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 การวิจยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบผ้าทอดอกจอกแบบดัง้เดิม เพื่อ
นําไปสู่การพฒันา เป็นสนิค้าแฟชัน่ กรณีศกึษา โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภ์วดัน้ําเต้า 
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ใหม้รีปูแบบทีเ่หมาะสมในการนํามาผลติสนิคา้แฟชัน่ เพื่อใหเ้กดิความหลากหลายของผลติภณัฑผ์า้
ทอดอกจอก โดยการพฒันารปูแบบของผา้ทอดัง้เดมิและนํามาออกแบบเป็นสนิคา้แฟชัน่  
 ผลการศึกษาวจิยัพบว่า รูปแบบพื้นผวิและโครงสร้างผ้าทอดอกจอกที่เหมาะสมในการ
นํามาผลติเป็นสนิคา้แฟชัน่ ซึ่งถูกคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 2 รูปแบบจากกลุ่มตวัอย่าง
รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกจาํนวน 5 รปูแบบ คอืรปูแบบที ่1. เสน้ยนื 1 เสน้ เสน้พุง่ 
1 เสน้ ใชด้า้ยเสน้เลก็เบอร ์40/2 ในการทอ สว่นดอก 5 ตะกอ 7 เทา้เหยยีบ ลายขดั 4 ตะกอ 2 เทา้
เหยยีบ และรปูแบบที ่5 เสน้ยนื 4 เสน้ เสน้พุง่ 4 เสน้ ใชด้า้ยเสน้เลก็เบอร ์20/2 ในการทอ สว่นดอก 
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 The objective of this study is to research and develop the traditional Thai fabric 
flower-like pattern “Dok Jok” to contribute fashion product with the case study of Wat Nam 
Tao Art and Crafts Center under The Foundation of the Promotion of Supplementary 
Occupations and Related Techniques of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand (SUPPORT), 
Maharat District, Pra Nakhon Sri Ayutthaya Province, Thailand. The study consists of 
studying and developing “Dok Jok” to become more suitable for various fashion products. 
 The result is that the fabric experts selected 2 from 5 Dok Jok textures and designs 
for the author to execute modern product. The selected designs are as follows: Design 
Number 1-consisting of 1 warp and 1 weft, using yarns number 40/2 to weave. For the 
flower pattern requires 5 heddle twills, 7 steps on the loom and for the weave pattern, it 
requires 4 heddle twills and 2 steps. Whereas Design Number 5 consists of 4 warps and 4 
wefts, using yarns number 20/2. For the flower pattern requires 5 heddle twills, 7 steps on 
the loom and for the weave pattern, it requires 4 heddle twills and 2 steps on the loom. 
 Moreover, the author has introduced 4 color tones and 8 pattern trends of 2014 - 
2015 as a result, the 3rd color tones named “PLAY” and the 2nd pattern trend 
“HARLEQUIN”: using geometric shapes are considered as the best designs to use in Dok 
Jok fabric for fashion products by the fabric experts. 
 Accordingly, the author has designed and contributed 24 different samples of Dok 
Jok designs, 5 were selected by the experts: designs number 3, 8, 9, 13 and 16. From the 
5 selected designs, the author has developed them into 3 fashion collections using 3 
different design schemes: The use of 2014-2015 clothing trends, the use of basic clothing 
pieces combined with 2014 – 2015 fashion trends and The use of clothing pieces which the 
author considered to be appropriate to combine Dok Jok pattern with 2014-2015 fashion 
trends. All things considered, the last scheme was approved by the experts. 
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บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 เมือ่ปี พ.ศ. 2518 เกดิน้ําท่วมใหญ่ภาคกลางทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา นาลม่เสยีหาย
มาก หลงัน้ําลด พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ได้
เสดจ็พระราชดาํเนินเยีย่มราษฎรทีถ่กูน้ําท่วมหลายพืน้ทีใ่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  และจงัหวดั
ใกลเ้คยีง ทรงทราบวา่อาํเภอมหาราช ประสบปญัหาน้ําท่วมมากกวา่ทุกอาํเภอในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

เน่ืองจากสภาพพืน้ทีเ่ป็นทีลุ่ม่ไดร้บัภยัจากน้ําท่วมเกอืบทุกปีตดิต่อกนั และตําบลน้ําเตา้ มปีระชาชน
ยากจนมาก จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหท่้านผูห้ญงิมณรีตัน์  บุนนาค นางสนองพระโอษฐ์ เป็น
หวัหน้าคณะรบัผดิชอบเขา้ไปดแูลช่วยเหลอืราษฎรในตาํบลน้ําเตา้ โดยการจดัตัง้กลุ่มทอผา้ เพื่อ
สง่เสรมิการประกอบอาชพีใหร้าษฎรขึน้ทีว่ดัน้ําเตา้ โดยใชพ้ืน้ทีใ่ตอ้าคารเรยีนโรงเรยีนวดัน้ําเตา้ 
เป็นโรงทอ  

             ครัง้หน่ึงท่านผูห้ญงิมณรีตัน์ บุนนาค พรอ้มคณะไดไ้ปตรวจงานและรบัสิง่ทอ มชีาวบา้น 
คอื นางทบั อภวินัท ์นําผา้ตวัอยา่งทีเ่คยทอไวม้าใหด้ ูและในผา้ตวัอยา่งเหลา่นัน้มผีา้ลายดอกจอก
อยูด่ว้ย ทางคณะสนใจผา้ดอกจอก เน่ืองจากเหน็วา่เป็นผา้ทีใ่ชท้าํผา้เชด็ตวัไดด้ี สมควรจดัสอนให้
กลุม่ทอผา้ แต่นางทบัไมส่ามารถสอนได ้ทางครผููส้อน คอื นายสงคราม เสนาธรรม จากกรมสง่เสรมิ
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จงึจดัอบรมสอนให้ โดยเปลีย่นแปลงจากการทอผา้ดว้ยกีม่อืเป็น
กีก่ระตุก ทาํใหไ้ดผ้ลงานทีร่วดเรว็กวา่ และมหีน้าผา้กวา้งกวา่ดว้ย (วลิาวลัย ์วรีานุวตัน์, ท่านผูห้ญงิ. 
2556: สมัภาษณ์) 

 กลุม่ทอผา้ดว้ยมอื หมูท่ี ่3 ตาํบลน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ถอื
กาํเนิดขึน้มาเมือ่ปี พ.ศ. 2518 จนถงึปจัจบุนัเป็นเวลา 30 ปีเศษ อยูใ่นการดแูลของมลูนิธศิลิปาชพี 
โดยมท่ีานผูห้ญงิ มณรีตัน์ บุนนาค ผูว้า่ราชการจงัหวดั และสว่นราชการต่าง ๆ ไปช่วยเหลอื ระยะ
เริม่แรกไดใ้ชส้ถานทีใ่ตถุ้นอาคารเรยีนโรงเรยีนบา้นน้ําเตา้  เป็นโรงทอผา้ชัว่คราว และมกัประสบ
ปญัหาทีท่าํใหต้อ้งหยดุชะงกัการทอผา้ในช่วงฤดฝูนน้ําหลากหว้งเดอืนมถุินายน – กนัยายน ของทุก
ปี เน่ืองจากตอ้งเคลื่อนยา้ยเครือ่งมอื และอุปกรณ์หลบหนีละอองฝน และหนีน้ําท่วม เป็นอุปสรรคยิง่
ต่อการทาํงานปจัจบุนักลุม่ทอผา้ดว้ยมอืตาํบลน้ําเตา้ ไดส้ถานทีใ่นการทอผา้แหง่ใหม ่โดยนาง
ระเบยีบรตัน์ พงษพ์านิช นายกสมาคมเสรมิสรา้งครอบครบัใหอ้บอุ่นและเป็นสุข ไดป้ระสานงานใน
การจดัสรา้งอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา บรมราชนีินาถ ณ วดัน้ําเตา้ หมูท่ี ่3 อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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การดาํเนินการทอผา้ จะไดร้บัดา้ย สิง่ของเครือ่งใชต่้าง ๆ จากสวนจติรลดาส่งมาใหท้อ เมื่อ
ทอผา้สาํเรจ็เป็นผา้ผนืแลว้ ส่งผา้ทีท่อกลบัคนืไปสวนจติลดาใหม ่เพื่อทาํดอก ทาํลวดลาย และทาง
สวนจติลดาจะเป็นผูจ้าํหน่าย 
 ในการทอผา้ลายดอกจอกนัน้ อุปกรณ์ทุกอยา่งลว้นแต่เป็นของพระราชทานทัง้สิน้ เมือ่ 

ทอผา้ไดแ้ลว้สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงพระกรณุารบัซื้อทัง้สิน้ ถงึแมจ้ะมตีําหนิ 
ผา้ทีท่อนัน้ มผีา้ขาวมา้ ผา้ริว้ ผา้ชิน้ และผา้ลายดอกจอก หรอืทีเ่รยีกว่าผา้ดอกจอก  

 ลายดอกจอก เป็นศลิปะลวดลายแบบไทยทีค่ดิขึน้มาจากการเลยีนแบบธรรมชาตมิทีัง้
ลวดลายพรรณพฤกษา และลวดลายสตัว ์ลายพรรณพฤกษานัน้ มลีายเครอืเถา ลายกา้นขด ลาย
ดอกไม ้ใบไม ้เช่น ดอกชยัพฤกษ์ ดอกจอก เป็นตน้  ลายดอกจอกน้ีมปีรากฏอยูเ่ป็นลาย
เครือ่งป ัน้ดนิเผาสงัคโลก สมยัสุโขทยั ลายเหลา่น้ีกไ็ดม้อีทิธพิลต่อการทอผา้ไทยดว้ย ลายดอกจอก
จงึนบัวา่เป็นลายโบราณทีส่มควรไดร้บัการอนุรกัษเ์ป็นอยา่งยิง่  (โครงการทอผา้ในพระบรม

ราชนูิประถมัภ ์วดัน้ําเตา้. (2551). เอกสารขอ้มลูเผยแพร ่(แผ่นพบั).ไมป่รากฏเลขหน้า) 

 หากแต่ผา้ทอลายดอกจอกแบบดัง้เดมิมคีุณลกัษณะไมเ่หมาะสมกบัการนําไปแปรรปูเป็น
สนิคา้แฟชัน่ ผลติภณัฑใ์นปจัจบุนัทีผ่ลติขึน้ขาดความทนัสมยั กลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่จงึเป็นวยัผูใ้หญ่
จนถงึวยัผูส้งูอาย ุผลติภณัฑไ์มไ่ดร้บัความนิยมในหมูค่นรุน่ใหม ่ดงันัน้การพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์
จงึตอ้งเน้นการออกแบบทีท่นัสมยั 

 ปจัจบุนักลุม่ทอผา้ดว้ยมอืวดัน้ําเตา้มสีมาชกิ 14 คน ซึง่นอกจากทอผา้ลายดอกจอก       
ทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดแลว้ ยงัมลีายรงัผึง้ ลายปีกนก ซึง่
สว่นใหญ่จะเป็นผา้พืน้ เพราะสามารถนําไปพมิพล์ายไดห้ลากหลาย และบางสว่นกนํ็ามาทาํเป็น
ตุ๊กตาหม ีตุ๊กตาหม ูฯลฯ ซึง่ลว้นแต่เป็นของทาํมอืของสมาชกิ โดยผลผลติจะสง่ขายรา้นจติรดา  

ดว้ยคณุสมบตัดิัง้เดมิ ผา้ทอลายดอกจอกนิยมนํามาแปรรปูเป็น
เสือ้คลมุอาบน้ํา ซึง่ไดร้บัความนิยมจาํกดัเพยีงในกลุม่ผูบ้รโิภคบางกลุม่เท่านัน้  เพือ่พฒันาผา้ทอ
ลายดอกจอกใหเ้ป็นทีนิ่ยมแพรห่ลายมากขึน้ ลวดลายและคุณลกัษณะของผา้ทอจงึเป็นสิง่ทีค่วร
ไดร้บัการพฒันา (พายบั บุญเหลอื. 2556: สมัภาษณ์)   

  “แฟชัน่คอืรปูแบบหรอืลกัษณะตามกระแสนิยมทีเ่ปลีย่นไปตามกาลเวลาและยุคสมยั ซึง่
อาจเกดิขึน้มาจากกระแสสงัคม การกนิ การอยู ่การใชค้าํพดู เสือ้ผา้ เพยีงแต่คนทัว่ไปมกัเอาคาํวา่
แฟชัน่มารวมกบัเสือ้ผา้กนัเยอะ  แต่จรงิๆแลว้แฟชัน่กค็นืเทรนด ์แฟชัน่ไมไ่ดม้คีวามหมายเดยีว
ตายตวั แต่จะแตกต่างกนัไปสาํหรบัคนแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานทีห่รอืบรบิท 
ยกตวัอยา่งเช่น เดก็วยัรุน่ในกรงุเทพฯ กบัแมบ่า้นอาศยัอยูต่่างจงัหวดั ในระดบัประเทศหรอืสงัคม 
แฟชัน่เป็นมากกวา่เสือ้ผา้ มนัหมายถงึวถิกีารดาํรงชวีติ การบรโิภค มมุมอง ไมไ่ดเ้ป็นแค่เสือ้ผา้มนั
สามารถเป็นรถยนต ์โทรศพัทแ์ละอื่นๆอกี” ซลิลาด ดสิ (2551: ไมป่รากฏเลขหน้า) 

  “แฟชัน่คอื การสือ่สารทีไ่มต่อ้งใชค้าํพดู สิง่ทีเ่ป็นแฟชัน่สามารถสะทอ้นความเป็นเพศ 
สถานะทางสงัคม ฐานะ อาชพี ความตอ้งการรสนิยม เผา่พนัธุ ์เชือ้ชาต ิความเป็นกลุ่มกอ้น ฯลฯ “ 
(จรนิทรท์พิย ์ชหูมืน่ไวย. 2551: ออนไลน์) 
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 จากเหตุผลขา้งตน้ จงึเกดิแนวคดิเป็นปรญิญานิพนธช์ิน้น้ี ทีต่อ้งการนําผา้ทอลายดอกจอก 
จากโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มา
พฒันาเป็นผลติภณัฑส์นิคา้แฟชัน่ เพือ่สรา้งมลูคา่และขยายกลุม่ผูบ้รโิภค โดยผา่นกระบวนการ
ออกแบบและพฒันาอยา่งเป็นระบบระเบยีบการวจิยั 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาและพฒันาผา้ทอดอกจอกใหเ้หมาะสมกบัการแปรรปูเป็นสนิคา้แฟชัน่  
 2. เพือ่ออกแบบและพฒันารปูแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอลายดอกจอก จากโครงการผา้ทอ
ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ทาํใหเ้กดิองคค์วามรูใ้นการออกแบบลายผา้และพฒันาผา้ทอลายดอกจอกใหม้รีปูแบบที่
หลากหลายยิง่ขึน้ และมคีวามเหมาะสมในการนําไปพฒันาเป็นสนิคา้แฟชัน่ โดยไมล่ะทิง้เอกลกัษณ์
ของผา้ทอดอกจอก  
 2. เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งมลูค่าเพิม่ดา้นพฒันาดา้นรปูแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอ
ดอกจอก 
 
ขอบเขตการวิจยั  

 งานวจิยัครัง้น้ีไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี คอืการพฒันาลายผา้ทอ ผา้ทอลาย
ดอกจอกจากโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
เพือ่นําไปพฒันาเป็นสนิคา้แฟชัน่ โดยการออกแบบและพฒันาลายผา้และสนิคา้แฟชัน่ในงานวจิยัน้ี
จะอา้งองิคจ์ากแนวโน้มของเทรนดแ์ฟชัน่ แต่ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์แบบดัง้เดมิของผา้ทอลาย
ดอกจอกเอาไว ้โดยผลงานการออกแบบลายผา้ และการพฒันาสนิคา้แฟชัน่จะจดัทาํผลติภณัฑ์
ตน้แบบจาํนวน 1 คอลเลคชัน่ประกอบดว้ย เสือ้สตร ีกระโปรงสตร ีชุดกระโปรงสตร ีรองเทา้สตร ี
เสือ้เชิต้บุรษุ กางเกงบุรษุ รองเทา้บุรษุ โดยดาํเนินการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑต์ามขอบเขต
ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาขอ้มลูการผลติและวธิกีารทอผา้ดอกจอกโครงการผา้ทอในพระบรม
ราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาวธิกีารออกแบบลายผา้ทอ เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาลายผา้ทอ 
 ขัน้ตอนที ่3 ศกึษาและวเิคราะหเ์ทรนดแ์ฟชัน่เพื่อใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์

ผา้ทอลายดอกจอกในโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้  
 ขัน้ตอนที ่4 ประเมนิแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกโครงการผา้ทอในพระบรม

ราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
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 ขอบเขตดา้นพืน้ทีใ่นการศกึษาผา้ทอดอกจอกไดแ้ก่ โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภ์
วดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

1.ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
1.1 รปูแบบของผา้ทอ 

1.1.1 การสรา้งลวดลายและเทคนิคการทอ 
                          1.1.2 หลกัเกณฑท์างดา้นการออกแบบ 

1.1.3 หลกัเกณฑด์า้นการผลติ วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ วธิกีารผลติ 

2. ตวัแปรตาม  

  2.1 ผลติภณัฑส์ิง่ทอ และการออกแบบเป็นสนิคา้แฟชัน่ 

2.1.1 คุณภาพของผา้ทอดอกจอก ความสวยงามของผา้ทอดอกจอก 

2.1.2 ความพงึพอใจจากการประเมนิแบบสอบถาม รปูแบบ ลวดลาย การใชส้ ี
และประโยชน์ใชส้อย 

 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืผลติภณัฑผ์า้ทอ จากโครงการผา้ทอในพระบรม

ราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 การศกึษาและการวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) มี
ขอบเขตการศกึษาดงัน้ี 

 1.  ศกึษากระบวนการสรา้งลายและเทคนิคการทอผา้ทอลายดอกจอกเพื่อใหเ้หมาะกบัการ
พฒันาเป็นสนิคา้แฟชัน่ 

1.1 กระบวนการผลติผา้ทอลายดอกจอกและการสรา้งลวดลาย 
1.2 คุณลกัษณะผา้ทอลายดอกจอก 
1.3 ผา้ทอลายดอกจอกทีถ่กูพฒันาแลว้ จาํนวน 1 รปูแบบ 

 2.  ออกแบบสนิคา้แฟชัน่ 1 คลอเลคชัน่ ประกอบไปดว้ย 
  2.1 เสือ้สตร ี3 รปูแบบ 
  2.2 กระโปรงสตร ี2 รปูแบบ 
  2.3 รองเทา้สตร ี2 รปูแบบ 
  2.4 ชุดกระโปรงสตร ี2 รปูแบบ 
  2.5 กางเกงสตร ี1 รปูแบบ 
  2.6 เสือ้บุรษุ 2 รปูแบบ 
  2.7 กางเกงบุรษุ 2 รปูแบบ 

2.8 รองเทา้บุรษุ 2 รปูแบบ 
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กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัคอืผา้ทอลายดอกจอกจากโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดั
น้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ศพัทท่ี์ 1 ลายดอกจอก หมายถงึ ศลิปะลวดลายแบบไทยทีค่ดิขึน้มาจากการเลยีนแบบ  

ธรรมชาตมิทีัง้ลวดลายพรรณพฤกษา และลวดลายสตัว ์ลายพรรณพฤกษานัน้ มลีายเครอืเถา ลาย
กา้นขด ลายดอกไม ้ใบไม ้เช่น ดอกชยัพฤกษ์ ดอกจอก เป็นตน้ ลายดอกจอกน้ีมปีรากฏอยูเ่ป็นลาย
เครือ่งป ัน้ดนิเผาสงัคโลก สมยัสุโขทยั ลายเหลา่น้ีกไ็ดม้อีทิธพิลต่อการทอผา้ไทยดว้ย 

2. ศพัทท่ี์ 2 พระราชดาํริ หมายถงึ "พระราชดาํร"ิ กค็อื "ความคดิ" หรอื "ความดาํร"ิ เมือ่ 

เทยีบกบัการใชร้าชาศพัทข์องคาํกรยิา "คดิ, ดาํร"ิ แลว้ คาํวา่ พระราชดาํร ิเป็นราชาศพัทท์ีใ่ชแ้ก่
พระมหากษตัรยิ ์สมเดจ็พระบรมราชนีินาถ สมเดจ็พระบรมราชนีิ  สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยาม
มกุฎราชกุมาร สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึง่ราชาศพัทข์องคาํวา่ 
"ความคดิ", "ความดาํร"ิ ทีใ่ชแ้ก่พระบรมวงศช์ัน้สมเดจ็เจา้ฟ้า ลงมาจนถงึพระอนุวงศช์ัน้พระองคเ์จา้ 
ใชว้า่ พระดาํร ิ 

3. ศพัทท่ี์ 3 รปูแบบ หมายถึง รปูรา่งหลกัหรอืแนวทาง แบบอยา่ง รปูลกัษณะทีป่รากฏ 

แก่สายตา และสสีนัของผลติภณัฑ ์ในการวจิยัครัง้น้ี หมายถงึ วตัถุสิง่ของกรรมวธิกีารผลติผา้ทอ 
และการดดัแปลงผลติภณัฑอ์ื่นๆ เป็นตน้ว่าส ีลาย ฯลฯ 

4. ศพัทท่ี์ 3 ลวดลาย หมายถึง ลวดลายทีป่รากฏบนผลติภณัฑจ์ากผา้ทอดอกจอก 

 

กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

ในการวจิยัการพฒันาผา้ทอลายดอกจอกแบบดัง้เดมิ เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาสนิคา้แฟชัน่ 
กรณศีกึษา โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา ผูว้จิยัไดก้ําหนดกรอบแนวคดิไวด้งัน้ี 
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ศึกษา พฒันา ต้นแบบ 

• ศกึษากระบวนการทอผา้และ

โครงสรา้งผา้ทอลายดอกจอก

ดัง้เดมิ 

• ศกึษาเทคนคิการสรา้งลายผา้ทอ

ลายดอกจอกดัง้เดมิ 

• ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎกีารออกแบบ 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ศกึษาแนวโน้มกระแสนิยมทาง

แฟชัน่ 

พฒันารปูแบบโครงสรา้งของ

ลายผา้ทอดอกจอก 

ตวัอย่างผา้ทอดอกจอกทีม่ ี

รปูแบบการทอต่างกนั 5 รปูแบบ 

 

ผูเ้ชยีวชาญพจิารณารปูแบบ

ของผา้ทอลายดอกจอกตวัอย่าง

ทมีรีปูแบบทีเ่หมาะสมในการ

นําไปพฒันาลวดลาย จาํนวน 2 

รปูแบบ 

สรุปรปูแบบผา้ทอดอกจอก

คดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญ และ

ออกแบบสนิคา้แฟชัน่จาํนวน 1 

คลอเลคชัน่ ตามแนวโน้มกระแส

นิยมทางแฟชัน่ ปี 2014 

 

ปรบัปรงุแกไ้ขแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ

เพือ่ใหแ้บบสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

สรา้งผา้ทอดอกจอกตน้แบบโดย

เขา้สู่กระบวนการผลิต 

 

ไดผ้า้ทอดอกจอกตน้แบบ เพือ่

นํามาผลติสนิคา้แฟชัน่ตามทีไ่ด้

ออกแบบไวจ้าํนวน 1 คอลเลคชัน่ 

ซึง่สามารถใชง้านไดจ้รงิทีเ่สรจ็

สมบรูณ์ 

นําเสนอคณะกรรมการควบคุม

ปรญิญานิพนธ ์

ประเมนิผลผลติภณัฑใ์นดา้น

ประสทิธภิาพและความพงึพอใจ

จากผูบ้รโิภคโดยใชแ้บบประเมนิ

และแบบสอบถามชดุเดยีวกบั

ผูเ้ชีย่วชาญ 

กรอบแนวคิดในงานวิจยั (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ผูเ้ชยีวชาญพจิารณาลวดลายของ

ผา้ทอลายดอกจอกตวัอย่างทมีี

ลวดลายทีเ่หมาะสมในการพฒันา

เป็นสนิคา้แฟชัน่ จาํนวน 5 

รปูแบบ 

ตวัอย่างผา้ทอดอกจอกทีม่ ี

ลวดลายต่างกนั 24 รปูแบบ 
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สมมติุฐานการวิจยั  
 ไดอ้งค์ความรูจ้ากการศกึษา  พฒันาลายผ้าและ รูปแบบผ้าทอลายดอกจอกแบบดัง้เดมิ เพ่ือ

นําไปสูก่ารพฒันาสินค้าแฟชัน่ กรณีศกึษา โครงการผ้าทอในพระบรมราชินปูถมัภ์วดันํา้เต้า อําเภอ

มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เพื่อใหผ้า้ทอลายดอกจอกมคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัการนําไป
แปรรปูเป็นสนิคา้แฟชัน่ แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ของผา้ทอลายดอกจอกแบบดัง้เดมิเอาไว ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ขอ้มลูเกีย่วกบัอาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

  1.1 ขอ้มลูเศรษฐกจิอาํเภอมหาราช 
   1.1.1 อาชพีหลกั 
   1.1.2 อาชพีเสรมิ 
  1.2 ขอ้มลูประชากรอาํเภอมหาราช 
   1.2.1 จาํนวนประชากรชาย 
   1.2.2 จาํนวนประชากรหญงิ  
  1.3 แผนทีอ่าํเภอมหาราช 
 2.  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการทอผา้ไทยและประเภทของผา้ไทย 
  2.1 ประวตัคิวามเป็นมาของการทอผา้ไทย 
   2.1.1 วตัถุดบิและเครือ่งทอผา้ 
   2.1.2 การทอผา้ 
          2.1.2.1 ขัน้ตอนการทอผา้ 
  2.2  ประวตัขิองผา้ไทย 
   2.2.1 ววิฒันาการของผา้ไทย 
    2.2.1.1 สมยัเชยีงแสน 
    2.2.1.2 สมยัสุโขทยั 
    2.2.1.3 สมยัอยธุยา 
    2.2.1.4 สมยัรตันโกสนิทร ์
  2.3  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัลายผา้ไทย 
   2.3.1 ผา้ทอลายขดิ 
   2.3.2 ผา้ยก 
   2.3.3 ผา้จกหรอืผา้ซิน่ตนีจก 
       2.3.4 ผา้ลว้งหรอืผา้ลายน้ําไหล 
                    2.3.5 ผา้มดัหมี ่
   2.3.6 ผา้แพรวา 
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   2.3.7 ผา้มอ่ฮ่อม 
   2.3.8 ผา้บาตคิ 
   2.3.9 ผา้เกาะยอ 
 3. ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
  3.1 ประวตัคิวามเป็นมาของโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้  จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 
  3.2 ประเภทผา้ทอและการทอของโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
  3.3 ศกึษาวธิกีารทอผา้ลายดอกจอก 
   3.3.1  กีท่อผา้และอุปกรณ์สาํคญัในการทอผา้ลายดอกจอก 

   3.3.2  ขัน้ตอนการทอผา้ลายดอกจอก 
    3.3.2.1 การคาํนวณเสน้ดา้ย 
    3.3.2.2 วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูจากตวัอยา่งผา้ 
    3.3.2.3 การเตรยีมดา้ยยนืหรอืเสน้ยนื 
    3.3.2.4 การรอ้ยฟนัหวแีละการหวดีา้ย 
    3.3.2.5 การนําดา้ยขงึบนกี่ 
    3.3.2.6 การเกบ็ตะกอ 
    3.3.2.7 การเตรยีมดา้ยพุ่งหรอืเสน้พุ่ง 
    3.3.2.8 การทอผา้ 
   3.3.3 วสัดทุีใ่ชใ้นการทอผา้ลายดอกจอก 
    3.3.3.1 ใยฝ้าย 
    3.3.3.2 คุณสมบตัขิองใยฝ้าย 
 4. ผา้ทอดอกจอกในต่างแดน 
  4.1 การทอแบบดอบบี ้(Dobby Weaving) 
 5. ศกึษาแนวคดิและทฤษฎกีารออกแบบ 
  5.1 ศกึษาแนวคดิและการออกแบบผา้ทอลายดอกจอก 
  5.2 แนวคดิดา้นการออกแบบและเทคนิคการสรา้งผวิผา้ 
   5.2.1 ลวดลายทีเ่กดิจากส ี
   5.2.2 ลวดลายทีเ่กดิจากการสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัของเสน้ดา้ย 
   5.2.3 ผา้ทอแบบธรรมดา 
   5.2.4 ผา้ทอแบบยอ้มเสน้ดา้ย 
 5.3  ศกึษาแนวคดิการออกแบบและแนวโน้มแฟชัน่เทรนดแ์ฟชัน่ปี 2014-2015 
   5.3.1 ทฤษฎกีารออกแบบ 
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   5.3.2 ส ี  
   5.3.3 สกีบัการออกแบบ 
   5.3.4 แนวคดิการออกแบบ 
   5.3.5 เทรนดแ์ฟชัน่ปี2014-2015 
    5.3.5.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของเทรนดท์ีก่าํลงัจะเกดิขึน้ในปี 2014-2015 
    5.3.5.2 โครงสรา้งรวมแนวโน้มเทรนด ์2014-2015 
 6. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  6.1 ทฤษฏกีารออกแบบ 
  6.2  แนวทางการออกแบบลวดลายผา้ 
  6.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 7. สรปุ 

 
1. ข้อมลูเก่ียวกบัอาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 อาํเภอมหาราช เป็นอาํเภอหน่ึงของ จงัหวดัพระนครศรอียธุยาในสมยัเดมิการปกครองสว่น
ภมูภิาคเป็นการปกครองรปูแบบของ "แขวง" เรยีกว่า แขวงนครใหญ่  ต่อมาในปี พ.ศ.2457 ได้
ม ีพ.ร.บ.การปกครองทอ้งทีข่ ึน้ จงึไดเ้ปลีย่นแปลงการปกครองรปูแบบของแขวงมาเป็นอําเภอ 

เรยีกว่า "อาํเภอนครใหญ่" ตามชือ่แขวงเดมิ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตาํบลในปี พ.ศ.2480  

ทางราชการไดย้กฐานะตาํบลบา้นแพรก ซึง่เป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอมหาราช   ขึน้เป็นกิง่อาํเภอ ใช้
ชื่อว่า "กิง่อาํเภอบา้นแพรก" เพือ่สะดวกในการปกครอง โดยไดโ้อนตาํบลบา้นแพรก ตาํบลสาํพะเนียง  

ตําบลคลองน้อย และตาํบลบา้นโพธิ ์ไปขึน้อยูใ่นปกครอง จนถงึวนัที่ 10 ธนัวาคม 2502 กิง่อําเภอ
บา้นแพรก ไดย้กฐานะขึน้เป็นอาํเภอบา้นแพรก ต่อมากระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศเปลีย่นแปลง
ชือ่อาํเภอใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที่ เน่ืองจากชือ่ตาํบลของอาํเภอบางตาํบลในเขตทอ้งทีอ่าํเภอ
นครไทยน้ีตาํบลหน่ึงมชีือ่วา่ "ตาํบลมหาราช" ดงันัน้ จงึเปลีย่นชือ่อาํเภอนครไทย มาเป็น อาํเภอ
มหาราช และใชเ้รยีกกนัมาถงึปจัจบุนัน้ี (เวบ็ไซทจ์งัหวดัพระนครศรอียธุยา. 2555: ออนไลน์) 

1.1 ข้อมลูเศรษฐกิจอาํเภอมหาราช 

1.1.1 อาชพีหลกั เกษตรกรรม ทาํนา ทาํสวน ปลกูพชืผกั ขา้วโพดหวาน เลีย้งสตัว์ 
1.1.2 อาชพีเสรมิ จกัสาน(เขง่ปลาททูาํงอบ) ปลกูพชืหลงัฤดทูาํนา(ถัว่เขยีว พรกิมนั  

ขา้วโพดหวาน)คา้ขาย รบัจา้ง 

1.2  ข้อมลูประชากรอาํเภอมหาราช  

1.2.1 จาํนวนประชากรชาย 11,314 คน 

1.2.2 จาํนวนประชากรหญงิ 12,456 คน 
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1.3 แผนท่ีอาํเภอมหาราช  

 
 

 

ภาพประกอบ 2 แผนทีอ่าํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 2555:  

 ออนไลน์) 
 
 

2. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการทอผา้ไทยและประเภทของผา้ไทย 

2.1 ประวติัความเป็นมาของการทอผา้ไทย  

 ปจัจบุนัการทอผา้ยงัคงเป็นมรดกทางวฒันธรรม เป็นศลิปะทีม่อียูท่ ัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ 
หลายแหล่งยงัคงลวดลายและสญัลกัษณ์ดัง้เดมิเอาไว ้ ในการทอผา้พืน้เมอืงของไทยนัน้ เริม่จาก
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการทอ สว่นใหญ่จะมาจากฝ้ายและไหม 

 ฝ้ายเป็นพชืทีช่าวบา้นปลกูไปพรอ้มๆ กบัการปลกูขา้วใชเ้วลาประมาณ  6 -7 เดอืน จงึเริ่ม
เกบ็ดอกฝ้ายมาผึง่ใหแ้หง้ นํามาผา่นกระบวนการต่างๆ คอื อิว้ คดี ลอ้ เขน็ และเขด็ทาํไจ ก่อนทีจ่ะ
ยอ้มสจีะตอ้งฆา่ฝ้ายเสยีก่อน โดยการนําไจฝ้ายไปแช่ในน้ําขา้วจา้วทีน่ึ่งสกุ แลว้นํามาตดีว้ยท่อนไม้
ใหน้ํ้าขา้วเขา้ไปผสมกบัเสน้ดา้ยก่อนจงึนําไปตากแหง้เพือ่ใหเ้สน้ดา้ยคงทนเมือ่ยอ้มสเีสรจ็กนํ็าเสน้
ฝ้ายไปเขา้เครือ่งมอืหมนุทีเ่รยีกว่า กวกั เพื่อป ัน่ดา้ยใหเ้รยีบเสมอและแน่นยิง่ขึน้ จงึนําไปคน้หรอืสบื
หลกัคน้ หรอืทีข่งึดา้ยก่อนนําไปเขา้เครือ่งทอทีเ่รยีกว่า กีห่รอืหกู เพื่อทอใหเ้ป็นผนืผา้ต่อไป 

 ไหม ไดจ้ากการนํารงัไหมทีผ่ึง่แดดแลว้ มาตม้ในน้ํารอ้นแลว้สาวขึน้มาเป็นไจไหม จากนัน้
นํามาฟอกใหเ้สน้น่ิม ตกแหง้ แลว้นํามากกวกัเพื่อใหเ้สน้ใยไหนตดิต่อเป็นเสน้เดยีวกนัตลอด ยอ้มสี
แลว้จงึนําไปทอเป็นผนืผา้ใน การยอ้มสนีัน้ ในอดตีนิยมยอ้มดว้ยสทีีไ่ดจ้ากวสัดธุรรมชาต ิโดยสกดั
มาจากสว่นต่างๆ ของพชืทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ปจัจบุนัมกีารนําสวีทิยาศาสตร์หรอืสเีคมมีาใชใ้นการยอ้ม
เน่ืองจากราคาไมแ่พง หาไดง้า่ย สาํหรบัอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทอผา้ประกอบดว้ยสว่นสาํคญั คอื กีห่รอืหกู  
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2.1.1 วตัถดิุบและเคร่ืองทอผา้ 

   การทอผา้นบัเป็นหตัถกรรมอยา่งหน่ึงทีท่าํสบืต่อกนัมาเป็นเวลาเวลานาน ตัง้แต่
ก่อนสมยัสโุขทยั เป็นราชธานี  การสบืทอด การถ่ายทอด ในสมยัโบราณผูค้นเรยีนรูห้นงัสอืน้อยหรอื
แทบไมไ่ดศ้กึษาเลา่เรยีนเลย โดยเฉพาะผูห้ญงิ ซึง่ตอ้งมหีน้าทีใ่นงานบา้นเลีย้งลกู ทาํงานทอผา้ 
เพือ่ใชใ้นการนุ่งหม่ของคนในครอบครวัหลงัจากเวลาวา่งจากการทาํไรท่าํนา อาศยัเวลากลางคนืบา้ง 
เวลาหยดุพกัเพื่อรอคอยการเกบ็เกีย่วผลผลติบา้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในสมยันัน้ ตอ้ง
อาศยัความจาํจากการปฏบิตั ิจงึทาํใหเ้กดิความชาํนาญ ไมม่กีารบนัทกึเป็นภาพหรอืลายลกัษณ์
อกัษรแต่อยา่งใด ถ่ายทอดจากแมสู่่ลกู หรอืเครอืญาตใิกลช้ดิ จงึเปรยีบเสมอืนเป็นการสบืสายเลอืด
เลยกว็่าได ้  
  วตัถุดบิสาํคญัในการใชท้อผา้ในสมยัโบราณจะใชใ้ยฝ้าและใยไหมเป็นหลกั เพราะไมม่ี
เสน้ใยสงัเคราะหท์ีจ่ะมาแทนเสน้ใยฝ้ายและไหมไดด้ ีอยา่งไรกต็ามบางกลุม่บางสถานทีไ่ดนํ้าเอา
วสัดอุื่นๆ มาใชบ้า้ง เช่น ปา่น ใยสบัประรด ใบเตย หนามปอ มาเป็นวสัดใุนการทอผา้แต่ไมไ่ดร้บั
ความนิยมเท่ากบัฝ้ายและไหม 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 3 กีผ่กูเอว 
 
 ทีม่า: สารานุกรมไทยฉบบัเยาวชน. (ม.ป.ป.). 

 

นอกจากวตัถุดบิแลว้อุปกรณ์ทีส่าํคญัอกีอยา่ง คอื เครือ่งทอผา้ทีเ่รยีกว่า กีห่รอืหกู 
ซึง่พฒันาขึน้มาจากหลกัการเบือ้งตน้ทีต่อ้งการใหม้กีารขดัลายกนัระหวา่งดา้ยเสน้ยนืกบัดา้ยเสน้พุง่ 
เป็นจาํนวนมากเพยีงพอทีจ่ะใหเ้กดิเป็นผนืผา้ขึน้  เครือ่งมอืทอผา้ทีง่า่ยและมลีกัษณะธรรมชาตทิีส่ดุ
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ในโลกเหน็จะไดแ้ก่  การผกูดา้ยเสน้ยนืเขา้กบัน้ิวมอืขา้งหน่ึง  และใชน้ิ้วมอือกีขา้งหน่ึงพุ่งดา้ยเขา้ไป
ถกัทอ โดยอาจใชเ้ขม็หรอืกระดกูช่วยวธิน้ีีใชก้นัอยูใ่นหมูช่าวอนิเดยีนแดงในสหรฐัอเมรกิาการทอ
แบบน้ีเรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า  ฟิงเกอร์  หกูหรอืกีท่ีท่าํไดง้า่ยและมลีกัษณะเป็นธรรม-ชาตอิกี
ประเภทหน่ึงคอื กีผ่กูเอว พบในหมูช่าวบา้นหรอืชาวเขาทีอ่ยูห่่างไกลในหลายๆ ประเทศทัง้ในเอเชยี
และละตนิอเมรกิา ภาษาองักฤษเรยีกว่า แบก็สแตรปป์ลมู (back-strapped loom)  กีห่รอืหกูประเภทน้ี
จะใชไ้มท่้อนสัน้ๆ ขงึดา้ยเสน้ยนืไวส้องดา้น  ปลายดา้นหน่ึงมกัจะผกูยดึไวก้บัตน้ไมห้รอืบางครัง้กใ็ห้
ผูท้อนัง่ราบกบัพื้น  เหยยีดขาตรงและใชเ้ทา้เหยยีบปลายไมไ้วใ้หต้งึ ปลายอกีดา้นหน่ึงจะผกูตดิไว้
กบัเอวของผูท้อ  เวลาทอผูท้อสามารถจะโน้มตวัไปขา้งหน้าหรอืขา้งหลงัแลว้เหยยีบไมท้ีป่ลายเทา้ 
เพือ่ดงึดา้ยเสน้ยนืใหต้งึหรอืหยอ่นไดต้ามตอ้งการ ในปจัจบุนัยงัพบวา่มชีาวบา้น  เช่น  ชาวกะเหรีย่ง
ในจงัหวดัราชบุร ี

            ในปจัจบุนัน้ี ชาวบา้นในประเทศไทยทีท่อผา้ใชเ้องหรอืทอขายเป็นหตัถกรรมพืน้บา้น  
ต่างนิยมใชก้ีท่ ีป่รบัปรงุใหท้อผา้ไดง้า่ยและสะดวกขึ้น  ซึง่ส่วนประกอบหลกัของกี ่คอื ฟืม  กระสวย  
ตะกอ และกระสม  โดย  

  ฟืม ประกอบดว้ยซีแ่นวตัง้วางเรยีงกนั อยูใ่นกรอบไม ้ใชส้าํหรบักระทบเสน้ดา้ยพุ่งให้
ชดิเป็นระเบยีบ หากไมม่ฟืีมแลว้ ไมส่ามารถทอผา้ใหเ้ป็นผนืไดเ้ลย โดยเฉพาะผา้ทีม่คีวามกวา้งและ
มเีสน้ดา้ยทีเ่ลก็ละเอยีดฟืมสาํหรบัทอผา้ไหม หรอืเสน้ดา้ยทีล่ะเอยีด จะมซีีฟ่นัถี ่สว่นฟืมสาํหรบัทอ
ผา้ฝ้าย หรอืเสน้ดา้ยขนาดใหญ่ จะมฟีนัฟืม หรอืฟนัหวทีีห่า่ง ตามขนาดของเสน้ดา้ย ในอดตีฟนัฟืม 
หรอืซีฟื่มทาํดว้ยไม ้แต่การทอผา้ด้วยกีพ่ืน้เมอืงทัว่ไปในปจัจบุนันิยมใชฟ้นัฟืมทีเ่ป็นโลหะ เพราะมี
ความแขง็แรง และทนทานสงู สว่นเครือ่งทอผา้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะใชฟื้มโลหะทัง้สิน้ สาํหรบั
การทอผา้หน้าแคบ หรอืการทอดว้ยกีเ่อวอาจไมจ่าํเป็นตอ้งใชฟื้ม แต่มวีสัดสุาํหรบัตแีนวดา้ยพุง่ให้
ชดิเป็นแนวแทน ในการทอผา้นัน้ ฟืมจะถกูรอ้ยดา้ยยนืเขา้ไปตัง้แต่แรกก่อนจะทอ เรยีกว่า รอ้ยรฟืูม 
ความตงึของเสน้ดา้ยยนืจะช่วยพยงุน้ําหนกัของฟืมเอาไว้ 

  กระสวย ทาํดว้ยไม ้ปลายสองด้านมน ตรงกลางกลวง สาํหรบับรรจหุลอดดา้ยพุ่ง หรอื
ดา้ยพุ่งพเิศษ มน้ํีาหนกัและขนาดเหมาะมอื ใชพุ้ง่ไปมาระหวา่งการยกเสน้ดา้ยยนืขึน้ลง  ในประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่พบกระสวยสองแบบ คอื แบบดัง้เดมิ มลีกัษณะเรยีว ยาว ปลายงอน คลา้ยเรอื นิยม
ใชก้บัการทอผา้ขดิผา้ยก ทีไ่มต่อ้งการความรวดเรว็ กบัแบบใหม ่มลีกัษณะป้อม ปลายมนคลา้ยดนิ
สองทัง้สองดา้น มกัพบในการทอดว้ยกีก่ระตุก เพราะสามารถสอดไวใ้นช่องใสก่ระสวย เพือ่ใหช้กั
กระสวยไปมาไดส้ะดวกในระหว่างเหยยีบกีเ่พื่อยกดา้ยยนื ในการทอผา้พืน้ทีไ่มต่อ้งการลวดลายมาก 
อาจมกีระสวยใชเ้พยีงหน่ึงหรอืสองอนั แต่การทอผา้ทีต่อ้งการสสีนัและลวดลายแปลกๆ จะตอ้งมี
กระสวยจาํนวนมาก พอกบัจาํนวนดา้ยและสทีีใ่ช ้สว่นการทอดว้ยกีเ่อวนัน้ ไมจ่าํเป็นตอ้งใชก้ระสวย
เป็นพเิศษแต่อยา่งใด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1�
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  ตะกอ เป็นสว่นประกอบของกีท่อผา้ สว่นใหญ่จะใชเ้สน้เชอืกจดักลุม่ดา้ยเสน้ยนืเพือ่
เปิดช่องดา้ยยนื โดยมไีมส้อดเป็นโครง 2 อนัเรยีกวา่เขาหกู เวลาสอดดา้ยตอ้งสอดสลบักนัไปเสน้หน่ึง
เวน้เสน้หน่ึง และมเีชอืกผกูเขาหกูแขวนไวก้บัโครงกีด่า้นบนสามารถเลือ่นไปมาได ้สว่นดา้นลา่งผกู
เชอืกตดิกบัคานเหยยีบ เมือ่ตอ้งการดงึดา้ยใหเ้ป็นช่องจะใชเ้ทา้เหยยีบทีค่านเหยยีบทาํใหเ้ขาหกู
เลือ่นขึน้-ลง เกดิเป็นช่องสาํหรบัใส่ดา้ยพุ่ง หากตอ้งการทอผา้เป็นลวดลายทีง่ดงาม จะตอ้งใชต้ะกอ
และคานเหยยีบจาํนวนหลายอนั  

  กระสม เป็นสว่นหน่ึงของกีท่อผา้ ซึง่มหีน้าทีบ่ดิมว้นผา้ทีท่อแลว้ 

2.1.2 การทอผา้ 

  ปจัจบุนัไมม่หีลกัฐานทีแ่น่ชดัถงึตน้กาํเนิดของการทอผา้ แต่กส็ามารถเทยีบเคยีงกบั
หลกัฐานอื่นๆ ทีส่ามารถสนบัสนุนแนวคดิทีว่า่ การทอผา้มวีวิฒันาการมาจากการทาํเชอืก ทอเสือ่
และเครือ่งจกัรสาน หลกัการทอผา้คอืการทาํใหเ้สน้ดา้ยสองกลุม่ขดักนั เสน้ดา้ยกลุม่หน่ึงเรยีกวา่
ดา้ยยนื และอกีกลุ่มหน่ึงเรยีกว่าดา้ยพุ่ม ลกัษณะของการขดักนัของดา้ยพุ่งและดา้ยยนืจะขดักนัแบบ
ธรรมดาทีเ่รยีกวา่ลายขดัหรอือาจจะเพิม่เทคนิคพเิศษเพื่อใหผ้า้มลีวดลายสสีนัทีส่วยงามขึน้ 

 
 

2.1.2.1 ขัน้ตอนในการทอผา้ 

1. สบืเสน้ดา้ยยนืเขา้กบัแกนมว้นดา้ยยนื และรอ้ยปลายดา้ยแต่ละเสน้เขา้
ในตะกอแต่ละชุดฟนัหวดีงึปลายเสน้ดา้ยยนืทัง้หมดมว้นเขา้กบัแกนมว้นผา้อกีดา้นหน่ึง ปรบัความ
ตงึหยอ่นใหพ้อเหมาะกรอดา้ยเขา้กระสวยเพือ่ใชเ้ป็นดา้ยพุง่ 

2. เริม่การทอโดยกดเครือ่งแยกหมูต่ะกอ เสน้ดา้ยยนืชุดที่ 1 จะถกูแยก
ออกและเกดิช่องว่าง สอดกระสวยดา้ยพุ่งผ่านสลบัตะกอชุดที ่1 ยกตะกอ ชุดที ่2 สอดกระสวยดว้ย
พุ่งกลบั ทาํสลบักนัไปเรือ่ยๆ  

3. การกระทบฟนัหว ี(ฟืม) เมือ่สอดกระสวยดา้ยพุ่งกลบักจ็ะกระทบฟนัหว ี
เพือ่ใหด้า้ยพุง่แนบตดิกนั ไดเ้น้ือผา้ทีแ่น่นหนา 

4. การเกบ็หรอืมว้นผา้ เมือ่ทอผา้ไดพ้อประมาณแลว้กจ็ะมว้นเกบ็ในแกน
มว้นผา้ โดยผอ่นแกนดา้ยยนืใหค้ลายออกและปรบัความตงึหยอ่นใหมใ่หเ้หมาะสม 
 

 การทอผา้พืน้เป็นการใชห้ลกัการนําเอาดา้ยเสน้ยนืและดา้ยเสน้พุง่มาขดักนั เพือ่ใหเ้กดิ
เป็นผนืผา้ โดยดา้ยเสน้พุง่และเสน้ยนือาจเป็นดา้ยสเีดยีวกนั หรอืต่างสกีนั หรอืนําเอาเสน้ดา้ยทีเ่ป็น
ดิน้เงนิหรอืดิน้ทองมาทอควบดว้ย เพือ่ใหผ้า้มคีวามมนัระยบั สวยงามยิง่ขึน้  

 นอกจากน้ีแลว้มเีทคนิคพเิศษในการทอผา้อกีมากเพือ่ทาํใหเ้กดิลวดลายทีส่วยงาม วจิติร
บรรจงมากขึน้ เช่น การขดิ การจก การทอมดัหมี ่และการทอผา้ยก   
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 การขดิ หมายถงึ กรรมวธิใีนการทอผา้เพือ่ใหเ้กดิลวดลายทีโ่ดดเดน่กวา่สพีืน้ วธิกีารทอ
คอื ใชไ้มเ้ขีย่หรอืสะกดิ เพือ่ซอ้นเสน้ดา้ยยนืขึน้ แลว้สอดเสน้ดา้ยพุง่ไปตามแนวทีถ่กูจดัไว ้ จงัหวะ
การสอดเสน้ดา้ยพุง่น้ีเองทีท่าํใหเ้กดิเป็นลวดลายต่างๆ  

 การจก เป็นเทคนิคการทอผา้ใหเ้กดิลวดลายต่างๆ โดยเพิม่เสน้ดา้ยพุง่พเิศษสอดขึน้ลง 
วธิกีารคอื ใชข้นแมน่ ไม ้หรอืน้ิว สอดเสน้ดา้ยยนืขึน้แลว้สอดเสน้ดา้ยพุง่พเิศษเขา้ไป ซึง่จะทาํให้
เกดิเป็นลวดลายเป็นช่วงๆ สามารถทาํสลบัสลีวดลายได ้หลากสซีึง่จะแตกต่างจากการขดิตรงที ่ขดิ
เป็นการใชเ้สน้ดา้ยพุง่พเิศษเพยีงสเีดยีว การทอผา้วธิจีกใชเ้วลานานมากมกัทาํเป็นผนืผา้หน้าแคบ
ใชต่้อกบัตวัซิ่น เรยีกวา่ ซิน่ตนีจก 

 การทอมดัหมี ่เป็นกรรมวธิกีารทอผา้ทีใ่ชเ้ทคนิคการมดัและการยอ้ม เริม่จากนําเสน้ดา้ย
หรอืไหมมายอ้มสแีลว้มดับรเิวณที ่ตอ้งการเกบ็ไวเ้มือ่นําไปยอ้มสอีื่น จะไดไ้มต่ดิสเีพยีงซมึเขา้มา
บางสว่น โดยยอ้มเรยีงลาํดบัจากสอ่ีอนไปหาสเีขม้จนครบตามลวดลายทีก่าํหนดหลงั จากนัน้จงึนํา
ดา้ยกรอเขา้หลอดตามลาํดบั แลว้นําไปทอจะเกดิลวดลายบนผนืผา้ทีม่ลีกัษณะคลายเคลือ่นเหลือ่ม
ลํ่า อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมดัหมี่ 

 การทอผา้ยก เป็นกรรมวธิกีารทาํใหเ้กดิลวดลายโดยการยกตะกอแยกดา้ยเสน้ยนื และใน
บางครัง้การยกดอกจะมกีารเพิม่ดา้ยเสน้พุง่จาํนวนสองเสน้ หรอืมากกวา่นัน้เขา้ไปในผนืผา้ลวดลาย
ทีท่อจะเป็นลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิชีวีติ สิง่แวดลอ้ม และความเชื่อทางศาสนา ซึง่ไดแ้ก่ ลายปราสาท 
ลายธรรมาสน์ ลายสตัว ์ลายพชื และลายเรขาคณติ 

2.2 ประวติัของผา้ไทย 

 ผา้ไทย หมายถงึ ผา้ทุกชนิดทีป่ระดษิฐค์ดิคน้ขึน้โดยฝีมอืคนไทย  ไดแ้ก่ ผา้ลายขดิ ผา้ยก 
ผา้จก น้ําไหล มดัหมี ่ผา้พืน้เมอืง เป็นตน้ เป็นวตัถุดบิทีส่าํคญัในการแปรรปูเป็นผลติภณัฑไ์ด้
มากมาย เช่น เสือ้ผา้ หมอน ผา้หม่ กระเป๋า ฯลฯ โดยสว่นใหญ่ผา้ไทยแบบดัง้เดมิทีไ่ดร้บัความนิยม
จากชาวต่างชาตแิละบุคคลทัว่ไปเป็นผลติภณัฑท์ีท่อมาจากเครือ่งกีม่อืและกีก่ระตุกมโีครงสรา้งของ
เสน้ดา้ยทาํจากเสน้ใยธรรมชาตจิาํพวกไหม และฝ้าย  มเีพยีงสว่นน้อยทีท่าํจากลนิิน แต่ในปจัจบุนั
กลุม่ผูผ้ลติบางคนดดัแปลงโครงสรา้งโดยการนําเสน้ใยเรยอน หรอืทีช่าวบา้นเรยีกวา่ ไหมเทยีม มา
ใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของผลติภณัฑ ์บางชนิดอาจทาํจากเสน้ดว้ยผสมของเสน้ใยชนิดต่างๆ  

   2.2.1 วิวฒันาการของผา้ไทย 

   ผา้ทีค่นไทยเราใชเ้ป็นเครือ่งนุ่งหม่นัน้ไมม่หีลกัฐานแน่นอนวา่เริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่เมือ่ไร
ไมม่หีลกัฐานแน่นอนเดน่ชดั ทราบแต่วา่คนไทยเรารูจ้กันําเอาฝ้าย ปอ และไหม มาทอเป็นผา้ได้
นานแลว้ หลกัฐานทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตรศ์ลิปะทีพ่บแสดงใหเ้หน็วา่ บนแผน่ดนิไทยมี
รอ่งรอยการใชผ้า้และทอผา้ได ้ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์เมือ่ราว 5,000 ปีมาแลว้ และสบืทอด
ต่อมาตลอดทัง้สมยัทวารวดศีรวีชิยั และลพบุรใีนจดหมายเหตุจนีทีบ่นัทกึเกีย่วกบัดนิแดนของไทย
ไวต้ัง้แต่สมยัราชวงศส์ุยเมือ่พุทธศตวรรษที ่10-11 ปรากฏขอ้ความเกีย่วกบัผา้บนัทกึอยูใ่น
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ภาพเขยีน “คนไทย” จากสว่นหน่ึงของแผน่ภาพบนัทกึเรือ่งชาตทิีถ่วายเครือ่งราชบรรณาการจนี  
ภาพน้ีเขยีนโดยเซยีะสยุ จติกรแหง่ราชสาํนกัจนี ภาพน้ีเขยีนใน ค .ศ. 1762 ซึง่ตรงกบัรชักาลสมเดจ็
พระเจา้เอกทศัน์ บนัทกึเป็นขอ้ความภาษาจนีและภาษาแปลไดค้วามวา่ “สยาม” ซึง่หลกัฐานน้ีเป็น
หลกัฐานทีส่าํคญัทีส่นบัสนุนถงึความเจรญิรุง่เรอืงทางวฒันธรรมของคนไทยทีม่มีานานนบัพนัปี 
โดยเฉพาะในเรือ่งผา้ซึง่ปรากฏวา่ เราสามารถผลติไดเ้องและไดม้กีารติดต่อคา้ขายกบัต่างชาต ิ    
นําผา้จากต่างชาตเิขา้มาใชป้ระโยชน์ต่างๆ ตลอดมา 

2.2.1.1 สมยัเชียงแสน 

   อาณาจกัรเชยีงแสนหรอืปจัจบุนันิยมเรยีกวา่ อาณาจกัรลา้นนาไทย ซึง่
หมายความเขตจงัหวดั เชยีงราย เชยีงใหม ่ลาํปาง ลาํพนู แพรแ่ละน่าน เป็นตน้ ในพงศาวดารเมอืง
หรภุิญไชย ไดก้ล่าวถงึการใชผ้า้เกีย่วกบัพธิกีรรมทางศาสนาและการใชผ้า้ในชวีติประจาํวนัของคน
ในสมยันัน้ เช่น มกีารทาํผา้จวีรถวายพระและผา้อื่นๆ  มกีารใหท้านแก่คนยากจนดว้ยผา้ มกีาร
กลา่วถงึการใชผ้า้แพร ผา้สกัหลาด ผา้สจีนัทน์ขาว ผา้สจีนัทน์แดง ผา้สดีอกจาํปา และผา้ธรรมดา
พวกชนชัน้สงูมผีา้กมัพลใชพ้นัเอว นอกจากน้ีแลว้ในพงศาวดารยงักลา่วถงึการแต่งกายของทหาร
ดว้ยผา้สเีขยีว ซึง่สามารถอนุมานไดว้า่ผา้เหลา่น้ีคงจะทอขึน้ใชเ้องภายในเมอืง จากจติกรรมฝาพนงั
ทีว่ดัภมูนิทร ์จงัหวดัน่าน แสดงใหเ้หน็การแต่งกายของชาวเหนือ โดยเฉพาะผา้นุ่งของผูห้ญงิ แสดง
ลวดลายของผา้ซิน่ ซึง่เรยีกวา่ ลายน้ําไหล ยงัมใีชก้นัอยูท่างภาคเหนือในปจัจบุนั  
 

 
 

ภาพประกอบ 4  จติรกรรมฝาพนงัทีว่ดัภมูนิทร์  
 

 ทีม่า: วดัภมูนิทร ์จงัหวดัน่าน. (ม.ป.ป.). 

 

  นอกจากน้ีจติรกรรมทีว่หิารลายคาํ วดัพระสงิห ์และทีโ่บสถวดับวกครกหลวง จงัหวดั
เชยีงใหม ่ทีว่หิารพระเจา้ลา้นทอง  รอบศาลาการเปรยีญ วดัพระธาตุลาํปางหลวง จงัหวดัลาํปาง 
ลว้นแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะลวดลายผา้ไหมและผา้ซิน่ทีใ่ชส้บืต่อกนัเรือ่ยมา ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ใน
สมยัเชยีงแสน คนไทยรูจ้กัการนําผา้มาตดัเยบ็เป็นเสือ้สวมใส ่และนําผา้แพรมาพนั โพกศรีษะ  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=D3dINj8kzwC2ZM&tbnid=3pn7ojETjlSbfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main3_61.html&ei=6z4rUuvYHcXqrAevg4CoDw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNFLUsR2BZ2EHyDmhGW5il7J83MORA&ust=1378651999466305�
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2.2.1.2 สมยัสโุขทยั 

                ในจดหมายเหตุของราชทตูจนีบอกใหท้ราบวา่ ในสมยัสโุขทยันัน้ผา้ทีม่คีา่ 
คอื ผา้ไหม ผา้แพร ผา้กาํมะหยี ่และรองลงมาคอืผา้ทีท่อดว้ยฝ้ายและยอ้มเป็นสต่ีางๆ ทีเ่รยีกวา่   
หา้ส ีไดแ้ก่ สดีาํ สขีาว สแีดง สเีขยีวและสเีหลอืง ซึง่ถูกเรยีกว่า ผา้เบญจรงค ์ผา้ทีใ่ชใ้นสมยัสุโขทยั 
สว่นหน่ึงเป็นผา้พืน้เมอืงทีท่อขึ้นใชเ้อง อกีสว่นหน่ึงเป็นผา้ทีนํ่ามาจากจนีและอนิเดยี โดยเป็นสนิคา้
ทีพ่อ่คา้จนี อนิเดยี เปอรเ์ซยี และอาหรบั นําเขา้มาขาย หรอืเป็นเครือ่งบรรณาการตอบแทนทางการ
ทตู ผา้ทีนํ่ามาจากจนีสว่นใหญ่เป็นผา้แพรชนิดต่างๆ สว่นผา้ทีนํ่ามาจากอนิ เดยีทีส่าํคญัคอื ผา้แบง
กะล ีหรอื เจตคร ีซึง่คงตัง้ชื่อตามทอ้งถิน่ในอนิเดยีทีผ่ลติผา้ชนิดน้ี   นอกจากจะใชเ้ป็นเครือ่งนุ่งห่ม 
ยงัใชผ้า้เป็นเครือ่งปลูาดตกแต่งบา้นเรอืน ทาํหมอนนัง่ หมอนนอน ฟูก ธงทวิ สปัทน (รม่ทาํดว้ยผา้
หรอืแพรสต่ีางๆ มดีา้มยาว ใชเ้ป็นเครือ่งแสดงยศขนุนางหรอืใชใ้นพธิต่ีางๆ) มา่น และของใชอ้ื่นๆ 

2.2.1.3 สมยัอยธุยา 

ในสมยัอยธุยามกีารสัง่ผา้จากต่างประเทศเขา้มาใชใ้นราชสาํนกั และเขา้มา
ขายใหก้บัประชาชนมากกวา่สมยัสโุขทยั นอกจากน้ียงัมผีา้พมิพล์าย ผา้ปกัไหม และปกัดิน้ ผา้
เหล่าน้ีใชเ้ป็นเครือ่งแต่งกายของกษตัรยิแ์ละเจา้นายในราชสาํนกัและใช ้เป็นเครือ่ง ตกแต่งราช
สาํนกั และอาคารบา้นเรอืน ในสมยัอยธุยา  เกดิแหลง่คา้ผา้และตลาดจาํหน่ายวสัด ุอุปกรณ์ในการ
ทอผา้ตามยา่นต่าง ๆ ของกรงุศรอียธุยาเป็นศนูยก์ลางการคา้ผา้ เรยีกไดว้า่เป็น ยคุทองของการคา้
ผา้ ทเีดยีวนอกจากน้ี ผา้ยงัมบีทบาทสาํคญัหลายประการ เช่น เสือ้ผา้ทีป่ระชาชนสวมใสจ่ะบ่งบอก
ฐานะทางสงัคมเป็นบรรณาการ ระหวา่งประเทศ เป็นเครือ่งกาํหนดตาํแหน่งของผูส้วมใส ่ผา้บาง
ชนิดใชเ้ฉพาะพระมหากษตัรยิแ์ละเจา้นายชัน้สงู บางชนิดใช ้เฉพาะขนุนาง เช่น ผา้สมปกัปมู 
สมปกัลอ่ง จวน สมปกัลาย สมปกัริว้ เป็นตน้ นอกจากน้ีผา้ยงัใชเ้ป็นบาํเหน็จรางวลัแก่ขา้ราช 
บรพิาร เป็นเครือ่งปนูบาํเหน็จต่างเงนิเดอืน เรยีกวา่ ผา้หวดัรายปี  

2.2.1.4 สมยัรตันโกสินทร ์

แมใ้นสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้เป็นช่วงการฟ้ืนฟูประเทศแต่กย็งัพอมี
หลกัฐานปรากฏวา่ ทางหวัเมอืงทางใตม้กีารเกณฑช่์างทอผา้จากไทรบุรเีขา้มาสอนคนพืน้เมอืงที่
สงขลา และนครศรธีรรมราช ทอผา้ยก จนมชีือ่เสยีงจนถงึปจัจบุนั  ในสมยัรบัการที ่3 ปรากฏผา้ใช้
ในราชการหลายชนิด เช่น ผา้เขม้ขาบ ผา้เตลด็ ผา้เยยีรมนั ผา้สมนกั (ผา้สองนกัหรอืถมปกั) ในช่วง
กรงุรตันโกสนิทรน์ัน้ปรากฏชือ่ผา้ต่างๆ ทีป่ระชาชนใชท้ัว่ไป หลายชนิด เช่น ผา้ตาบวัปอก ผา้ดอก
สน ดอกเทยีน ผา้ตาเลด็งา ผา้ตามะกลํ่า ผา้ตาสมกุ  

ในสมยัรชัการที ่4 ขนุนางและขา้ราชการสาํนกัสงฆ ์เสือ้แพร และเสือ้

กระบอกผา้ขาว แต่ธรรมเนียมการใชผ้า้กย็งัมไิดเ้ปลีย่นแปลงมากนกั  ในสมยัรชัการที ่5 มกีาร

เปลีย่นแปลงการใชผ้า้และธรรมเนียมการแต่งกาย คอืใหเ้ลกินุ่งผา้ปมู แต่ใหใ้ชผ้า้มว่งสน้ํีาเงนิแก่

แทน มกีารพระราชทานเสือ้ใหต้ามยศ ตาํแหน่ง ซึง่มกัเป็นผา้แพรสต่ีางๆ  ในช่วงรชัการที ่4-5 น้ีผา้

พมิพล์ายจากอนิเดยีกลบัมาไดร้บัความนิยมอกีครัง้ จากความนิยมน้ีทาํใหเ้กดิการผลติผา้พมิพล์าย
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ขึน้มาใชเ้องในปี 2475 และเป็นตน้แบบการพมิพแ์บบสกรนี ประชาชนจงึพฒันาการนุ่งผา้โจงกระเบน

แบบโบราณมาเป็นโจงกระเบนผา้ลาย และนุ่งซิน่หรอืนุ่งผา้ลายไทย ในสมยัรชัการที ่ 6 การแต่งกาย

สว่นมากจะนําผา้จากต่างประเทศมาใชม้ากขึน้แต่เป็นการเปลีย่นแปลงในระยะสัน้ๆ ในสมยัรชัการที ่

8 การแต่งกายในราชสาํนกันิยมใชผ้า้ราคาสงูมกีารใสด่า้ยเงนิทองลงในผา้ และยงันิยมใชผ้า้ไหม 

ในสมยัรชัการสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช รชัการที ่9 ซึง่สมเดจ็

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงใหค้วามสนพระทยัในกจิการทอผา้พืน้เมอืง และทรงใหก้าร

สนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารทอผา้พืน้เมอืงทีส่วยงาม โดยทรงเป็นผูนํ้าในการใชผ้า้พืน้เมอืงฉลองพระองค ์ 

2.3 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัลายผา้ไทย 

 ลายผา้เป็นไทยเป็นการสือ่ความหมายใหท้ราบถงึขนมธรรมเนียมประเพณ ีศลิปะ วฒันธรรม 
ศาสนาของแต่ละทอ้งถิน่ทีม่คีวามแตกต่างกนัแต่จดุประสงคห์ลกัคอืการถ่ายทอดจตินาการใหผู้ส้วม
ใสไ่ดร้บัรูแ้หลง่ทีม่าของผา้ทีม่รีปูแบบการถกัทอทีแ่ตกต่างกนัดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

2.3.1 ผา้ทอลายขิด  

  คาํวา่ “ขดิ” เป็นภาษาพืน้บา้นของชาวอสีานแผลงมาจากคาํวา่สะกดิ หมายถงึ การขดั
ทาํใหเ้กดิการซอ้นกนัของเสน้ดา้ย 2 กลุ่ม คอื เสน้ดา้ยพุ่งและเสน้ดา้ยยนื เกดิเป็นลวดลายทีม่คีวาม
วจิติรงดงามบนผนืผา้ ดงันัน้ผา้ขดิจงึมตีน้กาํเนิดมาจากจงัหวดัในภาคอสีาน ไดแ้ก่ อุดรธานี หนองคาย 
อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม สรุนิทร ์บุรรีมัย ์เป็นตน้ แต่ในปจัจบุนับางจงัหวดัทางภาคเหนือ 
เช่น อุตรดติถ ์สุโขทยั กําแพงเพชร พษิณุโลก และอุทยัธานี ภาคกลาง เช่น ลพบุร ีเพชรบรูณ์ หรอื
ภาคใต ้เช่น สรุาษฎรธ์านี ตรงั สงขลาบางหมูบ่า้นหนัมาผลติผา้ชนิดน้ีเป็นอาชพีหลกั ถอืวา่ เป็นหตั
กรรมในครอบครวัทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัชุมชม ลวดลายของผา้ขดิทีนิ่ยมทอแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มของลายสตัว ์เช่น ชา้ง พญานาค รงัผึง้ ตะขาบ 

2. กลุ่มของลายพนัธุไ์ม ้เช่น ดอกแกว้ ดอกมะล ิดอกพกุิล 

3. กลุ่มของลายสิง่ของเครือ่งใช ้เช่น ธรรมาสน์ ขนัหมาก  

4. กลุ่มของลายรปูทรงเรขาคณติ เช่น เสน้ตรง วงกลม สามเหลีย่ม 

5. กลุ่มของลายผสม หรอืลายขดัแพรวา เช่น ช่อขนัหมาก นาคสเีหลีย่ม เป็นตน้ 

 

 



19 
 

 

ภาพประกอบ 5 ตวัอยา่งผา้ทอลายขดิ  
 

 ทีม่า: พพิธิภณัฑผ์า้ มหาวทิยาลยันเรศวร. (ม.ป.ป.). 

 

2.3.2   ผา้ยก 

การทอผา้ยก ใชว้ธิกีารทีค่ลา้ยคลงึกบัผา้ทอลายขดิ กลา่วคอื ใชไ้มป้ลายแหลมยก
เสน้ดา้ยใหล้อยขึน้ สอดใสเ่สน้ดา้ยพุง่ทีท่าํจากไหมไปขดักบัเสน้ยนื กลายเป็นผา้สลบักบัการพุง่ดา้ย
ทีท่าํจากดิน้เงนิหรอืดิน้ทองใหเ้กดิเป็นลวดลายตามความตอ้งการ เสน้ดา้ยยนืทีใ่ชท้อผา้ยกสว่นใหญ่
ทาํจากไหม ไหมเทยีม ฝ้ายและดา้ยใยผสม เพื่อเพิม่ความแขง็แรงใหก้บัผนืผา้  หตักรรมประเภทน้ีมี
มากในจงัหวดัภาคเหนือ เช่น เชยีงใหม ่ลาํพนู ลาํปาง ภาคอสีานทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็ มกุดาหาร สว่น
ภาใตไ้ดแ้ก่ สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช เป็นตน้  

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ตวัอยา่งผา้ยก  
 
 ทีม่า: พพิธิภณัฑผ์า้ มหาวทิยาลยันเรศวร. (ม.ป.ป.). 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fMp3MWcl85meRM&tbnid=9zpTF9zCH1xmsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.itrmu.net/web/10rs22/show-webcontent.php?cat_id=3&mid=15&ei=7VkrUpO3JIGPrQfzl4GoDw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNEV-Em8bc0f8pqs6q4fLl7B7hu16w&ust=1378659171327894�
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Kgw82wyuE3wIBM&tbnid=lE_Y4gdaJ_RtAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.digitized-lanna.com/main/design/page/22/&ei=RForUujXC4aNrQe8-4CgDw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNEV-Em8bc0f8pqs6q4fLl7B7hu16w&ust=1378659171327894�
javascript:void(0);�


20 
 

2.3.3 ผา้จกหรือผา้ซ่ินตีนจก  

คาํวา่ “จก” แผลงมาจาก “ฉก” หมายถงึ การทาํใหเ้กดิลวดลายบนผนืผา้ดว้ยเสน้ดา้ย
พุ่งทีท่าํจากไหมหรอืฝ้าย ชนิดพเิศษมสีสีดใส ขดักบัเสน้ดา้ยยนืทีถู่กยกขึน้ดว้ยไมป้ลายแหลม    
ขนแมน่ หรอืน้ิวมอื ลวดเรว็ประดจุงฉูก มขี ัน้ตอนทีซ่บัซอ้นมากเป็นการผสมผสานระหวา่งการปกั
กบัการทอผา้ขดิและผา้ยก กลา่วคอื การทอขดิหรอืยกจะใชเ้สน้ดา้ยพุง่เป็นสเีดยีวกนัตลอดแนวตาม
ความกวา้งของผนืผา้ สว่นผา้จกลวดลายเกดิขึน้จาการยกเสน้ดว้ยยนืขึน้สอดใสด่า้ยพุง่สเีดียวหรอื
หลายสจีกเขา้ไปขดักบัเสนยนืดงันัน้ลวดลายทีเ่กดิจากเสน้ดา้ยพุง่ในแนวเดยีวกนัจงึมสีต่ีางกนั เช่น 
ลายสีด่อกตดั แปดดอกตดั น้ําคา้ง สองหอ้ง เป็นตน้ คุณลกัษณะพเิศษของผา้ชนิดน้ีดา้นหน้ามผีวิ
เรยีบดา้นหลงัเกดิรอยต่อของเสน้พุ่งเป็นปุม่ปมใชต้ดัเยบ็เสือ้ผา้ ผา้นุ่ง ยา่ม หนอน หตักรรมน้ีนิยม
ทอกนัในภาคเหนือจงัหวดั สโุขทยั น่าน เชยีงใหม ่อุตรดติถ ์ภาคกลางทีจ่งัหวดัชยันาท สพุรรณบุร ี
และราชบุร ีเป็นตน้  

 

 

ภาพประกอบ 7  ตวัอยา่งผา้จกหรอืผา้ซิน่ตนีจก 
 
 ทีม่า: พพิธิภณัฑผ์า้ มหาวทิยาลยันเรศวร. (ม.ป.ป.). 

 

2.3.4 ผา้ล้วงหรือผา้ลายน้ําไหล 

เป็นผา้ทอพืน้เมอืง กลุม่ลา้นนาในจงัหวดัน่าน เชยีงราย เชยีงใหม ่โดยการสอดใส่
เสน้ดา้ยพุ่งสเีดยีวหรอืหลายสทีีท่าํจากฝ้ายและไหมขดักบัเสน้ยนืประเภทฝ้ายหรอืดา้ยผสม ลวดลาย
ทีป่รากฏบนผนืผา้เป็นผลพวงมาจากสขีองเสน้ดา้ยพุง่ทีต่่อเชือ่มกนัอยา่งลงตวั ประดจุดัง่การเคลือ่น
ตวัของสายน้ําในลาํธาร สือ่ใหท้ราบถงึวฒันธรรม ชวีติความเป็นอยู ่ประเพณ ีและอุปนิสยัของผู้      
ทอผา้ ลวดลายทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ลายทางยาวคลา้ยคลื่น บนัได จรวด ชัน้ของเจดยี ์เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 8 ตวัอยา่งผา้ลายน้ําไหล 
 
 ทีม่า: พพิธิภณัฑผ์า้ มหาวทิยาลยันเรศวร. (ม.ป.ป.). 
 

2.3.5 ผา้มดัหม่ี 

เป็นผา้ทอพืน้เมอืงของภาคอสีานในจงัหวดัสรุนิทร ์ชยัภมู ิบุรรีมัย ์กาฬสนิธุ ์ ฯลฯ 
ลวดลายผา้มดัหมีส่ว่นใหญ่เกดิขึน้ตามแนวของเสน้ดา้ยพุง่ เน่ืองจากกระบวนการยอ้มสจีะใช้       
เชอืกกลว้ย พลาสตกิ มดัเสน้พุ่งทีท่าํจากฝ้ายหรอืไหมใหไ้ดข้นาดความยาวตามทีต่อ้งการ จุม่ลงไป
ในสยีอ้ม สจีะวิง่ไปตามช่องว่างของเสน้ดา้ยทีไ่มไ่ดถู้กมดัเกดิเป็นลวดลายตามทีต่อ้งการโดยมี
คณุลกัษณะพเิศษ คอื ความเขม้ขน้ของสไีมก่ลมกลนืกนัเป็นผลมาจากวธิกีารมดั บางทอ้งถิน่อาจ 
นําเสน้ยนืมามดัและยอ้มดว้ยวธิดีงักลา่วแลว้จงึนําไปทอใหเ้สน้พุง่ขดักบัเสน้ยนืไดล้วดลายทีแ่ปลก
ออกไปแตกต่างกบัผา้ชนิดอื่น เช่น ลายสตัว ์ลายพระตะบอง ลายปมูเขมร เป็นตน้ ในอดตีผา้มดัหมี่
นิยมนํามาตดัใหก้บัขนุนางชัน้ผูใ้หญ่ของไทยแต่ปจัจบุนัใชต้ดัเยบ็เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ผา้หม่ ปลอก
หมอน เป็นตน้  

 

ภาพประกอบ 9 ตวัอยา่งผา้หมดัหมี ่
 

 ทีม่า: พพิธิภณัฑผ์า้ มหาวทิยาลยันเรศวร. (ม.ป.ป.). 
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2.3.6 ผา้แพรวา 

เป็นผา้พืน้เมอืงทีส่าํคญัของจงัหวดักาฬสนิธุ ์คาํวา่แพรวาเป็นคาํผสมระหวา่ง  

“แพร” ซึง่หมายถงึการทอผา้ใหเ้ป็นผนืดว้ยฝ้ายหรอืไหม และ “วา” หมายถงึความยาวของผนืผา้ที่
ทอได ้ดว้ยวธิขีดิหรอืขดิผสมจกไดล้วดลายตามแนวของเสน้ดา้ยพุง่ทีใ่ชส้ต่ีางกนั ดงันัน้ลายทีเ่กดิขึ้น
ในแต่ละแถวจงึมสีต่ีางกนัดว้ย ในอดตีผา้ชนิดน้ีถกูจดัใหเ้ป็นผา้ชัน้สงูสาํหรบัโพกศรีษะและเสือ้เท่านัน้ 
ไมนิ่ยมตดัเป็นกระโปรงหรอืผา้ถุง แต่ในปจัจบุนันิยมนํามาตดัเยบ็เป็นกระโปรงชุดสาํหรบัการสวมใส่ 
 

 

ภาพประกอบ 10 ตวัอยา่งผา้แพรวา 

 

 ทีม่า: พพิธิภณัฑผ์า้ มหาวทิยาลยันเรศวร. (ม.ป.ป.). 

 

2.3.7 ผา้ม่อฮ่อม 

เป็นผา้พืน้เมอืงทีส่าํคญัของจงัหวดัแพร ่โดยใชเ้สน้ดว้ยพุง่และยนืทีไ่ดจ้ากฝ้ายทอให้
เกดิลวดลายขดัธรรมดายอ้มดว้ยสคีรามทีไ่ดจ้ากตน้ฮอ่มหรอืตน้คราม จะไดผ้า้มสีเีดยีวกนัตลอดทัง้
ผนื ปจัจบุนันํามาตดัเป็นผลติภณัฑต่์างๆ เช่น กางเกง กระโปรง เสือ้ เป็นตน้ 

2.3.8 ผา้บาติค 

หรอืผา้ปาเต๊ะ เป็นผา้พืน้เมอืงทีส่าํคญัของภาคใตใ้นจงัหวดัสงขลา ยะลา ปตัตานีและ
นราธวิาสมคีวามแตกต่างกบัผา้ไทยชนิดอื่นอยา่งชดัเจน เน่ืองจากลวดลายเกดิขึน้จากการใชส้เีขยีน
หรอืยอ้มใหซ้มึผา่นทะลดุา้นหน้าของผนืผา้ทีท่าํจากฝ้าย ไหน และไหมเทยีม แทนการถกัทอ 
ผลติภณัฑท์ีไ่ด ้เช่น ผา้ตดัเสือ้ กระโปรง ผา้พนัคอ ผา้เชด็หน้า เป็นตน้ 

2.3.9 ผา้เกาะยอ 

เป็นผา้ทอยกดอกทีม่ชีื่อเสยีงของภาคใตใ้นเขตเกาะยอ จงัหวดัสงขลา วสัดุทีใ่ชใ้น
การทอผา้เป็นฝ้ายและเสน้ใยสงัเคราะห ์นิยมทอผา้ซิน่ ผา้ตดัเสือ้ ผา้โสรง่ ผา้ขาวมา้ ลวดลายทีนิ่ยม
ทอ เช่น ลายคดกรชิ ลายตาหมากรกุ ลายดอกจกิ ลายดอกพกุิล ลายดอกราชวตัร ลายลกูแกว้     
ลายอดชุบ เป็นตน้ 
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3. ข้อมลูทัว่ไปของโครงการทอผา้ในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้า จงัหวดั 

พระนครศรีอยธุยา 

 3.1  ประวติัความเป็นมาของโครงการทอผา้ในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้า  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 เมือ่ปี พ.ศ. 2518 เกดิน้ําท่วมใหญ่ภาคกลางทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา นาลม่เสยีหาย
มาก หลงัน้ําลด พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ  

ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินเยีย่มราษฎรทีถ่กูน้ําท่วมหลายพืน้ทีใ่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และ  

จงัหวดัใกลเ้คยีง ทรงทราบว่าอาํเภอมหาราช ประสบปญัหาน้ําท่วมมากกวา่ทุกอาํเภอใน 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เน่ืองจากสภาพพืน้ทีเ่ป็นทีลุ่ม่ไดร้บัภยัจากน้ําท่วมเกอืบทุกปีตดิต่อกนั 
และตําบลน้ําเตา้ มปีระชาชนยากจนมาก จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหท่้านผูห้ญงิมณรีตัน์ 
บุนนาค นางสนองพระโอษฐ ์เป็นหวัหน้าคณะรบัผดิชอบเขา้ไปดแูลช่วยเหลอืราษฎรในตาํบลน้ําเตา้ 
โดยการจดัตัง้กลุม่ทอผา้ เพือ่สง่เสรมิการประกอบอาชพีใหร้าษฎรขึน้ทีว่ดัน้ําเตา้ โดยใชพ้ืน้ทีใ่ต้
อาคารเรยีนโรงเรยีนวดัน้ําเตา้ เป็นโรงทอ  

 
 

ภาพประกอบ 11  บรเิวณดา้นหน้าอาคารทอผา้สมาชกิศลิปาชพีฯ วดัน้ําเตา้ 
 

 ทีม่า: เอกสารขอ้มลูจากโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ . (ม.ป.ป.). 

 

             ครัง้หน่ึงท่านผูห้ญงิมณรีตัน์ บุนนาค พรอ้มคณะไดไ้ปตรวจงานและรบัสิง่ทอ มชีาวบา้น คอื 
นางทบั อภวินัท ์นําผา้ตวัอยา่งทีเ่คยทอไวม้าใหด้ ูและในผา้ตวัอยา่งเหลา่นัน้มผีา้ลายดอกจอกอยู่
ดว้ย ทางคณะสนใจผา้ดอกจอก เน่ืองจากเหน็วา่เป็นผา้ทีใ่ชท้าํผา้เชด็ตวัไดด้ ีสมควรจดัสอนใหก้ลุม่
ทอผา้ แต่นางทบัไมส่ามารถสอนได ้ทางครผููส้อน คอื นายสงคราม เสนาธรรม จากกรมสง่เสรมิ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จงึจดัอบรมสอนให ้โดยเปลีย่นแปลงจากการทอผา้ดว้ยกีม่อื
เป็นกีก่ระตุก ทาํใหไ้ดผ้ลงานทีร่วดเรว็กวา่ และมหีน้าผา้กวา้งกวา่ดว้ย 
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  กลุม่ทอผา้ดว้ยมอื หมูท่ี ่3 ตาํบลน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ถอื
กาํเนิดขึน้มาเมือ่ปี พ.ศ. 2518 จนถงึปจัจบุนัเป็นเวลา 30 ปีเศษ อยูใ่นการดแูลของมลูนิธศิลิปาชพี 
โดยมท่ีานผูห้ญงิ มณรีตัน์ บุนนาค ผูว้า่ราชการจงัหวดั และสว่นราชการต่าง ๆ ไปช่วยเหลอื ระยะ
เริม่แรกไดใ้ชส้ถานทีใ่ตถุ้นอาคารเรยีนโรงเรยีนบา้นน้ําเตา้ เป็นโรงทอผา้ชัว่คราว และมกัประสบ
ปญัหาทีท่าํใหต้อ้งหยดุชะงกัการทอผา้ในช่วงฤดฝูนน้ําหลากหว้งเดอืนมถุินายน – กนัยายน ของทุก
ปี เน่ืองจากตอ้งเคลือ่นยา้ยเครือ่งมอื และอุปกรณ์หลบหนีละอองฝน และหนีน้ําท่วม เป็นอุปสรรคยิง่
ต่อการทาํงาน  

 ปจัจบุนักลุม่ทอผา้ดว้ยมอืตาํบลน้ําเตา้ ไดส้ถานทีใ่นการทอผา้แหง่ใหม ่โดยนางระเบยีบ
รตัน์ พงษพ์านิช นายกสมาคมเสรมิสรา้งครอบครบัใหอ้บอุ่นและเป็นสขุ ไดป้ระสานงานในการ
จดัสรา้งอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา บรมราชนีินาถ ณ วดัน้ําเตา้ หมูท่ี ่3 อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซึง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไดเ้สดจ็พระราช
ดาํเนินเปิดอาคาร เมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2551 

 

 

ภาพประกอบ 12 กีท่อผา้ทีใ่ชท้อผา้ในปจัจบุนัของโครงการฯ 

 

 ทีม่า: เอกสารขอ้มลูจากโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ . (ม.ป.ป.). 
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 วตัถุประสงคโ์ครงการ    
       1. เพือ่เป็นแหลง่ฝึกอาชพีการทอผา้ใหแ้ก่ราษฎรตาํบลน้ําเตา้ 

   2. เพือ่เป็นปจัจยัพืน้ฐานในการดาํเนินชวีติของราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการ 

    3. เพื่อรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ แสดงถงึศลิปวฒันธรรมไทย 

    4. เพือ่ใหร้าษฎรสามารถนําไปประกอบอาชพีเสรมิเพิม่รายได ้

 ในปจัจบุนัในโครงการฯ มสีมาชกิรว่มโครงการจาํนวน  20 คน โดยม ี

1. นางพยบั บุญเหลอื ประธานกลุม่  

2. นางอุบล จอมเศยีร รองประธาน 

3. นางสาวนงลกัษณ์ ทองลิม้ เลขานุการ 

 การดาํเนินการทอผา้ จะไดร้บัดา้ย สิง่ของเครือ่งใชต่้าง ๆ จากสวนจติรลดาสง่มาใหท้อ 
เมือ่ทอผา้สาํเรจ็เป็นผา้ผนืแลว้ สง่ผา้ทีท่อกลบัคนืไปสวนจติลดาใหม ่เพือ่ทาํดอก ทาํลวดลาย และ
ทางสวนจติลดาจะเป็นผูจ้าํหน่าย ในสว่นของทางโครงการฯ กม็กีารจดัจาํหน่ายสนิคา้ทีท่าํมาจากผา้
ทอทีท่าํขึน้ภายใตโ้ครงการฯ  
 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 ตวัอยา่งสนิคา้ทีผ่ลติจากผา้ทอภายใตโ้ครงการฯ 

 

 ทีม่า: เอกสารขอ้มลูจากโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ . (ม.ป.ป.). 
 

 ภายในโครงการไดจ้ดัสัน้พืน้ทีอ่อกเป็น 3 สว่นหลกั คอื สว่นที ่1 โรงป ัน่ดา้ย เพือ่นํามาทอ
เป็นผา้ทอลายดอกจอก สว่นที ่2 เป็นหอ้งประวตัแิละผลงาน  และส่วนที ่3  ศนูยจ์าํหน่ายผลติภณัฑ์ 

 3.2 ประเภทผา้และการทอผา้ในโครงการทอผา้ในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้า   

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  ผลติภณัฑผ์า้ทอทีผ่ลติขึน้ในโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้  

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ลว้นเป็นการทอผา้ฝ้ายเป็นหลกั ประกอบไปดว้ยผา้สีช่นิด ไดแ้ก่  

http://www.anniversary.queen80th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=0�
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1. ผา้พืน้  
2. ผา้ขาวมา้  
3. ผา้ซิน่  
4. ผา้ทอลายดอกจอก หรอืทีเ่รยีกว่าผา้ดอกจอก 

 โดยอุปกรณ์การทอผา้นัน้ทางกลุม่สมาชกิไดร้บัพระราชทานสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ ิ
พระบรมราชนีินาถ ประกอบไปดว้ย กี ่ส ีเสน้ได ้และอุปกรณ์การยอ้มทอทุกอยา่ง  

 ในการทอผา้นัน้อุปกรณ์ทุกอยา่งลว้นแต่เป็นของพระราชทานทัง้สิน้ เมือ่ทอผา้ไดแ้ลว้
สมเดจ็ฯ พระบรมราชนีิ ทรงพระกรณุารบัซือ้ทัง้สิน้ ถงึแมจ้ะมตีาํหนิผา้ 

 วธิกีารทอผา้ในโครงการวดัน้ําเตา้ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นการทอผา้โดยใชก้ีก่ระตุก 
โดยผา้พืน้ ผา้ขาวมา้ และผา้ซิน่นัน้ จะมวีธิกีารทอแบบเดยีวกบัการทอผา้ฝ้ายปกต ิซึง่โครงสรา้งจะ
เหมอืนตะแกรง กล่าวคอืการทอแบบสานไปเรือ่ยๆ คลา้ยผา้ดบิ โดยการทอขดักนัแบบขึน้หน่ึงลง
หน่ึง ซึง่จะต่างจากการทอผา้ลายดอกจอก  

 
 

   
  

ภาพประกอบ 14 ตวัอยา่งผา้ทอในโครงการฯ    

 

         ทีม่า: เอกสารขอ้มลูจากโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ . (ม.ป.ป.). 
 

 การทอผา้นัน้ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการทอ ซึง่โดยทัว่ไปเรยีกวา่ กีท่อผา้ทีใ่ชใ้น
โครงการทอผา้บา้นน้ําเตา้คอืกีก่ระตุก 3 แบบ คอื  

1. กีท่อผา้ทีใ่ชก้ารยกตะกอดว้ยระบบลกูรอก กีพ่ืน้บา้น กีต่ ัง้โต๊ะขนาดเลก็ หรอืกี่
ทอผา้ทีส่ง่กระสวยพุง่ดว้ยมอื ซึง่ประสทิธภิาพในการผลติชา้มาก ใชย้กตะกอดว้ยระบบลกูรอกหรอื
คนัยกตะกอคู ่ผา้ทีส่ามารถทอได ้คอื ผา้พืน้ ผา้ริว้ ผา้ทีม่ลีวดลายไมเ่กนิ 4 ตะกอ 

2. กีท่อผา้ทีใ่ชก้ารยกตะกอระบบลกูกลิง้ กีก่ระตุกเป็นกีท่ีใ่ชก้ารยกตะกอระบบ
ลกูกลิง้ ซึง่ในประเทศไทยเราใชอ้ยูแ่พรห่ลาย และมขีอ้จาํกดัทีต่อ้งทอผา้มลีวดลายหรอืยกตะกอขึน้
ลงแบบสมดุล เช่น ผา้ลายขดั การยกตะกอจะตอ้งยกขึน้ 1 ตะกอ และลง 1 ตะกอ ผา้ทีม่ลีวดลาย   
4 ตะกอ 6 ตะกอ 8 ตะกอ กจ็ะตอ้งยกขึน้และลงอยา่งครึง่  
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3. กีท่อผา้ทีใ่ชก้ารยกตะกอระบบคนัยกและคนักด กีท่อผา้ระบบน้ีเป็นระบบสากล
สามารถทอผา้ทีม่ลีวดลายต่างๆ กนัไดม้ากมาย ยิง่ถา้เราหนัมาทดลองใชต้ะกอแบบสาํเรจ็รปูแลว้   
จะทาํใหก้ารออกแบบลวดลายโครงสรา้งการเขยีนแผนการรอ้ยเสน้ดา้ยเขา้และเหยยีบเทา้เพือ่ยก
และกดตะกอ และการทอสะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงูสามารถเรยีนรู้ไดง้า่ยและรวดเรว็  

 

 3.3  ศึกษาวิธีการทอผา้ลายดอกจอก 

 ลายดอกจอก เป็นลวดลายแบบไทยทีค่ดิขึน้มาจากการเลยีนแบบธรรมชาต ิและลายดอกจอก 
ยงัพบอยูเ่ป็นลายเครือ่งดนิเผาสงัคโลก สมยัสุโขทยั ลายดอกจอกจงึนบัวา่เป็นลายโบราณทีส่มควร
ไดร้บัการอนุรกัษเ์ป็นอยา่งยิง่   

 ประธานกลุม่ทอผา้วดัน้ําเตา้คนปจัจบุนัคอืนางพายบั บุญเหลอื ไดเ้ลา่วา่ นางทบั อภวินัท ์
ชาวบา้นน้ําเตา้ซึง่ตอนน้ีไดถ้งึแก่กรรมแลว้ เป็นคนแรกทีไ่ดท้อผา้ลายดอกจอก นําขึน้ทลูเกลา้ฯ 
ถวายใหท้อดพระเนตร และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ ทรงมพีระราชเสาวนียใ์หอ้นุรกัษผ์า้ดอกจอกไวท้ี่  
วดัน้ําเตา้อาํเภอมหาราชน้ีเป็น แหง่เดยีว  

 การทอผา้ดอกจอกนัน้ใชว้ธิกีารทอแบบ 7 ตะกอเพื่อทาํใหเ้กดิลวดลายเหลยีมนูน คลา้ย
ขนมดอกจอกบนผนืผา้ ลายจะมลีกัษณะเน้ือหนา มลีวดลายโดดเดน่มชีายครยุทีส่วยงาม ผูท้อตอ้งมี
ประสบการณ์และมคีวามชาํนาญในการเกบ็ตะกอและคดัดอกระหวา่งทอ ในอดตีชาวบา้นนิยมทอผา้
เพือ่ใชนุ่้งหม่ในชวีติประจาํวนั เช่น ผา้ซิน่ ผา้ขาวมา้ และผา้ขนหนู บดัน้ีผา้ดอกจอกไดพ้ฒันา
รปูแบบและลวดลายใหม้ลีายละเอยีดสวยงามขึน้ และนําไปดดัแปลงใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการดาํเนิน
ชวีติในปจัจบุนันําไปทาํเป็นผา้หม่ ผา้คลมุเตยีง ผา้ขนหนู ผา้เช็ดโต๊ะ ผา้คลุมไหล่ออกงาน ตดัเยบ็
เป็นเสือ้คลุมสวยงาม สทีีไ่ดร้บัความนิยมมสีคีรมี ขาว เหลอืง ชมพ ูฟ้า ผลติภณัฑผ์า้ดอกจอกน้ีหา
ซือ้ไดท้ีร่า้นจติรลดาทัว่ประเทศ 

3.3.1  ก่ีทอผา้และอปุกรณ์ส่วนสาํคญั ในการทอผา้ลายดอกจอก  

   การทอผา้ลายดอกจอกของโครงการจะเป็นการทอ แบบ 7 ตะกอโดยใชก้ีก่ระตุก
แบบหลายตะกอ โดยมกีารรอ้ยเสน้ดา้ยเขา้และเหยี ยบเทา้เพื่อยกและกดตะกอ  ซึง่ตวักีท่อผา้
ประกอบไปดว้ย 

1. โครงกี ่ทาํหน้าทีย่ดึและตดิตัง้ส่วนประกอบต่างๆ ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งทีถู่กตอ้งและ
ทาํงานได ้

2. มว้นดา้ยยนื-มว้นผา้ ทาํหน้าทีม่ว้นเสน้ดา้ยยนืเพือ่ไวใ้ชท้อตามจาํนวนตอ้งการ 
และมว้นผา้สาํหรบัผา้ทีท่อเสรจ็แลว้ 

3. ฟนัหว ี (ฟืม) ใชก้าํหนดจาํนวนเสน้ดา้ยยนืต่อหน่วยความกวา้งทีก่าํหนดเป็น
เบอร ์เช่น ฟนัหวเีบอร ์40 ในความกวา้ง 1 น้ิว จะมช่ีอฟนัหว ี20 ช่องและเมือ่รอ้ยเสน้ดา้ยเขา้ไปใน
ช่องหว ีช่องฟนัหวลีะ 2 เสน้ดา้ยรวม 40 เสน้ต่อ 1 น้ิว 



28 
 

4. ตะกอ คอืสว่นทีท่าํหน้าทีบ่งัคบัเสน้ดา้ยทีร่อ้ยอยูใ่นตาหรอืรขูองตะกอใหข้ึน้ลง 
สลบักนัไปตามลกัษณะของลายโครงสรา้งผา้ทีก่าํหนด 

อปุกรณ์ยกตะกอระบบต่างๆ  

1. ลกูรอกและคนัยกตะกอคู่ 
2. ลกูกลิง้ 

3. คนัยกและคนักด 

4. ยกลายขดิ ยกตนีจก 

5. ด๊อกบี ้
6. แจก๊การด์ 

เคร่ืองทอผา้ประกอบด้วยโครงใช้สาํหรบัยึดส่วนต่างๆ ท่ีเป็นอปุกรณ์ในการทอผา้ไว้ 

ประกอบด้วย 

1. กี ่
2. ฟืม 

3. เขาหกู 

4. ไมม้ว้นผา้และหลกัมว้นผา้ 

5. ไมส้าํหรบันัง่เวลาทอผา้ 

6. คานแขวน 

7. ดา้ยยนื 

8. กระสวย 

9. ไมแ้กนมว้นดา้ยยนื 

10. ผา้ทีท่อแลว้มว้นไวท้ีไ่ม ้

11. หลอดดา้ยพุ่ง 

12. ไมเ้หยยีบสาํหรบัดงึเสน้ดา้ยใหข้ึน้ลง 

13. ผง 
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ภาพประกอบ 15 ตวัอยา่งผา้ทอในโครงการฯ    

 

        ทีม่า: กลุม่สมาชกิโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ . (ม.ป.ป.). 
 

   3.3.2  ขัน้ตอนการทอผา้ลายดอกจอก  

   การทอผา้เริม่จากการเดนิดา้ยยนื ผกูโยงตะกอ – เทา้เหยยีบ เดนิดา้ยยนื – มว้น 
ตรวจ-ตกแต่ง รอ้ยเขา้ฟนัหว ีเตรยีมดา้ยพุ่ง รอ้ยเขา้ตะกอ หวแีละมว้นทอเป็นผนืผา้ รอ้ยเขา้ฟนัหว ี
ตรวจเสน้ดา้ย (จดัตําแหน่งตะกอ) ตรวจ-ตกแต่ง ผกูโยงตะกอ-เทา้เหยยีบ เกบ็ตะกอ เตรยีมดา้ยพุ่ง 
ทอเป็นผนืผา้ 

3.3.2.1 การคาํนวณเส้นด้าย 

    การคาํนวณเสน้ดา้ย หมายถงึ การคาํนวณปรมิารเสน้ดา้ยทีจ่ะนํามาใชก้าร
ทอซึง่จะนิยมคาํนวณหาน้ําหนกั และเบอรข์องเสน้ดา้ยจะเป็นตวัแปรสาํคญัทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นสตูรของ
การคาํนวณดงักล่าว เสน้ดา้ยทีนิ่ยมใชเ้รยีกหรอืนบักนัแพรห่ลายนัน้แบ่งออกเป็น  2 ระบบ คอื เบอร์
เสน้ดา้ยทีไ่ดจ้ากการป ัน่เสน้ใยสัน้ เช่น ดา้ยฝ้าย ไหมป ัน่ ดา้ยผสมใยสงัเคราะหแ์ละเบอรเ์สน้ด้ายที่
ไดจ้ากการสาวหรอืผลติจากใยบาง เช่น ใยไหม ใยโปลเีอสเตอร ์ใยสงัเคราะหโ์ปรตนีหรอืเซลลโูลส 

    3.3.2.2  วิธีการวิเคราะหข้์อมลูจากตวัอย่างผา้ 

    ตวัอยา่งผา้ทีม่ขีนาดกวา้งและยาวระหวา่ง 2 น้ิว x 3 น้ิว ถงึ 3 น้ิว x 5 น้ิว 
หรอืมลีกัษณะลวดลายครบ 1 รอบ ซึง่จะรวมทัง้ 1 รอบ ของสดีา้ยยนืและดา้ยพุง่ดว้ย จงึสามารถ
วเิคราะหแ์ยกรายละเอยีดขอ้มลูไดด้งัน้ี 

1. ชนิดของเสน้ดา้ยยนื – ดา้ยพุ่ง 

2. วเิคราะหห์าเบอรเ์สน้ดา้ยโดยประมาณทีใ่กลเ้คยีงทัง้ดา้ยยนืและดา้ยพุ่ง โดยดงั
เสน้ดา้ยออกมาเปรยีบเทยีบกบัเบอรท์ัว่ๆ ไป 
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3. จากขอ้ 1 ใหนํ้าเสน้ดา้ยดงักล่าวหมนุคลายเกลยีวดวู่าเป็นเกลยีวซา้ยหรอืเกลยีว
ขวาหรอืมเีสน้ดา้ยตเีกลยีวคู่ หรอืควบมากกว่า 2 เสน้ขึน้ไป 

4. นบัจาํนวนเสน้ดา้ยยนื – ดา้ยพุ่ง ต่อ 1 ตารางน้ิวโดยเฉลีย่ โดยใชแ้วน่ขยายลายผา้ 

5. นบัจาํนวนเสน้ดา้ยยนื – ดา้ยพุ่ง ใน 1 รอบส ีในกรณทีีม่กีารสลบัส ี

6. ถ่ายทอดลายจากตวัอยา่งลงบนกระดาษกรา๊ฟโดยใชแ้วน่ขยาย พรอ้มทัง้เขยีน
แผนการรอ้ยตะกอ การเหยยีบเทา้หรอืยกตะกอ และรายละเอยีดอื่นๆ ถา้มี 

7. จากขอ้ 5 จะไดข้อ้มลูของเสน้ดา้ยยนื – ดา้ยพุ่งต่อ 1 ตอน หรอื 1 รอบของดอกหรอืลาย 
8. ประมาณความกวา้งของหน้าผา้มาตรฐานการใชส้อย 

9. ระบุการรอ้ยฟนัหวเีพราะอาจมกีารรอ้ยฉบบัพเิศษนอกจากรอ้ยช่องฟนัละ 2 เสน้ 

10. ประมาณเบอรฟ์นัหวทีีใ่ช้ 
11. ระบุประเภทของกีแ่ละอุปกรณ์ทีจ่ะใชท้อ 

12. ถา้เป็นตวัอยา่งผา้ทีส่ ัง่ทอโดยกาํหนดจาํนวนความยาวและความกวา้งของผา้ไวก้จ็ะ
ใชข้อ้มลูอนัน้ีไวค้าํนวณวสัดทุีจ่ะใชท้อประมาณโดยไมต่อ้งใชข้อ้มลูจากขอ้ 8  

   3.3.2.3  การเตรียมด้ายยืนหรือเส้นยืน 

   หลงัจากการป ัน่ใส่หลอดเรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะนําดา้ยเหล่านัน้ไปใส่เครือ่งเดนิ
ดว้ย ซึง่มรีาวสาํหรบับรรจหุลอดดา้ยลงแครส่าํหรบัเดนิดา้ยต่อไป ราวน้ีมขีนาดใหญ่สามารถบรรจุ
หลอดดา้ยประมาณ 200 หลา เมือ่เดนิเสน้ดา้ยเสรจ็แลว้กจ็ะปลดเอาดา้ยออกมาจากแครแ่ละขมวด
ใหเ้ป็นลกูโซ่เพื่อป้องกนัมใิหเ้สน้ดา้ยยุง่ นําเกบ็สาํหรบัหวต่ีอไป ซึง่เรยีกวา่การเดนิดา้ยหรอืจะใชว้ธิี
เดนิดา้ยโดยไมใ่ชเ้ครือ่งกไ็ด้ 

3.3.2.4 การร้อยฟันหวีและการหวีด้าย 

   การหวดีา้ยคอืการแผ่เสน้จากลกัษณะทีเ่ป็นกําอยูใ่หก้ระจายออกเป็นแผ่นเรยีบ
เสมอกนัแลว้มว้นเกบ็เขา้แกนของกงพนัสาํหรบัตัง้บนกีต่่อไป จากนัน้จะตอ้งเอาปลายดา้นหน่ึงของ
กาํเสน้ยนืเขา้กนัฟนัหวซีึง่มฟีนัหวแีละสว่นกวา้งเท่ากบัความตอ้งการแลว้ผกูเขา้กบัแกนของกงพนั
มว้นดา้ย ในการหวดีา้ยจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้ผูป้ฏบิตัอิยา่งน้อย 2 คน คนหน่ึงมว้นกงพนั อกีคนใชพ้นั
หว ีหวดีว้ยใหเ้รยีบรอ้ยและสมํ่าเสมอกนั และนําไปขงึบนกีส่าํหรบัเกบ็ตะกอต่อไป 

    3.3.2.5 การนําด้ายขึงบนก่ี 

 เมือ่เรานําดา้ยทีห่วดีา้ยเรยีบรอ้ยแลว้ความยาวตามความตอ้งการนําเอามา
ขึน้กีท่ีจ่ะใชใ้นการทอผา้ ปลายดา้ยดา้นหน่ึงมว้นเขา้กบัเครือ่งมว้นดา้ยยนืดา้นหน้าและปลายดา้ย
ดา้นตดิกบัฟืมมว้นเขา้กบัไมม้ว้นผา้ดา้นหลงั 

3.3.2.6 การเกบ็ตะกอ 

 การเกบ็ตะกอดว้ย หมายถงึการทีเ่รานําดว้ยทีจ่ะทอขงึขึน้บนกีเ่สรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ กม็าถงึขัน้ตอนการเกบ็ตะกอโดยการเกบ็ลวดลายหรอืแบบทีเ่ราจะทอตามทีต่อ้งการผู้
เขา้กบัเทา้เหยยีบใหเ้รยีบรอ้ยก่อน เมือ่เกบ็ตะกอตามแบบทีเ่ราตอ้งการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ก็
สามารถเริม่การทอผา้ไดเ้ลย 
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 3.3.2.7 การเตรียมด้ายพุ่งหรือเส้นพุ่ง 

 นําดา้ยฝ้ายทีจ่ะใชใ้นการทอผา้ตามลวดลายทีต่อ้งการแลว้มาเขา้เครือ่งกรอ
ดา้ยเขา้กบัหลอดใหม้จีาํนวนมากตามจาํนวนทีเ่ราตอ้งการใชใ้นการทอผา้สาํหรบั ดา้ยพุง่  

 3.3.2.8 การทอผา้ 

 หลกัของการทอผา้ กค็อืการทาํใหเ้สน้ดา้ยสองกลุ่มขดักนั โดยทัง้สองกลุ่ม
ตัง้ฉากกนั เสน้ดา้ยพวกหน่ึงเรยีกวา่เสน้ดา้ยยนื และอกีพวกหน่ึงเรยีกว่าเสน้ดา้ยพุ่ง ลกัษณะของ
การขดักนัของดา้ยพุง่และดา้ยยนืจะขดักนัแบบธรรมดาทีเ่รยีกวา่ ลายขดัหรอือาจจะเพิม่เทคนิค
พเิศษเพื่อใหผ้า้มลีายสวยงามและแปลกตา 

 
 

 
 

     ภาพประกอบ 16 ตวัอยา่งการทอผา้ลายดอกจอก 

 

          ทีม่า: กลุม่สมาชกิโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ . (ม.ป.ป.). 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 ตวัอยา่งผา้ลายดอกจอกทีผ่ลติภายใตโ้ครงการฯ 

 

          ทีม่า: กลุม่สมาชกิโครงการทอผา้ในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ . (ม.ป.ป.). 
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3.3.3 วสัดท่ีุใช้ในการทอผา้ลายดอกจอก 

 วสัดุทีใ่ชใ้นการทอผา้ลายดอกจอกของ กลุม่สมาชกิ โครงการทอผา้ในพระ
บรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้นัน้ใชใ้ยฝ้ายเป็นวตัถุดบิหลกัของโครงการโดยทางโครงการจติลดาจะเป็น
ผูจ้ดัสง่เสน้ดา้ยใหโ้ครงการเพือ่ทาํการทอเป็นผา้ผนืตามออเดอรข์องทางโครงการจติลดา  

 “ ครัง้ก่อนเมือ่รเิริม่โครงการศนูยท์อใหม่ๆ  ทางโครงการไดจ้ดัใหม้กีารอบรม
และฝึกสอนการยอ้มเสน้ใยฝ้ายแต่ประสบปญัหาเกีย่วกบัคุณภาพของสทีีไ่มต่ดิคงทนจงึยกเลกิไป
ทางโครงการจงึตอ้งเป็นผูผ้ลติเสน้ใยเองและสง่ใหช้าวบา้นทอ  ” (วลิาวลัย ์วรีานุวตัน์ , ท่านผูห้ญงิ .

2556: สมัภาษณ์)   

3.3.3.1 ใยฝ้าย 

  ฝ้ายเริ่มปลกูและใชเ้ป็นใยผา้ในประเทศอนิเดยีเมือ่ประมาณ 
5,000 ปีมาแลว้และมหีลกัฐานยนืยนัไดว้า่ ประเทศอนิเดยีรูจ้กัยอ้มผา้ฝ้ายดว้ยฝาดใหส้วยงาม เมือ่
พระเจา้อเลกซานเดอร-์มหาราชมชียัชนะอนิเดยี ผา้ฝ้ายจงึเริม่แพรห่ลายเขา้ไปในกรกี  และประเทศ
อื่นๆในยโุรป 

  ประเทศองักฤษเริม่ใชฝ้้ายเป็นครัง้แรกประมาณ พ.ศ 1893-1943 

ใชท้อปนกบัขนสตัวท์าํใหผ้า้ขนสตัวม์รีาคาทีถ่กูลง ทาํความสะอาดงา่ยยิง่ขึน้ พอถงึ พ .ศ. 2184 

องักฤษจงึเริม่อุตสาหกรรมฝ้าย แต่ยงัคงสัง่เสน้ใยจากต่างประเทศ 

 ฝ้ายพนัธุเ์อเชยี นิยมปลกูมากในอนิเดยี จนี เปอรเ์ซยี เตอรก์ ีอารา
เบยี รสัเซยี และยโุรปตอนใต ้พนัธุน้ี์แตกต่างกบัพนัธุ ์อเมรกิาและอยิปิต ์จนเขา้ใจกนัวา่เป็นฝ้ายคน
ละพนัธุ ์มใียหยาบสคีอ่นขา้งเทา รปูรา่งของใยฝ้ายแตกต่างจากใยชนิดอื่นมาก เพยีงแต่ตรวจดดูว้ย
กลอ้งจลุทรรศน์จะทราบไดท้นัทวีา่เป็นใยฝ้ายหรอืไม ่ใยฝ้ายเป็นเซลลเ์ดีย่ว มรีปูทรงคลา้ยกรวย
ปลายแหลม ยาวตัง้ 1/2  ถงึ 2 น้ิว แบนเหมอืนรบิบิน้ หงกิงอกลบัไปมาไมเ่ป็นระเบยีบ มโีพลงตรง
กลางตอนปลายมกัทบึ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื ส่วนโคน ส่วนกลาง ส่วนปลาย 

3.3.3.2 คณุสมบติัของใยฝ้าย 

- ความเหนียว ของใยฝ้ายเป็นคณุสมบตัสิาํคญัมาก ใยฝ้ายมี
ความเหนียวอยูใ่นระหว่างขนสตัวแ์ละใยไหม ใยฝ้ายแต่ละเสน้รบัน้ําหนกัไดแ้ตกต่างกนัมาก ใยฝ้าย
ทีแ่ก่จดัและอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ปานกลางจะเหนียวประมาณ 4-9 กรมัต่อเดนเยอร ์

- ความมนั ตามธรรมชาตขิองใยฝ้ายสมัพนัธก์บัคณุลกัษณะ     
2 ประการของเสน้ใย ความมนัน้ีไมเ่กีย่วกบัน้ําหนกั ความยาว เสน้ผา่ศนูยก์ลาง และการพนัเป็น
เกลยีว แต่มคีวามสมัพนัธก์บัรปุรา่งของเสน้ใย ใยทีก่ลมจะมคีวามมนัมากกวา่ใยทีร่ ี  
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- ความยืดหยุ่น ใยฝ้ายแต่ละเสน้จะยดืหยุน่ไดเ้ท่าไหรน่ัน้ขึน้อยู่
กบัปรมิาณความชืน้ทีม่อียูใ่นเสน้ใย ในภาวะธรรมดาใยฝ้ายยดืออกไดป้ระมาณ 7 เปอรเ์ซนต ์มกัจะ
ไมห่ดเขา้ทีเ่ดมิ ถา้นําไปแช่น้ําจะค่อยๆ พองตวัออก เมือ่ดงึใหย้ดืออกดว้ยวธิใีดๆกต็ามจะสามารถ
หดตวัเขา้ขนาดเดมิไดท้ลีะน้อยๆ ในผนืผา้ทีม่เีสน้ใยพนักนัซบัซอ้นจะไมส่ามารถหดตวัเขา้รปูเดมิได้
เลย 

- การจดัเข้ารปูแบบได้ง่าย คณุสมบตัน้ีิเกดิจากความอ่อนนุ่ม
ของเสน้ใยทาํใหส้ามารถนํามาเกลยีว หรอืขดัเป็นผนืผา้โคง้ดดัไปมาไดต้ามลกัษณะของดา้ยและผา้
นัน้ๆ ในทางปฎบิตัใิยเซลลโูลสเช่นใยฝ้ายเกอืบจะไมม่คีณุสมบตัชินิดน้ีอยูเ่ลย แต่สามารถทาํใหเ้กดิ
ไดบ้า้ง โดยเฉพาะคเมือ่มคีวามชืน้มาก 

- ความถาวร ใยฝ้ายตามธรรมชาตเิป็นเซลลโูลสค่อนขา้งบรสิุทธิ ์
และสามารถทาํใหบ้รสิุทธิไ์ดโ้ดยการใชส้ารเคมเีพยีงเลก็น้อย มโีมเลกุลยาวมาก เชื่อมโยงตดิกนัเป็น
ผลกึทีไ่มซ่มึน้ําเป็นระยะๆ ไมส่ามารถแยกเซลลโูลสของใยฝ้ายออกมาเป็นโมเลกุลเลก็ได ้ดงันัน้ใย
ฝ้ายจงึถาวรมาก เมือ่มคีวามชืน้เพิม่ขึน้ใยกย็ิง่เหนียวมากขึน้ ช่วยใหฝ้้ายทนต่อการซกัฟอกไดด้ี  

- การดซึูมของเหลว ฝ้ายดบิมขีีผ้ ึง้และสารประกอบเป๊กตนิหุม้
อยูภ่ายนอก ทาํใหเ้กดิสะทอ้นน้ํา ดดูน้ําไดอ้ยา่งชา้ๆถา้เอาสารหุม้ภายนอกออกใหห้มดดว้ยสารฟอก
ขาวเจอืจางจนกระทัง่ใยเป็นสคีรมีอ่อนๆ ใยฝ้ายจะเป็นเซลลโูลสบรสิุทธิ ์ดดูน้ําและเปียกตลอดทัง้
เสน้ใยอยา่งรวดเรว็ (อจัฉราพร ไศละสตู. 2522: 37-39) 
 

4. ผา้ทอดอกจอกในต่างแดน 

 ผา้ทอทีม่ลีกัษณะลายทอเหมอืนกบัผา้ลายดอกจอกในไทยนัน้ มชีื่อว่า วาฟเฟิลแฟบรคิ 
(waffle fabric) หรอืเป็นทีรู่จ้กัในชื่อวาฟเฟิลวฟี แฟบรคิ (waffle weave fabric) หรอื ฮนัน่ีคอมบ ์
แฟบรคิ (honey comb fabric) โดยในต่างประเทศนัน้ เสน้ใยทีท่อ (woven) โดยการนําเสน้ยนืและ
เสน้พุง่มาสานขดักนัเป็นลายสีเ่หลีย่ม ซึง่มลีกัษณะคลา้ยขนมวาฟเฟิล จงึเป็นทีม่าของชื่อดงักล่าวมี
ชื่อเรยีกการทอลกัษณะน้ีว่าการทอแบบดอบบี ้( Dobby Weaving) 

 ในต่างประเทศ ผา้วาฟเฟิล สามารถนําไปใชไ้ดห้ลายรปูแบบ โดยทัว่ไปจะทอสอ่ีอน
โดยเฉพาะสขีาว ผา้ทอวาฟเฟิลมคีณุสมบตัซิมึซบัน้ําและระบายอากาศไดด้ ีผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบ
จากผา้วาฟเฟิลทาํใหเ้พิม่คุณสมบตัซิบัน้ําไดด้ ีแหง้เรว็ นิยมนําไปใชผ้ลติเสือ้คลุมอาบน้ํา ผา้เชด็มอื 
ผา้เชด็จาน ชุดนอน ฯลฯ (What is Waffle Cloth?. 2555: ออนไลน์) 

 4.1 การทอแบบดอบบี ้( Dobby Weaving) 

 การทอแบบดอบบี ้(Dobby Weaving)  เป็นการทอใหเ้กดิลวดลายรปูทรงเรขาคณติ เช่น 
จดุ สีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม แถบยาว หรอืลายดอกเลก็ จาํนวนของตะกอจะแตกต่างไปตามความ
ซบัซอ้นของแบบ(ดสินีย ์สงิหวรเศรษฐ.์ 2552: 60) 
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5. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ 
5.1 ศึกษาแนวคิดการออกแบบผา้ทอลายดอกจอก  

 ลายดอกจอกเป็นศลิปะลวดลายแบบไทยทีค่ดิขึน้มาจากลวดลายธรรมชาต ิซึ่งเลยีนแบบ
มาจากดอกจอก ซึง่มลีกัษณะเป็นของใบซอ้นกนัเป็นชัน้  เมือ่มองผา้ทอลายดอกจอกจากดา้นบนจะ
มลีกัษณะเป็นลวดลายเหลีย่มนูนคลา้ยขนมดอกจอกบนผนืผา้ ลายจะมลีกัษณะเน้ือหนามลีวดลาย
โดดเด่นและมชีายครยุที่สวยงาม เมือ่ถูกนํามาทาํเป็นลายผา้ทอจงึทาํใหม้ีลกัษณะพเิศษทีไ่มเ่หมอืน
ผา้ทอชนิดอื่นๆ และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผา้ทอวดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา  

 คณุลกัษณะสาํคญัของผา้ทอลายดอกจอกทีต่่างจากผา้ทอประเภทอื่นๆ คอื โครงสรา้ง  
การทอของผา้ทอจะหลวมและลอยทาํใหเ้กดิมติขิองพืน้ผวิผา้ นอกจากนัน้ดา้นการใชง้านทาํใหผ้า้
สามารถระบายความชืน้และความรอ้นไดด้ ีนอกจากน้ีเสน้ดา้ยทีนํ่ามาขดักนัเป็นลาย จะขดัสานกนั
อยา่งหลวมๆ ทาํใหเ้กดิความนุ่มและผวิสมัผสัทีด่ ี

 เน่ืองจากคณุสมบตัทิีส่ามารถระบายความชืน้และความรอ้นไดด้ ีและมผีวิสมัผสัทีนุ่่ม ผา้
ทอลายดอกจอกจงึนิยมนํามาทาํเป็นผา้คลมุสว่นบนของสตรใีนสมยัก่อน นอกจากน้ียงัพบวา่มกีาร
นําผา้ทอลายดอกจอกมาทาํเป็นผา้เชด็ตวั ผา้หม่ อกีดว้ย 

5.2 แนวคิดด้านการออกแบบและเทคนิคการสร้างผิวผา้  

 การออกแบบลวดลายผา้ (Textile design ) เป็นสิง่ทีห่น่อยงานดา้นการผลติสิง่ทอได้
พยายามประสานงานและระดมความคดิจนไดว้สัดสุาํเรจ็รปูใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดนํ้าไปใช ้ซึง่นอกจาก
ตอ้งเน้นเรือ่งความสวยงามแลว้ยงัตอ้งเพิม่เตมิเรือ่งเทคนิคเพื่อแสดงถงึรสนิยมทีด่อีกีดว้ย 

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะเลอืกซือ้ตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการใช ้ซึง่ผูบ้รโิภคจะตอ้งตดัสนิใจ
ระหวา่งความเหมาะสมของผา้กบักาํลงัทางเศรษฐกจิของตนเอง จะใชค้วามพงึพอใจอยา่งเดยีวไมไ่ด้
ตอ้งคาํนึงถงึกําลงัซือ้ของตนเองดว้ย 

 เมือ่พจิารณาผลติภณัฑส์ิง่ทอทีม่ลีวดลายทีผ่ลติออกจาํหน่ายปจัจบุนัเหน็วา่มคีวาม
แตกต่างกนัเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ 

5.2.1 ลวดลายท่ีเกิดจากสี 

แมจ้ะเป็นสขีาวบนพืน้ขาวกย็งัปรากฏเป็นลายใหเ้หน็อยา่งชดัเจน เมือ่นําผา้ทีม่ ี
ลวดลายน้ีไปทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหล้วดลายหลดุออกไป ผา้นัน้ยงัคงเป็นผนืผา้อยู ่ใชป้ระโยชน์ใช้
สอยไดโ้ดยเรยีกลวดลายประเภทน้ีว่า ลวดลายตกแต่ง โดยสว่นมากเกดิจากการยอ้มและการพมิพ์
พลกิแพลง จงึปรากฏมผีา้นบัพนัชิน้จาํหน่ายโดยทัว่ไป 

5.2.2 ลวดลายท่ีเกิดจากการสอดคล้องหรือขดักนัของเส้นด้าย  

ทาํใหเ้กดิรปูแบบต่างๆกนับนผวิผา้จงึดงึเอาเสน้ดา้ยทีเ่ป็นลวดลายออก ผา้บรเิวณนัน้
จะขาดหรอืเป็นรใูชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้ลวดลายประเภทน้ีเรยีกวา่ ลวดลายโครงสรา้ง 
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ลวดลายตกแต่งนัน้ไมใ่ช่วสัดุแต่การตกแต่งวสัดุ ตอ้งการเน้ือทีส่าํหรบัตกแต่ง เลอืก
ลกัษณะของลวดลาย เช่น เสน้ รปู บางทรีวมสดีว้ย ทาํใหเ้หมาะสมกบัวสัดทุีต่อ้งการผลติ (อจัฉรา
พร ไศละสตู. 2526: 3) 

การออกแบบการทอเพือ่ใหเ้กดิลวดลายบนเน้ือผา้มกีระบวนการแตกต่างกนัไป      
ซึง่สามารถแบ่งโครงสรา้งออกเป็น 2 ชนิดคอื 

5.2.3 ผา้ทอแบบธรรมดา (Plain design) แสดงลวดลายตามความสวยงามของผา้ 

ดว้ยวธิกีารขดัเสน้ดา้ยต่างแบบกนั ทาํใหล้กัษณะของผา้ทีม่องเห็นมคีวามแตกต่างกนั เช่น 
1.1 ใชจ้าํนวนดา้ยยนืและดา้ยพุง่ในหน่ึงตารางเซนตเิมตรใหแ้ตกต่างกนั  

1.2 ใชช้นิดและขนาดของเสน้ดา้ยทัง้ทีเ่ป็นเสน้พุง่และเสน้ยนืต่างกนั วธิกีารเรยีง
ตวัเสน้ดา้ยในผนืผา้ใหแ้ตกต่างกนัออกไป จะทาํใหไ้ดล้กัษณะของผา้ออกไปอกีเป็นรอ้ยๆชนิด 

5.2.4 ผา้ทอแบบย้อมเส้นด้าย (Color woven fabric) ผา้ยอ้มสทีีม่อียูใ่นปจัจบุนัมี
วธิกีาร 2 วธิ ีคอื ทอดว้ยดา้ยดบิแลว้นําไปยอ้มส ีอาจปรากฏเป็นลวดลายแบบต่างๆ หรอืยอ้มสพีืน้
และยอ้มเสน้ดา้ยใหเ้ป็นสต่ีางๆ นําเสน้ดา้ยยอ้มสมีาออกแบเรยีงเสน้ดา้ยและขดัดา้ยวธิต่ีางๆ จะได้
ผา้ทีม่คีวามสวยงามต่างกนัอกีหลายแบบ ซึง่มคีวามหลากหลายทีส่มัผสัดว้ยผวิสมัผสัและทางการ
มองเหน็(อจัฉราพร ไศละสตู. 2526: 3) 

5.3 ศึกษาแนวคิดการออกแบบและแนวโน้มแฟชัน่เทรนดแ์ฟชัน่ปี 2014-2015 

5.3.1 ทฤษฏีการออกแบบ 

การออกแบบหมายถงึการถ่ายทอดความคดิ จนิตนาการ เพือ่สรา้งสรรคส์รรพสิง่ต่างๆ
ใหเ้ป็นรปูธรรม ทีม่รีปูลกัษณ์งดงาม และมคีวามเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยตามวตัถุประสงคท์ี่
กาํหนด (วรพงศ ์วรชาตอุิดมพงศ์. 2551: 57) 
  การออกแบบ (Design) หมายถงึ การถ่ายทอดรปูแบบจากความคดิออกมาเป็นผลงาน
หรอืวธิกีารทีผู่อ้ ื่นสามารถมองเหน็ รบัรู ้หรอืสมัผสัได ้เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในผลงานหรอืวธิกีาร
รว่มกนั การออกแบบจงึไมไ่ดมุ้ง่เน้นเฉพาะผลงานหรอืชิน้งาน แต่จะเน้นถงึวธิกีารในการทาํงาน
ต่างๆ ดว้ย การออกแบบจงึเป็นการใชค้วามคดิสรา้งสรรคท์ัง้ 4 ลกัษณะ คอื ความคดิรเิริม่ ความ
คลอ่งในการคดิ ความยดืหยุน่ในการคดิ และความคดิละเอยีดลออ โดยเฉพาะความคดิรเิริม่นัน้จะ   
มสีว่นสาํคญัในการสรา้งและพฒันาผลติภณัฑใ์หมท่ีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพสงู กลายเป็น
นวตักรรมหรอืเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีม่ปีระโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ 
  การออกแบบผลติภณัฑ ์(Product Design) คอื การออกแบบสิง่ของเครือ่งใชเ้พื่อ
นํามาใชส้อยในชวีติประจาํวนั โดยเน้นการผลติจาํนวนมากในรปูสนิคา้ไปสูผู่บ้รโิภค (Consumer)   
ในวงกวา้งโดยทีร่ปูแบบและคณุภาพของผลติภณัฑจ์ะเป็นปจัจยัสาํคญัในการจงูใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิ
ความตอ้งการและยนิดทีีจ่ะจา่ยเงนิเพือ่ซือ้ผลติภณัฑน์ั ้น การออกแบบผลติภณัฑม์ปีจัจยัสาํคญัที่
เกีย่วขอ้ง 4 ประการ ดงัน้ี 
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   1. การออกแบบทีส่มัพนัธก์บัคุณภาพของผลติภณัฑ ์การออกแบบผลติภณัฑต์อ้ง
พจิารณาถงึคุณภาพของผลติภณัฑเ์ป็นประการแรก เพื่อจะไดอ้อกแบบใหไ้ดค้วามคงทน ถาวร และ
เหมาะสมกบัการใชง้านผลติภณัฑน์ัน้ เพราะการออกแบบจะตอ้งคาํนึงถงึวสัดุทีใ่ช ้อายกุารใชง้าน
และคุณภาพของผลติภณัฑไ์ปพรอ้มกนั เพื่อใหผ้ลติภณัฑน์ัน้มคีุณภาพตามเป้าหมายของการผลติ  
   2. การออกแบบทีส่มัพนัธก์บัวสัดุและกระบวนการผลติ การออกแบบผลติภณัฑ์
ประเภทสิง่ของเครือ่งใชเ้พื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑจ์าํนวนมาก มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื เครือ่งจกัรกล 
หรอืเครือ่งทุ่นแรงอื่นๆ ดงันัน้ ในการออกแบบจงึตอ้งพจิารณาถงึวสัดแุละกระบวนการผลติไปพรอ้ม
กนั เพราะวสัดอุยา่งหน่ึงอาจจะตอ้งใชเ้ครือ่งมอืเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านัน้  
   3. การออกแบบทีส่มัพนัธก์บัความตอ้งการของผูบ้รโิภค หน้าทีใ่ชส้อยของผลติภณัฑ์
แต่ละชิน้เป็นสิง่จาํเป็นทีผู่อ้อกแบบจะตอ้งพจิารณาและทาํความเขา้ใจโดยเฉพาะหน้าทีใ่ชส้อยหลกั
ของผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดยพจิารณาใน 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

- ความตอ้งการทีส่อดคลอ้งกบัชวีติความเป็นอยู ่เป็นความตอ้งการทีเ่หมาะสม
กบัวฒันธรรมและรสนิยมในการใชผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆ 

- ความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ ในกรณทีีส่ภาพทางเศรษฐกจิอยูใ่นภาวะ
ตํ่ากว่าการออกแบบผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพสงูจะกลายเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย หรอืเน้นความงามทางการ
ออกแบบมากเกนิไป ทาํใหผ้ลติภณัฑน์ัน้มรีาคาสงู เป็นการออกแบบทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคในภาวะดงักลา่ว 
   4. การออกแบบทีม่คีุณค่าทางความสวยงาม ผูอ้อกแบบผลติภณัฑน์อกจากจะมี
ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นประการสาํคญัแลว้ ยงัตอ้งตระหนกัถงึความสวยงาม ความทนัสมยัของ
ชิน้งานดว้ย ดงันัน้การออกแบบชิน้งานแต่ละชิ้นจะตอ้งมคีวามประณตีบรรจง ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้งึจะ  
มคีณุคา่ทางดา้นความสวยงาม 
 การออกแบบมหีลกัการพืน้ฐานคอื การใชอ้งคป์ระกอบศลิป์ไดแ้ก่ จดุ เสน้ รปูรา่ง รปูทรง 
น้าหนกั ส ีและพืน้ผวิ นํามาจดัวางเพื่อใหเ้กดิความสวยงาม โดยมหีลกัการจดัวาง ดงัน้ี 
   1. ความเป็นหน่วย (Unit) ในการออกแบบชิน้งานแต่ละชิน้งาน ผูอ้อกแบบจะตอ้งคดิ
ภาพรวมของงานทัง้หมดใหอ้ยูใ่นหน่วยเดยีวกนั เป็นกลุม่เป็นกอ้น หรอืมคีวามสมัพนัธก์นั แลว้
พจิารณาสว่นยอ่ยลงไปตามลาํดบั 
   2. ความสมดลุ (Balancing) ความสมดลุหรอืความถ่วงเป็นหลกัการทัว่ไปของงาน
ศลิปะ ความรูส้กึทางสมดุลของงานเป็นความรูส้กึและความคดิในเรือ่งของความงามของสิง่นัน้ๆ   
ซึง่หลกัของความสมดุลแบ่งออกได ้4 ประการ คอื 

- ความสมดลุในลกัษณะเท่ากนั (Symmetry Balancing) คอืมลีกัษณะเป็นซา้ย 
ขวา หรอืบน-ลา่ง เป็นความสมดลุทีม่องดแูลว้เขา้ใจงา่ย 
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- ความสมดลุในลกัษณะไมเ่ท่ากนั (Non-Symmetry Balancing) คอื มลีกัษณะ
สมดุลกนัในตวัเองโดยไมจ่าํเป็นจะตอ้งเท่ากนั แต่มองแลว้เกดิความรูส้กึสมดุลกนั ความสมดุลแบบ
น้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งทดลองดใูหแ้น่ใจในความรูส้กึของผูพ้บเหน็อื่นๆ ไดแ้ก่ ความสมดุลทีเ่กดิใน
ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั เช่น ใชค้วามสมดุลตวัผวิ แสง-เงา หรอืส ีเป็นตน้ 

- จดุศูนยถ่์วง (Gravity Balance) การออกแบบวตัถุสิง่ของทีจ่ะตอ้งใชง้าน
ประเภทตอ้งการการทรงตวั ผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถงึจดุศูนยถ่์วงคอื ไมโ่ยกเอยีงหรอืรูส้กึไมม่ ัน่คง 
แขง็แรง ดงันัน้ สิง่ใดทีต่อ้งมจีดุศูนยถ่์วง ผู้ออกแบบจะตอ้งระมดัระวงัใหม้าก เช่น การออกแบบโต๊ะ
และเกา้อีจ้ะตอ้งตัง้ตรง ขาทัง้สีต่อ้งมัน่คงเท่าๆ กนั เป็นตน้ 

- ความสมัพนัธท์างศลิปะ (Relativity of arts) เป็นเรือ่งความรูส้กึทีส่มัพนัธก์นั
จงึตอ้งพจิารณาขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

- การเน้นหรอืจดุสนใจ ผูอ้อกแบบจะตอ้งมจีุดเน้นใหเ้กดิสิง่ทีป่ระทบัใจแก่ผูพ้บ
เหน็ จดุเด่นจงึควรมเีพยีงจดุเดยีว 

- จดุสาํคญัรอง มลีกัษณะคลา้ยกบัจดุเน้นแต่มคีวามสาํคญัรองลงไป ซึง่อาจจะ
เป็นรองสว่นที ่1 หรอืสว่นที ่2 จดุสาํคญัรองจะช่วยใหเ้กดิความลดหลัน่ของผลงานทีอ่อกแบบจน
กลายเป็นรปูแบบผลติภณัฑท์ีน่่าสนใจ 
   3. จงัหวะ (Rhythm) จากหลกัการทีว่า่สิง่ใดทีส่มัพนัธก์นั สิง่นัน้ๆ ยอ่มมจีงัหวะมรีะยะ
ความถี-่หา่งในตวัมนัเอง หรอืในสิง่แวดลอ้มทีส่มัพนัธก์นัอยู ่การเกดิจงัหวะในการออกแบบจะใชเ้สน้ 
ส ีเงา ช่วงจงัหวะของการตกแต่ง แสงไฟ ลวดลายทีม่คีวามสมัพนัธก์นั เพื่อใหเ้กดิคุณคา่ทางความ
งาม 
   4. ความแตกต่าง (Contrast) ความรูส้กึแตกต่างจะช่วยใหม้กีารเคลื่อนไหวไมซ่ํ้าซาก
เกนิไป หรอืเกดิความเบื่อหน่าย จาํเจ ผูอ้อกแบบยคุใหมม่กัจะหาทางใหเ้กดิความรูส้กึขดักนัหรอืตดั
กนั เพือ่เพิม่รสชาตจิากความขดักนัในจดุใดจดุหน่ึง 
   5. ความกลมกลนื (Harmonies) เป็นการพจิารณาในภาพรวมของผลงานทัง้หมดแม้
จะมบีางอยา่งทีแ่ตกต่างกนั เช่น การใชส้ ีการใชผ้วิ การใชเ้สน้ทีข่ดักนั เป็นตน้ ความรูส้กึสว่นน้อยน้ี
ถา้ไมท่าํใหส้ว่นรวมเสยีหายกถ็อืวา่เกดิความกลมกลนืกนัในสว่นรวม ความกลมกลนืทีเ่ป็นพืน้ฐาน
ทางศลิปะ ไดแ้ก่ เสน้ แสง เงา รปูทรง ขนาด ผวิ และส ี
  5.3.2 สี 

  ส ีหมายถงึ แสงทีม่ากระทบวตัถุแลว้สะทอ้นเขา้ตาเราทาํใหเ้หน็เป็นสต่ีางๆ การทีเ่รา
มองเหน็วตัถุเป็นสใีดๆ ได ้ เพราะวตัถุนัน้ดดูแสงสอีื่นสะทอ้นแต่สขีองมนัเอง  เช่น  วตัถุสแีดง  เมือ่
มแีสงส่องกระทบกจ็ะดดูทุกสสีะทอ้นแต่สแีดงทาํใหเ้รามองเหน็เป็นสแีดง เรารบัรูส้ไีดเ้พราะเมือ่สาม
รอ้ยกวา่ปี ทีผ่า่นมา ไอแซก นิวตนั ไดค้น้พบ ว่าแสงสขีาวจากดวงอาทติยเ์มือ่หกัเหผ่านแท่งแกว้
สามเหลีย่ม(Prism) แสงสขีาวจะกระจายออกเป็นสรีุง้เรยีกว่า สเปคตรมั ม ี7 ส ีไดแ้ก่ มว่ง คราม  
น้ําเงนิ เขยีว เหลอืง สม้ แดง และไดม้กีําหนดใหเ้ป็นทฤษฎสีขีองแสงขึน้ ความจรงิสรีุง้เป็น
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ปรากฏการณ์ ตามธรรมชาตซิึง่เกดิขึน้และพบเหน็กนับ่อยๆ อยูแ่ลว้โดยเกดิจากการหกัเหของ
แสงอาทติยห์รอืแสงสวา่งเมือ่ผา่นละอองน้ําในอากาศ ซึง่ลกัษณะกระทบต่อสายตาใหเ้หน็เป็นสมีผีล
ถงึจติวทิยาคอืมอีาํนาจใหเ้กดิความเขม้ของแสงทีอ่ารมณ์และความรูส้กึได ้การทีไ่ดเ้หน็สจีากสายตา  
สายตาจะสง่ความรูส้กึไปยงัสมองทาํใหเ้กดิความรูส้กึต่างๆ ตามอทิธพิลของส ีเช่น สดชื่น เรา่รอ้น 
เยอืกเยน็ หรอืตื่นเตน้ มนุษยเ์ราเกีย่วขอ้งกบัสต่ีางๆ อยูต่ลอดเวลาเพราะทุกสิง่ทีอ่ยูร่อบตวันัน้ลว้น
แต่มสีสีนัแตกต่างกนัมากมาย 
  5.3.3 สีกบัการออกแบบ 

  ผูส้รา้งสรรคง์านออกแบบจะเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้โีดยตรง มณัฑนาคดิคน้สี
ขึน้มาเพือ่ใชใ้นงานตกแต่ง คนออกแบบฉากเวทกีารแสดงจะคดิคน้สเีกีย่วกบัแสง จติรกรกจ็ะคดิคน้
สขีึน้มาระบายใหเ้หมาะสมกบั ความคดิและจนิตนาการของตน แลว้ตวัเราจะคดิคน้สขีึน้มาเพือ่ความ
งามความสขุสาํหรบัเรามไิดห้รอืสทีีใ่ชส้าํหรบัการออกแบบนัน้ ถา้เราจะใชใ้หเ้กดิความสวยงามตรง
ตามความตอ้งการของเรา มหีลกัในการใชก้วา้งๆ อยู ่2 ประการ คอื การใชส้กีลมกลนืกนัและการใช้
สตีดักนั 

  การใชส้กีลมกลนืกนั การใชส้ใีหก้ลมกลนืกนัเป็นการใชส้หีรอืน้ําหนกัของสใีหใ้กลเ้คยีง
กนัหรอืคลา้ยคลงึกนัเช่น การใชส้แีบบเอกรงคเ์ป็นการใชส้สีเีดยีวทีม่ ีน้ําหนกัอ่อนแก่หลายลาํดบัการ
ใชส้ขีา้งเคยีงเป็นการใชส้ทีีเ่คยีงกนั 2 – 3 ส ีในวงส ีเช่น สแีดง สสีม้แดง และสมีว่งแดง การใชส้ี
ใกลเ้คยีงเป็นการใชส้ทีีอ่ยูเ่รยีงกนัในวงสไีมเ่กนิ 5 ส ีตลอดจนการใชส้วีรรณะรอ้นและวรรณะเยน็ 

(warm tone colors and cool tone colors) ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 

  การใชส้ตีดักนั สตีดักนัคอืสทีีอ่ยูต่รงขา้มกนัในวงจรส ีการใชส้ใีหต้ดักนัมคีวามจาํเป็นมาก
ในงานออกแบบ เพราะ ช่วยใหเ้กดิความน่าสนใจในทนัททีีพ่บเหน็ สตีดักนัอยา่งแทจ้รงิมอียูด่ว้ยกนั 
6 คูส่ ีคอื 

  1. สเีหลอืง ตรงขา้มกบั สมีว่ง 

  2. สสีม้ ตรงขา้มกบั สน้ํีาเงนิ 

  3. สแีดง ตรงขา้มกบั สเีขยีว 

  4. สเีหลอืงสม้ ตรงขามกบั สมีว่งน้ําเงนิ 

  5. สสีม้แดง ตรงขา้มกบั น้ําเงนิเขยีว 

  6. สมีว่งแดง ตรงขา้มกบั สเีหลอืงเขยีว 

 การใชส้ตีดักนั ควรคาํนึงถงึความเป็นเอกภาพดว้ย วธิกีารใชม้หีลายวธิ ีเช่น ใชส้ใีหม้ี
ปรมิาณต่างกนัเช่น ใชส้แีดง 20 % สเีขยีว 80% หรอื ใชเ้น้ือสผีสมในกนัและกนัหรอืใชส้หีน่ึงสใีด
ผสมกบัสคีูท่ ีต่ดักนัดว้ยปรมิาณเลก็น้อยรวมทัง้การเอาสทีีต่ดักนัมาทาํใหเ้ป็นลวดลายเลก็ ๆ สลบักนั 
ในผลงานชิน้หน่ึงอาจจะใชส้ใีหก้ลมกลนืกนัหรอืตดักนัเพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอือาจจะใชพ้รอ้มกนั
ทัง้ 2 อยา่ง ทัง้น้ีแลว้แต่ความตอ้งการและความคดิสรา้งสรรคข์องเราไมม่หีลกัการหรอืรปูแบบที่
ตายตวั ในงานออกแบบ หรอืการจดัภาพหากเรารูจ้กัใชส้ใีหม้สีภาพโดยรวมเป็นวรรณะรอ้น หรอื
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วรรณะเยน็ เราจะสามารถควบคมุและสรา้งสรรคภ์าพใหเ้กดิความประสานกลมกลนื งดงามไดง้า่ย
ขึน้เพราะสมีอีทิธพิลต่อ มวล ปรมิาตร และช่องว่าง สมีคีุณสมบตัทิีท่าํใหเ้กดิความกลมกลนื หรอื
ขดัแยง้ได ้สสีามารถขบัเน้นใหใ้หเ้กดิ จดุเด่น และการรวมกนัใหเ้กดิเป็นหน่วยเดยีวกนัได ้เราใน
ฐานะผูใ้ชส้ตีอ้งนําหลกัการต่างๆ ของสไีปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายในงานของเราเพราะ
สมีผีลต่อการออกแบบ คอื 

  1. สรา้งความรูส้กึ สใีหค้วามรูส้กึต่อผูพ้บเหน็แตกต่างกนัไป ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
ประสบการณ์และภมูหิลงัของแต่ละคนสบีางสสีามารถรกัษาบาํบดัโรคจิตบางชนิดได ้การใชส้ภีายใน
หรอืภายนอกอาคาร จะมผีลต่อการสมัผสัและสรา้งบรรยากาศได้  

  2. สรา้งความน่าสนใจ สมีอีทิธพิลต่องานศลิปะการออกแบบจะช่วยสรา้งความ
ประทบัใจและความน่าสนใจเป็นอนัดบัแรกทีพ่บเหน็ 

  3. สบีอกสญัลกัษณ์ของวตัถุ ซึง่เกดิจากประสบการณ์หรอืภมูหิลงั เช่น สแีดง
สญัลกัษณ์ของไฟหรอือนัตราย สเีขยีวสญัลกัษณ์แทนพชื หรอืความปลอดภยั เป็นตน้ 

  4. สช่ีวยใหเ้กดิการรบัรู ้และจดจาํ งานศลิปะการออกแบบตอ้งการใหผู้พ้บเหน็เกดิการ
จดจาํในรปูแบบ และผลงาน หรอืเกดิความประทบัใจ การใชส้จีะตอ้งสะดดุตาและมเีอกภาพ  

 ประโยชน์ของส ีสมีปีระโยชน์ในดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์คอื ช่วยใหเ้กดิความสวยงาม 
และป้องกนัการกดัรอ่น นอกจากน้ีแลว้ สทีาํใหเ้กดิความรูส้กึต่าง ๆ เช่น ขนาดของผลติภณัฑท์าํให้
ดใูหญ่ขึน้หรอืเลก็ลง น้ําหนกัทาํใหรู้ส้กึว่าหนกัขึน้หรอืเบาลง ความแขง็แรงทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่า
แขง็แรงมากหรอืแขง็แรงน้อย อุณหภมูทิาํใหรู้ส้กึรอ้นหรอืเยน็ ความสะอาด ทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่า
สะอาดน่าใชค้วามสงา่งามของผลติภณัฑ ์เพือ่ดงึดดูความสนใจใหแ้ก่ลกูคา้เป็นตน้สยีงัใชป้ระโยชน์
ในการผลติสิง่ต่างๆ ไดอ้กีมากมาย เช่น ผลติแผนภมู ิแผนภาพ แผนสถติ ิภาพโฆษณา การ
ประดษิฐอ์กัษร  การวาดภาพเป็นตน้ เพื่อเป็นสื่อความหมายและจติวทิยา 

  5.3.4 แนวคิดในการออกแบบ 

  แนวคดิในการออกแบบหรอืแรงบนัดาลใจในการออกแบบไดม้าจาก 3 ประเดน็ใหญ่ๆ 
คอื 

  1. แนวคดิทีส่บืเน่ืองจากธรรมชาต ิ(Inspiration by Nature) หมายถงึ สิ่งมชีวีติและ
สิ่งไมม่ชีวีติ ธรรมชาตเิป็นสิง่ทีม่นุษยไ์มส่ามารถกาํหนดไดแ้ต่จะเกดิขึน้เองตามวฏัจกัรของมนัเอง 
ปจัจบุนัความเจรญิทางเทคโนโลยมีมีากขึน้ มนุษยจ์งึแสวงหาสิง่ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิดว้ยการใช้
เวลาว่างท่องเทีย่วกบัธรรมชาต ิหลกีหนีจากตวัเมอืง ห่างไกลความเจรญิและตกึรามบา้นช่องทีแ่ขง่
กนัสงูตระหงา่นอยูใ่นเมอืง ทาํใหม้นุษยห์นัมาใชว้สัดธุรรมชาตเิพือ่สดความตงึเครยีดสาํหรบัการ
ดาํเนินชวีติทีเ่ครง่เครยีดดงัน้ี 

- วสัดุทางธรรมชาต ิไดแ้ก่ ไมแ้ละไมเ้องกส็ามารถแยกไดเ้ป็น ตน้ไม ้ท่อนไม ้
แท่นไม ้กิ่งไม ้ไมอ้ดั ดว้ยการนํามาประยกุตใ์ชก้บัเครือ่งมอืเครือ่งจกัรต่อไป 
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- วสัดุประเภทกึง่ธรรมชาต ิคอื โลหะ ไดแ้ก่ ทอง เงนิ ทองขาว เหลก็ ดบุีก 
ทองเหลอืง ทองแดง อลมูเินียม สแตนเลส ฯลฯ ซึง่เป็นผลผลติทีม่าจากธรรมชาต ิทีเ่ป็นวตัถุดบิ
ประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่งจกัรอุตสาหกรรมแทนแรงงานในการผลติ 

- วสัดปุระเภทประยกุต ์คอื วสัดทุีไ่มไ่ดเ้กดิจากธรรมชาต ิเช่น พลาสตกิ ไดจ้าก
การนําปิโตเลยีมมาผา่นกระบวนการทางเคม ีใชส้ารเคมผีสมกนัจนเป็นเมด็พลาสตกิ นําไปหลอม
แลว้หล่อเป็นรปูรา่งไดต้ามตอ้งการ 

 องคป์ระกอบทางการออกแบบ (Element of design) ทีม่อียูใ่นบรรยากาศภายนอกทีอ่ยู่
อาศยั ทอ้งฟ้าเป็นสิง่แรกทีม่นุษยส์มัผสั โดยเปรยีบไดก้บับรเิวณว่าง (Space) รปูทรง (Form) ทีม่ ี
อยูใ่นธรรมชาต ิไดแ้ก่ ทรงกลมของดวงอาทติย ์หรอืทรงอสิระของกอ้นเมฆ หรอืส ี(Color) ทีอ่ยู่
รว่มกนัอยา่งกลมกลนืในธรรมชาตทิีม่คีวามสวยสดงดงามและใหค้วามสดชืน่ การนําลวดลาย 
(Pattern) ทีเ่กดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตมิาใช ้ไดแ้ก่ ดวงดาวบนทอ้งฟ้า รอ่งน้ําไหลบนพืน้
ทราย แขนงของกิง่ไม ้ลายของเปลอืกไม ้ฯลฯ นกัออกแบบไดนํ้าความเป็นธรรมชาตสิูแ่รงบนัดาลใจ
ในการออกแบบซึง่จะสามารถเหน็ไดถ้งึความสมดลุ (Symmetry) ในเรือ่งต่างๆในการจดัองคป์ระกอบ
ทางศลิปะ ไดแ้ก่ ส ีรปูรา่ง ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ การสอ่งกลอ้งจลุทรรศน์มกัจะพบความ
สมดุลทีเ่สมอภาค (Bilateral Symmetry) ซึง่เป็นสมดุลทีม่นุษยค์ุน้เคย หรอืการมองเหน็และรบัรู้
เกีย่วกบัความสมดุลทีเ่ป็นไปตามรศัมขีองวงกลม (Radial Symmetry) ทีไ่ดจ้ากการผา่เหด็ดภูาพตดั 
(Cross Section) ในพชืบางชนิด พบวา่มรีปูทรงเกลยีว (Spiral Form) โดยเกดิจากการพนักนัของ
กิง่กา้นสาขาของตน้ไม ้หรอืรปูทรงเรขาคณติ (Geometrical Form) ทีไ่ดจ้ากโครงสรา้งของดอกไมท้ี่
ประกอบดว้ยกลบีดอกทีม่ลีกัษณะซํ้ากนั กลบีดอกทีม่ลีกัษณะซํา้กนัเป็นรอ้ยเป็นทีม่าของลวดลาย
ทางคณติศาสตร ์และนําไปสูโ่ครงสรา้งของงานออกแบบทีเ่ป็นแบบอยา่งในการยดึเหน่ียวและเกาะ
เกีย่วกนัของธรรมชาต ิไดแ้ก่ โครงสรา้งทีไ่ดจ้ากตน้ไม ้ใยแมงมมุ หรอืการรวมตวักนัของเซลใน
รา่งกายมนุษยเ์มือ่มองผา่นกลอ้งจลุทรรศน์ ในขณะเดยีวกนั สขีองแมลง ผเีสือ้ ทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค์
ใหแ้มลงเหลา่น้ีตอ้งซ่อนตวั ป้องกนัศตัร ูหรอืการทีม่สีสีดใสเพือ่เรยีกรอ้งความสนใจจากเพศตรงขา้ 

  2. แนวความคดิทีส่บืเน่ืองมาจากงานออกแบบพืน้บา้น (Inspiration by Vernacular 
Design) งานออกแบบพืน้บา้น หมายถงึงานออกแบบขัน้เบือ้งตน้ ไดแ้ก่รปูแบบผลติภณัฑต่์างๆที่
ประดษิฐข์ึน้มาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นระยะแรกๆ ซึง่สิง่ต่างๆเหลา่นัน้ อาจไดจ้าก
ธรรมชาต ิและต่อมามนุษยนํ์ามาปรบัปรงุและพฒันา งานออกแบบพืน้บา้นจงึรวมหมายถงึงาน
ออกแบบทีท่าํอยูเ่ป็นประจาํ หรอืเป็นงานออกแบบจากภมูปิญัญาไทยทีไ่ดม้กีารพฒันาต่อๆ กนัมา 
เรยีกไดว้า่งานหตัถศลิป์คอืการทาํไปออกแบบไปไมม่กีารวางแผนทีช่ดัเจน งานประเภทน้ีผูอ้อกแบบ
และผูผ้ลติเป็นคนคนเดยีวกนั แกป้ญัหาในการประดษิฐไ์ปเรือ่ยๆทาํใหส้ามารถแยกออกไดว้า่
ขัน้ตอนใดเป็นขัน้ตอนออกแบบและขัน้ตอนใดเป็นขัน้ตอนผลติ ทกัษะของการออกแบบมาจากความ
เคยชนิและถกูสอนดา้นเทคนิคจากบรรพบุรษุต่อๆกนัมา เมือ่เศรษฐกจิและสงัคมเปลีย่นแปลงไป 
การออกแบบขัน้พืน้ฐานกเ็ปลีย่นแปลงไปดว้ย ผูผ้ลติกด็าํเนินการเปลีย่นไป รปูแบบกผ็ดิเพีย้นไป
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จากเดมิ งานออกแบบพืน้บา้นไดถ้กูปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัต่อๆ กนัมา การเปลีย่นแปลง
บางอยา่งมสีาเหตุมาจากการแบ่งระดบัของผูใ้ชม้ากขึน้ ระดบัฐานะมรีะยะตัง้แต่จนถงึรวย ผลติภณัฑ์
ต่างๆทีไ่ดร้บัการออกแบบจะมผีูบ้รโิภคต่างกลุม่กนัตามฐานะและพฤตกิรรมความเป็นอยูต่่างๆ งาน
ออกแบบพืน้บา้นนัน้กลายเป็นวตัถุโบราณ (Antique) 

  3. แนวความคดิทีส่บืเน่ืองจากเทคโนโลย ี(Inspiration by Technology)เทคโนโลยี
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาการทางวทิยาสาสตรแ์ละการนําพฒันาการมาใชป้ระโยชน์ใหม้าก
ทีส่ดุกบัสิง่ประดษิฐห์รอืงานปรบัปรงุ แนวคดิประเภทน้ีมีรากฐานจากสิง่ทีพ่สิจูน์ไดจ้ากขอ้มลูและ
หลกัฐานทางการวจิยัอยา่งมรีะเบยีบแบบแผนและขัน้ตอน ทุกครัง้ทีเ่ร ิม่ตน้นกัออกแบบจะตอ้งมี
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ วศิวกร นกัการตลาด นกัเขยีนแบบ ฯลฯ เพือ่ช่วยกนัสรา้งสรรค์
ผลติภณัฑใ์หไ้ดป้ระโยชน์สงูสุด โดยสามารถสรปุไดว้่า งานออกแบบทีส่บืเน่ืองมาจากเทคโนโลยี
จะตอ้งทาํงานกนัเป็นทมี นกัออกแบบจะสรา้งสรรคผ์ลงานใหม้เีสน่ห ์น่าสนใจ และน่าใชส้อย ดงันัน้
การออกแบบเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการตลาด การแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ งานออกแบบโดยสบืเน่ืองจาก
เทคโนโลยจีะถูกวางแผนและเกบ็บนัทกึอยา่งมรีะบบ จะต้องมแีบบพมิพเ์ขยีว หรอืแพทเทริน์เกบ็ไว้
เป็นหมวดหมูพ่รอ้มทีจ่ะผลติเป็นจาํนวนมากๆ ไดโ้ดยไมม่ขีอ้บกพรอ่งใดๆ และเมือ่จะหนัมาผลติ
ใหมก่นํ็ามาใชไ้ดท้นัท ีการเกบ็บนัทกึจะบนัทกึรปูทรง ขนาด วสัดแุละรายละเอยีดต่างๆ วธิกีารต่อ
ประกอบกนัเพือ่ใหเ้ขา้ใจในการผลติเป็นเรือ่งสาํคญั 
  สนีินาถ  เลศิไพรวนั(2549: 11-13) กล่าวว่างานออกแบบทีส่บืเน่ืองมาจากเทคโนโลย ี
ในยคุตน้ๆทาํขึน้เพือ่ประโยชน์ใชส้อยทีเ่รยีกกนัวา่ สิง่ประดษิฐ ์(Invention) ต่อมาเมือ่สิ่งประดษิฐถ์กู
ผลติในระบบอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมากขึน้เพือ่ใหเ้หมาะกบัคนในหลายๆกลุม่ หลายระดบัฐานะ
และความเป็นอยู ่ทาํใหก้ารตกแต่งมมีากขึน้ ไดแ้ก่ เรือ่งสสีนั องคป์ระกอบทางศลิปะ สนิคา้เสือ้ผา้
เครือ่งแต่งกายกเ็ช่นเดยีวกนั มวีวิฒันาการในดา้นรปูแบบจะเป็นไปเป็นระยะๆ โดยอาศยัความ
ตอ้งการใชง้านเป็นหลกั เมือ่มกีารใชง้านนอกบา้นมากขึน้ ตอ้งถอืกระเป๋าไปไหนมาไหนจงึตอ้งมี
สายสะพายเพื่อความปลอดภยั สาเหตุของความเปลีย่นแปลงในช่วงปลายศตวรรษที ่8 จะสบื
เน่ืองมาจากขนาดของธนบตัรและเศษสตางค ์เครือ่งสาํอาง กุญแจ ผา้เชด็หน้า สมดุบนัทกึขนาดเลก็ 
ปากกา ดนิสอ และเมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1990 สนิคา้ยีห่อ้ พราดา้ (Prada) ไดท้าํการออกแบบ
กระเป๋าถอืสตรแีบบใส มองเหน็ทะลขุา้งใน ซึง่ต่อมายีห่อ้ชนัแนล (Chanel) กผ็ลติกล่องใสมโีซ่เป็น
สว่นประกอบ จากนัน้มาการออกแบบกระเป๋ากเ็ริม่ทาํกนัแพรห่ลายขึ้น เพื่อไวเ้กบ็สมัภาระและเป็น
การโชวไ์ปในตวัโดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของการแต่งกาย ตอ้งใหเ้ขา้กนัไดก้บัทัง้รปูแบบของเสือ้ผา้ดว้ย  
  ธวชัชยั  แสงน้ําเพชร(2551: 55-56) กล่าวว่าการออกแบบคอลเลคชัน่และการพฒันา 
Concept ควรใชป้ระโยชน์กบัแรงบลัดาลใจใหม้ากทีส่ดุ ทัง้รปูธรรมและนามธรรมทีจ่ะใหข้อ้คดิใน
การออกแบบ การคน้ควา้เรือ่งราวทีเ่ป็นแรงบลัดาลใจ ควรจะคน้ควา้ใหค้รอบคลมุ เช่น วฒันธรรม
ความเป็นอยู ่ควรใหเ้หน็ภาพทัง้สงัคมนัน้ๆ เช่น ความเป็นไทย เป็นจนี หรอือนิเดยี เราอาจใชแ้รง
บนัดาลใจเพยีงเรือ่งเดยีวดงักล่าวในหลายคอลเล็คชัน่กไ็ด ้ การออกแบบคอลเลคชัน่ ไมจ่าํเป็นตอ้ง
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เป็นชิน้เดยีว อาจทาํใหเ้ป็นคนละชิน้ (Ensemble) ช่วยลดความเบือ่หน่ายในงานออกแบบ ทัง้ยงั
สามารถประสมประสานกนัไดใ้นคอลเลคชัน่เดยีว งานออกแบบทีเ่ป็นตวั Concept ของคอลเลคชัน่ 
ควรมคีวามคดิทุกอยา่งทีเ่ป็นขอ้สรปุไว ้และนํามาขยายแตกตวัเป็นคอลเลคชัน่ ซึง่จะเป็นสิง่ทีเ่รยีง
รอ้ยคอลเลคชัน่ใหอ้ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั การเรยีนรูค้อลเลคชัน่ทีด่จีะนําใหเ้ราไปสูก่ารพฒันาการ
ออกแบบ  
  5.3.5  เทรนดแ์ฟชัน่ปี 2014-2015 

   5.3.5.1 ข้อมลูพืน้ฐานสาํหรบัเทรนดท่ี์กาํลงัจะเกิดขึน้ในปี 2014-15 

   ในปี 2014 มแีนวโน้มในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจากการเกบ็ออมมาสูก่ารใช้
เงนิเพือ่ซือ้สิง่ของทีป่รารถนาและสรา้งความสขุใหก้บัตวัเองมากกวา่แต่ก่อนนอกจากน้ีระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันาและเตบิโตมาพรอ้มๆ กบัคนใน Generation Y ซึง่กําลงัเขา้สู่
ตลาดแรงงาน เทคโนโลยทีีร่ดุหน้าจงึไมเ่พยีงช่วยในดา้นการปฏสิมัพนัธห์รอืรวมกลุม่คนเท่านัน้ แต่
ยงัเปลีย่นแปลงรปูแบบการใชช้วีติ การวจิยัตลาดผา่นสงัคมออนไลน์ (Crowd-source) กระทัง้
รปูแบบการทาํงานทีค่นสว่นใหญ่ตอ้งการความสขุ ความพงึพอใจ และเสรภีาพ มากกวา่การผกูมดั
หรอืรายไดจ้าํนวนมาก ดว้ยเหตุทีก่ลุม่ผูบ้รโิภคหลกัคอืคนวยัทาํงานจาก Generation Y ผลติภณัฑ์
ทีจ่ะเขา้สูต่ลาดจงึมทีศิทางทีจ่ะยอ้นวยัแบบยคุป๊อบรว่มสมยัอกีครัง้ นอกเหนือจากนัน้เทคโนโลยทีี่
กา้วลํา้ผนวกกบัการตระหนกัคดิต่อภาวะยคุหลงัน้ํามนั ทาํใหเ้ราเริม่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งของเมอืง
ใหมใ่หช้าญฉลาดมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการใชร้ะบบเทคโนโลยเีพือ่เชือ่มโยงกบัระบบคมนาคมขนสง่ 
การเกบ็ขอ้มลูดา้นพลงังาน เทคโนโลย ีการขนสง่แบบไฮบรดิ ไปจนถงึการประมวลผลทีค่รอบคลมุ
รอบดา้นจนสามารถมสีว่นสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ ีและบรกิารชัน้เยีย่มกบัประชากรสว่นใหญ่ ซึง่เลอืก
เมอืงใหญ่เป็นถิน่ฐานหลกัในการใชช้วีติ กระทัง้การหนัมาสรา้งสงัคมเกษตรในเมอืงเพือ่เอาชนะ
อุปสรรคทัง้เรือ่งเวลาและพืน้ที ่เพือ่สรา้งความมัน่คงดา้นอาหารทีส่ะอาด ปลอดภยั และทีส่าํคญัคอื 
การสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมสาํหรบัคนเมอืงรว่มกนั 

5.3.5.2 โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด ์2014-15 

โครงสรา้งรวมแนวโน้มเทรนดใ์นปี 2014-15 แบ่งไดเ้ป็น 4 เทรนดห์ลกั ไดแ้ก่ 

สญัญาลกัษณ์แห่งความเหนือระดบั (NEW VIP) 

1. การจดัระเบยีบยคุใหม ่(Reprograming Era) 
2. เลน่ (Play) 
3. เมอืงฉลาด (Smart City) 
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ภาพประกอบ 18 โครงสรา้งรวมแนวโน้มเทรนด ์2014-15 

 

 ทีม่า:  เจาะเทรนดโ์ลก 2014-15 โดย TCDC, e-book.  
 

1. สญัญาลกัษณ์แห่งความเหนือระดบั (NEW VIP) 

ทีม่าของเทรนด์ : เมือ่อาํนาจทางเศรษฐกจิของชนชัน้กลางเพิม่ขึน้จงึมกีาร
จบัจา่ยใชส้อยมากขึน้ตามไปดว้ย จากการสาํรวจ 85 ประเภทธรุกจิมกีารใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ถงึ 24.2 % 
เทยีบกบัปี 2006 โดยสอดคลอ้งกบัสถติทิีส่าํรวจวา่ นกัท่องเทีย่วชาวจนีใชจ้า่ยในต่างประเทศ
ประมาณ 4,000 ปอนดต่์อคน นอกจากน้ีแนวโน้มการบรโิภคสนิคา้หรใูนหลายๆ ประเทศยงัมอีตัราที่
สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง เช่น ในบราซลิ ผูบ้รโิภคสนิคา้หรปูระมาณ 80% เดนิทางไปใชจ้า่ยทีต่่างประเทศ 
เน่ืองจากสนิคา้ในประเทศมรีาคาสงูและประเทศทีนิ่ยมไปมากทีส่ดุคอื สหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ เมอืงไม
อามี ่และนิวยอรก์ ตามดว้ยเมอืงลสิบอนและลอดดอนในยโุรป หรอืตลาดอุตสาหกรรมหรขูอง
ประเทศออสเตเลยีทีจ่ดัอยูใ่นอนัดบั 16 ของโลก ดว้ยยอดการใชจ้า่ยสงูถงึ 1.8 ลา้นปอนดใ์นปี 2012 

คดิเป็น 13% ของอตัราเตบิโตต่อปี เมือ่เทยีบกบัอตัราการเตบิโต 10% ของธรุกจิสนิคา้หรทูัว่โลก 

การขยายตวัของชนชัน้กลางรวมถงึปรมิาณจบัจา่ยทีเ่พิม่มากขึน้โดยเฉพาะ
หมวดสนิคา้หรสูะทอ้นใหเ้หน็วา่มคีวามตอ้งการสนิคา้ดงักลา่วในกลุม่คนทุกระดบัจนสนิคา้หรถูกูลด
ระดบัใหทุ้กคนสามารถเป็นเจา้ของหรอืเขา้ถงึไดง้า่ยกวา่เดมิทาํใหเ้ศรษฐีผูม้ ัง่คัง่ตอ้งการใชท้ัง้ขา้ว
ของและบรกิารทีเ่ลศิหรกูวา่กลุม่ชนชัน้กลางขึน้ไปอกีเพือ่สะทอ้นสถานะภาพและฐานะทางการเงนิที่
เหนือกว่าอยา่งแทจ้รงิ 
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ชารต์แสดงโทนสเีทรนดส์ญัลกัษณ์แหง่ความเหนือระดบั (NEW VIP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19  โครงสรา้งรวมแนวโน้มเทรนด ์2014-15 

 

 ทีม่า:  เจาะเทรนดโ์ลก 2014-15 โดย TCDC, e-book 

 

2. การจดัระเบียบยคุใหม่ (Reprograming Era) 

   ทีม่าของเทรนด ์23 ปีหลงัจากสงครามเยน็สิน้สดุเมือ่ปี 1991 ข ัว้อาํนาจ
ทางการเมอืง   และเศรษฐกจิของโลกอยา่งรสัเซยีและอเมรกิาเปลีย่นจากความระแวงมาเป็น
พนัธมติร เศรษฐกจิของประเทศเดยีวจงึไมใ่ช่อํานาจต่อรองทีเ่พยีงพออกีต่อไป ทรพัยากรทีล่ดลง
เรือ่ยๆ นํามาซึง่ขอ้พพิาทเกีย่วกบัเขตแดนระหวา่งประเทศ กระทัง่ความแตกต่างดา้นความคดิ
ความเชือ่สรา้งความขดัแยง้ระหวา่งกลุม่คนทีค่ดิต่าง ปญัหาทีท่บัซอ้น ในการดาํเนินชวีติมากขึน้
เรือ่ยๆ ทศัคต ิความเชือ่ ความศทัธาถกูสัน้คลอนและปรบัเปลีย่นเพือ่นําไปสูก่ารยอมรบักตกิา
หรอืความเป็นไปใหม่ๆ  ของสงัคม 
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ชารต์แสดงโทนสเีทรนดก์ารจดัระเบยีบยคุใหม ่(Reprogramming Era) 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 โครงสรา้งรวมแนวโน้มเทรนด ์2014-15 

 

 ทีม่า:  เจาะเทรนดโ์ลก 2014-15 โดย TCDC, e-book 

 

3. เล่น (Play) 

ทีม่าของเทรนด ์:  ในปี 2014 คนรุน่ Generation Y หรอืกลุ่มประชากรทีเ่กดิ
ระหวา่งปี ค.ศ. 1979 – 1995 ซึง่มอีาย ุ19 – 35 ปี จะเริม่เขา้สูต่ลาดแรงงานโดยบางสว่นจบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปหรอืเทยีบเท่า ในช่วง 10 ปีแรกของการเริม่ทาํงานจะเป็นช่วงทีพ่วกเขากาํลงั
เลือ่นขึน้เขา้สูร่ะดบัหวัหน้ากลุม่หรอืหวัหน้าแผนกภายใจองคก์ร คอืเป็นกลุม่คนทาํงานกลุม่ใหมท่ี่
เขา้รว่มกบักลุม่ Generation X และกลุ่ม Baby boom บางสว่นทีย่งัเหลอือยูใ่นระดบัอาวโุสของ
องคก์ร  

Generation Y เตบิโตขึน้มาในระบบเศรษฐกจิแบบโลกาภวิฒัน์ จงึไดร้บั
อทิธพิลแนวคดิแบบสากล ทัง้วธิกีารเขยีน การหาความรูจ้ากอนิเตอรเ์น็ตและระบบทาํงานของ
องคก์รทีม่คีวามพรอ้มและทนัสมยั มปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าสากล ในขณะเดยีวกนัพวกเขากเ็กดิมา
ในช่วงตน้ของการพฒันาเทคโนโลย ีคอื ในช่วงวยัเดก็เป็นยุคทีเ่พจเจอรเ์ฟ่ืองฟูและโตเป็นวยัรุน่
ในช่วงทีเ่ทคโนโลยเีบ่งบาน แทบทุกคนมโีทรศพัทม์อืถอืใช ้Generation Y จงึไดเ้รยีนรูแ้ละใชช้วีติ
อยูก่บัเทคโนโลยสีมยัใหมม่ากกว่า Generation X คนกลุม่น้ีจงึมคีวามคลอ่งตวัในการใชแ้ละประยกุต์
ดดัแปลงเทคโนโลยสีมยัใหมไ่ดอ้ยา่งชาญฉลาด  
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ชารต์แสดงโทนสเีทรนดเ์ลน่ (Play) 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 โครงสรา้งรวมแนวโน้มเทรนด ์2014-15 

 

 ทีม่า:  เจาะเทรนดโ์ลก 2014-15 โดย TCDC, e-book 

 

4. เมืองฉลาด (Smart City) 

ทีม่าของเทรนด ์:  จาํนวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ในแต่ละปี คอืปจัจยัที่
สาํคญัทีต่อ้งพจิารณาเมือ่วางแผนเมอืงในอนาคต คงการอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ
(FAO) คาดการณ์วา่ประชากรในโลกจะเพิม่ขึน้จาก 6 พนัลา้นในปจัจบุนั เป็น 8.3 พนัลา้นคน ในปี 
2030 หรอืในอตัราเฉลีย่ 1.1% ต่อปี และการสาํรวจขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้หข้อ้มลูเพิม่
อกีว่าตัง้แต่ช่วงปี 2010 เป็นตน้มาประชากรครึง่หน่ึงอาศยัอยูใ่นเขตเมอืง และมแีนวโน้มวา่จะ
เพิม่ขึน้เป็น 6 ใน 10 คน ในปี 2030 โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันา สถติเิหลา่น้ีแสดงใหเ้หน็วา่
เมอืงกลายเป็นศนูยร์วมการใชช้วีติของคนสว่นใหญ่ การวางแผนอยา่งรอบดา้นในการจดัการ
โครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูประโภคใหส้อดรบักบัจาํนวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี รวมไปถงึ
การบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพจงึเป็นเรือ่งใหญ่  
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ชารต์แสดงโทนสเีทรนดเ์มอืงฉลาด (Smart City) 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 โครงสรา้งรวมแนวโน้มเทรนด ์2014-15 
 
 ทีม่า:  เจาะเทรนดโ์ลก 2014-15 โดย TCDC, e-book 

 
6. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 6.1 ทฤษฏีการออกแบบ 
 การออกแบบ คอื การกาํหนดความนึกคดิ ตามความตอ้งการทีจ่ะแสดงออก ซึง่เป็นการ
สรา้งสรรคส์ิง่ใหมแ่ละรูจ้กัปรบัปรงุแกไ้ขสิง่เดมิทีม่อียูใ่หเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย และการ
ปรบัเปลีย่นตามยคุสมยั (คมสนั สรุยิะ; และคณะ. 2551: 2) 
 การออกแบบลวดลาย เป็นศลิปประยกุตแ์ขนงหน่ึงทีส่รา้งสรรคอ์งคป์ระกอบทางศลิปะให้
ปรากฏเป็นรปูแบบในลกัษณะลวดลาย เพื่อเสรมิแต่งโครงสรา้งสิง่ต่างๆ ใหม้คีุณค่ายิง่ขึน้กว่าเดมิทีม่ ี
อยู ่(ประเสรฐิ ศลีรตัน. 2538: 4) 
 6.2 แนวทางการออกแบบลวดลายผา้ (Concept of Textile Design) 

 การออกแบบลวดลายผา้ควรตอ้งสอดคลอ้งกบัขนาดความกวา้งของหน้าผา้ และจดัวาง
ลวดลายผา้ใหต่้อเน่ืองสมัพนัธก์นั ลวดลายสามารถต่อกนัไดต้ามความยาวผา้ ในการออกแบบ
ลวดลายผา้ ส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบลวดลายซํ้าๆ กนั (Repetition) หรอืการจดัวางลวดลาย
ตน้แบบแลว้ผกูลายใหเ้กดิลวดลายซํา้ๆ กนั ตามขัน้ตอน แนวทางในการออกแบบลวดลายผา้ที่
สาํคญัคอื จะตอ้งออกแบบลวดลายใหค้รบ 1 ช่วงลาย (Repeat) และลวดลายนัน้ตอ้งต่อกนัทัง้          
4 ดา้น อยา่งลงตวัพอด ี(พนีาลนิ สารยิา. 2549: 83) 
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 6.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการศกึษาคน้ควา้ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั ผูว้จิยัไดพ้บผลงานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบั
งานวจิยัน้ีและมผีลงานวจิยัทีม่ตีวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
 พสิสมยั บุญอยู ่(2548) ไดศ้กึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชผ้า้ไทยของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลู ประชากรจาํนวน 598 คน 
การศกึษาพบวา่บุคคลกรสว่นใหญ่ใชผ้า้ไทยสปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ โดยพจิารณาปจัจยัทางดา้นเน้ือผา้
และผวิสมัผสั บุคคลากรส่วนใหญ่มเีหตุผลในการเลอืกใชผ้า้ไทย เพราะตอ้งช่วยสนบัสนุนสนิคา้ไทย 
ผา้ไทยทีนิ่ยมใชค้อืผา้ฝ้ายชนิดของผา้ไทยทีส่ว่นใหญ่เคยใชค้อืผา้ไหม ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้
ผา้ไทยมหีลายดา้น เช่น ดา้นเน้ือผา้และผวิสมัผสั สว่นใหญ่เลอืกผ้าทอเน้ือละเอยีด ผวิสมัผสันุ่ม ผา้
เรยีบเป็นมนัเงา ผา้เน้ือบาง ไมเ่ลอืกผา้เน้ือหยาบดา้น ดา้นสทีีใ่ช ้สว่นใหญ่เลอืกผา้สโีทนรอ้นหรอืสี
ตดักนั ลวดลายทีนิ่ยมใช ้ลายเลก็ ลายประยกุต ์ลายโบราณ และลายพชื ไมเ่ลอืกลายขนาดใหญ่ 
ลายสิง่ของเครือ่งใช ้และลายสตัว ์และลายเลขาคณติ ดา้นคณุภาพพบวา่สว่นใหญ่เลอืกผา้ทีส่วมใส่
สบาย เป็นผา้ทอมอื ยอ้มสธีรรมชาต ิไมเ่ลอืกผา้ทีย่งังา่ยและผา้ทีไ่มค่งรปู 
 ชมพนุูช ลาภเกดิ (2555) ศกึษาเรือ่ง การศกึษาและการพฒันากระเป๋าจากผา้ทอพืน้เมอืง
ไทยยวน อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีการวจิยัน้ีมจีดุประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบผลติภณัฑก์ระเป๋า
จากผา้ทอพืน้เมอืง ไทยวน อําเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่มาออกแบบ
ในทางกราฟฟิคใหเ้กดิรปูแบบใหม ่นํามาพฒันาการออกแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ทอพืน้เมอืง
ไทยวน อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีจาํนวน 20 แบบ และคดัเลอืก 10 แบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่
สรา้งเป็นตนัแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ทอพืน้เมอืงไทยวน อําเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีกลุ่ม
ผูบ้รโิภคใหค้วามพอใจอยูใ่นระดบัดแีละผลวจิยัน้ีสามารถเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการ
พฒันารปูแบบกระเป๋าจากผา้ทอพืน้เมอืงไทยวน อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรต่ีอการพฒันารปูแบบ
และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหผ้ลติภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ทอพืน้เมอืงไทยวน 
 
7. สรปุ  

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้การวจิยั เรือ่งการศกึษา พฒันา
รปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดมิเพื่อนําไปสู่การพฒันาสนิคา้แฟชัน่ กรณศีกึษาโครงการผา้ทอใน
พระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 โครงการทอผา้ในพระบรมกรณศีกึษาโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ 
อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ก่อตัง้ตามพระราชเสาวนียข์องสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ  ์
พระบรมราชนีินาถ เมือ่ปี 2518 ตัง้อยูท่ี ่ตาํบลน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดย
มวีตัถุประสงคโ์ครงการ คอื (1) เพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชพีการทอผา้ใหแ้ก่ราษฎรตาํบลน้ําเตา้ (2) เพือ่
เป็นปจัจยัพืน้ฐานในการดาํเนินชวีติของราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการ (3) เพือ่รกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ 
แสดงถงึศลิปวฒันธรรมไทย และ (4) เพือ่ใหร้าษฎรสามารถนําไปประกอบอาชพีเสรมิเพิม่รายได ้ซึง่
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ในปจัจบุนัในโครงการฯ มสีมาชกิรว่มโครงการจาํนวน 20 คน  โดยผา้ทอทีเ่ป็นเอกลษัณ์ของกลุ่มทอ
ผา้โครงการทอผา้วดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา น้ีคอืผา้ทอดอกจอก ซึง่เป็น
ลวดลายเก่าแก่ของไทย และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ ทรงมพีระราชเสาวนียใ์หอ้นุรกัษณ์ผา้ทดดอกจอก
ไวท้ีว่ดัน้ําเตา้แห่งน้ีเพยีงแห่งเดยีว ซึง่การทอผา้ทอดอกจอกจะใชว้ธิกีารออกแบบ 7 ตะกอเพื่อทาํให้
เกดิลวดลายเหลีย่มนูน ลายจะมลีกัษณะเน้ือหนา มลีวดลายโดดเด่นมชีายครยุทีส่วยงาม ซึง่ในอดตี
ชาวบา้นนิยมทอผา้เพือ่ใชนุ่้งหม่ในชวีติประจาํวนั อยา่งไรกต็ามจากการคน้ควา้ผวูจิยัยงัพบวา่มกีาร
ทอผา้ลกัษณะลายดอกจอกน้ีในต่างประเทศ ซึง่มชีือ่ในภาษาองักฤษวา่ วาฟเฟิลแฟบรคิ (Waffle 

fabric) หรอืวาฟเฟิลวฟี แฟบรคิ (Waffle weave fabric) หรอื ฮนัน้ีคอมบ ์แฟบรคิ (Honeycomb 
fabric) ซึง่มวีธิกีารทอจะนําเสน้ยนืและเสน้พุง่มาสานขดักนัเป็นลายสีเ่หลีย่ม ซึง่มลีกัษณะคลา้ยขนม
วาฟเฟิล และเรยีกการทอลกัษณะน้ีว่า การทอแบบดอบบี ้(Dobby Weaving) 

 ในการทาํวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎกีารออกแบบ
ลวดลาย ซึง่มแีนวคดิหลกั คอื ลวดลายทีเ่กดิจากส ี และ ลดลายทีเ่กดิจากการสอดคลอ้งหรอืขดักนั
ของเสน้ดา้ย นอกจากน้ีผูว้จิยัไดท้าํการคน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัการออกแบบสนิค้าแฟชัน่โดยอา้งองิ
แนวโน้มแฟชัน่ในปี ค.ศ. 2014 – 15 ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 เทรนดห์ลกั ไดแ้ก่ (1) สญัญาลกัษณ์
แห่งความเหนือระดบั (New VIP) (2) การจดัระเบยีบยคุใหม ่(Reprograming Era)  (3) เลน่ (Play)  
(4) เมอืงฉลาด (Smart City)   
 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 

 ในการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี  

 1.  การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

 2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4.  การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่างประชากร     

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืผลติภณัฑผ์า้ทอ จากโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภ์ 

วดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง   

 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัคอืผา้ทอลายดอกจอกจากโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภ์
วดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซึง่ถกูนํามาพฒันารปูแบบผา้ทอ จาํนวน 5 รปูแบบ 

กลุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคดัเลอืกจากผูเ้ชีย่วชาญ
และผูบ้รโิภค ซึง่จะพจิารณาจากคุณลกัษณะ และลวดลายทีเ่หมาะสาํหรบัการนําไปพฒันาเป็นสนิคา้
แฟชัน่ 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย 

1. การสงัเกตการณ์ (Observation) 

โดยผูว้จิยัใชก้ารสงัเกตการณ์แบบมสีว่นรว่ม (Participant Observation) มวีตัถุประสงค์
เพือ่ดลูวดลายผา้ทอดอกจอก การทอผา้ และเน้ือผา้ทีท่อลวดลาย โดยศกึษากระบวนการผลติผา้
ดอกจอกและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการทอผา้ดอกจอกโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้  

อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

2. การสมัภาษณ์ (Interview)  

ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interviews) ในประเดน็ประวตัคิวาม
เป็นมาของการทอ กระบวนการทอผา้ทอมอืทีส่ามารถสรา้งพืน้ผวิผา้ วสัดทุีใ่ชก้ารออกแบบพืน้ผวิ
ผา้ ลวดลาย แนวความคดิ และรปูแบบผลติภณัฑ ์เทคนิคและกระบวนการผลติ โดยผูว้จิยัใชแ้บบ
สมัภาษณ์เทปบนัทกึเสยีงและกลอ้งถ่ายภาพรว่มกนั 
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3. การสรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบสอบถามจาํนวน 4 ชุด คอื แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบ
พืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก  ซึง่เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบผา้ทอ
จากกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 5 รปูแบบ เพื่อทาํการคดัเลอืก 2 รปูแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน 
จากนัน้นําผลสรปุทีไ่ด้จากการสาํรวจมาออกแบบลวดลายจาํนวน 6 รปูแบบ แลว้ทาํการคดัเลอืกโดย
ผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน โดยการสรา้งแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอลวดลาย 
จากนัน้นําผลสรปุทีไ่ด้มาออกแบบเป็นสนิคา้แฟชัน่จาํนวน 3 คอลเลคชัน่ และทาํการคดัเลอืกให้
เหลอื 1 คอลเลคชัน่โดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน 

- แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกอาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ของผูเ้ชีย่วชาญ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกมลีกัษณะเป็นแบบสาํรวจ
รายการ (Check List) 

ตอนที ่2 คาํถามปลายเปิดแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ (Open Ended 

Form) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ นอกเหนือจากทีไ่ด้
กาํหนดไวใ้นแบบสอบถาม 

- แบบสอบถามเกีย่วกบัลวดลายผา้ทอลายดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา ของผูเ้ชีย่วชาญ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกมลีกัษณะเป็นแบบสาํรวจ
รายการ (Check List) 

ตอนที ่2 คาํถามปลายเปิดแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ (Open Ended 

Form) เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ นอกเหนือจากทีไ่ด้
กาํหนดไวใ้นแบบสอบถาม 

- แบบสอบถามเกีย่วกบัการออกแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอลายดอกจอก อาํเภอ
มหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ของผูเ้ชีย่วชาญ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกมลีกัษณะเป็นแบบสาํรวจ
รายการ (Check List) 

ตอนที ่2 คาํถามปลายเปิดแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ (Open Ended 

Form) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ นอกเหนือจากทีไ่ด้
กาํหนดไวใ้นแบบสอบถาม 

 

4. แบบประเมนิ (Assessment)  

  เป็นแบบประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอการออกแบบโครงสรา้งผา้ทอสาํหรบัผา้ทอ
ดอกจอก กรณศีกึษาโครงการทอผา้วดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
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ตอนที ่1 สอบถามความคดิเป็นความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญ ต่อโครงสรา้งผา้ทอ
ดอกจอก เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) โดยมเีกณฑ ์5 ระดบั ของ
ลเิคอรท์ (Likert Scale) ดงัน้ี 

  5  หมายถงึ ระดบัความเหมาะสมมากทีส่ดุ 

  4  หมายถงึ ระดบัความเหมาะสมมาก 

  3  หมายถงึ ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 

  4  หมายถงึ ระดบัความเหมาะสมน้อย 

  5  หมายถงึ ระดบัความเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้แบบโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก ซึง่เป็น
แบบประเมนิทีม่ขีอ้คาํถามปลายเปิด (Open Ended Form) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 การวจิยั เรือ่งการศกึษา พฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดมิเพือ่นําไปสูก่ารพฒันา
สนิคา้แฟชัน่ กรณศีกึษาโครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบและพฒันาโครงสรา้งผา้
ทอดอกจอก จากแหล่งต่างๆ ใหม้ากทีสุ่ด เช่น หนงัสอื  วารสาร สื่อสิง่พมิพ ์สื่ออนิเตอรเ์น็ต 
บทความ และจากแหล่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการลงพืน้ทีก่ลุม่ทอผา้
โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ัดน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  โดยการ
สงัเกต และสมัภาษณ์ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

2.1 การสงัเกต (Observation) เป็นการสงัเกตการณ์กระบวนการทอ จากกลุม่ทอ
ผา้โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

2.2 การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นการสมัภาษณ์บุคคลผูช้าํนาญการ เกีย่วกบั
ประเดน็ดา้นประวตัคิวามเป็นมา รแูบบผา้ทอ การผลติผา้ทอ แนวคดิและการออกแบบผลติภณัฑ์
จากผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

2.3 การศกึษารแูบบลวดลายและผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอใน
พระบรมราชนูิปถัมภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 

2.4 การเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ชุด ดงัน้ี 

- แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกอาํเภอ
มหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ของผูเ้ชีย่วชาญ 
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- แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐานของผูบ้รโิภคและความตอ้งการดา้น
ผลติภณัฑส์ิง่ทอของผูบ้รโิภค 

- แบบสอบถามเกีย่วกบัลวดลายผา้ทอลายดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา ของผูเ้ชีย่วชาญ 

- แบบสอบถามเกีย่วกบัการออกแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอลายดอกจอก 
อําเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ของผูเ้ชีย่วชาญ 

- แบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อผลติภณัฑต์น้แบบ 
 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  

 การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากทัง้ขอ้มลูปฐมภมูิ
และขอ้มลูทุตยิภมู ิมาวเิคราะหห์าแนวทางทีก่าํหนดตามวตัถุประสงค ์ และเป็นไปตามขอบเขตของ
งานวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื 

 สว่นที ่1 ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและลงพืน้ที่
ภาคสนามเพือ่ศกึษาวสัด ุกระบวนการผลติผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 

 สว่นที ่2 นําขอ้มลูจากการวเิคราะหม์าเป็นแนวทางในการสรา้งโครงสรา้งพืน้ผวิ และ
นําเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาเลอืก แลว้นําผลสรปุมาเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย และ
นําเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาเลอืกลวดลายผา้ทอดอกจอก แลว้นําผลสรปุมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสนิคา้แฟชัน่ตน้แบบ จากผา้ทอดอกจอก  

 สว่นที ่3 สรปุผลทีไ่ดจ้ากการพจิารณาโดยผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่นํามาสรา้งตน้แบบสนิคา้แฟชัน่
จากผา้ทอดอกจอก 

 

 ส่วนท่ี 1 

1. ศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและจากการลงภาคสนามใน
เรือ่งการสรา้งพืน้ผวิ โครงสรา้ง และลวดลาย ผา้ทอดอกจอกของกลุ่มทอผา้ โครงการผา้ทอในพระ
บรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

2. จากการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูในเรือ่งการสรา้งพืน้ผวิ โครงสรา้งและลวดลาย
ของผา้ทอดอกจอกของกลุม่ทอผา้ โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยขึน้ตวัอยา่งผา้ทอดอกจอกทีท่มีรีปูแบบการทอแตกต่างกนัจาํนวน  5  

รปูแบบ  
 

 

 



54 
 

 ส่วนท่ี 2  

      นําขอ้มลูจากการวเิคราะหม์าเป็นแนวทางในการออกแบบโครงสรา้ง ลวดลาย และ
สนิคา้แฟชัน่ตน้แบบ 3 คลอเลคชัน่ คอลเลคชัน่ละ 7 รปูแบบ รวมทัง้สิน้จาํนวน 21 รปูแบบเพือ่
นําเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญดงัน้ี 

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นออกแบบลวดลายผา้ทอดอกจอก   
ท่านผูห้ญงิวลิาวลัย ์ วรีานุวตัน์ 

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก 

อาจารย ์สงคราม เสนาธรรม 

- ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบสนิคา้แฟชัน่ 

ผศ. ดร. อโนทยั  ชลชาตภิญิโญ 

 ส่วนท่ี 3  

1. นําผลสรปุจากผูเ้ชีย่วชาญมาสรา้งตน้แบบ 1 คลอเลคชัน่ จาํนวน 7 รปูแบบ เพือ่
นํามาผลติสนิคา้แฟชัน่ตน้แบบจรงิ 

2. สรปุ อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมูล 

 

 ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย การศกึษารวบรวมขอ้มลูในลกัษณะของการผสมผสาน

จากการศกึษาจาก เอกสาร (Documentary Research) การศกึษาจากภาคสนาม (Field Research) 

จากนัน้ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูตามจดุมุง่หมาย และประเดน็ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอบเขตของเน้ือหา 

เพื่อนํามาออกแบบและพฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดมิ เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาสนิคา้แฟชัน่ 

กรณศีกึษา โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรอียธุยาดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 จากการวเิคราะหข์อ้มลูและเกบ็รวบรวมจากภาคสนามโดยการ สมัภาษณ์เชงิ
ลกึ (IN-DEPTH INTERVIEW) เกีย่วกบัการสรา้งพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ดอกจอก จากหวัหน้ากลุ่ม
ทอผา้โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ดา้นการออกแบบลวดลายผา้ทอดอกจอก ดา้นการออกแบบโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก เพื่อเป็นการ
สรา้งความเขา้ใจใน รปูแบบของผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก โดยวเิคราะหข์อ้มลูตามความมุง่หมาย
ของการวจิยัและนําเสนอขอ้มลูในเชงิบรรยาย  

ขัน้ตอนที ่2 จดัทาํแบบสอบถามชุดที ่1 สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นรปูแบบพืน้ผวิและ
โครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึสอบถามถงึ
กลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก สาํหรบันําไป
พฒันาเป็นสนิคา้แฟชัน่ และวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามชุดที ่1 

ขัน้ตอนที ่3 จดัทาํแบบสอบถาม ชุดที ่2 สาํหรบัผูบ้รโิภค เกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐานของ

ผูบ้รโิภคและความตอ้งการดา้นผลติภณัฑส์ิง่ทอของผูบ้รโิภค และวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้าก

แบบสอบถามชุดที ่2 

ขัน้ตอนที ่4 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามชุดที ่1 และชุดที ่2 มาสรปุเพือ่เป็นแนวทางใน

การออกแบบรา่งลวดลายผา้ทอดอกจอก จาํนวน 5 รปูแบบ  แลว้คดัเลอืกแบบรา่งลวดลายทอดว้ย

แบบสอบถามชุดที ่3 โดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 รปูแบบ จากนัน้คดัเลอืกใหเ้หลอืเพยีง  ลวดลายที่

เหมาะสมกบัสนิคา้แฟชัน่  

ขัน้ตอนที ่5 นํารปูแบบผา้ทอดอกจอกทีค่ดัเลอืกแลว้จาํนวน 1 รปูแบบ นํามาเป็นรปูแบบ

ในการออกแบบคอลเลคชัน่สนิคา้แฟชัน่จาํนวน 5 คอลเลคชัน่ ซึง่ใน 1 คอลเลคชัน่ประกอบไปดว้ย 

เสือ้สตร ีกระโปรงสตร ีรองเทา้สตร ีชุดกระปรงสตร ีรองเทา้สตร ีเสือ้เชิต้บุรษุ กางเกงบุรษุ รองเทา้

บุรษุ 
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ขัน้ตอนที ่6 จดัทาํแบบสอบถาม ชุดที ่4 สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ เกีย่วกบัการออกแบบสนิคา้

แฟชัน่จากผา้ทอลายดอกจอก จาํนวน 5 คอลเลคชัน่ แลว้คดัเลอืกใหเ้หลอื 1 คอลเลคชัน่ นําแบบ

รา่งคอลเลคชัน่ทีไ่ดไ้ปดาํเนินการผลติเป็นผลติภณัฑต์น้แบบ (Prototype) 

ขัน้ตอนที ่7 นําผา้ทอดอกจอกทีไ่ดม้าผลติชิน้งานตน้แบบ (Prototype) สนิคา้แฟชัน่ อนั

ประกอบไปดว้ยเสือ้สตร ีกระโปรงสตร ีรองเทา้สตร ีชุดกระปรงสตร ีรองเทา้สตร ีเสือ้เชิต้บุรษุ 

กางเกงบุรษุ รองเทา้บุรษุ 

ขัน้ตอนที ่8 จดัทาํแบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อผลติภณัฑต์น้แบบ 

และนําผลการวจิยัทีไ่ดม้าประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภค สรปุอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

1. จากการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัรปูแบบของผลิตภณัฑผ์า้ทอดอกจอก และจาก

การเกบ็รวบรวมภาคสนามโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (IN-DEPTH INTERVIEW) 

ผูว้จิยัไดข้อ้มลูเกีย่วกบัผา้ดอกจอก จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการผลติผา้ทอดอกจอก โครงการ

ผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

การออกแบบโครงสรา้งผา้ทอและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบโครงสรา้งผา้ดอกจอก ในการสรา้ง

พืน้ผวิและโครงสรา้งการทอผา้สาํหรบัผา้ดอกจอก โดยสรปุไดด้งัน้ี 

ขอ้มลูจากผูเ้ชยีวชาญดา้นการผลติผา้ดอกจอก มคีวามตอ้งการจะพฒันาผลติภณัฑ์ ไมว่า่

จะเป็นรปูแบบ และลวดลายทอของผา้ดอกจอกใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้รโิภครุน่ใหม ่เพื่อเป็นการเปิด

ตลาด และขยายกลุ่มผูบ้รโิภค และสรา้งความแปลกใหมใ่หก้บัผลติภณัฑจ์ากผา้ทอดอกจอก ดว้ย

กระแสการอนุรกัษ์ผา้ไทย ผา้ดอกจอกยงัสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนไดไ้มน้่อย ปจัจบุนักลุ่ มผูบ้รโิภคมี

ความตอ้งการผา้ดอกจอกเพิม่มากขึน้หากแต่ผา้ทอลายดอกจอกแบบดัง้เดมิมคีุณลกัษณะไม่

เหมาะสมกบัการนําไปแปรรปูเป็นสนิคา้แฟชัน่  

ผลติภณัฑจ์ากผา้ดอกจอกทีผ่ลติขึน้ในปจัจบุนัขาดความทนัสมยั กลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่จงึ

เป็นวยัผูใ้หญ่จนถงึวยัผูส้งูอาย ุผลติภณัฑไ์มไ่ด้รบัความนิยมในหมูค่นรุน่ใหม ่ดงันัน้การพฒันา

รปูแบบผลติภณัฑจ์งึตอ้งเน้นการออกแบบทีท่นัสมยั  ดว้ยคุณสมบตัดิัง้เดมิ ผา้ทอลายดอกจอกนิยม

นํามาแปรรปูเป็นเสือ้คลมุอาบน้ํา ผา้มา่น ฯลฯ ซึง่ไดร้บัความนิยมจาํกดัเพยีงในกลุ่มผูบ้รโิภคบาง

กลุม่เท่านัน้  เพือ่พฒันาผา้ทอลายดอกจอกใหเ้ป็นทีนิ่ยมแพรห่ลายมากขึน้ ลวดลายและคุณลกัษณะ

ของผา้ทอจงึเป็นสิง่ทีค่วรไดร้บัการพฒันา โดยยงัคงอตัลกัษณ์เดมิ เช่นลวดลายไปจนถงึวสัดุทีใ่ชใ้น

การทอแบบดัง้เดมิคอืเสน้ฝ้าย 
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ในแนวทางการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ เริม่จากการศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภควา่ตอ้งการ
ผา้ทอดอกจอกในรปูแบบใดและจงึนําไปพฒันาต่อยอดแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆต่อไป จากนัน้
ทาํการศกึษาวสัด ุกระบวนการทอผา้ดอกจอก และศกึษาเทคนิคการทอ โดยการเลอืกใชว้สัดุที่
เหมาะสมกบัเทคนิคการทอ การออกแบบลายทอ การออกแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ดอกจอก ใหม้ี
ความแปลกใหม ่ ทัง้ดา้นรปูลกัษณ์ สสีนั ผวิสมัผสั และประโยชน์ใชส้อย ใหม้คีวามน่าสนใจและเป็น
เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นต่อชุมชนต่อไป  

 

2. วิเคราะหข้์อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 1 สาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านรปูแบบ

พืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รวมถึงแบบสอบถามถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ท่ีเหมาะสมกบั

ผลิตภณัฑผ์า้ทอดอกจอก 

ผูว้จิยัไดท้าํแบบสอบถามสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอ
ดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึแบบสอบถามถงึกลุ่มเป้าหมายและ
แนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก โดยไดท้าํการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ
จาํนวน 3 คน และไดท้าํการสรปุขอ้มลูตามประเดน็งานวจิยัออกเป็นตารางดงัน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูและลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ตาราง 1 สรปุผลจากขอ้มลูขอ้มลูและลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

    ชาย 2 66.67 

    หญงิ 1 33.33 

รวม 3 100.00 

2. อาย ุ   

   ตํ่ากวา่ 25 ปี 0 0  

   26 - 30  ปี 0 0 

   31 - 35  ปี 0 0 

   ตัง้แต่ 36 ปีขึน้ไป 3 100 

รวม 3 100 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

3. การศึกษา   

   ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 0 0 

   ปรญิญาตร ี 0 0 

   ปรญิญาโท 2 66.67 

   ปรญิญาเอก 1 33.33 

รวม 3 100.00 

4. อาชีพ   

   เอกชน 0 0 

   ราชการ 3 0 

   รฐัวสิาหกจิ 0 0 

รวม 3 100 

5. ประสบการณ์การทาํงานและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆ 

 

 ท่านผูห้ญงิวลิาวลัย ์ วรีานุวตัน์ 

 ตาํแหน่ง เลขาธกิารคณะกรรมการรา้นจติลดา 

 อาจารย ์สงคราม เสนธรรม 

 ผูช้าํนาญการอาวโุสดา้นลายผา้ โครงการรา้นจติลดา 

 ผศ. ดร. อโนทยั  ชลชาตภิญิโญ   

 หวัหน้าภาควชิาวทิยาการสิง่ทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร ์

 

 สรปุผลข้อมลูและลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูเ้ช่ียวชาญ 

1. เพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 เพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

2. ช่วงอายมุากกวา่ 36 ปีสงูทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 100 

3. ระดบัปรญิญาโทสงูทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และระดบัปรญิญาเอกคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

4. อาชพีราชการมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 100  
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5. ประสบการณ์ทาํงานของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งและวทิยากรให้ 

ความรูด้า้นผา้ทอและการออกแบบผลติภณัฑส์นิคา้แฟชัน่ 

 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ ด้านความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านการออกแบบ ต่อรปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอดอกจอก  อาํเภอมหาราช   

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 แบบสอบถามขอ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเหมาะสมของพืน้ผวิและ

โครงสรา้งผา้ทอดอกจาก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยในแบบสอบถามไดก้าํหนด

เกณฑป์ระเมนิเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 5   หมายถงึ ดมีาก 

 4 หมายถงึ ด ี

 3 หมายถงึ ปานกลาง 

 2 หมายถงึ น้อย 

 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 

 กาํหนดเกณฑก์ารแปรความหมายขอ้มลูทีม่คีา่เฉลีย่ต่างๆ ดงัน้ี 

 4.51 - 5.00  ระดบั เหมาะมากทีสุ่ด 

 3.51 - 4.50 ระดบั เหมาะสมมาก 

 2.51 - 3.50 ระดบั เหมาะสมปานกลาง 

 1.51 - 2.50 ระดบั เหมาะสมน้อย 

 1.00 - 1.50 ระดบั เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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ตาราง 2  สรปุผลจากแบบสอบถามชุดที ่1  สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้ง 

 ผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึแบบสอบถามถงึกลุม่เป้าหมาย 

 และแนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ทีเ่หมาะสมกลัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก 

 

 

รปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้

ทอในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดบัความ

เหมาะสม X 

1.รปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 1 

• ลวดลายทอตรงตามแนวคดิการออกแบบ 

• ลวดลายทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• องคป์ระกอบลายทอ สวยงาม 

• เสน้ใยทีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสมสวยงาม 

• ผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 

• ลายทอเหมาะสมกบัรปูแบบทีจ่ะนําไปพฒันาเป็นสนิคา้
แฟชัน่ 

• ลายทอเหมาะสมกบักลุม่คนรุน่ใหม ่  

 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 1  

 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

 

มากท่ีสดุ 

2.รปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 2 

• ลวดลายทอตรงตามแนวคดิการออกแบบ 

• ลวดลายทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• องคป์ระกอบลายทอ สวยงาม 

• เสน้ใยทีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสมสวยงาม 

• ผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 

• ลายทอเหมาะสมกบัรปูแบบทีจ่ะนําไปพฒันาเป็นสนิคา้
แฟชัน่ 

• ลายทอเหมาะสมกบักลุม่คนรุน่ใหม ่  

คะแนนเฉล่ียรปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 2 

 

5 

4.6 

4.0 

4.3 

4.3 

4.0 

 

4.3 

     4.35 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

 

รปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้

ทอในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดบัความ

เหมาะสม X 

3.รปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 3 

• ลวดลายทอตรงตามแนวคดิการออกแบบ 

• ลวดลายทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• องคป์ระกอบลายทอ สวยงาม 

• เสน้ใยทีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสมสวยงาม 

• ผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 

• ลายทอเหมาะสมกบัรปูแบบทีจ่ะนําไปพฒันาเป็นสนิคา้แฟชั 

• ลายทอเหมาะสมกบักลุม่คนรุน่ใหม ่  

คะแนนเฉล่ียรปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 3 

 

4.3 

4.3 

4.0 

4.0 

3.6 

3.6 

 

4.0 

3.97 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

4.รปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 4 

• ลวดลายทอตรงตามแนวคดิการออกแบบ 

• ลวดลายทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• องคป์ระกอบลายทอ สวยงาม 

• เสน้ใยทีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสมสวยงาม 

• ผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 

• ลายทอเหมาะสมกบัรปูแบบทีจ่ะนําไปพฒันาเป็นสนิคา้
แฟชัน่ 

• ลายทอเหมาะสมกบักลุม่คนรุน่ใหม ่ 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 4 

 

4.3 

4.3 

4.6 

3.6 

4.3 

4.6 

 

3.3 

     4.14 

 

มาก 

มาก 

มากทีส่ดุ 

มาก 

มาก 

มากทีส่ดุ 

 

ปานกลาง 

มาก 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

 

รปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้

ทอในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N=3 ระดบัความ

เหมาะสม 

5.รปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 5 

• ลวดลายทอตรงตามแนวคดิการออกแบบ 

• ลวดลายทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

• องคป์ระกอบลายทอ สวยงาม 

• เสน้ใยทีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสมสวยงาม 

• ผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 

• ลายทอเหมาะสมกบัรปูแบบทีจ่ะนําไปพฒันาเป็นสนิคา้
แฟชัน่ 

• ลายทอเหมาะสมกบักลุม่คนรุน่ใหม ่  

คะแนนเฉล่ียรปูแบบพืน้ผิวและโครงสร้างผา้ทอแบบท่ี 5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

       5 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

มากท่ีสดุ 

 

 สรปุผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก 
อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ดงัน้ี 

 1. รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอแบบที ่1 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 5 ซึง่แปรความหมายขอ้มลู
คา่เฉลีย่คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 2. รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอแบบที ่2 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.35 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมาก 

 3. รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอแบบที ่3 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.97 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมาก 

 4. รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอแบบที ่4 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.14 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมาก 

 5. รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอแบบที ่5 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 5 ซึง่แปรความหมายขอ้มลู
คา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 6. รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอแบบที ่1 และ 5 ไดค้ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญในระดบั 5 

ซึง่หมายความวา่เป็นพืน้ผวิและโครงสรา้งทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ  
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ตอนท่ี 3 คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเหน็ ต่อรปูแบบพืน้ผิวและ

โครงสร้างผา้ทอดอกจอก  อาํเภอมหาราช  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ตาราง 3 คาํถามปลายเปิดใหผู้เ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

- ทดลองใชเ้สน้ดา้ย Rayon เพือ่ปรบัน้ําหนกัผา้และทาํใหส้าํผสัผา้นุ่มมากขึน้ 

- ทดลองทอสลบัเสน้และดอกเป็นลายริว้ในสดัสว่นความกวา้งต่างๆ กนั 

- ตอ้งปรบัฟนัหวหีรอืช่องสอดดา้ยยนืเพือ่ใหผ้า้ทอทีไ่ดม้รีปูทรงของลายทอเป็นสีเ่หลีย่มจตุรสั
มากทีสุ่ดจงึจะจดัไดว้่าสวยงาม 

- ทดลองเปลีย่นสเีสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุ่งในตําแหน่งสนัขอบของแต่ละดอกโดยใชส้ตีาม 

เทรนดท์ีผู่เ้ชีย่วชาญเลอืก 

- ทดลองปรบัสดีา้ยพุ่งจากเขม้ไปหาอ่อนไปหาเขม้ของแต่ละดอก 

- เพิม่ลดขนาดของลายเพื่อใหเ้กดิลายทีต่่างกนั 

 

 จากการวเิคราะหผ์ลของแบบสอบถามผูเ้ชีย่วชาญสามารถสรปุไดว้า่ จากรปูแบบพืน้ผวิ
และโครงสรา้งผา้ทอทัง้ 5 แบบนัน้ แบบที ่1 และ 5 มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุในการนํามาผลติเป็น
ผา้ทอสาํหรบัสนิคา้แฟชัน่ ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

 

3. วิเคราะหข้์อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 2 สาํหรบัผูบ้ริโภค เก่ียวกบัข้อมลู

พืน้ฐานของผูบ้ริโภคและความต้องการด้านผลิตภณัฑส่ิ์งทอของผูบ้ริโภค 

 ผูว้จิยัไดท้าํการสรา้งแบบสอบถามสาํหรบัผูบ้รโิภค เรือ่งขอ้มลูพืน้ฐานของผูบ้รโิภคและ
ความตอ้งการดา้นผลติภณัฑส์ิง่ทอ โดยทาํการสอบถามผูบ้รโิภคจาํนวน 100 คน และทาํการสรปุ
ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ออกมาเป็นตารางดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูและลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตาราง 4 สรปุผลจากแบบสอบถามชุดที ่2  สาํหรบัผูบ้รโิภค เกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐานของผูบ้รโิภค 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

    ชาย 22 22 

    หญงิ 78 78 

รวม 100 100 

2. อาย ุ   

ตํ่ากวา่ 25 ปี 12 12 

26  -  30  ปี 23 23 

31  -  35  ปี 36 36 

ตัง้แต่ 36  ปี ขึน้ไป 29 29 

รวม 100 100 

3. การศึกษา   

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 21 21 

ปรญิญาตร ี 63 63 

ปรญิญาโท 16 16 

ปรญิญาเอก 0 0 

รวม 100 100 

4. รายได้   

ระหวา่ง 10,000 – 15,000 8 8 

ระหวา่ง 16,000 – 20,000 16 16 

ระหวา่ง 21,000 – 25,000 49 49 

26,000 ขึน้ไป 27 27 

รวม 100 100 
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 สรปุผลขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์ขอ้มลูพืน้ฐานของผูบ้รโิภค มดีงัต่อไปน้ี 

 1. เพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 20 และเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 80 

 2. ช่วงอาย ุ31 – 35 ปีเป็นช่วงอายทุีม่กีารตอบแบบสอบมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 36 และ

ช่วงอายมุากกวา่ 36 ปี ขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 29 ช่วงอาย ุ26 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 23 และช่วงอายุ

ตํ่ากวา่ 25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 12 ของผูท้าํแบบสอบถามทัง้หมด 

 3. จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 100 คน ผูม้กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุคดิ

เป็นรอ้ยละ 63 ตํ่ากวา่ปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 21 และปรญิญาโทคดิเป็นรอ้ยละ 16 ของผูท้าํ

แบบสอบถามทัง้หมด 

 4. จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 100 คน ระดบัรายไดต่้อเดอืนในช่วง 21,000 – 

25,000 มจีาํนวนมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 49 และผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืนในช่วง 26,000 บาทขึน้ไปคดิ

เป็นรอ้ยละ 27  ผูม้รีายไดอ้ยูใ่นช่วง 16,000 – 20,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 16 และผูม้รีายไดใ้นช่วง 

10,000 – 15,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 8 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 

 

ตาราง 5 สรปุผลจากแบบสอบถามชุดที ่2  สาํหรบัผูบ้รโิภค เกีย่วกบัความตอ้งการผลติภณัฑส์ิง่ทอ 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

5. ท่านเคยใช้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอดอกจอกหรือไม่    

เคย 4 4 

ไมเ่คย 96 96 

รวม 100 100 

6. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอดอกจอกมากน้อยเพียงใด   

    มาก 0 0 

    ปานกลาง 1 25 

    น้อย 3 75 

รวม 4 100 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

7. อะไรเป็นสาเหตใุห้ท่านเลือกใช้ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ทอ

ดอกจอก 

  

สสีนัและลวดลายทอ 0 0 

ตราสนิคา้ 2 50 

ซือ้โดยไมต่ัง้ใจ 2 50 

รวม 4 100 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

8. ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ดอกจอกของท่านท่ีเลือกซ้ือ

เป็นแบบใด 

  

ผา้มา่น 1 25 

ชุดคลุมอาบน้ํา 1 25 

ผา้ปโูต๊ะ 2 50 

เสือ้สาํเรจ็รปู 0 0 

รวม 100 100 

9. จากตวัอย่างผา้ ท่านคิดว่าผา้ทอดอกจอกมีความเหมาะสมท่ีจะ

นําไปพฒันาเป็นสินค้าแฟชัน่หรือไม่ 

  

เหมาะสม 77 77 

ไมเ่หมาะสม 23 23 

รวม 100 100 

10.จากตวัอย่างผา้ ท่านคิดว่าผา้ทอดอกจอกมีปัญหาด้านใด   

     สสีนัและลวดลาย 73 73 

     การออกแบบ 24 24 

     การดแูลรกัษา 3 3 

    ราคา 0 0 

รวม 100 100 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

11.ท่านคิดว่าผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอลายดอกจอกมีความจาํเป็นมาก

น้อยแค่ไหนในอนาคต 

  

มาก 49 49 

ปานกลาง 37 37 

น้อย 12 12 

น้อยทีส่ดุ 2 2 

รวม 100 100 

12. ท่านคิดว่าการพฒันาลวดลายและเทคนิคการทอ มีความจาํ  

      เป็นมากน้อยเพียงใด 

  

      จาํเป็น 97 97 

 ไมจ่าํเป็น 3 3 

รวม 100 100 

13. ความเป็นมาของตราสินค้ามีผลต่อการเลือกซ้ือของท่าน

หรือไม่ 

  

      มผีล 43 43 

      ไมม่ผีล 57 57 

   รวม 100 100 

14. ท่านมีความสนใจในรปูลวดลายและเทคนิคการทอรปูแบบ

ใหม่ๆ  

      จากท่ีเคยมีอยู่หรือไม่ 

  

    มาก 74 74 

    ปานกลาง 18 18 

    น้อย 8 8 

    น้อยทีส่ดุ 0 0 

รวม 100 100 

 

   สรปุผลขอ้มลูความตอ้งการดา้นผลติภณัฑส์ิง่ทอของผูบ้รโิภค มดีงัต่อไปน้ี 

 1. จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน พบว่าผูท้ีเ่คยใชผ้ลติภณัฑจ์ากผา้ทอดอกจอก

เพยีง 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
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 2. จากผูท้ีเ่คยซือ้ผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอกจาํนวน 4 คน มกีารเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีท่าํ

จากผา้ทอดอกจอกในปรมิาณน้อยจาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75 และมจีาํนวน 1 คนทีม่กีารซือ้ใน

ปรมิาณปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 25 จากจาํนวนผูท้ีเ่คยซือ้ผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอกทัง้หมด 

 3. จากผูท้ีเ่คยซือ้ผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอกจาํนวน 4 คน พบวา่สามาเหตุซือ้โดยไมต่ัง้ใจ

จาํนวน 2 คนคดิเป็นรอ้ยละ 50 และอกี 2 คนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 50 ซือ้เพราะตราสนิคา้ 

 4. จากผูท้ีเ่คยซือ้ผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอกจาํนวน 4 คน พบวา่ผา้ปโูต๊ะเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บั

ความนิยมมากทีส่ดุจาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50  โดยม ี1 คนเลอืกซือ้ผา้มา่น และ 1 คนเลอืกซือ้

ผา้คลมุอาบน้ํา 

 5. จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คนคดิวา่ผา้ทอดอกจอกมคีวามเหมาะสมทีจ่ะ

นําไปพฒันาเป็นสนิคา้แฟชัน่จาํนวน 77 คนคดิเป็นรอ้ยละ 77 และมจีาํนวน 23 คนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 

23 มคีวามเหน็วา่ไมเ่หมาะสม 

 6. จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน คดิวา่ผา้ทอดอกจอกมปีญัหาดา้นสสีนัและ

ลวดลายมากทีส่ดุจาํนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73 และมคีวามเหน็วา่ผา้ทอดอกจอกมปีญัหาดา้น

การออกแบบจาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 มคีวามเหน็เกีย่วกบัปญัหาดา้นการดแูลรกัษาเพยีง  

3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3  

 7. จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน คดิวา่ผา้ทอลายดอกจอกมคีวามจาํเป็นมากใน

อนาคตจาํนวน 49 คนคดิเป็นรอ้ยละ 49 โดยเหน็วา่มคีวามจาํเป็นในระดบัปานกลางจาํนวน 37 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 37 มคีวามจาํเป็นในระดบัน้อย 12 คนและน้อยมาก 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 และ 2 

ตามลาํดบั 

 8. จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน คดิวา่ผา้ทอลายดอกจอกมคีวามจาํเป็นใน 

การพฒันาลวดลายและเทคนิคการทอจาํนวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 97 และมคีนทีค่ดิวา่ไมจ่าํเป็น

จาํนวน 3 คนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 3  

 9. จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน คดิวา่ตราสนิคา้มผีลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

จาํนวน 43 คนคดิเป็นรอ้ยละ 43 และอกี 57 คนไมค่ดิวา่ตราสนิคา้จะมผีลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

ผา้ทอดอกจอก ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 57 

 10. จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน ใหค้วามสนใจรปูแบบลวดลายและเทคนิค

การทอรปูแบบใหม่ๆ  ในระดบัมากจาํนวน 74 คนคดิเป็นรอ้ยละ 74 ในระดบัปานกลาง 18 คนคดิ

เป็นรอ้ยละ 18 และในระดบัน้อยจาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 
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ตอนท่ี 3  คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูบ้ริโภคแสดงความคิดเหน็ ต่อผลิตภณัฑผ์า้ทอดอกจอก  

อาํเภอมหาราช  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 100 คน ไมม่ผีูต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็และ
ใหข้อ้เสนอแนะต่อการพฒันาผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

4. วิเคราะหข้์อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 3 สาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบั

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผูว้จิยัไดท้าํแบบสอบถามสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอก 
อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึแบบสอบถามถงึกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มเทรนด์
แฟชัน่ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก โดยไดท้าํการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 คน และ
ไดท้าํการสรปุขอ้มลูตามประเดน็งานวจิยัออกเป็นตารางดงัน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูและลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ตาราง 6 สรปุผลจากแบบสอบถามชุดที ่3  สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งของรปูแบบลวดลายผา้ทอ 

 ดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึแบบสอบถามถงึกลุม่เป้าหมายและ  

 แนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ทีเ่หมาะสมกลัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

    ชาย 2 66.67 

    หญงิ 1 33.33 

รวม 3 100.00 

2. อาย ุ   

   ตํ่ากวา่ 25 ปี 0 0  

   26 - 30  ปี 0 0 

   31 - 35  ปี 0 0 

   ตัง้แต่ 36 ปีขึน้ไป 3 100 

รวม 3 100 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

3. การศึกษา   

   ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 0 0 

   ปรญิญาตร ี 0 0 

   ปรญิญาโท 2 66.67 

   ปรญิญาเอก 1 33.33 

รวม 3 100.00 

4. อาชีพ   

   เอกชน 0 0 

   ราชการ 3 0 

   รฐัวสิาหกจิ 0 0 

รวม 3 100 

5. ประสบการณ์การทาํงานและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆ 

 

 ท่านผูห้ญงิวลิาวลัย ์ วรีานุวตัน์ 

 ตาํแหน่ง เลขาธกิารคณะกรรมการรา้นจติลดา 
 อาจารย ์สงคราม เสนธรรม 

 ผูช้าํนาญการอาวโุสดา้นลายผา้ โครงการรา้นจติลดา 
 ผศ. ดร. อโนทยั  ชลชาตภิญิโญ   

 หวัหน้าภาควชิาวทิยาการสิง่ทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร ์
 

 สรปุผลข้อมลูและลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูเ้ช่ียวชาญ 

1. เพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 เพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

2. ช่วงอายมุากกวา่ 36 ปีสงูทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 100 

3. ระดบัปรญิญาโทสงูทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และระดบัปรญิญาเอกคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

4. อาชพีราชการมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 100  

5. ประสบการณ์ทาํงานของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งและวทิยากรให้ 
ความรูด้า้นผา้ทอและการออกแบบผลติภณัฑส์นิคา้แฟชัน่ 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ ต่อรปูแบบลวดลาย

ผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 แบบสอบถามขอ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ ต่อรปูแบบลวดลายผา้

ทอดอกจอกจาก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยในแบบสอบถามไดก้าํหนดเกณฑ์

ประเมนิเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 5   หมายถงึ ดมีาก 

 4 หมายถงึ ด ี

 3 หมายถงึ ปานกลาง 

 2 หมายถงึ น้อย 

 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 

 กาํหนดเกณฑก์ารแปรความหมายขอ้มลูทีม่คีา่เฉลีย่ต่างๆ ดงัน้ี 

 4.51 - 5.00  ระดบั เหมาะมากทีสุ่ด 

 3.51 - 4.50 ระดบั เหมาะสมมาก 

 2.51 - 3.50 ระดบั เหมาะสมปานกลาง 

 1.51 - 2.50 ระดบั เหมาะสมน้อย 

 1.00 - 1.50 ระดบั เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 

ตาราง 7  สรปุผลจากแบบสอบถามชุดที ่3  สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้ง 

 ผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึแบบสอบถามถงึกลุม่เป้าหมาย 

 และแนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม X 

1. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 1   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.30 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 1 3.00 ปานกลาง 

2. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 2   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.30 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.30 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 2 3.00 ปานกลาง 

3. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 3   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 5.00 มากทีส่ดุ 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 4.60 มากทีส่ดุ 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 4.60 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 5.00 มากทีส่ดุ 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 3 4.88 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม 

4. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 4   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 4 3.00 ปานกลาง 

5. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 5   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.30 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.00 มาก 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.60 มาก 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 3.30 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 4.30 มาก 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 5 3.67 มาก 

6. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 6    

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 6 3.00 ปานกลาง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม 

7. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 7   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 4.00 มาก 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.60 มาก 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.30 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 3.30 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 4.30 มาก 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 7 3.67 มาก 

8. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 8   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.60 มากทีส่ดุ 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 4.60 มากทีส่ดุ 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 5.00 มากทีส่ดุ 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 8 4.88 มากท่ีสดุ 

9. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 9   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.00 มาก 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 4.00 มาก 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 5.00 มากทีส่ดุ 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 9 4.71 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม 

10. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 10   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 10 3.00 ปานกลาง 

11. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 11   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.30 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 11 3.00 ปานกลาง 

12. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 12   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.30 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.30 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 12 3.00 ปานกลาง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม 

13. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 13   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 5.00 มากทีส่ดุ 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 4.60 มากทีส่ดุ 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 4.60 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 5.00 มากทีส่ดุ 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 13 4.88 มากท่ีสดุ 

14. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 14   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.30 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 14 3.00 ปานกลาง 

15. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 15   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 15 3.00 ปานกลาง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม 

16. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 16   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 5.00 มากทีส่ดุ 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 4.60 มากทีส่ดุ 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 5.00 มากทีส่ดุ 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 4.60 มากทีส่ดุ 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 16 4.88 มากท่ีสดุ 

17. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 17   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 17 3.00 ปานกลาง 

18. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 18   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 18 2.91 ปานกลาง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม 

19. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 19   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 2.60 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 19 2.80 ปานกลาง 

20. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 20   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.60 มาก 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 20 3.00 ปานกลาง 

21. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 21   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.60 มาก 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.60 มาก 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 21 3.08 ปานกลาง 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระ

บรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม 

22. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 22   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.60 มาก 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 22 3.00 ปานกลาง 

23. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 23   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 2.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 23 3.00 ปานกลาง 

24. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 24   

• ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย 3.60 มาก 

• ลวดลายเหมาะสมกบัรแูบบผลติภณัฑ ์ 2.60 ปานกลาง 

• ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.30 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบท่ี 24 3.00 ปานกลาง 
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 สรปุผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ดงัน้ี 

 1. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่1 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.0 ซึง่แปรความหมายขอ้มลู
คา่เฉลีย่คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 2. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่2 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.0 ซึง่แปรความหมายขอ้มลู
คา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 3. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่3 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.88 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 4. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่4 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 5. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่5 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.67 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมาก 

 6. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่6 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 7. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่7 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.67 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมาก 

 8. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่8 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.88 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 9. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่9 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.71 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 10. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่10 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 11. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่11 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 12. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่12 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 13. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่13 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.88 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 14. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่14 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 15. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่15 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 16. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่16 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.88 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
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 17. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่17 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 18. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่18 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 2.91 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 19. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่19 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 2.80 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 20. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่21 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 21. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่21 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.08 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 22. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่22 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 23. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่23 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 24. รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกแบบที ่24 ไดค้ะแนนเฉลีย่ 3.00 ซึง่แปรความหมาย
ขอ้มลูคา่เฉลีย่ คอื เป็นแบบทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 25. รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอแบบที ่3, 8, 9, 13 และ 16 ไดค้ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ
ในระดบั 4.88, 4.88, 4.71, 4.88 และ 4.88 ตามลาํดบั ซึง่หมายความวา่เป็นรปูแบบลวดลายทีม่ ี
ความเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 

ตอนท่ี 3  คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเหน็ ต่อรปูแบบลวดลายผา้ทอ

ดอกจอก  อาํเภอมหาราช  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ตาราง 8 คาํถามปลายเปิดใหผู้เ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 

 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

- ทดลองใชเ้สน้ดา้ย Rayon เพือ่ปรบัน้ําหนกัผา้และทาํใหส้าํผสัผา้นุ่มมากขึน้ 

- ทดลองทอสลบัเสน้และดอกเป็นลายริว้ในสดัสว่นความกวา้งต่างๆ กนั 

- ตอ้งปรบัฟนัหวหีรอืช่องสอดดา้ยยนืเพือ่ใหผ้า้ทอทีไ่ดม้รีปูทรงของลายทอเป็นสีเ่หลีย่มจตุรสั
มากทีสุ่ดจงึจะจดัไดว้่าสวยงาม 

- ทดลองเปลีย่นสเีสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุ่งในตําแหน่งสนัขอบของแต่ละดอกโดยใชส้ตีาม 

เทรนดท์ีผู่เ้ชีย่วชาญเลอืก 

- ทดลองปรบัสดีา้ยพุ่งจากเขม้ไปหาอ่อนไปหาเขม้ของแต่ละดอก 

- เพิม่ลดขนาดของลายเพื่อใหเ้กดิลายทีต่่างกนั 



82 
 

 จากการวเิคราะหผ์ลของแบบสอบถามผูเ้ชีย่วชาญสามารถสรปุไดว้า่ จากรปูลวดลายผา้
ทอทัง้ 24 แบบนัน้ แบบที ่3, 8, 9, 13 และ 16 มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุในการนํามาเป็นลวดลาย
ของผา้ทอดอกจอกสาํหรบัสนิคา้แฟชัน่ ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

 

 สรปุ ลวดลายผา้ทอดอกจอกทีจ่ะเหมาะสมในการนํามาพฒันาเป็นสิน้คา้แฟชัน่ จาํนวน  
5 รปูแบบ 1 คลอเลคชัน่ ซึง่ประกอบดว้ย พ 

 

รปูแบบท่ี 3  

 

 
 

รปูแบบท่ี 8 
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รปูแบบท่ี 9  

 

 

รปูแบบท่ี 13  
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รปูแบบท่ี 16 

 

 

5. นํารปูแบบผา้ทอดอกจอกท่ีคดัเลือกแล้วจาํนวน 5 รปูแบบ นํามาเป็นรปูแบบในการ

ออกแบบคลอเลคชัน่สินค้าแฟชัน่จาํนวน 3 คลอเลคชัน่ ซ่ึงใน 1 คลอเลคชัน่ประกอบไปด้วย 

เส้ือสตรี 3 รปูแบบ กระโปรงสตรี 2 รปูแบบ รองเท้าสตรี 2 รปูแบบ ชดุกระโปรงสตรี 2 รปูแบบ 

กางเกงสตรี 1 รปูแบบ เส้ือบรุษุ 2 รปูแบบ กางเกงบรุษุ 2 รปูแบบ และรองเท้าบรุษุ 1 รปูแบบ  

 ผูว้จิยัไดนํ้ารปูแบบผา้ทอดอกจอกทีค่ดัเลอืกแลว้จาํนวน 5 รปูแบบมาออกแบบคลอเลคชัน่
สนิคา้แฟชัน่โดยแบ่งแนวทางออกแบบเป็น 3 แนวทาง ดงัน้ี  
 

 แนวทางที ่1   ออกแบบโดยใชแ้นวโน้มเทรนดเ์สือ้ผา้เครือ่งแต่งกายปี 2014 – 2015 

 แนวทางที ่2  ออกแบบโดยใชโ้ครงเสือ้ผา้เบสกิรว่มกบัแนวโน้มเทรนดเ์สือ้ผา้เครือ่ง 

แต่งกายปี 2014 – 2015 

 แนวทางที ่3  ออกแบบโดยการวเิคราะหร์ปูแบบเสือ้ผา้ทีผู่ว้จิยัเหน็ว่าเหมาะสมกบั 

ผา้ทอดอกจอกรว่มกบัแนวโน้มเทรนดเ์สือ้ผา้เครือ่งแต่งกายปี 2014 – 2015 

 

 โดยการออกแบบตามแนวทางทัง้ 3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 
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แนวทางท่ี 1 

  

 

 
 

แนวทางท่ี 2 
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แนวทางท่ี 3 

 

 

6. วิเคราะหข้์อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 4 สาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัการออกแบบ

สินค้าแฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ผูว้จิยัไดท้าํแบบสอบถามสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการออกแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอ
ดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึแบบสอบถามถงึกลุม่เป้าหมายและ
แนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ที่เหมาะสมกบัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก โดยไดท้าํการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ
จาํนวน 3 คน และไดท้าํการสรปุขอ้มลูตามประเดน็งานวจิยัออกเป็นตารางดงัน้ี  
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ตอนท่ี 1  ข้อมลูและลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ตาราง 9 สรปุผลจากแบบสอบถามชุดที ่4  สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการออกแบบสนิคา้แฟชัน่ 

 จากผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึแบบสอบถามถงึ 

 กลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก  
 

ข้อมลู จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

    ชาย 2 66.67 

    หญงิ 1 33.33 

รวม 3 100.00 

2. อาย ุ   

   ตํ่ากวา่ 25 ปี 0 0  

   26 - 30  ปี 0 0 

   31 - 35  ปี 0 0 

   ตัง้แต่ 36 ปีขึน้ไป 3 100 

รวม 3 100 

3. การศึกษา   

   ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 0 0 

   ปรญิญาตร ี 0 0 

   ปรญิญาโท 2 66.67 

   ปรญิญาเอก 1 33.33 

รวม 3 100.00 

4. อาชีพ   

   เอกชน 0 0 

   ราชการ 3 0 

   รฐัวสิาหกจิ 0 0 

รวม 3 100 

5. ประสบการณ์การทาํงานและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆ 
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 ท่านผูห้ญงิวลิาวลัย ์ วรีานุวตัน์ 

 ตาํแหน่ง เลขาธกิารคณะกรรมการรา้นจติลดา 

 อาจารย ์สงคราม เสนธรรม 

 ผูช้าํนาญการอาวโุสดา้นลายผา้ โครงการรา้นจติลดา 

 ผศ. ดร. อโนทยั  ชลชาตภิญิโญ   

 หวัหน้าภาควชิาวทิยาการสิง่ทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร ์

 สรปุผลข้อมลูและลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูเ้ช่ียวชาญ 

1. เพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 เพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

2. ช่วงอายมุากกวา่ 36 ปีสงูทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 100 

3. ระดบัปรญิญาโทสงูทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และระดบัปรญิญาเอกคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

4. อาชพีราชการมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 100  

5. ประสบการณ์ทาํงานของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งและวทิยากรให้ 

ความรูด้า้นผา้ทอและการออกแบบผลติภณัฑส์นิคา้แฟชัน่ 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ ต่อแนวทางในการ

ออกแบบสินค้าแฟชัน่ 

 แบบสอบถามขอ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ ต่อแนวทางในการ

ออกแบบสนิคา้แฟชัน่ โดยในแบบสอบถามไดก้ําหนดเกณฑป์ระเมนิเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 5   หมายถงึ ดมีาก 

 4 หมายถงึ ด ี

 3 หมายถงึ ปานกลาง 

 2 หมายถงึ น้อย 

 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 

 กาํหนดเกณฑก์ารแปรความหมายขอ้มลูทีม่คีา่เฉลีย่ต่างๆ ดงัน้ี 

 4.51 - 5.00  ระดบั เหมาะมากทีสุ่ด 

 3.51 - 4.50 ระดบั เหมาะสมมาก 

 2.51 - 3.50 ระดบั เหมาะสมปานกลาง 

 1.51 - 2.50 ระดบั เหมาะสมน้อย 

 1.00 - 1.50 ระดบั เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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ตาราง 10 สรปุผลจากแบบสอบถามชุดที่ 4 สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นแนวทางการออกแบบสนิคา้แฟชัน่  
 จากผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึแบบสอบถามถงึ  

 กลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก  

 

แนวทางการออกแบบสินค้าแฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ  

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

N = 3 ระดบัความ

เหมาะสม X 

1. แนวทางการออกแบบท่ี 1   

• แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 2.00 น้อย 

• แนวทางการออกแบบมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบการออกแบบ สวยงาม 3.00 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์ 2.60 ปานกลาง 

• แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.30 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียแนวทางการออกแบบท่ี 1  2.25 น้อย 

2. แนวทางการออกแบบท่ี 2   

• แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 3.00 ปานกลาง 

• แนวทางการออกแบบมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 3.00 ปานกลาง 

• องคป์ระกอบการออกแบบ สวยงาม 3.60 ปานกลาง 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 2.60 ปานกลาง 

• แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์ 2.60 ปานกลาง 

• แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 3.60 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียแนวทางการออกแบบท่ี 2 3.06 ปานกลาง 

3. แนวทางการออกแบบท่ี 3   

• แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิการออกแบบ 4.00 มาก 

• แนวทางการออกแบบมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.00 มาก 

• องคป์ระกอบลาย สวยงาม 5.00 มากทีส่ดุ 

• สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม 5.00 มากทีส่ดุ 

• แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์ 5.00 มากทีส่ดุ 

• แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 5.00 มากทีส่ดุ 

คะแนนเฉล่ียแนวทางการออกแบบท่ี 3  4.60 มากท่ีสดุ 
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 สรปุผลการประเมนิเกีย่วกบั ดา้นแนวทางการออกแบบสนิคา้แฟชัน่ จากผา้ทอดอกจอก 

อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ดงัน้ี 

 1. แนวทางการออกแบบท ี1 ไดค้ะแนน 2.25 ซึง่แปรความหมายขอ้มลูคา่เฉลีย่คอื เป็น 

แนวทางทีม่คีวามเหมาะสมน้อย 

 2. แนวทางการออกแบบที ่ 2  ไดค้ะแนน  3.06 ซึง่แปรความหมายขอ้มลูคา่เฉลีย่คอื เป็น 

แนวทางทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง 

 3. แนวทางการออกแบบที ่ 3  ไดค้ะแนน  4.06 ซึง่แปรความหมายขอ้มลูคา่เฉลีย่คอื เป็น

แนวทางทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 

ตอนท่ี 3  คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเหน็ด้านการออกแบบสินค้า

แฟชัน่จากผา้ทอลายดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 

ตาราง 11 คาํถามปลายเปิดใหผู้เ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 

 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

- ควรเพิ่มแบบคอลเลคชัน่ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 

- ดา้นวสัดคุวรเพิม่วสัดทุีส่ามารถหาไดภ้ายในทอ้งตลาด เพื่อใหค้อลเลคชัน่เสือ้ผา้ดสูวมใส่ได้
งา่ยมากขึน้ 

 

 

 จากการวเิคราะหผ์ลของแบบสอบถามผูเ้ชีย่วชาญสามารถสรปุไดว้า่ แนวทางการ

ออกแบบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ คอืแนวทางที ่3  
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7. นําผา้ทอดอกจอกมาผลิตช้ินงานต้นแบบ (Prototype) สินค้าแฟชัน่ 

จากการศกึษาวเิคราะหแ์บบสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้

ทอดอกจอก รปูแบบผา้ทอดอกจอก และแนวทางการออกแบบ ผา้ทอดอกจอก อําเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยขัน้ตอนการผลติชิน้งานตน้แบบดงัน้ี 

 1. นํารปูแบบทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์บบสอบถามจากผูเ้ชี่ยวชาญมาวางแผนจดัเตรยีมวสัดุ 

และระบุเทคนิคการทอทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอ  

 2. เตรยีมวสัดทุีใ่ชใ้นการทอ เช่น เสน้ดา้ย  กีท่อผา้ เป็นตน้ 

 



92 
 

 
 

ภาพประกอบ 23  การจดัเตรยีมเสน้ดา้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 24  การขึน้กีท่อ 
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1. ดาํเนินการทอและขึน้ชิน้งานผา้ทอดอกจอกตามความยาวทีต่อ้งการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 25  กระบวนการทอผา้ดอกจอก 

 

2. ผา้ทอทีด่าํเนินการทอเสรจ็สิน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 26  ผา้ทอดอกจอกทีท่อเสรจ็สมบรูณ์ 
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3. ขัน้ตอนการออกแบบสนิคา้แฟชัน่ 

ออกแบบสนิคา้แฟชัน่โดยอาศยัแนวทางการออกแบบทีไ่ดร้บัคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญ  

4. นําผา้ทอดอกจอกไปผลติเป็นสนิคา้แฟชัน่ตามแนวทางการออกแบบทีไ่ดจ้ากการ  

วเิคราะหแ์บบสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งแนวทางการออกแบบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 27  เตรยีมผา้ทอดอกจอกเพื่อนําไปผลติเป็นสนิคา้แฟชัน่ตน้แบบ 
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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

สรปุผล 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative research) โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี ขัน้ตอน
ที ่1 จากการวเิคราะหข์อ้มลูและเกบ็รวบรวมจากภาคสนามโดยการ สมัภาษณ์เชงิลกึ (IN-DEPTH 

INTERVIEW) เกีย่วกบัการสรา้งพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ดอกจอก จากหวัหน้ากลุม่ทอผา้โครงการ  

ผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ดา้นการออกแบบ
ลวดลายผา้ทอดอกจอก ดา้นการออกแบบโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก เพือ่เป็นการสรา้งความเขา้ใจใน 
รปูแบบของผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก โดยวเิคราะหข์อ้มลูตามความมุง่หมายของการวจิยัและ
นําเสนอขอ้มลูในเชงิพรรณา  

ขัน้ตอนที ่2 จดัทาํแบบสอบถามชุดที ่1 สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นรปูแบบพืน้ผวิและ
โครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมถงึสอบถามถงึ
กลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑผ์า้ทอดอกจอก สาํหรบันําไป
พฒันาเป็นสนิคา้แฟชัน่ และวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามชุดที ่1 

ขัน้ตอนที ่3 จดัทาํแบบสอบถาม ชุดที ่2 สาํหรบัผูบ้รโิภค เกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐานของ
ผูบ้รโิภคและความตอ้งการดา้นผลติภณัฑส์ิง่ทอของผูบ้รโิภค และวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้าก
แบบสอบถามชุดที ่2 

ขัน้ตอนที ่4 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามชุดที ่1 และชุดที ่2 มาสรปุเพือ่เป็นแนวทางใน 

การออกแบบรา่งลวดลายผา้ทอดอกจอก จาํนวน 24 รปูแบบ  แลว้คดัเลอืกแบบรา่งลวดลายทอดว้ย
แบบสอบถามชุดที ่3 โดยผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้คดัเลอืกใหเ้หลอืเพยีง 5 ลวดลายทีเ่หมาะสมกบัสนิคา้
แฟชัน่  

ขัน้ตอนที ่5 นํารปูแบบผา้ทอดอกจอกทีค่ดัเลอืกแลว้จาํนวน 5 รปูแบบ นํามาเป็นรปูแบบ
ในการออกแบบคอลเลคชัน่สนิคา้แฟชัน่จาํนวน 3 คอลเลคชัน่ ซึง่ใน 1 คอลเลคชัน่ประกอบไปดว้ย 
เสือ้สตร ี3 รปูแบบ กระโปรงสตร ี2 รปูแบบ รองเทา้สตร ี2 รปูแบบ ชุดกระโปรงสตร ี2 รปูแบบ เสือ้
บุรษุ 2 รปูแบบ กางเกงบุรษุ 2 รปูแบบ รองเทา้บุรษุ 1 รปูแบบ 

ขัน้ตอนที ่6 จดัทาํแบบสอบถาม ชุดที ่4 สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ เกีย่วกบัการออกแบบสนิคา้
แฟชัน่จากผา้ทอลายดอกจอก จาํนวน 3 คอลเลคชัน่ แลว้คดัเลอืกใหเ้หลอื 1 คอลเลคชัน่ นําแบบรา่ง
คอลเลคชัน่ ทีไ่ด ้ไปดาํเนินการผลติเป็นผลติภณัฑต์น้แบบ (Prototype) 

ขัน้ตอนที ่7 นําผา้ทอดอกจอกทีไ่ดม้าผลติชิน้งานตน้แบบ (Prototype) สนิคา้แฟชัน่ อนั
ประกอบไปดว้ยเสือ้สตร ีกระโปรงสตร ีรองเทา้สตร ีชุดกระปรงสตร ีรองเทา้สตร ีเสือ้เชิต้บุรษุ 
กางเกงบุรษุ  รองเทา้บุรษุ 
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 ขัน้ตอนที ่8 จดัทาํแบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อผลติภณัฑต์น้แบบ       
และนําผลการวจิยัทีไ่ดม้าประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภค สรปุอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  

ผลการศกึษาวจิยัพบวา่ รปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกทีเ่หมาะสมในการนํามาผลติเป็น
สนิคา้แฟชัน่ ซึง่ถกูคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 2 รปูแบบจากกลุ่มตวัอยา่งรปูแบบพืน้ผวิและ
โครงสรา้งผา้ทอดอกจอกจาํนวน 5 รปูแบบ คอืรปูแบบที ่1. เสน้ยนื 1 เสน้ เสน้พุ่ง 1 เสน้ ใชด้า้ยเสน้
เลก็เบอร ์40/2 ในการทอ สว่นดอก 5 ตะกอ 7 เทา้เหยยีบ ลายขดั 4 ตะกอ 2 เทา้เหยยีบ และ
รปูแบบที ่5 เสน้ยนื 4 เสน้ เสน้พุง่ 4 เสน้ ใชด้า้ยเสน้เลก็เบอร ์20/2 ในการทอ สว่นดอก 5 ตะกอ 7 

เทา้เหยยีบ ลายขดั 4 ตะกอ 2 เทา้เหยยีบ นอกจากรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกแลว้ 
ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอ    เทรนดส์ปีี 2014 – 2015 จาํนวน 4 เทรนดส์ ีเพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณา
คดัเลอืก ซึง่ผลการคดัเลอืกปรากฏว่า เทรนดส์ทีี ่3. เลน่ (PLAY) มคีวามเหมาะสมในการนําไป
พฒันาผา้ทอดอกจอกเป็นสนิคา้แฟชัน่มากและเป็นไปตามจดุมุง่หมายของงานวจิยัมากทีส่ดุ ในสว่น
ของเทรนดอ์อกแบบลวดลาย ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอเทรนดล์วดลายปี2014 – 2015 จาํนวน 8 เทรนด ์
เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาคดัเลอืก ซึง่ผลการคดัเลอืกปรากฏว่า เทรนดล์วดลายที ่2.HARLEQUIN 

สสีนั : ลวดลายทีม่าจากรายละเอยีดรปูทรงของเรขาคณติ มคีวามเหมาะสมในการนําไปพฒันาผา้ทอ
ดอกจอกเป็นสนิคา้แฟชัน่มากและเป็นไปตามจดุมุง่หมายของงานวจิยัมากทีส่ดุ  

 จากผลสรปุของผูเ้ชีย่วชาญดา้นรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก เทรนดส์ี และ     
เทรนดล์วดลาย ผูว้จิยัไดด้าํเนินการออกแบบและขึน้ตวัอยา่งลวดลายผา้ทอดอกจอก ซึง่ถกูคดัเลอืก
โดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 รปูแบบจากกลุ่มตวัอยา่งรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกจาํนวน 24 

รปูแบบ คอืรปูแบบที ่3 รปูแบบที ่8 รปูแบบที ่9 รปูแบบที ่13 และรปูแบบที่ 16 

 

 

 

 

 
  
       รปูแบบที ่3        รปูแบบที ่8      รปูแบบที ่9       รปูแบบที่13       รปูแบบที่16     

 

 จากรปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกทัง้ 5 รปูแบบทีถ่กูคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัได้
นํามาออกแบบสนิคา้แฟชัน่จาํนวน 3 คอลเลคชัน่ โดยแบ่งแนวทางการออกแบบเป็น 3 แนวทาง
ดงัน้ี แนวทางที ่1 ออกแบบโดยใชแ้นวโน้มเทรนดเ์สือ้ผา้เครือ่งแต่งกายปี 2014 – 2015 แนวทางที ่2 

ออกแบบโดยใชโ้ครงเสือ้ผา้เบสกิรว่มกบัแนวโน้มเทรนดเ์สือ้ผา้เครือ่งแต่งกายปี 2014 – 2015 

แนวทางที ่3 ออกแบบโดยการวเิคราะหร์ปูแบบเสือ้ทีผู่ว้จิยัเหน็ว่าเหมาะสมกบัผา้ทอดอกจอก
รว่มกบัแนวโน้มเทรนดเ์สือ้ผา้เครือ่งแต่งกายปี 2014 – 2015 ซึง่ถกูคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 

1 แนวทาง คอื แนวทางการออกแบบที ่3 ออกแบบโดยการวเิคราะหข์องผูว้จิยัรว่มกบัแนวโน้ม     

เทรนดเ์สือ้ผา้เครือ่งแต่งกายปี 2014 – 2015 



 
 

 

 
 

แนวทางการออกแบบที่ 3 ออกแบบโดยการวเิคราะหข์องผูว้จิยัรว่มกบัแนวโน้มเทรนด์ 
เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายปี 2014 – 2015 

 

อภิปรายผล 

 จากขอ้มลูสรปุผลและการวเิคราะหข์อ้มลูโดยรวมของการพฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอก
แบบดัง้เดมิเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาสนิคา้แฟชัน่ ในการศกึษาขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ การวเิคราะห์
รปูแบบ ลวดลาย การเลอืกใชว้สัด ุและผลติผลงานออกมาเป็นผา้ผนืจากนัน้นําไปพฒันาเป็นรปูแบบ
สนิคา้แฟชัน่ ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้น้ีสามารถนําไปพฒันาต่อยอดในดา้นอื่นๆ ไดด้งัน้ี  

 1. สามารนํากระบวนการหรอืผลการวจิยัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารปูแบบสนิคา้แฟชั น่
แบบอื่นๆ เช่น กระเป๋า เครือ่งประดบั เป็นตน้ แต่ทัง้น้ีตอ้งคาํนึงถงึคณุสมบตัเิฉพาะและวตัถุประสงค์
ในการใชส้อยและความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั 

 2.   ในการออกแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก ยงัสามารถนําไปผสมผสานกบัวสัดุ
อื่นๆ ทีม่อียูท่ ัว่ไปตามทอ้งตลาดมาใชเ้ป็นสว่นประกอบในการผลติสนิคา้แฟชัน่ เพือ่รปูแบบใหม่ๆ  
แต่ทัง้น้ีตอ้งคาํนึงถงึคณุสมบตัเิฉพาะและวตัถุประสงคใ์นการใชส้อยและความตอ้งการของผูบ้รโิภคที่
แตกต่างกนั 

 

 

 จากปญัหาของการวจิยัทีว่่า ปจัจบุนัผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดมิมคีุณลกัษณะไมเ่หมาะสม
ในการนําไปแปรรปูเป็นสนิคา้แฟชัน่ ผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้ในปจัจบุนัขาดความทนัสมยั กลุม่ลกูคา้
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ส่วนใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่ถงึวยัสงูอาย ุ ผลติภณัฑไ์มไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มคนรุน่ใหม ่ผูว้จิยัจงึไดม้ี
แนวคดิทีจ่ะพฒันาผา้ทอดอกจอกมาพฒันาเป็นผลติภณัฑส์นิคา้แฟชัน่เพือ่สรา้งมลูคา่และขยายกลุม่
ผูบ้รโิภคโดยผา่นกระบวนการออกแบบและพฒันาอยา่งเป็นระบบระเบยีบการวจิยั เพือ่ใหผ้า้ทด
ดอกจอกคงอยูก่บัคนรุน่หลงัสบืไป จงึมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.ควรศกึษาถงึการสง่เสรมิและพฒันาผา้ทอดอกจอกใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้  
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่คีวามแตกต่างกนั 

 2. ควรศกึษาและสง่เสรมิการพฒันาผลติภณัฑส์นิค้าแฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกใหเ้ป็นที่
แพรห่ลายในหมูค่นรุน่ใหม ่และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลจากการวจิยั เรือ่งการศกึษา พฒันารปูแบบ  

ผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดมิเพื่อนําไปสู่การพฒันาสนิคา้แฟชัน่ กรณศีกึษา โครงการผา้ทอในพระบรม
ราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จะทาํใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนวดั
น้ําเตา้ และเพิม่รายไดใ้หก้บัชุมชนทอผา้วดัน้ําเตา้ และเพือ่เป็นฐานขอ้มลูในการศกึษาของอาจารย ์
นิสติ นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้น้ีสามารถนําไปพฒันาต่อยอดไดด้งัน้ี 

 1. สามารถนํากระบวนการไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารปูแบบผลติภณัฑจ์ากผา้ทอมาใช้
เป็นสว่นประกอบในการผลติได ้ทัง้น้ียงัตอ้งคาํนึงถงึวตัถุประสงคแ์ละคณุสมบตัเิฉพาะในการใชส้อย
ของผลติภณัฑน์ัน้ๆ เน่ืองจากวสัดุหรอืผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดมคีุณสมบตัแิตกต่างกนัอกีทัง้ดา้นความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคกม็คีวามแตกต่างกนั เช่นกนั 

 2. ในการออกแบบรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอกนัน้ควรมกีารผสมผสานเสน้
ใยอื่นๆ เพิม่เขา้ไปดว้ยเพื่อใหเ้พิม่คุณสมบตัใิหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในรปูแบบทีต่่างออกไป และ
นอกจากจะสรา้งความแปลกใหมใ่หก้บัผลติภณัฑแ์ลว้ ยงัช่วยเพิม่ทางเลอืกในการแปรรปูผลติภณัฑ์
จากผา้ทอดอกจอกใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ควรศกึษาถงึการส่งเสรมิและพฒันาใหชุ้มชนเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์โดย      

ภมูปิญัญาชาวบา้น 

 2. ควรมกีารศกึษาและทดลองเกีย่วกบัการพฒันาเสน้ใยเพือ่นํามาใชใ้นการออกแบบ
โครงสรา้งในการทอผา้หรอืการผลติผา้ทอรปูแบบอื่นๆ ต่อไป 

 3. ควรพฒันารปูแบบและประโยชน์ใชส้อยของผลติภณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยั เช่น เครือ่งประดบั  

กระเป๋า เฟอรนิ์เจอร ์ เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

  



บรรณานุกรม 

 
กรมศลิปากร. (2532). แหล่งโบราณคดปีระเทศไทย ของกองโบราณคด.ี กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร. 
คมสนั สรุยิะ; และคณะ. (2551, พฤศจกิายน). การออกแบบ. หน้า 2. ม.ป.พ. 

โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้  อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. (2551).  

 เอกสารขอ้มลูเผยแพร ่(แผ่นพบั). 

โครงการพฒันาขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา . (2552). ศลิปะ การช่าง.  

 สบืคน้เมือ่ 15 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/artcraftthai33.htm 

จรนิทรท์พิย ์ชหูมืน่ไวย. (2551).  Fashion’s World เมือ่การตลาดเปลีย่นโลกแฟชัน่. สบืคน้เมือ่ 4  

กรกฎาคม 2556, จาก http://www.tcdc.or.th/src/17087/www-tcdcconnect-

com/Fashion’s-World-เมือ่การตลาดเปลีย่นโลกแฟชัน่) 

ชมพนุูช ลาภเกดิ. (2555). การศกึษาและการพฒันากระเป๋าจากผา้ทอพืน้เมอืงไทยยวน อาํเภอ 

 เสาไห ้จงัหวดัสระบุร.ี กรงุเทพฯ: คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ . 

ซลิลาด ดสิ. (2551). Fashion’s World เมือ่การตลาดเปลีย่นโลกแฟชัน่. สบืคน้เมือ่ 4 กรกฎาคม  

 2556, จาก http://www.tcdc.or.th/src/17087/www-tcdcconnect-com/Fashion’s-World- 

 เมือ่การตลาดเปลีย่นโลกแฟชัน่) 

ดสินีย ์สงิหวรเศรษฐ.์ (2552). การออกแบบสิง่ทอ. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
ธวชัชยั  แสงน้ําเพชร; และวนัด ีมาตสถติ. (ม.ป.ป). การออกแบบและพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์ 

 กระเป๋าจากผา้ไหมสรุนิทรภ์ายใตโ้ครงการ การออกแบบและพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์  

 กระเป๋าจากผา้ไหมสรุนิทร ์ดว้ยภมูปิญัญาพืน้บา้น สูค่วามเป็นสากล . คณะอุตสาหกรรมสิง่ 

 ทอและการออกแบบแฟชัน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร . ม.ป.พ. 

ประเสรฐิ ศลีรตัน. (2538, กนัยายน). การออกแบบลวดลาย เป็นศลิปะประยกุต์. 2:18-20. 

พนีาลนิ สารยิา. (2549). การออกแบบลวดลาย. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
พสิสมยั บุญอยู.่ (2548). ไดศ้กึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชผ้า้ไทยของบุคลากรใน 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พายบั บุญเหลอื. (2556, มถุินายน). สมัภาษณ์โดยอรรถสทิธิ ์จนัทรนิ์เวศน์ ที่โครงการผา้ทอในพระ 

 บรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 

วรพงศ ์วรชาตอุิดมพงศ.์ (2551). ออกแบบลวดลาย Ornamental design. ตาํรา คณะศลิปกรรม 

 ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร :ี ศนูยก์ารพมิพ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุร.ี 

วลิาวลัย ์วรีานุวตัน์, ท่านผูห้ญงิ. (2556, กนัยายน). สมัภาษณ์โดยอรรถสทิธิ ์จนัทรนิ์เวศน์ ทีส่าํนกั 

 พระราชวงัสวนจติรลา กรงุเทพฯ. 

 

http://www.m-culture.in.th/artcraftthai33.htm�
http://www.tcdc.or.th/src/17087/www-tcdcconnect-com/Fashion's-World-เมื่อการตลาดเปลี่ยนโลกแฟชั่น�
http://www.tcdc.or.th/src/17087/www-tcdcconnect-com/Fashion's-World-เมื่อการตลาดเปลี่ยนโลกแฟชั่น�


101 

สนีินาถ  เลศิไพรวนั. (2549). การสรา้งแนวโน้มความนิยมในการเลอืกใชร้ปูแบบกระเป๋าหนงัของ  

 สตรนีกัธุรกจิไทย. ทุนวจิยัคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

สงคราม เสนาธรรม. (2556, มถุินายน). สมัภาษณ์โดยอรรถสทิธิ ์จนัทรนิ์เวศน์ ที่โครงการผา้ทอใน 

 พระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 

อจัฉราพร ไศละสตู. (2522, ธนัวาคม). ความรูเ้รือ่งผา้. 5: 37-39. 

-------------. (2522, ธนัวาคม). เล่มเดมิ. หน้า 3. 

Ashley.  (2555). What is Waffle Cloth?. Retrieved September 6 2013 from.  

 http://www.sewnews.com/blogs/sewing/2012/09/12/waffle-cloth-wednesday-what-is-

waffle-cloth/ 

TCDC. (2013). เจาะเทรนดโ์ลก 2014-15. E-book หน้า 12-23, 78-89, 130-139, 180-191  

 

 

 
 

http://www.sewnews.com/blogs/sewing/author/abriggs/�
http://www.sewnews.com/blogs/sewing/2012/09/12/waffle-cloth-wednesday-what-is-waffle-cloth/�
http://www.sewnews.com/blogs/sewing/2012/09/12/waffle-cloth-wednesday-what-is-waffle-cloth/�


102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เอกสารขอความอนุเคราะหเ์พ่ือการทาํวิจยั 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างผา้ทอและผูเ้ช่ียวชาญ  

ด้านการออกแบบโครงสร้างผา้ทอดอกจอก  
เร่ือง ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการออกแบบโครงสร้างผา้ทอ  

สาํหรบัผา้ทอดอกจอก 
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แบบสอบถามชุดที ่1 
แบบสอบถามระดบัความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ  ต่อรปูแบบพืน้ผิวผา้
ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ตอนท่ี 1 ความพงึพอใจของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ ต่อรปูแบบพืน้ผวิผา้ทอดอกจอก 
อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
รปูแบบที ่1 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. พิน้ผวิผา้ทอตรงตามแนวคดิการ
ออกแบบ 

     

2. พิน้ผวิผา้ทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบพิน้ผวิผา้ทอสวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี 

เรยีบรอ้ย 
     

6. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบัรปูแบบ
ผลติภณัฑ ์

     

7. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
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ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

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

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

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

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

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

รปูแบบที ่2 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. พิน้ผวิผา้ทอตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. พิน้ผวิผา้ทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบพิน้ผวิผา้ทอสวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี 

เรยีบรอ้ย 
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6. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบัรปูแบบ
ผลติภณัฑ ์

     

7. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

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

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

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

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

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

รปูแบบที ่3 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. พิน้ผวิผา้ทอตรงตามแนวคดิการ
ออกแบบ 

     

2. พิน้ผวิผา้ทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบพิน้ผวิผา้ทอสวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี 

เรยีบรอ้ย 
     

6. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบัรปูแบบ
ผลติภณัฑ ์

     

7. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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รปูแบบที ่4 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. พิน้ผวิผา้ทอตรงตามแนวคดิการ
ออกแบบ 

     

2. พิน้ผวิผา้ทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบพิน้ผวิผา้ทอสวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี 

เรยีบรอ้ย 
     

6. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบัรปูแบบ
ผลติภณัฑ ์

     

7. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
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ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

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

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

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

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

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

รปูแบบที ่5 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. พิน้ผวิผา้ทอตรงตามแนวคดิการ
ออกแบบ 

     

2. พิน้ผวิผา้ทอมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบพิน้ผวิผา้ทอสวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      
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6. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบัรปูแบบ
ผลติภณัฑ ์

     

7. พิน้ผวิผา้ทอเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามที ่1 

ขอ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ชยีวชาญ 

เรือ่ง การศกึษา พฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดมิ เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาสนิคา้แฟชัน่ 

กรณศีกึษา โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

  ตอนท่ี 1 คาํถามทัว่ไปเกีย่วกบัผูเ้ชีย่วชาญ  

1. ช่ือ……………………………………………นามสกลุ…………………………………………… 

2. เพศ 

                 (   )   ชาย                        (   )   หญงิ  

3. อายจุดัอยู่ในช่วงใด  

                 (   )  ตํ่ากวา่ 25 ปี               (   )   26-30 ปี 

  (   )  31-35 ปี                    (   )   ตัง้แต่36 ปีขึน้ไป 

4. กาศึกษา 

                 (   )  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี        (   )   ปรญิญาตร ี

                 (   )   ปรญิญาโท                 (   )   ปรญิญาเอก 

                          อื่นๆโปรดระบุ……………………………… 

5. อาชีพ 

                  ตําแหน่งงานในปจัจุบนั…………………………………………………………………. 

 

                   สถานทีท่าํงานในปจัจุบนั………………………………………………………………. 

 

6. ประสบการณ์การทาํงานและเข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2  ขอ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นความเหมาะสมของเทรนดส์ใีนปี 2014 สาํหรบั 

พฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดมิ เพื่อนําไปสู่การพฒันาสนิคา้แฟชัน่ กรณีศกึษา โครงการ
ผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
คาํช้ีแจง โปรดพจิารณาแนวโน้มเทรนด ์ปี 2014 แลว้พจิารณาอา่นขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย / ลง
ในชอ่งระดบัความเหมาะสม (ขวามอืของท่าน) ตามความคดิเหน็ โปรดพจิารณาผลติภณัฑแ์ลว้ตอบ
คาํถามต่อไปน้ีตามความคดิเหน็ของทา่น 
 

 
แนวความคดิ 

 

 
รายละเอยีดแนวความคดิ 

ระดบัความเหมาะสม 

ด ี
มาก 

ด ี ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย  ที
สดุ 

1.สญัลกัษณ์แหง่ความ
เหนือระดบั (NEW VIP) 

1. แนวคดิ 
2. ส ี
3. เทคนิค 

     

2. การจดัระเบยีบยคุใหม ่
(REPROGRAMMING 
ERA) 

1. แนวคดิ 
2. ส ี
3. เทคนิค 

     

3. เล่น (PLAY) 1. แนวคดิ 
2. ส ี
3. เทคนิค 

     

4. เมอืงฉลาด (SMART 
CITY) 
 

1. แนวคดิ 
2. ส ี
3. เทคนิค  

     

 
ตอนที ่3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 4 ขอ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นความตอ้งการในเรือ่งลวดลายทอ สาํหรบั

ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 

คาํช้ีแจง โปรดพจิารณาในรปูแบบ ลวดลาย ทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบผา้ทอ (ในเอกสารแนบ) แลว้

พจิารณาอา่นขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย / ลงในชอ่งระดบัความคดิเหน็ (ขวามอืของทา่น) ตาม

ความคดิเหน็ โปรดพจิารณาผลติภณัฑแ์ลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ีตามความคดิเหน็ของทา่น 

   

         รปูแบบลวดลาย 

    

     ลกัษณะลวดลาย 

          ระดบัความคดิเหน็ 

ดมีาก   ด ี ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

1.NATURE & 

CHRYSANTHEMUM

ธรรมชาตแิละดอกไม ้ที่

ดดัแปลงมาจากธรรมชาติ

และดอกไม ้

      

2.HARLEQUIN  

สสีนั : ลวดลายทีม่าจาก

รายละเอยีดรปูทรงของ

เรขาคณติ 
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3. SAND & SEA  

ทะเล และ ทราย : การ

นําเอาภาพถ่ายของผนื

ทรายและผนืทะเลมา

สรา้งสรรคเ์ป็นลวดลาย 

      

4. TEXT IT 

ขอ้ความจากคอมพวิเตอร ์:

การสรา้งขอ้ความจาก

คอมพวิเตอรนํ์ามาสรา้งเป็น

ลวดลาย  

 

      

5. BRANDERY  

ตราสนิคา้ : นําเอาโลโกข้อง

ตราสนิคา้มาสรา้งเป็น

ลวดลาย 

      

6. MINI DOTS 

ลายจุดแบบเลก็ : ลายจุดที่

มคีวามเลก็จนเป็นขนาด

พกิเซลจดัวางเป็นลวดลาย 
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7. CAMO  

ลายพราง : แรงบนัดาลใจ

จากลวดลายพรางของ

ทหาร 

      

8. HENRI MATISSE 

ลวดลายจากศลิปิน : นําเอา

ภาพพมิพจ์ากศลิปินมา

สรา้งสรรคล์วดลายลงสิง่ทอ 
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เอกสารแนบเทรนดล์วดลาย 2014  

สาํหรบัปี 2014 ลวดลายและแนวโน้มเทรนดล์ายผา้มาจากทัง้สองวฒันธรรมญีปุ่น่และจนี 

การแสดงออกทีส่าํคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ การสรา้งตราสนิคา้เป็นแรงบนัดาลใจ ยคุ 50’s และลวดลายจาก

การถ่ายภาพดจิติอล ยงัคงเป็นแนวทางทีแ่ขง็แกรง่(WeConnectFashion:2555.1) 

 

1. NATURE & CHRYSANTHEMUM ธรรมชาตแิละดอกไม ้ลวดลายทีด่ดัแปลงมาจากธรรมชาติ

และดอกไม ้

 

 

ภาพตวัอยา่งเทรนดล์วดลาย NATURE & CHRYSANTHEMUM 

 ทีม่า: WeConnectFashion (2556):1 
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2.HARLEQUIN  ลวดลายทีม่าจากรายละเอยีดรปูทรงของเรขาคณติใชส้อียา่งโดดเดน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งเทรนดล์วดลาย HARLEQUIN 

 ทีม่า: WeConnectFashion (2556):1 

3. SAND & SEA  ทะเล และ ทราย  การนําเอาภาพถ่ายของผนืทรายและผนืทะเลมาสรา้งสรรคเ์ป็น

ลาย 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งเทรนดล์วดลาย SAND & SEA 

 ทีม่า: WeConnectFashion (2556):1 
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4. TEXT IT ขอ้ความจากคอมพวิเตอร ์การสรา้งขอ้ความจากคอมพวิเตอรนํ์ามาสรา้งเป็นลวดลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งเทรนดล์วดลาย TEXT IT 

 ทีม่า: WeConnectFashion (2556):1 

 

5. BRANDERY ตราสนิคา้ นําเอาโลโกข้องตราสนิคา้มาสรา้งเป็นลวดลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งเทรนดล์วดลาย BRANDERY 

 ทีม่า: WeConnectFashion (2556):1 
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6. MINI DOTS  ลายจุดแบบเลก็ ลายจุดทีม่คีวามเลก็จนเป็นขนาดพกิเซลจดัวางเป็นลวดลาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งเทรนดล์วดลาย MINI DOTS 

 ทีม่า: WeConnectFashion (2556):1 

 

7. CAMO ลายพราง แรงบนัดาลใจจากลวดลายพรางของทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งเทรนดล์วดลาย CAMO 

 ทีม่า: WeConnectFashion (2556):1 
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8. HENRI MATISSE ลวดลายจากศลิปิน นําเอาภาพพมิพจ์ากศลิปินมาสรา้งสรรคล์ายลง   สิง่ทอ 

 

ภาพตวัอยา่งเทรนดล์วดลาย HENRI MATISSE 

ทีม่า: WeConnectFashion (2556):1 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

ข้อมลูความคิดเหน็ของผูบ้ริโภค 
เร่ือง การศึกษา พฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดิม เพ่ือนําไปสู่การพฒันาสินค้า

แฟชัน่ กรณีศึกษา โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้า อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

แบบสอบถาม 

ขอ้มลูความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค 

เรือ่ง การศกึษา พฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดมิ เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาสนิคา้แฟชัน่ 

กรณศีกึษา โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

 

ตอนท่ี 1 คาํถามทัว่ไปเกีย่วกบัผูบ้รโิภค (ผูบ้รโิภคในวยัทาํงาน) 

1. เพศ 

                 (   )   ชาย                        (   )   หญงิ  

2. อายจุดัอยู่ในช่วงใด  

                 (   )  ตํ่ากวา่ 25 ปี               (   )   26-30 ปี 

  (   )  31-35 ปี                    (   )   ตัง้แต่36 ปีขึน้ไป 

3. กาศึกษา 

                 (   )  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี        (   )   ปรญิญาตร ี

                 (   )   ปรญิญาโท                 (   )   ปรญิญาเอก 

                          อื่นๆโปรดระบุ……………………………… 

4.รายได้ 

   (   )  ระหวา่ง 10,000-15,000        (   )   ระหวา่ง 16,000-20,000 

                  (   )  ระหวา่ง  20,000-25,000       (   )   26,000 ขึน้ไป 

 

5. .ท่านเคยใช้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอดอกจอกหรือไม่ (ถ้าไม่เคยใช้ให้ข้ามไปตอบข้อ 9 ) 

         (  ) เคยใช ้                 (  ) ไมเ่คยใช ้

6.ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ทอดอกจอกมากน้อยเพียงใด  

         (  ) มาก                 (  ) ปานกลาง             (  ) น้อย       

7. อะไรเป็นสาเหตใุห้ท่านเลือกใช้ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ดอกจอก 

         (  ) สสีนัและลวดลายทอ     (  ) ตราสนิคา้     (  ) ซือ้โดยไมต่ัง้ใจ (เหน็แลว้ชอบ)    
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8. ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ดอกจอกของท่านท่ีเลือกซ้ือเป็นแบบใด 

         (  ) ผา้มา่น     (  ) ชุดคลุมอาบน้ํา       (  ) ผา้ปโูต๊ะ      (  )เสือ้สาํเรจ็รปู 

9.จากตวัอย่างผา้ ท่านคิดว่าผา้ทอดอกจอกมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปพฒันาเป็นสินค้า

แฟชัน่หรือไม่ 

         (  ) เหมาะสม                  (  ) ไมเ่หมาะสม 

10. จากตวัอย่างผา้ ท่านคิดว่าผา้ทอดอกจอกมีปัญหาด้านใด 

         (  ) สสีนัและลวดลาย     (  ) การออกแบบ      (  ) การดแูลรกัษา      (  ) ราคา 

11. ท่านคิดว่าผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอลายดอกจอกมีความจาํเป็นมากน้อยแค่ไหนในอนาคต 

         (  ) มาก     (  ) ปานกลาง      (  ) น้อย      (  ) น้อยทีส่ดุ 

12. ท่านคิดว่าการพฒันาลวดลายและเทคนิคการทอ มีความจาํเป็นมากน้อยเพียงใด  

         (  ) จาํเป็น                   (  ) ไมจ่าํเป็น 

14. ความเป็นมาของตราสินค้ามีผลต่อการเลือกซ้ือของท่านหรือไม่ 

         (  ) มผีล      (  ) ไมม่ผีล        

15. ท่านมีความสนใจในรปูแบบลวดลายและเทคนิคการทอรปูแบบใหม่ๆ จากท่ีเคยมีอยู่

หรือไม่ 

 (  ) มาก     (  ) ปานกลาง      (  ) น้อย      (  ) น้อยทีส่ดุ 

 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามระดบัความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ  ต่อรปูแบบลวดลาย

ผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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แบบสอบถามที ่3 

แบบสอบถามระดบัความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ  ต่อรปูแบบลวดลาย

ผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ตอนท่ี 1 ความพงึพอใจของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ ต่อรปูแบบลวดลายผา้ทอ

ดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

รปูแบบที ่1 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
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ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่2 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1.  ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณีต เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
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ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่3 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
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ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่4 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี 

เรยีบรอ้ย 
     

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  



134 
 

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

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

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

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

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

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

รปูแบบที ่5 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณีต เรยีบรอ้ย      
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6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
 
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
 
.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

รปูแบบที ่6 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่7 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
 
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณีต เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี 

เรยีบรอ้ย 
     

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณีต เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตี เรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่20 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตีเรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่21 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตีเรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
 

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
รปูแบบที ่22 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตีเรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่23 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตีเรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่24 
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รปูแบบลวดลายผา้ทอดอกจอกของ

โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภ์
วดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ลวดลายตรงตามแนวคดิการออกแบบ      
2. ลวดลายมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั      
3. องคป์ระกอบลาย สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. ลวดลายผา้ทอมคีวามประณตีเรยีบรอ้ย      

6. ลวดลายเหมาะสมกบัรปูแบบผลติภณัฑ ์      

7. ลวดลายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
  

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุรปูแบบพืน้ผวิและโครงสรา้งผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



155 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามระดบัความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ ์

สินค้าแฟชัน่ผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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แบบสอบถามท่ี 4 
แบบสอบถามระดบัความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑสิ์นค้าแฟชัน่
ผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ตอนท่ี 1 ความพงึพอใจของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ ผลติภณัฑส์นิคา้แฟชัน่ผา้ทอ
ดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
รปูแบบที ่1 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบผลิตภณัฑสิ์นค้าแฟชัน่จากผา้ทอ
ดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระบรม

ราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

8. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิ
การออกแบบ 

     

9. แนวทางการออกแบบมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

     

10. องคป์ระกอบการออกแบบ สวยงาม       
11. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
12. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบั

รปูแบบผลติภณัฑ ์
     

13. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการออกแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่2 

 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบผลิตภณัฑสิ์นค้าแฟชัน่จากผา้ทอ
ดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระบรม

ราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิ
การออกแบบ 

     

2. แนวทางการออกแบบมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

     

3. องคป์ระกอบการออกแบบ สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบั

รปูแบบผลติภณัฑ ์
     

6. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการออกแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รปูแบบที ่3 

 

 

 

 

 

 
รปูแบบผลิตภณัฑสิ์นค้าแฟชัน่จากผา้ทอ
ดอกจอกของโครงการผา้ทอในพระบรม

ราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้าฯ 

 
ระดบัความเหมาะสมของการออกแบบให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้ในด้านต่างๆ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. แนวทางการออกแบบตรงตามแนวคดิ
การออกแบบ 

     

2. แนวทางการออกแบบมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

     

3. องคป์ระกอบการออกแบบ สวยงาม       
4. สทีีเ่ลอืกใชม้คีวามเหมาะสม สวยงาม      
5. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบั

รปูแบบผลติภณัฑ ์
     

6. แนวทางการออกแบบเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการออกแบบสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก อาํเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา  

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

เร่ือง การศึกษา พฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดิม เพ่ือนําไปสู่การพฒันาสินค้า

แฟชัน่ กรณีศึกษา โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้า อาํเภอมหาราช          

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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แบบสอบถามชดุท่ี 5 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

เร่ือง การศึกษา พฒันารปูแบบผา้ทอดอกจอกแบบดัง้เดิม เพ่ือนําไปสู่การพฒันาสินค้า

แฟชัน่ กรณีศึกษา โครงการผา้ทอในพระบรมราชินูปถมัภว์ดัน้ําเต้า อาํเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

คาํชีแ้จง : แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการออกแบบพฒันา

สนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก โครงการผา้ทอในพระบรมราชนูิปถมัภว์ดัน้ําเตา้ อาํเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

ขอ้มลูแบ่งเป็น 3 ตอนดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 คาํถามทัว่ไปเกีย่วกบัผูบ้รโิภค (ผูบ้รโิภคในวยัทาํงาน) 

ตอนท่ี 2 ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก 

 ความเหมาะสมของลวดลาย 

 ความเหมาะสมของส ี

 ความเหมาะสมของการนําไปพฒันาเป็นสนิคา้แฟชัน่ 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 
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ตอนท่ี 1 คาํถามทัว่ไปเกีย่วกบัผูบ้รโิภค (ผูบ้รโิภคในวยัทาํงาน) 

คาํชีแ้จง : กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง (   )    

1. เพศ 

                 (   )   ชาย                        (   )   หญงิ  

2. อายจุดัอยู่ในช่วงใด  

                 (   )  ตํ่ากวา่ 25 ปี               (   )   26-30 ปี 

  (   )  31-35 ปี                    (   )   ตัง้แต่36 ปีขึน้ไป 

3. กาศึกษา 

                 (   )  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี        (   )   ปรญิญาตร ี

                 (   )   ปรญิญาโท                 (   )   ปรญิญาเอก 

                          อื่นๆโปรดระบุ……………………………… 

4.รายได้ 

   (   )  ระหวา่ง 10,000-15,000        (   )   ระหวา่ง 16,000-20,000 

                  (   )  ระหวา่ง  20,000-25,000       (   )   26,000 ขึน้ไป 

 

ตอนท่ี 2 ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก 

คาํชีแ้จง : กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง คะแนนทีท่า่นวา่มคีวามสาํคญัมากน้อยเพยีงใด (จาก

ภาพคอลคชัน่สนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก) โดยมกีารประเมนิแบง่เป็น ระดบั ดงัน้ี 

 5   หมายถงึ ดมีาก 

 4 หมายถงึ ด ี

 3 หมายถงึ ปานกลาง 

 2 หมายถงึ น้อย 

 1 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 
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รปูภาพคอลเลคชัน่สนิคา้แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก 

 

 

 

รปูแบบสินค้าแฟชัน่ 

ระดบัความคิดเหน็ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

รปูแบบของคอลเลคชัน่สนิคา้
แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกมคีวาม

สวยงาม 

     

รปูแบบของคอลเลคชัน่สนิคา้
แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกมคีวาม

แปลกใหม ่

     

รปูแบบของคอลเลคชัน่สนิคา้
แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกมคีวาม
ทนัสมยัเหมาะกบัการสวมใส ่
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รปูแบบของคอลเลคชัน่สนิคา้

แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกสามารถ

ใสไ่ดจ้รงิในชวีติประจาํวนั 

     

รปูแบบของคอลเลคชัน่สนิคา้

แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกมคีวาม

สวยงาม 

     

รปูแบบของคอลเลคชัน่สนิคา้

แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอกทาํใหผ้า้

ทอดอกจอกดมูคีุณคา่ และเพิม่

มลูคา่มากยิง่ขึน้ 

     

รปูแบบของคอลเลคชัน่สนิคา้

แฟชัน่จากผา้ทอดอกจอก 

เหมาะสมทีจ่ะถูกสง่เสรมิต่อไป 

     

 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

 

ดา้นรปูแบบ 

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

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

ดา้นสี

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

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

ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

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

..................................................................................................................................................... 
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ประวตัย่อผู้วิจยั 
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