเอง เมื่อทําพิธีเสร็จก็จะทําอาหารรวมรับประทานกับอาจารยผูประกอบพิธี อาจารยผูประกอบพิธีก็จะ
บอกวาขวัญเรากลับมาหรือยัง เพื่อที่จะไดรูวาเปนอยางไรบาง ดีหรือวาไมดีตามประเพณี อาจารยผูประกอบ
พิธีก็จะบอกเรา ถาหากวาไมดีเราก็ตองทําพิธีตามขั้นตอไปที่อาจารยผูประกอบพิธีบอกคนใน ครอบครัวก็จะ
หาหมอผีมาชวยเรียกขวัญใหกับคนคนนั้น

 

 1.3.3  บวช เมี่ยนมีความเชื่อในเรื่องการบวชเพื่อสรางบุญใหแก บรรพบุรุษ บิดา มารดา 
และตนเองมาก การบวชมี 2 ชนิด คือ การบวชนอย ซ้ึงใชเวลา 2-3 วัน และบวชใหญคือ โตไซ ซ่ึงใช
เวลา 7 วัน เปนพิธีบวชแบบจีนกวางตุง ผูที่ผานการบวชแลวไดรับการยกยองวาเปน “คนสุก” เมื่อตาย
ไปแลวจะตองนําไปเผา แตถาไมเคยบวชมากอนจะเปน “คนดิบ” ตายแลวตองนําไปฝง 

มูลนิธิกระจกเงา (2550: ออนไลน) กลาวถึงการบวชของเผาเมี่ยนวา 
 

พิธีกรรมนี้มีประวัติความเปนมาอยางไร มีเพียงแตคําบอกเลาจากการสันนิษฐานของผูอาวุโสวา 
พิธีกวาตัง นี้มีมานานมากแลว คงจะเปน "ฟามชิงฮูง" เปนผูบัญญัติใหชาวเมี่ยนทําพิธีนี้ เมื่อประมาณ 2361 ป
มาแลว เพราะ ฟามชิงฮูง เปนผูสรางโลกวิญญาณและโลกของคน ฟามชิงฮูง จึงบอกใหทําพิธีกวาตัง เพื่อ
ชวยเหลือคนดีที่ตายไปใหไดขึ้นสวรรค หรือไปอยูกับบรรพบุรุษของตนเอง จะไดไมตกลงไปในนรกที่
ยากลําบาก พิธีนี้เปนพิธีบวชพิธีแรกซึ่งจะทําใหกับผูชาย เมี่ยน โดยไมจํากัดอายุ ในประเพณีของเมี่ยน 
โดยเฉพาะผูชายถาจะเปนคนที่สมบูรณจะตองผานพิธีบวชกอน
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พิธีกวาตัง หมายถึงพิธีแขวน ตะเกียง 3 ดวง เปนพิธีที่สําคัญมาก เพราะถือวาเปนการสืบทอด
ตระกูล และเปนการทําบุญใหบรรพบุรุษดวย ในการประกอบพิธีกวาตังนี้ จะตองนําภาพเทพพระเจาทั้งหมด
มาแขวน เพื่อเปนสักขีพยานวาบุคคลเหลานี้วาไดทําบุญแลว และจะไดขึ้นสวรรคเมื่อเสียชีวิตไป จุดสําคัญ
ของพิธีนี้คือ การถายทอดอํานาจบุญบารมีของอาจารยผูประกอบพิธีกรรม ซึ่งในขณะทําพิธีนี้จะมีฐานะเปน
อาจารย (ไซเตี๋ย) ของผูเขารวมพิธีอีกฐานะหนึ่ง และผูผานพิธีนี้จะตองเรียกผูที่ถายทอดบุญบารมีนี้วา 
อาจารยตลอดไป ผูเปนอาจารยไมจําเปนตองเปนผูประกอบพิธีกรรมเสมอไป แตตองผานการทําพิธีกวาตัง 
หรือพิธีบวชขั้นสูงสุด"โตว ไซ" กอน 

เมื่อผานพิธีนี้แลว จะทําใหเขาเปนผูชายที่สมบูรณ เขาจะไดรับช่ือใหม ช่ือน้ีจะปรากฏรวมอยูรวม
กับทําเนียบวิญาณของบรรพบุรุษของเขา ซึ่งเปนการสืบตอตระกุลมิใหหมดไป เมื่อเขาเสียชีวิตเขาสามารถ
ไปอยูกับบรรพบุรุษที่ (ยาง เจียว ตง) และอาจจะหลงไปอยูในที่ตํ่าซึ่งเปนที่ที่ไมดีหรือนรกก็ได  

พอเวลาลูกหลานทําบุญสงไปใหก็จะไมไดรับ เพราะไมมีช่ือ นอกจากนี้ผูผานพิธี (กวา ตัง)ยังจะ
ไดรับตําแหนงศักดินาชั้นต่ําสุดของโลกวิญญาณ จะไดรับบริวารทหารองครักษ 36 องค และทําใหภรรยามี
เพิ่มเปน 24 องค ดังนั้น ผูชายเมี่ยนทุกคนตองทําพิธี (กวา ตัง) จะใชเวลาในการทําพิธี 3 วันเปนพิธีถวายตัว
แกเทพเจาเตา เพื่อ วิญาณจะไปอยูรวมกับบรรพชนและมีเทพ (ฮูง อิน) มาดูแลปกปกรักษาเมื่อสิ้นชีวิตลง 
และจะทําใหเขาเปนผูใหญเต็มตัว  

มีศักดิ์และสิทธิที่จะเขารวมพิธีตางๆของเผาไดทุกพิธี ชวงที่ทําพิธีนี้ผูเขารวมจะตองกินเจและถือ
พรหมจรรย ตามประเพณีแลวผูชายเมี่ยนทุกคนจะตองเขาพิธี (กวา ตัง) ซึ่งจะไมจํากัดอายุ จะนอยหรือมากก็
ได และจะมีชีวิตหรือไมมีก็ได การผานพิธี (กวา ตัง) ยังสามารถทําใหประกอบพิธีกรรมหลายอยางไดดวย
ตนเอง รวมทั้งการทํากิจกรรมงานอื่น ๆ ก็จะไดรับการเชื่อถือ 

สําหรับชายที่แตงงานแลวเวลาทําพิธีบวช ภรรยาจะเขารวมพิธีดวย โดยจะอยูดานหลังของสามี 
และการทําพิธีสามารถทําไดพรอม ๆ กันหลาย ๆ คนก็ได แตคนที่ทํานั้นจะตองเปนญาติพ่ีนองกัน หรือนับ
ถือบรรพบุรุษเดียวกัน เมี่ยนเรียกวา(จวง เมี้ยน) หลังจากผานพิธีนี้แลว ผูทําพิธีจะไดรับช่ือผูใหญ และชื่อที่
ใชเวลาทําพิธีดวยเรียกวา (ฝะ บั๋ว) 

 
ในปจจุบันนี้ เมี่ยนเริ่มหันมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสตบางแลวและมักนิยมสง

บุตรหลานไปบวชเรียนกันมากขึ้น จึงพูดไดวา เมี่ยนเปนชนกลุมนอยที่มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง รูจักปรับตัวใหมีการติดตอกับคนพื้นราบมากขึ้น โดยเฉพาะในดานการแตงกาย เมี่ยนเริ่มแตงกาย
คลายคลึงคนไทยพื้นราบมากขึ้นทุกที ยิ่งเด็กเมี่ยนดวยแลว แตงกายเหมือนเด็กไทยทีเดียว 

ในดานการศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองนั้น เมี่ยนเปนชาวเขาที่สนใจสงบุตรหลาน
ของตน เขาศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนมากทีเดียว โรงเรียนชาวเขามีเด็กเมี่ยนมาเรียนกันมาก ดวยเหตุที่มี
การศึกษาดีนี้เอง เมี่ยน จึงติดตอคาขายกับคนไทยพื้นราบไดอยางดี และไดช่ือวา เปนชาวเขาที่คาขายเกง
ดวย (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 17) 
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1.3.4  ประเพณีการแตงงานและเลือกคู ระบบการแตงงานของเมี่ยน ยังถือวาการมีผัวเดียว
เมียเดียว เปนระบบที่ถูกตองและปฏิบัติอยางมากในปจจุบัน แตการมีเมียหลายคนของเมี่ยนบางคนก็ยัง
เปนที่ยอมรับกันอยูเชนกัน เพราะเมี่ยนตองการคนมาเปนแรงงานในการทําไร เพาะปลูกพืช ครอบครัว
จึงตองเสาะหาแรงงานมาใช ดังนั้นเมี่ยนจึงนิยมมีลูกมาก เพื่อใชเปนแรงงานในการทํามาหาหกินของ
ครอบครัว แตการมีเมียหลายคน มีปญหาคาใชจายในการแตงงานและคาเลี้ยงดูมาก จึงนิยมปฏิบัติกันอยู
ในเฉพาะเมี่ยนผูมีฐานะดี หรือเปนหัวหนาเมี่ยน หรือเมี่ยนที่ไมมีบุตรจากเมียคนแรกเทานั้น (สมัย  สุทธิธรรม. 
2530: 18) 

ชาวเมี่ยนชาว เมี่ยนมี อิสระเสรีในการเลือกคูครอง โดยไมมีการบังคับกัน เมี่ยนมีประเพณี
เที่ยวสาว ซ่ึงชาวเมี่ยนไดยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ การเที่ยว สาวนั้นไมไดมีเพียงการพูดจาเกี้ยว พาราสี
เทานั้น แตเมื่อหญิงสาวชาวเมี่ยนพอใจหนุมคนใดเปนพิเศษ ก็อาจจะรวมหลับนอนกับชายคนนั้นไดภาย 
ในหองนอนของตนเอง  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ชุดแตงงานเผาเมี่ยน 
 
 ที่มา: สมัย  สุทธิธรรม.  (2541). สารคดีชีวติชนกลุมนอยบนดอยสูง เยา. หนา 50. 

 
การแตงงานของ เมี่ยนมี 2 แบบคือ การแตงงานเล็ก และการแตงงานใหญ การแตงงานเล็ก

กระทําที่บานผูหญิง สวนการแตงงานใหญจัดที่บานผูชาย มีการกินเลี้ยง 3 วัน 3 คืน ชาวเมี่ยนไมนิยม 
แตงงานกับคนแซเดียวกัน และไมหามการมีภรรยาหลายคน โดยถือหลักวา ถามีภรรยาคนเดียวไม
สามารถทํามาหาเลี้ยงชีพไดเพียงพอ ก็ตองหาภรรยานอยเพื่อมาชวยทํางาน ครอบครัวเมี่ยนมักไมคอยมี
การหยา ราง ถาผูหญิงมีชู ชายชูตองเสียคาปรับใหสามีเกาการมีชูเปนเรื่องนาอับอายสําหรับเมี่ยน (หนวย
พัฒนาสังคมเขต 2 กาญจนบุรี. 2554: ออนไลน) 
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การแตงงานครั้งแรกของเยาเปนงานพิธีที่ใหญโต ส้ินเปลืองคาใชจายมาก มีการเชิญแขก
กินเล้ียงทั้งหมูบาน ยิ่งถาหากเจาบายมีฐานะดีพอที่จะจายคาตัวเจาสาวไดหมด หรือไดจายไปเปนสวน
ใหญแลว กอนการแตงงานจะตองมีการสูขอกันกอน เมื่อตกลงกันแลว ฝายชายและฝายหญิงจัตอง
รวมกันกําหนดเงินคาตัวเจาสาว หรือเงินคาสินสอดทองมหมั้นที่เจาบาวตองจายใหแกบิดาเจาสาว
นั่นเอง พิธีแตงงานจัดกัน 3 วัน 3 คืน ที่บานเจาบาว เมื่อเสร็จพิธีแลว ฝายหญิงตองมาอยูในบานของฝาย
ชายตลอดไป และบุตรที่เกิดมานับถือบรรพบุรุษและสืบทอดตระกูลฝายบิดา (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 
19) 

1.3.5 ประเพณีขึ้นปใหม  พิธีฉลองปใหมของเมี่ยนจะจัดเปนประจําทุก ๆ ป หลังจากปเกา
ไดผานพนไปแลว เชนเดียวกับชนเผากลุมอ่ืน ๆ ทั่วไป แตเนื่องจากเผาเมี่ยนใชวิธีนับวัน เดือน ป แบบ
จีน ดังนั้นวันฉลองปใหมจึงเริ่มพรอมกันกับชาวจีน คือ วันตรุษจีน ภาษาเมี่ยนเรียกวา เจี๋ยฮยั๋ง กอนที่จะ
ถึงพิธี เจี๋ยงฮยั๋ง นี้ ชาวบานแตละครัวเรือน จะตองเตรียมสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนทั้งของใชสวนตัว และ
ของใชในครัวเรือนใหเรียบรอยกอน เพราะเมื่อถึงวันขึ้นปใหมแลว จะมีกฏขอหามหลายอยางที่เผาเมี่ยน 
ยึดถือและปฏิบัติกันตอ ๆ กันมา   

งานปใหมของเมี่ยนนี้ ตรงกับวันตรุษจีนของชาวจีน มีกําหนด 3 วัน วันแรกเปนวันตระเตรียม
ขาวของเครื่องเซนไหวผี ไดแก การฆาหมูหรือไก ตําขาวเหนียวคลุกงา หรือ “ขาวปุก” ตมสุราเปนตน 
เมื่อเตรียมขาวของครบแลว  ก็ทําพิธีเซนไหวผีเรือนและผีบรรพบุรุษ พรอมเผากระดาษเงินกระดาษทอง 
แลวนําอาหารไปเซนไหวหลุมฝงศพบรรพบุรุษที่ปาชา ในตอนเย็นมีการยิงปนเปนการใหญ สวนใน
วันที่สองเปนวันขึ้นตนปใหม มีการยิงปนแตเชาและบูชาหิ้งผีบรรพบุรุษ เพื่อขอพรใหมั่งคั่งรํ่ารวย และ
ใหมีความสุขตลอดป จากนั้นออกไปเยี่ยมเยียนญาติพี่นองตางที่ตาง ๆ ทั้งในหมูบานและนอกหมูบาน 
พรอมกับมีการเลี้ยงอาหารและสุราตลอดวัน มีการเลนดนตรี รองเพลงอวยพร เตนรํา และพูดจาเกี้ยวพา
ราสีกันในหมูหนุมสาว งานวันปใหมของเมี่ยนนั้นเปนงานใหญโตมาก ทุกคนตางรอคอยวันนี้กันมาก 
เมี่ยนทุกคนตางรอคอยวันนี้กันมาก เมี่ยนทุกคนตางหยุดทํางานตลอดทั้ง 3 วัน ทั้งผูใหญและเด็กแตง
กายสวยงามเปนพิเศษ มีเครื่องประดับแพรวพราวเต็มที่ (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 20) 

มูลนิธิกระจกเงา (2550: ออนไลน) กลาวถึงประเพณีขึ้นปใหมเมี่ยนวา 
 

วันขึ้นปใหมนี้ญาติพ่ีนองของแตละครอบครัว ซึ่งแตงงานแยกครอบครัวออกไปอยูที่อื่น ก็จะพา
กันกลับมาเยี่ยมพอแม และญาติพ่ีนองของตนเอง ซึ่งเปนการพบปะสังสรรค และทําพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษ
รวมกัน (เสียงเมี้ยน) พิธีนี้จะเริ่มวันที่ 30 ซึ่งถือวาเปนวันสงทายปเกา และตอนรับปใหม และเปนการแสดง
ความขอบคุณแกวิญญาณ บรรพบุรุษที่ไดคุมครองดูแลเรา ในรอบปที่ผานมาดวยดี หรือบางครอบครัวที่มี
การบนบานเอาไวก็จะมา ทําพิธีแกบน และเซนไหวกันในวันนี้      
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วันที่ 1 (แซง เอี๊ยด ดอม) เปนวันขึ้นปใหม แตละครอบครัวจะตื่นแตเชามืด แลวเดินไปหลังบานไป
เก็บกอนหินเขาบาน เสมือนเรียกขวัญเงินขวัญทองเขาบานดวย เช่ือวา เงินจะไหลมาเทมาใหกับครอบครัว 
ใหครอบครัวมีความสุข พอเก็บกอนหินเขามาในบานแลว ผูใหญจะตมไขเพื่อยอมไขแดง สวนเด็ก ๆ ต่ืน
ขึ้นมาก็จุดประทัด หรือยิงปนเพื่อเปนสิริมงคล และเฉลิมฉลองปใหม และทําพิธี "ปาย ฮหยัง" เปนพิธีไหว
บรรพบุรุษ หรือศาลเจา เปนความหมายวาปเกาไดผานพนไปแลว สิ่งไมดีตาง ๆ ก็ขอใหหมด หรือผานไป
เสีย เริ่มปใหมแลวขอใหมีแตสิ่งดี ๆ การดํารงชีวิตสะดวก ราบรื่น ไมมีปญหาอุปสรรค และอื่น ๆ พิธีนี้แต
ละครอบครัว แลวแตวาจะทําหรือไม บางทีก็ทําหมดทั้งหมูบาน ซึ่งจะมีการเวียนไหวกันไปจนครบทุกบาน 
หรือบางครั้งอาจมีการไหวเปนสายตระกูลหรือเครือญาติเทานั้น 

โดยจะไปไหวหรือทําพิธีที่บานเดียว ที่บานของเครือญาติอาวุโส ที่เปนเครือญาติเดียวกัน และเปน
หลักในดานพิธีกรรม หรือเปนผูนําดานพิธีกรรมของแตละตระกูล ซึ่งจะมีหิ้งผีบูชาบรรพบุรุษแตกตาง
ออกไปจากคนอื่น คือหิ้งบูชาจะมีลักษณะเปนศาลเจา ภาษาเมี่ยนเรียกวา เมี้ยน เตี้ย หลง สวนคนอื่นทั่ว ๆ ไป
จะมีหิ้งบูชาธรรมดาที่เรียกกันวา เมี้ยน ปาย เมื่อทําพิธีไหวบรรพบุรุษ "ปาย ฮหยัง" เสร็จแลว พอแมก็จะนํา
ไขแดงมาแจกใหกับเด็ก ๆ และญาติพ่ีนองที่มารวมงาน แลวผูกเชือกใหสวยงาม ตอจากนั้นก็จะทําอาหาร
รับประทาน มีการสังสรรคกันตามประสาญาตพ่ีินอง และเพื่อนรวมงาน ในวันขึ้นปใหมนี้ ผูใหญเมี่ยนมักจะ
บอกกับเด็ก ๆ วา ถาเปนผูหญิงใหวันนี้ต้ังใจปกผาแลวจะเกงในฝไมลายมือ สวนผูชายจะใหไปเรียนหนังสือ
จะไดเกง และฉลาดในการเลาเรียน งานปใหมเมี่ยนจะจัดกัน 3 วัน แตวันที่สําคัญที่สุด คือ วันแรก วันไหว
วิญญาณบรรพบุรุษ สวนวันที่ 2 และ 3 จะเปนการสังสรรคกับเหลามิตร และอยูอยางสงบตามวิถีชีวิตของ
ชาวเมี่ยนผูรักความสงบ 

 
1.4  เคร่ืองแตงกายชนเผาเมี่ยน 

 เครื่องแตงกายชาวเมี่ยนในอดีต จะทําการผลิตขึ้นมาใชเองตั้งแตกระบวนการแรก คือ 
ปลูกฝาย ปนดาย ทอผา และนํามาปกลวดลายกอนเย็บเปนเครื่องแตงกาย ผูหญิงเมี่ยนทุกคนจะตองหัด
ปกผาตั้งแตอายุ 8 ขวบ พอเริ่มเปนสาวรุนอายุ 13-14 ป ก็จะปกลวดลายสําหรับตัวเอง แตละคนจะปก
ลวดลายอยางประณีต (ศูนยประสานงานองคกรเอกชนชาวไทยภูเขา. 2551: ออนไลน) 

1.4.1 เคร่ืองแตงกายสตรีชนเผาเมี่ยน 
หญิงสาวเมี่ยนมักจะแตงกายใหสวยงามอยูเสมอ เส้ือที่สวมใสจะเปนสีดํา หรือสีน้ําเงินเขม    

แบบหลวม ๆ แขนยาวทรงกระบอก มีผาแดงขลิบที่ปลายแขนคอเสื้อผาหนา และติดพูไหมพรมสีแดง 
คลายผาแดงคลองคอ ยาวลงมาเกือบถึงเอว ดานหลังเสื้อจะปลอยยาวลงไปถึงเทา สวนดานหนาเก็บพับ
พันไวแคเอว 

นุงกางเกงขายาวปกดวยลวดลายหลากสีสวยงาม เสื้อผาของหญิงชาวเมี่ยนนับวามีราคา
แพงมาก เพราะจะตองใชเวลาเย็บปกลวดลายเก็บดอกนานกวาจะเสร็จ 

บนศีรษะมีผาโพกหัวพันรอบสีดํา ปกลวดลายขลิบตามขอบผา สีสันสวยงามสะดุดตา 
ประดับดวยกําไลเงินและหวงคอเงิน เครื่องประดับของหญิงสาวชาวเมี่ยนจะมีตั้งแตปนปกผม (หล่ิม) 
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ตุมหู (นอมฮยุน) กําไลหรือหวงคอ (จาวาน) กําไล (เจี่ยม) แหวน (ปะโดะแยง) กระดุมเสื้อ (หละเคา) 
ฯลฯ ซ่ึงเครื่องประดับเหลานี้จะมีชางทําเครื่องเงินทําขึ้นมาใชเอง (สมัย  สุทธิธรรม. 2541: 22-23) 

มูลนิธิกระจกเงา (2554: ออนไลน) กลาวถึง การแตงกายของหญิงเผาเมี่ยนวา 

 

ประกอบไปดวยกางเกงขากวย ซึ่งเต็มไปดวยลายปกเสื้อคลุมตัวยาวถึงขอเทา มีไหมพรมอยูรอบคอ 
ผาคาดเอวและผาโพกศีรษะ การพันศีรษะตองพันศีรษะดวยผาพื้นเปนช้ันแรก จากนั้นก็มาพันช้ันนอกทับอีก
ที การพันช้ันนอกจะใชผาพันลายปก ซึ่งมีลักษณะการพันสองแบบคือแบบหัวโต (กองจุน) และแบบ
หัวแหลม (กองเปลวผาน) และผานี้จะพันไวตลอดแมในเวลานอน หญิงเมี่ยนนุงกางเกงขากวยสีดําดานหนา
กางเกง เปนลายปกที่ละเอียด และงดงามมาก ลวดลายนี้ใชเวลาปก 1 - 5 ปขึ้นอยูกับความละเอียดของลวดลาย 
และเวลาวางของผูปกเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้หญิงเมี่ยนจึงอวดลายปกของตน

ดวยการรวบปลายเสื้อที่ผาดานขางทั้งสองมามัดดานหลัง และใชผาอีกผืนหนึ่งทําหนาเปนเข็มขัด
ทับเสื้อ และกางเกงอีกรอบหนึ่งโดยทิ้งชายเสื้อซึ่งปกลวดลายไวขางหลังการตัดเย็บจะตัดเย็บดวยผาฝายพื้นสี
ดํา ยกเวนเสื้อคลุมซึ่งอาจใชผาทอเครื่องในบางกรณี การปกลายของเมี่ยนตามบางทองถิ่นอาจเหมือนหรือ
แตกตางกันบางตามความนิยม  
  

การแตงกายของชาวเมี่ยน ผูหญิงนุงกางเกงดวยผาสีน้ําเงินปนดํา ดานหนาจะปกลวดลาย 
ใสเส้ือคลุมสีดํายาวถึงขอเทา ผาดานหนาตลอดติดไหมพรมสีแดงที่อกเสื้อรอบคอลงมาถึง หนาทอง ผา
ดานขาง อกเสื้อกลัดติดดวยแผนเงินสี่เหลี่ยม ทาผมดวยขี้ผ้ึง พันดวยผาสีแดง และพันทับดวย ผาสี น้ํา
เงินปนดํา (หนวยพัฒนาสังคมเขต2 กาญจนบุรี. 2554. ออนไลน) 

 ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 25 จังหวัดนาน (2554: ออนไลน) กลาวถึงเครื่องแตงกาย
หญิงชาวเมี่ยนวาประกอบดวย 

 
เครื่องแตงกายของผูหญิงเมี่ยน ประกอบดวย
๑. กางเกง ( โหว) 

กางเกงของผูหญิงมีลักษณะคลายกางเกงขากวย แตจะปกดวยลวดลายที่สวยงามมาก วิธีนุงก็คลายกับนุง
กางเกงขากวย บางทีก็อาจใชสายผารัดใหแนอีกช้ันกอนจะพันทับดวยผามัดเอว
๒. เสื้อ ( อลุย) 

ตัวเสื้อเปนสีดํายาวคลุมถึงเทา ผาหนาตลอด สาบเสื้อดานในจะปกดวยลวดลายรอบคอลงมาถึงเอว และ
ติดดวยไหมพรมสีแดงรอบคอจนถึง เอวเชนกัน ตัวเสื้อช้ินหนาและชิ้นหลังจะแยกกัน โดยดานขางจะผาตั้งแต
ชายจนถึงเอวทั้งสองขางและติดพูสีแดง สวนดานหลังเปนผาผืนเดียวยาวคลุมสนเทา แขนยาว รอบปลายแขน
จะขลิบดวยผาสีขาว แดง ดํา และเดินดวยดายที่สานขึ้นเองสีขาว - แดง ( อาจมีสีอื่นดวย) กระดุมเสื้อจะทําดวย
เงินเปนแผนสี่เหลี่ยมทําที่เกี่ยวดานใน เสื้อตัวหนึ่งจะใชกระดุม ๑๒ อัน สวนมากจะติดเฉพาะเสื้อที่ใชในงาน
สําคัญๆ เทานั้น โดยทั่วไปจะใชเข็มกลัด
๓. ผาโพกศีรษะ ( ฆองเปว) 
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จะเปนผาสีดํา มีความยาวประมาณ ๔ - ๕ วา กวางประมาณ ๑ ฟุต ปลายผาทั้งสองขางจะปกดวย
ลวดลายสวยงาม การโพกศีรษะของเมี่ยนมี ๒ แบบ คือ แบบหนึ่งจะโพกแบบวนรอบๆ ศีรษะ แลวปลอยให
ชายผาที่มีลวดลายโผลมาสองขางซาย- ขวา สวนอีกแบบหนึ่งนั้น มีลักษณะคลายกากบาท จะไมปลอยชาย
ออกมาแตจะมีการปกลวดลายเมื่อโพกศีรษะแลวลายจะอยูกลางหนา ผากพอดี
๔ . ผาพันเอว ( หละ ซิน) 

จะมีลักษณะเชนเดียวกับผาโพกศีรษะวิธีการนุง จะสวมกางเกงกอน แลวโพกศีรษะ จากนั้นสวมเสื้อ 
แลวพันดวยผาพันเอว โดยมัดแลวปลอยชายทั้งสองขางไวขางหลัง สวนเสื้อสองแผนหนาก็จะมวนแลวผูกเอว
ไว เพื่ออวดลวดลายที่สวยงามของกางเกง 

 
เครื่องแตงกายหญิงเผาเมี่ยน กลาวไดวา หญิงสาวนิยมแตงกายใหสวยงามอยูเสมอ เส้ือ

ผูหญิงมีสีดําหรือสีน้ําเงินหลวม แขนยาว มีขลิบแดงที่ปลายแขน คอเสื้อผาหนาติดพูไหมพรมสีแดง
ขนาดใหญจนถึงเอว เสื้อดานหลังปลอยชายยาวถึงเทา สวนดานหนาเก็บพันไวที่เอว นุงกางเกงขายาวปก
ดวยลวดลายวิจิตรหลากสีสวยงาม เส้ือผาผูหญิงของเมี่ยนจะมีราคาแพง เพราะใชเวลาในการปกลวดลาย
นานมาก สําหรับเครื่องประดับทําดวยเงินและเหรียญเงินทั้งส้ิน มีผาโพกหัวพันรอบศรีษะสีดํา ปก
ลวดลายขลิบขอบผา สวมกําไลเงิน และหวงคอ 

1.4.2 เคร่ืองแตงกายบุรุษชนเผาเมี่ยน 
ชาวเมี่ยนผูชาย จะสวมเสื้อตัวหลวมๆ คอกลม ช้ินหนาหออกออมไปติดกระดุมลูกตุมเงิน 

8-10 เม็ด เปนแถวดานขวา กางเกงเปนกางเกงขากวย ตัดเย็บผาทอมือยอมครามสีน้ําเงินหรือสีดํา จะมี
ลายปกและกระเปาติดอยูดานหนา (ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 25 จังหวัดนาน. 2554: ออนไลน) 

มูลนิธิกระจกเงา (2554: ออนไลน) กลาวถึง การแตงกายของชายเผาเมี่ยนวา 
 

ประกอบไปดวยเสื้อตัวสั้นหลวม คอกลมชิ้นหนาหออกออมไปติดกระดุมลูกตุมเงินถึงสิบเม็ด เปน
แถวทางดานขวาของรางในบางที่อาจนิยม ปกลายดอกที่ผืนผาดวย แลวสวมกับกางเกงขากวยทั้งเสื้อ และ
กางเกงตัดเย็บดวยผาฝายทอมือยอมครามสีน้ําเงิน หรือยอมดําคนรุนเกายังสวมเสื้อกํามะหยี่ในงานพิธี แตยิ่ง
อายุมากขึ้นเสื้อของชายเมี่ยนก็จะลดสีสันลงทุกทีจนเรียบสนิท ในวัยชราบุรุษเมี่ยนจะใชผาโพกศีรษะในงาน
พิธีเทานั้น เครื่องแตงกายเด็ก ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะมีการแตงกายที่คลายกับแบบฉบับของการแตงกาย 
ผูใหญทั้งหญิง และชาย เพียงแตเครื่องแตงกาย ของเด็กจะมีสีสันนอยกวาบาง เชน เด็กหญิงอาจจะยังไมปก
กางเกงให เพราะยังไมสามารถรักษาหรือดูแลใหสะอาดได จึงเปนการสวมกางเกง เด็กธรรมดาทั่วไป สวน
เด็กชายก็เหมือนผูใหญ คือ มีเสื้อกับกางเกงและที่ไมเหมือนคือเด็กชายจะมีหมวกเด็ก ซึ่งทั้งเด็กหญิงและ
เด็กชายจะมีการปกก็มีลักษณะคลายกัน แตหมวกเด็กผูชายจะเย็บดวยผาดําสลับผาแดง เปนเฉกประดับดวยผา
ตัดเปนลวดลายขลิบริมดวยแถบไหมขาวติดปุยไหมพรมแดงบน กลางศีรษะ หรือมีลายเสนหนึ่งแถวและลาย
ปกหนึ่งแถวสลับกันอยางละสองแถว สําหรับหมวกเด็กหญิงมีลายปกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแถว หรือสองแถวและ
จะมีผาดําปกลวดลายประดับไหมพรมสีแดงสดบนกลางศีรษะและขางหู 
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สมัย  สุทธิธรรม (2530: 21) กลาวถึงเครื่องแตงกายชายเผาเมี่ยนวา ผูชายเมี่ยน สวมกางเกง
ขายาว แบบจีน เส้ือดําผาอก ปายไปทางดานขาง ขลิบขอบเปนลวดลาย สวมหมวกกลม ใสกําไลเงิน เมื่อ
เกิดความรักตอหญิงสาวผูใด หนุมเมี่ยนมักถอดกําไลมอบใหแกหญิงคนรัก เพื่อแสดงถึงความรักแท  

สอดคลองกับศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 25 จังหวัดนาน (2554: ออนไลน) กลาวถึงเครื่อง
แตงกายชายชาวเมี่ยนวาประกอบดวย 
 

เครื่องแตงกายของผูชายเมี่ยน ประกอบดวย 

๑. การเกง ( โหว) กางเกงของผูชายมีลักษณะแบบกางเกงขากวย ไมปกลวดลาย ใชผาสีดํา หรือสีกรม 

๒. เสื้อ ( อลุย) ตัวเสื้อจะเปนผาทอสีดําหรือสีกรม แขนยาว ปลายแขนกุนดวยผาสีขาว - แดง- ดํา เชนเดียวกับ
ชายเสื้อ มีกระเปา ๒ ขางปกดวยลวดลายตัวเสื้อผาคลายเสื้อคนจีน ใชกระดิ่งเงินติดเปนกระดุม 

 

กลาวไดวา ผูชายชาวเมี่ยนมักจะนุงกางเกงสีดําขายาว ขลิบขอบขากางเกง ดวยไหมสีแดง 
สวมเสื้อดําอกไขวแบบเสื้อคนจีน ติดกระดุมคอและรักแรเปนแนวลงไปถึงเอว เส้ือยาวคลุมเอว มี
เครื่องประดับเปนกําไลเงิน 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  เครื่องแตงกายชนเผาเมีย่น 
 

ที่มา: สมัย  สุทธิธรรม.  (2541). สารคดีชีวติชนกลุมนอยบนดอยสูง เยา. หนา20. 
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ภาพประกอบ 5  บุรุษ สตรีชนเผาเมี่ยน 
 

 ที่มา: เครือขายขอมูลกาญจนาภิเษกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี. (2554).  กลุมชาตพิันธุลําปาง.  (ออนไลน). 

 
1.5 ชาวเมี่ยนกับศิลปะและความชํานาญ 

ในจํานวนชาวเขาดวยกันแลว เมี่ยนนับวาเปนเผาที่มีฝมือในดานการชางมากที่สุด เปน
ชางเหล็กฝมือดี ทําเสียม จอบ ขวาน จนกระทั้งสามารถทําปนแกปใชเองได สามารถทํากระดาษจากตน
ขาวและประดิษฐเครื่องประดับตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องเงินเชน กําไล สรอยคอ เครื่องประดับบนเสื้อผา 
ฯลฯ ไดอยางดีเยี่ยม ดวยลวดลายที่สวยงามผูหญิงเมี่ยนทุกคนจะปกลวดลายลงบนผาสําหรับสวมใส 
หรือที่เรียกกันวา “เย็บดอก” การเย็บดอกนี้เปรียบเสมือนงานอดิเรกยามวางของหญิง ไมวาจะมีเวลาวาง
มากนอยเพียงใด พวกเมี่ยนจะตองเอาผามาเย็บดอกอยูตลอดเวลา ลวดลายที่ปกนี้มีสีสันงดงามแทบจะ
กลาวไดวาเปนลักษณะประจําของเผาเมี่ยนจริงๆ ผูหญิงเมี่ยนทุกคนจะตองเย็บดอกเปน และที่แปลกกวา
การฝมือชนิดอ่ืน ๆ ก็คือการปกลวดลายนี้แทบจะไมตองมีการฝกหัดถายทอดกันเลย เหมือนกับคนไทย
พื้นราบที่สามารถรูศิลปะมวยไทยมาแตกําเนิดนั่นเอง  

ปจจุบันนี้ความงามของลายปกเมี่ยนนี้เปนที่สนใจของประชาชนอยางมาก โดยเฉพาะ
ชาวตางชาติจะนําลายปกตาง ๆ นี้ไปเย็บปกเปนผาปูโตะและลวดลายเสื้อผา ฯลฯ ซ่ึงดูดีและงดงามมาก 
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นอกจากงานฝมือ การปกผา การทอผา และงานประดิษฐ งานเครื่องเงินเครื่องประดับแลว 
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ (2518: 28) กลาวถึงความชํานาญของเผา
เมี่ยนไววาศิลปะของเมี่ยนที่ถนัดอีกชนิดหนึ่งก็คือ การรองเพลง เนื้อเพลงแตละบทไพเราะมีความหมาย
ลึกซึ้ง ทั้งเปนการแสดงถึงวัฒนธรรมอันสูงของชาวเขาเผานี้ดวย 

 
สําหรับการดนตรีก็มีเครื่องดนตรีอยางชาวจีน คือ พิณแบบจีน ปขวา ฆอง ผาง ฯลฯ ไมมีแคนอยาง

ชาวมูเซอและชาวแมว เครื่องดนตรีเหลานี้ใชเฉพาะเวลาแจงใหดวงวิญญาณหรือบรรพบุรุษ หรือดวง
วิญญาณผูตายไปใหม ๆ มารับเครื่องเซนและมีงานพิธีขึ้นปใหม งานแตงงาน ฯลฯ สวนผูหญิงมีเครื่องเปา
ดวยปากเล็ก ทําดวยทองแดงขนาดซี่ไมขีดไฟ ใชปากคาบ ใชนิ้วขางหน่ึงดีดกังวานอยางแผวเบา เปนเครื่อง
ดนตรีแหงความรักคือ ใชเปนอาณัติสัญญาระหวาชายหนุมกับหญิงสาวใหออกไปพบกันเวลาค่ําคืนเทานั้น  

 

กลาวไดวาชาวเมี่ยนเปนชนเผาหนึ่งที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีศิลปะ มีความประณีต 
เปนเอกลักษณที่โดดเดน ดวยงานอดิเรกที่เกี่ยวกับศิลปะ จึงทําใหมีการแตงกายที่มีลักษณะพิเศษเปน
เอกลักษณ ไมวาจะเปนสีสันเครื่องแตงกาย ลวดลายปกบนผืนผาเครื่องแตงกาย และการประดับประดา
เครื่องเงิน ซ่ึงเหลานี้ลวนแสดงออกวาชาวเมี่ยนเปนชนชาติที่มีสุนทรียะ  

 

2. งานหัตถกรรมชาวเขาเผาเมี่ยน : ผาปก 
2.1 การตกแตงเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย 

เสื้อผาของชาวเมี่ยนมักจะนิยมทอใชกันเองโดยการยอมผาขาวใหเปนสีดํา ซ้ึงใชเปลือกไม
ประดู ขี้เถา และขาวเหนียวดํา (ขาวเปลือก)  

 นําขี้เถามาแชน้ํา ใหขี้เถาตกตะกอนแลวเทน้ําใสๆ เก็บใสภาชนะ นําไปตมใหเดือดใส
เปลือกประดูลงไป ตําขาวเหนียวดําใหละเอียดใสลงในภาชนะที่ตมเสร็จแลวก็นําผาขาวลงไปก็จะไดผาดํา
สีไมตกมาใชเย็บเสื้อผา (สมัย  สุทธิธรรม. 2541: 23) 

ปจจุบัน มีการติดตอส่ือสารกับคนนอกเผามากขึ้น โดยเฉพาะคนเมือง ชาวเขาเผาเมี่ยนจึง
นิยมซื้อผาดํามาจากตลาดเองเพื่อนํามาตัดเสื้อผาใส ดังนั้นการยอมสีผาจึงมักไมคอยเห็นกันในหมู
ชาวเขา 

มูลนิธิกระจกเงา (2550: ออนไลน) กลาวถึง การตกแตงเสื้อผาเครื่องแตงกายของเมี่ยนวา 
 

เสื้อผาจากตํานานที่บันทึกไวในหนังสือเดินทางขามเขตภูเขา [เกีย เซ็น ปอง] ที่เมี่ยนไดคัดลอกกัน
ตอ ๆ มาจนถึงทุกวันนี้ ระบุใหลูกหลานเมี่ยน ปกปดรางกายของผันหู ผูใหกําเนิดเมี่ยน โดยใชเสื้อลายหาสี
คลุมราง เข็มขัดรัดเอวผาเช็ดหนาลายดอกไมผูกที่หนาผาก กางเกงลายปดกน ผาลายสองผืนปดที่ขา เช่ือกัน
วาจากตํานานนี้เองทําใหเมี่ยนใชเสื้อ ผาคาดเอวผาโพกศีรษะ และกางเกงที่ปกดวยหาสี 
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สมัยกอนเมี่ยนการคมนาคมการคาขายยังไปไมถึงบนดอย สวนใหญเมี่ยนนิยมใชสีปกลาย เพียง 5 
สีเทานั้น คือสีแดง สีเหลือง สีน้ําเงินสีเขียวและสีขาวในชวงสองทศวรรษ ที่ผานมานี้เมี่ยนนิยม ปกลายผา
เพิ่มมากขึ้นและใชสีตางๆเพิ่มขึ้นมากอีกดวยการปกลายและการใช สีสันในการปกลายใน แตละทองถิ่นจะ
แตกตางกันบางตามความนิยมของแตละทองถิ่น การปกลายเสื้อผาทุกวัน นี้หญิงเมี่ยน ก็ยังคงแตงกายตาม
แบบฉบับที่ระบุไวในตํานานไดอยางเครงครัด ผาที่เมี่ยนนํามา ปกลายเปนผาทอมือ กลาวกันวาเมี่ยนเคยทอ
ผาใชเอง แตเมื่ออพยพเขามาอยูในประเทศไทย แลวคนพบวาผาทอมือของ ไทลื้อที่มีถิ่นฐานอยูในประเทศ
พมา และประเทศไทยเหมาะ แกการปกลายจึงไดซื้อผาทอมือ ของไทลื้อมายอมและปกลายจนกลายเปน
ความนิยมของเมี่ยนไป 

เมี่ยนมีลักษณะการแตงกาย การใชสีสัน จะแตกตางกันบางเพียงเล็กนอย เมื่อแตงกายตามจารีต
ประเพณีก็พอจะทราบไดวามีถิ่นฐานอยูในทองที่ใด หรืออยูในกลุมใด แตมีบางที่กลุมที่อาศัยอยูใกลเคียงกัน
จะมีการลอกเลียนแบบซึ่งกันและกัน บางการปกลายเมี่ยนจะจับผา และจับเข็มแตกตางกับเผาอื่น ๆ เมี่ยนจะ
ปกผาจากดานหลังผาขึ้นมา  

ยังดานหนาของผาเมี่ยนจึงตองจับผาใหดานหนาควํ่าลง เมื่อปกเสร็จแตละแถวแลวก็จะมวน และ
ใชผาหอไวอีกช้ันหนึ่งเพื่อปองกันสิ่งสกปรกตาง ๆ การปกลายเสื้อผาเพื่อใชทําเปนเครื่องแตงกาย และของ
ใชตามจารีตประเพณี เมี่ยนมีวิธีการปกลาย สี่ แบบคือ การปกลายเสน [กิ่ว กิ่ว] การปกลายขัด [โฉง เกียม] 
การปกลายแบบกากบาท [โฉง ทิว] และการปกไขว [โฉง ดับ ยับ] 

การเรียกช่ือลายปก ในการปกลายสตรีเมี่ยนจะตองจดจําช่ือ และวิธีการปกลายไปพรอม ๆ กัน 
สําหรับการปกลายขัด [โฉง เกียม] และลายกากบาท [โฉง ทิว] สวนใหญจะเปนลายเกาที่ช่ือเรียกเหมือนกัน 
แตสําหรับลายไขว [โฉง ดับ ยับ] นั้น เมี่ยนอาจนําลักษณะเดนของแตละลายปกเดิมมาปรับปรุง หรือปก
เพิ่มเติมใหลายปกใหมอีกลายหนึ่ง และใหสีสันสวยงามตามใจตนเองชอบ โดยอาจตั้งช่ือใหมก็ได 
นอกจากนี้สตรีเมี่ยนบางคนที่มีความเฉลียวฉลาดอาจประดิษฐลายปกใหม ๆ ขึ้นมาโดยการนํา 
สวนประกอบของลายตาง ๆ มาประกอบเขาดวยกัน หรือดัดแปลงเปนลายปกใหมแลวต้ังช่ือเรียกใหม แต
โดยทั่วไปแลวจะเรียกช่ือที่คงลักษณะเดนของลายเดิม เชน ลายปกหมวกขององคผูบริสุทธิ์ทั้งสาม [ฟามกุน] 
เปนลายที่ปรับปรุงมาจากลายฟามซิง บางครั้งลายปกแบบปกไขวแตละลายนี้มีลายละเอียดแตกตางกันไป 
บางหมูบานที่มีขนาดใหญ แตละกลุมอาจเรียกช่ือที่แตกตางกันดวย และบอยครั้งพบวาเมี่ยนเรียกช่ืออยาง
เดียวกัน แตเปนลายปกแตกตางกันก็มี แตอยางไรก็ตามชื่อลายปกที่เมี่ยนเรียกกันจะมีความหมายที่สัมพันธ 
หรือเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ คือ ความเชื่อ วิธีการปกลาย พืชผลทางการเกษตร 
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ภาพประกอบ 6  การปกผาของหญิงชาวเผาเมี่ยน 
 

ที่มา: สมัย  สุทธิธรรม.  (2541).  สารคดีชีวิตชนกลุมนอยบนดอยสูง เยา. หนา25. 
 

การตัดเย็บการปกลายและการใชสีในการปกลายเครื่องใชตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และ
ใชในพิธีกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีบวช (กวาตง) พิธีแตงงาน เชน ผาตมผาเปนผาคลุมวางทับ
โครงไวบนศรีษะของเจาสาวในพิธีแตงงานแบบใหญ ฯลฯ แตที่เมี่ยนนิยมปกลายมีผาหอเด็กสะพายหลัง 
(ซองปุย) และถุงใสเงิน (ยานบั่ว) และสิ่งที่เมี่ยนนํามาตกแตงคือ การถักเสนดาย คลายดิ้นใชสําหรับติด
ปลายชายเสื้อผาในการใชผาตัดแปะเปนวิธีการอันเกาแกของเมี่ยน ที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน
สวนใหญเมี่ยนที่พันหัวแบบหัวแหลม (กองเปลวผาน) จะนิยมการตัดปะสวนการใชพูประดับสตรีเมี่ย
นทุกกลุมจะติดพูกอนกลม สีแดงเปนแถวยาวและสรอยลูกปดติดพูหอย อาจจะใชไหมพรมสีแดง
จํานวนเสนคูตั้งแต 2-8 เสนติดที่ชายเสื้อตรงขางเอว (พิพิธภัณฑชาวเขา. 2554: ออนไลน) 

การตกแตงเสื้อผาเครื่องแตงกายของชาวเมี่ยน ไดกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของ
ชาว  เมี่ยนอยางแยกไมออกโดยเฉพาะสตรีชาวเมี่ยน เวลาวางสวนใหญจะหมดไปกับการปกเสื้อผาของ
ตน เสื้อผาของชาวเมี่ยนแตละชุดจึงแสดงออกถึงการสรางสรรคความงามทางศิลปะ มีทั้งลวดลายปก 
เครื่องเงินตกแตงตาง ๆ เรียกไดวา ชุดของชนเผาเมี่ยนเปนชุดชาวเขาที่มีความสวยงามอยางยิ่งชุดหนึ่ง 
 2.2  การปกผาของชาวเขาเผาเมี่ยน 
  ชาวเขาเผาเมี่ยน  เปนชาวเขาที่มีความสามารถในการประดับเครื่องแตงกายดวยวิธีการปก
ลายมากที่สุด   (สุจิรา  ประยูรพิทักษ. 2520) ทั้งยังมีวิธีการปกที่นาสนใจ กลาวคือ ในการปกจะดําเนิน
กรปกทางดานหลังของผาโดยที่ไมเห็นลายดานหนาจนกวาจะพลิกกลับมาดูลายปกนั้น (พอลและลีแวน 
ลูอิส. 2528)  
  มงคล  จันทรบํารุง (2534: 30) ไดกลาวถึงวิธีการปกผาของเมี่ยนที่แตกตางจากชาวเมือง
โดยทั่วไป ดังนี้ 
  การปกผาของเยาจะไมปกขึ้นปกลงเหมือนกับที่คนไทยนิยมปกกัน แตเมี่ยนจะปกผาจาก
ดานหลังไปยังดานหนาของผา การปกลายสวนใหญของเมี่ยนจะใชเข็มสอดจากดานบนลอดเสนฝาย
ทะแยงขั้นมาดานบนโดยใหเข็มทํามุมกับผาที่แคบที่สุด แลวจึงดึงเข็มขึ้นเพื่อปกใหม ดังนั้น การจับผา
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ของเมี่ยนจึงตองใชดานหนาของผาคว่ําลง โดยใชนิ้วหัวแมมือจับขางบน (ดานหลังของผา) แลวใชนิ้วทั้ง 
4 รองลางเอาไว เมื่อปกเสร็จแลวแตหละแถวจะพับผาหอไว ซ่ึงบางคนอาจไมเคยมองดูดานหนาของลาย
ปกเลยตั้งแตตนจนจบ 
  การปกลายของเมี่ยนมีวิธีการปกอยูหลายแบบ ซ่ึงทําใหเกิดลวดลายที่แตกตางกันไป แตจะ
มีอยู 4 วิธีหลักคือ (มงคล จันทรบํารุง. 2534: 31) 
  1. การปกลายเสน (กิ่ว กิ่ว) คือ การปกลายโดยฝเข็มสม่ําเสมอเปนเสนตรง 
  2. การปกลายขัด (โฉงเกียม) คือ การปกลายโดยสอดเข็มขึ้นลงขัดกับเสนผาจะปกไดทั้ง
ตามแนวนอนและแนวตั้ง 
  3. การปกลายสอง (โฉง ทิว) คือ การปกผาโดยสอดเข็มลอดผา 2 เสน แลวดึงปลายเข็มขึ้น 
จากนั้นสอดเข็มลอดผาอีก 2 เสน อยางสม่ําเสมอไมวาตามแนวนอนหรือแนวตั้ง  
  4. การปกไขว  (โฉง ดับ ยับ) คือ การปกลายแบบสอดเข็มขึ้นลงขามเสนผาครั้งละสอง
เสน โดยใหฝเข็มไขวกันเปนกากบาท 
  ลวดลายตางๆ ที่เกิดขึ้นจาการนําวิธีการปกลายทั้ง  4  แบบมาผสมกันอาจใชเพียงสองหรือ
สามแบบก็ได ลวดลายที่ไดมีช่ือเรียกตางกันไป แตจะมีมาตราฐานที่เปนลายหลักอยู สวนมากมักเปน
ลายเกาทํากันมานานและสวนใหญมีช่ือเรียกเหมือนกันทุกหมูบาน สวนลายใหมๆ ที่คิดขึ้นมักตั้งชื่อขึ้น
เอง เวนแตลวดลายนั้นยังคงลักษณะเดนของลายเดิมไวมากก็ยังคงเรียกชื่อเดิมเขามาผสม เชน ลายปก 
“ฟามซิงถุน” จะเปนลวดลายที่ปรับปรุงมาจากลาย “ฟามซิง” เปนตน การเรียกชื่อลายปกสวนใหญชาว
เมี่ยนนิยมตั้งชื่อที่มีความหมายสัมพันธหรือเกี่ยวกับส่ิงตางๆ เชน ลาย “จางแพงดับยับ” (ลายปกไขวลาย
ตะแกรง), ลาย “บองเบี้ยวทิว” (ปกลายเมล็ดขาว) เปนตน (มงคล จนัทรบํารุง. 2534: 37) 
  ในเรื่องราวการถายทอดการปกลาย พอลและอีแวน  ลูวีส (2528: 138) ไดกลาวไวพอ
สังเขปวา “มารดาจะเปนผูถายทอดฝมือ และวิธีการปกใหแกลูกของตน เดกหญิงจะเริ่มหัดปกตั้งแตอายุ
ประมาณ 5ป โดยเริ่มจากลายมาตราฐานทั้ง 5 (โฮวจาว)กอน แลวจึงแตกแขนงลวดลายออกไปตามความ
ชํานาญ” ดังนั้นการถายทอดการปกผาของชาวเมี่ยนจึงเปนการถายทอดจากมารดาสูบุตร (Jacqueline 
Butler-Diaz. 1981) 
  มงคล จันทรบํารุง (2534: 29-31) ไดอธิบายถึงลายปกวา เมื่อเด็กอายุได 4-5ป ก็เร่ิมสนใจ
การปกผาโดยเริ่มชวยเหลือดวยการหยิบดาย เข็ม และผา อาจคอยถามไถบาง ผูเปนมารดาก็สนับสนุน
โดยกรหาผาที่มีเสนใยขนาดใหญมาใหลองฝกปกลายกอน ซ่ึงอาจใชเศษกระสอบขาวที่ทิ้งแลว หรือเศษ
ผาเกาๆ ก็ได เมื่อเรียนรูกรจับเข็ม และการจับผาไดถูกวิธีแลวกเร่ิมหัดปกลาย ซ่ึงสวนใหญมักจะเริ่มหัด
ปกลายตามลําดับ ดังนี้ 
  1. การปกลายเสน (กิ่ว กิ่ว) 
  2. การปกลายขด (โฉง เกียม) 
  3. การปกลายสอง (โฉง ทิว) 
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  4. การปกลายไขว (โฉง ดับ ยัด) 
  นอกจากนั้น มงคล  จันทรบํารุง ยังไดใหขอสังเกตุเกี่ยวกับการถายทอดการปกลายของ
ชาวเขาเผาเมี่ยนไววา “การถายทอดและการเรียนรูการปกลายของเมี่ยนเปนการหลอเหลอมทางสังคม
มากกวาการสอนแบบเปนทางการ”  
  มงคล จันทรบํารุง (2535: 3) ไดอธิบายถึงสี และการแตงกายของเยาแตละกลุมวามีความ
นิยมสีที่ใชปกบนการงเกงของสตรีตางกัน เชน “กลุมเชียงราย – พะเยา – นาน” นิยมใชสีเฉดสีแดงมา
กวาสีอ่ืนๆ “กลุมเชียงใหม – เชียงราย” นิยมใชสีอ่ืนๆ มากกวาสีแดง สวน “กลุมอพยพหนีภัยสงคราม” 
นิยมใชสีเฉดสีเขียวมากกวาสีอ่ืน 
  แตโดยท่ัวไป การใชสีในการปกลายยังนิยมใชกันหลายๆ สีในผาผืนหนึ่ง เพียงแตจะใชสี
เฉดใดเฉดหนึ่งมากวาสีเฉดอื่นเทานั้น สวนสีที่นิยมใชกันแตเดิม สวนใหญนิยมใชสีเพียง 5สี เทานั้นคือ 
สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน สีเขียว และสีขาว ยกเวนการปกลายในสวนปลายกางเกงมีการใชสีดําในลายปก
ดวย จนกระทั้งในชวงสองทศวรรษที่ผานมาเริ่มนิยมใชสีอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น 
  ช่ือเรียกสีของเมี่ยนมีช่ือเรียกเพียง 7สี คือ ชิ(สีแดง), ยาง(สีเหลือง), บั๊ว(สีน้ําเงิน), แมง(สี
เขียว). หลัว(สีมวง), เจี้ย(สีดํา) และ แปะ(สีขาว) สวนสีใดที่เขมออนตางกัน จะใชคําวา โก(สีแก) และ 
หลุน(สีออน) ตอทายชื่อสีนั้นๆ (มงคล จันทรบํารุง. 2534: 40) 
  ธีรพันธ ล. ทองคํา (2535) ยังไดอธิบายถึงทัศนะคติตอสีของชาวเมี่ยนวา “มีทัศนคติบวก
ตอสีสด ถาเปนสีออนหรือสีตุนชาวเมี่ยนมีความเห็นวา นาเกลียดไมชอบ สวนสีเขมและสีออนชาวเมี่ย
นชอบสีเขมมากกวาสีออน” ดังจะเปนวาผาปกของชาวเมี่ยนมักใชสีสดมากกวาสีที่มีความออนหวาน 
กลมกลืน ซ่ึงเปนรสนิยมความชอบที่ตางไปจากชาวไทยพื้นราบ ดังนั้นเพื่อเปนการเอาใจชาวไทยพื้น
ราบหรือนักทองเที่ยวที่มาหาซื้อผาปก สตรีเยาในปจจุบันจึงหันมาปกโดยใชสีตามความนิยมของผูซ้ือ
มากยิ่งขึ้น การใชสีจึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใชเพียงไมกี่สีมาเปนใชสีไดทุกสีตามใจผูซ้ือ เปนเหตุใหการใช
สีในการปกลายของสตรีเมี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ความชื่นชอบเรื่องการใชสีที่ปรากฏวาปจจุบันนิยมใชสีทุกสีในการปก สวนหนึ่งมาจาก
การที่ชาวเยาติดตอกับสังคมภายนอกมากขึ้นทําให รสนิยม ทัศนคติบางอยางเปลี่ยนไป และสวนหนึ่งมา
จากการปกผาเพื่อเอาใจผูซ้ือ และปจจุบันจะพบวา ผูสอนสวนใหญไมบังคับเรื่องการใชสีของดายในการ
หัดปก แตใหความสําคัญในสวนของการปกถูวิธี และลวดลายที่ถูกตองมากกวา แตเมื่อปกลายที่เปนลาย
บังคับ เชน ลายบริเวณปลายขากางเกง(โฮวจาว) แลว การปกจะตองใชลวดลายทีเปนไปตามโครงสรางที่
กําหนด และใชสีที่กําหนดดวยเชนกัน โดยที่บริเวณขอบกางเกงหรือท่ีเมี่ยนเรียกวา “ทาง” ตองใชดายสี
แดง สวนลายถัดขึ้นมาจะใชสีดํา และสีขาวสลับกัน อาจใชสีอ่ืนปนบาง เชน สีแดง สีน้ําเงิน เปนตน 
(มงคล จันทรบํารุง. 2534) 
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  ในการถายทอดการปกผาผูสอนจะบอกชื่อลายและความหมายของลายที่สอนแกผูเรียน
ทราบ แสดงวาผูสอนไมไดสอนใหผูเรียนปกผาเปนแตเพียงอยางเดียว แตยังถายทอดความหมาย
ความสําคัญของลายใหแกผูเรียนอีกดวย เนื่องจากการปกผาของชาวเมี่ยนไมมีการเขียนเปนตํารา ดังนั้น
ผูสอนจึงพยายามถายทอดสิ่งที่ตนรูทั้งดานฝมือ และความเชื่อแกผูเรียนใหมากที่สุด เพื่อเปนการดํารง
รักษาการปกผาอันเปนเอกลักษณของเผาใหมีสืบตอไป ดังนั้นในการหัดปกลายแตละลาย ผูเรียนจะตอง
จดจําชื่อลายไปพรอมกัน ลายปกที่ใชวะปกแบบลายขัด (โฉงเกียม) และลายสอง(โฉงทิว) สวนใหญจะมี
ช่ือเรียกเหมือนกันในทุกหมูบานเพราะเปนลายปกแบบดั่งเดิม สวนลายปกที่ใชวิธีลายปกไขว (โฉงดับ
ยัด) จะมีช่ือเรียกมาก เนื่องจากเปนวิธีที่สามารถพลิกแพลงและสรางลายใหมๆได ช่ือลายปกบางลายมี
ความหมายในตัว โดยมีความหมายที่สัมพันธหรือเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เชน ลายฟามชิง (ผีสามดาว) มี
ความหมายเกี่ยวของกับการนับถือภาพผีใหญ ซ่ึงเปนภาพวาดเทพยดา และเทพเจาตางๆทั้งหมด 17ภาพ 
แตจะมีภาพสําคัญที่สุด 3ภาพ เรียกวา “ฟามซิง” หรือผีสามดาว, ลายบงเบียวทิว (ลายเมล็ดขาว) มี
ความหมายเกี่ยวของกับพืชผล เปนตน (มงคล จันทรบํารุง. 2534) 
  ผูสอนปกผาสวนใหญเห็นวา ลายเสน (กิ่ว กิ่ว) เปนลายที่สอนงายที่สุด เนื่องจากลาย กิ่ว 
กิ่ว เปนเพียงลายเสนใหฝเข็มสม่ําเสมอเปนลายเสนตรง ทําโดยการสอดเข็มแลวปกถอยหลังมา 2เสน 
ปกเข็มลงสอดทะแยงเสนฝาย 4เสน แลวถอยหลังมาอีก 2เสน ทําเชนนี้ตลอดไปจนเสร็จในหมูบานอื่น
บางหมูบานนิยมปกลาย กิ่ว กิ่ว 2คร้ังซอนกันโดยปกยอนกลับโดยใหฝเข็มหนาขึ้น เรียกวา “ขวางเจียม” 
(มงคล จันทรบํารุง. 2534: 32)  
 
3.  งานหัตถกรรมชาวเขาเผาเมี่ยน: เครื่องประดับเงินชนเผาเมี่ยน  
 พอลและอีเลน ลูวิส (2528: 31) กลาววา ชาวเขาคงไมเปนชาวเขาหากไมมีเครื่องประดับเพราะ
เครื่องประดับเปนสวนสําคัญของการแตงกายของชาวเขา เพื่อแสดงใหผูอ่ืนไดรับรูถึงประสิทธิภาพและ
ความสามารถของผูนําครอบครัว ความร่ํารวยม่ังคั่งในครอบครัวของตนเอง อีกทั้งเหตุที่เครื่องประดับ
ไดรับความนิยมถึงเพียงนี้ในหมูของชาวเขาเพราะโลหะเงินยังเปนตัวกลางในการซื้อขายอยางเดียวที่
ชาวเขามั่นใจและเชื่อถือไดดวยเหตุที่วาชีวิตของชาวเขาเต็มไปดวยเหตุการณล้ีภัยไมมีถ่ินฐานอัน
แนนอน จึงทําใหโลหะมีคาเชนเงินเทานั้นที่ชาวเขาจะนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนปจจัยอ่ืนๆในการ
ดํารงชีวิตไดไมวาในที่ใด ชาวเขาจึงตองหาวิธีการนําเงินติดตัวไปดวยทุกแหงหนในทุกรูปแบบ ทั้งเงิน
แทง เงินเหรียญ กลองยาสูบ กลองยาเสนหรือฝน และเครื่องประดับซ่ึงมีวิธีนํามาตกแตงรางในรูปแบบ
ตางๆ เชน ชาวเขาเผาลีซอ จะสวมใสสรอยและเหรียญระโยงรยางคสวมทับซอกันจนแทบจะคลุมรางมิด 
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 เมี่ยนก็เหมือนกับพวกชาวเขาอื่นๆ ในประเทศไทยที่นิยมใชเครื่องประดับเงิน (Margaret. 
1978: 179) แตสําหรับเมี่ยน เงินไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันมานานแลวจนกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดวาในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ที่มีการเลี้ยงผีฟา และเล้ียงผีใหญตองใช
เงินแทง เหรียญเงิน หรือ เครื่องประดับที่เปนเงินอยางใดอยางหนึ่งใสขาสารหอดวยผาขาวซึ่งเรียกวา “ซิ 
เกี๋ยน” มาเปนเครื่องเซนไหวอยางหนึ่งดวย ในพิธีแตงงานก็เชนกัน เริ่มตั้งแตการหมั้น ตองหมั้นดวย
กําไลเงินและแทงเงินกอน คาสินสอดทองหมั้นก็กําหนดดวยคาเงินแทง (ฮาง)  ในพิธีแตงงานแบบใหญ
ทั้งเจาบาวและเจาสาวตองติดแผนเงินที่เรียกวา “ยาน เปยง” (ดอกไมเงิน) ที่ผาโพกศีรษะเจาบาว และผา
คลุมหนาของเจาสาวตามลําดับ นอกจากนี้แลวบิดามารดายังนิยมใชเหรียญเงินหรือกระดุมเงินติดที่
หมวกเด็กของทั้งเดกหญิงและเด็กชาย ทําเปนเครื่องลาง เพื่อปองกันผีรายมารบกวนเด็ก ในสมัยกอนที่
เยาติดตอคาขายกับจีนฮอ ยังใชเงินเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา ซ่ึงมีเงินแถบ (เงินรูปของ
อินเดีย) และเงินหมัน (เงินฟรังอินโดจีน) เงินจึงเปนสิ่งกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจของเมี่ยนดวย 
 เมี่ยน เชื่อวา เงินเปนกุญแจไปสูความสําเร็จทั้งในโลกมนุษยและโลกของวิญญาณ กลาวคือ 
ชาวเมี่ยนเชื่อวาในขณะที่มีชีวิตในโลกมนุษย ถาหากไดจายเงินเพื่อทําบุญอยางเพียงพอ แลว เมื่อตายไป
แลววิญญาณจะไดรับการเคารพนับถือจากดวงวิญญาณทั้งหลาย และอาศัยอยูในโลก วิญญาณอยางมี
ความสุข  ผูที่ไดรับการนับถือในสังคม เมี่ยนตองมี ลักษณะอยู 3 ประการ คือ มีฐานะการเงินดี มีความ
เฉลียวฉลาด และมีความเมตตากรุณา (หนวยพัฒนาสังคมเขต2 กาญจนบุรี. 2554: ออนไลน) 
 สอดคลองกับ ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2518: 68) กลาววา พวกเมี่ยน ถือวาเงินเปนกุญแจนําไปสู
ความสําเร็จ ทั้งในโลกมนุษยและโลกของวิญญาณ ผูที่จะไดรับการเคารพนับถือในสังคมของเมี่ยนนั้น
ตองประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการคือ มีฐานะการเงินดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความเมตตา
กรุณา ในบรรดาคุณสมบัติทั้ง 3 ประการนี้ฐานะการเงินเปนสิ่งสําคัญที่สุด บุคคลที่รํ่ารวยแมจะขาด
ความเฉลียวฉลาด และขาดความเมตตากรุณา ก็ยังไดรับการเคารพยกยองในวงสังคมอยู แตชาวเมี่ยนมัก
จะพากันเกรงกลัวบุคคลประเภทนี้ ทั้งนี้เพราะคิดวาคนมั่งมีสามารถทําอะไรก็ไดตามที่เขาตองการ 
นอกจากนี้พวกเมี่ยนยังมีแนวคิดที่วา คุณความดีมีความเกี่ยวพันอยูกับเงิน (Silver) อีกดวย เชื่อกันวา
บรรดาผีหรือวิญญาณทั้งหลายมีความพอใจเงินมาก ๆ เทา ๆ กับไมพอใจการรวมเพศ 
 สอดคลองกับสันติ  อภัยราช (2547: ออนไลน) ที่กลาววา เครื่องเงินมีบทบาทสําคัญมากที่สุด 
ในวัฒนธรรมของชาวเมี่ยน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานแตงงานในวันสูขอ เถาแกจะวางกําไลเงินคูหนึ่งใน
ถาด ถาเจาสาวเก็บกําไลแสดงวารับไมตรี เจาสาวจะปกเสื้อดวยตนเอง เปนความภูมิใจ สินสอดการ
แตงงานจะเปนเงิน 3 ถึง 6 แทงแลวแตฐานะของผูชาย 
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 เมี่ยนเปนชาวเขาที่มีฝมือในดานการชาง และหัตถกรรมมากที่สุดในหมูชาวเขาดวยกัน ดาน
การชางเมี่ยน มีความชํานาญการตีเหล็ก ทําเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ไดอยางดี เชน จอบ เสียม ขวาน มีด 
เปนตน  สวนดานการประดิษฐขาวของ และเครื่องประดับทําไดอยางสวยงามพิเศษ โดยเฉพาะการทํา
เครื่องเงิน เชน กําไล สรอยคอ เครื่องประดับเสื้อผา เปนตน (สมัย  สุทธิธรรม. 2530: 14) 
 
 3.1 กระบวนการผลิตเครื่องเงิน 

ชาวเมี่ยนมีช่ือเสียงในเรื่องการตีเครื่องเงิน ทั้งนี้เพราะเมี่ยนนิยมใชเครื่องประดับที่เปนเงิน
เชนเดียวกับชาวชนเผา กลุมอื่น ๆ และรูปแบบเครื่องประดับแตละชิ้นเปนงานฝมือประณีต เมื่อมีงาน
ประเพณีผูหญิงเมี่ยนจะประดับเครื่องเงินกันอยางเต็มที่สําหรับเครื่องประดับนั้นจะนิยมสวมเครื่องเงิน
เปนกําไลคอและมีสรอยระยาหอย ลงดานหลังฝมือการทําเครื่องเงินของชาวเมี่ยนนั้นเปนที่เล่ืองลือใน
หมูชาว เผาวางดงามนัก (พิพิธภัณฑชาวเขา. 2554: ออนไลน) 

นภสร ไชยคําภา (2554: ออนไลน) กลาวถึงเครื่องเงินของเผาเมี่ยนวา มีกระบวนการผลิต
ดังนี้ 
 

เริ่มตั้งแตการหลอมใหเม็ดเงินละลายดวยไฟความรอนสูง ซึ่งเม็ดเงินบริสุทธิ์เหลานี้จะนําเขามา
จากประเทศจีนและออสเตรีย เหตุที่ตองนําเขาก็เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีแรเงินมากเพียงพอในการ
ผลิต เปนอุตสาหกรรม และการหลอมเงินเองจะมีราคาถูกกวา สามารถควบคุมคุณภาพของเงินไดวา
บริสุทธิ์และไมมีการเจือปนการเผาเม็ดเงินนั้นจะใชระยะเวลาประมาณ 40 นาที จนละลายกลายเปน
ของเหลวจึงนําไปเทใสบล็อกที่มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผามี อุณหภูมิใกลเคียงกันเพื่อใหเงินแข็งตัว
พรอมกันทุกสวน เมื่อเม็ดเงินละลายหมดชางแคะก็ไมรอชาเทใสบล็อกที่เตรียมไว พริบตาเดียวธาตุเงินที่มี
สถานะของเหลวก็กลายเปนแทงเงินแข็งทันที ถึงชวงนี้ชางจะทิ้งไวใหความรอนคลายสักพัก แลวใชฆอน
ทุบเพื่อไปสูกระบวนการนําเขาสูเครื่องรีดใหแบนออกมาเปนแผน โดยนําแทงเงินที่มีความหนาประมาณ 
2 เซนติเมตร เขาเครื่องรีดหลายๆ ครั้งจนเปนแผนเงินบางพอที่จะไปสูกระบวนตอไป 

หากตองการทําใหเปนกําไรขอมือก็นําแผนเงินไปดัดแลวเจาะลายตกแตงไดเลย แตถาหาก
ตองการใหเปนสรอยคอก็ตองนําแผนเงินที่ตัดแลวไปเขาเครื่องรีด เสน ใหออกมามีเปนลักษณะเสนเล็กๆ 
ตามที่ตองการบนเครื่องจักร กรรมวิธีนี้ใชการออกแรงมากที่สุด ทําหลายๆ ครั้งจนไดขนาดเสนตามที่
ตองการแลวก็ไปสูกระบวนการแตงเครื่องเงิน ต้ังแตตุมหู แหวน สรอยคอ ไปยังเครื่องประดับอื่นๆ ในขั้น
ตองนี้ตองใชความละเอียดในการตกแตง เมื่อเสร็จแลวก็จะนําไปสูขั้นตอนของการเผาเครื่องเงินใหมี
ความมันเงาและมี สีออกดําๆ  

 
3.2 เคร่ืองประดับของชาวเขาเผาเมียนตามประเพณีนิยม 
 มงคล  จันทรบํารุง (2534: 48-49) กลาวถึงเครื่องประดับตามประเพณีนิยมที่ชนเผา 

เมี่ยนใชกัน มีดังนี้ 
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สรอยขอมือ (บั้ว หล่ิม) ที่ใชกันสวนใหญเปนสรอยถักที่มีขนาดยาวพอที่จะพันรอบขอมือได
หลายๆ รอบ แตในปจจุบันเริ่มนิยมใชสรอยขอมือแบบคนพื้นราบมากขึ้น 

กําไล (เกี่ยม) สวนใหญที่นิยมกันมีอยู 2 แบบ คือ แบบแรก ทําเปนแทงสี่เหลี่ยมปลายทั้งสองดาน 
เรียวแบน แตของดั่งเดิมนั้นที่ปลายทั้งสองดานทําเปนรูปสิงหหรือรูปสัตวชนิดอื่นๆ ดานบนตัวกําไลแกะ
เปนลวดลายตางๆ กําไลแบบที่สองทําเปนแทงกลมเรียว และปลายสุดทําเปนรูปคลายดอกบัว 

ตางหู (นอม ฮุน) ของเดิมมีหลายแบบดวยกัน แตในปจจุบันนี้ของเดิมที่ยังนิยมอยูใชกันอยูสวน
ใหญเปนตางหู ที่มีลักษณะเปนหวงกลมปลายติดรูปหัวศรและบางคนนิยมใชตางหูคนไทยพื้นราบ 

กระดุมเงิน (หละ ขาว) ใชเงินตีเปนแผนสีเหลี่ยมขนาดยาวประมาณ 5 เซนติเมตร กวางประมาณ  
3 เซนติเมตร ตีขอบโคงลงมาขางลางดานบนแกะสลัก เดิมเยานิยมใชกระดุมจํานวน 10 – 20 เม็ด ติดที่ชายผา 
หนาอกทั้งสองดานเขาดวยกัน โดยเริ่มจากคอเสื้อเรียงลงมาถึงเอว แตในปจจุบัน ใชกันเพียง 1- 3เม็ดเทานั้น 

หวงคอ (จะ วาน)  เดิมนิยมใชหวงคอ 5 อัน เรียงติดกันเปนแผง จากหวงอันใหญสุดจนถึงหวง 
อันเล็กสุด หวงแตละอันมีลักษณะเปนแทงกลมปลายเรียวและทําเปนหวงที่มีขอไวสําหรับคลองติดกัน ใน
ปจจุบันสวนใหญจะสวมหวงคอเทาที่หาไดเทานั้น ซึ่งอาจมีเพียงหนึ่งหรือสองอันเทานั้น 

แหวน (บั้ว โดะ แซง) นิยมใชแหวนแบบเรียบชวงหัวแหวนตีเปนวงรีคลายกระดองเตา หรือตีเปน
รูปเหลี่ยมก็ได ดานบนแกะสลักเปนลวดลายตางๆ สําหรับหัวแหวนรูปสี่เหลี่ยม อาจลงยาก็ได สีที่นิยมใช มี
สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

พูไหมสีแดง (ติ ตา หยวย)  ใชสําหรับหอยติดตรงกลางดานหลังเสื้อยาวลงมาถึงเอว นิยมใชไหมที่
ซื้อมาจากประเทศนมาเย็บเรียงกันใหกวางประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ดานบนของพูติดลุกตุมเงิน และอาจ
ประดับดวยเงินที่ทําเปนรูปรางตางๆ ในปจจุบันนี้ไหมดังกลาวหาซื้อไดยากจึงไมเปนที่นิยมใชกันมากนักใน
แตละหมูบาน 

สรอยหอยดานหนา (ปุ จัน หล่ิม) นิยมใชสรอยถัก 2 – 3 เสน รอยหวงอันเดียวกันที่ปลายแตละ
ดานที่มีเงินตีเปนรูปตางๆ หอยอยู และมีขอไวสําหรับเกี่ยวกับหวงคอหรือเกี่ยวกับคอเสื้อ เมี่ยนนิยมใชสรอย
แลตละเสนยาวประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร สรอยนี้ใชสําหรับหอยลงมาจากหวงคอทั้ง 2 ดาน แตสําหรับผู
ที่ไมมีหวงคออาจใชหอยลงมาจากที่คอเสื้อทั้งสองขางก็ได 

สรอยหอยดานหลัง (ติ ตาน หลิ่ม) ประกอบดวยพูสรอยเงิน 2` พู โยงติดกันเปนแฝงที่มีขนาดเกือบ
เทาดานหลังยาวจากบาลงมาถึงเอว ดานบนของพูทั้งสองมีหวงสําหรับเกี่ยวติดดานหลังของเสื้อ สรอยแตละ
เสนที่ทําเปนพูนี้ประดับและหอยดวยเงินทําเปนรูปตางๆ เชน ดอกไม ลูกตุม และอาวุธชนิดตางๆ ของคนจีน
โบราณ ในปจจุบันพบวาเมี่ยนนิยมใชสรอยนี้หอยไวดานหนา เพื่อที่จะไดมองเห็นสรอยเวลาถายรูป แตเดิม
นั้นหอยไวดานหลัง 

สรอยพันผาโพกศีรษะ (หมุ กอง หลิ่ม) ใชเฉพาะผูที่โพกศีรษะแบบหัวแหลม (กองเปว ผิง) เทานั้น 
นิยมใชสรอยเงินอยางนอยสามเสนเรียงติดกัน หรืออาจใชสรอยเงิน 1 เสนและดายถักสีแดงพันดวยลวดเงิน
เปนชวงๆ (ทาง) 1 เสน สลับกันรวมจํานวนทั้งสิ้น 5 – 7 เสนก็ได แตสรอยเสนที่อยูดานนอกตองเปนสรอย
เงินเสมอ สรอยเงินและเสนดายถักนี้เรียงติดกันโดยที่ปลายแตละดานรอยหวงอันเดียวกัน หวงดานนึงมีขอ
ติดไวสําหรับเกี่ยวกับผาโพกศีรษะ สวนหวงอีกดานนึงติดลูกตุมเงิน และติดดวยปนปกผมยาวประมาณ 10 – 
15 เซนติเมตร หรืออาจมีเงินที่ทําเปนรูปแบบอยางอื่นอีกก็ได สรอยแตละเสนยาวประมาณ 150 – 180 
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เซนติเมตร การพันสรอยนี้บนผาโพกศีรษะโดยพันใหสรอยไขวกันตรงหนาผากดานหนา สวนดานหลังใช
ปนปกที่ขอบผาโพกศีรษะตรงไหนกได ขึ้นอยูกับความยาวของสรอย 

ผาคลุมหลัง (ซอง ปุย) นิยมใชกันเฉพาะในหมูบานขุนบง ผาคลุมหลังนี้มีลักษณะคลายผาหอเดก
สะพายหลัง และผาปดหนาทองของเจาสาวในงานพิธีแตงงานแบบใหญ แตผาคลุมหลังนี้มีขนาดใหญกวา 
และมีการตกแตงใหสวยกวาผาหอเดกสะพายหลัง ผาคลุมหลังนี้ประกอบดวย ผา 2 สวน คือ ผาคลุมหลัง 
และผาแถบที่ใชสําหรับผูกเขาดวยกัน ตัวผาคลุมหลังใชผาสี่เหลี่ยมผืนผาสีดํา ขนาดยาวจากไหลลงมาต่ํากวา
เอวเล็กนอย ดานบนปกลายเหมือนการปกลายผาหอเด็กสะพายหลัง ตัวผาคลุมหลังติดผาสีแดงที่ตัดเปนลาย
ดอกไมหรือรูปรางอยางอื่น (Applique) โดยใชดายถักสีขาว (ทาง)  เย็บทําเปนกรอบและปกลายแบบผสมทํา
รูปสี่เหลี่ยมสลับกันไปเปนจุดๆ สวนผาแถบใชสีน้ําเงินออนมีขนาดกวางประมาณ 20 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 2 เซนติเมตร ชวงกลางของผาแถบที่ใชเย็บติดกับตัวผาคลุมหลัง มีผาแถบเล็กๆ สีแดงและสีขาว
เย็บติดสลับกันไป และประดับดวยเหรียญเงิน หรืออาจมีเครื่องเงินอยางอื่นประดับเพิ่มอีกก็ได ชวงปลายทั้ง
สองดานตัดใหเรียว และติดดวยผาสีแดงที่ตัดเปนรูปตางๆ (Applique) เปนชวงๆ ปลายสุดของผาแถบทั้ง
สองดานติดพูสีแดงยาวพอประมาณ เวลาใชตองผูกปลายทั้งสองขางอยูตรงกลางหนาอก 

เครื่องประดับช้ินตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวนี้ สวนใหญเมี่ยนจะนํามาใชเแพาะในพิธีกรรมที่สําคัญๆ 
ของเผา และใชเพ่ือตอนรับผูมาเยี่ยมเยียนที่สําคัญๆ เทานั้น เครื่องประดับที่นิยมใชในชีวิตประจําวันมีเพียง 
แหวน กําไล สรอยขอมือ และตางหู 

 
เครื่องเงินกับชาวเขาเผาเมี่ยนจึงเกี่ยวของเปนจิตวิญญาณของพวกเขาไปตลอดกาลอาจ

กลาวไดวา ไมมีชางฝมือทําเครื่องเงินชาติใดที่มีฝมือประณีต เสมอดวยชาวเขาเผาเมี่ยน ชาวเขาเผาเมี่ยน
ภูมิใจในวัฒนธรรมการทําเครื่องเงินของเขาตลอดไป การผลิตเครื่องเงินจึงเปนวิถีชีวิต แทแทของเมี่ยน 
สืบทอดงานฝมือการทําเครื่องเงินใหเปนแกนแทหรือรากฐานของชาวเมี่ยนที่ไมรูลืมดังที่ บรรพบุรุษ 
สืบทอดและศึกษามานับพันป นี่คือการทําเครื่องเงิน ประดับเสื้อผา สุภาพสตรี ที่งดงามที่สุด 
 

4.  แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 
4.1 แนวคิดและทฤษฏีทางการตลาด 

ปพ.ศ. 2493 นักออกแบบทั้งหลายมีแนวความคิดวามีความสามารถทําไดก็ทําออกมาตาม
ความสามารถหรือทักษะที่อยู ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะของ OTOP ในประเทศไทย ที่ขาดการวิเคราะห
และกลั่นกรองถึงความตองการของผูบริโภคหรือทางการตลาดทําใหลมเหลวทางทางธุรกิจตอมาในป 
พ.ศ.2523 ไดมีแนวคิดใหมวา อะไรที่ขายไดจึงจะออกแบบเพื่อตอบสนอง (ถวัล นิยมพานิชพัฒนา. 
ม.ป.ป.; อางอิงจาก มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. 2549: 78) 
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แนวคิดของ Philip   Kotler ปรมาจารยดานการตลาดสมัยใหม เปนแนวคิดที่ทาทาย
แนวความคิดตางๆ ที่ผานมาแทนที่จะใหความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑ กับเปลี่ยนมาใหความสําคัญที่
ลูกคา เนนที่การตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา โดยการสรางผลิตภัณฑใหเหมาะกับลูกคา 
Theodore Levitt แหงมหาวิทยาลัยฮารดวารด ไดเปรียบเทียบระหวางแนวคิดการขายกับแนวคิด
การตลาดดังนี้ 

แนวคิดการขายมุงเนนที่ความตองการของผูขาย และผูขายนําความตองการนั้นไปผลักดัน
สินคาใหไดเปนเงินสดขึ้นมา สวนแนวคิดการตลาดมุงเนนความตองการของผูซ้ือ และสนองความ
ตองการนั้นดวยการสรางสรรคและสงมอบใหผูซ้ือบริโภค 

แนวคดิการตลาดยึดอยูกับปจจัยหลัก 4 ประการคือ ตลาดเปาหมาย (Target   Market)  
ความตองการของลูกคา (Consumer Need) การผสมผสานทางการตลาด (Integrated) 

และกําไรที่ไดจากความพึงพอใจของลูกคา (Profitability) แนวคิดการตลาดมุงภายนอกสูภายใน เร่ิมตน
โดยการกําหนดตลาดเปาหมายที่ชัดเจน ศึกษาความตองการของลูกคา ทํากิจกรรมตางๆที่มีอิทธิพล
ตอลูกคาและกําไรจากการสนองความพึงพอใจของลูกคา (ธนวรรณ แสงสุวรรณ. 2547: 26-27) 

ในทางการตลาดถือวา การออกแบบผลิตภัณฑใหมเปนปจจัยหนึ่งในกระบวนการวางแผนกล
ยุทธทางการตลาด ที่มีความสําคัญตอการขยายตลาดสินคา เปนการสนองประโยชนใชสอยใหม ความ
ตองการใหม หรือสรางตลาดกลุมเปาหมายใหมใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (วัชรินทร จรุงจิตสุนทร. 2548: 82) 

จากการศึกษาผูวิจัย สรุปวา แนวคิดดานการตลาดสมัยใหมมุงใหความสําคัญที่ลูกคาโดยเนน
ที่การตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ดวยการสรางผลิตภัณฑใหเหมาะกับลูกคา 

แนวคิดการตลาดสมัยใหมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย 4 ประการคือ ตลาดเปาหมาย (Target Market) 
ความตองการของลูกคา (Consumer Need) การผสมผสานทางการตลาด (Integrated) และกําไรที่ไดจากการ
พึงพอใจของลูกคา (Profitability) โดยเริ่มกิจกรรมจากการกําหนอตลาดเปาหมายที่ชัดเจน หลังจากนั้นจึง
ศึกษาความตองการของลูกคา และทํากิจกรรมตางๆที่มีอทธิพลตอลูกคาเพื่อใหไดกําไรจากการสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา และในทางการตลาดยังถือวาทางการตลาดออกแบบผลิตภัณฑใหมเปนปจจัย
หนึ่งในกระบวนการวางแผนกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ 

4.1.4  แนวคิดการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 
คําวา “Niche” เปนภาษาฝรั่งเศสแปลวา “รัง” คํานี้ถูกใชคร้ังแรกโดยนักนิเวศวิทยาเพื่อ

กําหนดคุณลักษณะของตําแหนงทางพันธุกรรมและการใชทรัพยากรในสภาวะแวดลอมของแตละ
พันธุกรรม แตเมื่อนํามาใชในเชิงธุรกิจจะหมายถึง สถานการณหรือกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนคน
หนึ่ง   หรือสําหรับบุคลิกลักษณะแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น  แนวคิดนี้ไดขยายขอบเขตจากบุคคลมาเปน
ผลิตภัณฑในตลาด  ดังนั้น “Niche  Market” ตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม ๓ ภาษาอังกฤษ 
(Wikipedia)  จึงหมายถึง สวนหนึ่งของตลาดที่สามารถกําหมดกลุมเปาหมายที่แนนอนได ดังนั้น ธุรกิจ
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ที่เนนตลาดแบบนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองผลิตสินคาและบริการที่แตกตางจากที่มีอยูแลวในตลาด
หลัก Niche Market อาจหมายถึงกลุมลูกคาที่มีศักยภาพกลุมใดกลุมหนึ่งก็ได  ตลาดรูปแบบนี้จะเกิดขึ้น
ไดเมื่อความตองการที่มีศักยภาพของผูบริโภคสวนหนึ่งยังไมไดการตอบสนอง หรือมีความตองการ
เกิดขึ้นใหมอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม เทคโนโลยี หรือสภาวะแวดลอมโดยทั่วไป (พันฤทธิ์  
พันธอราม. 2554: 48) 

Niche Market คือการขายสินคาใหกับคนเฉพาะกลุม ถาสินคาของคุณขายใหกับทุก
เพศ ทุกวัย ทุกระดับชั้น อยางนี้ไมถือวาเปน Niche Market ถาตลาดเปาหมายตามปกติเปรียบเหมือนเคก
ช้ินหนึ่ง Niche Market ก็เปรียบเหมือนกับเศษเสี้ยวหนึ่งของเคกชิ้นนั้น เปนตนวาสินคาประเภทเสื้อผา
เครื่องประดับอาจมี Target Market เปนกลุมผูหญิง หรือผูชาย แต Niche Market จะจับกลุมที่เฉพาะเจาะจง
ลงไปอีก เชน กลุมผูหญิงที่รูปรางอวนและน้ําหนักเกินมาตรฐาน เปนตน (นิตยสาร Marketeer เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2548) 

คอตเลอรและเคลเลอร (2006) ไดใหความหมายของ “Niche” วาเปนการนิยามกลุม
ลูกคาในลักษณะแคบๆการคนหาสวนผสมของประโยชนที่แตกตาง ปกตินักการตลาดจะนอยามตลาด
เฉพาะกลุม (Niche) โดยการแบงสวนของตลาดใหญออกเปนสวนยอยๆ เชน กลุมคนที่ชอบทานฟูจิ
ภัตตาคาร กลุมคนที่ชอบ Kitty กลุมลูกคา ROP ของการบินไทย (ดนัย เทียนพุฒ. 2009: 59) 

Niche Market เปนการดําเนินกิจการทางการตลาดกับกลุมเปาหมาย และกลุมเปาหมาย
ที่วานั้นจะตองเปนกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง เชน บริษัท กขค ทําธุกิจขายเพลงปอปของไทย ตองการ
ขายตลาดโดยเจาะลูกคาที่ชอบเพลงประเภทนี้และมีพฤติกรรมที่ชอบดาวนโหลดเพลงบนเน็ต จึงจัดทํา
เว็บไซดที่เกี่ยวกับเพลงปอป และใหลูกคาที่เปนสมาชิกสามารถโหลดเพลงตัวอยางไปฟงพรอมขอเสนอ
พิเศษตางๆ เปนตน (CRM to Thai. 2551: ออนไลน) 

แนวคิดการหาตลาดเปาหมายใหม โดยเลือกตลาดแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยง
การเผชิญหนากับคูแขงรายใหญที่มุงสูตลาดใหญเปนหลัก ซึ่งเปนการทําตลาดที่วัดกันดวยปริมาณ 
(Economies of Scale) ทั้งที่ในการผลิต การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดดังนั้นชองวาง
ทางการตลาดที่มุงสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product  Differentiation) ออกจากตลาดใหญ
นั้นยังมีโอกาสอีกมาก (วัชรินทร จรุงจิตสุนทร. 2548: 84) 

จากการศึกษาผูวิจัยสรุปวาแนวคิดการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงนั้นหมายถึง การทํา
การตลาดกับกลุมลูกคาเปาหมายที่อยูในตลาดที่มีลักษณะเฉพาะที่ผูประกอบธุรกิจ ยังไมคอยนึกถึงซ่ึงเปน
ลักษณะการทําตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงกับการแขงขันกับตลาดหลัก 
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กรรมวิธีทางการตลาด 
1. คนหากลุมลูกคาหลัก (Core Prospects) เปนการกําหนดขอบเขตของตลาดเพื่อ

ศึกษาวามีปริมาณลูกคาเพยีงพอและกําลังซ้ือสินคาหรือบริการที่จะนําเสนอหรืไม และมากนอยเพยีงใด 
2. คนหาความตองการของลูกคา (Unnerved Need) โดยการสํารวจหรือพูดคุย

โดยตรงกับตัวแทนของกลุมลูกคา 
3. ตอบสนองดวยผลิตภัณฑที่ยังไมมีใครมีในตลาด (Responsive) ขั้นตอนนี้ใช

ความสามารถทางดานนวัตกรรมการออกแบบที่จะกําหนดสินคาหรือบริการใหตรงตามกับความตองการ
ของลูกคาใหมากที่สุด โดยอาจกําหนดทางเลือกและรูปแบบที่หลากหลาย แลวคอยๆเลือกสินคาหรือ
บริการที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคากลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด (พันฤทธิ์  พันธอราม. 2554: 49) 

สอดคลองกับที่ ชมัยพร วิเศษมงคล (2551: ออนไลน) ไดแนะนําวิธีการแกไข
ปญหากับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ดวยการใหความสําคัญกับการเจาะตลาดเฉพาะกลุม 
(Niche Market) มากขึ้นตามแบบอยาง การปรับตัวธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา โดยไดนิยาม
ความหมายของตลาดเฉพาะกลุมวา เปนสวนหนึ่งของความตองการในตลาดที่ยังไมไดรับการตอบสนองที่
เพียงพอจากธุรกิจที่มีอยู ซ่ึงความตองการดังกลาวเปนผูบริโภคกลุมหนึ่งที่มีอยูดั้งเดิม หรือเปนความ
ตองการที่เกิดขึ้นใหมอันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงในสังคมเทคโนโลยี หรือสภาวะแวดลอมโดยทั่วไป 
ส่ิงที่ทําใหตลาดกลุมนี้สามารถทํากําไรใหกับธุรกิจไดถึงแมจะมีสัดสวนของการตลาดเล็กเมื่อเทียบกับ
ตลาดโดยรวม คือ การมีคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของสินคาและบริการ  รวมทั้งการที่ธุรกิจสามรถ
มุงเนนตอบสนองความตองการสวนนอยนี้ไดอยางเต็มที่ ภายใตเงื่อนไข3 ประการคือ ประการแรก 
ตองเปนกลุมลูกคาที่สามารถเขาถึงได ประการที่สอง ตองขยายตัวเร็วพอ  มีกําลังซ้ือในปริมาณที่ธุรกิจ
จะอยูรอดและเติบโตได  และประการที่สาม สวนแบงตลาดนี้ตองไมถูกครอบครองไปแลวโดยผูขายราย
ใดรายหนึ่ง  ธุรกิจประเภทนี้สามารถทําไดถึงแมจะที ทรัพยากรและทุนจํากัด การทํา Niche  Marker จะ
ชวยประหยัดแรงงาน  แรงเงิน และแรงใจเนื่องจาก สามรถทุมเททั้งเวลาในการศึกษาพฤติกรรม และ
ความตองการของกลุมเปาหมาย คิดวางแผนในการทําตลาด รวมไปถึงสามารถจัดสรรงบประมาณใน
การทําตลาดไดอยางเต็มที่  ในขณะเดียวกันความเปน Niche  Market มักจะทําใหมีคูแขงในตลาดนอย 
หรืออาจจะไมมีผลเลยเพราะขนาดตลาดเล็กเกินไป ไมดึงดูดนักลงทุนรายใหญๆ ใหเขามา Niche  Business 
มีอยูในแทบทุกวงการเชน ทนายความที่รับทําคดีมรดกเพียงอยางเดียว หรือแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคผิด
หนัง เปนตน การทําตลาดแบบ Niche  Market เกิดขึ้นไดเพราะยังมีความตองการของลูกคากลุมหนึ่งที่ยัง
ไมไดรับการตอบสนอง ถาสามรถคนพบตลาดนี้ไดอยางรวดเร็ว  ก็สามารถกาวขึ้นเปนผูนําตลาดได ส่ิงสําคัญ
ตอความสําเร็จของ Niche Business คือ การสรางใหความแตกตาง(Differentiation) การทําตลาดแบบ 
Niche สินคาและบริการจะตองมีความโดดเดนและความแตกตางที่เห็นไดชัด ถึงจะทําใหกลุมเปาหมาย
มีความตองการตางจากกลุมลูกคาทั่วไป  (ชมัยพร  วิเศษมงคล. 2552: ออนไลน) 
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จากการศึกษาผูวิจัย สรุปวาแนวคิดการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche market)เปน
แนวคิดในการเลือกตลาดเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันกับตลาดใหญ มีวิธีทาง
การตลาด โดยการหากลุมเปาหมายทางการตลาดที่ยังไมไดรับการตอบสนองที่เพียงพอจากธุรกิจที่มีอยู ซ่ึง
หากคนพบตลาดเปาหมายกลุมนี้คนหาความตองการของเขาโดยศึกษาและเรียนรูถึงพฤติกรรม ทัศนคติ 
การตัดสินใจและวิธีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางการตอบสนอง 
และตอบสนองดวยผลิตภัณฑที่ยังไมมีใครมีในตลาด ก็จะสามารถประสบผลสําเร็จทางธุรกิจได โดย
ปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญทางการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง จะชวยประหยัดงบประมาณ เนื่องจาก 
สามารถทุมเททั้งเวลาในการศึกษาพฤติกรรมและความตองของกลุมเปาหมาย คิดวางแผนในการตลาด
รวมไปถึงสามารถจัดสรรงบประมาณในการทําตลาดไดอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันความเปนตลาดแบบ
เฉพาะเจาะจงมักจะทําใหคูแขงในตลาดนอยหรืออาจไมมีเลยเพระตลาดมีขนาดเล็กและสิ่งที่มี
ความสําคัญสําหรับการตลาดกลุมนี้คือ การสรางความแตกตาง 

4.1.2  ผูบริโภคและพฤติกรรมผูบริโภค 
ผูบริโภค (Consumer) คือ บุคคลที่เขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการบริโภค หรือผูใช

สินคาหรือผูใชบริการทายสุด (Ultimate Users) ของกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
อาจจะเปนผูที่มีบทบาทครบดานในเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค หรือมีบางบทบาท เชน ผูตองการใช ผูแสวงหา 
หรือผูจายเงินซื้อ (สุภาภรณ  พลนิกร. 2548) 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการ
คนหา การซื้อ การใช การประเมิณผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความ
ตองการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2539) 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเขาใจพฤติกรรมและความ
ตองการของผูบริโภค ทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและ
ความสามารถในการคนหาทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมได
ถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑของคุณใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (นที บุญพราหมณ. 2546: ออนไลน) 

ประโยชนของการศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภค 
1. ชวยใหนกัการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภค 
2.   ชวยใหผูเกีย่วของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้สินคา

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
3.   ชวยใหการพฒันาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น 
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4.   เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองของผูบริโภค ใหตรงกับ
ชนิดของสินคาที่ตองการ 

5.   ชวยในการปรบัปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตางๆเพื่อความไดเปรียบคูแขงขนั 
(ศูนยการเรียนรูออนไลน. 2008: ออนไลน) 

4.1.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคทําใหทราบถึงสิ่งกระตุนที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงมีประโยชนสําหรับนักการตลาด เพื่อที่จะจัดสวนผสมทางการตลาดตางๆให
สามารถกระตุนและสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง ซ่ึงสามารถแยกปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูบริโภค เปนประเภทตางๆไดดังตอไปนี้ 

 1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) เปนปจจัยขึ้นพื้นฐานในการกําหนด
ความตองการและพฤติกรรมของมนุษย วัฒนธรรมหมายถึง รูปแบบหรือวิธีการดําเนินชีวิตที่คนในสังคม
สวนใหญยอมรับ วัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคมโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  1.1  วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมซึ่ง
ประกอบไปดวยคานิยม การแสดงออก การใชส่ิงของ เชน คนจีนกินอาหารดวยตะเกียบ คนพมานุงโสรง
แทนกางเกง 

  1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึงวัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน ซ่ึงมีอยูภายในสังคมที่สลับซับซอน ซ่ึงเปนตัวกําหนดการจําแนกลักษณะ
และกระบวนการทางสังคมเฉพาะอยางสําหรับสมาชิกในสังคมนั้นๆ เชน กลุมชนชาติ กลุมศาสนา 
กลุมชาติพันธุ กลุมภูมิภาค กลุมสีผิว กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ และกลุมยอยดานเพศ 

  1.3 ช้ันทางสังคม (Social Class) เปนการแบงสมาชิกทางสังคมออกเปนระดับ
ฐานะที่แตกตางกันโดยสมาชิกทั่วไปถือเกณฑรายได(ฐานะ) ทรัพยสิน หรืออาชีพ(ตําแหนงหนาที่) ใน
แตละชั้นทางสังคมจะมีลักษณะอยางเดียวกัน และสมาชิกในชั้นทางสังคมที่แตกตางจะมีลักษณะตางกัน 
ซ่ึงการแบงชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

2. ปจจัยดานสังคม (Social Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบไปดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซ้ือ 

 2.1 กลุมอางอิง (References Group) คือเปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย
กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิตรวมทั้งทัศนคติและ
แนวคิดของบุคคลความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล ในกลุมอางอิง นักการตลาดใชกลุมอางอิงที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจตอผูบริโภค 
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  2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ 
ความคิดเห็น คานิยมของบุคคล ส่ิงเหลานี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

 2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลเกี่ยวของกับหลายกลุม 
เชน ครอบครัว กลุมอางอิง และสถาบันตางๆบุคคลจะมีบทบาทและสถานที่แตกตางกัน ในแตละกลุม
ซ่ึงตองวิเคราะหวาใครเปนผูริเร่ิมผูตัดสินใจซื้อ ผูซ้ือ และผูใช  

3.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพล
จากลักษณะสวนบุคคลทางดานๆประกอบดวย 

  3.1  อายุ 
  3.2  วัฏจักรชีวิตครอบครัว 
 3.3 อาชีพ 
 3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
 3.5 รูปแบบการดํารงชีวิต 
4. ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลทางดาน

จิตวิทยาถือวาเปนปจจัยภายในผูบริโภค ที่มีอิทธิพลพฤติกรรมของซื้อและการใชสินคาโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 4.1 แรงจูงใจแรงจูงใจเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซ่ึงอาจถูกกระทบจากปจจัย
ภายนอก เชน วัฒนธรรม หรือส่ิงกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตองการ นักการตลาดตองศึกษาแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่งถือวาเปนความตองการจองมนุษย
อันประกอบไปดวย ความตองการทางรางกายและความตองการทางจิตวิทยาตางๆความตองการเหลานี้ทํา
ใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการของตนและบริการ 

 4.2 การรับรู เปนกระบวนการซึ่งบุคคลไดรับการเลือกสรร จัดระเบียบและ
ตีความหมายขอมูล เพื่อสรางภาพ ที่มีความหมาย 

 4.3 การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความโนมเอียงของพฤติกรรม
จากประสบการณในอดีต 

 4.4 ความเชื่อถือ และทัศนคติ เปนความคิดเห็นของบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งเปนผลจาการประสบการณในอดีต (ธนวรรณ แสงสุวรรณ. 2547) 

4.1.4  บทบาทผูบริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
นที บุญพราหมณ (2546: ออนไลน) กลาวถึง ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ

ซ้ือมีบทบาทที่แตกตางกัน ดังนี้  
ผูริเริ่ม เปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภณัฑเปนคนแรก  
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ผูที่มีอิทธิพล เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะใหคําแนะนาํวาควรจะซื้อหรือไมควรจะ
ซ้ือ 

ผูตัดสินใจซื้อ เปนผูที่ทําการตัดสินใจซื้อข้ันสุดทายวาจะซื้อหรือไมซ้ือสินคา 
ผูซ้ือ เปนผูทําการซื้อสินคา 
ผูใช เปนผูบริโภคที่ใชสินคาหรือการบริการนั้น  
จาการศึกษาผูวิจัย สรุปวา ผูบริโภค คือบุคคลผูใชสินคาหรือบริการสุดทาย ของ

กระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยน สินคาโดยมีพฤติกรรมในการคนหา การซื้อ การใชสอยผลิตภัณฑ
และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองกาของเขาได 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคทําใหเขาใจพฤติกรรมและความตองการของ
ผูบริโภคเพื่อนํามาเปนขอมูลในการสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคซึ่ง
จะชวยในการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑใหดีขึ้น 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ทําใหทราบถึงสิ่งกระตุน ที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งมีประโยชนสําหรับนักการตลาด เปนแนวทางในการกระตุนและ
สนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง ซ่ึงสามารถแยกปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
ตางๆ ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดานจิตวิทยา 
 
 4.2 แนวคิดการสรางมูลคาเพิ่ม 

ในการทําธุรกิจตองตระหนักอยูตลอดเวลาวาจะทําอยางไรสินคาหรือผลิตภัณฑของเราจึง
จะโดดเดนและแตกตางจากคูแขงขันในตลาด การสรางมูลคาเพิ่มก็เปนอีกชองทางหนึ่งในการปรับปรุง
สินคาหรือผลิตภัณฑ  

คําวา มูลคาเพิ่ม หมายถึง การสรางคุณคาเขาไปในสินคาหรือผลิตภัณฑเดิมหรือผลิตภัณฑ
พื้นฐานเพื่อขายใหไดกําไรมากขึ้น (ชูศักดิ์  เดชเกรียงไกรกุล. 2545: 35) 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 51) อางความหมายของการสรางมูลคาเพิ่ม ของคูลเลอร (Kotler. 
1999) วา การสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) คือ การนําเสนอมูลคาที่สูงกวา หรือพวงผลประโยชนเขา
ไปเพื่อเอาชนะใจลูกคาใหได ธุรกิจสามารถสรางมูลคาเพิ่มโดยการเสนอผลประโยชนตางๆ ไดมากกวา
หนึ่งอยางขึ้นไป  

มูลคาเพิ่ม (Value Added) คือ งานที่มูลคาเพิ่มในการผลิต ไมวาจะเปนการผลิต หรือการ
ออกแบบก็ตาม หากตั้งใจใหเกิดผลงานที่ดีมีมูลคาตางจากเดิม สรางความพอใจใหแกลูกคา ทําใหขายได
ราคาสูงขึ้น คุมคากับทรัพยากรที่ใชไป ถือไดวาเปนงานที่มีมูลคาเพิ่ม ในทางกลับกันหากงานเปนงานที่
ทําใหเกิดคาใชจายที่สูญเปลาไมมีคุณคามีคุณคามีแตการเพิ่มตนทุน ถือไดวาเปนงานที่ไมมีมูลคาเพิ่ม 
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โดยหลักการของมูลคาเพิ่มคือ การเนนถึงการสรางความมั่งคั่งและการแบงบันผลประโยชน
แกผูเกี่ยวของทุกฝาย หากคุณมองบริษัทของคูวาเปนองคกรที่มุงเนนแตผลกําไร เราและลูกจาจะอยูกัน
คนหละฝาย แตเมื่อเขาใจคําวา “มูลคาเพิ่ม” และใชมันอยางถูกวิธีแลว มันสามารถชวยใหเราและลูกจาง
อยูในฝายเดียวกันเสมือนกับการเพิ่มแรงดึงเชือก มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือบริการจะถูก
แบงสรรใหแกผูเกี่ยวของตาง ๆ เชน พนักงานรัฐบาล สถาบันการเงิน ผูถือหุน เปนตน และที่เหลือจะถูก
นําไปใชในการลงทุนเพิ่มในดานที่ทําใหกิจการเจริญเติบโต (จิต  ผลิญ. 2554: 5) 

ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต (2551: 57) กลาวถึงมิติในการสรางมูลคาไววา การสรางมูลคาเพิ่มมี
มิติตางๆ ดังนี้  
 

มิติที่หนึ่ง เปนการสรางคุณคาจาการใชทรัพยากรที่มีอยู เราไดใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาหรือ
ยังในขณะนี้จะหมายถึงการเงิน โครงสรางองคกร และความสามารถของพนักงาน ซึ่งตัววัดวามีการใช
ทรัพยากรคุมคา หรือไมดูจากประสิทธิภาพการผลิต ตนทุนผลิตภัณฑ กําลังการผลิตตอวัน รวมทั้งคุณภาพ
ของที่ผลิตได เปนตน นอกจากเรื่องการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดย คิดวาจะนําเครื่องมือ อุปกรณที่มีอยูมา
ผลิตอยางไรใหไดเพิ่มมากขึ้น และแรงงานฝมือที่มีอยู ความสามารถเฉพาะทางที่มีอยูของพนักงานนั้น ทํา
อยางไรจะไดถูกนํามาใชในการเพิ่มมูลคาของสินคา

มิติที่สอง การสรางมูลคาเพิ่มจากการกระบวน Value Conversation หรือการเพิ่มมูลคาจากการนํา
แนวคิดใหมหรือประสบการณที่ไดเรียนรูหรืออบรม  ซึ่งเปนสิ่งที่จับตองไมไดมาสรางเปนมูลคาเพิ่มให
ผลิตภัณฑ หรือจากการเปนสมาชิกในสมาคมหรือเครือขายตางๆ  มาใชใหเกิดประโยชนเชน การรวมตัวกัน
ของผูประกอบการในการซื้อวัตถุดิบหรือพลังงานใหมีอํานาจตอรองมากขึ้น หรือการใชแนวคิดที่ไดจากการ
สนทนามาใช สรางนวัตกรรมใหมหรือสรางคุณลักษณะเฉพาะของสินคา ไมวาจะเปนในรูปผลิตภัณฑ
โดยตรงหรือการใหบริการ ตัวอยางเชนกระเบื้องที่สามารถทําความสะอาดไดดวยตนเองหรือออกแบบสี
เคลือบเซรามิกที่ใชต้ังโชวใหสามารถเปลี่ยนสีตามแสงไฟที่สองถึง ซึ่งลักษณะเฉพาะเชนนี้จะเปนการเพิ่ม
มูลคาของสินคาที่ไมตองแขงขันกันที่ราคาอยางเดียว การเพิ่มการบริการ เชน ผูผลิตของตกแตงบานอาจมี
บริการออกแบบตกแตงสวนและหาที่วางในบานใหเปนตน

มิติที่สาม เปนการสรางหรือการเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑโดยการเพิ่มคุณลักษณะ เพื่อใหผลิตภัณฑ
นั้นโดดเดนกวาที่มีในทองตลาด ตัวอยางการเพิ่มของผลิตภัณฑเซรามิกที่งายที่สุด คือผลิตภัณฑเบญจรงค 
โดยผูประกอบการนําผลิตภัณฑที่มีอยูทั่วไปในตลาดมาเพิ่มคุณคา โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นแสดง
เอกลักษณความเปนไทยผูกโยงกับประวัติศาสตรทําใหลวดลายที่ลงบนผลิตภัณฑเบญจรงค สามารถทําให
ราคาขายเพิ่มสูงไดมาก หรือการนํากระเบื้องที่มีการผลิตขายอยูทั่วไปราคาไมแพงมากมาประดิษฐหรือ
ตกแตงตอเติมดวยดอกไมเซรามิก หรือผสานกับวัสดุอื่น ๆ เพื่อใชตกแตงบานก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่ม
ราคาสินคา 

มิติที่สี่ เปนการเพิ่มคุณคาจากการรับรู Perceived Value ของผูใชโดยตรงหมายถึง คุณคาของ
ผลิตภัณฑที่ขายออกไปในมือลูกคา ลูกคาจะตองรูสึกไดวามีนมีมูลคามากกวาราคาที่จายออกไป เชน การ
เพิ่มมูลคาจากการสรางเรื่องราวของสินคาที่ผลิตขึ้น การสรางสิ่งที่เปนที่รับรูวาเปนของหายาก หรือไดมา
ยากผูที่มีไวครอบครองก็จะเกิดความรูสึกคุมคามากกับเงินที่จายเพื่อซื้อสินคานั้น
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มิติที่หา เปนเรื่องราวการเพิ่มคุณคาของสินคาจากการสนับสนุนสังคม หรือสิ่งแวดลอมการเพิ่มคุณคา 
โดยวิธีนี้เปนตนทุนมากกวาราคาการสรางกําไรในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ หากแตภาพพจนของผลิตภัณฑ
ของผลิตภัณฑจะไดรับการยอมรับจากกลุมลูกคาที่เปนนักอนุรักษไทยหรือผูใสใจสิ่งแวดลอม ซึ่งกลยุทธนี้มี
การใชมานานแลวในสินคาอุปโภคบริโภค แตสําหรับงานเซรามิกยังคอนขางนอย การเพิ่มมูลคาเซรามิกในมิติ
นี้อาจเปนการใชบรรจุภัณฑเซรามิกที่ทําจากกระดาษรีไซเคิล หรือมีกระบวนการผลิตที่ไดรับการับรองวามี
กระบวนการหรือเทคโนโลยีสะอาดไมมีการปลดปลอยมลพิษมาในชุมชนรอบขาง เปนตน 

การสรางมูลคาเพิ่มตองมีการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการดังนี้
1. กระบวนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจที่เรียกวา Supply Chian จากตนน้ํา (Up stream) สูปลาย

น้ํา (Down steam) วาสามารถปรับเปลี่ยนใหรวดเร็ว ดีขึ้น มีคุณภาพสูงหรือจะลดตนทุนไดอยางไร จึงจะ
ทําลายขอจํากัดของกระบวนการทางธุรกิจแตละขั้นตอนอยางไร ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต  
การจัดเก็บ การขนสง และนําสงคุณคา การเก็บรักษา การตลาด การขาย การใหบริการกอนและหลังการขาย 

2. ดู Demand Chain หรือกระบวนการบริโภคของผูบริโภค เราตองเริ่มวิเคราะหและศึกษาตั้งแต
ผูบริโภคเริ่มมีปญหาและมีความตองการผลิตภัณฑ โดยดูวาเราในฐานะผูผลิตจะสามารถเขาไปแกปญหา
และตอบสนองความตองการไดอยางไร นอกจากนี้เราตองศึกษาขอมูลเปรียบเทียบระหวางผูเสนอขาย 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การใช การดื่มกิน การอุปโภคบริโภค การจายเงิน และการรักษาสภาพหรือการ
ดูแล เพราะสิ่งเหลานี้ชวยสรางคุณคาเพิ่มที่แตกตางในระหวางหวงโซของการบริโภคไปตลอดกระบวนการ
บริโภคเลยทีเดียว หากลูกคาไดรับความสะดวกมากขึ้น มีแประสบการณที่ดี ประหยัดคาใชจายไดมากขึ้น ก็
จะทําใหผูบริโภคประทับใจในสินคาเรา นอกจากนี้การติดตอปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูบริโภคกับเรา
ตลอดกระบวนการบริโภคจะทําใหเกิดประสบการณ ดังนั้นเราตองพยายามทําใหประสบการณที่เกิดขึ้นจาก
ทุกจุดติดตอ (Contact Point) ระหวางเรากับลูกคาใหเปนบวกใหได

3. มูลคาเพิ่ม (Value Chain) จะเกิดขึ้นเมื่อ Supply Chain สามารถตอบสนอง Demand Chain ตามที่
ลูกคาตองการได มูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นตองแตกตางจากสิ่งที่เคยทําในอดีต และแตกตางจากคูแขงขัน ในทองตลาด
ดวย แทจริงแลว Value Chain ก็คือ ยุทธศาสตร (Strategy) หรือกลยุทธหลักที่กําหนดทิศทางธุรกิจไดชัดเจนวา
องคประกอบของธุรกิจ ทรัพยากร ความเชียวชาญ (Core Competencies) และยุทธปจจัย (Strategic Resources) 
จะถูกใชไปอยางไร เพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะกิจ เฉพาะตัวของลูกคา (Customized Demand) 

เมื่อ Supply Chain สามารถตอบสนอง Demand Chain ไดก็จะเกิด Value Chain ที่แตกตางซึ่งจะ
กลายเปนยุทธศาสตรหรือตนแบบธุรกิจสมัยใหมซึ่งถือวาเปนหัวใจในการทําธุรกิจเลยทีเดียว แตถา Supply 
Chain ตอบสนองไมไดก็ตองมาดูวาเราจะสงเสริมตอยอดความถนัดความเชียวชาญใหมไดหรือไม (Core 
Competencies) อยางไร หรือจะหาจากใคร (พันธมิตร คูคา)   

 
การเพิ่มมูลคาจึงเปนอีกหนึ่งกลยุทธสําคัญในการทําใหสินคาของเราเองมีความโดดเดน

แตกตางจากคูแขง ไมวาจะเปนในดานใดก็ตามถือไดวาเปนการเพิ่มมูลคาสินคาทั้งส้ิน 
เครื่องประดับเงินชนเผาเมี่ยนก็เชนกัน หากมีการตอยอดและพัฒนาใหมีรูปแบบที่

สรางสรรคตรงตามความตองการของผูบริโภคในปจจุบันได ก็จะทําใหไดเปรียบมากยิ่งขึ้นในการ
แขงขันของตลาดธุรกิจ การสรางคุณคาหรือมูลคาใหกับสินคาสรางไดตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพื่อ
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ชวยในการลดตนทุนสามารถทํากําไรไดมากขึ้น ผูผลิตอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงจากการรับจางผลิตมา
เปนผูผลิตที่มีสินคาแตกตางจากคนอื่น เปนการผลิตสินคาที่มีรูปแบบเปนของตนเอง มีความเฉพาะตัว
ของสินคาที่ลอกเลียนแบบไดยาก โดยแนวคิดการเพิ่มมูลคาสามารถทําไดหลายแนวทาง เครื่องประดับ
เงินชนเผาเมี่ยนก็เชนเดียวกันหากมีการสรางสรรครูปแบบไดแตกตางและยังคงเอกลักษณของตนเองไว
ได โดยสามรถตอบสนองตอการใชงานของผูบริโภคในปจจุบันได ก็จะเปนการเพิ่มมูลคาใหสินคาได 

 
4.3 แนวคิดอัตลักษณ 

แนวคิดเรื่องอัตลักษณ ในกรอบทฤษฏีของ จอรช เฮอรเบิรต มี้ด (George Herbert 
Maed) ไดกลาววา “ อัตลักษณ” เปนพัฒนาการที่มีความรูสึกเกี่ยวกับตัวตน คอยๆ กอกําเนิดจาก
กระบวนการปฏิสัมพันธิ์ เขาเห็นวากลไกสําคัญของการสรางตัวตนคือการเรียนรูที่จะสวมบทบาท (Role-
Taking) ของผูอ่ืนและหัวใจสําคัญ ในการเรียนรูนี้ก็คือภาษา ซ่ึงเปนชองทางถายทอดระบบสัญลักษณ
และกฎเกณฑรวมของสังคม ในวัยเด็กการเรียนรูดังกลาวเกิดจากการเรียนแบบบทบาทของผูใหญผาน
การเลน เชน เลนเปนพอแมหรือเปนครู คานิยมและกฏเกณฑทางสังคมจะซึมซับเขามาผานบทบาทเหลานั้น 
เมื่อโตมาอีกความสามารถในการสวมบทบาทก็จะกินขยายขอบเขตกวางขึ้น 

จอรช เฮอรเบิรต มี้ด (George Herbert Maed) เปรียบเทียบการเรียนรูกับการเลนเกมเบส
บอลความสําเร็จในการเลนเปนทีม เขาไมเพียงสามารถสวมบทบาทของคนอื่นใกลตัวแตยังสามารถ
หลอมเอาทัศนะคติของบุคคลทั่วไป (Generalized Other) หรืออีกนัยหนึ่งคือซึมซับกฏเกณฑรวมของ
สังคมมาเปนสวนหนึ่งของเขาไดดวย และครอบงําความรูสึกเปนตัวเราทั้งหมด” มี้ดไดตระหนักถึง
ประเด็นนี้และพยายามสงวนอิสรภาพบางระดับใหกับปจเจก เขาเสนอแนวคิดวาตัวตนมีสองดานที่
ปะทะสังสรรคกันเองตลอดเวลาดานหนึ่งคือ (Me) อันเปนตัวตนที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืนและ (I) อันเปนสวนที่เปนลักษณะเฉพาะของตัวเรา อันที่จริงทั้ง (Me) และ (I) ตางก็สัมพันธกับ
โลกขางนอกทั้งคู เพียงแต (Me) เปนผลมาจากการประเมินและซึมซับทัศนะคติผูอ่ืนและ (I) เปนคําตอบ
และความพยายามที่จะประสาน (Me) ที่หลากหลายเขาดวยกัน (I) จึงเปนศักยภาพของความคิดริเร่ิม
สรางสรรค การใหที่ทางแก (I) นี้จึงเทากับการสงวนรักษาอิสรภาพในระดับหนึ่งของปจเจก เปนการชี้
วัดวาตัวตนมิใชหุนเชิดของสังคม (อภิญญา  เฟองฟูสกุล. 2543: 24-30)  

อภิญญา  เฟองฟูสกุล (2546) กลาวถึง สไตรเกอรและเบอรก (2000) วา นิยามของคําวา อัต
ลักษณ หรือ Identity นั้นเปนหนวยเล็ก ๆ ในการศึกษาทางสังคมวิทยา ซึ่งเชื่อมโยงในเรื่องของทัศนะ
คติที่มีตอตัวตน หรือ เอกลักษณ เปนความสัมพันธในเชิงบทบาทหนาที่ และพฤติกรรมอันเกิดจาก
บทบาทบุคคล นักทฤษฏีอัตลักษณไดตั้งขอโตแยงกันวา ตัวตน คือ การรวมตัวกันของอัตลักษณ ซ่ึงบน
พื้นฐานของลักษณะเฉพาะของบทบาท เชนเดียวกับการที่เราตอบคําถามตัวเองวาตัวฉันคือใคร แลวเราก็
จะไดคําตอบวา เราเปนพอ ฉันเปนแม ซ่ึงคําตอบเหลานนี้ก็เชื่อมโยงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของ
แตละบุคคลนั่นเอง  
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Trait คือ ลักษณะเดนบางประการในบุคลิกภาพของมนุษยที่ถูกดึงออกมาจัดใหเปน
ลักษณะเฉพาะตัวที่มีแบบแผน แมมนุษยแตละคนจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงเราตางกันออกไป
มากมายแตก็จะมีลักษณะบางอยาง ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงและเกิดซ้ําๆ Trait เปนโครงสรางภายใน
บุคลิกภาพที่จะสรางแบบแผนความโนมเอียงอยางใดอยางหนึ่งในการตอบสนองตอโลกขางหนา 

ฉลาดชาย  รมิตานนท อางถึง ฮอลล (Hall,S. 1997: 1) วา อัตลักษณ หรือ Identity ไมใชส่ิงที่อยู
ตาม “ธรรมชาติ” หรือ เกิดขึ้นลอยๆ แตกอรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่
วัฒนธรรมก็เปนสิ่งที่สรางทางสังคม (social construct) และไมใชอะไรที่หยุดนิ่งตายตัว หากแตเปน
วงจรซึ่งมีผูเรียกวา “วงจรแหงวัฒนธรรม”       

 

  
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 7  วงจรแหงวฒันธรรม (Circuit of culture) 

 
ที่มา:  ฉลาดชาย  รมิตานนท.  (2554, กันยายน).  แนวคิดเรื่องอัตลักษณ (Identity Concept). 

(ออนไลน). 

ดังนั้น อัตลักษณทั้งหลายทั้งปวงจึงถูกผลิต (produced) ขึ้นมา ถูกบริโภค (consumed) และ
ถูกควบคุมจัดการ (regulated) อยูในวัฒนธรรม พรอมกันนั้นก็มีการสรางความหมายตาง ๆ (creating 
meaning) ผานทางระบบตางๆ ทางอัตลักษณอันหลากหลายที่ผูใชอาจนําเอามาสรางเปนอัตลักษณของ
ตัวเอง 

 จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนนํามาเปรียบเทียบวิเคราะหในเรื่องของการแสดงเอกลักษณ
ของงานหัถกรรมชนเผาเมี่ยนไดวา กลุมชาวเผาเมี่ยนมีลักษณะเอกลักษณที่โดดเดน และแตกตาง ผาปก
และเครื่องประดับเงินของชนเผาเมี่ยนก็เชนกันมีลักษณะที่แตกตางจากงานหัตถกรรมทั่วไป ซ่ึงลวนมา

Representation

Regulation
Identity

Consumption Production 
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จากความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการสั่งสมถายทอดภูมิปญญามาอยางยาวนาน เสนหของหัตถกรรมเมี่ย
นจึงอยูที่คุณคาของภูมิปญญาที่นําเสนออกมา ไมวาเปนลวดลาย รูปแบบ กระบวนการผลิต เปนตน เห
ลานนี้ลวนเปนจุดแข็งสําคัญในการสรางความแตกตางใหกับเครื่องประดับเงิน เพื่อพัฒนาใหตอบสนอง
ตอความตองการของผูบริโภค เพราะเอกลักษณพิเศษหรือความโดดเดนแตกตางเหลานี้สามารถชวย
สรางงานเครื่องประดับเงินใหมีความแตกตางจากงานเครื่องประดับเงินอื่น ๆ ได 
 
 4.4 แนวคิดรวมสมัย 

พจนานุกรมศัพททางศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2541: 81) กลาวถึง 
คําวา รวมสมัย (Contemporary) หมายถึง คําที่แสดงวาอยูในยุคสมัยเดียวกันหรือในเวลาเดียวกัน เชน 
ปอล โกแกง เปนศิลปลรวมสมัยกับ ปอล เซซาน, แฟรงก ลอยด ไรต เปนสถาปนิกรวมสมัยกับ เลอ กอร 
บูซีเย หรือสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ทรงเปนักปราชนรวมสมัยกับ
พระเจาบรมวงศืเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ คํานี้ไมไดระบุวารวมสมัยกับใครหรือส่ิงใด มักหมายถึง
ศิลปะที่มีกระบวนแบบหรือแนวคิดของสังคมปจจุบัน อยางไรก็ดีคําวา รวมสมัย เปนคําที่มีความหมาย
กวางไมสามารถจํากัดลงไปไดวาเปนชวงเวลาเทาใดอาจจะเปนป ทศวรรษ ศตวรรษ หรือยุคสมัยก็ได 
นอกจากนี้ยังตองพิจารณาในเรื่อง แนวความคิดหรือกระบวนแบบรวมสมัย 

จะเห็นไดวา ศิลปะรวมสมัย เปนคํานามที่มีความหมายนัย เชน ชั่วระยะเวลาเดียวกัน 
เหตุการณที่เกิดขึ้นใกลคียงกัน คนอายุปูนเดียวกัน คนอยูในสมัยเดียวกัน การเกิดขึ้นของผลงานศิลปะ
ในหวงเวลาเดียวกัน โดยสรุปแลวเปนเรื่องของเวลาที่มีระยะไมหางกันนัก ผลงานศิลปะที่ศิลปนเปน
ผูสรางขึ้นในยุดเวลาเดียวกัน ใกลเคียงกัน เปนศิลปะของคนปจจุบันที่มีชีวิตอยู หรือเสียชีวิตไปแลว 
ก็ตาม แตผลงงานยังแสดงแนวคิดรวมยุครวมสมัยกับสังคมในยุคนั้นๆ (อลงกต  เพชรศรีสุก. ม.ป.ป.: 
62) 

คําวา “รวมสมัย”  มาจากภาษาแบบตะวันตกมาใช  คือบัญญัติศัพทมาจากคําวา Contemporary 
บางทีเราเอาคําศัพทของเขามา แตไมไดเอาความหมายของเขามา หรือเอามาแตเอามาไมหมด  เชนคําวา 
ประชาธิปไตย ก็เปนประชาธิปไตยในความหมาย “แบบไทย -ไทย”  มีการยึดอํานาจรัฐประหาร  และมีการ
หวนกลับไปหาคําวา “รัฐบาลพระราชทาน” เปนตน   ดังนั้น คําวา ศิลปะรวมสมัย จึงมีความหมายแบบ
ไทย-ไทยเชนกัน  ซ่ึงจะกลาวตอไปวามีสภาพอยางไร  และอยูในโลกยุคไรพรมแดนแบบไหน (สุชาติ  
สวัสดิ์ศรี. 2551: ออนไลน) 

สุชาติ  สวัสดิ์ศรี (2551: ออนไลน) กลาวถึง แนวคิดรวมสมัยวา  
ตามคติตะวันตก คําวา รวมสมัย  หมายถึง เวลา, พื้นที่ และ บุคคล ที่อยูใน ปจจุบันขณะ  

หรือที่เรียกวา present time  คือเปนเวลา เปนพื้นที่ และบุคคลที่สะทอนความเปนไปในปจจุบันขณะ 
และ “ปจจุบันขณะ” ตามคติตะวันตกนั้น เขาใหเวลาไว ๒๐ ป  คือยอนกลับไปประมาณ ๒ ทศวรรษ  หรือ
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เทากับอายุของชั่วคน ๑ รุน  หรือ ๑ generation  เชนจากรุนพอมารุนลูก ในชั่วอายุของคน ๑ รุนนั้น ฝร่ังมัน
บอกวามี “ตัวบงชี้” บางอยางที่จะเห็น “ความเปนปจจุบันขณะ” ของรุนนั้นๆ วามีลักษณะเปนเชนใด  
แมวาจะไมสามารถขีดเสนแบงไดชัดเจน แตก็จะเห็น “ความรวมสมัย”บางอยางปรากฏในรุนนั้นๆ วามี 
Style แบบไหน  มี School หรือ “สํานัก” แบบใด  มีความเคลื่อนไหวเปนกลุมกอน  คือมี Movement เปน
ขบวนการทางศิลปะแบบนั้นๆ หรือไม  หรือเปนแคปรากฏการณแบบปจเจก  

คําวา รวมสมัย นี้ ผมเคยใหคาํอธิบายแบบไทย-ไทยมากอนในหลายที่หลายแหงวา อะไรก็
ตามที่เรียกวา รวมสมัย นั้น  นาจะดูไดจากองคประกอบที่เรียกวา “3 รวม” คือ  

1. รวมชีวิต อยางที่เขาใจกันคือหมายถึง “คนทํางานศิลปะที่ยังมีชีวิตอยู” ซ่ึงก็จะมี
รายละเอียดของมัน เพราะศิลปนบางคนที่ยังมีชีวิตอยู บางทีก็อาจจะไมมีอะไร “รวมสมัย” เลยก็ได 
กลาวคือเคลื่อนตัวเองไปสูความ “ลาสมัย” หรือ “รวงสมัย”  

2.  รวมเหตุการณ  เชนอยูในเหตุการณทางประวัติศาสตร หรืออยูใน main event ของยุค
สมัยเดียวกัน เชน เหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕  เหตุการณ “๑๔ ตุลา ๒๕๑๖”   เหตุการณ 
“๖ ตุลา ๒๕๑๙”  เหตุการณ “๑๗ พฤษภา ๒๕๓๕”  เหตุการณ “๑๙ กันยา ๒๕๔๙”ฯลฯ  แตละเหตุการณ 
แตละยุคสมัยก็จะมีขอปลีกยอยของมัน ซ่ึงอาจมีจุดรวมบางอยางทําใหเกิดลักษณะ “รวมสมัย” ในยุคนั้นๆ 
ขึ้นมา  

3.  รวมความคิด เชนความคิดเรื่องประชาธิปไตย สังคมนิยม ชาตินิยม เพศนิยม ความคิด
เรื่องตอตานเผด็จการ  ความคิดเรื่องตอตานสงคราม ความคิดเรื่องประชานิยม ฯลฯ  ลักษณะของการ 
“รวมความคิด” ที่วานี้อาจดูไดจาก Movement ตางๆ ที่เกิดขึ้นวามีหรือไม  เชนในชวงเหตุการณ ๑๔ ตุลา 
๒๕๑๖ เกิดกระแสของคําวา “ศิลปะเพื่อชีวิต” แตมาในชวงเหตุการณ ๑๙ กันยา ๒๕๔๙ เกิดประแส
ปจจุบันที่ศิลปนบางประเภททํางานจําพวก “เฉลิมพระเกียรติ” เปนตน 

ศิลปะรวมสมัย หมายถึง การนําแนวคิดของลัทธิศิลปะสมัยเกากลับมาใชใหม โดยมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหรือลวดลายบางสวนใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณ แตยังคงความเปน
เอกลักษณของลักษณะแนวความคิด รูปรางรูปทรง ขั้นตอน หรือ วิธีการสรางงานศิลปะตามยุคสมัย
หรือลัทธิเดิม ดังเชน การนําลวดลายหรูหราจากศิลปะ     โรโคโคมาดัดแปลงใชเปนลวดลายกระดาษ 
ลายผา ฯลฯ การวาดภาพวิวทิวทัศนกรุงเทพฯ ยามเย็นโดยใชการแตมสีเหมือนศิลปะลัทธิอิมเพรสชั่น
นิสม เปนตน (วิกิพีเดีย สารานุรกรมเสรี. 2555: ออนไลน) 

สุชาติ  สวัสดิ์ศรี (2551: ออนไลน) ไดใหความเหน็ศิลปะรวมสมัยแบบไทย-ไทยวา 
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เปนสวนหนึ่งของ “ศิลปะสมัยใหม”  ที่เปนปรากฏการณของศิลปะอิทธิพลตะวันตก  แตเมื่อใชคํา
วา “ไทย-ไทย” จึงตองมุงประเด็นไปที่การรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับ “ความเปนไทย” ในฐานะเอกลักษณ
ประจําชาติ เชนความเปนไทยแบบราชสํานัก ความเปนไทยแบบวัด  ความเปนไทยแบบวัง  ความเปนไทย
แบบชางหลวง ความเปนไทยแบบชางชาวบาน วาไปแลวคําวา “ชาง” ประเภทตางๆ ในอดีตของเรานั้น
สามารถเขากันไดกับความเปนไทยในทุกรูปแบบเนื้อหา เพียงแตมีน้ําหนักและพื้นที่คนละแบบ เชน ศิลปน
ขาราชการในปจจุบันก็มีลักษณะเปนแบบไทย-ไทย แตกตางไปจากศิลปนอิสระทั่วไป กลาวคือเปนศิลปนที่
มียศ ตําแหนง และบําเหน็จบํานาญกิน ดังนั้นจึงมี “สูตรสําเร็จ” ทางความคิดและรสนิยมของตนเองเปน
เหมือน  Movement ขึ้นอยูกับพื้นที่ของตน  เชน  ศิลปะลพบุรี   ศิลปะสุโขทัย   ศิลปะอยุธยา   ศิลปะ
รัตนโกสินทร หรือที่ตอมาเรียกกันโดยรวมวาเปน ศิลปะแบบไทยประเพณี แมจะมีสังกัดตามยุคสมัย แต
ลักษณะก็จะมีรูปแบบเนื้อหาใกลเคียงกัน เพราะทําศิลปะขึ้นเพื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา หรือ ทําศิลปะ
เพื่อรับใช “เจา” รับใช “นาย” เปนตน  

ความเปนไทยในฐานะเอกลักษณประจําชาติ ทั้งทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
งานศิลปกรรม วากันตั้งแตมีกรุงเทพฯ เปนเมืองหลวง  กรุงเทพฯก็กลายเปนศูนยกลางอํานาจ  คําวา “ความ
เปนไทย” แมวาจะเชื้อชาติตางๆ ผสมปนเปกันมาแตโบราณ จนไมอาจกําหนดทางเชื้อชาติไดแนวาอะไร
เปน “ไทย” อะไร “ไมใชไทย”  กระนั้นเมื่อถูกครอบงําโดย “ศูนยกลาง”ที่ประกอบไปดวยราชสํานัก วัด 
และวังของขุนนางใหญนอย  ศิลปนใน “ศูนยกลาง” เหลานั้นหรือปจจุบันอาจจะเรียกวา “ศิลปนขาราชการ” 
ก็กลายเปนผูกําหนดรสนิยม โดยเนนความสําคัญหรือจะเรียกวา “พบความสําเร็จ” ไปที่ศิลปวัฒนธรรมที่มี
กรุงเทพฯ  เปนศูนยกลาง  ลักษณะรวมสมัยของเรื่องนี้ขอใหดู ตัวอยางจากการสราง  “ศาลากลาง
จังหวัด” “โรงเรียนประจําจังหวัด” หรือวัดประจําจังหวัดประเภท “วัดหลวง” ทั้งหลายวามีรูปรางหนาตา
คลายๆ กันไปหมด  ครั้นเมื่อมีอิทธิพลจากฝรั่งเขามา  มีการเรียนการสอนแบบฝรั่ง  มีการใชวิถีชีวิตแบบฝรั่ง 
แมปากจะอางวาเปนไทย  แตใจนั้นเปนฝรั่งไปเรียบรอย  กลาวคือ “ความเปนไทย”ไดกลายไปเปน “ไทยรวม
สมัย” ซึ่งหมายถึง “ไทยแบบฝรั่ง” นั่นเอง   ถาหากเคยเรียกวา “ศิลปะแบบไทยประเพณี” ก็จะเรียกเสียใหมวา 
“ศิลปะแบบไทยประเพณีรวมสมัย” อะไรทํานองนั้น  คือจัดเปน “ศิลปะสมัยใหมแบบไทย-ไทย” จะเปนฝรั่ง
ก็เขาไมถึง “กลองดวงใจ” ของเขา จะเปนไทยก็หางไกลจากความเขาใจในรากเหงาเดิม พูดงายๆ คือเปนไทย
ลูกผสมแบบสุกๆ ดิบๆ  

 
เว็ปตกแตงบาน บาริโอ- อิเซ (2555: ออนไลน) ไดพูดถึงรูปแบบรวมสมัยวา 

Contemporary Style หมายถึง รูปแบบการตกแตงแบบรวมสมัย ซ่ึง ไดแกการนําเอางานออกแบบที่เปน
ที่นิยมในรูปแบบปจจุบันมาผสมอยางกลมกลืนกับรูปแบบตางๆ ในอดีตอีกอยางนอยหนึ่งรูปแบบโดยมี
จุดประสงคเพื่อการดึงเอาความรูสึกหรืออารมณ จากรูปแบบในอดีตมาแตงกล่ิน หรือเพิ่มรสใหกับงาน
ออกแบบนั้นๆ และเปนการทําใหงานออกแบบนั้นมีลักษณะขามกาลเวลา คือใหความรูสึกที่สมดุลกัน
ทั้งสองยุค อยางลงตัวและกลมกลืน  
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โดยปกติแลว รูปแบบรวมสมัยนี้ มักจะมีรูปแบบพื้นฐานเปนงานออกแบบที่เรียบงายไมมี
ลวดลายซับซอน จากนั้นจะตกแตงใหสวยงามขึ้น หรือเพิ่มความรูสึกหรือแตงรสดวยของประดับ 
ตกแตง หรือบัวพื้นและเพดานจากยุคสมัยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน ยุค Classic เปนตน  

การออกแบบรวมสมัยจุดเริ่มตนของการสรางงานศิลปะและการออกแบบรวมสมัยเกิดขึ้น
จากการใชจินตนาการ ซ่ึงจะตองไดรับการขัดเกลาอยางเปนระบบและพัฒนาเปนความคิดสรางสรรค 
และเพราะศิลปะเปนการคิดคนสิ่งใหมๆ นักศึกษาศิลปะจึงจําเปนผูที่มีคุณสมบัติของคนรุนใหมที่มี
ศักยภาพ  ชางคิดชางฝน  รักความกาวหนา  รักการเรียนรู  นอกจากนี้ยังตองมีทัศนคติทางบวกตอชีวิต 
ตอสังคม และตอโลกอีกดวย  

งานออกแบบในรูปแบบรวมสมัย จัดไดวาเปนรูปแบบที่ ทํางานงาย เนื่องจากแทบไมมี
ขอจํากัดใดๆ และยังปรับเปลี่ยน ไดตามประโยชนใชสอยของเจาของ แตการออกแบบรูปแบบ รวมสมัย
มาใชใหดูดีกลับไมใชของงายเลยเนื่องจากการไร ขอจํากัดของมันทําใหเหมือนกับการลอยเรือในทะเล
หรือ มหาสมุทร หากไมมีการกําหนดทิศทางหรือจุดมุงหมายให แนนอนแลว นักออกแบบแทบจะทําให
งานออกแบบออกมาดูดีไดยากและลําบากมาก 

ดังนั้น การออกแบบรูปแบบรวมสมัยจะตองมีการกําหนดจุดมุงหมายหรือทิศทางเสียกอน
วาตองการใหงานออกแบบตอบสนองตอความตองการใดจากนั้นจึงตองมีการกําหนดรูปแบบหลักและ
รูปแบบรองที่จะนํามาผสมกันโดยรูปแบบหนึ่ง ในสองรูปแบบนี้ จะตองสามารถตอบสนองหรือสราง
ความรูสึกตามจุดประสงคหลักที่ไดวางไวในขางตนได เชน หากตองการงานออกแบบที่ดูดี และหรูหรา 
เราอาจจะตองนํา เอางานรูปแบบ Classicมาผสมหรือหากตองการใหดูสวยงามอยางบริสุทธิ์ไรการเส
แสรง เราอาจจะ ตองนําเอารูปแบบ Countryเขามา แทน เปนตน 

 
4.5 แนวคิดและทฤษฏีการออกแบบ 

การออกแบบ (Design) คือ การกําหนดความนึกคิดตามความตองการที่แสดงออกซึ่งเปน
การสรางสรรคส่ิงใหม รูจักการปรับปรุงแกไขสิ่งเดิมที่มีอยูใหเหมาะสมกับประโยชนการใชสอย และ
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย (วัฒนะ จูฑะวิภาต. 2545: 69) 

ออยทิพย พลศรี (2545: 3-110) ไดกลาวไววา การออกแบบ (Design) หมายถึง การ
จัดระบบความคิดของมนุษย โดยผานกระบวนการสรางสรรค ประสานกับองคประกอบของการ
ออกแบบแลวถายทอดออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมสวยงามนั่นเอง 

สอดคลองกับ วิรุณ  ตั้งเจริญ (2526: 20)  กลาวถึงการออกแบบวา การออกแบบคือการ
วางแผนสรางสรรครูปแบบ โดยวางแผนจัดสวนประกอบของการออกแบบ ใหสัมพันธกับประโยชนใช
สอย วัสดุ และการผลิตส่ิงของที่ตองการออกแบบนั้น โดยเนนความเหมาะสมของรูปทรง สี เสน ฯลฯ 
ซ่ึงเปนองคประกอบทางความงามและคํานึงถึงประโยชนใชสอย  
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4.5.1  องคประกอบของการออกแบบ การศึกษาองคประกอบของการออกแบบ จะชวย
เสริมสรางใหสามารถออกแบบไดเหมาะสม นาดู งดงาม และมีความกลมกลืน จึงจะสามารถถายทอด
ความคิดใหเปนการออกแบบและเปนแบบอยาง นาสนใจได องคประกอบของการออกแบบที่สําคัญมี
ดังตอไปนี้ 

 (Point) จุดเปนสวนประกอบของการออกแบบ เปนพื้นฐานเบื้องตน มีความสําคัญตอการ
ออกแบบ ทําใหเกิดความรูสึก เห็นเปนเสน รูปราง รูปทรง และลักษณะพื้นผิว จุด มีทั่วไปในธรรมชาติ 
และธรรมชาติไดออกแบบไวอยางมีระเบียบแบบแผน ความงดงาม จังหวะ ลีลา ความซ้ํากันตอเนื่องอยาง
ลงตัว สงผลตออิทธิพลทางความคิดของมนุษย 

เสน (Line)  เสนเริ่มตนจากจุด ๆ เดียว ซ่ึงเกิดจากจุดที่ตอ ๆ กันไป ทําใหเกิด มีเนื้อที่ 
ขนาด น้ําหนัก จังหวะ เปนตน เสนเกิดจากการลาก การเขียน ดวยดินสอ ปากกา สี แปรง ชอลก และ
วัสดุ อ่ืน ๆ เสนมีขนาดแตกตางกัน แทนสื่อความหมายตางกัน อาจจะเปนสัญลักษณของสิ่งตาง ๆ เสน 
ชนิดตาง ๆ กัน เมื่อนํามาประกอบกัน ชวยทําใหเกิดเปน รูปราง และรูปทรง (Shape and Form) (วิรัตน 
พิชญไพบูลย. 2520: 108-109) แสดงความรูสึกตาง ๆ กัน เชน 

เสนตรง ใหความรูสึก มั่นคง แข็งแรง 
เสนนอน ใหความรูสึก ราบเรียบ สุภาพ สงบ ความกวาง นิ่ง พักผอน 
เสนทแยง ใหความรูสึก เคล่ือนไหว ไมอยูนิ่ง ไมแนนอน ไมแข็งแรงรุนแรง 
เสนขนาน ใหความรูสึก ราบเรียบ สงบนิ่ง 
เสนตัดกัน ใหความรูสึก แข็งแรง ประสานกลมกลืน ความราบเรียบ 
เสนรูปสามเหลี่ยม ใหความรูสึก ในทางไมราบเรียบ ไมนุมนวล 
เสนรูปสี่เหล่ียม ใหความรูสึก เปนขอบเขต สม่ําเสมอ 
เสนโคง ใหความรูสึก นุมนวล ออนชอย ออนโยน นุมนวล ราเริง มีการเคลื่อนไหว

ไปมา 
เสนหยัก ใหความรูสึก สับสน ขรุขระ เคล่ือนไหว รุนแรง ไมแนนอน 

ในการสรางสรรคเสนหรือการนําเสนมาประกอบกัน ตองคํานึงถึงระเบียบทิศทาง และ
ความกลมกลืนของเสนนั้น ๆ ดวยการประกอบกันของจุดและเสน 

1. การประกอบกันของจุด ควรจะใหจุดมีขนาดใกลเคียงกัน เพื่อความกลมกลืน และมี
ทิศทางเดียวกัน มีระยะหางกัน และมีความซ้ําซอนกันอยางมีจังหวะ 

2. การประกอบกันของจุด เมื่อประกอบกันแลว จะไดรูปแบบ (Pattern) ซ่ึงควรจะให
รูปแบบอันเกิดจากจุดนั้น มีความสมดุลกันดวย 

3. การประกอบกันของจุด ควรใหจุดมีความซ้ํากันพอเหมาะพอดี ไมควรซ้ําซอนกัน จน
เกิดความรูสึกเบื่อ ควรเวนชองไฟหรือระยะบริเวณวางเพื่อใหเกิดความสมดุล 
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4. การประกอบกันของเสน ควรจะประกอบกันในลักษณะซ้ํา และตามไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อใหเกิดความสมดุลกัน 

5. การประกอบกันของเสน ควรจะประกอบกันในลักษณะตรงขาม หรือทิศทางของเสน
ตัดกัน เพื่อเนนความสําคัญของการตัดกัน  
การประกอบกันของจุดและเสน กอใหเกิดความรูสึกกลมกลืนและความรูสึกตัดกันได จากทฤษฏีของ
ความกลมกลืนกลาววา จุดที่มีขนาดใกลเคียงกัน กลมกลืนกัน ขนาดตางกัน ตัดกัน เสนที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน กลมกลืนกัน ลักษณะตางกัน ตัดกัน 

 รูปรางและรูปทรง (Shape and Form) วิรุณ ตั้งเจริญ (2523: 16) ไดกลาวไววา รูปราง 
(Shape) เกิดจากการนําเสนมาประกอบกัน เปนลักษณะ 2 มิติ คือ มีความกวาง กับ ความยาว ซ่ึงสอดคลอง
กับวิรัตน  พิชญไพบูลย (2520: 110) สวนรูปทรง (Form) เกิดจากการประกอบกันของเสน เปนลักษณะที่
มองเห็น 3 มิติ คือ มีความกวาง ความยาว ความลึกหรือความหนา รูปทรง (Form) ใหความรูสึกที่
แตกตางกัน เชน รูปทรงที่แนนทึบแสดงถึง ความแข็งแรง (Solid Form) รูปทรงที่แสดงสวนสําคัญตาม
ธรรมชาติ (Natural and Abstract Form) คําวา รูปรางและรูปทรง บางทีก็นํามาใชสลับกันเพื่อ อธิบาย
ผลงานทางศิลปะหรือ ผลงานออกแบบที่ไมละเอียดมากนัก ซ่ึงนํามาใชสลับกันได วิรุณ ตั้งเจริญ (2523: 
16) ไดกลาวไววา ในการศึกษาทางดานศิลปะอยางละเอียด มักจะแยกใหเห็นความแตกตางกัน เพราะ
รูปทรงมีลักษณะทึบ ตัน มีน้ําหนัก หรือเรียกวา มวล (Mass) เปนคุณสมบัติประกอบดวยรูปทรงเปน
องคประกอบพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อประโยชนใชสอยและการตกแตง เปน
เร่ืองราวเกี่ยวกับวัตถุ 

ทั้ง 3 มิติ หมายถึง ขนาด ปริมาตร สัดสวน เสนรอบ พื้นราบ สงผลตอคุณคาของผลงาน 
ซ่ึงสอดคลองกับ สาธร ชลชาติภิญโญ (2547: 148) ไดกลาวไววา ทฤษฏีการแบงแยกลักษณะของ
รูปทรง เพื่อใหงายตอความเขาใจ เชน รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ รูปทรงจากธรรมชาติ ฯลฯนํามา
สรางสรรคผลงาน บนพื้นฐานของความเชื่อ ความศรัทธา และความประทับใจ ประกอบกับความคิด
สรางสรรค ทักษะของผูสรางผลงานจึงเกิดความสมบูรณในผลงาน บงบอกถึงความงามทางดาน
สุนทรียภาพ ความเปนเอกลักษณ 

 ลักษณะพื้นผิว (Texture) โชดก เกงเขตรกิจ (2528: 110) ไดกลาวไววา เปนคุณสมบัติ
ภายนอกสุดของวัสดุตาง ๆ ที่สัมผัสดวยตา มองเห็น การจับตอง และความรูสึกตาง ๆ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 
2523: 17) หมายถึง ลักษณะพื้นผิวของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกับ ออยทิพย พลศรี (2545: 
42) ไดกลาวไววา หรือพื้นผิวที่มนุษยสรางขึ้น สัมผัสได เมื่อเห็นแลวสามารถบงบอกความรูสึกวา เนียน 
ออนนุม เรียบ มัน ดาน หยาบ ละเอียด ขรุขระ ฯลฯ 
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ลักษณะผิว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1.  ลักษณะผิวที่มองเห็นดวยตา เปนลักษณะผิวที่เปนสองมิติ เกิดความรูสึกสัมผัสถึงผิวตาง 

ๆ แยกเปน ลักษณะผิวจากการมองเห็นแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 
ลักษณะผิวที่เกิดขึ้นดวยตัวเอง เปนกระบวนการสรางสรรคที่รูปรางกับลักษณะผิว

เปนสิ่งเดียวกัน 
ลักษณะผิวเกิดจากการใชเครื่องมือในการตกแตงสรางพื้นผิว ใหเกิดลีลาในพื้นผิวที่

เหมือนธรรมชาติ หรือการออกแบบสรางสรรคตกแตงเพิ่มเติมและประดิษฐขึ้นมาใหมโดยไมใหเหมือน
ธรรมชาติ จินตนาการสรางสรรคขึ้นมาอยางอิสระ 

ลักษณะผิวตกแตง เปนลักษณะผิวที่ใชประกอบการตกแตง เพื่อทําใหเกิด 
สัมพันธภาพในผลงาน หรือลักษณะผิวขัดแยง ตัดกัน สรางสัญลักษณ จุดเดน และเอกลักษณในผลงาน
ไดเชนเดียวกัน 

2.  ลักษณะผิวที่สัมผัสไดดวยมือ เปนลักษณะผิวที่เปนสองมิติ หรือสามมิ ก็ได แบง
ออกเปน3 ประเภท คือลักษณะผิวจากธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม เปลือกไม กอนหิน ฯลฯ ลักษณะผิว
ที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ เชน การขูด ขีด ลวดลายลงบนผิวดิน การทําพื้นผิวขรุขระ ฯลฯ และลักษณะผิวที่
ถูกนํามาจัดวางระเบียบใหม เชน การเรียงเม็ดหิน การเรียงเม็ดทราย ฯลฯความแตกตางลักษณะผิวอาจ
เกิดขึ้นจากลักษณะเนื้อดิน หรือลักษณะของเคลือบ การขึ้นรูป และความ จงใจในการสรางลักษณะผิว
บาง ผิวหนา ดวยการขูด ขีด รีดเสน บีบ กด ทับ ปะติด ฯลฯ ในขณะที่ดินมีความชื้นสภาวะหมาด ๆ 
เพราะในเนื้อดินสามารถเก็บรองรอยรายละเอียดได หรือในขณะที่ดินแหงก็สามารถทําไดเชนกัน ขึ้นอยู
กับทักษะและการออกแบบสรางสรรค ลักษณะผิวมีคุณคาตออารมณและความรูสึก ความแตกตาง
หลากหลายของความงามจากลักษณะผิว ยังสงผลใหเกิด หนาที่ประโยชนใชสอย เชน ผิวเรียบ มัน ให
ความรูสึกนาจับตอง งายตอการทําความสะอาด ผิวหยาบ ใหความรูสึกไมนาจับตอง แตนาสนใจ ชวยทํา
ไมใหล่ืน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบของผลงานที่จะออกแบบดวยวาตองการใชกับงานลักษณะใด (เวนิช 
สุวรรณโมลี. 2546: 29)  

น้ําหนักและสี (Value and Color)  น้ําหนักและสี หมายถึง ความเขมของสี ที่สัมผัสไดดวย
ตา (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2523: 17) น้ําหนัก ความออนแกประสานกลมกลืนอยางลงตัว ทําใหเกิดความงามใน
ตัวเองสีเปนตัวชวยสงเสริมใหลักษณะผิวเกิดความงามได ลักษณะของสีที่เปนเนื้อวัสดุธรรมชาติถือเปน
ความงามอยางหนึ่ง แสงเปนองคประกอบอยางหนึ่งที่ทําใหผลงานดูดีขึ้น เมื่ออยูในที่มีแสงสวางจะเห็น
สีและน้ําหนักของสีมากยิ่งขึ้น และดูดีกวาในที่มีแสงสวางนอย สีอยูคูกับมนุษยมาตลอด ดังนั้นสีจึงมี
อิทธิพลโดยตรงตอมนุษย ความรูสึกตอบสนองตอสีจึงแตกตางกัน สีจึงมีความสําคัญกับงานออกแบบ
จนเกิดเปนทฤษฏีสีที่ใชเปนพื้นฐานในการนําสีมาใชอยางมีรูปแบบสากล ไดแก สีโทนรอน กับ สีโทน
เย็นใหความรูสึกที่แตกตางกัน 
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สีโทนรอน (Warm Tone) จะสรางความรูสึกที่รุนแรง กระตือรือรน เรงรีบสดใส  
กลุมของสีโทนรอนไดแก สีเหลือง สีสม และสีแดง 
สีโทนเย็น (Cool Tone) จะสรางความรูสึกที่สดชื่น เยือกเย็น สงบ ออนโยน 
กลุมของสีโทนเย็น ไดแก สีเขียว สีน้ําเงิน และสีมวง 

นอกจากนี้ยังมีสีอีกกลุมหนึ่ง เรียกวา สีกลาง ไดแก สีดํา และสีขาว ถาหากนําเอาสีดํา กับสี
ขาวมาผสมกับสีอ่ืน ๆ สีที่เกิดขึ้นจะใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไป 

ลวดลาย (Patterns)  ออยทิพย พลศรี (2545: 25-30) ไดกลาวไววา ตนกําเนิดของการ
ออกแบบลวดลาย การออกแบบลวดลายจะตองอาศัยองคประกอบหลายประการที่ทําใหนักออกแบบ
สามารถสรางสรรคงานขึ้นไดตามจุดประสงคที่ตองการ ซ่ึงมีตนกําเนิดมาจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

ธรรมชาติกับลวดลาย ธรรมชาติไดสรางสรรคส่ิงตาง ๆ เพื่อใหสรรพส่ิงในโลกไดมีดุลยภาพ
ในวิถีชีวิตความเปนอยู มนุษยรูจักดึงเอาธรรมชาติมาใชประโยชน ความสังเกตของมนุษยที่สรางสรรค
งานศิลปะโดยอาศัยความงามที่ปรากฏในธรรมชาติ ในแงของการออกแบบลวดลายเชนเดียวกัน มีลวดลาย
ในธรรมชาติมากมายที่เปนแรงบันดาลใจ ทําใหมนุษยสรางสรรค 

รูปแบบของลวดลายในลักษณะตาง ๆ 
รูปทรงเรขาคณิตกับลวดลาย การสังเกตจากธรรมชาติแลวตัดทอนใหมีลักษณะที่

เรียบงายดวยการใชเครื่องมือชวยในการสรางใหมีสัดสวนที่ถูกตองชัดเจน เพื่อนําไปใชงานดานตาง ๆ ได
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งในสวนของลวดลายมีฐานกําเนิดมาจากรูปทรงเรขาคณิต ทั้งวงกลม สามเหลี่ยม 
ส่ีเหล่ียม ฯลฯ 

รูปทรงอิสระกับลวดลาย ลักษณะของรูปทรงอิสระเปนลักษณะที่ไมมีรูปแบบ
แนนอนตายตัว จึงนิยมใชรูปทรงอิสระมาสรางสรรคลวดลายตาง ๆ เพราะนอกจากจะมีความคิดเปน
อิสระในการสรางสรรคแลว ลักษณะของงานก็จะดูแปลกไปอีกแนวหนึ่ง 

ในการออกแบบและสิ่งดลใจในการออกแบบ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. รูปแบบจากธรรมชาติ 
2. รูปแบบจากรูปทรงเรขาคณิต 
3. รูปแบบจากลวดลายทางประวัติศาสตร 

1.  รูปแบบจากธรรมชาติ  ส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (Form of Nature) มีสวน
สัมพันธและมีอิทธิพลตอชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก เชน พืช สัตว ฯลฯ ธรรมชาติเปนส่ิงแวดลอมได
นํามาเปนแนวคิดในการสรางสรรค เสาะแสวงหาความจริง ความงามที่ซอนเรนอยูในธรรมชาติ ได
ถายทอดความคิดโดยการเลียนแบบจากธรรมชาติ เพื่อสนองทางดานอารมณและจิตใจ 

พืช (Plant) ไดแก ตนไม เชน ตนไมทรงเตี้ย ตนไมทรงพุม ตนไมทรงสูง ฯลฯ 
ใบไม เชน ใบกลม ใบมน ใบแหลม ใบเหลี่ยม ใบกวาง ใบยาว ใบเล็ก ใบแฉก ฯลฯ 
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ดอกไม เชนเปนพุม เปนชอ เปนพวง เปนเถา ดอกเดี่ยว ดอกซอน ดอกคู ฯลฯ 
สัตว (Animal) ไดแก สัตว เชน ผีเสื้อ แมลงตาง ๆ ตัวหนอน ฯลฯ 
แรธาตุ (Mineral) ไดแก หินตาง ๆ น้ํา ดินสี ฯลฯ นํามาตกแตงในผลงาน 
2. รูปแบบจากรูปทรงเรขาคณิต  รูปทรงที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือ คิดคนขึ้นมา

ใหม เปนรูปทรงที่พบเห็นและคุนเคยใกลชิด เชน รูปทรงวงกลม ของดวงจันทร ดวงอาทิตย สามเหลี่ยม 
ส่ีเหล่ียม รูปทรงเหลานี้เปนทั้งสองมิติและสามมิติ รูปทรงเรขาคณิตเกิดจาก จุด (Point) เสน (Line) 
รูปทรง (Form) เปนสวนประกอบของการออกแบบ 

3. รูปแบบจากลวดลายทางประวัติศาสตร  การนําเอาศิลปวัฒนธรรมนํามาประยุกต
ใหสอดคลองกลมกลืนกับแบบแผน อุดมคติ ความงาม ความประณีต ความลงตัวพอเหมาะพอดี ของการ
ออกแบบ (Design) ในการออกแบบลวดลายเพื่อการตกแตงและประโยชนใชสอย การศึกษาจาก
แบบอยาง 

 4.5.2 การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับนั้นจําเปนตองมีทั้งความงาม
และประโยชนใชสอย การจัดใหงานเครื่องประดับเปนงานชางศิลปะหรืองานชางขึ้นอยูกับความตั้งใจ
ของผูสราง และผลสําเร็จของงานที่แสดงออกมาเปนสําคัญ ถาผูสรางหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจก็
ตองศึกษาดานการตลาดยึดหลักตามความชอบของกลุมชนเปนหลัก ผลงานจึงมีลักษณะคลาย ๆ กัน 
สวนเครื่องประดับที่มีลักษณะศิลปะมักจะมีรูปทรงที่แปลกใหม เนนความงามผลงานจะไมซํ้าใคร และ
มักเปนงานชิ้นเดียว สรางตามอุดมคติความงามของผูสรางเปนหลัก ใสความคิดความพอใจความแปลก
ใหมไมหวังผลดานการคาขายโดยตรง งานเครื่องประดับนี้จึงจัดเปนงานศิลปะ ในการออกแบบนั้นจะ
ขาดเสียไมไดถาไมมีความคิดสรางสรรค ในการสรางสรรคงานเครื่องประดับจะสมบูรณและสวยงาม
เหมาะสมกับวาระในการใชเฉพาะบุคคล (วรรณรัตน  ตั้งเจริญ. 2536: 17) 

การคิดสรางสรรค คือ การกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแลวแสดงออกซึ้งความคิดสรางสรรค
ทั้งทางดานความคิด การกระทํา มีความคิดริเริ่มขึ้น และมีความแปลกใหมไมซํ้าแบบใคร มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือดัดแปลงใหมีรูปทรงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม (วรรณรัตน  ตั้งเจริญ. 2536: 14)  

รุธ  นิโวลา (Ruth Nivola) ไดกลาวถึงการออกแบบเครื่องประดับไววา “การออกแบบ
เครื่องประดับ เปนการกระทําสิ่งที่สวยงามดวยตนเอง แมจะทําจากวัสดุที่ไมมีราคา ยังดีกวาเพชรที่
ออกแบบอยางรสนิยมต่ํา” (E learning กศน. 2545: Online)  

ความสําคัญของการออกแบบ วัตถุประสงคของการใชเครื่องประดับของมนุษยทุกชาติทุก
เผาพันธุ มีแตกตางกันมากมายหลายประการ แตขอที่นาจะใกลเคียงกันมากที่สุดคือ เพื่อสรางคุณคาใหเกิด
ความสวยงามใหแกตนเอง ซ้ึงความงามนี้มิอาจวัดได เพราะเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับคานิยม บรรทัดฐานของ
สังคมนั้น การสรางสรรคความงามอยางลงตัวนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงประโยชนการใชสอย
ดวย ดังนั้น การออกแบบจึงเขามาชวย เพื่อส่ือใหช้ินงานที่ประดิษฐขึ้นมานั้นตอบสนองกับผูใชงาน
อยางสมบูรณ (วัฒนะ  จูฑะวิภาค. 2545: 70)  
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วัตถุประสงคของการออกแบบเครื่องประดับ เกสร ธิตะจารี  (2543. 2-3) กลาวถึง
วัตถุประสงคของการใชงานเครื่องประดับวามีวัตถุประสงคในการการใชงาน วามีอยูดวยกันหลาย
ประการดังตอไปนี้ 
 

1. เพื่อความสวยงาม เชน เครื่องประดับกาย เครื่องประดับศีรษะและเครื่องประดับเสื้อผา  เชน 
กรรระบายสีหนาและรางกาย  การใชพวงมาลัยและดอกไมประดับคอ  เครื่องประดับศีรษะ  และ
เครื่องประดับเสื้อผาเพื่อใหดูเดนและสวยงาม เปนตน

2. เพื่อแสดงถึงตําแหนงหนาที่ ไดแก เครื่องหมายตางๆ อันแสดงถึงยศศักดิ์ เชน ตํารวจ ทหาร 
ขาราชการ  นอกจากนั้นเครื่องราชที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็จัดเปน
เครื่องประดับช้ันสูงที่มีการออกแบบเพื่อเฉพาะสําหรับบุคคลที่ไดรับเกียรติจะไดรับเทานั้น ในสมัยโบราณ
พวกหัวหนาเผาก็จะมีเครื่องประดับเฉพาะที่บงบอกถึงฐานะใหทุกคนรับรู เครื่องประดับประเภทนี้จะมี
ลักษณะเฉพาะที่ไดรับการออกแบบอยางเปนทางการ

3. เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ เชนเครื่องประดับของแตละชาติ เผา กลุม หมู และคณะที่ไดมีการ
ยอมรับก็จะมีเครื่องประดับเปนสัญลักษณเฉพาะของแตละประเทศหรือแตละทองถิ่น

ปจจุบันเครื่องประดับกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต เชน สรอยคอ ตางหู สรอยขอมือหรือกําไล 
แหวน เข็มกลัด เปนตน โดยเฉพาะสรอยคอจะนิยมคลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบํารุงขวัญกําลังใจบางคนใสเพื่อ
ความสวยงามหรือแสดงถึงฐานะอันมีจะกิน สวนเครื่องประดับสวนอื่นก็เชนเดียวกัน สําหรับเข็มกลัดก็เพื่อ
เสรมิความงามของเสื้อผาดวย  

สําหรับวัยรุนก็จะนิยมเครื่องประดับเพื่อความงาม ความเกตามสมัยนิยม ซึ่งไมมีราคามากมายและ
เปลี่ยนงาย ซึ่งเครื่องประดับเหลานี้จะมีขายทั่วไป ราคาก็ยอมเยา บางคนก็ทําใชเอง สรางความภาคภูมิใจ
ใหแกตนเอง  

 

ประโยชนของเครื่องประดับที่มีตอเครื่องแตงกาย นอกเหนือจากความสวยงามที่มองเห็นได
ของเครื่องประดับ ซ่ึงเปนหนึ่งในงานศิลปะจากจินตนาการของมนุษยแลว ในปจจุบันเครื่องประดับยังมี
ประโยชนตอคนเราในฐานะขององคประกอบหนึ่งของเครื่องแตงกายที่ทวีความสําคัญมากขึ้นทุกขณะ 
เพราะเครื่องประดับเปนส่ิงที่สามารถชวยลดจุดดอยหรือขอบกพรองของเครื่องแตงกายที่อาจดูไมงามให
เหมาะสมได ชวยเปลี่ยนความจําเจของเครื่องแตงกายใหดูมีชีวิตชีวา และบางครั้งก็ทําหนาที่สราง
จุดเดนหรือเพิ่มความนาสนใจใหแกผูสวมใส รวมไปถึงชวยสรางความมั่นใจในตนเอง เสริมสราง
บุคลิกภาพ บงบอกรสนิยมของผูสวมใสอีกดวย (วัฒนะ  จูฑะวิภาค. 2545: 138)   

4.5.3 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ งานออกแบบนับเปนสวนหนึ่งในงาน
ศิลปะ ซ่ึงตองการรูปแบบและเนื้อหาที่แปลกใหม เพื่อกระตุนใหผูพบเห็นชื่นชมและโนมนําไปสู
เปาหมายที่กําหนดไว เชน เปาหมายในการซื้อขาย เปาหมายทางอารมณความรูสึก เปาหมายทางทัศนคติ 
เปนคติ ผูออกแบบที่ดีจึงจําเปนตองมีความคิดสรางสรรคทั้งดานความคิดและการปฏิบัติซ่ึงความคิด
สรางสรรคในการออกแบบ จะสรางเสริมขึ้นไดดวยการการประสบการณจากงานออกแบบ ศึกษา
คนควาและมีการฝกปฏิบัติในรูปแบบที่ทาทายความคิด (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 16) 
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ความคิดและรูปแบบของงานออกแบบในสังคมปจจุบันจะไมอยูคงที่ เนื่องจากการ
ออกแบบจําเปนที่ตองพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและรสนิยมที่เปลี่ยนไป และใหสอดคลอง
กับวัสดุอุปกรณและกระบวนการผลิตเปนสําคัญ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 17) การศึกษางานออกแบบใน
ปจจุบันจึงจําเปนตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของงานออกแบบในสังคมอยูตลอดเวลาไมเชนนั้นแลว 
การออกแบบจะขาดความสัมพันธกับความเปนจริง การศึกษางานออกแบบที่ดี จึงจําเปนตองหา
ความรูความเขาใจในงานออกแบบแตละอยางโดยเฉพาะกอนเพื่อนใหการออกแบบสอดคลองกับ
ความเปนจริงโดยใหใกลเคียงกับความเปนจริงบางไมมากก็นอย ไมใชเปนการออกแบบที่เล่ือนลอยอยู
เหนือความเปนจริง หรือไมสามารถจะนําไปปฏิบัติจริงได (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 18) 

การออกแบบ (Design) 
คือการวางแผนสรางสรรครูปแบบ โดยวางแผนจัดสวนประกอบของการออกแบบ ให

สัมพันธกับประโยชนใชสอย วัสดุ และการผลิตสิ่งของที่ตองการออกแบบนั้น โดยเนนความเหมาะสมของ
รูปทรง สี เสน ฯลฯ ซ่ึงเปนองคประกอบทางความงามและคํานึงถึงประโยชนใชสอย (วิรุณ ตั้งเจริญ. 
2526: 20) 

รูปรางและรูปทรง 
ส่ิงที่เราเห็นทั้งหมดของวัตถุหรือรูปทรง (Form) สวนที่เห็นเปนเสนรอบนอกหรือสวนที่

ตัดกับบริเวณวางมีลักษณะคดโคง ผายออก และตัดตรง คือ รูปราง (Shape) รูปรางและรูปทรงมี
ความสัมพันธกันอยูอยางแยกไมออกรูปรางและรูปทรงรับเปนสิ่งสําคัญสําหรับการออกแบบ ทําใหเกิด
งานออกแบบ ทําใหเกิดงานออกแบบในลักษณะตางขึ้น (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 22) 

รูปทรงนับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับสวนประกอบการออกแบบจะเริ่มที่รูปทรง 
และจึงตามมาดวยบริเวณวาง สี น้ําหนัก ลักษณะผิว รูปทรงแบงออกเปน3อยางดวยกันคือรุปทรง
ธรรมชาติ (Natural Form) รูปทรงอิสระ (Free Form) และ รูปทรงเลขาคณิต (Geometrical Form) 

รูปทรงธรรมชาติ(Natural Form) 
ธรรมชาติเปนซ่ือดลใจที่สําคัญในการสรางสรรคส่ิงตางๆธรรมชาติมีสภาพเปนแหลง

บันดาลใจเริ่มแรกของศิลปะและความงามทั้งหลาย ความคิดคํานึงทางดานการออกแบบลานเปนผลมา
จากความงามในธรรมชาติเกือบทั้งส้ิน เชน เสน สี รูปทรง ลักษณะผิว เอกภาพ สัดสวน และลีลา ไม
เพียงเทานั้นรูปทรงธรรมชาติ เชนตนไม นก ปลา ฯลฯ ซ่ึงเปนรูปทรงเฉพาะตัวนั้นเปนส่ือดลใจในการ
สรางสรรครูปทรงที่จะนํามาใชในกับการออกแบบหากทวางานออกแบบรูปทรงธรรมชาติไมใชการ
เลียนแบบธรรมชาติ แตเปนการเปลี่ยนแปลงจากรูปทรงธรรมชาติใหไดรูปแบบใหมที่นาสนใจ 
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การออกแบบรูปทรงธรรมชาติมี 2 ลักษณะ คือ 
การออกแบบใหเรียบงาย เปนการออกแบบรูปทรงธรรมชาติโดยการสรางสรรครูปทรงใน

ลักษณะตัดทอน(Decoration) คือ ลดสิ่งที่เห็นวาเกินความจําเปนลง ใหเหลือแตลักษณะหรือโครงสรางที่
เห็นวาสําคัญของรูปทรงนั้นๆไว 

การประดิษฐตกแตง เปนการออกแบบรูปทรงธรรมชาติในลักษณะประดิษฐตกแตง 
(Decoration) เปนการตอเติมเสริมแตงลวดลายลงบนรูปทรงธรรมชาติในไดรูปแบบที่แสดงลวดลาย
มากกวาโครงสรางของรูปทรง 

รูปทรงอิสระ (Free Form) 
การออกแบบรูปทรงอิสระเนนรูปทรงที่เกิดจากความคิดสรางสรรคอิสระของผูออกแบบ 

รูปทรงที่ปรากฏขึ้นจะไมเหมือนหรือคลายคลึงกับรูปทรงตามธรรมชาติทั่วไป แตจะมีสวนคลายคลึงกับ
รูปทรงบางอยางตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนรูปทรงเปลี่ยนแปลงได (Elastic Form) ไมใชรูปแบบที่มีสภาพ
คงที่หรือรูปจักกันทั่วไป รูปทรงที่เปล่ียนแปลงไดเชน หยดน้ํา คราบ หรือ ร้ิวรอยตางๆ เปนตน รูปทรง
อิสระผูออกแบบจะตองคิดคนขึ้นมาเองโดยตองคํานึงถึงความกรมกลืน เปนรูปทรงที่สัมพันธกับ
บริเวณวาง และลักษณะเดนที่นาสนใจซึ่งรูปทรงอิสระนี้เมื่อสามารถสรางสรรคไดอยางมีคุณภาพ
แลว สามารถนําไปใชในงานออกแบบทั่วๆไปไดเปนอยาง 

รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form) 
รูปทรงเลขาคณิตจะมีรูปแบบเฉพาะตัว เชนวงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม รูปทรงกลม รูป

ทรงกระบอก ฯลฯ การสรางรูปทรงเลขาคณิตตามปกติจะใชเครื่องมือชวยในการเขียน เพื่อใหไดรูปทรง
ที่ตรงตามรูปแบบเฉพาะตัวของรูปทรงแตละชนิด เชน ไดวงกลมที่กลม ไดมุม90 องศา ไดความยาวที่
เทากัน ไดเสนขนานที่ขนานกัน เปนตน เครื่องมือที่ชวยในการเขียนรูปทรงเลขาคณิตเชน ไมบรรทัด 
ไมโพรแทรกเตอร วงเวียน ไมที ฯลฯ ในปจจุบันนิยมนํารูปทรงเลขาคณิตมาใชในงานออกแบบกันมาก 
เพราะลักษณะรูปทรงเลขาคณิตมีความเรียบงาย สงางามสอดคลองกับลักษณะการออกแบบรวมสมัย      
(วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 43-46) 

มวลและปริมาตร 
มวล (Mass) คือ เนื้อทั้งหมดของสสารหรือวัตถุตางๆ เชน มวลของหินก็คือ เนื้ออันแข็ง

แนนของกอนหิน มวลของฟองน้ําคือ เนื้ออันออนนุมและโปรงของฟองน้ําทั้งกอน สวนปริมาตร 
(Volume) คือบริเวณที่กิรระวางเนื้อที่ในอากาศทั้งหมดของวัตถุหนึ่ง เปนรูปทรงที่แสดงมิติกวาง ยาว และ 
หนา โดยเนสภาพที่กินบริเวณวางรอบๆ ตัว มวลปริมาตรจึงรวมอยูดวยกัน การออกแบบที่รูปทรงเปน
สวนประกอบจึงสัมพนัธกับมวลและปริมาตร (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 22) 
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ลักษณะผิว 
ลักษณะผิวคือสวนเปลือกนอกจากวัตถุที่มองเห็นไดหรือสัมผัสได เชน เปลือกขนุน ผิว

หยาบ กระดาษผิวละเอียด ไมสักผิวดาน เครื่องเคลือบดินเผาผิวมัน เปนตน ลักษณะผิวเชนนี้ให
ความรูสึกเกี่ยวของกับงานออกแบบทั้ง 2และ 3 มิติ เปนสวนประกอบการออกแบบใหความรูสึกไดดี      
(วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 22) 

บริเวณวาง 
บริเวณวางเกิดขึ้นจาการกําหนดขอบเขตของงาน บริเวณวางที่กวางขวางจะใหความรูสึกที่

สบายปลอดโปรง แตบริเวณที่วางที่เล็กคับแคบจะใหความรูสึกที่แออัด อึดอัด ไมสบายใจ งานออกแบบ
มีสวนเกี่ยวของกับบริเวณวางเปนอยางมากเนื่องจาก งานออกแบบตองกําหนดรูปทรงลงบริเวณวางที่
กําหนดไว (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 22) 

สภาพสวนประกอบที่ตัดกัน 
การออกแบบคือการรวมสวนประกอบที่ตางกันเขาดวยกันโดยพยายามจัดรวมให

สวนประกอบตางๆ ผสานกลมกลืน หรือเปนงานออกแบบที่มีเอกภาพ (Unity) ดวยเหตุนี้ส่ิงที่แตกตาง
กันเมื่อนํามารวมกันในงานออกแบบยอมใหความรูสึกตัดกัน (Contrast) ซ่ึงสามรถแบงออกไดเปน 2 นัย 
คือ ตัดกันดวยสวนประกอบที่แตกตางกัน และ ตัดกันดวนสวนประกอบอยางเดียวกัน 

การตัดกันดวยสวนประกอบที่แตกตางกัน คือ ความรูสึกตัดกันดวยการนําสวนประกอบ
หลายอยางมารวมกัน เชนเสนใหความรูสึกตัดกับรูปทรงปริมาตรใหความรูสึกตัดกับบริเวณวาง จุดให
ความรูสึกตัดกับเสนเปนตน สวนการตัดกันดวยสวนประกอบอยางเดียวกัน คือ สภาพที่ใหความรูสึกตัด
กันดวยขอแตกตางของสวนประกอบการออกแบบชนิดเดียวกัน เชน สีแดงใหความรูสึกตัดกับสีน้ําเงิน 
รูปทรงสี่เหลี่ยมใหความรูสึกตัดกับรูปทรงกลมลักษณะผิวหยาบใหความรูสึกตัดกับลักษณะผิวเปนมัน 
เปนตน (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 30) 

สภาพตัดกันนอกจากจะทําใหเกิดความรูสึกหลากหลาย นาสนใจขึ้นบนพื้นภาพแลว ยัง
เกี่ยวของกับการสรางจุดสนใน (Point of Interesting) การสรางลักษณะเดนลักษณะดอย (Dominance 
and Subordination) บนพื้นภาพ และการสรางภาพที่มีพลังเคลื่อนไหว (Dynamic Image) อีกดวย (วิรุณ 
ตั้งเจริญ. 2526: 31) 

กระบวนการในการสรางสรรคงานออกแบบหลังจากที่ไดมีการระดมความคิดแลว ส่ิงที่
สําคัญตอมาคือการออกแบบ โดยเริ่มตนจากการรางแบบ เพื่อถายทอดมโนภาพ อารมณ ความรูนึกคิด 
จินตนาการตางออกมาเปนทัศนะธาตุ ซ่ึงไดแก จุด,เสน,รูปราง,รูปทรง,มวล โดยประมวลลักษณะของ
ทัศนะธาตุ ที่นํามากําหนดใชในการออกแบบ คือ ขนาด,ทิศทาง,พื้นที่วาง,ปริมาตร,ระยะ-ความลึก,
ลักษณะพื้นผิว-ลวดลาย,ความมืด-ความสวาง,สี,เวลา,การเคลื่อนที่ หรือท่ีเรียกทั้งหมดนี้วาธาตุทางศิลป 
(Element of Art) 
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ในกระบวนการรางแบบนี้ จะเริ่มในระดับคราวๆกอน แตเมื่อมีการใชองคประกอบทาง
ศิลป (Composition) คือ ดุลยภาพทางรูปทรง หรือ มวล (สมมาตร/ความขัดแยง),ดุลยภาพความสมบูรณของ
วรรณะแหงสี,ดุลยภาพทางรายละเอียด และสวนประกอบอื่นๆลักษณะผิว ลวดลาย ฯลฯ และทฤษฏีทาง
ศิลป(Aesthetics&Theory) และ การนําเรื่องราวเนื้อหา แนวความคิด และบริบท (Content/Concept/Context) เขา
มาประกอบและพัฒนาอยางตอเนื่อง จะทําใหแบบที่ไดรางไวสามารถพัฒนาจาก ภาพรางคราวๆ สูการลง
รายละเอียด และพัฒนาจนถึงระดับสูงสุดจนสามารถสรางภาพ/งานสําเร็จ 2 มิติ และการสรางงานสําเร็จ 
3มิติเสมือนไดใจที่สุด 

การวิเคราะหเพื่อเลือกแบบ 
1. จากแบบภาพรางเครื่องประดับที่ผูเขารับการบมเพาะไดทดลองวาดลายเสนออกมาจาก

ความคิดจินตนาการนั้น ผูเชี่ยวชาญจะเนนถึงความหลากหลายของแนวความคิดเปนอันดับแรก จากนั้น
จึงพิจารณา วิพากษ วิจารษ รวมกัน ถึงแนวความคิดจากภาพวาดลายเสนดังกลาว วาสื่อถึงอะไร มีความ
เกี่ยวของอยางไรกับ THEME หลักที่กําหนดไว 

2. แนวทางการวิเคราะหนั้นคือ ตองการใหผูเขารับการบมเพาะสามารถอธิบายและสื่อสาร
ความเชื่อมโยงระหวางลักษณะลายเสนที่วาด สัญลักษณ รูปรางรูปทรงที่เขียน ตลอดจนวัตถุดิบและวัสดุ
ประกอบที่ใชวาส่ิงเหลานี้มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เกี่ยวของกับความเปนไปไดในการผลิต 

3. วางกระบวนการในการสรางแนวความคิด พัฒนาความคิดจากภาพรางเหลานั้นและใช
เปนแนวในทางในการออกแบบ และคัดเลือกแบบ 

ขั้นตอนการเขียนแบบ 
เมื่อผานวิเคราะหคัดเลือกแนวความคิดดานแบบแลวขั้นตอนตอมา คือ การเขียนแบบเพื่อ

กําหนดรายละเอียดในสวนตางๆเพิ่มขึ้น เพื่อสามรถนําไปสูการผลิตชิ้นงาน การเขียนแบบนี้ไมมีรูแบบ
ตายตัวอาจจะเปนเพียงภาพรางลายเสน หรืออาจจะมีการเขียนขอมูลรายละเอียดตางๆ เชน วัสดุที่ใช 
ขนาดสัดสวนโดยประมาณจนถึงการอางอิงรายละเอียดในการผลิตกับผลิตภัณฑที่เคยผลิต หรือทํา
แบบจําลองตามมิติดวยกระดาษหรือวัสดุตางๆเพื่อพิจารณาถึงขนาดและสัดสวนของงานเขียนแบบนั้น 
เพื่อนําไปเปนขอมูลในการสรางความเขาใจใหกับชางที่จะผลิตช้ินงานตอไป 

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วรางคนางค  วรรณตุง และคณะ (2553) ไดทําวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงิน
จากอัตลักษณชาวเขาเผาลีซอ (ลีซู) หมูบานศรีดงเย็น อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาความเปนมาและกระบวนการทําเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาลีซอ (ลีซู) เพื่อสรางองคความรู
เกี่ยวกับอาชีพการทําเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาลีซอ หมูบานศรีดงเย็น อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม และเพื่อศึกษาอัตลักษณของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาลีซอและนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ
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เครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม โดยใชการสัมภาษณและสังเกตในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงศึกษา
จากกลุมชาวเขาเผาลีซอผูผลิตเครื่องประดับเงิน โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและเชื่อมโยงประเด็น
ตางๆเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวเขา แลวนําขอมูลที่ไดไปออกแบบเปน
ผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม ผลการศึกษาทําใหทราบ ประวัติความเปนมาของหมูบาน
ชาวเขาเผาลีซอ หมูบานศรีดงเย็น อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม วาไดกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยมีผู
บุกเบิกและเริ่มสรางบานเรือน ประมาณ 8 หลังคาเรือน หลังจากนั้นอีกประมาณ 4-5 ป ไดมีชาวเขาเผา
ลีซอ จากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดแมฮองสอนอพยพยายถิ่นฐานเขามาอยูในหมูบาน จนทําใหเกิด
การขยายตัวของจํานวนประชากรมากขึ้นเรื่อยๆ ดวยสภาพแตเดิมของพื้นที่ชุมชนเปนปาเสื่อมโทรม 
ชาวเขาเผาลีซอจึงไดถางปาเพื่อจับจองพื้นที่และทําไรเล่ือนลอย บางสวนยังคงทํางานดานหัตถกรรม
เครื่องเงิน และงานผา โดยการสืบสาน สืบทอด ศิลปะหัตกรรมแขนงนี้มาจากบรรพบุรุษลีซอ  
 (ลีซู) มีความเชื่อวาเปนชนเผาที่มีการแตงกายที่มีสีสรรสดใส และหลากสีมาก ความกลาใน
การตัดสินใจ และความเปนอิสระชนสะทอนออกมาใหเห็น จากการใชสีตัดกันอยางรุนแรงในการใช
เครื่องแตงกาย ชาวลีซู เปนกลุมชนที่รักอิสระ มีระบบจัดการความสัมพันธทางสังคมที่ยืดหยุนเปนนัก
จัดการที่มีประสิทธิภาพ จะไมยอมรับสิ่งใหมโดยไมผานการเลือกสรร และจะไมปฏิเสธวัฒนธรรมที่
แตกตางโดยไมแยกแยะ ดวยเหตุนี้เองทําใหชาวลีซูมีศักยภาพในการปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงได
เปนอยางดี 
 เส้ือผาและเครื่องประดับ ลักษณะการตกแตงเสื้อผา สวนใหญเนนประดับดวยแถบริ้วผาสลับ
สี ผาตัดปะและประดับดวยเม็ดโลหะเงินมีการตกแตงดวยลายปกบางเล็กนอย และดานขางสายยามชวง
ตอกับพูที่จะทิ้งชายลงมาทั้งสองดานเทานั้น นอกจากนั้นยังมีการตกแตงเพิ่มเติมใหดูโดดเดนขึ้นอีกหลาย
แบบ เชน ใชพูไหมพรมหลากสีกระจุกดายลูกปด และเครื่องเงินศิลปะหัตกรรมของชาวเขาหมูบานศรีดง
เย็นถือไดวาเปนภูมิปญญาชาวบานที่ไดกล่ันกรองจากประสบการณตรงในวิถีชีวิตของตนเอง โดยใช
แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีการใชชีวิตรวมธรรมชาติ เนื้อหาของภูมิปญญาเปนเรื่องราวอธิบายปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางชีวิตและธรรมชาติหรือเปนเรื่องราวอธิบายปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางชีวิตและธรรมชาติออกมาในรูปแบบของเกณฑที่พึงปฏิบัติ และเปนขอ
หามมิใหชาวบานปฏิบัติ เชน ความเชื่อตอธรรมชาติตางๆ ในรูปของ “ผี” ทําใหเกิดภาวะสมดุลของการ
อยูรวมกันระหวางคนกับธรรมชาติ อีกทั้งไดมีการถายทอดจากบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวา “มรดกทาง
วัฒนธรรมของหมูบาน”เปนประสบการณและภูมิปญญาที่คนรุนกอนถายทอดใหกับคนรุนหลัง  
 กระบวนการในการผลิตเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาลีซอการติดตอสอบถามรายละเอียด
ของลูกคา มีการพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของลูกคา จัดซ้ือวัตถุดิบ  ผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ  นําเม็ด
เงินบริสุทธิ์มาหลอมในเบาหลอมแลวนํามาเทที่รางเทเพื่อใหโลหะแข็งตัว เปนกอนและไดขนาดตามที่
ตองการ 
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 แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับเงินชาวเขาวามาจากประสบการณจากการใชชีวิต
รวมกับธรรมชาติโดยมุงเนน ความสัมพันธระหวางชีวิตและธรรมชาติ จึงทําใหเครื่องประดับชาวเขามี
รูปแบบและรูปทรงที่เลียนแบบมาจาก ส่ิงตางๆ รอบตัวที่มีอยูในธรรมชาติ โดยไดนํารูปทรงเหลานั้นมา
ดัดแปลง ปรับปรุงใหเขากันแลวนํามาประกอบขึ้นเปนลวดลายตามความคิดที่เห็นวาสวยงามของชางแต
ละคน อีกทั้งชาวเขาเผาลีซอยังไดแสดงความแยบยลในการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ควบคู กับงานเครื่องประดับไดเปนอยางดีลวดลายเครื่องประดับเงินชาวเขา หมูบานศรีดง
เย็น ที่นิยมทําและสืบทอดกันมานานนั้นมีลวดลายพื้นฐานอยู 3 ลาย ดังนี้ 1.ลายปลา 2.ลายผีเส้ือ 3.ลาย
ดอกไม โดยลวดลายเหลานี้จะมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของรูปทรงและลวดลายในบางสวน ซ่ึง
ลวนขึ้นอยูกับจินตนาการและความคิดสรางสรรคของชางแตละคน 
 มีพร  ปริญญาพล (2544) ไดทําวิจัยเร่ือง อาชีพการทําเครื่องประดับเงินของชนเผากะเหรี่ยง 
หมูบานวัดพระบาทหวยตม อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนมาและกระบวนการทํา
เครื่องประดับเงินของชนเผากะเหรี่ยง และเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับอาชีพการทําเครื่องประดับเงินของ
ชนเผากะเหรี่ยง หมูบานวัดพระบาทหวยตม อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย
แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ซึ่งศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ ผูนํากลุมหรือผูนําหมูบานชาวเขาหมูบานวัด
พระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 2 คน ตัวแทนหรือเจาหนาที่หนวยงานที่สงเสริมการ
ประกอบอาชีพการทําเครื่องเงินจํานวน 2 คน และผูประกอบอาชีพการทําเครื่องประดับเงินหมูบาน
วัดพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ที่ประกอบอาชีพมาไมนอยกวา 5 ป จํานวน 10 คน ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ผานการตรวจสอบและสมบูรณแลว นํามาวิเคราะหและเชื่อมโยงประเด็น
ตาง ๆ เพื่อรวบรวมและสรางองคความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชนเผากะเหรี่ยง โดยการ
บรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห ไดผลสรุปดังนี้  
 ความเปนมาของชนเผากะเหรี่ยงหมูบานวัดพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พบวา
หมูบานวัดพระบาทหวยตม ตั้งอยู ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เร่ิมตั้งชุมชนครั้งแรกโดยมีชาว
กะเหรี่ยงที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและครูบาชัยยะวงศาพัฒนาที่ออกเผยแพรพุทธศาสนาไปยังที่
ตางๆ ไดติดตามกับครูบาวงศาพัฒนาเพื่อมาทําบุญและเพื่อนับถือศาสนาพุทธ 
 กระบวนการทําเครื่องประดับเงินพบวา วัตถุดิบหลักที่ใชคือ เม็ดเงิน โดยมีพอคาคนกลางจะ
เปนคนนํามาให พรอมกับลวดลาย อุปกรณในการทําเครื่องประดับเงิน จะแบงไดเปนประเภทดังนี้ 
อุปกรณการทุบ ไดแก คอนขนาดตางๆ  อุปกรณการขัด ไดแก แปรงทองเหลือง ตะไบ กระดาษทรายน้ํา 
อุปกรณการหลอม ไดแก เบาหลอม แมพิมพ ที่สูบลม อุปกรณการรีด ไดแก เครื่องสําหรับรีดแผนเงิน 
เครื่องสําหรับดึงแผนเงินใหตึง อุปกรณสําหรับแกะลาย วิธีการหลอมเงินตองนําเม็ดเงินไปเผาไฟให
ละลายแลวเทลงแมพิมพทิ้งไวใหเย็น นําออกจากแมพิมพ นําไปรีดใหเปนแผน แลวนําไปแกะลายตาม
ตองการ  
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 การออกแบบลวดลายพบวา ชาวบานไมไดออกแบบเอง พอคาคนกลางที่นําเม็ดเงินมาใหทําจะ
ออกแบบให ชาวบานจะเก็บลวดลายเหลานนั้นไว เพื่อใหคนที่สนใจลวดลายดังกลาวสั่งทํา สวน
ลวดลายเดิมของชาวกะเหรี่ยง สําหรับกําไลจะเปนลายเกลียว ตุมหูเปนลักษณะปลายบาน สรอยสําหรับ
หอยคอเดิมชาวกะเหรี่ยงจะใชลูกปด 
 โครงการสงเสริม พบวา มีเพียงโรงการเดียวเทานั้น คือ เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยการสนับของศูนย
พัฒนาชาวเขาจังหวัดลําพูน พัฒนาชุมชน องคการยูนิเซฟและ โครงการสงเคราะหเด็กยากจน โดยมี
สมาชิกในโครงการจํานวน 1 8 คน ปจจุบันไมมีโครงการสงเสริม เพราะชาวบานจะมีการรวมกลุมกัน
เพื่อบริหารกันเอง 
 อรชร  มณีสงฆ และคณะ (2550) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา
หัตถกรรมทองถ่ินและการตลาด ในพื้นที่โครงการหลวง : กรณีศึกษาชาติพันธุลัวะ การศึกษามุงเนน
ศึกษาในเชิงลึกเฉพาะในสวนของชาติพันธุลัวะในพื้นที่ บานละอูบ ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงเปนพื้นที่ในการดูแลของโครงการหลวงแมลานอยมีวัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับทัศนะคติความตองการของชาติพันธุลัวะ ที่มีตอการผลิตผลิตภัณฑ
วัฒนธรรมเฉพาะเครื่องเงิน ในดานความสามารถในการผลิต ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
ตลอดจนวิเคราะหโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑหัตถกรรมเชิงวัฒนธรรมสําหรับตลาดระดับบน
พรอมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑหัตกรรมเชิงวัฒนธรรม สําหรับตลาดปจจุบัน
และตลาดระดับบน ไดขอสรุปวา ลัวะบานละอูบ ตั้งอยูหมูที่ 6 ต.หวยหอม หางจากอําเภอแมลานอย
ประมาณ32 กิโลเมตร เริ่มเขามาตั้งถ่ินฐานในหมูบาน “ยวงละเอิ้ก” (บานละอูบ) ในสมัยสงครามโลก
คร้ังที่สอง 
 ผลการศึกษาพบวาในดานทัศนะคติ เห็นวา การผลิตงานหัตถกรรมเครื่องเงินเปนอาชีพเสริมที่
สรางรายไดใหกับชุมชนและครัวเรือน เปนสิ่งที่ดี ทําใหมีความรูเพิ่ม และเปนการเพิ่มรายได หากมีผูมา
สงเสริมใหผลิต ลักษณะงานฝมือ ใชเวลาในการทํานาน แตใหราคาสูงกวางานทั่วไป ทางกลุมเห็นวา
นาสนใจ และอยากทํา และหากจะขอใหไปสอนชาติพันธุเดียวกันแตคนละหมูบานในการผลิต สมาชิกที่
ทําเปนระบุวายินดีที่จะถายทอด เพราะอยากเผยแพรวัฒนธรรม 
 ดานศักยภาพในการผลิต จากการสัมภาษณพบวา ทางกลุมเครื่องเงินหวยหอม มีจํานวน
สมาชิก 20 คน แตที่ทําประจําจะมีประมาณ 4-15 คน โดยแตละเดือนเฉลี่ยแลวจะซื้อเม็ดเงินในการผลิต
เดือนละเฉลี่ยประมาณ 3 กิโลกรัม หรือประมาณปละ 36 กิโลกรัม ทั้งนี้กําลังการผลิตของกลุมเองยัง
สามารถเพิ่มได 
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 ดานการตลาด ผลิตภัณฑที่ทางกลุมไดผลิตในปจจุบัน รูปแบบดั่งเดิมก็ยังทําอยูบาง หากมีผูมา
จางใหผลิต แตทํานอยมาก สวนมากงานที่ทําในปจจุบันจะเปนงานรูปแบบใหมมากกวา เพราะเมื่อผลิต
ออกมาแลวขายได ผลิตภัณฑดั่งเดิมที่ทําการผลิตในหมูบานไดแก สรอยละวา ปนปกผม มีดพกละวา 
สวนผลิตภัณฑที่ทําในปจจุบันไดแก แหวน สรอยคอ กําไล ซ่ึงงานเกือบทั้งหมดเปนงานรูปแบบใหม 
ชองทางการจัดจําหนายเครื่องเงินละอูบ มีจําหนายที่แหลงผลิต จําหนายที่โครงการศิลปาชีพ
แมฮองสอน ฝากขายกับโครงการหลวง มีการฝากขายที่ปาสุพิศ บานสันติสุข แมลาหลวง สวนที่
จังหวัดเชียงใหม มีจําหนายที่ รานหัตถกรรมชาวเขา บางครั้งมีลูกคารายยอยแถวถนนวัวลายสั่งบางแต
ไมมาก จะมีพอคาจากกรุงเทพและชลบุรีมาซื้อบางเปนครั้งคราว 
 ปญหาหลักของทางกลุมเครื่องเงินละอูบ ไดแก ปญหาดานราคาเม็ดเงิน ซ่ึงราคาเม็ดเงินสูงมาก
ในปจจุบัน 
 ดานความคาดหวังของกลุม กลุมตองการไดรับคําสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น อยากใหมีคนสั่งซ้ือประจํา 
อยากไดรับการชวยเหลือดานเงินทุนในการประกอบธุรกิจ อยากไดคนสอนลายเพิ่ม และอยากใหคน
รูจักวัฒนธรรมของลัวะมากขึ้น 
 จากการศึกษาคณะผูวิจัยไดทําการระดมสมองรวมกันและไดผลสรุปวา สําหรับเครื่องเงิน
บานละอูบนั้น ผลิตภัณฑเครื่องเงินในเชิงวัฒนธรรมที่นาจะไดรับการสงเสริม และนําเขาสูตลาด
ระดับบนได เนื่องจากมีคุณคาและความหมายในเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลัวะ และนาจะสามารถ
พัฒนารูปแบบใหเหมาะกับการเปนสินคาตกแตงบานได ไดแก มีดพกแบบโบราณของลัวะ 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

  

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
งานหัตถกรรมของชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ที่เปนแสดงออกถึงอัต

ลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน ซ่ึงงานหัตถกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนที่ใชในการวิจัยคือ งาน
หัตถกรรมผาปก และงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
แบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน ที่ออกแบบโดยผูวิจัย ตาม

หลักการของการออกแบบและแนวทางที่เปนอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยน แลวทําการคัดเลือกโดย
ผูเชี่ยวชาญ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาพรางเสมือนจริงเพื่อหารูปแบบที่
จะนําไปสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจาก   
อัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนและผลิตเปนชิ้นงานตนแบบเพื่อสรุปผลและอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย 
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ใชเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

1.  การสังเกต 
ผูศึกษาใชกระบวนการสังเกต แบบไมมีสวนรวม โดยใชการสังเกต การจดบันทึกและการ

บันทึกภาพเกี่ยวกับสภาพแวดลอมลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต งานหัตถกรรมผาปก และงาน
หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชนเผาเมี่ยน ขอมูลที่เกี่ยวกับการสังเกตจะเปนขอมูลที่ใชในการประกอบการ
พิจารณารวมกับแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม เพื่อใชในการวิเคราะหและสรุปขอมูลตอไป 
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2. แบบสัมภาษณ 
ใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยมีวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคล โดยการเลือกสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เพื่อใชในการเขียนพรรณนาความ ซ่ึงมีหัวขอ ดังนี้  
1. งานหัตถกรรมผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน ในประเด็น ดานรูปแบบและลวดลาย ดานการ 

เลือกใชวัสดุวัตถุดิบ และเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
ผูใหขอมูลจากการสัมภาษณดานหัตถกรรมผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอ
ปว จังหวัดนาน จํานวน 3 ทาน ไดแก 
นาง ฟามเสี่ยว  แซเต็น  อายุ 80 ป  
นาง เหมย  แซเต็น  อายุ 70 ป 
นางใหย  เชาว  อายุ 55 ป 

2. งานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินในประเด็น ดานรูปแบบและลวดลาย ดานการเลือกใช 
วัสดุวัตถุดิบ และเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 

ผูใหขอมูลจากการสัมภาษณดานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปา 
กลาง อําเภอปว จังหวัดนาน จํานวน 3 ทาน ไดแก 

นาย กมล พงษถิรเมธ  อายุ 65 ป 
นาย นําชยั จารุศิลากุล อายุ 45 ป  
นาย สมควร กิตติพาณิตนันท อายุ 37 ป 

3. แบบประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 ผูวิจัยดําเนินการสราง แบบประเมินรูปแบบ เพื่อใหผูเชียวชาญเลือกสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เลือกแบบรางที่ออกแบบโดยผูวิจัย เพื่อหาตนแบบแบบรางที่จะนําไป
สรางแบบสอบถามของผูบริโภคตอไป แบบประเมิน เปนแบบประเมินแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย 

 แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 การประเมินแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย เปนแบบสอบถามแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑ 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
  3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
  1 หมายถึงระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย ซ่ึงเปนแบบ

ประเมิน ที่มีขอคําถามปลายเปด (Open Ended Form) 
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ในการประเมินแบบรางใชผูเชี่ยวชาญในการประเมินแบบราง  จํานวน 5 ทาน ไดแก 
 นาย ภาโณตม  มหาชนก  หัวหนาแผนกออกแบบและพัฒนา บริษัท Lotus art de vivre 
 นางสาว ประณีต  วรรณวภิษูิต  กรรมการบริษัทชมพูภูคาซิลเวอรจํากดั 
 นาย สมัย  โตเจริญ นักออกแบบและเจาของสถาบันอัยมณศีิลป 
 นาย กมล  แซเต็น ผูเชี่ยวชาญและเจาของบริษทัดอยคําซิลเวอรจํากัด 
 นาย ณัฐพงศ  สารพูลทรัพย อาจารยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 
4.  การสรางแบบสอบถาม  

ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภค ตอแบบรางเสมือนจริง
เครื่องประดับเงินรวมสเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา แบงออกเปน 
3 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 
(Check List) 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของของผูบริโภค ผูซื้อสินคา ตอแบบรางเสมือนจริง
เครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา เปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑ 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี้ 

  5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
  3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
  1 หมายถึงระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่มีขอคําถามปลายเปด (Open Ended Form) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
 

การจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยแบงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมภาคเอกสาร เปนขั้นตอนของการศึกษารวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา กรณีศึกษา 
บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุด เชน เอกสารงานวิจัย หนังสือ บทความ 
วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออินเตอรเน็ต และจากแหลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
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 2.  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม เปนขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1 การสังเกต (Observation) เปนการสังเกตวิถีชีวิต และ สภาพแวดลอม 
2.2   การสัมภาษณ (Interview) เปนการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในการผลิตและการ

สรางสรรคงานหัตถกรรมผาปกและงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน 
2.3   การศึกษาอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยนที่ปรากฏในรูปแบบงานหัตถกรรมผาปกและ

งานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชนเผาเมี่ยน จากบานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
2.4   การเก็บขอมูลจากสอบถาม แบบประเมินแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัต

ลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา  โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ แลวนํา
ขอมูลมาใชวิเคราะหเพื่อพัฒนาแบบรางและสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภค 

2.5 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของของผูบริโภค ผูซ้ือสินคา
เครื่องประดับเงินรวมสมัย ตอแบบรางเสมือนจริงเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผา
เมี่ยน แลวนําขอมูลมาใชวิเคราะหเพื่อพฒันาตนแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัยเพื่อเพิ่มมูลคา 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําเอาขอมูลตาง ๆที่ไดทั้งจากการรวบรวมขอมูลภาคสนามและเอกสารที่เกี่ยวของมา

ศึกษาวิเคราะห และนําผลการศึกษาวิเคราะหที่ไดมาสรุป เรียบเรียงขอมูล และนําเสนอดวยการบรรยาย
พรรณนาเชิงวิเคราะหเนื้อหา (Descriptive Research) ประกอบภาพเพื่อความชัดเจน  

เกณฑการวิเคราะหอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนที่ปรากฏในงานหัตถกรรมผาปกและงานหัต
กรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยนใชเกณฑในการวิเคราะหดังนี้ 
  1. การวิเคราะหดานรูปแบบและลวดลาย 
  2. การวิเคราะหดานการเลือกใชวัสดุวัตถุดิบ 
  3. การวิเคราะหดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 

การดําเนินการวิเคราะหมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
1. นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคเอกสาร มาจัดทําระบบขอมูล 
2. นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามมาวิเคราะหและจัดทําระบบขอมูล 
3. วิเคราะหอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยนที่ปรากฏในรูปแบบงานหัตถกรรมผาปกและงาน 

หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชนเผาเมี่ยน จากบานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ตามประเด็นและ
จุดมุงหมายของการศึกษา 

4. ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีการออกแบบเครื่องประดับ 
5. ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา 

จากองคความรูที่ไดจาการศึกษาเบื้องตน 
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6. นําแบบรางมาใหผูเชียวชาญวิเคราะหและคัดเลือกแบบราง 
7. การเขียนแบบเสมือนจริง 
8. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคตอแบบรางเสมือนจริงที่คดัเลือกโดยผูเชยีวชาญ 
9. นําไปผลิตเปนชิ้นงานตนแบบ 
10. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนและนําองคความรูที่ไดจาก
การศึกษามาออกแบบและพัฒนาเปนเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่ม
มูลคาและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค โดยวิเคราะหจากอัตลักษณดานวิถีชีวิต, อัตลักษณ
ดานงานหัตถกรรมผาปกและงานอัตลักษณดานงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขา ผูวิจัยเสนอการ
วิเคราะหไวดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยนดานงานหัตถกรรมผาปก 
2. วิเคราะหขอมูลอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยนดานงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน 
3. ออกแบบเครื่องประดับที่ไดจากศึกษา 
4. วิเคราะหแบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
5. วิเคราะหแบบสอบถามของผูบริโภคตอแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริง 
6. การผลิตช้ินงานเครื่องประดับ 

 

1.  วิเคราะหขอมูลอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยนดานงานหัตถกรรมผาปก 
1.1 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณชาวเขาที่เชี่ยวชาญดานหัตถกรรมผาปก ในประเด็นตาม

จุดมุงหมายของการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
ซ่ึงไดใหขอมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรมผาปกชาวเขาเผาเมี่ยนในประเด็นตามจุดมุงหมายของ

การวิจัยสรุปไดดังนี้ 
ดานรูปแบบและลวดลาย 
ลวดลายตางๆเกิดจากการนําวิธีการปกพื้นฐาน มาผสมกันอาจมีการใชวิธีการปกพื้นฐาน

มากกวาสองวิธีในหนึ่งลวดลาย ลวดลายที่ไดมีช่ือเรียกตางกันไป แตจะเปนมาตราฐานลายปกอยู 
สวนมากมักเปนลายที่จดจํามาและไดรับถายถอดมาจากรุนตอรุน แมหรือยา ยาย เปนคนถายทอดให 
หญิงชาวเมี่ยนสวนมากจะปกผาเปนตั้งแตอายุยังนอย 

การปกผาของสตรีชาวเมี่ยนมักจะกระทํากันในเวลาวาง โดยมีการรวมกลุมกันในการปก เพื่อ
เปนสวนหนึ่งในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนแนวคิด และทัศนะคติตางๆ ไมจํากัดแตความรูเร่ือง
การปกผา บทสนทนาบางทีก็เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องครอบครัว ขาวสารและขอมูลอ่ืนๆ อันเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต 
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การปกลายของเยามีวิธีการปกอยูหลายแบบ ซ่ึงทําใหเกิดลวดลายที่แตกตางกันไป แตจะมีวิธี
หลักๆ อยู 4วิธี คือ (เหมย แซเต็น. 2555: สัมภาษณ) คลายกับ มงคล จันทรบํารุง (2534: 31) กลาววาการ
ปกลายของเมี่ยนมีวิธีการปกอยูหลายแบบ ซ่ึงทําใหเกิดลวดลายที่แตกตางกันไป แตจะมีอยู 4 วิธีหลักคือ  

1. การปกลายเสน (กิ่ว กิ่ว) คือ การปกลายโดยฝเข็มสม่ําเสมอเปนเสนตรง 
2. การปกลายขัด (โฉงเกียม) คือ การปกลายโดยสอดเข็มขึ้นลงขัดกับเสนผาจะปกไดทั้งตาม

แนวนอนและแนวตั้ง 
3. การปกลายสอง (โฉง ทิว) คือ การปกผาโดยสอดเข็มลอดผา 2 เสน แลวดึงปลายเข็มขึ้น 

จากนั้นสอดเข็มลอดผาอีก 2 เสน อยางสม่ําเสมอไมวาตามแนวนอนหรือแนวตั้ง  
4. การปกไขว (โฉง ดับ ยับ) คือ การปกลายแบบสอดเข็มขึ้นลงขามเสนผาครั้งละสองเสน 

โดยใหฝเข็มไขวกันเปนกากบาท 
ที่มาและลวดลายสวนใหญมีแนวคิดจากธรรมชาติโดยเฉพาะจากพืช สัตวและสิ่งรอบตัว จาก

คติความเชื่อจากลวดลายเรขาคณิต โดยลวดลายเปนการใชลายประกอบ เกิดจากลายขนาดเล็กประกอบ
กันเปนลายขนาดใหญ การปกลวดลายแตละครั้งจะมีการวางแผนตั้งแตตนจนจบวาจะใหลายอะไรอยูใน
จุดไหน ปกไลไปตั้งแตตีนผาไปจนเสร็จ โดยมีการปดทับลายที่ปกเสร็จแลวดวยเศษผากันไมใหลาย
เปอนอีกดวย 

จากการสัมภาษณพบวา ปจจุบันลวดลายตางๆ ไดหายไปและเหลือที่ยังคงมีการปกไวไมกี่ลวดลาย 
ซ่ึงพบวาในปจจุบันลวดลายที่พบมีอยูประมาณ 12 ลวดลาย ท่ียังคงมีการปกอยูในกลุมของสตรีชาวเม่ียน  
บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 

ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผานอกจากมีความวิจิตรงดงามแลวยังสะทอนถึงสถานะภาพและวัย
ของผูใช คือ วัยหนุมสาวจะใชผาที่มีลวดลายใหญ สีสันอยูในโทนเดียวกัน ไมฉูดฉาด ตรงกันขามกับ
ผูสูงอายุ นิยมใชผาที่มีลวดลายเล็กๆละเอียด สีสันฉูดฉาด ผูหญิงมักใชลวดลายมากกวาผูชาย ลวดลาย
ของผูชายสวนใหญปรากฏเพียงตามชายผา ชายเสื้อและชายกางเกง  

ชาวเมี่ยนบานปากลางนิยมใชสีในการปกผาเพียง 5 สี ในหนึ่งลวดลาย แตไมจํากัด
เร่ืองการใชสีวาจะใชสีอะไร อยูที่ความชอบของแตละบุคคล แตจะใชสีในการปกลายแค 5 สีเทานั้นไม
เกินนี้ โดยมีสีพื้นเปนสีเขม เพื่อใหลวดลายดูโดดเดน 

ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
ฟามเสี่ยว  แซเต็น (2555: สัมภาษณ) กลาววา สมัยกอนตองทอผาพื้นและยอมสีฟาพื้นเอง เร่ิม

ตั้งแตการปลูกฝายไปจนถึงการยอมเปนผืน สวนดายหรือไหมสีสันตางๆ นั้นจะมีพอคาชาวจีนนํามาขาย 
มีทั้งดายไหมพรม และไหมญี่ปุนตางจากปจจุบันมากซึ่งมีจําหนายทั้งหมดไมตองมาเสียเวลาทอผาอีก
แลว 
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ผาฝายสีพื้นและดายหลายสีเปนวัตถุดิบหลักในการปกผาโดยการปกผาจะใชเพียงเข็มและฝมอื
ของผูปกเทานั้น โดยหาซื้อไดที่รานขายผาของหมูบาน ซ่ึงวัสดุอุปกรณทั้งหมดเปนของคนไทยพื้นราบที่
ชาวเมี่ยนไปหาซื้อมาจําหนายอีกทีหนึ่ง 

ผาที่นิยมนํามาปกคือผาฝาย จะตาถี่หรือตาหางแลวแตคนปก ไหมหรือดายก็เชนกัน แตที่นิยม
มากที่สุดนาจะเปนไหมหรือดายสําหรับปกครอสติส เนื่องจากมีสีใหเลือกหลายหลายและเสนไหมหรือ
ดายมีความแข็งแรงและไมคอยเปนขนเวลาซัก ตางจากไหมพรม 

 
ดานเทคนิคกระบวนการสรางสรรคผลงาน 
การปกผาของเมี่ยนจะไมปกขึ้นปกลงเหมือนกับที่คนไทยนิยมปกกัน แตเมี่ยนจะปกผาจาก

ดานหลังไปยังดานหนาของผา การปกผาของชาวเมี่ยนจะจับผา และจับเข็มแตกตางกับเผาอ่ืน ๆ เมี่ยนจะ
ปกผาจากดานหลังผาขึ้นมา ยังดานหนาของผา  

การปกลายสวนใหญของเมี่ยนจะใชเข็มสอดจากดานบนลอดเสนฝายทแยงขั้นมาดานบนโดย
ใหเข็มทํามุมกับผาที่แคบที่สุด แลวจึงดึงเข็มขึ้นเพื่อปกใหม ดังนั้น การจับผาของเมี่ยนจึงตองใชดานหนา
ของผาคว่ําลง โดยใชนิ้วหัวแมมือจับขางบน (ดานหลังของผา) แลวใชนิ้วทั้ง 4 รองลางเอาไว เมื่อปกเสร็จ
แลวแตละแถวจะพับผาหอไว ซ่ึงบางคนอาจไมเคยมองดูดานหนาของลายปกเลยตั้งแตตนจนจบ 

ในการปกจะมีการวางแผนกอนเสมอวาจะใหลายใดอยูในตําแหนงใด หรือจะใชสีอะไรใน
ลวดลายนั้นๆ จากนั้นจึงเริ่มปกผาโดยเริ่มปกจากการทางชายผาขึ้นมาจนสุด ซ่ึงลวดลายตางๆจะถูก
กําหนดไวอยางชัดเจน ชาวเมี่ยนใหความสําคัญเรื่องการปกที่ถูกวิธีมาก นิยมการปกแบบโฉงดับยับ ซ่ึง
ไมยุงยาก แตสามารถประดิษฐลวดลายใหมๆได  

สวนใหญหญิงชราจะปกลายไดปราณีตและละเอียดกวาหญิงสาวเนื่องจากหญิงชรามีความ
ชํานาญและมีทักษะสูงกวา สวนหญิงสาวจะเนนความรวดเร็วและรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ 

 
1.2 วิเคราะหผลงานหัตถกรรมผาปกดานรูปแบบลวดลาย ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ

และดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
 จากการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยไดเลือกรูปแบบผลงานหัตถกรรมผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน

บานปากลางที่เปนขอมูลรูปถาย อยางเจาะจงจํานวน 12 ลวดลาย เปนลวดลายที่ปรากฏและเปนลวดลาย
ที่มีความนิยม ซ่ึงพบวามีการปกกันอยางแพรหลายในกลุมของสตรีชาวเขาเผาเมี่ยนบานปากลาง อําเภอ
ปว จังหวัดนานโดยนํามาวิเคราะหในประเด็นดานตางๆ ดังนี้ คือ ดานดานรูปแบบลวดลาย ดานการ
เลือกใชวัสดุและวัตถุดิบและดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
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รูปแบบที่ 1 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 8 ลายผาปกชาวเขา 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายแมงมุม” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต ประกอบจาก
ลายขนาดเล็ก โดยจัดวางองคประกอบในรูปทรงสี่เหล่ียม 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม มีลักษณะคลายการชักใยของแมงมุม หรือลักษณะของรังแมงมุม 
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รูปแบบที่ 2 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 9 ลายผาปกชาวเขา 
 

 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ฟามซิง(ผีสามดาว)” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต 
ประกอบจากลายขนาดเล็ก โดยจัดวางองคประกอบในรูปทรงสี่เหล่ียม 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีขาวเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม มีลักษณะเลียนแบบมาจากรูปดาว 3 ดวง ทับซอนกัน ซ่ึงเช่ือวามาจากภาพวาดของเทพยาดา 
และเทพเจาทีช่าวเมี่ยนนับถือเพราะเชื่อวาเปนภาพผีใหญ 
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รูปแบบที่ 3 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 10 ลายผาปกชาวเขา 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “องกวาง” เปนลายเกาแก ที่ใชปกผาและสวมใสในพิธีกรรม
ตางๆ มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต ประกอบจากลายขนาดเล็ก โดยจัดวางองคประกอบในรูปทรง
หัวใจสลับไขวกันแบบฟนปลา 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี โดยปกเวนสลับสีเปนชวงๆ 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม ใชแสดงถึงภูมิประเทศของจังหวัด เชน ตนไม ภูเขา หรือแมน้ํา 
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รูปแบบที่ 4 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
ภาพประกอบ 11 ลายผาปกชาวเขา 

 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายลมเจียว” มีลักษณะเปนลายเรขาคณิต มีศูนยกลางเปน
ส่ีเหล่ียมและมีแขนพุงออกจากมุมทั้งส่ีจํานวน 8 แขน 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม เปนลายที่เลียนแบบมาจากรอยเทาของแมว เปนลายที่ใชปกผาเพื่อสวมใสในงานพิธีตางๆ  
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รูปแบบที่ 5 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 12 ลายผาปกชาวเขา 
 

ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายยอมทิว” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต ประกอบจาก
ลายขนาดสี่เล็ก โดยจัดวางองคประกอบในรูปทรงสี่เหล่ียม ที่มีการกระจายตัวออกจากจุดศูนยกลาง 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีขาวเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม เปนสัญลักษณของดวงใจสวรรคเปนดวงใจของวิญญาณของลูควนที่เปนผูปกปอง
ชวยเหลือและมีเมตตา 
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 รูปแบบที่ 6 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 13 ลายผาปกชาวเขา 
 

 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายตุกตาเยา” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต ประกอบ
จากลายขนาดเล็ก โดยจัดวางองคประกอบกันเกิดเปนลวดลายขนาดใหญ 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม เปนสัญลักษณของหาสองสัตว หรืออาการยองดักสัตว หรืออาการกมตัวเตรียมจูโจมของ
คนลาสัตว 
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 รูปแบบที่ 7 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 ลายผาปกชาวเขา 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายโซงงาว (บิด,เบี้ยว)” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต 
ในกรอบสี่เหล่ียม คลายลายประแจจีนหรือสวัสดิกะ 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี ปกเรียงลวดลายเปนแถวตอเนื่องกัน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม เปนแนวคิดในการตั้งชื่อของเด็ก (โซง) ใรครอบครัวที่เขารูสึกวาเขามีความพอเพียงแลว
สําหรับการมีลูก 
 
 
 
 
 
 



80 

 รูปแบบที่ 8 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 15 ลายผาปกชาวเขา 
 

 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายยอบดับ” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต ประกอบจาก
ลายขนาดเล็ก โดยจัดวางองคประกอบในรูปทรงสี่เหล่ียมจัดวางเปนลวดลายขนาดใหญ 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม เปนลายที่เลียนแบบลายยอบทิว ซ่ึงเปนลายดั่งเดิม โดยการเพิ่มสีสันของดายใหดูสดใส
ขึ้น 
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 รูปแบบที่ 9 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 16 ลายผาปกชาวเขา 
 

 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายมงขาว” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต ประกอบจาก
ลายสามเหลี่ยมหนาจั่วขนาดเล็ก นํามาจัดวางองคประกอบเปนลายขนาดใหญ 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม เปนลายที่เลียนแบบมาจากลายปกของชาวมง แตใชวิธีปกสอดของชาวเยา เชื่อวามีแนวคิด
จากการสองแสงของพระอาทิตยที่สองมายังโลก 
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 รูปแบบที่ 10 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 17 ลายผาปกชาวเขา 
 

ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายซง” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต  

ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
 ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสี 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม เปนลายโบราณ มีแนวคิดมาจากใบเฟริ์น  
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รูปแบบที่ 11 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

  
 

ภาพประกอบ 18 ลายผาปกชาวเขา 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายโฉงซง” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต โดยจัดวาง
องคประกอบในรูปทรงสี่เหล่ียมวางสลับฟนปลา 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากสีเวนเปนชวงๆ 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม เปนลายที่ปรับปรุงมาจากลายซงหรือลายใบเฟริ์น ใหมีความสวยงามและละเอียดมากขึ้น 
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รูปแบบที่ 12 ผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 ลายผาปกชาวเขา 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  รูปแบบลวดลายนี้มีช่ือเรียกวา “ลายโฉงงาว” มีลักษณะเปนลายเสนเรขาคณิต คลายลาย
กานขด จัดวางลวดลายสลับบนลางใหลวดลายเกาะเกี่ยวกัน 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  ใชผาและเสนดายเปนวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยเลือกใชผาสีดําเปนพื้นและปก
ลวดลายดวยไหมหลากใหเกิดความโดดเดน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการปกจากดานหลังใหลายปรากฏดานหนา มีการเนนสีของเสนดาย ทําใหเกิด
ความสวยงาม มีลายที่มีแนวคิดมาจากยอดพืชที่มีลักษณะมวนงอ 
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 ผลจากการวิเคราะหผลงานหัตถกรรมผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
จํานวน 12 รูปแบบ ขางตนสามารถสรุปไดดังนี้  
 ลวดลายของงานหัตถกรรมผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง พบวาลวดลายสวนใหญไดจาก
ธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว จากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว จากคติความเชื่อ โดยลวดลายมีลักษณะเปน
ลายเรขาคณิตใชการประกอบลายในการสรางสรรคลาย โดยใชลวดลายขนาดเล็ก มาจัดองคประกอบเปน
ลวดลายขนาดใหญ มีลักษณะการจัดวางเปนแบบแผน โดยมีที่มาของลวดลายมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 

1. กิดจากความเชื่อในดานศาสนาและประวัติศาสตร ประกอบดวยลาย 
- ลายฟามซิง(ผีสามดาว) 
- ลายองกวาง 
- ลายยอมทิว 

 - ลายตุกตาเยา 
- ลายโซงงาว (บิด,เบี้ยว) 
- ลายยอบดับ 
 

2. เกิดจากอิทธิพลธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
- ลายแมงมุม 
- ลายลมเจียว 
- ลายมงขาว 

 - ลายซง 
- ลายโฉงซง 
- ลายโฉงงาว 

 

ใชผาและเสนดายเปนวัตถุดิบในการปกโดยนิยมใชผาพื้นสีเขม และปกลวดลายดวยดายสีสัน
ตางๆ ใหเกิดความสวยงาม และมีสีสันสดใสสะดุดตา  

ใชเทคนิคการปกลวดลายจากดานหลังใหปรากฏบนดานหนา โดยการปกจากชายผาไลขึ้นไป 
และการใชสีสรรคในการปกโดยมีสีพื้นเปนสีดําหรือสีเขมและใชสีตางๆ กันมากกวา 5 สี ในการปกลวดลาย  
ลวดลายที่ไดจงึมีสีสันสะดุดตา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

2. วิเคราะหขอมูลอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยนดานงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน 
2.1 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณชาวเขาที่เชี่ยวชาญดานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน ใน

ประเด็นตามจุดมุงหมายของการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
ดานรูปแบบและลวดลาย 

เครื่องประดับเงินมีความสําคัญตอชาวเมี่ยนมาก เหมือนกับพวกชาวเขาอื่นๆ ในประเทศไทยที่นิยมใช
เครื่องประดับเงิน (Margaret. 1978: 179) แตสําหรับเมี่ยน เงินไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันมา
นานแลวจนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดวาในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ที่มีการ
เล้ียงผีฟา และเลี้ยงผีใหญตองใชเงินแทง เหรียญเงิน หรือ เครื่องประดับที่เปนเงินอยางใดอยางหนึ่งใสขา
สารหอดวยผาขาวซึ่งเรียกวา “ซิ เกี๋ยน” มาเปนเครื่องเซนไหวอยางหนึ่งดวย ในพิธีแตงงานก็เชนกัน เร่ิม
ตั้งแตการหมั้น ตองหมั้นดวยกําไลเงินและแทงเงินกอน คาสินสอดทองหมั้นก็กําหนดดวยคาเงินแทง (ฮาง)  
ในพิธีแตงงานแบบใหญทั้งเจาบาวและเจาสาวตองติดแผนเงินที่เรียกวา   “ยาน เปยง”   (ดอกไมเงิน) 
ที่ผาโพกศีรษะเจาบาว และผาคลุมหนาของเจาสาวตามลําดับ (มงคล. 2528: ไมปรากฏหนา) นอกจากนี้
แลวบิดามารดายังนิยมใชเหรียญเงินหรือกระดุมเงินติดที่หมวกเด็กของทั้งเดกหญิงและเด็กชาย ทําเปน
เครื่องลาง เพื่อปองกันผีรายมารบกวนเด็ก ในสมัยกอนที่เยาติดตอคาขายกับจีนฮอ ยังใชเงินเปนสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนสินคา ซ่ึงมีเงินแถบ (เงินรูปของอินเดีย) และเงินหมัน (เงินฟรังอินโดจีน) เงินจึงเปน
ส่ิงกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจของเมี่ยนดวย 
 
 ลวดลายเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน แบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 
 1. กลุมลวดลายเรขาคณิต เปนลวดลายของเครื่องประดับแบบชาวเขา 
 2. กลุมลายพรรณพฤกษา (โดยเฉพาะดอกไม) และสัตว (ผีเสื้อ, ปลา, นก) เปนลวดลายของ
เครื่องประดับแบบชาวเขา ที่มีทั้งการใชในการตกแตงเครื่องประดับเงินลวนและเปนลวดลายของงาน 
ลงยา  
 3. กลุมลายฉลุแบบจีน  เปนรูปแบบที่นิยมของตลาดมักมีลูกคาส่ังทํา 
 4. กลุมลายหยูอ้ี  เปนลวดลายที่ใชกับงานลงยาแบบภาคกลางเปนรูปแบบที่นิยมของตลาด
เชนกัน 
 5. กลุมลายรวมสมัย  เปนลายที่เกี่ยวของกับส่ิงรอบตัวทั่วๆ ไปในปจจุบัน เชน ลายโลมา ดอก
กุหลาบ กางปลา  
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ดานวัสดุและวัตถุดิบ 

 วัสดุหรือวัตถุดิบในการทําเครื่องประดับเงินชาวเขาจะใชวัสดุหลักคือ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ใน

การทําเครื่องประดับเงินชาวเขา โลหะเงินที่ใชจะตองมีความบริสุทธ์ิของเนื้อเงินไมนอยกวา 92.5% 

มีโลหะอื่นผสมอยู 

ไดแตตองไมเกิน 7.5% สวนเงินบริสุทธิ์ 100% เต็มนั้นจะใชไมได เพราะเนื้อเงนิออนมาก  
 ดานเทคนิคกระบวนการสรางสรรคผลงาน 

 เร่ิมตั้งแตการหลอมใหเม็ดเงินละลายดวยไฟความรอนสูง ซ่ึงเม็ดเงินบริสุทธิ์เหลานี้จะนําเขา

มาจากประเทศจีนและออสเตรีย เหตุที่ตองนําเขาก็เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีแรเงินมากเพียงพอใน

การผลิต เปนอุตสาหกรรม และการหลอมเงินเองจะมีราคาถูกกวา สามารถควบคุมคุณภาพของเงินไดวา

บริสุทธิ์และไมมีการเจือปนการเผาเม็ดเงินนั้นจะใชระยะเวลาประมาณ 40 นาที จนละลายกลายเปน

ของเหลวจึงนําไปเทใสบล็อกที่มีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผามี อุณหภูมิใกลเคียงกันเพื่อใหเงินแข็งตัว

พรอมกันทุกสวน เมื่อเม็ดเงินละลายหมดชางแคะก็ไมรอชาเทใสบล็อกที่เตรียมไว พริบตาเดียวธาตุเงิน

ที่มีสถานะของเหลวก็กลายเปนแทงเงินแข็งทันที ถึงชวงนี้ชางจะทิ้งไวใหความรอนคลายสักพัก แลวใช

ฆอนทุบเพื่อไปสูกระบวนการนําเขาสูเครื่องรีดใหแบนออกมาเปนแผน โดยนําแทงเงินที่มีความหนา

ประมาณ 2 เซนติเมตร เขาเครื่องรีดหลายๆ คร้ังจนเปนแผนเงินบางพอที่จะไปสูกระบวนตอไป 

 หากตองการทําใหเปนกําไรขอมือก็นําแผนเงินไปดัดแลวเจาะลายตกแตงไดเลย แตถาหาก

ตองการใหเปนสรอยคอก็ตองนําแผนเงินที่ตัดแลวไปเขาเครื่องรีด เสน ใหออกมามีเปนลักษณะเสน

เล็กๆ ตามที่ตองการบนเครื่องจักร กรรมวิธีนี้ใชการออกแรงมากที่สุด ทําหลายๆ ครั้งจนไดขนาดเสน

ตามที่ตองการแลวก็ไปสูกระบวนการแตงเครื่องเงิน ตั้งแตตุมหู แหวน สรอยคอ ไปยังเครื่องประดับ

อ่ืนๆ ในขั้นตองนี้ตองใชความละเอียดในการตกแตง เมื่อเสร็จแลวก็จะนําไปสูขั้นตอนของการเผา

เครื่องเงินใหมีความมันเงาและมี สีออกดําๆ  
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 2.2 วิเคราะหผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน ดานรูปแบบลวดลาย ดานการ
เลือกใชวัสดุและวัตถุดิบและดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
 จากการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยไดเลือกช้ินงานผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน
บานปากลางที่เปนขอมูลรูปถาย อยางเจาะจงจํานวน 12 ช้ินงาน เปนชิ้นงานที่ปรากฏและเปนชิ้นงานที่เปน
เอกลักษณใชประดับตกแตงรวมกับเคร่ืองแตงกายประจําเผาของสตรีและบรุษชาวเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว 
จังหวัดนานโดยนํามาวิเคราะหในประเด็นดานตางๆ ดังนี้ คือ ดานดานรูปแบบลวดลาย ดานการเลือกใชวัสดุและ
วัตถุดิบและดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
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 ชิ้นงานท่ี 1 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนหวงคอ หรือ วองคอ มีลักษณะเปนหวงวงรีหัวเรียวทายเรียววางทับซอนกันหาหวง ประกอบ
กันเปนหวงคอ มีการประดับตกแตงลวดลายเปนงานสลักลงบนพื้นผิวในสวนของหวงดานหนาและสวนของ  
ตัวยึดตะขอดานหลัง ลวดลายเปนลายเสนเรขาคณิต ตัดทอนมาจากรูปทรงของใบไมดอกไม  
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนทอแลวขดเปนรูปทรงตามที่ตองการ เชื่อมประกอบดวยน้ําประสานใหเปน
หวงคอมีลักษณะหวงเรียงกันลดหล่ันแบบขั้นบันได ใชอุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลมในการสรางสรรค
ลวดลายประดับลงบนชิ้นงาน 
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ชิ้นงานที่ 2 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนสรอยคอ มีลักษณะเปนหวงคอที่มีการประดับดวยตุงติ้งและสรอยระยา ประกอบกันเปน
สรอยคอขนาดใหญ มีการประดับตกแตงดวยตุงติ่งขนาดเล็กเปนสายยาวและตัวจ้ีลวดลายโบราณสวนตัวหวงคอ
เปนลายถักเทคนิคแบบเมี่ยนโบราณ ลวดลายที่ประดับตกแตงเปนลายเสนเรขาคณิต ตัดทอนมาจากรูปทรงของ
ดอกไม และลายเรขาคณิตอยางงายเชน วงกลม เสนตรง สามเหล่ียม 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนหวงคอ เชื่อมประกอบกับสรอยระยาตุงติ่งดวยหวงใหเปนสรอยคอระยามี
ลักษณะของสายสรอยระยาเรียงกันลดหล่ันเต็มแผงอก ใชอุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลมในการสรางสรรค
ลวดลายประดับลงบนชิ้นงาน ทําใหช้ินงานมีการเคลื่นไหวและมีเสียง 
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ชิ้นงานที่ 3 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 

 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนเครื่องประดับชายผา ชายเสื้อ มีลักษณะคลายจี้ประดับดวยตุงติ้ง กระพรวน ลายขดรูปทรงกลม 
ประกอบกันเปนจี้ไวสําหรับเย็บติดชายเส้ือหรือชายผา ใชประดับตกแตงเปนกลุมมีลักษณะเปนจี้ดอกไมหอย
ดวยตุงติ่ง กระพรวน กระบองขนาดเล็ก ลวดลายที่ประดับตกแตงเปนลายเสนเรขาคณิต ตัวจี้ตัดทอนมาจาก
รูปทรงของดอกไม ตุงติ้งเปนกระพรวนและกระบองตีงา ซึ่งเปนเคร่ืองใชของชาวเมี่ยนโบราณ หอยรอยตอกัน
เปนแถว  
 ดานการเลอืกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนชิ้นงานเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนชิ้นงานขนาดใหญ ประกอบดวยจี้
ดอกไมหอยติดดวย ตุงติ่ง กระพรวน รอยตอกัน ใชอุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลมในการสรางสรรค
ลวดลายประดับลงบนชิ้นงาน ประกอบตอกันดวยหวงขนาดเล็ก ทําใหช้ินงานมีการเคล่ืนไหวและมีเสียง 
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 ชิ้นงานท่ี 4 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 23 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนสรอยคอ มีลักษณะสรอยคอที่มีการประดับดวยจี้ขนาดใหญที่ประกอบจากจี้และและตุงติ้ง 
ประกอบกันเปนสรอยคอ ประกอบดวยจี้ปลา ที่หอยดวยตุงติ่งจําพวกกระพรวนและของใชขนาดเล็กๆ เชน ไม
แคะหู แหนบ และพูตุงติ่งขนาดเล็ก ที่ประดับตกแตงเปนรูปทรงธรรมชาติ และลายเสนเรขาคณิต  
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนชิ้นงานเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนชิ้นงานขนาดใหญ ประกอบดวยจี้ปลา
หอยติดดวย ตุงติ่ง กระพรวน ของใชขนาดเล็ก รอยตอกัน ใชอุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลมในการ
สรางสรรคลวดลายประดับลงบนชิ้นงาน ประกอบตอกันดวยหวงขนาดเล็กและสรอยถัก ทําใหช้ินงานมีการเค
ล่ืนไหวและมีเสียง 
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 ชิ้นงานท่ี 5 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนหวงคอระยา มีลักษณะหวงคอที่มีการประดับดวยจี้และและตุงติ้ง ประกอบกันเปนสรอยคอ 
ประกอบดวยจี้ปลา  จี้ผีเส้ือ จี้ลายฉลุ จี้ดอกไม ที่หอยดวยตุงติ่งจําพวกกระพรวน และพูตุงติ่งขนาดเล็ก รูปแบบ
ลวดลายที่ปรากฏเปนมาจากธรรมชาติ ลวดลายที่ปรากฏมาจากสัตวพืช และวัฒนธรรม  
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนชิ้นงานเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนชิ้นงานขนาดใหญ ประกอบดวยจี้ปลา 
จี้ผีเสื้อ จี้ลายฉลุ จี้ดอกไม หอยติดดวย พูตุงติ่ง กระพรวน รอยตอกันเปนแผงขนาดใหญ มีการสรางสรรคดวย
วิธีการฉลุลาย วิธีการขดลวด การดุล การตอก ใชอุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลมในการสรางสรรคลวดลาย
ประดับลงบนชิ้นงาน ประกอบตอกันดวยหวงขนาดเล็กและสรอยถัก ทําใหช้ินงานมีการเคลื่นไหวและมีเสียง 
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 ชิ้นงานท่ี 6 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนสรอยระยา มีลักษณะแผงที่มีการประดับดวยจี้และและตุงติ้งเปนชั้นๆ ประกอบกันเปนสรอย
ระยา ท่ีประกอบดวยจี้แผนยาวที่มีลายดุลแบบจีน หอยดวยจ้ีดอกไมพูตุงติ่งจําพวกกระพรวน และกระบองตีงา
ขนาดเลก็ รูปแบบลวดลายที่ปรากฏเปนมาจากธรรมชาติ และลายเราขาตณิต 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนช้ินงานเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนช้ินงานขนาดใหญ จี้แผนยาวที่มีลายดุล
แบบจีน หอยดวยจี้ดอกไมพูตุงติ่งจําพวกกระพรวน และกระบองตีงาขนาดเล็ก รอยตอกันเปนแผงขนาดใหญ มี
การสรางสรรคดวยวิธีการขดลวดเปนดอกไม  การดุล การตอกลาย ใชอุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลมในการ
สรางสรรคลวดลายประดับลงบนชิ้นงาน ประกอบตอกันดวยหวงขนาดเล็กและสรอยถัก ทําใหช้ินงานมีการ
เคลื่อนไหวและมีเสียง 
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 ชิ้นงานท่ี 7 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนสรอยระยา มีลักษณะแผงที่มีการประดับดวยจี้และและตุงติ้งเปนชั้นๆ ประกอบกันเปนสรอย
ระยา ท่ีประกอบดวยจี้แผนยาวที่มีลายดุลแบบจีน หอยดวยจี้ลงยาสีลายขด จี้ดอกไมพูตุงติ่งจําพวกกระพรวน 
และกระบองตีงาขนาดเล็ก รูปแบบลวดลายที่ปรากฏเปนมาจากธรรมชาติ และลายเราขาตณิต 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนช้ินงานเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนช้ินงานขนาดใหญ จี้แผนยาวที่มีลายดุล
แบบจีน หอยดวยจี้ดอกไมพูตุงติ่งจําพวกกระพรวน และกระบองตีงาขนาดเล็ก รอยตอกันเปนแผงขนาดใหญ มี
การสรางสรรคดวยวิธีการขดลวดเปนดอกไม  การดุล การตอกลาย และมีการลงยาเพื่อเพิ่มสีสันใหช้ินงาน ใช
อุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลมในการสรางสรรคลวดลายประดับลงบนชิ้นงาน ประกอบตอกันดวยหวง
ขนาดเล็กและสรอยถัก ทําใหช้ินงานมีการเคลื่นไหวและมีเสียง 
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 ชิ้นงานท่ี 8 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนสรอยระยา มีลักษณะแผงที่มีการประดับดวยจี้และและตุงติ้งเปนชั้นๆ ประกอบกันเปนสรอย
ระยา ที่ประกอบดวยจี้ลายดุลแบบจีน จี้ดอกไมพูตุงติ่งจําพวกกระพรวน อาวุธจําลอง เหรียญเงินและกระบองตี
งาขนาดเล็ก รูปแบบลวดลายที่ปรากฏเปนมาจากธรรมชาติ และลายเราขาตณิต 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนชิ้นงานเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนชิ้นงานขนาดใหญ ประกอบดวยจี้แบบ
และขนาดตางๆ เชนจี้ลายดุลแบบจีน จี้ดอกไม และพูตุงติ่งจําพวกกระพรวน อาวุธจําลอง เหรียญเงินและ
กระบองตีงาขนาดเล็ก รอยตอกันเปนแผงขนาดใหญ มีการสรางสรรคดวยวิธีการขดลวดเชิ้นงานรูปแบบตางๆ 
เชน ดอกไม กระพรวน  การดุล การตอกลาย ใชอุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลมในการสรางสรรคลวดลาย
ประดับลงบนชิ้นงาน ประกอบตอกันดวยหวงขนาดเล็กและสรอยถัก ทําใหช้ินงานมีการเคลื่นไหวและมีเสียง 
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 ชิ้นงานท่ี 9 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนสรอยคอ มีลักษณะสรอยคอที่มีการประดับดวยจี้ขนาดใหญที่หอยตกแตงดวยจี้และพูตุงติ่ง 
ประกอบกันเปนสรอยคอ ประกอบดวยจี้ลงยารูปผีเสื้อขนาดใหญ ท่ีหอยดวยตุงติ่งจําพวกกระพรวนและของใช
ขนาดเล็กๆ เชน ไมจี้มฟน แหนบ และพูตุงติ่งขนาดเล็ก ท่ีประดับตกแตงเปนรูปทรงธรรมชาติ และลายเสน
เรขาคณิต  
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนช้ินงานเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนช้ินงานขนาดใหญ ประกอบดวยจี้ผีเส้ือ
ลงยาขนาดใหญหอยติดดวย ตุงติ่ง กระพรวน ของใชขนาดเล็ก รอยตอกัน ใชอุปกรณมีคมหรือเหล็กปลายแหลม
ในการสรางสรรคลวดลายประดับลงบนชิ้นงาน ประกอบตอกันดวยหวงขนาดเล็กและสรอยถัก ทําใหช้ินงานมี
การเคลื่นไหวและมีเสียง 
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 ชิ้นงานท่ี10 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเม่ียน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  เปนปนปกผม มีลักษณะปนที่มีการประดับดวยจี้หอยขนาดใหญและพูตุงติ่ง ประกอบดวยจี้ดุลลาย
รูปทรงผีเสื้อขนาดใหญ และพูตุงติ่ง รูปแบบและลวดลายมีแนวคิดมาจากรูปทรงธรรมชาติ และลายเสน
เรขาคณิต  
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ใชเทคนิคการขึ้นรูปเปนช้ินงานเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนช้ินงานขนาดใหญ ประกอบดวยจี้ผีเส้ือ
ขนาดใหญปกผีเสื้อดุลเปนลายพรรณพฤกษา หอยติดกับพูตุงติ่ง กระพรวน ประกอบกันเปนปนปกผม 
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 ชิ้นงานท่ี11 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเม่ียน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 30 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  กําไลขอมือ มีลักษณะเปนกําไลวงรี ผากลาง หนาโคงมน ภายในกลวง ลวดลายที่ปรากฏเปน
ลายเสนราขาคณิต มีลักษณะลวดลายเลียนแบบมาจากลวดลายงานสานหรืองานขัด 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  กําไลนี้ใชเทคนิคการเคาะขึ้นรูปและสลักลวดลายดวยเหล็กแหลมหรือส่ิวสลักในสวนของผิวหนา
ของช้ินงาน 
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 ชิ้นงานท่ี12 เครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเม่ียน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 เครื่องประดับชาวเขาเผาเมี่ยน 
 
 ดานรูปแบบลวดลาย  
  ตางหู มีลักษณะเปนทรงกลม มีลวดลายคลายลูกศรผากลาง ลวดลายที่ปรากฏเปนลายเสนเรขาคณิต 
มีลักษณะลวดลายเลียนแบบมาจากลวดลายงานสานหรืองานขัด ลายเหรียญเงินมัดตอกัน และลายตอก 
 ดานการเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ 
  วัสดุและวัตถุดิบในการผลิตช้ินงาน คือเนื้อเงิน 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคผลงาน 
  ตางหูนี้ใชเทคนิคการขดเสนลวด และการเคาะขึ้นรูป สลักลวดลายดวยเหล็กแหลมหรือสิ่วสลักใน
สวนของตางๆของชิ้นงาน 
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 ผลจากการวิเคราะหผลงานหัตถกรรมเคร่ืองประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว 
จังหวัดนาน จํานวน 12 รูปแบบ ขางตนสามารถสรุปไดดังนี้  
 รูปแบบและลวดลายของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเม่ียน พบวารูปแบบและลวดลายสวนใหญไดจาก
ธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว จากส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัว รูปแบบและลวดลายจากพืชที่พบก็คือ ลายดอกไม 
ลายใบไม และลายพรรณพฤกษา รูปแบบและลวดลายจากสัตวที่พบก็คือ ลายปลา และลายผีเส้ือ อีกทั้งยังพบวามี
รูปแบบและลวดลายที่มาจากของใชและเครื่องมืออุปกรณตางๆในชีวิตประจําวัน เชน  แหนบ อาวุธ กระบองตี
งา เปนตน ซึ่งมีการตกแตงดวยตุงติ้งหรือระยา ลูกประคําหรือกระพรวนและงานลงยารูปดอกไม และผีเสื้อ ใน
การตกแตงลวดลายพบมีการใชอยู 2 กลุม คือ กลุมลายเรขาคณิต เชน ลายขอ, ลายขด, ลายฟนปลาเปนตน 
และกลุมลายพรรณพฤกษา รวมถึงลายฉลุดอกไมแบบจีน 
 โดยลวดลายมีลักษณะเปนลายเรขาคณิตใชการประกอบลายในการสรางสรรคลาย โดยใชลวดลาย
ขนาดเล็ก มาจัดองคประกอบเปนลวดลายขนาดใหญ อีกทั้งยังนิยมสรางสรรคลวดลายดวยกรรมวิธีที่หลากหลาย
เชน การดุล การฉลุ การขด เปนตน 
 วัสดุและวัตถุดิบหลักในการผลิตงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยนก็คือ ใชเนื้อเงินเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตช้ินงาน  
 ดานเทคนิคการสรางสรรคพบวาสวนใหญใชเทคนิคการเคาะขึ้นรูป แตใชเทคนิคท่ีหลากหลายในการ
สรางสรรคลวดลายดวยกรรมวิธีท่ีหลายหลาย เชน การฉลุ การดุลลาย การสลักลาย การขดลาย อีกท้ังยังพบวามี
การใชยาสีในการสรางสรรคลวดลายอีกดวย 
 
 ผลจากการวิเคราะหผลงานหัตถกรรมผาปกและผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน 
บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ขางตนสามารถสรุปความสอดคลองกันของชิ้นงานหัตถกรรมทั้งสองได
ดังนี้  
 จากการวิเคราะหขางตนพบวา ผลงานหัตถกรรมผาปกและผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขา
เผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน มีความสอดคลองกันในดานของรูปแบบลวดลาย กลาวคือรูปแบบ
ลวดลายที่ปรากฏในชิ้นงานหัตถกรรมทั้งสอง คือ รูปแบบลวดลายที่มีแนวคิดมาจากธรรมชาติและสิ่งรอบตัว 
โดยเฉพาะจากพืช และสัตว โดยลวดลายเปนลักษณะของลายเสนเรขาคณิตตามแบบลวดลายชนเผา กระทํากัน
ในทั้งลักษณะของรูปแบบลดทอนและรูปแบบเพิ่มขยาย เพื่อใหเกิดความสวยงาม อีกท้ังยังนิยมสรางสรรค
ลวดลายในรูปแบบของการจัดวางองคประกอบ คือนิยมตกแตงจากลายขนาดเล็กๆใหเปนลายขนาดใหญในงาน
หัตถกรรมผาปก หรือจากองคประกอบเล็กๆใหเปนองคประกอบใหญๆในงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน  
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 ช้ินงานจึงมีลายละเอียดคอนขางมาก และยังพบวามีการใชสีสันเขามาชวยในการสรางจุดสนใจใหแก
ช้ินงานอีกดวย กลาวคือ ในงานหัตถกรรมผาปกมีกรใชสีสันในการปกมากกวา 5สี ในแตละลวดลายนิยมใหมี
พื้นลายสีเขมและใชสีสันสดใสเปนตัวลวดลายเพ่ิมใหเกิดความโดดเดน ในงานหัตถกรรมเครื่องประดับก็เชนกัน 
มีการใชสีสันเพ่ิมเติมลงไปในชิ้นงานดวยเทคนิคการลงยาสีมีการใชสีสันตางๆแตงแตมลงในตัวลายหรือลงใน
ช้ินงานบางสวนเพ่ือใหเกิดความนาสนใจและจุดเดน 
 

3. ออกแบบเครื่องประดับท่ีไดจากการศึกษา 
 การออกแบบเครื่องประดับนั้นจําเปนตองมีทั้งความงามและประโยชนใชสอย การจัดใหงาน
เคร่ืองประดับเปนงานชางศิลปะหรืองานชางขึ้นอยูกับความตั้งใจของผูสราง และผลสําเร็จของงานที่แสดง
ออกมาเปนสําคัญ ถาผูสรางหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจก็ตองศึกษาดานการตลาดยึดหลักตามความชอบของ
กลุมชนเปนหลัก ผลงานจึงมีลักษณะคลาย ๆ กัน สวนเครื่องประดับที่มีลักษณะศิลปะมักจะมีรูปทรงที่แปลก
ใหม เนนความงามผลงานจะไมซ้ําใคร และมักเปนงานชิ้นเดียว สรางตามอุดมคติความงามของผูสรางเปนหลัก 
ใสความคิดความพอใจความแปลกใหมไมหวังผลดานการคาขายโดยตรง งานเครื่องประดับนี้จึงจัดเปนงาน
ศิลปะ ในการออกแบบนั้นจะขาดเสียไมไดถาไมมีความคิดสรางสรรค ในการสรางสรรคงานเครื่องประดับจะ
สมบูรณและสวยงามเหมาะสมกับวาระในการใชเฉพาะบุคคล (วรรณรัตน  ตั้งเจริญ. 2536: 17) 
 หลักเกณฑในการออกแบบ ในการนําเอาสวนประกอบหรือโครงสรางของการออกแบบ เชน เสน สี 
รูปทรง พ้ืนผิส ฯลฯ มาจัดวางรวมกันตองคํานึงถึงหลักเกณฑตางๆ ไดแก ความสมดุล การตัดกัน การเนน ขนาด
และสัดสวน จังหวะ และเอกภาพ 
 รูปทรงสําหรับงานออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบรูปทรงสําหรับงานเครื่องประดับนั้นสามารถ
แบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
 1. รูปทรงธรรมชาติ เปนการออกแบบโดยใชรูปทรงธรรมชาติเปนจุดเริ่มตนมี  2 ลักษณะ คือ 
การออกแบบใหเรียบงาย เปนการสรางงานออกแบบจากรูปทรงธรรมชาติโดยการลดทอน (Distortion) ส่ิงที่เห็น
วาเกินความจําเปนลงใหเหลือแตลักษณะหรือโครงสรางที่สําคัญ การประดิษฐตกแตง เปนการออกแบบรูปทรง
ธรรมชาติโดยมีการแตงเติมลวดลายบนรูปทรงธรรมชาติ 
 2. รูปทรงอิสระ เปนการออกแบบเครื่องประดับโดยใชรูปทรงที่เกิดจากจินตนาการและความคิด
สรางสรรคของผูออกแบบเอง อาจมีความคลายคลึงกับรูปทรงธรรมชาติซึ่งเปนรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงได (Elastic 
From) ไมใชรูปทรงที่มีโครงสรางแนนอน 
 3. รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอีกประเภทหนึ่งซ่ึงสามรถนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบตอไปอยาง
กวางขวาง คือ รูปทรงเรขาคณิต เชน วงกลม สามเหลี่ยมหนาจั่ว สามเหล่ียมดานเทา ฯลฯในปจจุบันลักษณะการ
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ออกแบบรวมสมัยนิยมเคร่ืองประดับที่มีความเรียบงาย สงางาม นักออกแบบจึงนํารูปทรงเรขาคณิตมาใชในงาน
ออกแบบมาก (ศูนยขอมูลอัญมณีและเคร่ืองประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ. 
2547) 
 การออกแบบตามแนวคิดอัตลักษณ จากการศึกษาพบวา กลุมชาวเผาเมี่ยนมีลักษณะเอกลักษณที่โดด
เดน และแตกตาง ผาปกและเครื่องประดับเงินของชนเผาเมี่ยนก็เชนกันมีลักษณะที่แตกตางจากงานหัตถกรรม
ทั่วไป ซึ่งลวนมาจากความคิดริเริ่มสรางสรรค และการสั่งสมถายทอดภูมิปญญามาอยางยาวนาน เสนหของ
หัตถกรรมเมี่ยนจึงอยูที่คุณคาของภูมิปญญาที่นําเสนออกมา ไมวาเปนลวดลาย รูปแบบ กระบวนการผลิต เปน
ตน เหลานนี้ลวนเปนจุดแข็งสําคัญในการสรางความแตกตางใหกับเครื่องประดับเงิน เพื่อพัฒนาใหตอบสนอง
ตอความตองการของผูบริโภค เพราะเอกลักษณพิเศษหรือความโดดเดนแตกตางเหลานี้สามารถชวยสรางงาน
เคร่ืองประดับเงินใหมีความแตกตางจากงานเครื่องประดับเงินอื่น ๆ ได สอดคลองกับอภิญญา  เฟองฟูสกุล 
(2546) กลาวถึง สไตรเกอรและเบอรก (2000) วา นิยามของคําวา อัตลักษณ หรือ Identity นั้นเปนหนวยเล็ก ๆ 
ในการศึกษาทางสังคมวิทยา ซ่ึงเชื่อมโยงในเรื่องของทัศนะคติที่มีตอตัวตน หรือ เอกลักษณ เปนความสัมพันธ
ในเชิงบทบาทหนาที่ และพฤติกรรมอันเกิดจากบทบาทบุคคล นักทฤษฏีอัตลักษณไดตั้งขอโตแยงกันวา ตัวตน 
คือ การรวมตัวกันของอัตลักษณ ซึ่งบนพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะของบทบาท เชนเดียวกับการที่เราตอบคําถาม
ตัวเองวาตัวฉันคือใคร แลวเราก็จะไดคําตอบวา เราเปนพอ ฉันเปนแม ซึ่งคําตอบเหลานนี้ก็เชื่อมโยงบทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละบุคคลนั่นเอง 
 การออกแบบศิลปะรวมสมัย คือ การนําเอางานออกแบบที่เปนที่นิยมในรูปแบบปจจุบันมาผสมอยาง
กลมกลืนกับรูปแบบตางๆ ในอดีตอีกอยางนอยหน่ึงรูปแบบโดยมีจุดประสงคเพื่อการดึงเอาความรูสึกหรือ
อารมณ จากรูปแบบในอดีตมาแตงกลิ่น หรือเพ่ิมรสใหกับงานออกแบบนั้นๆ และเปนการทําใหงานออกแบบ
นั้นมีลักษณะขามกาลเวลา คือใหความรูสึกที่สมดุลกันทั้งสองยุค อยางลงตัวและกลมกลืน สอดคลองกับ วิกิพี
เดีย สารานุรกรมเสรี (2555: ออนไลน) กลาววา ศิลปะรวมสมัย หมายถึง การนําแนวคิดของลัทธิศิลปะสมัยเกา
กลับมาใชใหม โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหรือลวดลายบางสวนใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณ 
แตยังคงความเปนเอกลักษณของลักษณะแนวความคิด รูปรางรูปทรง ขั้นตอน หรือ วิธีการสรางงานศิลปะตาม
ยุคสมัยหรือลัทธิเดิม ดังเชน การนําลวดลายหรูหราจากศิลปะโรโคโคมาดัดแปลงใชเปนลวดลายกระดาษ ลายผา 
ฯลฯ การวาดภาพวิวทิวทัศนกรุงเทพฯ ยามเย็นโดยใชการแตมสีเหมือนศิลปะลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม เปนตน 
 จากขอมูลที่ไดศึกษา ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหรวมกับแนวโนมดานรูปแบบเครื่องประดับในป2013/14 
พบวา รูปแบบที่ไดรับความนิยมคือรูปแบบที่มาจากชนเผา นําเสนอในรูปแบบลวดลายเรขาคณิตอยางงาย เพิ่ม
ความทันสมัยดวยสีสันที่ฉูดฉาด ซึ่งสอดคลองกับ Wendy Mc Monigle (2012: Online) กลาวถึงรูปแบบการ
ออกแบบวา รูปแบบเครื่องประดับเงินที่ไดรับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของชนเผาเปน
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รูปแบบที่ยังคงไดรับความนิยม โดยมีลักษณะการออกแบบที่แสดงออกถึงความเปนชนเผาผสานกับรูปรางที่
ทันสมัย การสรางความนาสนใจดวยลวดลายเรขาคณิตตามแบบลวดลายชนเผา มีการใชสีที่ฉุดฉาดเพื่อให
ช้ินงานดูทันสมัย นิยมการขัดเงาหรือรมดําบนพื้นผิว งานแกะสลักแบบชนเผาลายปมลายดุล ดานอุปกรณตกแตง 
ลูกปด หินสี ขนนก ใบไมและขนสัตว ชวยใหความรูสึกแบบชนเผา รวมถึงการสรางพื้นผิวหรือการตกแตงแบบ
ดิบๆก็ยิ่งสงเสริมความเปนชนเผามากยิ่งขึ้น  

 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 แนวโนมเครื่องประดับป 2012-2013 
 

ท่ีมา: Monigle, Wendy Mc. (2012: Online). 
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นําแนวโนมเครื่องประดับมาเปนแนวทางในการออกแบบผสานกับอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนโดยการ
ใชอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน อัตลักษณท่ีใชคือ ลวดลายผาปก การตกแตงดวยตุงติ่ง การเพิ่มความสนใจดวยสีสัน
ที่หลากหลาย รูปทรงเรขาคณิตและลวดลายเรขาคณิตอยางงายและ ลักษณะการประกอบชิ้นงานที่สามารถขยับได 
คัดเลือกลวดลายโดย นางฟามเสี่ยว แซเต็น (2555: สัมภาษณ) ซ่ึงลวดลายท่ีนํามาออกแบบเปนลวดลายโบราณ
หรือเปนลวดลายที่ชาวเขาเผาเมี่ยนนิยมปกลงในชุดเพ่ือใชสวมใสในพิธีกรรม ไดออกมาจํานวน 5 ลวดลาย ดังนี้ 

      
 

   
 

 
 

ภาพประกอบ 33 ลวดลายสําหรับพัฒนาแบบราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายองกวาง ลายลมเจยีว ลายซง 

ลายโซงงาว ลายยอบดับ ลายตุกตาเยา
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จากการวิเคราะหและศึกษาขอมูลนํามาพัฒนาและออกแบบเปนผลิตภัณฑเคร่ืองประดับเงินรวมสมัย
จากอัตลักษณชาวเขาเพื่อเพิ่มมูลคา โดยนําเอาหลักการออกแบบเครื่องประดับ แนวคิดอัตลักษณ แนวทางการ
ออกแบบรวมสมัยและทิศทางของเครื่องประดับในป2013/14 มาเปนแนวคิดในการออกแบบ ทําใหไดแบบราง
จํานวน 15 แบบราง ดังนี้ 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
ภาพประกอบ 34  แบบรางเครื่องประดับเงนิรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพือ่เพิ่มมูลคา 

แบบท่ี 2 แบบที่ 5 แบบที่ 8

แบบท่ี 1 แบบที่ 4 แบบที่ 7 

แบบท่ี 3 แบบที่ 6 แบบที่ 9 
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ภาพประกอบ 34  (ตอ) 
 

4. วิเคราะหแบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
ในการสุมตัวอยางโดยผูเช่ียวชาญ ที่มีตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผา

เมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา ผูวิจัยไดทําแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อสุมเลือกตัวอยาง
แบบราง 3 ตัวอยาง จากแบบราง 15 แบบรางขางตน เพื่อหาตนแบบแบบรางที่จะนําไปสรางแบบสอบถามของ
ผูบริโภคตอไป แบบประเมินแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การประเมินแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) โดยมีเกณฑ 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
1 หมายถึงระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

แบบที่ 11 แบบท่ี 13 แบบที่ 15 

แบบที่ 10 แบบที่ 12 แบบที่ 14 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหการประเมินแบบรางโดยผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย 
 จากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา 
 
ผลการวิเคราะหการประเมินแบบรางโดยผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน

เพื่อเพิม่มูลคา 

แบบที่/คนที่ 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย S.D. 
แบบที่ 1 3 3 3 3 4 3.2 0.45
แบบที่ 2 3 3 3 2 2 2.6 0.55
แบบที่ 3 2 3 4 3 4 3.2 0.84
แบบที่ 4 3 4 4 3 4 3.6 0.55
แบบที่ 5 3 4 3 4 4 3.6 0.55
แบบที่ 6 4 4 5 5 4 4.4 0.55
แบบที่ 7 2 3 3 3 2 2.6 0.55
แบบที่ 8 5 5 4 4 5 4.6 0.55
แบบที่ 9 4 4 4 3 4 3.8 0.45
แบบที่ 10 2 2 2 3 3 2.4 0.55
แบบที่ 11 3 3 4 3 4 3.4 0.55
แบบที่ 12 3 2 3 3 4 3 0.71
แบบที่ 13 4 4 4 5 5 4.4 0.55
แบบที่ 14 2 3 4 4 3 3.2 0.84
แบบที่ 15 4 3 4 4 4 3.8 0.45

รวม 3.45 0.58

 
ในแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา เมื่อใหคะแนนความ

คิดเห็นนอยที่สุดเปน 1 และมากที่สุดเปน 5 และนําคะแนนมาเฉลี่ยกัน (ตาราง1) ผลปรากฏวาผูเชี่ยวชาญมีความ
พึ่งพอใจตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา อันดับที่ 1-3 ไดแก 
แบบรางที่8, แบบรางที่6และแบบรางที่13 (เรียงจากลําดับที่1ไปสูลําดับที่3) ตามลําดับ โดยท่ีผูเชี่ยวยวชาญมี
ความพึงพอใจมากตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา แบบที่8 
(คาเฉลี่ย 4.6), แบบที่6(คาเฉลี่ย4.4) และ แบบที่13 (คาเฉลี่ย 4.4) 
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ภาพประกอบ 35 การประเมินแบบรางโดยผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณ 
 ชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพ่ิมมูลคา 

 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เก่ียวของกับแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย ซึ่งเปนแบบประเมิน ที่มี

ขอคําถามปลายเปด (Open Ended Form) 
 

ตาราง 2 คําถามปลายเปดเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. อยากใหมีการคํานึงถึงราคาและนําหนักของเนื้อเงิน  
2. อยากใหดูทันสมัย 
3. อยากใหมีตัวอยางงานหัตถกรรมชาวเขามาใหดูดวย 

 
จากการวิเคราะหผลการประเมินแบบรางโดยผูเชี่ยวชาญ ทีมีตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัย

จากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน สรุปไดวาแบบรางที่ไดรับการคัดเลือกโดยผูเชี่ยวชาญ คือ แบบรางท่ี 6 , แบบราง
ที่ 8 และแบบรางที่ 13 โดย ซ่ึงแบบรางทั้ง 3 แบบรางมีคาการประเมินอยูในอนัดับสูงสุด (อันดับ 1-3) ซึ่งผลที่ได
นี้ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสรางเปนแบบรางเสมือนจริงสําหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบริโภคและเพื่อนําไปสูการผลิตช้ินงานตนแบบตอไป  
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5. วิเคราะหแบบสอบถามผูบริโภคตอแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริง 
 ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภค ที่มีตอแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริง ที่ผาน
การคัดเลือกโดยผูเช่ียวชาญและมีการปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย จํานวน 3 แบบ
ราง จากผูบริโภคจํานวน 100 คน โดยแบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

 
ตาราง3 ลักษณะทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน(คน)  รอยละ (100) 

เพศ หญิง 100 100 
อายุ ต่ํากวา 25 ป 5 5 

26 - 35 52 52 
36 - 45 30 30 
46 ปขึ้นไป 13 13 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 13 13 
ปริญญาตรี 60 60 
ปริญญาโท 25 25 
ปริญญาเอก 2 2 

อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5 5 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 22 22 
พนักงานเอกชน 58 58 
ธุรกิจสวนตัว 15 15 

รายไดเฉลี่ตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท 5 5 
10,001 - 20,000 บาท 4 4 
20,001 - 30,000 บาท 54 54 
30,001 - 40,000 บาท 22 22 
40,001 - 50,000 บาท 9 9 
มากกวา 50,001 บาท 6 6 

          
หมายเหตุ : * ไมรวม Missing Values 
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การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลผูบริโภค (ตาราง3) ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ ผูบริโภคสวน
ทั้งหมดเปนผูหญิง (รอยละ 100) มีอายุต่ํากวา 25 ป (รอยละ5) ระหวาง 26 – 35 ป (รอยละ 52) ระหวาง 36 – 45 ป 
(รอยละ 30) มากกวา 46 ป (รอยละ13) ซึ่งจบการศึกษามัธยศึกษาตอนปลาย/ปวช. (รอยละ 13) ปริญญาตรี (รอยละ60) 
ปริญญาโท (รอยละ25) ปริญญาเอก (รอยละ2) ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ5) ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (รอยละ22) พนักงานเอกชน (รอยละ 58) ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 15) มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 
10,000 บาท (รอยละ5) ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท (รอยละ4) ) ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท (รอยละ54)  
ระหวาง 30,001 – 40,000 บาท (รอยละ22) ระหวาง 40,001 – 50,000 บาท (รอยละ9) มากกวา 50,000 บาท (รอย
ละ 6) 
 
ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจของผูบริโภคตอแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริง  
 แบบรางเสมือนจริงแบบที่ 6 
 

เกณฑในการประเมิน(แบบรางที่ 1) 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเปนมาตราฐาน 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบลวดลายสวยงามสะดุดตา 3.20 0.86 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีความแปลกใหม ทันสมัย 2.93 0.80 
แบบรางเสมือนจริงนี้เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมและมีสีสันสวยงาม 3.60 0.51 
แบบรางเสมือนจริงนี้แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน 2.73 0.80 
แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลคาได 3.00 0.85 

รวม 3.09 0.15 
 

จากตาราง 4  แสดงใหเห็นวาผูที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอแบบรางเสมืนจริงแบบที่ 6 
ระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.09 และสามารถจําแนกตามรายขอ ไดดังนี้ แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบ
ลวดลายสวยงามสะดุดตา อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.2 แบบรางเสมือนจริงนี้มีความแปลกใหม 
ทันสมัย อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง โดยคาเฉลี่ย 2.93 แบบรางเสมือนจริงนี้เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมและมี
สีสันสวยงาม อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยคาเฉลี่ย 3.6 และ แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการ
ออกแบบและเพิ่มมูลคาได อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยคาเฉลี่ย 3.00 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจของผูบริโภคตอแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริง  
 แบบรางเสมือนจริงแบบที่ 8 
 

เกณฑในการประเมิน(แบบรางที่ 2) 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเปนมาตราฐาน 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบลวดลายสวยงามสะดุดตา 4.43 0.53 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีความแปลกใหม ทันสมัย 4.29 0.49 
แบบรางเสมือนจริงนี้เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมและมีสีสันสวยงาม 3.17 0.49 
แบบรางเสมือนจริงนี้แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน 4.14 0.38 
แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลคาได 4.29 0.49 

รวม 4.17 0.48 
 

จากตาราง 5  แสดงใหเห็นวาผูที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอแบบรางเสมืนจริงแบบที่ 8 

ระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 และสามารถจําแนกตามรายขอ ไดดังนี้ แบบรางเสมือนจริงนี้มี

รูปแบบลวดลายสวยงามสะดุดตา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.43  แบบรางเสมือนจริงนี้มี

ความแปลกใหม ทันสมัย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยคาเฉลี่ย 4.29 แบบรางเสมือนจริงนี้เลือกใชวัสดุที่

เหมาะสมและมีสีสันสวยงาม อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยคาเฉลี่ย 3.17 และ แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปน

แนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลคาได อยูในระดับเห็นดวยมาที่สุดก โดยคาเฉลี่ย 4.17 
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจของผูบริโภคตอแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริง           
 แบบรางเสมือนจริงแบบที่ 13 
 

เกณฑในการประเมิน(แบบรางที่ 3) 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเปนมาตราฐาน 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบลวดลายสวยงามสะดุดตา 3.33 0.49 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีความแปลกใหม ทันสมัย 3.93 0.59 
แบบรางเสมือนจริงนี้เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมและมีสีสันสวยงาม 3.6 0.51 
แบบรางเสมือนจริงนี้แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน 3.93 0.8 
แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลคาได 4.07 0.59 

รวม 3.77 0.12 
 

จากตาราง 6  แสดงใหเห็นวาผูที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอแบบรางเสมืนจริงแบบที่ 13 
ระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.77 และสามารถจําแนกตามรายขอ ไดดังนี้ แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบ
ลวดลายสวยงามสะดุดตา อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.33 แบบรางเสมือนจริงน้ีมีความแปลกใหม 
ทันสมัย อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยคาเฉลี่ย 3.93 แบบรางเสมือนจริงน้ีเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมและมีสีสัน
สวยงาม อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยคาเฉลี่ย 3.93 และ แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการ
ออกแบบและเพิ่มมูลคาได อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยคาเฉลี่ย 4.07 
 

ตาราง 7  คําถามปลายเปดเพื่อใหผูบริโภคแสดงความคิดเห็นตอแบบรางเสมือนจริงเครื่องประดับเงินรวมสมัย 
 จากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา 

 
ขอเสนอแนะ 

 1. อยากใหมีสีเรียบๆบาง  
2. อยากใหใสไดหลากหลาย 
3. อยากใหมวัีสดุอ่ืนประกอบ 
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ภาพประกอบ36 การประเมินแบบรางโดยผูบริโภคที่มีตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณ 
 ชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพ่ิมมูลคา 

 
จากภาพประกอบ34  ในแบบรางเสมือนจริงเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเม่ียน

เพ่ือเพ่ิมมูลคา เมื่อใหคะแนนความคิดเห็นนอยที่สุดเปน 1 และมากที่สุดเปน 5 และนําคะแนนมาเฉลี่ยกัน ผล
ปรากฏวาผูบริโภคมีความพึ่งพอใจตอแบบรางเสมือนจริงเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผา
เมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา  แบบรางเสมือนจริงแบบที่2 โดยที่ ผูบริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดตอแบบราง
เคร่ืองประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา  
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แบบรางที่ผานการคัดเลือกและนําไปผลิตเปนตนแบบ 
 
 

  
 

ภาพประกอบ 37 แบบรางที่ผานการคัดเลือกและนําไปผลิตเปนตนแบบ 
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5. การผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ 
การผลิตเครื่องประดับเคร่ืองประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา สามารถ

ผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม เนื่องจากแบบสามารถแบงเปนชิ้นสวนในการสรางตนแบบจากขี้ผ้ึง (Wax) ดวย
เคร่ืองฉีดขี้ผ้ึง (Wax) ระบบคอมพิวเตอร แลวนํามาประกอบเปนชิ้นงานได โดยแบงขั้นตอนและกระบวนการได
ดังนี้ (รูปภาคผนวก)  

1. วิเคราะหออกแบบและพัฒนาตนแบบจากการการเกบ็ ขอมูลและศึกษาเอกสาร  
2.. สรางตนแบบดวยขี้ผ้ึง Wax) จากเครื่องฉีดขี้ผ้ึง (Wax) ระบบคอมพิวเตอร 
3. หลอช้ินงานตนแบบ  
4. หลอช้ินงานทั้งหมด  
5. ขัดตกแตงและลงยาสี 
6. ประกอบชิ้นงานประกอบชิ้นงาน  
7. ขัดตกแตงช้ินงานใหสมบูรณ 
8. ไดช้ินงานสมบูรณ 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่ม
มูลคา : กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะหอัตลักษณชาวเขาเผา
เมี่ยนที่ปรากฏในงานหัตถกรรมผาปกและงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน ในประเด็น รูปแบบและ
ลวดลาย การเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ และเทคนิคการสรางสรรคผลงาน โดยศึกษารูปแบบที่เปนอัต
ลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ซ่ึงเปนหมูบานชาวเขาเผาเมี่ยนที่มีอัตลักษณ
โดดเดนและยังคงผลิตและสรางสรรคผลงานตามแบบชาวเขาเผาเมี่ยน จากงานหัตถกรรมผาปก จํานวน 
12 รูปแบบ จากงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน จํานวน 10 รูปแบบ โดยไดเลือกรูปแบบผลงานจาก
รูปแบบที่ปรากฏและนิยมมากที่สุดและรองลงมาเปนลําดับ นําองคความรูที่ไดมาออกแบบและพัฒนา
เปนเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน ตามแนวคิดทฤษฏีตามหลักในการ
ออกแบบ เพื่อสรางรูปแบบแนวทางในการพัฒนาเครื่องประดับเพื่อเพิ่มมูลคาตอไป 
 กลุมตัวอยางคือ แบบราง (Sketch design) ที่ไดจากการออกแบบและพัฒนาตามหลักการ
ออกแบบและแนวทางในการออกแบบที่มีความรวมสมัยและแสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน 
แลวนําใหผูเชี่ยวชาญเลือก สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาพรางเพื่อหารูปแบบที่
จะนําไปสรางแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริง แลวสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคที่มี
ตอแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริง นําพัฒนาเปนเครื่องประดับชิ้นงานตนแบบที่สามารถสวมใสได 
สรุปและอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัยตอไป 
 
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณชาวเขาเผาเมี่ยนผูผลิตผลงาน
หัตถกรรมผาปกและชาวเขาเผาเมี่ยนผูผลิตผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน บานปากลางพัฒนา 
อําเภอปว จังหวัดนานในประเด็นตามความมุงหมายของงานวิจัย 
 2. แบบประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมิณรูปแบบ เพื่อให
ผูเช่ียวชาญเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบที่ออกแบบโดยผูวิจัย เพื่อหา
รูปแบบที่จะนําไปพัฒนาเปนรูปแบบเสมือนจริง 
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 3. แบบสอบถามผูบริโภค แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคตอแบบรางเสมือนจริง
เพื่อนําไปพัฒนาเปนตนแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัยที่แสดงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน และสรุป
อภิปรายผล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในนครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา ดังนี้  
 1. เก็บขอมูลภาคเอกสาร จากการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร จากหนังสือ ตํารา 
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2. เก็บขอมูลภาคสนาม จากการลงพื้นที่สํารวจ การสัมภาษณ การถายภาพนิ่ง 
 
สรุป 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลจาการสัมภาษณและการวิเคราะห งานหัตถกรรมผาปกและงาน
หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยนบานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ในประเด็น รูปแบบ
และลวดลาย การเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ และเทคนิคการสรางสรรคผลงาน จากงานหัตถกรรมผาปก 
จํานวน 12 รูปแบบ จากงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน จํานวน 10 รูปแบบ โดยไดเลือกรูปแบบผลงาน
จากรูปแบบที่ปรากฏและนิยมมากที่สุดและรองลงมาเปนลําดับ พบวาขอมูลที่ไดมีความใกลเคียงและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ดาน จึงสามารถสรุปไดดังนี ้
  ผลการวิเคราะหพบวา งานหัตถกรรมผาปก พบวาลวดลายสวนใหญไดจากธรรมชาติโดยเฉพาะ
พืชและสัตว รองลงมาคือจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และจากคติความเชื่อตามลําดับ โดยลวดลายมี
ลักษณะทั้งหมดเปนลายเรขาคณิต ใชการประกอบลายในการสรางสรรคลาย โดยใชลวดลายขนาดเล็ก 
มาจัดองคประกอบเปนลวดลายขนาดใหญ มีลักษณะการจัดวางเปนแบบแผน ใชผาและเสนดายเปน
วัตถุดิบในการปกโดยนิยมใชผาพื้นสีเขม และปกลวดลายดวยดายสีสันตางๆ ใหเกิดความสวยงาม และ
มีสีสันสดใสสะดุดตา ใชเทคนิคการปกลวดลายจากดานหลังใหปรากฏบนดานหนา โดยการปกจากชาย
ผาไลขึ้นไป และการใชสีสรรคในการปกโดยมีสีพื้นเปนสีดําหรือสีเขมและใชสีตางๆ กันมากกวา 5 สี 
ในการปกลวดลาย ลวดลายที่ไดจึงมีสีสันสะดุดตา 
 งานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน พบวารูปแบบและลวดลายสวนใหญไดจากธรรมชาติ
โดยเฉพาะพืชและสัตว รูปแบบและลวดลายจากพืชที่พบก็คือ ลายดอกไม ลายใบไม และลายพรรณ
พฤกษา รูปแบบและลวดลายจากสัตวที่พบก็คือ ลายปลา และลายผีเสื้อ อีกทั้งยังพบวามีรูปแบบและ
ลวดลายที่มาจากของใชและเครื่องมืออุปกรณตางๆในชีวิตประจําวันรองลงมา เชน  แหนบ อาวุธ 
กระบองตีงา เปนตน ซ่ึงมีลักษณะการตกแตงดวยตุงติ้งหรือระยา ลูกประคําหรือกระพรวนและงานลงยา
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รูปดอกไม และผีเสื้อ ในการตกแตงลวดลายพบมีการใชอยู 2 กลุม คือ กลุมลายเรขาคณิต เชน ลายขอ 
ลายขด ลายฟนปลา และกลุมลายพรรณพฤกษา รวมถึงลายฉลุดอกไมแบบจีนวัสดุและวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยนก็คือ ใชเนื้อเงินเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นงาน 
ดานเทคนิคการสรางสรรคพบวาสวนใหญใชเทคนิคการเคาะขึ้นรูป แตใชเทคนิคที่หลากหลายในการ
สรางสรรคลวดลายดวยกรรมวิธีที่หลายหลาย พบมากคือลายขด รองลงมาคือลายดุล และลายฉลุ
ตามลําดับ อีกทั้งยังพบวามีการใชยาสีในการตกแตงลวดลายอีกดวย 
 จากการวิเคราะหขางตนพบวา ผลงานหัตถกรรมผาปกและผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน
ชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน มีความสอดคลองกันมากที่สุดในดานของรูปแบบ
ลวดลาย กลาวคือรูปแบบลวดลายที่ปรากฏในชิ้นงานหัตถกรรมทั้งสองเปนลวดลายเรขาคณิต และ
ลายเสนเรขาคณิต และยังพบวามีการใชสีสันเขามาชวยในการสรางจุดสนใจใหแกช้ินงานอีกดวย 
กลาวคือ ในงานหัตถกรรมผาปกมีการใชสีสันในการปกมากกวา 5 สีในแตละลวดลาย นิยมใหมีพื้นลาย
สีเขมและใชสีสันสดใสเปนตัวลวดลายเพิ่มใหเกิดความโดดเดนในงานหัตถกรรมเครื่องประดับก็
เชนกันมีการใชสีสันเพิ่มเติมลงไปในชิ้นงานดวยเทคนิคการลงยาสี  
 1. การประเมินแบบรางโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา การออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัยจาก        
อัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน นั้นจะตองออกแบบโดยยังคงไวซ่ึงอัตลักษณของชาวเขาและในขนาดเดียวกัน
ก็ตองเปนไปตามแนวทางการออกแบบ อีกทั้งตองสามารถสวมใสไดจริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงพบวาการ
ออกแบบโดยใชรูปทรงเรขาคณิตและการลดทอนรายละเอียดมีคาประเมินสูงที่สุด โดยแบบที่ไดรับการ
คัดเลือก 3ลําดับคือ รูปแบบท่ี 6 รูปแบบท่ี8 และรูปแบบท่ี13 ซ่ึงเคร่ืองประดับท้ัง 3 รูปแบบ มีคะแนนเฉล่ีย 
จากการประเมิน สูงที ่สุดเปนรูปแบบที่แสดงออกซึ่งอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี ่ยน สอดคลอง
กับหลักการออกแบบ และสามารถสวมใสไดจริงในชีวิตประจําวัน เปนแนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาตอไป 
 2. การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคตอแบบราง เสมือนจริงของ
เครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลัษณชาวเขาเผาเมี่ยน เพื่อประเมินตวามพึงพอใจของผูบริโภคจํานวน 
100 คน ซ่ึงจากการประเมิน  พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอแบบรางเสมือนจริงแบบรางที่ 2 
มากที่สุด ซ่ึงแบบรางที่ 2 นั้นพัฒนามาจากแบบรางที่ 8 ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ สามารถนําไปพัฒนา
เปนเครื่องประดับตนแบบได ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 
 
การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาอัตลักษณที่ปรากฏในรูปแบบงานหัตถกรรมผาปกและงานหัตถกรรม
เครื่องประดับเงินชนเผาเมี่ยน ในประเด็นดานรูปแบบและลวดลาย การเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ และ
เทคนิคการสรางสรรคผลงาน พบวา  



121 

 รูปแบบและลวดลายของงานหัตถกรรมผาปกชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง ลวดลายสวนใหญ
ไดจากธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว จากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว จากคติความเชื่อ โดยลวดลายมี
ลักษณะเปนลายเรขาคณิตใชการประกอบลายในการสรางสรรคลาย โดยใชลวดลายขนาดเล็ก มาจัด
องคประกอบเปนลวดลายขนาดใหญ มีลักษณะการจัดวางเปนแบบแผน โดยมีที่มาของลวดลายมาจาก
สาเหตุดังตอไปนี้ 
 1. เกิดจากความเชื่อในดานศาสนาและประวัติศาสตร เชน ลายผีสามดาว ลายฟามซิงกุม ฯลฯ 
 2. เกิดจากอิทธิพลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนลายแมงมมุ ลายตุกตาเยา ลายซง ฯลฯ 
 ลวดลายตางๆเกิดจากการนําวิธีการปกพื้นฐาน มาผสมกันอาจมีการใชวิธีการปกพื้นฐาน
มากกวาสองวิธีในหนึ่งลวดลาย ลวดลายที่ไดมีช่ือเรียกตางกันไป แตจะเปนมาตราฐานลายปกอยู 
สวนมากมักเปนลายที่จดจํามาและไดรับถายถอดมาจากรุนตอรุน แมหรือยา ยาย เปนคนถายทอดให 
หญิงชาวเมี่ยนสวนมากจะปกผาเปนตั้งแตอายุยังนอย ซ่ึงมีความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจาการศึกษาคนควา
ของ พัชรา ปราชญเวทย (2545) 
 การเลือกใชวัสดุและวัตถุดิบ วัสดุและวัตถุดิบที่ใชคือผาและดายเทานั้น ใชเข็มในการปกลาย
โดยวัสดุและวัตถุดิบดังกลาวหาไดจากรานขายของในหมูบานและจากรานขายผาในตัวเมือง ซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลของสมัย  สุทธิธรรม (2541) ที่กลาววา เส้ือผาของชาวเมี่ยนมักจะนิยมทอใชกันเอง
โดยการยอมผาขาวใหเปนสีดํา ซ้ึงใชเปลือกไมประดู ขี้เถา และขาวเหนียวดํา (ขาวเปลือก) นําขี้เถามาแช
น้ํา ใหขี้เถาตกตะกอนแลวเทน้ําใสๆ เก็บใสภาชนะ นําไปตมใหเดือดใสเปลือกประดูลงไป ตําขาว
เหนียวดําใหละเอียดใสลงในภาชนะที่ตมเสร็จแลวก็นําผาขาวลงไปก็จะไดผาดําสีไมตกมาใชเย็บเสื้อผา 
ปจจุบัน มีการติดตอส่ือสารกับคนนอกเผามากขึ้น โดยเฉพาะคนเมือง ชาวเขาเผาเมี่ยนจึงนิยมซื้อผาดํา
มาจากตลาดเองเพื่อนํามาตัดเสื้อผาใส ดังนั้นการยอมสีผาจึงมักไมคอยเห็นกันในหมูชาวเขา 
 เทคนิคการสรางสรรคผลงานการปกผาของเมี่ยนจะไมปกขึ้นปกลงเหมือนกับที่คนไทยนิยม
ปกกัน แตเมี่ยนจะปกผาจากดานหลังไปยังดานหนาของผา  การปกลายสวนใหญของเมี่ยนจะใชเข็ม
สอดจากดานบนลอดเสนฝายทะแยงขั้นมาดานบนโดยใหเข็มทํามุมกับผาที่แคบที่สุด แลวจึงดึงเข็มขึ้น
เพื่อปกใหม ดังนั้น การจับผาของเมี่ยนจึงตองใชดานหนาของผาคว่ําลง โดยใชนิ้วหัวแมมือจับขางบน 
(ดานหลังของผา) แลวใชนิ้วทั้ง 4 รองลางเอาไว เมื่อปกเสร็จแลวแตหละแถวจะพับผาหอไว ซ่ึงบางคน
อาจไมเคยมองดูดานหนาของลายปกเลยตั้งแตตนจนจบ ในการปกจะมีการวางแผนกอนเสมอวาจะให
ลายใดอยูในตําแหนงใด หรือจะใชสีอะไรในลวดลายนั้นๆ จากนั้นจึงเริ่มปกผาโดยเริ่มปกจากการทาง
ชายผาขึ้นมาจนสุด ซ่ึงลวดลายตางๆจะถูกกําหนดไวอยางชัดเจน ชาวเมี่ยนใหความสําคัญเรื่องการปกที่
ถูกวิธีมาก นิยมการปกแบบโฉงดับยับ ซ่ึงไมยุงยาก แตสามารถประดิษฐลวดลายใหมๆได ใชผาและ
เสนดายเปนวัตถุดิบในการปกโดยนิยมใชผาพื้นสีเขม และปกลวดลายดวยดายสีสันตางๆ ใหเกิดความ
สวยงาม และมีสีสันสดใสสะดุดตา มีการใชสีสันในการปกโดยมีสีพื้นเปนสีดําหรือสีเขมและใชสีตางๆ 
กันมากกวา 5 สี ในการปกลวดลาย ลวดลายที่ไดจึงมีสีสันสะดุดตา 
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 รูปแบบและลวดลายของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยน พบวารูปแบบและลวดลายสวน
ใหญไดจากธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว จากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว รูปแบบและลวดลายจากพืชที่
พบก็คือ ลายดอกไม ลายใบไม และลายพรรณพฤกษา รูปแบบและลวดลายจากสัตวที่พบก็คือ ลายปลา 
และลายผีเสื้อ อีกทั้งยังพบวามีรูปแบบและลวดลายที่มาจากของใชและเครื่องมืออุปกรณตางๆในชวีติประจาํวนั 
เชน  แหนบ อาวุธ กระบองตีงา เปนตน ซ่ึงมีการตกแตงดวยตุงติ้งหรือระยา ลูกประคําหรือกระพรวน
และงานลงยารูปดอกไม และผีเส้ือ ในการตกแตงลวดลายพบมีการใชอยู 2 กลุม คือ กลุมลายเรขาคณิต 
เชน ลายขอ ลายขด ลายฟนปลา และกลุมลายพรรณพฤกษา รวมถึงลายฉลุดอกไมแบบจีน 
 โดยลวดลายมีลักษณะเปนลายเรขาคณิตใชการประกอบลายในการสรางสรรคลาย โดยใช
ลวดลายขนาดเล็ก มาจัดองคประกอบเปนลวดลายขนาดใหญ อีกทั้งยังนิยมสรางสรรคลวดลายดวย
กรรมวิธีที่หลากหลายเชน การดุล การฉลุ การขด เปนตน สอดคลองกับการคนควาของ พิมลพักตร  สุภา 
(2548) 
 วัสดุและวัตถุดิบหลักในการผลิตงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาเผาเมี่ยนก็คือ ใชเนื้อ
เงินเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นงาน สอดคลองกับนภสร ไชยคําภา. (2554) กลาววา การผลิต
เครื่องประดับเงินของชนเผาเมี่ยนไดมีการถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุนมาหลายยุคหลายสมัย นับเปน
งานหัตถกรรมที่ตองใชฝมือ ความประณีต และความอดทนสูง ความพิเศษของเครื่องเงินชนเผาเมี่ย
นเมืองนาน มีความพิเศษอยูที่เปอรเซ็นตของธาตุเงินที่ใชในการผลิตเครื่องประดับเงินสูงถึง 98% 
มากกวาแหลงอื่นซึ่งผสมตามเกณฑสากลที่ 92.5%  เครื่องประดับเงินของที่นี่จึงคอนขางออนแตมี
คุณภาพสูง ขณะที่กรรมวิธีในการตีเงินและการออกแบบลวดลายที่มีความเฉพาะตัวตามแบบฉบับของ
ชาวเมี่ยน ที่ผานการตกผลึกและสืบทอดกันมาตั้งแตคร้ังบรรพบุรุษ 
 ดานเทคนิคการสรางสรรคพบวาสวนใหญใชเทคนิคการเคาะขึ้นรูป แตใชเทคนิคที่หลากหลาย
ในการสรางสรรคลวดลายดวยกรรมวิธีที่หลายหลาย เชน การฉลุ การดุลลาย การสลักลาย การขดลาย 
อีกทั้งยังพบวามีการใชยาสีในการสรางสรรคลวดลายอีกดวย สอดคลองกับนภสร ไชยคําภา (2011) ที่
กลาวถึงเครื่องเงินของเผาเมี่ยนวา มีกระบวนการผลิตดังนี้เร่ิมตั้งแตการหลอมใหเม็ดเงินละลายดวยไฟ
ความรอนสูง ซ่ึงเม็ดเงินบริสุทธิ์เหลานี้จะนําเขามาจากประเทศจีนและออสเตรีย เหตุที่ตองนําเขาก็
เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีแรเงินมากเพียงพอในการผลิต เปนอุตสาหกรรม และการหลอมเงินเองจะ 
มีราคาถูกกวา สามารถควบคุมคุณภาพของเงินไดวาบริสุทธิ์และไมมีการเจือปนการเผาเม็ดเงินนั้นจะใช
ระยะเวลาประมาณ 40 นาที จนละลายกลายเปนของเหลวจึงนําไปเทใสบล็อกที่มีลักษณะเปน
ส่ีเหล่ียมผืนผามี อุณหภูมิใกลเคียงกันเพื่อใหเงินแข็งตัวพรอมกันทุกสวน เมื่อเม็ดเงินละลายหมดชาง
แคะก็ไมรอชาเทใสบล็อกที่เตรียมไว พริบตาเดียวธาตุเงินที่มีสถานะของเหลวก็กลายเปนแทงเงินแข็ง
ทันที ถึงชวงนี้ชางจะทิ้งไวใหความรอนคลายสักพัก แลวใชฆอนทุบเพื่อไปสูกระบวนการนําเขาสูเครื่อง
รีดใหแบนออกมาเปนแผน โดยนําแทงเงินที่มีความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร เขาเครื่องรีดหลายๆ ครั้ง
จนเปนแผนเงินบางพอที่จะไปสูกระบวนตอไป 
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 หากตองการทําใหเปนกําไรขอมือก็นําแผนเงินไปดัดแลวเจาะลายตกแตงไดเลย แตถาหาก
ตองการใหเปนสรอยคอก็ตองนําแผนเงินที่ตัดแลวไปเขาเครื่องรีด เสน ใหออกมามีเปนลักษณะเสน
เล็กๆ ตามที่ตองการบนเครื่องจักร กรรมวิธีนี้ใชการออกแรงมากที่สุด ทําหลายๆ ครั้งจนไดขนาดเสน
ตามที่ตองการแลวก็ไปสูกระบวนการแตงเครื่องเงิน ตั้งแตตุมหู แหวน สรอยคอ ไปยังเครื่องประดับอื่นๆ 
ในขั้นตองนี้ตองใชความละเอียดในการตกแตง เมื่อเสร็จแลวก็จะนําไปสูขั้นตอนของการเผาเครื่องเงิน
ใหมีความมันเงาและมีสีออกดําๆ 
 จากการวิเคราะหขางตนพบวา ผลงานหัตถกรรมผาปกและผลงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน
ชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน มีความสอดคลองกันในดานของรูปแบบลวดลาย 
กลาวคือรูปแบบลวดลายที่ปรากฏในชิ้นงานหัตถกรรมทั้งสอง คือ รูปแบบลวดลายที่มีแนวคิดมาจาก
ธรรมชาติและสิ่งรอบตัว โดยเฉพาะจากพืช และสัตว โดยลวดลายที่พบเปนลวดลายเรขาคณิต และ
ลายเสนเรขาคณิต กระทํากันในทั้งลักษณะของรูปแบบลดทอนและรูปแบบเพิ่มขยาย เพื่อใหเกิดความ
สวยงาม อีกทั้งยังนิยมสรางสรรคลวดลายในรูปแบบของการจัดวางองคประกอบ คือนิยมตกแตงจาก
ลายขนาดเล็กๆใหเปนลายขนาดใหญในงานหัตถกรรมผาปก หรือจากองคประกอบเล็กๆใหเปน
องคประกอบใหญๆในงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงิน  
 ช้ินงานจงึมีลายละเอยีดคอนขางมาก และยงัพบวามกีารใชสีสันเขามาชวยในการสรางจุดสนใจ
ใหแกช้ินงานอีกดวย กลาวคือ ในงานหัตถกรรมผาปกมีกรใชสีสันในการปกมากกวา 5 สี ในแตละลวดลาย 
นิยมใหมีพื้นลายสีเขมและใชสีสันสดใสเปนตัวลวดลายเพิ่มใหเกิดความโดดเดนในงานหัตถกรรม 
เครื่องประดับก็เชนกนั มีการใชสีสันเพิ่มเติมลงไปในชิน้งานดวยเทคนิคการลงยาสีมีการใชสีสันตางๆ  
แตงแตมลงในตัวลายหรือลงในชิ้นงานบางสวนเพื่อใหเกดิความนาสนใจ และจดุเดน 
 การออกแบบที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการศึกษาแนวคิดทฤษฏีหลักการออกแบบ 
พบวา การออกแบบเครื่องประดับในปจจุบันตางจากการออกแบบเครื่องประดับในอดีตคือ ดานรูปทรง
และวัสดุที่นํามาใชในการออกแบบในปจจุบันเนนที่ความเรียบงายของรูปทรงมากกวา ใชลวดลาย
ไดมากมีรูปแบบที่สัมพันธกับวัสดุ เนนที่โครงสรางใชวัสดุที่แปลกใหม มีประโยชนใชสอยมากขึ้น 
สาเหตุที่การออกแบบเครื่องประดับในปจจุบันมีความเรียบงายทางดานรูปแบบ มีปจจัยอันเนื่องมาจาก
การผลิตในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น การใชเครื่องจักรอัตโนมัติชวยในการออกแบบและการผลิต อีก
ทั้งเนนการผลิตจํานวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็วเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทําใหคานิยมและรสนิยมของคนในสังคมเปลี่ยน อีกทั้งทําใหเกิดเสรีภาพทาง
ความคิดที่หลากหลาย ซ่ึงขอมูลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนะ  จูฑะวิภาค (2545: 121) ซึ่ง
กลาวถึงลักษณะของเครื่องประดับที่ดีมีขอสังเกตดังนี้ 
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 -   มีความสัมพันธกันระหวางแบบและวัสดุ 
 - มีความสวยงาม และนํามาใชประโยชนไดจริงสามารถดัดแปลงไปใชในกรณีอ่ืนๆไดตาม
ความเหมาะสม 
 - แบบเรียบงายไมรุงรังเกะกะ ไมเกาะเกี่ยวเสื้อผา ใชสบาย ไมเปนอันตรายตอผูใช 
 - ราคาไมสูงจนเกินไป 
 - สรางความสงาภาคภูมิใจใหกับผูใชเสริมสรางบุคลิกภาพของผูใชใหดีขึ้น 
 - ทําความสะอาดงายวัสดุที่ ใชทํ ามีความทนทานตอดินฟาอากาศที่ เปลี่ ยนแปลง 
และไมเปลี่ยนสภาพไดงายเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ 
 -  มีความสมดุลกันในรูปทรง สีสันกลมกลืน มีจุดเราความสนใจที่ดีการเลือกวัสดุมาใชทํา
เครื่องประดับ  
 จากขอมูลที่ไดศึกษา ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหรวมกับแนวโนมดานรูปแบบเครื่องประดับในป
2013/14 พบวา รูปแบบเครื่องประดับเงินที่ไดรับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของชนเผา
เปนรูปแบบที่ยังคงไดรับความนิยม โดยมีลักษณะการออกแบบที่แสดงออกถึงความเปนชนเผาผสานกับ
รูปรางที่ทันสมัย การสรางความนาสนใจดวยลวดลายเรขาคณิตตามแบบลวดลายชนเผา มีการใชสีที่ฉุด
ฉาดเพื่อใหช้ินงานดูทันสมัย นิยมการขัดเงาหรือรมดําบนพื้นผิว งานแกะสลักแบบชนเผาลายปมลายดุล 
ดานอุปกรณตกแตง ลูกปด หินสี ขนนก ใบไมและขนสัตว ชวยใหความรูสึกแบบชนเผา รวมถึงการ
สรางพื้นผิวหรือการตกแตงแบบดิบๆก็ยิ่งสงเสริมความเปนชนเผามากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ จารุพรรณ 
ทรัพยปรุง (2548: 6) ไดศึกษาการออกแบบที่เกี่ยวกับแนวคิดทันสมัยนั้น ก็เพราะวาเปนการเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณการออกแบบที่ผ็บริโภคเคยชินเปนเวลายาวนาน การออกแบบผลผลิตตามแนวคิดที่มีความ
โดดเดน สวยงาม ทันสมัย จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อเพื่อประโยชนในการตัดสินใจซื้อ แนวคิดแปลก
ใหมที่สรางสรรคขึ้นยอมสงผลถึงการตอยอดและพัฒนาการออกแบบตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด 
 ดังนั้นในการออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนในครั้งนี้ 
รูปแบบของเครื่องประดับที่ไดจาการออกแบบนั้น จะตองมีการออกแบบรูปทรงและลวดลายใหมีความ
รวมสมัย แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใน
ปจจุบัน โดยรูปแบบจะตองคํานึงถึงหลักของการออกแบบดวย ทั้งการจัดวาง พื้นที่วาง ลวดลายกับ
รูปทรงที่สอดคลองกัน จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินสุมเลือกตัวอยางรูปแบบ  
 จาการประเมินพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความพึ่งพอใจตอแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจาก 
อัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา อันดับที่ 1-3 ไดแก แบบรางที่8, แบบรางที่6และแบบรางที่13 
(เรียงจากลําดับที่1ไปสูลําดับที่3) ตามลําดับ โดยที่ผูเชี่ยวยวชาญมีความพึงพอใจมากตอแบบราง
เครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา แบบที่8 (คาเฉลี่ย 4.6), แบบที่6 
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(คาเฉลี่ย4.4) และ แบบที่13 (คาเฉลี่ย 4.4)ซึ่งแบบรางทั้ง 3 แบบราง มีรูปแบบและลวดลายสวยงาม  
แสดงออกซึ่งอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยน สอดคลองกับหลักการออกแบบ และสามารถสวมใสไดจริง 
ในชีวิตประจําวัน จากนั้นนําไปสูการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคตอแบบรางเครื่องประดับ 
เสมือนจริง จํานวน 100 คน โดยใชหลักเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 เกณฑความพึงพอใจตอแบบรางเสมือนจริงเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขา
เผาเมี่ยน 

-  แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบและลวดลายสวยงามสะดุดตา 
-  แบบรางเสมือนจริงนี้มีความแปลกใหม ทันสมัย 
-  แบบรางเสมือนจริงนี้ใชวัสดุไดอยางเหมาะสมและสีสันสวยงาม 
-  แบบรางเสมือนจริงนี้แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน 
-  แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการและเพิ่มมูลคาได 

 จากการประเมินพบวา การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลผูบริโภคพบวา ผูบริโภคทั้งหมด
เปนผูหญิง (รอยละ 100) มีอายุระหวาง ระหวาง 26 – 35 ป มากที่สุด (รอยละ 52) ซ่ึงจบการศึกษาใน
ระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด(รอยละ60) ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน มากที่สุด (รอยละ 58) และมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด  (รอยละ54) ) ช่ืนชอบและพึงพอใจแบบรางเสมือน
จริงเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนแบบรางที่ 8 มากที่สุด ซ่ึงมีคาประเมิน ใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 และสามารถจําแนกตามรายขอ ไดดังนี้ แบบรางเสมือนจริง
นี้มีรูปแบบลวดลายสวยงามสะดุดตา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.43  แบบรางเสมือน
จริงนี้มีความแปลกใหม ทันสมัย อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยคาเฉลี่ย 4.29 แบบรางเสมือนจริงนี้
เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมและมีสีสันสวยงาม อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยคาเฉล่ีย 3.17 และแบบราง
เสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลคาได อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดย
คาเฉลี่ย 4.17 
 จากตนแบบที่คัดเลือกโดยผูบริโภคขางตน นําไปวิเคราะหหาอัตลักษณโดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาชาวเขาเผาเมี่ยน นายกมล แซเต็น (2556: สัมภาษณ) ใหความเห็นวา มีรูปแบบ
สวยงามทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน และยังคงมีลักษณะของความเปน
ชาวเขา ในดานของรูปทรงที่เปนรูปทรงเรขาคณิตอยางงาย ใชหวงในการประกอบชิ้นงานใหมีความ
เคล่ือนไหว และโดยเฉพาะอยางยิ่งการประดับดวยตุงติ่ง ซ่ึงถือวาพบมากในงานเครื่องประดับชาวเขา 
ลวดลายที่ใชในการออกแบบเปนลวดลายที่มาจากลายผาปกชาวเมี่ยน ที่เรียกวาลาย “องกวาง” ซ่ึงเปน
ลายโบราณที่ชาวเมี่ยนรูจักและนิยมปกสืบทอดตอกันมา เปนลายที่ใชปกลงบนเสื้อผาเครื่องแตงกายที่
ใชในพิธีกรรมตางๆ ถือวาเปนอัตลักษณอยางหนึ่ง และการลงยาสีก็เหมือนกับการเลียนแบบสีสัน
ลวดลายของผาปกชาวเขาเผาเมี่ยนไดเปนอยางดี กลาวคือ ในงานผาปกชาวเขาเผาเมี่ยนจะนิยมปกผาให
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มีลวดลายสีสันสะดุดตา โดยรวมถือวาออกแบบมาไดดี มีการแสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน 
นายกมล ยังกลาวเสริมอีกวา การที่จะเขาใจและรับรูในอัตลักษณนั้นผูสวมใสหรือผูบริโภคจะตองรูจัก
หรือเขาใจวาอะไรคือส่ิงที่แสดงออกถึงอัตลักษณเสียกอน วาชาวเขาหรือกลุมคนนั้นๆ มีอะไรเปนอัต
ลักษณ อะไรแสดงออกถึงอัตลักษณ จึงจะเขาใจไดวางานที่ออกแบบมีอัตลักษณมากนอยเพียงใด 
 จากกระบวนการทั้งหมดทําใหไดมาซึ่งตนแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณ
ชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา สามารถนําไปพัฒนาเปนเครื่องประดับตนแบบได ซ่ึงเปนไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย คือได ทําใหไดองคความรูใหมสําหรับการออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัย
จากอัตลักษณชาวเขา และเปนแนวทางใหมในการสรางสรรคผลงานที่มีอัตลักษณและสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค  เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและยังคงไวซ่ึงการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 
สอดคลองกับ พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2542: 30) กลาวถึง การพัฒนาสินคาที่แตกตางคือพยายามที่จะ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย จําเปนจะตองมีการปรับปรุงสินคาหรือพัฒนา
สินคาใหมๆ เมื่อความตองการของลูกคาเปาหมายของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและสิ่งแวดลอม จึง
จําเปนตองพัฒนาสินการหรือบริการใหมีความแตกตางกัน เพื่อตอบสนองความตองการที่ผันแปรไป 
สอดคลองกับ เสรี วงมณฑา (2548: 185) กลาววา สินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่เปนเครื่องประดับ
การสรางความแตกตางและการออกแบบที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น   
 การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่ม
มูลคา กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ในครั้งนี้เปนการศึกษาอัตลักษณที่ปรากฏใน
รูปแบบงานหัตถกรรมผาปกและงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินชนเผาเมี่ยน จากชาวเขาเผาเมี่ยนบาน
ปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน แลวนําผลที่ไดจากการศึกษามาออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงิน
รวมสมัย ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยและแสดงออกซึ่งอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยน ที่ตรงตามความตองการ
ของผูบริโภคและสามารถเพิ่มมูลคา ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปพัฒนาตอยอดในดาน
อ่ืนๆ ได ดังนี้   
 1. สามารถนําผลในการวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ ที่ตองการสื่อถึงอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยน แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการออกแบบและ
วัตถุประสงคในการพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ดวย เนื่องจากวัสดุ หรือผลิตภัณฑแตละชนิดนั้นมี
คุณสมบัติที่แตกตางกัน และความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกัน 
 2. ในการออกแบบการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขา
เผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคานั้น ควรมีการผสมผสานวัสดุพื้นถ่ินอื่นๆ ที่เปนวัสดุที่ส่ือถึงอัตลักษณชาวเขา   
เผาเมี่ยน เพราะนอกจากจะสรางความแปลกใหมใหกับผลิตภัณฑแลว ยังสามารถชวย ในการสราง
รูปแบบใหมๆ และชวยเพิ่มทางเลือกใหกับนักออกแบบไดอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 
 จากปญหาของการวิจัยวาเกิดจากความตองการรูปแบบเครื่องประดับที่หลากหลายของ
ผูบริโภคในปจจุบันทําใหเกิดความตองการองคความรูใหมดานการออกแบบเครื่องประดับ การศึกษาอัต
ลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยน จึงเปนการสรางองคความรูใหมเพื่อนํามาพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ
เงินใหมีความรวมสมัย และแสดงออกออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในปจจุบันกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และชวยเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาสืบตอไป 
ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานวิจัยโดยภาพรวม บรรลุผลตามวัตถุประสงค  และสามารถตอบคําถามหลัก
ของการวิจัยไดชัดเจน  จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ในการออกแบบการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขา
เผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคานั้น จําเปนตองศึกษาถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูและวัฒนธรรมตางๆ เขามามีสวน
ชวยใหเกิดอิทธิพลในการออกแบบเพื่อใหเขาใจถึงอัตลักษณของชาวเขาเผาเมี่ยนมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรคํานึงถึงการผลิตในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรมควบคูไปดวย เพราะปจจุบันความตองการ
ของผูบริโภคที่มีจํานวนมากทําใหการผลิตในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรมชวยใหผลิตไดรวดเร็วและงาย
มากขึ้น สงผลตอมูลคาและผลตอบแทนที่มากขึ้น 
 3. ในกระบวนการผลิต จาการดําเนินงานในขั้นตอนกระบวนการผลิต ผูศึกษาควรหมั่น
ตรวจสอบและควบคุมการผลิตดวยตนเองทุกขั้นตอน เพื่อใหช้ินงานออกมาสมบรูณและถูกตองตาม
แบบ ดังนั้นจึงจําเปนจะตองอาศัยชางฝมือที่มีความชํานาญในแตละกระบวนการผลิต เพราะถา
เครื่องประดับที่ผลิตออกมามีความผิดเพี้ยนจากเดิมถือวาชิ้นงานนนั้นผิดแบบ จะมีกอใหเกิดปญหาตางๆ 
ตามมาอีกมากมาย และการการผลิตช้ินงานควรทราบถึงขอจํากัดและคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาผลิตวามี
ขอจํากัดอะไรบางและควรมีการวางแผนการทํางานไวกอนลวงหนา รวมถึงคํานวนระยะเวลาในการ
ผลิตแตละชั้นตอน เพื่อชวยลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิต 
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แบบสัมภาษณงานหัตถกรรมผาปกของชาวเขาเผาเมี่ยน 
เร่ือง 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอตัลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา : 
กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 

วัตถุประสงค 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมลูเกี่ยวกับงานหัตถกรรมผาปกของ
ชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน เพื่อใชในการวิจยัเร่ือง การออกแบบและพัฒนา
เครื่องประดับเงินรวมสมยัจากอตัลักษณชาวเขาเผาเมีย่นเพื่อเพิม่มูลคา : กรณศีึกษา บานปากลาง อําเภอปว 
จังหวดันาน ของ นายธนกฤต ใจสุดา นิสิตระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัย
ศรีนรินทรวโิรฒ โดยแบบสัมภาษณผูวิจยัตองการเก็บขอมูล ใน 3 ประเด็น ตามความมุงหมายของงานวจิัย 
ดังนี ้

1. รูปแบบลวดลายและความเชือ่ที่ปรากฏ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
วัสดุและวัตถุดิบ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
กรรมวิธีการสรางสรรคช้ินงาน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินของชาวเขาเผาเมี่ยน 
เร่ือง 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอตัลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา : 
กรณีศึกษา บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 

วัตถุประสงค 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมลูเกี่ยวกับงานหัตถกรรมเครื่องประดับ
เงินของชาวเขาเผาเมี่ยน บานปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน เพื่อใชในการวจิัยเร่ือง การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมยัจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา : กรณีศกึษา บานปากลาง 
อําเภอปว จังหวัดนาน ของ นายธนกฤต ใจสุดา นิสิตระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยศณีนรินทรวิโรฒ โดยแบบสมัภาษณผูวิจยัตองการเก็บขอมูล ใน 3 ประเด็น ตามความมุง
หมายของงานวิจัย ดังนี ้

1. รูปแบบลวดลายและความเชือ่ที่ปรากฏ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
วัสดุและวัตถุดิบ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
กรรมวิธีการสรางสรรคช้ินงาน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความคิดเหน็ตอรูแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอตัลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

เรียน  ผูเชี่ยวชาญ 
 

แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมอืของการวิจัยเร่ือง การออกแบบและพัฒนา
เครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา กรณีศึกษาบานปากลาง อําเภอปว 
จังหวดันาน ของนาย ธนกฤต  ใจสุดา  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูวิจัยขอความกรุณาผูเชี่ยวชาญสุมเลือกตัวอยางแบบรางเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัต
ลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิม่มูลคา โดยผูเชี่ยวชาญเห็นวามีรูปแบบรวมสมัยแสดงออกถึงอัตลักษณ
ชาวเขาเผาเมี่ยน  ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และ สามารถผลิตไดในเชงิอุตสาหกรรม   
อันจะนําไปสูองคความรูในการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินรวมสมัยตอไป 

 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสงู ที่ไดกรุณาประเมินแบบรางตามแบบประเมินนี ้
 

 
คําชี้แจง แบบประเมินนี้แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 การประเมินแบบราง ขอความกรุณาผูเชียวชาญโปรดพิจารณาเลือกรูปแบบที่ทานเห็น

วาเหมาะสมมากที่สุดจากรูปแบบตอไปนี้ โดยใสคาระดับคะแนนความคิดเห็นของทาน ในชองดานหลัง

รูปแบบราง ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
1 หมายถึงระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

ตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 
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ตอนที่ 1 การประเมินแบบราง 

แบบรางที่ รูปแบบราง 

คาระดับคะแนนความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1  

 

     

2  

 

     

3 

 

     

 



139 

แบบรางที่ รูปแบบราง 

คาระดับคะแนนความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

4  

 

     

5  

 

     

6  
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แบบรางที่ รูปแบบราง 

คาระดับคะแนนความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

7  

 

     

8  

 

     

9  
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แบบรางที่ รูปแบบราง 

คาระดับคะแนนความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

10  

 

     

11  

 

     

12  
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แบบรางที่ รูปแบบราง 

คาระดับคะแนนความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

13  

 

     

14  

 

     

15  
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ตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................. 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผุบริโภคตอแบบรางเสมือนจริงเครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณ
ชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา 

............................................................................. 
เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 

แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมอืของการวิจัยเร่ือง การออกแบบและพัฒนา
เครื่องประดับเงินรวมสมัยจากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา กรณีศึกษาบานปากลาง อําเภอปว 
จังหวดันาน ของนาย ธนกฤต  ใจสุดา  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูวิจัยขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามชวยใหขอมูลตามขอคําถามในแบบสอบถาม จํานวน 3 
ตอน โปรดอานและตอบแบบสอบถามนี้ใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด ซ่ึงคําตอบที่ไดจาก
ความคิดเหน็ของทานมีคุณคายิ่งตอการทําวิจัยในครั้งนี้ การตอบแบบสอบถามนี้ผูวิจัยจะนําผลที่ไดไป
ใชประโยชนกบังานวิจยันี้เทานั้น 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสงู ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ 
นาย  ธนกฤต  ใจสุดา 

นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมการออกแบบ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 
คําชี้แจง แบบประเมินนี้แบงออกเปน 3  ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคตอแบบรางเครื่องประดับเสมือนจริงจากอัต

ลักษณชาวเขาเผาเมี่ยน โดยมีเกณฑการประเมินแบงเปน 5 ระดับดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
1 หมายถึงระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด สําหรับผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและ
ขอเสนอแนะ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นชองผูบริโภคตอแบบรางเสมือนจริงเครื่องประดับเงินรวมสมัย
จากอัตลักษณชาวเขาเผาเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลคา 

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

 
ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้และทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง  หรือกรอกขอมูลลงในชอง......... 
 

1.1. เพศ 

   ชาย      หญิง 
1.2. ชวงอาย ุ

 1. ต่ํากวา 25 ป    2. 26 - 35 ป 

 2. 36 - 45 ป     4. มากกวา 46 ป 
1.3. ระดับการศึกษา 

   ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาตอนตน 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   อนุปริญญา 

   ปริญญาตรี     ปริญญาโท 

   ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................  
1.4. อาชีพ 

   1. นักเรียน / นิสิต / นักศกึษา   2. ขาราชการ / รัฐวิสากิจ 

   3. พนักงานเอกชน    4. ธุรกิจสวนตัว 

   5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............. 
1.5. รายไดตอเดือน 

   1. ไมเกิน 10,000 บาท    2. 10,001 – 20,000 บาท 

   3. 20,001 – 30,000 บาท   4. 30,001 – 40,000 บาท 

   5. 40,001 – 50,000 บาท   6. 50,001 บาท ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคตอแบบรางเสมือนจริง 
 โปรดพิจารณาภาพประกอบและตอบแบบสอบถาม 
 

 
แบบที่6 

 

เกณฑความพึงพอใจตอแบบรางเสมือนจริง 
คาระดับคะแนนความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบลวดลายสวยงามสะดุดตา           
แบบรางเสมือนจริงนี้มีความแปลกใหม ทันสมัย           
แบบรางเสมือนจริงนี้เลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสมและมีสีสันสวยงาม           
แบบรางเสมือนจริงนี้แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเม่ียน           
แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลคาได           
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 แบบที่ 8 
 
 

เกณฑความพึงพอใจตอแบบรางเสมือนจริง 
คาระดับคะแนนความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบลวดลายสวยงามสะดุดตา           
แบบรางเสมือนจริงนี้มีความแปลกใหม ทันสมัย           
แบบรางเสมือนจริงนี้เลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสมและมีสีสันสวยงาม           
แบบรางเสมือนจริงนี้แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเม่ียน           
แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลคาได           
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 แบบที่ 13 
 

เกณฑความพึงพอใจตอแบบรางเสมือนจริง 
คาระดับคะแนนความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
แบบรางเสมือนจริงนี้มีรูปแบบลวดลายสวยงามสะดุดตา           
แบบรางเสมือนจริงนี้มีความแปลกใหม ทันสมัย           
แบบรางเสมือนจริงนี้เลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสมและมีสีสันสวยงาม           
แบบรางเสมือนจริงนี้แสดงออกถึงอัตลักษณชาวเขาเผาเม่ียน           
แบบรางเสมือนจริงนี้สามารถเปนแนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลคาได           
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ตอนที่ 3 แสคงความคิดเหน็เพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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ภาคผนวก  ข 
ภาพแบบรางเสมือนจริง 
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แบบที่ 6 
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แบบที่ 8 
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แบบที่ 13 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ภาพขัน้ตอนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



155 

ขั้นตอนการผลิต : การออกแบบ 
 

 
ภาพประกอบ แบบรางตนแบบ 

 

 
ภาพประกอบ  โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการผลิตตนแบบ 
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ภาพประกอบ ตนแบบที่ผลิตโดยเครื่องฉีด Wax ระบบคอมพิวเตอรและเครื่องฉีด Wax  
 

ขั้นตอนการผลิต : การหลอ 
 

   
ภาพประกอบ การติดตนเทียน และตนเที่ยน  

 

  
ภาพประกอบ เครื่องหลอและเปาหลอ 
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ขั้นตอนการผลิต : การประกอบ 
 

 
ภาพประกอบ การประกอบสรอย  

ขั้นตอนการผลิต : การขัดแตง 

 
ภาพประกอบ การขัดแตง ช้ินงาน 

ขั้นตอนการผลิต : การลงยาสี 
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ชิ้นงานสําเร็จ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการทําวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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