
5 
 

บทที่ 2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล เรื่อง การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าซิ่นสันกำแพง 

ตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นั้นผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมเอกสารทฤษฏี ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้สนับสนุนงานวิจัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
      

2.1 ความเป็นมาของอำเภอสันกำแพง 
2.2 ความเป็นมาของผ้าซิ่นภาคเหนือ 
2.3 ความเป็นมาของผ้าซิ่นอำเภอสันกำแพง 
2.4 บริบทและประวัติของกลุ่มอาชีพ อำเภอสันกำแพง 
2.5 ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่    
2.6 ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องถักทอ      
2.7 การทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น       

 2.8 ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน      
 2.9 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก     
 2.10 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์      
 2.11 ความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ    
 2.12 กายวิภาค         

2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
   

2.1 ความเป็นมาของอำเภอสันกำแพง 
     ตามหลักฐานศิลาจารึกที ่ค ้นพบ ณ วัดเช ียงแสน  หมู ่ที่  2  ตำบลออนใต้  อำเภอ           
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าพ่ีน้องประชาชนชาวอำเภอสันกำแพง มีถ่ินฐานดั้งเดิมอยู่ใน 
“พันนาภูเลา” แขวงเมืองเชียงแสน ( ปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดเชียงราย ) ต่อมาได้มีการอพยพ
มาตั้งถ่ินฐานบริเวณลุ่มน้ำแม่ออน  ในเขตท้องที่อำเภอสันกำแพง 
ตามหลักฐานในศิลาจารึกปรากฏข้อความว่า “ เมื่อพระเจ้าศิริลัทธมังกรมหาจักรพรรดิราชาราชเมื่อ
ครั้งดำรงตำแหน่ง หมื่นดาบเรือนในปีวอก สัมฤทธิดิก ( เปลิกสัน )  จุลศักราช  840  เดือน  6 ขึ้น 8 
ค่ำ วันพุธ  ได้มีจิตศรัทธาเชิญชวนบรรดาทายกและทายิกาทั้งหลาย  ร่วมกันก่อสร้างวิหาร  พระเจดีย์
หอไตรปิฎกเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ขนานนามวัดที่สร้างขึ้นว่า “สาลกิจญาหันตาราม” ซึ่งต่อมาคือ 
“วัดเชียงแสน” ในเขตท้องที่ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ในปัจจุบันต่อมาเมื่อ
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ชุมชนมีความเจริญขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นแขวง  เรียกว่า“ แขวงแม่ออน” อยู่ในเขตการปกครองของ
นครเชียงใหม ่ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2445  ในรัชสมัยของพระเจ้าอินทวโรรสได้เกิดกบฎเงี้ยวขึ้นที่จังหวัด
แพร่และได้มชีาวเงี้ยวในเขตแขวงแม่ออน ได้บุกปล้นโรงกลั่นสุราที่บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง  และเผาที่
ทำการแขวงแม่ออน  ต่อมาในปี  พ.ศ.2466  ทางราชการจึงได้ย้ายที่ทำการ     แขวงแม่ออน  มา
ปลูกสร้างใหม่ที่บ้านสันกำแพงจึงได้ใช้ชื่อว่า “ อำเภอสันกำแพง ” มาจนถึงปัจจุบัน 
                   ต่อมา ปี พ.ศ. 2546 ฯพณฯ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการ
ให้ดำเนินการพัฒนาอำเภอสันกำแพง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตดั้งเดิม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน  ประกอบกับประชาชนได้เสนอแนวคิดต้องการให้ย้ายที่ว่าการอำเภอสันกำแพงและส่วน
ราชการต่างๆให้ตั้งเป็น “ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง” แห่งใหม่สำหรับพื้นที่เดิมสมควรคืนพื้นที่
ให้แก่ชุมชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ“ข่วงสันกำแพง”สำหรับที่ตั้ง
ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพงแห่งใหม่ คือโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณ
สถานีใบยาแม่ออน   ในพื้นที่ตำบลทรายมูล  ร้องวัวแดง และแช่ช้าง เนื้อที่108 ไร่ เป็นสถานที่
ก่อสร้างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งขณะนี้ที ่ว ่าการอำเภอสันกำแพง ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้
งบประมาณ 7,787,000 บาท และเริ ่มเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ วันที ่ 24 มกราคม 2548
นายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เมื่อ วันที่  16  เมษายน  2548 
สำหรับส่วนราชการอื่นอยู่ระหว่าง การของบประมาณดำเนินการก่อสร้างและในขณะนี้ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพงได้มีหน่วยงานราชการที่ย้ายเข้ามาตั้งอยู่โดยกัน ทั้งหมด 5 ส่วน
ราชการ คือ 1. สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง 2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 3. สำนักงาน
สรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง   4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง 5. สำนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง 
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ภาพที ่2.1 แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 
ที่มา: http://district.cdd.go.th/sankamphaeng/about- 

2.2 ความเป็นมาของผ้าซิ่นภาคเหนือ 
        ผ้าที่ทอในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนา ปัจจุบันคือบริเวณภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จนถึงดินแดนบางส่วนของประเทศพม่า 
ประเทศจีน และประเทศลาว 
       ดินแดนในบริเวณล้านนาประกอบด้วยเนินเขาและที่ราบ หรือที่เรียกว่า บริเวณเชิงเขา
หิมาลัย ประกอบด้วยยูนนานทางตะวันตกของประเทศจีน รัฐฉานของประเทศพม่า หลวงพระบาง 
เวียงจันทน์ ในประเทศลาว และบริเวณภาคเหนือตอนบนในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
บริเวณดังกล่าวนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของประชากรหลายชาติพันธุ์ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็มีการจัดองค์กร
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีความเชื่อทางศาสนา มีวัฒนธรรมและสังคมเป็นของตัวเอง 
       บริเวณภาคเหนือประกอบด้วยเนินเขาและที่ราบคล้ายอ่างที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับ
คตินิยมในการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนไท-ลาวมาแต่โบราณ โดยเฉพาะชาวโยนกหรือชาวไทยวน ชน
กลุ่มใหญ่ท่ีมีความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขา ทางน้ำไหล 
และการเลือกทิศทางซึ่งเป็นคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่สมัยพญามังราย ความเชื่อนี้อาจได้รับ
อิทธิพลมาจากจีนยุคแรกๆ ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในสภาพแวดล้อมที่เป็นเขาล้อมและมีธาร
น้ำไหลนี้ ยังปรากฏในกลุ่มชนไทยวนหลายกลุ่มที่เคลื่อนย้ายไปยังภูมิภาคอ่ืนด้วย 

ในบริเวณนี ้ม ีความเชื ่อกันว ่าเป็นที ่อยู่ ของมนุษย์เผ ่าพันธุ ์ต ่างๆ มาตั ้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยที่ชาวไทยวน ไทลื้อ และลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อราวพ.ศ. ๑๖๐๐ โดยมา
เป็นกลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ ผู้คนเหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณทิศเหนือของเมือง
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ลำพูน คนไท-ลาวเข้ามาอาศัยรวมกันเป็นหมู่บ้านใหญ่หลายๆ หมู่บ้าน มีผู้นำกษัตริย์เป็นประมุข
ร่วมกัน ดินแดนนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของมอญและลัวะมาก่อนที่คนไท-ลาวจะเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

กลุ่มคนไท-ลาว ตามตำนานเรียกว่า ลาว ที่สืบเชื้อสายมาจากพญาลัวะจักรหรือลาวจง ซึ่ง
เป็นกษัตริย์ของราชวงศ์ลาว และกษัตริย์ที่สืบต่อมาล้วนเป็นเชื้อสายจากลาวจงทั้งสิ้น จึงใช้คำนำหน้า
พระนามว่าลาวเสมอ เช่นเรียกว่า พญาลาวครองเมืองเชียงราวหรือเมืองลาว พญาลาวเจื๋องหรือขุน
เจื๋อง (มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศลาวและภาคอีสานของไทย) จนถึงพญามังราย ปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์มังรายก็สืบเชื้อสายมาจากลาวจง 

ต่อมาคำว่า “ลาว” และ “เมืองลาว” ค่อยๆ เลิกใช้ไปตามตำนานเมืองเชียงใหม่ ปรากฏว่า
พญามังราย กษัตริย์พระองค์แรกที่ไม่ใช้คำว่า “ลาว” นำหน้าพระนามเรียกว่า พญามังราย แต่บางครั้ง
เรียกว่า พญาลาว พระบิดาของพญามังรายทรงพระนามว่า พญาเม็ง หรือลาวเม็ง ส่วนเมืองลาวนั้น
ต่อมาเรียกว่า โยนรัฏฐ์ หรือโยนก เรียกประชาชนว่า โยน-ยวน-ยูน หลังจากท่ีสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว 
เรียกดินแดนเชียงใหม่ ลำพูนว่า พิงครัฏฐ์ และเรียกคนไทยในพิงครัฏฐ์ว่า ยวน ส่วนคำว่า “ลาว” นั้น 
ปัจจุบันใช้เรียกประชาชนในประเทศลาว และใช้เรียกคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในภาคอีสานที่มีเชื ้อสาย
ลาวเท่านั้น 

พญามังรายหรือพระเจ้าเม็งราย ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์มังราย ผู้รวบรวมอาณาจักรล้านนา
เข้าด้วยกัน แล้วสร้างเมืองเชียงใหม่หรือนพบุรีศรีนครงพิงค์เชียงใหม่ข้ึนเป็นราชธานี มีพระชนมายุอยู่
ประมาณ พ.ศ. ๑๗๘๑ ถึงพ.ศ. ๑๘๐๐ สวรรคตเมื่อมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ต่อมามีกษัตริย์ปกครอง
เชียงใหม่อีก ๕ พระองค์ พระเจ้ามงกุฎสุทธิวงศ์เป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย อาณาจักรล้านนาจึงตกอยู่ใน
ปกครองของพม่า ทำให้อาณาจักรล้านนาที่เคยรุ่งเรืองมาช้านานต้องล่มลงเป็นเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี 
จนถึงพ.ศ. ๒๓๓๙ พระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์กาวิละจึงได้ตั้งเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานี
ของอาณาจักรล้านนาอีกครั้งหนึ่ง และมีกษัตริย์ปกครองต่อมาอีก ๙ พระองค์ จนถึงสมัยของพระเจ้า
แก้วนวรัฐ ล้านนาก็ถูกรวมเขเอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสยาม และรวมเข้าเป็นประเทศไทย
ในปัจจุบัน 
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จากประวัติศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้ภาคเหนือเป็นดินแดนที ่มี
ขนบประเพณี วัฒนธรรมเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มไทยวนหรือโยนก ปัจจุบันเรียกตนเองว่า  
“คนเมือง” แต่เดิมมักเรียก “ลาวพุงดำ” เพราะนิยมสักลายตามบริเวณต้นขาและหน้าท้อง ไทยวน
เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ไทลื้อเป็นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่มี
จำนวนมากรองจากไทยวน ไทลื้อตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน นอกจากนี้
ยังมีชนกลุ่มน้อย เช่น ลัวะ กะเหรี่ยง ไทใหญ่ มอญ ตลอดไปจนถึงชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เช่น แม้ว

มูเซอ อีก้อ เย้า ลีซอ กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ 
ภาพที ่2.2  กลุ่มคนไทยวน 

ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b984e0b897e0b8a2e0b8a7e0b899.jpg
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ภาพที ่2.3 กลุ่มคนไทลื้อ 

              ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 
 

กลุ่มคนไทยวนในอดีตมีวัฒนธรรมการใช้ผ้าเป็นของตนเอง ตั้งแต่การทอ การสร้างลวดลาย 
จนถึงการนุ่งห่ม เช่น ผู้ชายจะนุ่งหยักรั้งจนถึงโคนขาเพ่ืออวดลายสักตั้งแต่เหนือเข่าขึ้นไปจนถึงโคนขา 
ไม่สวมเสื้ออแต่มีผ้าห้อยไหล่ ชนชั้นสูงจะสวมเสื้อ มีผ้าพันเอง ผู้หญิงนุ่งซิ่นลายขวางลำตัว มีเชิงเป็น
ลวดลาย ไม่สวมเสื้อแต่มีผ้ารัดอก มักเกล้าผมมวยไว้กลางศีรษะแล้วปักปิ่นหรือเสียบดอกไม้ การแต่ง
กายเช่นนี้ยังปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลายแห่ง เช่น จิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคำ      
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ เขียนเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๖ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด
บวกครกหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เขียนเมื่อต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือ ผ้าไทยวน ผ้าไทลื้อ ผ้าของกลุ่มชนทั้งสอง ได้แก่  เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน 
และเครื่องบูชาตามความเชื่อที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่งผู้หญิงของกลุ่มไทยวนและ
ไทลื้อมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
  

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b984e0b897e0b8a5e0b8b7e0b989e0b8ad.jpg
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ภาพที ่2.4 ซิ่นไทยวน อำเภอแม่แจ่ม 

ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 
 

-หัวซิ่น ส่วนที่อยู่ติดกับเอว มักใช้ผ้าพ้ืนสีขาว สีแดง หรือสีดำต่อกับตัวซิ่นเพ่ือให้ซิ่นยาวพอดี
กับความสูงของผู้นุ่ง และช่วยให้ใช้ได้คงทน เพราะเป็นชายพกต้องขมวดเหน็บเอวบ่อยๆ 

–ตัวซิ่น ส่วนกลางของซิ่น กว้างตามความกว้างของฟืม ทำให้ลายผ้าขวางลำตัว มักทอเป็น
ริ้วๆ มีสีต่างๆ กัน เช่น ริ้วเหลืองพ้ืนดำ หรือทอยกเป็นตาสีเหลี่ยม หรือทอเป็นลายเล็กๆ 

–ตีนซิ่น ส่วนล่างสุด อาจเป็นสีแดง สีดำ หรือทอลายจกเรียก ซิ่นตีนจก ชาวไทยวนนิยมทอ
ตีนจกแคบ เช่น ซิ่นตีนจกแม่แจ่ม บริเวณอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มักทอลายสี่เหลี่ยมข้าว
หลามตัดอยู่ตรงกลาง เชิงล่างสุดเป็นสีแดง ซิ่นตีนจกของคหบดีหรือเจ้านายมักสอดดิ้นเงินหรือดิ้นทอง
ให้สวยงามยิ่งข้ึน 

 
2.2.1 การนุ่งซ่ินและห่มสไบเป็นการแต่งกาย 
การนุ่งซิ่นและห่มสไบเป็นการแต่งกายที่แพร่หลายในกลุ่มผู้หญิงชาวเหนือแทบทุกกลุ่ม แต่

รูปแบบของซิ่นจะแตกต่างกันตามคตินิยมของแต่ละกลุ่ม เช่น ชาวไทลื้อในบริเวณจังหวัดเชียงราย 
พะเยา และน่าน โดยเฉพาะกลุ่มไทลื้อ จังหวัดน่าน มีแบบแผนการทอผ้าซิ่นและการสร้างลวดลายที่
สำคัญ 3 ประเภท คือ 

 
 

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b895e0b8b5e0b899e0b888e0b881.jpg
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ภาพที ่2.5 ผ้าลายน้ำไหลเมืองน่าน 

ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 
 

  2.2.1.1 ลายล้วงหรือเกาะ คือ การสร้างลายด้วยวิธีล้วงด้วยมือ คือใช้เส้นด้ายสีต่างๆ 
สอดลงไปในเส้นด้ายยืนตามจังหวะที่กำหนดให้เป็นลายคล้ายการสานขัด จากนั้นจะใช้ฟืมกระแทก
เส้นด้ายให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ผ้าลายล้วงที่มีชื่อเสียงคือ ผ้าลายน้ำไหล หรือ ผ้าลายน้ำไหลเมือง
น่าน ซึ่งเกิดจากการล้วงให้ลายต่อกันเป็นทางยาว เว้นระยะเป็นช่วงๆ คล้ายคลื่น นอกจากผ้าลายล้วง
ยังมีลายอื่นๆ ที่เรียกชื่อตามลักษณะลาย เช่น ลายใบมีด หรือลายมีดโกน เป็นลายที่เกิดจากการล้วง
สอดสีด้ายหลายๆ สีให้ห่างกันเป็นช่วงๆ เหมือนใบมีดบางๆ ลายจรวดมีลักษณะคล้ายจรวดกำลังพุ่ง 
ลายน้ำไหลสายรุ้งเป็นลายที่พัฒนามาจากลายน้ำไหลโดยคั่นด้วยการสอดสี ลายไส้ปลา เป็นลายที่มี
หลายสีคล้ายสีรุ้ง แล้วคั่นด้วยการเก็บมุกชนิดต่างๆ เช่น มุกลายดอกหมาก มุกข้าวลีบ ลายกำปุ้งหรือ
ลายแมงมุม พัฒนาจากการนำลายน้ำไหลมาต่อกันตรงกลาง เติมลายเล็กๆ โดยรอบเป็นขาคล้าย   
แมงมุม ต่อมาพัฒนาเป็นลายอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น ลายดอกไม้ ลายปู ลวดลายที่เกิดขึ้นนี้ล้วนมาจาก
กรรมวิธีในการล้วงทั้งสิ้น หากแต่ละลายจะดัดแปลงปสมกับกรรมวิธีอื่นเพื่อให้ได้ลวดลายที่ต่างกัน
ออกไป 
 
 

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b89ce0b989e0b8b2e0b899e0b989e0b8b3e0b984e0b8abe0b8a5-e0b899e0b988e0b8b2e0b899.jpg
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ภาพที ่2.6 ซิ่นมุกต่อตีนจก ชาวไทพวน 
ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 

  2.2.1.2 ลายเก็บมุก คือ การสร้างลวดลายด้วยการทอคล้ายกับการเก็บขอบของ
อีสาน ไม่ได้ล้วงด้วยมือ แต่จะเก็บลายด้วยไม้ไผ่เหลากลมปลายไม่แหลม เมื่อเก็บลายเสร็จแล้วจะสอด
เส้นด้ายด้วยไม้เก็บลายชนิดต่างๆ ตามแม่ลายที่จะเก็บ ลายชนิดนี้เรียกชื่อต่างกันไปตามความนิยม
ท้องถิ่น                                   

 
ภาพที ่2.7 ลายคาดก่าน หรือ มัดก่าน 

ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com  

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b88be0b8b4e0b988e0b899e0b8a1e0b8b8e0b881e0b895e0b988e0b8ade0b895e0b8b5e0b899e0b888e0b881e0b882e0b8ade0b887e0b984e0b897e0b89ee0b8a7.jpg
https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b8a1e0b8b1e0b894e0b881e0b988e0b8b2e0b899.jpg
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  2.2.1.3 ลายคาดก่าน หรือ มัดก่าน คือการสร้างลวดลายที่ใช้กรรมวิธีเช่นเดียวกับ
ลายมัดหมี่ การคาด(มัด) ก่อนย้อมจะเป็นตัวกำหนดขนาดของลาย คล้ายลายมัดหมี่ ลายคาดก่าน    
มักประดิษฐ์เป็นลวดลายเล็กๆ ไม่พัฒนาลวดลายเหมือนลายน้ำไหล 

กรรมวิธีในการทอผ้าให้เป็นลวดลายประเภทต่างๆ เหล่านี้ ได้นำมาใช้กับผ้าทอที่ต้องการใช้
สอยในลักษณะที่ต่างกันไป โดยเฉพาะซิ่นไทลื้อเมืองน่าน หรือ ซิ่นน่าน มีลวดลายและสีเด่น เพราะทอ
ด้วยไหมเป็นริ้วไหญ่ๆ สลับสีประมาณสามหรือสี่สี ส่วนตีนซิ่นมีสีแดงเป็นแถบใหญ่ ถัดขึ้นไปเป็นสีน้ำ
เงินหรือม่วงเข้มค่ันด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทอง หรือไหมคำสลับเพ่ือให้เกิดความวาวระยับ บางทีแต่ละช่วง
จะคั่นด้วยลวดลายให้ดูงดงามยิ่งขึ้น เรียกต่างออกไปตามลักษณะของลาย เช่น ซิ่นป้อง ซิ่นตาเหล็ม 
ซิ่นล้วง ซิ่นลายน้ำไหล 
                                                    

 
ภาพที่ 2.8 ซิ่นป้อง 

ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 
                                                   

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b88be0b8b4e0b988e0b899e0b89be0b989e0b8ade0b887.jpg
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ภาพที่ 2.9 ซิ่นล้วง 
ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 

นอกจากนี้ซิ่นชนิดต่างๆ และกรรมวิธีในการสร้างลวดลายประเภทต่างๆ ตามลักษณะพ้ืนบ้าน
แล้ว ยังมีผ้าชนิดต่างๆ ที่มีความงดงามสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยอีกหลายชนิด เช่น ผ้าแหลบ 
หรือผ้าหลบ หรือผ้าปูที่นอน ที่นิยมทอเป็นลายทั้งผืนหรือลายเฉพาะบางส่วน เช่น เชิงทอเป็นรูปสัตว์ 
เช่น ม้า ช้าง หรือดอกไม้เรียงเป็นแถว เชิงล่างปล่อยเส้นฝ้ายลุ่ยหรือถักเป็นเส้นตาข่ายเพื่อความ
สวยงาม 
                                                      

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b88be0b8b4e0b988e0b899e0b8a5e0b989e0b8a7e0b887.gif
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ภาพที่ 2.10 ผ้าหลบ 

ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 
  

ผ้าหลบหรือผ้าห่มนี้มักทอเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายลายขิด ส่วนมากจะทอเป็นผืนเล็กๆ 
หน้าแคบ เพ่ือความสะดวกในการทอก่อน แล้วจึงเย็บผนึกต่อกันเป็นผืน คล้ายกับผ้าห่มหรือผ้าห่มไหล่
ของชาวลาว แต่ผ้าหลบนิยมทอตัวลายด้วยสีแดงและดำ ผ้าหลบปละผ้าเก็บมุกที่ใช้การประดิษฐ์
ลวดลายด้วยวิธีการนี้ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนด้วย 

นอกเหนือจากการทอผ้าของกลุ่มชนเชื้อสายไทยวนและไทลื้อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นดังกล่าง
แล้ว ในบริเวณภาคเหนือยังมีผ้าที่มีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ ผ้าย้อมครามหรือสีกรมท่า ย้อมจาก
ต้นครามหรือต้นห้อม เรียก ผ้าหม้อห้อม ใช้สำหรับตัดเย็บเป็นเสื้อและกางเกง ทำกันมากที่ตำบลทุ่ง
โฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 
 
 
 
 

 

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b89ce0b989e0b8b2e0b8abe0b8a5e0b89a.jpg
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ภาพที ่2.11 จิตรกรรมวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ แสดงการแต่งกายและวิถีชีวิตชาวล้านนา 

ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 

  
ภาพที ่2.12 จิตรกรรมวิหารวัดภูมินทร์  แสดงการแต่งกายของชาวเมือง ผู้หญิงนุ่งซิ่นป้อง ทอลายขิด 

และผ้าซิ่นมัดก่านลายมัดหมี่หรือคาดก่าน 
ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 

 
การนุ่งซิ่นและการแต่งกายของชาวล้านนาในอดีตนั้น ปรากฎหลักฐานอยู่ในภาพจิตรกรรมฝา

ผนังหลายแห่ง แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ การแต่งกายของชนชั้นสูง และการแต่ง
กายของสามัญชน การแต่งกายของกษัตริย์ เจ้านายชั้นสูง จะเลียนแบบการแต่งกายของกษัตริย์พม่า 
โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แสดง
ให้เป็นภาพเจ้าชายและข้าราชบริพารชั้นสูงนุ่งผ้าแบบโจงกระเบนหยักรั้ง ถลกสูงขึ้นไปจนเห็นรอยสัก
ที่ขา ตั้งแต่เข่าขึ้นไปจนถึงต้นขาคล้ายสนับเพลาหรือกางเกง ไม่สวมเสื้อ แต่มีผ้าคล้องคอ ห้อยไหล่ 

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b981e0b895e0b988e0b887e0b881e0b8b2e0b8a22.jpg
https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b981e0b895e0b988e0b887e0b881e0b8b2e0b8a2e0b8a0e0b8b9e0b8a1e0b8b4e0b899e0b897e0b8a3e0b98c.jpg
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หากสวมเสื้อจะสวมเสื้อคอปิด แขนกระบอก มีทั้งที่โพกผ้าและไม่โพกผ้า ไว้จุก และทำผมเกล้าโน้มมา
ข้างหน้าอย่างมอญ ส่วนผู้ชายทั่วไปตัดผมเกรียนไล่ขึ้นไปจนถึงกลางศีรษะ แล้วจึ งปล่อยผมยามเป็น
แผงอยู่กลางศีรษะ 

สตรีชั ้นสูงนั้น บางแห่งแต่งกายอย่างชาวกรุงเทพฯ นุ่งซิ ่นยาวกรอมเท้า ลายขวางลำตัว     
ตีนจก ไม่สวมชฎาก็เกล้าผมมวยไว้กลางศีรษะ มีรัดเกี้ยว ปักปิ่น 

สำหรับการแต่งการของชาวบ้านทั่วไปนั้น ผู้ชายจะนุ่งหยักรั้งสูงถึงโคนขาจนเห็นรอยสักที่ขา 
มีผ้าคาดเอวปล่อยชายห้อยไว้ข้างหน้า บางคนสวมหมวก คงจะเป็นผู้ดีหรือคหบดีที่เริ่มรับอิทธิพล
ตะวันตกเข้ามาแล้ว 

ส่วนหญิงชาวบ้านทั่วไปที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายแห่งในภาคเหนือ มีรูปแบบ
ของการใช้เครื่องนุ่งห่มที่คล้ายคลึงกันคือ นุ่งซิ่นยาวกรอมเท้า ลายขวางลำตัว มักเป็นซิ่นสีพื้นมลีายสี
เข้ม เช่น สีแดง สีส้ม และสีดำเป็นลายขวางสลับเป็นริ้วขวางลำตัว ที่เชิงซิ่นมีทั้งท่ีเป็นแถบสีส้ม สีแดง 
เป็นแถบใหญ่ๆ ไม่มีลวดลาย ส่วนที่มีลวดลายจกแบบที่เรียกว่าตีนจกนั้น จะมีเฉพาะสตรีที่ มีฐานนะ
และสตรีชั้นสูงเป็ฯส่วนใหญ่ ผู้หญิงมักไม่สวมเสื้อ แต่มีผ้ารัดอกหรือห่มสไบเฉียง หรือใช้ผ้าคล้องคอ
ห้อยสองชายลงมาข้าหน้า สูบบุหรี่ไชโยมวนโต แต่ก็มีในบางแห่ง เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน แสดงให้เห็นหญิงสาวผู้ดีสวมเสื้อแขนยามคล้าย เสื้อคลุมสวมทับเสื้อชั้นใน  
อีกทีหนึ่ง คงเป็นการแต่งกายที่รับแบบอย่างมาจากตะวันตก ทรงผมนิยมไว้ผมยาวเกล้าสูงเป็นมวยไว้
กลางศีรษะ รัดเกี้ยวมีปิ่นปัก บางทีดัดจอนผมยาวงอน สตรีชั้นสูงนิยมนุ่งซิ่นไหม ลายขวางสอดดิ้นเงิน
ดิ้นทอง เชิงซิ่นเป็นลวดลายจก แต่ถ้าเป็นโอกาสพิเศษจะนุ่งตีนจก ส่วนการสวมเสื้อแทนผ้ารัดอกหรือ
ผ้าสไบคงเกิดขึ้นภายหลังตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

นอกจากการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว ในภาคเหนือยังทอผ้าสำหรับใช้สอยอีกหลาย
อย่าง เช่นผ้าหลบ ผ้าแซงแดง ผ้าแซงดำ ผ้าแหล็บ ผ้ากั้ง ผ้ามุ้ง ผ้าขาวม้า ผ้าล้อ ผ้าปกหัวนาค ย่าม 
ผ้าห่ม ฯลฯ 

                              
 

ภาพที ่2.13 ผ้ากั้งไทแดง แขวงหัวพัน ประเทศลาว ใชักั้นประตู 
ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b881e0b8b1e0b989e0b887-e0b89ce0b989e0b8b2e0b881e0b8b1e0b989e0b887e0b984e0b897e0b981e0b894e0b887-e0b981e0b882e0b8a7e0b887e0b8abe0b8b1.jpg
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ผ้าพื้นบ้านภาคเหนืออีกประเภทหนึ่งเป็นผ้าที่เกี ่ยวเนื่องกับความเชื่อ ขนบประเพณีของ   
กลุ่มชน เช่น ผ้าสำหรับนุ่งห่มหรือใช้ในงานทำบุญ งานนักขัตฤกษ์ ได้แก่ ตุง หรือธงที่ใช้ในประเพณี
ต่างๆ เช่น ตุงไจ ตุงสามหาง 

ภาพที่ 2.14 ตุง 
ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 

ปัจจุบันการทอผ้าพื้นบ้านในภาคเหนือยังทอกันอยู่ในหลายท้องถิ่น เช่น ในบริเวณอำเภอ    
ป่าซาง จังหวัดลำพูน อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่อาย อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ และในหลายอำเภอของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะผ้าฝ้ายทอมือของบ้านไร่ไผ่งาม 
ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาจากกรรมวิธีพื้นบ้านโบราณ
หลายอย่าง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทอผ้าอีกหลายกลุ่มกระจายอยู่หลายจังหวัด เช่น กลุ่มทอผ้าอำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
ภาพที ่2.15 ซิ่นกะเหรี่ยง 

ที่มา: https://thaiunique.wordpress.com 

https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b895e0b8b8e0b887.jpg
https://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b88be0b8b4e0b988e0b899e0b881e0b8b0e0b980e0b8abe0b8a3e0b8b5e0b988e0b8a2e0b887.jpg


20 
 

ผ้าพื้นเมืองภาคเหนืออีกประเภทหนึ่ง คือ ผ้าทอมือกลุ่มน้อย เช่น ผ้าทอของชาวกะเหรี่ยง  
ไทใหญ่ และผ้าทอของชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ม้ง เย้า มูเซอ ผ้าทอเปล่านี้จะมีรูปแบบและกรรมวิธีใน
การทอที ่แตกต่างกันไป ตามคตินิยมและขนบประเพณีที ่ส ืบทอดกันมาในกลุ ่มของตน เช่น               
ผ้ากะเหรี่ยง นิยมทอลายขวางเป็นชิ้นเล็กๆ สีแดงและดำ เมื่อนำมาทอเครื่องนุ่งห่มจะเย็บต่อกันจนมี
ขนาดตามความต้องการ ส่วนชาวไทยภูเขานั้นมีกรรมวิธีในการทอผ้าต่างออกไป มักหน้าแคบ ตกแต่ง
เป็นลวดลายด้วยการปัก ประดับเครื่องเงิน ลูกปัด เพ่ือเพ่ิมสีสันให้งดงามยิ่งข้ึน 

 

2.3 ความเป็นมาของผ้าซิ่นอำเภอสันกำแพง 
 สันกำแพงเป็นแหล่งที่มีการทอผ้ามาแต่ครั้งอดีต ในชุมชนต่างๆ ในอำเภอสันกำแพง ล้วนมี

ฝีมือในการทอผ้าด้วยกี่พ้ืนเมือง สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ  เมื่อประมาณ ๑๐๐ กว่าปีมาแล้ว
ได้เริ่มมีการค้าขายระหว่างเชียงใหม่และพม่า โดยในเบื้องต้นเป็นการค้าช้าง ม้าต่าง วั วต่าง  ต่อมาจึง
ได้มีการนำเส้นไหมดิบจากพม่ากลับมาเชียงใหม่ นำเส้นไหมดังกล่าวมาทอเป็นผ้าซิ่นไหม ผ้าโสร่งไหม 
แล้วดำเนินการส่งกลับไปขายให้พม่าอีกต่อหนึ่ง  ผ้าซิ่นนั้นมีทั้งผ้าพ้ืนที่เรียกว่าผ้าด้าน  คือผ้าไหมที่ใช้
เส้นไหมพุ ่งสีเดียว ทอตลอดกันไปทั ้งผืน ไม่มี ดอกดวงหรือลวดลายอื ่น นอกจากนั ้นมีผ้าซิ่น          
หางกระรอกคือแบบปั่นไก หรือ ซิ่นไก หมายถึงเอาเส้นไหมสีต่างๆ มาเป็นสีๆ ให้เข้ากันแล้วทอ      
ลายของผ้าซิ่นเวลานั้นเป็นลายขวางเป็นส่วนใหญ่  จุดเด่นของผ้าไหมสันกำแพงคือ ลวดลายเฉพาะ
ของสันกำแพง  ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็น “ลาย๗วัน”  คือการใส่สี ๗ สีตามวันใน ๑ สัปดาห์ 
หรือเรียกว่า เชิง ๗ วัน จากนั้นก็มี ลายวงเดือน ลายน้ำไหล  ซึ่งมีเฉพาะที่สันกำแพงเท่านั้น ในปี พ.ศ.
๒๔๗๙ ผ้าไหมสีฟ้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องมาจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์
ภาณุเดช ทรงขับรถแข่งคู่พระทัย ชื่อว่ารอมิวลุส (Romulus) ซึ่งมีสีฟ้าสด ต่อมาเรียกกันว่าสีฟ้าพีระ 
สีฟ้าจึงเป็นสีที่นิยมที่สุดในเวลานั้น และมีการย้อมเสื้อไหมเป็นสีฟ้าและผ้าซิ่นก็ย้อมสีฟ้า แล้วจึงตั้งชื่อ
ว่า “ผ้าไหมลายสีพีระ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้มีการประกวดนางสาวไทย โดยผู้ชนะการประกวด    
ในปีนั้น ได้สวมชุดที่ตกแต่งและเล่นเชิงผ้าไหมของสันกำแพงขึ้นไปประกวดบนเวที ส่งผลให้รัฐบาล   
ในขณะนั้น ได้เชิญร้านค้าผ้าไหมจากสันกำแพงไปออกร้านขายของในงานวันรัฐธรรมนูญที่สวนอำพร 
ซึ่งขายดีและมีชื่อเสียงโด่งดังมากนอกจากขายผ้าไหมปลีกหน้าร้านแล้วยังมีการส่งผ้าไหมไปขายตาม
ร้านต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ ส่วนกรุงเทพขายส่งแถวถนนสาทรเหนือ-สาทรใต้  สุริวงศ์ พาหุรัตน์ และ
ยังขายส่งไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เช่น กรุงเทพ แพร่ ลำพูน ลำปาง เป็นต้น ต่อมาได้มีการใช้ผ้าที่หลากหลาย
เช่นผ้าอีสานเริ่มมีการทอผ้าไหมเพ่ิมมากข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ไหมญี่ปุ่นที่มีความหนา และ 
ความสวย แต่ของสันกำแพงเป็นผ้าซิ่นไหม  ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนมาเป็นทอผ้าฝ้าย ทอผ้าขาวม้า 
จึงไม่ได้รับความนิยมในช่วงนั้น  
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ภาพที ่2.16 การสาวเส้นดาย 

ที่มา: http://www.buason.com/ 
 
ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันกำแพง ได้มีการ พ้ืนฟูเรื่องผ้าไหมสันกำแพงขั้นจากการร่วมตัว

ของผู้เฒ่าผู้แก่ ของหมู่บ้านขึ้น จึงทำให้ผ้าสันกำแพงมีความนิยมเรื่อยๆนอกจากนี้ปัญหาหนึ่งที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าซิ่นสันกำแพง ลวดลาย 
ควรมีการประยุกต์และพัฒนาลวดลายให้มีความแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตำบล สันกำแพง  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการต่อยอดทางภูมิปัญญาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

 

2.4 บริบทและประวตัิของกลุ่มอาชีพ อำเภอสันกำแพง  
2.4.1 บริบทและประวัติของกลุ่มอาชีพ อ.สันกำแพง  
จากหลักฐานศิลาจารึกที่ต้นพบ ณ วัดเชียงแสน ตำบลออนใต้ สันนิษฐานกันว่าชาวอำเภอ 

สันกำแพงอพยพมาจากพันนาภูเลา แขวงเมืองเชียงแสน (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเชียงราย) มาตั้งอยู่
ริมน้ำแม่ออน โดยในสมัยพระเจ้าศิริลัทธัมมังกร มหาจักพรรดิราชธิราช ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์ครอง
นครเชียงใหม่ ได้โปรดให้ราชมนตรีนายหนึ่งชื่อ เจ้าอภิชวฌาณบวรสิทธิ เป็นหมื่นดาบเรือนได้มีจิต
ศรัทธาชักชวนบรรดาทายกทายิกาทั้งหลายมาประชุมกันเพ่ือสร้างวิหารพระเจดีย์และหอพระไตรปิฎก 
เมื่อสร้างเสร็จแล้วขนานนามวัดที่สร้างขึ้นว่า "สาลกิจญาณหันตาราม" วัดนี้ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า  
"วัดเชียงแสน" นอกจากนั้น ชาวบ้านในหลายท้องถิ่นของอำเภอเป็นไทยองและไทลื้อ สำเนียงพูดของ
ชาวบ้านในอำเภอเชียงแสน ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่า "แขวงแม่ออน" อยู่ใน    
การปกครองของนครเชียงใหม่ ถึง พ.ศ. 2445 ในรัชสมัยของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์  ครองนคร
เชียงใหม่ ได้เกิดกบฏเงี้ยวขึ้นที่อำเภอเมืองแพร่ ที่แขวงแม่ออนมีชาวเงี้ยว 11 คน มีอาวุธครบได้ทำ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2445
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88


22 
 

การบุกปล้นโรงกลั่นสุราที่บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง แล้วทำการเผาที่ทำการแขวงแม่ออนเสียหายทั้ง
หลัง แล้วได้หนีไปทางอำเภอดอยสะเก็ด ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 ทางราชการได้ย้ายที่ทำการแขวง   
แม่ออนมาปลูกสร้างที่บ้านสันกำแพง จึงได้ชื่อว่า "อำเภอสันกำแพง" มาจนถึงทุกวันนี้ ในปี พ.ศ. 
2537กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพ้ืนที่บางส่วนของอำเภอสันกำแพงยกฐานะเป็น "กิง่อำเภอแม่ออน" 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มกว้าง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 196.69 ตาราง
กิโลเมตร มีลำน้ำที่สำคัญ ลำน้ำแม่ออน ลำน้ำแม่ปูคา ลำน้ำแม่กวง เป็นแหล่งน้ำสำคัญ 

 
ตารางที่ 2.1 อำเภอสันกำแพงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

ลำดับ
ที ่

อักษรไทย 
อักษร
โรมัน 

จำนวน
หมู่บ้าน 

ประชากร
ทั้งหมด 
(พ.ศ. 
2558) 

ประชากรแยกตามส่วน
ท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2558) 

1. สันกำแพง 
San 

Kamphaeng 
14 16,247 

11,085 
5,162 

(ทต. สันกำแพง) 
(อบต. สัน
กำแพง) 

2. ทรายมูล Sai Mun 7 4,084 4,084 (ทต. สันกำแพง) 

3. ร้องวัวแดง 
Rong Wua 

Daeng 
11 5,656 5,656 

(อบต. ร้องวัว
แดง) 

4. บวกค้าง Buak Khang 13 8,022 8,022 (ทต. บวกค้าง) 

5. แช่ช้าง Chae Chang 10 7,714 
2,759 
4,955 

(ทต. สันกำแพง) 
(อบต. แช่ช้าง) 

6. ออนใต้ On Tai 11 5,334 5,334 (ทต. ออนใต้) 

7. แม่ปูคา Mae Pu Kha 9 5,835 5,835 (ทต. แม่ปูคา) 

8. ห้วยทราย Huai Sai 8 6,012 6,012 (ทต. ห้วยทราย) 

9. ต้นเปา Ton Pao 10 16,066 16,066 (ทม. ต้นเปา) 

10. สันกลาง San Klang 7 7,936 7,936 (ทต. สันกลาง) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2446
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ลำดับ
ที ่

อักษรไทย 
อักษร
โรมัน 

จำนวน
หมู่บ้าน 

ประชากร
ทั้งหมด 
(พ.ศ. 
2558) 

ประชากรแยกตามส่วน
ท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2558) 

รวม 100 82,906 
67,133 (เทศบาล) 
15,773 (อบต.) 

 

ที่มา: เจษฎาพล กิตตพิัฒนวิทย์,2558 

2.4.1.1 ท้องที่อำเภอสันกำแพงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10 แห่ง ได้แก่  

-เทศบาล3เมืองต้นเปา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลต้นเปาทั้งตำบล 
-เทศบาลตำบลสันกำแพง ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตำบลสันกำแพง ตำบลทราย

มูลทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลแช่ช้าง 
-เทศบาลตำบลแม่ปูคา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลแม่ปูคาท้ังตำบลเทศบาลตำบลบวก

ค้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบวกค้างทั้งตำบล 
-เทศบาลตำบลออนใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลออนใต้ทั้งตำบล 
-เทศบาลตำบลสันกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลสันกลางทั้งตำบล 
-เทศบาลตำบลห้วยทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลห้วยทรายทั้งตำบล 
-องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลสันกำแพง (เฉพาะนอก

เขตเทศบาลตำบลสันกำแพง) 
-องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลร้องวัวแดงท้ังตำบล 
-องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลแช่ช้าง (เฉพาะนอกเขต

เทศบาล ตำบลสันกำแพง) 
2.4.1.2 บริบทของกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของอำเภอสันกำแพง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมผ้าฝ้ายสันกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 5 ตำบล สัน

กำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประธานกลุ่ม คือ คุณอนันต์ สุคันธรส ก่อตั้งกลุ่มเมื่อ 
พ.ศ.2559 มีจำนวนสมาชิกในกลุ่ม 12 คน ชาย 2 คน หญิง 10 คน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เฉลี่ย
ประมาณ300 ชิ ้นต่อ1เดือน รายได้ต ่อเดือนประมาณ 20,000 บาท ส่วนใหญ่แล้วจำหน่าย
ภายในประเทศไทย90% (สัมภาษณ์คุณอนันต์, 2559) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
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ภาพที่ 2.17 ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอสันกำแพง 

ที่มา: เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์,2558 
 

2.5 ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของจังหวดัเชียงใหม่ 
 2.5.1 ประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ข้ึนชื่อว่าเป็นเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น งดงามมากที่สุดแห่ง
หนึ่ง รวมทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วย  ที่เป็นเช่นนี้ สืบเนื่องมาจากการที่เมืองเชียงใหม่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซ้ำยังเคยเป็นราชธานีและเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของ
อาณาจักรล้านนา จึงทำให้เชียงใหม่รับเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของ
ตน  รวมทั้งยังได้รับวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนาเข้ามาอีกทอดด้วย  จึงทำให้เชียงใหม่มีการ
ผสมผสานหล่อหลอมวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่กลายมาเป็นวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเมือง
เชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีท่ีสำคัญ  

2.5.1.1 ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15 เมษายนของทุกปี เป็น
ประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่
พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำพระ วันที่14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15เมษายน ประเพณีรดน้ำ
ดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล 

2.5.1.2 ประเพณีย ี ่ เป ็ง  จ ัดข ึ ้นในช ่วงว ันลอยกระทงของทุกป ี ราวเด ือน
พฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการ
ลอยกระทงประกวดกระทงและนางนพมาศ 
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2.5.1.3ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์
หลวงเป็นการบูชาเสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.18 ประเพณีสงกรานต์และลอยกระทงเชียงใหม่ 

ที่มา: http://202.183.204.137/km/wp-content/uploads/2015/04/0.jpg 
 

2.5.1.4 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี บริเวณสวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ 

2.5.1.5 ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของ
ทุกปี ที่บริเวณตัวเมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน ห้างร้าน กลุ่มต่างๆ กว่า  40 ขบวน แห่ไปตาม
เมืองจอมทอง อำเภอจอมทอง จนถึงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
นานกว่า 200 ปี ตามตำนานเกิดขึ้นที่อำเภอเภอจอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่ง
เดียวในโลก ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ กลายเป็นต้นแบบของการแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนา จนได้รับ
ความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีท่ีเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับความนิยมอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.19 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับและประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์  

ที่มา: http://202.183.204.137/km/wp-content/uploads/2015/04/0.jpg 
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2.5.2 วัฒนธรรม  
เชียงใหม่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณะเฉพาะ เพราะเชียงใหม่ได้รับอิทธิ      

ผลทางด้านวัฒนธรรมมาจากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น จากลาว ญวน มอญ เป็นต้น บวกกับการที่เคย
เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาในอดีต จึงทำให้มีการหล่อ
หลอมวัฒนธรรมต่างๆเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัฒนธรรมของตน จนทำให้ตนเองมีความโดดเด่น
ทางด้านวัฒนธรรมขึ้นมา อาทิ วัฒนธรรมการแต่งกาย  วัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือน  วัฒนธรรมการ
ใช้ภาษา เป็นต้น 

2.5.2.1วัฒนธรรมการแต่งกาย  
ชาวเชียงใหม่นิยมสร้างบ้านเรือนตามฐานะของตน ผู้ที่มีฐานะดีหน่อยจะสร้างบ้านที่

มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามเหมาะสมตามฐานะของตน ขณะที่คนมีฐานะยากจนขัดสนจะสร้าง
บ้านก็เพียงแค่เป็นที่ซุกหัวนอนพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้น ดังนั้น การสร้างบ้านจึงดูออกมาต่างกัน  

 

  
 

ภาพที่ 2.20  วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ 
ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/507/8507/images/KIF_1606.jpg 

2.5.2.2 วัฒนธรรมการสร้างบ้าน 
ของชาวเชียงใหม่นั้นอาจแบ่งลักษณะการสร้างตามฐานะได้ 2 แบบ คือ บ้านของคน

มีฐานะร่ำรวย  กับ บ้านของคนยากจน บ้านของคนมีฐานะร่ำรวยนั้น จะเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่ สร้าง
ด้วยไม้เนื้อแข็ง ส่วนใหญ่นิยมสร้างด้วยไม้สัก  ส่วนบริเวณจั่วหลังคาบ้าน นิยมประดับประดาตกแต่ง
ด้วยกาแล  อันเป็นไม้ประดับบนยอดจั ่วหลังคาของบ้านล้านนาของภาคเหนือ   บ้านประเภทนี้
เรียกว่า เรือนกาแล  เหตุผลที่ตกแต่งด้วยกาแลก็เพราะความเชื่อที่ว่า กาแลสามารถช่วยป้องกันอีกา
หรือนกไม่ให้มาเกาะบนหลังคาบ้านอีกอย่างก็เพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายไม่ให้เข้ามาภายในบา้น  
ส่วนบ้านของคนยากจน จะเป็นบ้านที่มีขนาดเล็ก  ใช้วัสดุที่พอหาได้ตามท้องถิ่นของตน เช่น ไม้ไผ่ 
ใบตองตึง และไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีฐานะดีขึ้นมาหน่อย อาจสร้างบ้านเหมือนผู้มีฐานะดีก็
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ได้ แต่ก็จะมีขนาดเล็กลดหลั่งตามฐานะของตน ส่วนใหญ่บ้านประเภทนี้มักพบตามชานเมืองที่อยู่นอก
เมืองออกไป ในปัจจุบัน พบว่า วัฒนธรรมการสร้างบ้านของชาวเชียงใหม่เปลี่ยนไป กล่าวคือ มีการ
สร้างบ้านทรงยุโรป หรือทรงตะวันตกกันมากขึ้น มีการนำวัสดุที่มีราคาเพียงมาใช้ในการสร้างบ้าน 
และมีการประดับตกแต่งบ้านด้วยวัสดุเครื่องประดับอย่างหรูหรา  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.21  วัฒนธรรมการสร้างบ้าน 

ที่มา: http://art-culture.cmu.ac.th/images/uploadfile/gal-pic150119195928.jpg 
 

  2.5.2.3 วัฒนธรรมการใช้ภาษาชาวเชียงใหม่มีภาษาใช้สื ่อสารเป็นของตนเองที่
นอกเหนือจากภาษาไทย และเรียกภาษาของตนว่า ภาษาล้านนา หรือ คำเมือง ซึ่งเป็นภาษาที่มีใช้กัน
มานานตั้งแต่เม่ือครั้งอาณาจักรล้านนาแล้ว และได้สืบทอดต่อๆ  กันมา มีการดัดแปลงสำเนียงการพูด
บ้างตัวอักษรบ้าง โครงสร้างทางภาษาบ้าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละท้องถิ่น   ชาว
เชียงใหม่นิยมใช้ภาษาล้านนาหรือคำเมือง พูดสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน   ตัวอย่างเช่น มืนตา (ลืม
ตา) ข้าเจ้า (ดิฉัน) เพ่ิน (เขา)  บ่ หื้อ (ไม่ให้) เวิยๆ (ไวๆ) ฯลฯ  และมีน้อยนักที่จะพูดภาษาไทยอันเป็น

http://art-culture.cmu.ac.th/images/uploadfile/gal-pic150119195928.jpg
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ภาษากลางกัน ยกเว้นในกรณีที่พบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางกัน เช่น ในห้องเรียน ในที่ประชุม
ใหญ่ๆ  พิธีการที่สำคัญๆ เป็นต้น   

ชาวเชียงใหม่ยังนิยมเรียนภาษาล้านนาหรือคำเมืองกันตามโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งพบเห็นได้
ทั่วๆไปในโรงเรียนในเชียงใหม่และบางแห่งยังได้เอาภาษาล้านนาหรือคำเมืองเป็นวิชาเลือกของ
โรงเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว ชาวเชียงใหม่ยังได้มีการนำภาษาล้านนาหรือคำเมืองมาเขียนเทียบคู่
กับภาษาไทยตามป้ายประชาสัมพันธ์หรือชื่อสถานที่ที่สำคัญๆ เช่น 
โรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  หน่วยงานราชการอ่ืนๆ เป็นต้น 

ความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านการใช้ภาษา เป็นผลทำให้เชียงใหม่มีความ
โดดเด่นขึ้นมาและเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนจากทั่วมุมโลกให้ไปเที่ยวชม ไปศึกษา
เรียนรู้ถึงความล้ำค่านี้ ที่นอกเหนือจากความงดงามและความล้ำค่าทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และธรรมชาติ  เชียงใหม่จึงเป็นเมืองๆหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเท่ียวชมเป็นจำนวนมาก 

 

2.6 ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องถักทอ 
         การผลิตสิ ่งทอหรือทอผ้าเพื ่อทำเครื ่องแต่งกายพื้นบ้านมีการสืบทอดตั้งแต่ก่อนสมัย
ประวัติศาสตร์และมีการพัฒนาตามกาลเวลาตามอารยะธรรมหรือวิถีความเป็นอยู่ของแต่ละที่จึงเป็น
สาเหตุให้เครื่องแต่งกายมีลักษณะการผลิต การตกแต่งลวดลายสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น จากการสืบค้นประเทศไทยมีการขุดพบแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี  
พ.ศ 2508 และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดยมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลายเชือกทาบ (Cord 
marked) และ ลายตาข่าย (Net marked) การถักเชือกเป็นผืนเพื่อทำแหหรือสวิง อีกทั้งยังค้นพบ
เศษผ้าหรือใยผ้า อุปกรณ์ท่ีใช้ทอผ้าอย่างดินเผาอาจเป็นจุดเริ่มต้นการรู้จักถักทอเครื่องแต่งกายเพ่ือใช้
นุ่งห่ม (วิถี พานิชพันธ์.2547) 

2.6.1 ความหมาย 
               ในความหมายของ ผ้าเครื่องแต่งกายได้มีหลายแหล่งออกมาให้ความหมายและนิยาม 
อาทิผ้า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ  2542 อ้างใน วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2550) อธิบายว่า ผ้า 
คือ สิ่งที่ทำด้วยเยื่อใย เช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีการทอหรืออัดให้เป็นผืน มักเรียกตามลักษณะ
ของสิ่งของที่ทำหรือตามลักษณะที่ใช้ 
               การทอ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2550) หมายถึง กรรมวิธีการสานลักษณะหนึ่งที่พัฒนามาจาก
การถัก 
               การทอผ้าทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ ผ้าพ้ืน และ ผ้าลาย  
                     - ผ้าพื้น คือ ผ้าที่ทอเป็นสีพื้นธรรมดา ไม่มีลวดลาย ใช้สีตามความนิยม ในสมัย
โบราณ สีที่นิยมทอกัน คือ สีน้ำเงิน สีกรมท่า และสีเทา  
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                    - ผ้าลาย คือ ผ้าที่มีการประดิษฐ์ลวดลาย ดอกดวงสีสันเพิ่มข้ึน เพ่ือความงดงาม โดย
มีชื่อเรียกเฉพาะตามวิธีการผลิต 

2.6.2 วัสดุที่ใช้ผลิตผ้า 
    วัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นมีหลายชนิดมีทั้งจากแหล่งธรรมชาติและไม่ธรรมชาติล้วนแต่ให้

คุณค่า คุณสมบัติ และคุณลักษณะที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกได้เป็น  
    1) แหล่งผลิตจากสัตว์ เป็นวัสดุจากอวัยวะหรือส่วนประกอบในร่างกาย อาทิ ผม ขน 

ผิวหนัง และเส้นใย ที่ได้จากสัตว์มาผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตก่อนนำมาใช้งาน 
    2) แหล่งผลิตจากพืช เป็นวัสดุจากเส้นใยพืช เปลือกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ปอ ป่าน เป็นต้น 

มาแปรสภาพก่อนนำไปถักทอต่อไป โดยเส้นใยธรรมชาติถือเป็นวัสดุที่นิยมนำมาผลิตมากที่สุด คือ 
เส้นใยจากดอกฝ้าย และเส้นใยจากรังไหม โดยเฉพาะทางภาคเหนือจะนิยมการทอด้วยดอกฝ้าย 

    3) แหล่งผลิตจากแร่ธรรมชาติ เป็นวัสดุจากเส้นใยของแร่ธรรมชาติ เช่น ใยหิน และ   
ใยบะซอลต์ ซึ่งทั่วไปจะให้ลักษณะเนื้อผ้าที่มีความทนทานมาก ป้องกันรอยขีดข่วนและการฉีกขาด 

    4) แหล่งผลิตสังเคราะห์เคมี เป็นวัสดุจากการสังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น 
ไนลอน เส้นใยทนไฟ เป็นต้น การผลิตจากวัสดุหรือแหล่งผลิตนี้สามารถเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษ เนื่องจาก
เป็นวัตถุดิบที่มนุษย์สามารถสังเคราะห์ข้ึนเองจากกระบวนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.6.3 อุปกรณ์การทอผ้า 
    อุปกรณ์พ้ืนบ้านที่ใช้ในการทอผ้าด้วยมือส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เกิดจากวัสดุท้องถิ่นและภูมิ

ปัญญาทางชาติพันธุ์ที่ได้รับการถ่ายทอด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการผลิตเส้นใย
จากธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบเนื่องจากแต่ละถิ่ นมีความอุดม
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างด้วยภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม เมื่อผสมผสานกับทักษะและภูมิ
ปัญญาที่มีจึงเกิดการทอผ้าเพื ่อใช้เป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน และพิธีกรรมต่างๆ เช่น 
แต่งงาน ทำบุญในครัวเรือน แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิต
จากทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นการทอเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นทั้งอุปกณ์พื้นบ้านที่ใช้ใน
การผลิตก็ถูกแปรเปลี่ยนและมีการพัฒนาจากท่ีผลิตด้วยมือมาใช้ทางเทคโนโลยีมากขึ้น โดยอุปกรณ์ที่
ใช้ในการผลิตสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) อุปกรณ์พื้นบ้านที่ใช้ผลิตเส้นใย และ(2) อุปกรณ์
พ้ืนบ้านที่ใช้ทอผ้า มีรายละเอียดดังนี้ 

     2.6.3.1 อุปกรณ์พ้ืนบ้านที่ใช้ผลิตเส้นใย 
               1) เครื่องอีดฝ้าย/ หีบฝ้าย/ อ้ิว ประโยชน์ ใช้แยกเมล็ดและเส้นใยฝ้ายออกจาก
ดอกฝ้าย 
               2) เครื่องก๋งยิงฝ้าย/ สายดีด/ จะลุ่น ประโยชน์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปั่นเส้นใยฝ้าย
ให้ฟูหรือพองตัวไม่เกาะกันเป็นกระจุก เพ่ือให้ง่ายต่อการนำมาปั่นขึ้นเส้นด้าน 
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               3) ไม้ทำหางฝ้าย/ ล่อฝ้าย/ ลูกหล ีประโยชน์ ช่วยให้ใยฝ้ายปั่นมาเป็นเส้นได้ง่าย 
               4) เครื่องปั่นฝ้าย/ เผี่ยน/ ไน/ หลา ประโยชน์ เป็นอุปกรณ์ใช้ในการนำฝ้ายมา
ปั่นเป็นเส้นด้าย ปั่นได้ท้ังเส้นเล็กและเส้นใหญ่ 
              5) ขาเปีย/ เปี่ย ประโยชน์ ใช้สำหรับเก็บเส้นด้ายที่ปั่นเสร็จ 
              6) กงและ กวัก ประโยชน์ ช่วยในการเรียงเส้นด้ายเพื่อเตรียมนำใส่กระสวย 

 
 

2.6.3.2 อุปกรณ์พ้ืนบ้านที่ใช้ทอผ้า 
              1) กี่ หรือ หูก เป็นอุปกรณ์ทอผ้าที่ใช้กันทั่วไป ทอด้ายหรือเส้นไหมให้เป็นผืนด้วย
การสอดและขัดกันของเส้นด้ายแนวตั้งหรือเส้นยืน และเส้นด้ายแนวนอนหรือเส้นพุ่ง ให้สลับกันไปมา
เกิดเป็นลวดลาย สามารถจำแนกได้ 3 ชนิด ได้แก่ 

   1.1) กี่ยก คือเครื่องมือที่ยกเคลื่อนที่ ใช้ตั้งบนพื้น ถอดและประกอบได้ง่าย ทำด้วย
ไม้เนื้อแข็ง มีขนาดเท่ากับกี่ฝัง แต่ทำตั้งสูงกว่า เพื่อให้เท้าถีบกระตุกด้ายในเวลาทอผ้า สะดวกไม่ติด
พ้ืน  

   1.2) กี่ฝัง คือ เครื่องทอผ้าที่ใช้เสาปักฝังลงดินยึดอยู่กับที่ เคลื่อนย้ายไม่ได้ สร้าง
กันไว้ตามใต้ถุนบ้าน เป็นเครื่องทอผ้าชนิดที่นิยมใช้กันมาก(สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. 2532) 

   1.3) กี่ผูกเอว คือ เครื่องทอผ้าประเภทนี้จะพบมากในหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ห่างไกล 
โดยเป็นการใช้ไม้ท่อนสั้นๆ หรือที่เรียกว่า ฟืม ขึงด้ายเส้นยืนไว้ 2 ด้าน ปลายด้านหนึ่งมักจะผูกยึดไว้
กับต้นไม้หรือเสาบ้าน และปลายอีกด้านหนึ่งจะผูกติดไว้กับเอวของผู้ทอ จึงทำให้ผ้าที่ได้ออกมาจะมี
ลักษณะหน้าแคบ มีลวดลายวิจิตร แต่บางแห่งก่อจะใช้ฟืมใหญ่ 
            2) ฟันหวี หรือ ฟืม มีลักษณะเป็นกรอบโลหะ ภายในเป็นซี่ถี่ๆ คล้ายหวี แต่ละเส้น
จะใช้เส้นด้านยืนสอดเข้าไปช่องละเส้น เรียงลำดับตามความกว้างของหน้าผ้า เส้นยืนให้อยู่ห่างกันตาม
ความละเอียดของผ้า 
            3) ตะกอ หรือ เขา มีลักษณะเป็นกรอบไม้ หรือโครงเหล็กภายในทำด้วยลวด หรือซี่
โลหะเล็กๆ มีรูตรงกลางสำหรับร้อยด้ายยืน ปกติมี 2 ชุด ถ้าเพิ่มตอกอมากขึ้นจะสามารถสลับลายได้
มากข้ึน 
            4) กระสวย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใส่ด้ายเส้นพุ่ง และนำด้ายพุ่งผ่านช่องว่างของฟันหวี  
แยกหมู่เส้นยืนออกแล้วสอดเส้นด้ายพุ่งกลับเมื่อเส้นด้ายยืนขัดสับกัน  โดยทำสลับกับการกระทบฟืม
เพ่ือให้เส้นด้ายเรียงเข้าด้วยกันเรียบแน่นเป็นระเบียบ 
            5) ไม้ไขว้ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้จัดเส้นด้วยให้เป็นระเบียบ 
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            6) ไม้ค้ำ เป็นไม้ที่ใช้สอดด้ายยืนไว้ หลังจากนับด้ายเส้นยืน เพื่อทำให้เกิดลวดลาย
ในการทอ ด้วยเทคนิคพิเศษ 
            7) ไม้หาบหูก ใช้ประโยชน์ในการดึงเส้นด้ายให้ตึง 
            8) ไม้ดาบ หรือไม้หลาบ มีความยาว 2-3 นิ้ว ลักษณะแบนยาวใช้สอดผ่านด้ายยืน 
แล้วพลิกขึ้นทำให้เกิดช่องว่างให้กระสวยพุ่งผ่าน 
            9) ไม้แป้นกี่ ที่นั่งสำหรับผู้นั่งทอผ้า  
            10) เชือกเขา ใช้ดึงเขากับไม้หูกให้ตึง 
            11) แกนม้วนผ้า เป็นแกนที่อยู่ตรงกันข้ามกับแกนม้วนด้ายยืน ใช้ม้วนผ้าที่ทอเสร็จ
แล้ว 
            12) แกนม้วยด้ายยืน เป็นแกนสำหรับม้วนด้ายยืนจัดเรียงเป็นระเบียบ จำนวนเส้น
จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความกว้างของหน้าผ้า และความละเอียดของผ้า ความยาวของเส้นด้ายยืน
เท่ากับความยาวของผ้าพับนั้น แกนม้วนเส้นด้ายยืน จะมีที่สำหรับปรับความตึง-หย่อน ของด้ายยืน ซึ่ง
อยู่ด้านหลังเครื่องทอ 

โดยหลักของการทอผ้า คือการทำให้เส้นด้ายสองกลุ่มขัดกัน โดยทั้งสอง พวกตั้งฉากกัน 
เส้นด้ายกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้ายยืน และอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้ายพุ่ง และมีลักษณะการขัดกันของด้าย
พุ่งและด้ายยืนจะขัดกันแบบธรรมดาที่เรียกว่า ลายขัด หรืออาจจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อให้ผ้ามี
ลวดลาย สีสันที่สวยงามแปลกตา ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

2.6.4 การผลิตผ้าทอ 
2.6.4.1 ขั้นตอนการผลิตผ้าทอ 

           1) วิธีการทอผ้าพื้นแบบกี่ยก หลักๆ ทั่วไป แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ 
             ขั้นตอนที่ 1. สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่
ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชุดและฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้าน
หนึ่ง   ปรับความตึงหย่อนให้พอเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง 
              ขั้นตอนที่ 2 เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ 1 จะ
ถูกแยก ออกและเกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่าน สลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอด
กระสวยด้ายพุ่งกลับ ทำสลับกัน 
              ขั้นตอนที่ 3 การกระทบฟันหวี (ฟืม) เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะ
กระทบ    ฟันหวี เพื่อให้ด้ายพุ่งแนบติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา 
             ขั้นตอนที่ 4 การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บ
ในแกนม้วนผ้า โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้ พอเหมาะ 

           2) วิธีการทอผ้าพื้นแบบกี่ผูกเอว หลักๆ ทั่วไป แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ 
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              ขั้นตอนที่ 1 นำฝ้ายที่ปั่นแล้วมาผูกบนหลักไม้ ที่ทำด้วยไม้ไผ่ ซึ่งปักลงบน
ราวไม้ที่เจาะรูเรียงเป็นแถว สามารถเลื่อนไม้ให้กว้างหรือแคบได้ ตามขนาดที่ต้องการ ผ้าทอจะกว้าง
ประมาณ 18-20 นิ้ว  
             ขั้นตอนที่ 2 ไม้ที่สอดกับฝ้ายแล้วใช้หนังต่อปลาย 2 ข้างผูกด้วยเชือกปลาย
ไม้ทั้ง2 ด้าน เวลาทอใช้แผ่นหนังรั้งตรงเอว ใช้เท้ายันกันไม้ หรือวัสดุที่หาได้ง่าย ๆ เส้นฝ้ายก็จะตึง  
             ขั้นตอนที่ 3 การทอจะสอดฝ้ายพุ่งเข้าโดยมีฟืมเป็นตัวกระแทกเส้นฝ้าย 
เป็นเส้นนอนตามลวดลายที่กำหนด เช่น ลายเม็ดฟัก ลายแมงมุม โดยมีลักษณะการทอผ้าแบบจกเป็น
ส่วนใหญ่  

2.6.4.2 ขั้นตอนการย้อม  การย้อมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การย้อม
เย็น และ (2) การย้อมร้อน 

           1) การย้อมเย็น นิยมย้อมในหม้อดิน โดยเตรียมน้ำสีใส่ไว้ในหม้อ จากนั้นนำเส้นฝ้าย
ไปจุ่มลงในหม้อ ใช้มือคน บีบ จนกระท่ังได้สีตามต้องการ หรือจะทำการหมักไว้เพ่ือให้สีที่ได้เข้มข้ึน 

           2) การย้อมร้อน นำเส้นฝ้ายไปต้มในหม้อที่ใส่น้ำสี ใช้ไม้คนเพื่อให้ฝ้ายโดนน้ำสีอย่าง
ทั่วถึง เมื่อได้สีตามต้องการจึงนำไปซักและตากแห้ง ซึ่งข้ันตอนการย้อมร้อนมีข้ันตอน ดังนี้  

               - นำเส้นฝ้ายที่จะไปทำการย้อม มาซักด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดฝุ่นผงและไขต่าง  
จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาดเพ่ือให้สีที่ ย้อมติดเส้นฝ้ายอย่างสม่ำเสมอ 

               - นำเส้นฝ้ายที่บีบหมาดแล้วลงไปต้มในหม้อน้ำสี คนฝ้ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
สีเข้าไปในเส้นฝ้ายอย่างท่ัวถึงประมาณ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาย้อม)  

               - เมื่อได้สีตามต้องการ นำเส้นฝ้ายขึ้นจากหม้อต้ม บิดให้หมาด นำไปซักด้วยน้ำ 
สะอาด แล้วตากให้แห้ง ถ้าต้องการให้สีเข้มขึ้นสามารถนำมาต้มอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะได้สีตามต้องการ 

หมายเหตุ : วัตถุดิบแต่ละชนิดให้สีเหมือนกันแต่คนละโทนสี (http://www.nstda.or.th. 
วันที่สืบค้น 8 มกราคม 2559) 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงโทนสีและวัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ 
 

โทนสี วัตถุดิบ 

โทนสีแดง 
ครั่ง  รากยอป่า  มะไฟ  แก่น  เมล็ดคำแสด  แก่นฝาง  เปลือกสมอ  ไม้เหมือด  
เม็ดสะตีใบสัก  เปลือกสะเดา  ดอกมะลิวัลย์  แก่นกะหล่ำ  แก่นประดู ่ เปลือก
ส้มเสี้ยว 

โทนสีเหลือง 
หัวขม้ินชัน  ขม้ินอ้อย แก่นไม้พุด  ดอกกรรณิการ์  รากฝาง  ใบมะขาม  เปลือก
มะขามป้อม  เปลือกผลมังคุด  ดอกผกากรอง  เปลือกประโหด  แก่นเข  ใบเสนียด  
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ผลดิบมะตูม  แก่นแค  แก่นฝรั่ง  หัวไพร  แก่นสุพรรณิการ์  แกนต้นปีบ  ต้น
มหากาฬ  ใบขี้เหล็ก  แก่นขนุน  ลูกมะตาย  ต้นสะตือ  ใบเทียนกิ่ง 

โทนสีน้ำตาล 
เปลือกไม้โกงกาง  เปลือกสีเสียด  เปลือกพยอม  เปลือกผลทับทิม  เปลือกคาง  
เปลือกโป่งขาว  เปลือกสนทะเล  เปลือกแสมดำ  เปลือกนนทรี  เปลือกฝาดแดง  
เปลือกมะหา  เปลือกเค่ียว  เปลือกติ้วขน ผลอารา  แก่นคูณ 

โทนสีน้ำเงิน 
ใบบวบ  ใบหูกวาง  เปลือกเพกา  เปลือกต้นมะริด  ใบตะขบเปลือกสมอ  เปลือก
กระหูด  ใบเลี่ยน  เปลือกสมอภิเภก 

โทนสีดำ 
ผลมะเกลือ  ผลสมอภิเภก  ใบกระเม็ง  ผลมะกอกเลื่อม  เปลือกรกฟ้าผลตับเต่า 
เปลือกมะเขือเทศ 

      
 2.6.5 คุณลักษณะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทผ้า  
     เทคนิคการพิมพ์ลาย หรือประดิษฐ์ลวดลายในการทอมีหลายวิธี และแต่ละวิธีก็ถูก

นำมาใช้แทนการเรียกชื่อผ้า เช่น ผ้าจก ผ้ายก ผ้ามัดหมี่ 
      2.6.5.1 ผ้าพื้น (Plain weave) เป็นการทอเส้นใยที่เป็นเส้นดายยืนและดายพุ่งลาย

ขัดกันแบบง่ายๆ เส้นใยอาจเป็นสีเดียวกันหรือสีสลับกันเป็นริ้วหรือลายตารางต่างๆ บางครั้งการทอ
เป็นลายขัดที่ซับซ้อนมีลวดลายเป็นริ้วสีต่างๆ แต่โดยส่วนใหญ่ผ้าพื้นจะเป็นสีเดียวกันทั้งผืน นิยม
นำมาใช้ทำเครื่องนุ่งห่มของชาวบ้านมีทั้งฝ้ายเส้นหยาบและเส้นละเอียด บางที่ก่อเป็นเส้นไหมย้อม
หลากสี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.22  แสดงผ้าพ้ืน ทอมือ 

ที่มา : http://linnathaicotton.weloveshopping.com/store/product/ 
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2.6.5.2 ผ้ามัดหม่ี (Mud Mee, Ikat) หรือ อีคัต ลวดลายจะเกิดก่อนการทอ จะ
กระทำในขณะที่ยังเป็นเส้นด้ายอยู่ด้วยการมัดลำด้ายเส้นพุ่งตามตำแหน่งที่ออกแบบแล้วนำไปย้อมสี 
โดยส่วนที่ถูกมัดจะไม่ถูกสีย้อมยังคงสีเดิมและจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดลายตอนทอเสร็จ เทคนิคการทอ
เหมือนผ้าพื้น ไม่มีลวดลายที่นูนออกจากเนื้อผ้า โดยกลุ่มที่นิยมคือ กลุ่มไท-ลาวแถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่ง
นิยมใช้ใยไหมทอเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและนุ่ม ข้อสังเกตผ้าทอมัดหมี่ คือ ถ้ามัดด้ายเส้นพุ่งจะมี
ลวดลายแนวขวางเต็มความกว้างของผ้า ถ้าด้ายเส้นแนวตั้งต่อๆ กันตามแนวยาวแสดงว่าเป็นผ้ามัดหมี่
เส้นยืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.23  แสดงผ้ามัดหมี่ 

ที่มา : http://www.thaibizcenter.com/subcat.asp?SubID=186 
 

2.6.5.3 ผ้ายกดอก (Yok, Brocade) เป็นการทอผ้าเส้นพุ่งและเส้นยืนสานเข้าด้วยกันอย่าง
สลับซับซ้อน เกิดลวดลายนูนขึ้นจากเนื้อผ้า แต่ก่อยังเป็นโครงสร้างหลักของผ้า ลวดลายด้านหน้าจะ
เป็นเงากลับกันกับลวดลายด้านใน ถ้าใช้โลหะเป็นเส้นพุ่งจะเรียกว่า "ดิ้นเงินดิ้นทอง" แต่ถ้าเป็นสี
เดียวกันทั้งหืนจะเรียกว่า "ยกดอก" โดยลายส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายจักสาน เช่น ลายสาม ลาย
แปดตะขอ ลายก้างปลา ลายขัดสอง การยกดอกเป็นที่สุดนิยมของกล่มไทลื้อทั้งไปเนื่องจากช่วยทำให้
ผ้าดูหนานุ่มและฟู 
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ภาพที่  2.24  แสดงผ้ายกดอก 

ที่มา : http://www.otoptoday.com/wisdom/8432 
   
  2.6.5.4 ผ้าลายล้วง หรือเกาะ (Luang or Koh , Tapestry weave) เป็นการทอ

ด้วยด้ายพุ่งแทรกเข้าเส้นยืนตามลายสร้างไว้ (ล้วง) แล้วย้อนพุ่งกลับมาที่เดิม โดยเกี่ยวหรือคล้องกับ
ด้ายเส้นยืน (เกาะ) หนึ่งเส้นที่ขอบลาย การทอลักษณะนี้จะเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผืนผ้า ทำให้เกิด
ลวดลายที่ละเอียดอ่อนและสลับกันไปมา แลดูคล้ายคลื่นหรือฟันปลาแนวเฉียงจึงนิยมเรียกผ้าชนิดนี้
ว่า "ลายน้ำไหล" โดยด้ายเส้นยืนมักเป็นสีดำ ส่วนลวดลายนั้นเกิดจากด้ายเส้นพุ่งที่หลากสีแต่แยกสีวน
กระสวยแต่ละอัน ซึ่งทำให้เห็นว่าผู้ทอมีความอดทนสูงเนื่องจากการล้วงต้องใช้เวลานาน จึงเป็นที่นิยม
ในกลุ่มเฉพาะ เช่นชาวไทลื้อ 
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ภาพที ่2.25 แสดงผ้าลายน้ำไหล เมืองน่าน 

ที่มา : https://thaiunique.wordpress.com 
 

  2.6.5.5 ผ้าจก (Chok, Extra supplementary weave) การจกเป็นลวดลายขณะ
ทอด้วยการเพิ่มเส้นพิเศษเสริมโครงสร้างปกติที่เป็นการพุ่ง หรือเส้นพิเศษแทรกเข้าเป็นช่วงๆ ตลอด
ความกว้างของผ้า การจกต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเป็นวัตถุปลายแหลม ในอดีตใช้ปลายนิ้วผู้ทอแต่ต่อมา
นิยมใช้ขนแม่นยกด้านเส้นยืนเพื่อให้สอดเส้นพิเศษ ดังนั้นลวดลายจะเป็นตามแนวขวาง สีเกิดจากสัน
ของด้ายเส้นพิเศษ จะปรากฏเป็นช่วงๆ ตามแนวเส้นด้ายพุ่งที่อยู่ระดับเดียวกัน อันที่จริงการจกคือ 
การปักด้ายสีต่างๆลงบนผืนผ้าขณะทอผ้า โดยการจกสามารถทำได้ 2 วิธี ตามความถนัดและตาม
ประเพณีของผู้ทอ คือ  

(1) การทอคว่ำหน้า ชาวล้านนาตะวันตกแถบลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ นิยม เป็นการ
ทอจากด้านหลังผ้า ผู้ทอจะไม่เห็นลวดลายจนกว่าจะทอเสร็จดังนั้นผู้ทอต้องมีความชำนาญเรื่องการใช้
สีและลวดลาย อีกทั้งยังต้องมีทักษะความจำดีเยี่ยม การทอลักษณะนี้จะเก็บปมด้ายได้ดีเรียบร้าย
สวยงามใช้ผ้าได้ทั้ง 2 ด้าน  

(2) การทอด้านหน้า ผู้ทอจะเห็นลายขณะทอ แต่ไม่สามารถเก็บปมด้ายด้านหลัง
จนกว่าจะทอเสร็จแล้วจึงเก็บด้ายภายหลังส่วนใหญ่จะนิยมในแถบชาวไทพวน 
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ภาพที่ 2.26 แสดงผ้าตีนจก ลายเชียงแสน หงส์บี้ 

ที่มา : http://www.openbase.in.th/node/10725 
 

  2.6.5.6 ผ้าขิด (Khit, Supplementary weft weaving) เป็นการสร้างลวดลาย
ด้วยการเพ่ิมเส้นพุ่งพิเศษคล้ายการจก แต่จะใช้ไม้ค้ำ (Shed Sticks) หรือเขา (String Heddles) แทน
วัตถุปลายแหลม ลวดลายที่เกิดจากการย้อมสีเส้นพุ่งก่อนนำมาทอและได้จากข้ันตอนการทอช่วยสร้าง
ลาย โดยเขาจะเป็นอึปกรณ์กำหนดชุดลาย ทำให้ไม้ไผ่เหลายาวประมาณ 50 ซม. โยงเข้ากับด้ายเส้น
ยืน เมื่อต้องการจะทอลายใดผู้ทอจะดึงเขาชุดนั้นมาใช้ ดังนั้นเขา 1 อัน จึงหมายถึง ลาย 1 แถวเส้น
พุ่ง เมื่อทอจะใช้ไม้ดาบ (Blade) ลักษณะเป็นไม้แบนๆ ยาวๆ สอดผ่านเส้นยืนตามที่กำหนด แล้วพลิก
ดาบให้สันดาบตั้งขึ้นให้เกิดช่องว่างพอที่จะพุ่งกระสวยเข้าไป เมื่อกระสวยผ่านสุดขอบผ้าแล้วจึงดึงไม่
ดาบออก การขิดของกลลุ่มไท-ลาวมี 2 วิธี คือ  

(1) การใช้เขาหลายอันมาผูกกับแกนไม้โยงฟืมและเขา หากต้องการลายจากเขาใดก็
นำเชือกท่ีเขาลายนั้นไปคล้องที่ตะกร้อ (Treadles) การขิดแบบหลายเขาเป็นที่นิยมในกลุ่มไทลื้อ
จังหวัดเชียงราย  

(2) เขาเก็บขิด (Vertical Heddles) วิธีนี้จะทำให้ลวดลายซ้ำเป็นเงาสลับกัน การทอ
แบบนี้ต้องมีผู้ช่วยคอยดึงไม้ สอดด้าย และเก็บเขาโดยนิยมทางภาคอีสานของไทย 
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ภาพที่ 2.27 แสดงผ้าขิด 

ที่มา : http://www.openbase.in.th/taxonomy/term/5076 
  2.6.5.7 ผ้ายกมุก (Muk, Supplementary warp weaving) การยกมุกมีลักษณะ

คล้ายการยกดอก แต่มีวิธีการซับซ้อนกว่าเพราะต้องเพิ ่มเส้นยืนพิเศษโดยมีเขากั ้นเส้นด้ายเป็น
ลวดลายอยู่แล้ว ปลายเขาทั้ง 2 มีถุงทรายถ่วงไว้ เมื่อต้องการให้เกิดลวดลาย ผู้ทอจะขยับถุงทรายเขา
หรือไม้ค้ำจะรั้งด้ายเส้นยืนให้สลับกันจนเกิดเป็นลวดลาย ลายมุกค่อนข้างมีความเป็นระเบียบมีขนาด
ที่เท่ากัน ดูประณีตกลมกลืน สอดสีทำได้ยาก ลวดลายจึงดูไม่ฉูดฉาดแบบการล้วงหรือการจก การยก
มุกเป็นการทอที่นิยมมากในกลุ่มชาวไทแดงและไทพวน แต่ก่อมีลวดลายคล้ายลายขิดและลายจก จึง
ต้องมีความเข้าใจในลักษณะเส้นพุ่งเส้นยืน หรือเส้นพิเศษที่แทรกในการทอเพ่ือจำแนกประเภทงานผ้า
ได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.28  แสดงผ้ายกมุกต่อตีนจก ชาวไทพวน 
ที่มา : https://thaiunique.wordpress.com 
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จากการสืบค้นยังพบอีกว่า ความนิยมในการผลิตผ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่จะเป็น

กลุ่มชนเผ่าของแต่ละเผ่าเป็นผู้ผลิต เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่เป็น
จำนวนมาก โดยผ้าที่ทอจะมีเทคนิคการทอคล้ายคลึงกับเนื้อหาที่กล่าวข้างต้น แต่บางแหล่งผลิตอาจมี
เทคนิคการผลิตพิเศษที่แยกแตกต่างจากแหล่งใหญ่ ได้แก่  ผ้าทอขนแกะ ผ้าทอพ้ืนเมือง (ผ้าฝ้าย, ผ้า
ไหม)ผ้าทอพ้ืนเมืองกะเหรี่ยง ผ้าทอมือเผ่าลั้วะ ผ้าทอย้อมสีกระเหรี่ยงสีธรรมชาติ ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติผ้าทอลายกะเหรี่ยง ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ผ้าปักลีซอ(ศิลปะประดิษฐ์) ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอ
ลายน้ำไหลผ้าฝ้ายพื้นเมืองสีธรรมชาติและผ้าห่มนวม
(https://sites.google.com/site/puttipongphinoosee/1, ม.ป.ป)  

 
 2.6.6 ลักษณะการแต่งกาย  
    2.6.6.1 ผ้าทอ  

     คือผ้าที่ถูกทำหรือผลิตขึ้นจากการทอด้วยมือของคนในท้องถิ่น มีลักษณะเป็นผืนซึ่งมี
ขนาดความกว้างแล้วแต่ประเภทกี่ที่ทอ ผ้าทอที่มีลวดลายจะถูกกำหนดด้วยรูปแบบทางวัฒนธรรม
และรสนิยมของแต่ละชนเผ่า แต่ในภาพรวมจะละม้ายคล้ายกันคำการนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อ กางเกง 
ผ้าซิ่น ผ้าคลุม และโสร่ง การประยุกต์สร้างสรรค์ผ้าทอผืนมักจะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ 
และวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องและได้รับความนิยมในการซื้อ 

    2.6.6.2 เสื้อ 
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มชนเผ่าอาศัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวัฒนธรรมการแต่งกายหรือ
การทอผ้าจึงเป็นเสมือนต้นทุนทางภูมิปัญญาที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาทางฝีมือ เป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้
ประโยชน์และยังแสดงถึงวัฒนธรรมให้ได้เห็น โดยเสื้อคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ กลุ่มคน
ไตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง   
           1) เสื้อเด็กโต หรือ เสื้อปิ๊ดจ่า คือ เสื้อผ่าหน้าใช้เข็มกลัดติดกระดุม 
           2) เสื้อผู้ใหญ่ หรือ เสื้อไตหน้าแว๊ด คือ เป็นเสื้อแบบชาวจีนคอกลมแต่ชายสั้นแค่เอว 
มีกระดุมสอดกับหูกระดุมอีกข้างหนึ่ง 

     2.6.6.3 ผ้าซิ่น 
            ผ้าที่มีลวดลายส่วนใหญ่ จะเย็บตะเข็บเดียวเป็นผ้าถุงธรรมดา ขนาดสั้นยาวกว้าแคบ
แตกต่างกันไปตามรูปร่าง วิธ ีการนุ ่ง โอกาส เวลา สถานที ่ และความนิยมแต่ละกลุ ่มชน โดย
ส่วนประกอบซิ่น ได้แก่ 

(1) หัวซิ่น จะมีลักษณะผ้าเนื้อนิ่มสีดำต่อตรงเอว เวลานุ่งจะเหน็บชายหัวซิ่นให้แน่น 
ใช้เข็มขัดเงินคาดทับ  
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(2) ตัวซิ่น  จะมีลวดลายสี และเทคนิคท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละแหล่งผลิต  
(3) ตีนซิ่น  ลักษณะผ้าซิ่นแต่ละแบบที่หญิงไตนิยมใช้ เรียกต่างกัน คือ 

            1) ซิ่นก้อง เป็นผ้าซิ่นทอยกลาย หรือดอก 
            2) ซิ่นส่วยต่อง เป็นผ้าไหมทำจากเมืองส่วยต่อง ใกล้เมืองมัณทะเล 
            3) ซิ่นปะล่อง เป็นผ้าซิ่นลายขวาง 
            4) ซิ่นหล้าย เป็นผ้าซิ่นไหมเนื้อดี 
            5) ซิ่นฮายย่า คล้ายผ้ามัดหมี่ แต่จะเป็นลายเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่ 
            6) ซิ่นถุงจ้าบ เป็นผ้าซิ่นที่นำเศษผ้าที่เหลือจากซิ่นผ้าถุงอ่ืนๆ สะสมแล้วนำมาต่อ

กันเป็นซิ่นที่มีหลากหลายสี หลายตะเข็บ 
             7) ซิ่นปาเต๊ะ เป็นผ้าซิ่นที่กำลังนิยมใส่อยู่ในปัจจุบัน 
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2.7 การทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
      การศึกษาผลิตภัณฑ์ห ัตถกรรมควรมีความร ู ้ถ ึงขั ้นตอนและกระบวนการการสร้างงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมและส่วนประกอบ (วิบูลย์ 
สุวรรณ. 2539) ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2.29  แสดงความสัมพันธ์การเกิดศิลปหัตถกรรมกับปัจจัยสภาพแวดล้อม 

ที่มา : วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2539) 
 

ขั้นตอนการผลิตศิลปหัตถกรรมประเภทผ้าพ้ืนบ้าน โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ 1. ความจำเป็น
และความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการสร้าง 2. การเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ 3.การสร้างรูปแบบ 
และ 

กรรมวิธี ส่งผลให้เกิดหัตถกรรม หรือศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
 ขั ้นตอนแรก การสร้างศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้าน หรือวัตถุประสงค์การสร้าง หมายถึง 

จุดมุ่งหมายของการสร้างหัตถกรรมพื้นบ้านตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตและเพื่อสนองความ
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ต้องการด้านต่างๆ อาทิ ด้านประโยชน์ใช้สอย คุณค่าทางจิตใจ การซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นต้น ดังนั้น
ปัจจุบันการสร้างสรรค์หัตถกรรมหรือศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทผ้ามีความจำเป็นหลักในการ
สร้างงาน คือ เพื่อเป็นสิ่งซื้อขายแลกเปลี่ยน สร้างมูลค่า สร้างรายได้ อาชีพให้แก่ผู้ผลิตและจำหน่าย 
รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกที่นำไปจัดจำหน่ายต่อ 
      ขั้นตอนสอง การเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ หมายถึง การนำวัสดุที่มีตามธรรมชาติในท้องถิ่น
ที่หาได้นำมาสร้างสรรค์ เพ่ือกำหนดรูปแบบ (รูปทรง โครงสร้างและลวดลาย) ของงานศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของแต่ชุมชนแต่ละพื้นที่จนเป็นประเพณี
นิยมและเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้น อย่างปัจจุบันบางแหล่งยังคงใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมา
สร้างสรรค์แต่เมื่อความต้องการมากขึ้น วัตถุดิบอาจจะไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิตจึงเกิดการซื้อขาย
ระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงหรือตามพื้นที่ที่มีตามวัตถุดิบใกล้เคียง แต่ก็มีวัตถุดิบบางอย่างที่ไม่สามารถหา
หรือจัดซื้อได้ด้วยเพราะ ราคาต้นทุนการซื้อสูง วัตถุดิบเริ ่มหายาก (ไม่มีการขยายพันธ์ หรือจัด
จำหน่าย) จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวัตถุดิบทดแทน คือ วัตถุดิบหรือวัสดุที่นำมาทดแทนวัตถุดิบเดิมที่
เคยใช้ โดยมีคณุสมบัติที่คล้ายหรือใกล้เคียงของเดิม 
      ขั้นตอนสาม การกำหนดรูปแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์รูปแบบตามสภาพแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทักษะพื้นฐาน และวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องต่อประโยชน์ใช้สอยตามสภาพ
แต่ละที่ที่แตกต่างกันไปซึ่งรูปแบบที่สร้างสรรค์แรกๆ นั้นจะคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความงดงาม แต่ปัจจุบันการสร้างสรรค์รูปแบบนั้นแตกต่างไปจากเดิม ผู้ผลิต
หรือผู้จัดจำหน่ายเริ่มหันและโหยหาการสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีความแปลกใหม่ 
แตกต่าง และสร้างความโดดเด่นให้แก่งานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านขอตนกันมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างแรง
ดึงดูดใจและความพึงพอใจในการซื้อขายจากแหล่งอ่ืนที่มีการผลิตเหมือน และใกล้เคียงกัน  
      ขั้นตอนสี่ กรรมวิธีหรือเทคนิคการผลิต หมายถึง การสร้างสรรค์ด้วยฝีมือคนตามทักษะ
ความรู้ที่สั่งสมสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นช่วยขัดเกลา ตามสภาพแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ทักษะพื้นฐาน และวัตถุดิบ ซึ่งทำให้กรรมวิธีการผลิตของแต่ที่มีความแตกต่างกันไป ดังนั้นคุณค่าทาง
ความงามที่ส่งผลจิตใจของหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันตามการขัด
เกลาจากภูมิปัญญาและทักษะการบรรจงฝีมือสร้างความงดงามจากการผลิตแต่ละชิ้นงานขึ้น ซึ่งอาจ
พิจารณาคุณค่าทางสุนทรียภาพหรือคุณค่าทางความงามจากองค์ประกอบ คือ ความสมดุล สัดส่วน 
(Proportion) จังหวะ (Rhythm) ความขัดแย้ง (Contrast) ความประสานกลมกลืน (Harmony) และ
จุดเด่น (Dominance) (รายละเอียดตามข้อ 2.9.3.2) พิจารณาจากรูปทรง โครงสร้าง ลวดลาย และ
วัสดุในรูแบบที่สร้างสรรค์ขึ้น 
      วัตถุประสงค์การสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ผู้คนหรือผู้ผลิตต้องต่อสู้เพ่ือการจำหน่ายสินค้า
ที่เป็นอาชีพช่วยเลี้ยงปากท้องของคนครอบครัวหรือในพื้นที่ผลิตหัตถกรรมประเภทผ้า ซึ่งนอกจากใน
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การศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว เราควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื ่นที่เข้ามา
สอดแทรกส่งผลต่อการสร้าง และการจำหน่ายงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านประเภทผ้า ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน อาทิ วัฒนธรรมที่เปลี ่ยนแปลง ทักษะผู ้ผลิต ความรู ้ความเข้าใจจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การขนส่ง แผนพัฒนาส่งเสริมของจังหวัด เป็นต้น เหล่านี ้อาจส่งผลต่อ
วัตถุประสงค์การสร้าง พัฒนา การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทผ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

2.8 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
       2.8.1 ความหมายหัตถกรรม 
       นฤทธิ์ วัฒนภู (2555) ให้ความหมาย  ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านไทย หมายถึง ผลงานที่แสดงออก
ทางความงามและเกิดประโยชน์ใช้สอย โดยคนไทยในแต่ละท้องถิ่นสร้างสรรค์ขึ้นด้วยมือ 
       วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2539) หมายถึง ความงดงามที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากฝีมือสูงขึ้น 
และภูมิปัญญา โดยใช้ทักษะเฉพาะตัว ผสานกับความรู้สึกนึกคิด จินตนาการและความงดลามเพื่อใช้
สอยให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต 
       วิโรจน์ ศรีสุโร (2528) ให้ความหมาย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึง ผลงานสำเร็จของ
ชาวบ้านที่มีคุณค่าทางศิลปะพอสมควร ทั้งจารีตนิยมหรือแนวผสมผสานกับสมัยใหม่ 
       วัฒนะ จูฑะวิภาค (2552) ให้ความหมาย ศิลปะพ้ืนบ้าน คือ งานประณีตหัตถกรรมพ้ืนบ้านหรือ
ผลงานศิลปะที่ช่างในท้องถิ่นได้ประดิษฐ์คิดทำขึ้นตามความเห็นดีเห็นงามของครอบครัวหรือหมู่บ้าน
ในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใช้สอยในการดำรงชีวิต โดยรับอิทธิพลจากสภาพธรรมชาติ ลัทธิความเชื่อ 
วัฒนธรรม ขนบประเพณี ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของสังคม โดยมีสาระสำคัญ 7 ประการดังนี้ 

1. เป็นผลงานของช่างนิรนามที่ทำขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน 
2. มีรูปแบบง่าย และใช้วัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่น  
3. ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก 
4. มีความเป็นธรรมชาติปรากฏมากกว่าความสละสลวย  
5. แสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น  
6. เป็นงานที่ทำด้วยมือ   
7. ความงามของผลงานเกิดจากการฝึกฝน 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึง ความงดงามของสิ่งที่ถูก
สร้างสรรค์ขึ้นโดยถ่ายทอดจากฝีมือขั้นสูงของชาวบ้านที่แฝงด้วยอิทธิพลเกี่ยวเนื่องจากวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สะท้อนภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นท่ีสร้างขึ้นผ่านจินตนาการ ความรู้สึก 
นึกคิดเพ่ือใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิต 
       2.8.2 ลักษณะทั่วไปของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
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       ลักษณะทั่วไปของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจะมีลักษณะเฉพาะถิ่นของแต่ละที่ จึงทำให้มีความ
แตกต่างกันทั้งแหล่งผลิต รูปแบบ กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ 
วิถีชีวิตของกลุ่มชน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบทำให้ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะตัว 
(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2553) ดังนี้  

1. สร้างข้ึนจากความต้องการของชุมชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมร่วมกัน 
2.มีความเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
3. สร้างโดยช่างหรือช่างนิรนาม ที่ต้องการสร้างตามความต้องการของผู้เสพและผู้สร้าง 
4. ลักษณะเฉพาะถิ่น เช่น อาจเกิดจากการใช้วัตถุดิบ กรรรมวิธี ฯลฯ 
โดยลักษณะเฉพาะของศิลปะพื้นบ้านนี้จะเกิดจากเหตุและปัจจัยทาง (1) ด้านความเชื่อ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต (2) ด้านการใช้สอยเฉพาะถิ่น เนื่องจากการที่มีรูปแบบเฉพาะทำให้
เกิดการใช้งานที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีพ (3) ด้านการใช้วัตถุดิบ และ(4) ด้านประเพณี และคติ
นิยมของชุมชนหรือกลุ่มชนนั้น ดังนั้นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในอดีตได้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองวิถีชวีิต
ความเป็นอยู ่ของชาวบ้านแทบทั ้งสิ ้น จึงเกิดเป็นวัตถุของวัฒนธรรม (Popular Culture) ที ่มี
ลักษณะเฉพาะตามถิ่นต่างๆ แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์การสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจาก
เดิมที่มีวัตถุการสร้างขึ้นเพ่ือใช้สอยสนองวิถีชีวิต แต่ปัจจุบันนิยมสร้างหรือผลิตศิลปหัตถกรรมขึ้นเพ่ือ
การค้าเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน 

 

2.9 การออกแบบของที่ระลึก 
       2.9.1 ความหมาย 
       พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 173) “ของ” หมายถึง สิ่งต่างๆ ใช้หน้านามที่เป็น 
ผู้ครอบครอง “ระลึก” หมายถึง การคิดถึง การนึกถึงเรื่องราว เหตุการณ์ในอดีตได้  

อัญชลี โสมดี (2552 : 3) ความหมาย การเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการจูงใจให้
เกิดการระลึกถึงเรื่องราวที่เก่ียวข้องต่างๆ ที่ผ่านไปแล้ว 
       2.9.2 วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์ของที่ระลึก 
       ในสังคมปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในการสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐ
ภาคเอกชน และบุคคลในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้น ซึ่งสิ่งที่ไดร้ับ
ผลต่อมาคือการผลิต “ของที่ระลึก” เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถือว่าเป็นจังหวัดต้นๆ ในภาคเหนือ
ของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติในการมาท่องเที่ยว จากการผลิต
ของที่ระลึกในครัวเรือนเริ่มเกิดการขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นการผลิตหรือการสร้างสรรค์ของที่ระลึกนั้น
ควรจะมีรูปแบบ และกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
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       วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ของที่ระลึก เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์จากสิ่งที่ถูกสร้าง
แทนของสิ่งใดหนึ่งใด ตามโอกาสใดโอกาสหนึ่ง หรืออาจใช้แทนช่วงเวลาให้ระลึกถึง โดยสามารถแบ่ง
วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์ของที่ระลึก (อัญชลี โสมดี. 2552)  

1. เป็นตัวแทนแห่งความทรงจำของมนุษย์ 
2. สามารถตอบสนองคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์ทั้งผู้ให้และรับ 
3. การทำงานด้านศิลปะ 
4. ความเชื่อในทางวัฒนธรรม ประเพณี ทางลัทธิ และศาสนา 
5. การสร้างสรรค์ความคิดจากการสั่งสมประสบการณ์ 

       การนำทุนทางวัฒนธรรมมาช่วยในการสร้างสรรค์ ของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากการสังเคราะห์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายมนต์เสน่ห์ของ
วัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้พบเห็น การประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมร่วมกับกระบวนการ
ผลิตในสมัยใหม่ควรมีองค์ประกอบส่วนที่สำคัญดังนี้ (1) ภูมิปัญญา (2) ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และ(3)ทกัษะฝีมือช่าง หรือผู้ผลิต เพ่ือใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
       2.9.3 ประเภทของท่ีระลึก 

     สามารถแบ่งจำแนกประเภท (จารุสิทธิ์ เครือจันทร์. ม.ป.ป) ดังนี้  
     2.9.3.1 การจัดประเภทตามรูปแบบของที่ระลึก  สามารถจัดรูปแบบย่อยได้เป็น 
           1) รูปแบบประเพณีนิยม คือ ของที่ระลึกที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ โดยอดีต

สร้างเพื่อใช้สอยงานหลัก เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงทำให้จุดมุ่งหมายหรือการใช้สิ่งนั้นเปลี่ยนตาม
เป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

           2) รูปแบบสมัยนิยม คือ ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความนิยมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง จากนั้นก่อเสื่อมความนิยมไป 

  
 
 
 

 
ภาพที ่2.30  แสดงของที่ระลึกรูปแบบประเพณีนิยม และสมัยนิยม 

ที่มา : http://e-shann.com/?p=5454 และ 
http://th.aliexpress.com/popular/small-panda-plush.html 

 



46 
 

      2.9.3.2 การจัดประเภทตามวัสดุที่ใช้ผลิต สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทย่อย ซึ่ง
อาจจะผลิตโดยใช้วัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งหรือใช้ผสมกัน รายละเอียดมีดังนี้ 

           1) ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นของที่ระลึกที่นำเอาวัสดุธรรมชาติมาตกแต่งเสริม 
เติม แต่ง ประกอบต่อ ดัดแปลง หรือนำเอาวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นของที่ระลึกรูปแบบใหม่ขึ้น 

           2) ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุแต่ละชนิดนั้นมีความ
แตกต่างกัน เช่น แก้วมีความใส พลาสติกมีสีสันสวยสด เป็นต้น จากคุณสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีใน
การผลิตที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดของที่ระลึกรูปแบบต่างๆ มากมาย  

           3) ผลิตจากเศษวัสดุ เป็นการนำวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่เหลือใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ซึ่งส่วนมากมักจะใช้เป็นของที่ระลึกเพ่ือประโยชน์ในทางประดับตกแต่ง 
 

 

 

   

  
 

ภาพที ่2.31  แสดงของที่ระลึกผลิตจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ และเศษวัสดุ 
ที่มา : www.plakard.com และ http://thaisouvenirscenter.com 

 
  2.9.3.3 การจัดประเภทตามประโยชน์ใช้สอย  สามารถจัดแบ่งตามจุดประสงค์ของ

การนำไปใช้ แบ่งได้ 3 ประเภทย่อย คือ 
           1) ประเภทของบริโภค หมายถึง ของที่ระลึกประเภทอาหารที่มีการปรุงแต่งอาหาร

ทั้งในด้านรูปแบบและรสชาติ รวมถึงการจัดใส่ภาชนะและหีบห่อที่สวยงามเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
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ฉะนั้นอาหารไม่เป็นเพียงใช้บริโภคโดยตรง หากยังใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายหรือมอบให้แก่กันในโอกาส
ต่างๆอีก 

           2) ประเภทของอุปโภค หมายถึง ประเภทเครื ่องใช้ต่างๆ เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่  

           3) ประเภทของตกแต่ง ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตใจ  
  2.9.3.4 การจัดประเภทตามจุดประสงค์ของผลิต สามารถแบ่งตามจุดประสงค์ 

การผลิต ดังนี้ 
           1) ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ได้แก่ ของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งหรือเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลอื่นเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงบุคคลนั้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปโล่ เหรียญ  ถ้วย  ธง ฯลฯ 

           2) เฉพาะงาน คือ การผลิตขึ้นเพื่อแจก แลก ซื้อขายเฉพาะงานใดงานหนึ่ง เช่น  
งานมงคล งานศพ งานจัดแสดงสินค้า ฯลฯ 

           3) เฉพาะเหตุการณ์ คือ ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและ
ไม่ดี หรือเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อาจผลิตในรูปของวัตถุ รูปจำลอง สัญลักษณ์แทน ฯลฯ 

            4) ผลิตขึ้นเฉพาะที่ คือ จัดผลิตเพื่อระลึกถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง อาจแสดงให้
เห็นรูปแบบเฉพาะของท้องถิ่นโดยใช้วัสดุและเทคนิควิธีที ่สืบทอดกันมาในท้องถิ่นนั้นหรือนำเอา
รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบของบุคคลหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งที่มีเฉพาะในท้องถิ่น
นั้น 

ทั้งนี้ทั้งนั้นการผลิตหรือจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกควรมีการคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักใน
การผลิตทั้งเพ่ือการค้า หรือเพ่ือมอบเป็นของที่ระลึกตามงานพิเศษหรือสถานที่ต่างๆ ล้วนสามารถ
ผลิตและมีรูปแบบที่หลากหลายประเภทแล้วแต่ความเหมาะสมและทรัพยากรที่มีอยู่ 
       2.9.4 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 
       คือ การนำทฤษฎีต่างๆ มารวมกับเทคโนโลยีทางการผลิตทั ้งการผลิตแบบดั้งเดิมในงาน
หัตถกรรม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ทางเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ น่าสนใจ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพ่ือเก็บความทรงจำ หรือเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
สามารถแยกแนวคิดผลิตภัณฑ์ ตามแผนภาพ ดังนี้  เพ่ิมเติมเนื้อหา 
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ภาพที่  2.32  แสดงแผนภูมิแนวคิดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ที่มา : อัญชลี โสมดี (2552) 

 
โดยลักษณะสำคัญสินค้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมๆที่ควรคำนึงถึงสร้างความน่าสนใจและสร้าง
ความนิยมของลูกค้าเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย ควรมีคุณลักษณะดังนี้ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2532) 

1.เลือกใช้วัตถุดิบที่มีในภายในท้องถิ่นเพ่ือสร้างความแตกต่าง และจุดเด่นแก่รูปลักษณ์สินค้า 
รวมทั้งส่งผลต่อต้นทุนที่จะเกิดข้ึนด้วย   

2.รูปแบบแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้นเพ่ือความโดดเด่นและแตกต่าง 
3.รูปลักษณะของที่ระลึก เช่น ขนาด น้ำหนัก เป็นต้น สามารถพกพาสะดวกและเหมาะสมต่อ

การจัดแสดง ตรงกับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย 
4.เป็นสินค้าท่ีแฝงด้วยความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยภายในตัว 
5.ม ีการคิดค้นหร ือสร ้างสรรค์ใหม่แต ่ย ังคงร ักษาหร ือสอดแทรกเค้าโครงเด ิมของ

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น เพ่ือรักษาและสร้างคุณค่าท้ังทางจิตใจและมูลค่า 
6.ราคาเหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า 

       2.9.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ที่ดึงดูดใจ 
       รูปแบบที่ดึงดูดใจส่งผลต่อความนิยมในการซื้อบริโภค เพราะในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคนั้น เหตุผลสำคัญในการตัดสินใจ คือ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ (อัญชลี โสมดี. 2552) ดังนี้ 
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2.9.5.1 การสร้างแรงดึงดูใจของผลิตภัณฑ์  ถือเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของที่ระลึกให้เกิดความสวยงาม น่าใช้และตรงกับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย มีลักษณะ 3 ประการคือ 
(1) ความน่าสนใจ สวยงาม แปลก (2) มีลักษณะที่เป็นที่พึงปรารถนา (3) ความน่าสนใจและน่า
ปรารถนา เป็นการผสมผสานทั้ง 2 อย่างไว้ในผลิตภัณฑ์ 

2.9.5.2 องค์ประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ที ่ดึงดูดใจ  โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ       
(1) ดึงดูดด้วยคุณภาพ (2) ดึงดูดด้วยประโยชน์ใช้สอย (3) ดึงดูดด้วยรูปลักษณ์ที่มีคุณค่า และ        
(4) ดึงดูดด้วยรูปทรง  
       2.9.6 หลักการออกแบบของที่ระลึก 
       องค์ประกอบสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ องค์ประกอบรูปธรรม (Visual Element) และ
องค์ประกอบนามธรรม (Principle Element) 
      1. องค์ประกอบรูปธรรม ได้แก่ จุด  เส้น  รูปร่างและรูปทรง  ปริมาตร ระนาบ และสี 

     2. องค์ประกอบนามธรรม ได้แก่ ขนาดและสัดส่วน  ความกลมกลืน  การตัดกัน  
เอกภาพ  การซ้ำ  จังหวะ  และความสมดุล 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ล้วนมีวัตถุประสงค์ต่างกันด้วยเรื่องของชนิดผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบ ลักษณะการใช้งาน อีกทั ้งกลุ ่มผู ้ใช้งานล้วนมีความแตกต่างกันออกไป เพื ่อให้สามารถ
ตอบสนองต่ออิทธิพลในความต่างสามารถอาศัยหลักการที่เป็นปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบ 
ได้แก่ (1) ประโยชน์ใช้สอย (Function) (2) ความสวยงาม (Aesthetics) (3) ความสะดวกสบาย 
(Ergonomics) (4) ความปลอดภัย (Safety) (5) โครงสร้างแข็งแรง (Construction) (6) ราคา 
(Cost)(7) วัสดุ (Material) (8) กรรมวิธีผลิต (Production) (9) การซ่อมแซม (Maintenance) และ
(10)การขนส่ง (Transportation)  

นอกเหนือจากการศึกษาหลักการออกแบบที่ประกอบด้วย แนวคิด (Concept) รูปแบบ 
(Idea) วัสดุอุปกรณ์ (Material & Equipment) และกระบวนการผลิต (Production) งานออกแบบ
บางอย่างอาจเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา เพ่ือการเรียกร้องหรือสร้างทัศนคติในการชี้ชวนสร้างความรู้สึกนึก
คิดได้เช่นกัน อีกทั้งปัจจัยอื่นที่ยังมีอิทธิพลต่อการออกแบบของที่ระลึกอย่างมาก อาจเป็นสาเหตุให้
เกิดผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือแม้กระทั่งระบบการจัด
จำหน่าย ของที่ระลึกมีการเปลี่ยนแปลงได้ คือปัจจัยทางด้าน (1) เทคโนโลยี (2) สังคม วัฒนธรรม 
และประเพณี (3) ภูมิศาสตร์ (4) การเมืองการปกครอง และ(5) ศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับนักออกแบบ ผู้ผลิต และส่งผลต่อผู้บริโภคไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
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2.10 ทฤษฎีและหลกัการออกแบบผลิตภัณฑ ์
2.10.1 ความหมายออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
    งานหัตถกรรม (Handicraft) หมายถึง สิ ่งประดิษฐ์ที ่เป็นฝีมือ (Hand-made) ของ

ชาวบ้านทำขึ้นเพ่ือความจำเป็นการดำรงชีวิต (ธีระชัย สุขสด.2544) 
    โดยมีลักษณะทั่วไปของหัตถกรรม ดังนี้ 
    1. ลักษณะงาน งานสร้างสรรค์หรือถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากฝีมือหรือการทำด้วยมือตาม

ความจำเป็นในการใช้งานเพ่ือดำรงชีวิต ซึ่งปัจจุบันอาจจะเพ่ิมในหน้าที่ของลักษณะงานหัตถกรรมเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากข้ึน 

    2. วัสดุ ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ หรือใกล้เคียง 
    3. กรรมวิธีผลิต เป็นการผลิตจากแรงงานคนและเครื่องทุ่นแรงผสมร่วมตามยุคสมัย ด้วย

วิธีดั้งเดิม 
    4. รูปแบบ จะมีรูปแบบเฉพาะถิ่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์และมีความสอดคล้องกับหน้าที่

ประโยชน์ใช้สอยของแต่ประเภทงานหัตถกรมที่สืบทอดกันเอง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
หรือวัฒนธรรมของผู้ผลิตและผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไปบ้าง 

    5. ประเภท งานหัตถกรรมในภาคเหนือ อาทิ งานจักสาน งานเครื่องปั้นดินเผา งานทอผ้า  
งานเครื่องเขิน งานเครื่องเงิน งานกระดาษ และอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นจังหวัดที่มีชนเผ่าหรือหลายเชื้อชาติพันธุ์อาศัยอยู่ จึง
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลักษณะและประเภทงานหัตถกรรมมีความหลากหลายแตกต่างจากหลาย
จังหวัดในภาคเดียวกัน  

2.10.2 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ควรพิจารณาในการออกแบบ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร. 

2549) 
    1. หน้าที่ใช้สอย (Function) มีความเหมาะสมต่อหน้าที่ใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการ

สร้างผลิตภัณฑ์ 
    2. ความปลอดภัย (Safety) ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางตรงและอ้อมทั้งก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังใช้งานไม่สร้างอันตรายหรือผลกระทบที่ตามมาต่อ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

    3. ความแข็งแรง ทนทาน (Durability) มีความเหมาะสมในระยะเวลาและคุณภาพของ
การใช้งาน 

    4. ความประหยัด (Economy) คำนึงถึงการผลิต วัสดุ ต้นทุนในระบบเกิดความคุ้มค่าและ
คุ้มทุน 
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    5. วสัดุ (Material) เลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมต่อหน้าที่ใช้งาน สถานที่ ระยะเวลา  
ความสวยงาม หรือแม้แต่คุณสมบัติข้อจำกัดพิเศษของวัสดุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่สามารถ
สนองคุณค่าทางจิตใจ 

    6. โครงสร้าง (Construction) โครงสร้างของแต่ละชนิดทำให้เกิดความแตกต่างของ
รูปแบบ หน้าที่ใช้สอย ความทนทาน และปลอดภัยในการใช้งาน 

    7. ความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomic) ควรคำนึงถึงขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม
ต่ออิริยาบถและสภาพแวดล้อมการใช้งานของมนุษย์หรือกลุ่มผู้ใช้งาน 

    8. ความสวยงาม (Aesthetic) ช่วยสร้างคุณค่าทางจิตใจ ส่งผลถึงการเกิดความพึงพอใจ 
    9. ลักษณะเฉพาะ (Personality) การเพ่ิมเติมคุณลักษณะพิเศษ หรือลักษณะเฉพาะเป็น

สิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์นั้นให้เกิดความน่าสนใจ 
    10. กรรมวิธีผลิต (Production) ควรคำนึงถึงการผลิตที่ไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากมากนัก 

เพ่ือลดต้นทุน และความเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 
    11. การซ่อมบำรุงรักษา (Easy of Maintenance) รูปแบบหรือกลไกการทำงานมีความ

ซับซ้อนไม่ยุ่งยากเกินการแก้ไขเมื่อชำรุดเสียหาย 
    12. การขนส่ง (Transportation) การออกแบบผลิตภัณฑ์มีผลต่อการจัดการและต้นทุน

ระบบขนส่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ 
2.10.3 หลักเกณฑ์การออกแบบ 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบสมบูรณ์สวยงามควรคำนึงถึงค่านิยมหรือความต้องการ

ของผู้บริโภคตลอดจนสภาวะของการตลาดช่วงนั้นๆ เพราะเป็นเสมือนเรื่องทางด้านจิตใจที่จะส่งผล
ต่อการซื้อหรือจำหน่าย ดังนั้นทัศนธาตุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  

2.10.3.1 ส่วนประกอบการออกแบบ (ELEMENT OF DESIGN)  คือ องค์ประกอบ 
หรือ ทัศนธาตุ ในการสร้างร ูปทรงต่างๆ เพื ่อนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ 
ประกอบด้วย 

             1. เส้น (LINE) หมายถึง จุดที่นำมาเรียงต่อกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ขอบเขต 
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ภาพที่ 2.33   แสดงลักษณะเส้นต่างๆ 
ที่มา : http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121719/innovation/index.php/2 

 
             2. รูปร่าง รูปทรง (SHAPE AND FORM) หมายถึง พื้นที่ที ่สร้างขึ้นจากเส้นมา

บรรจบกันเกิดเป็นด้านกว้าง ยาว และกว้าง ยาว ลึก ตามลำดับทำให้มีลักษณะ2 มิติ และ 3 มิติ โดยมี
สี หรือค่าน้ำหนักของสีบ่งบอกให้เห็นขอบ  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.34 แสดงลักษณะเส้นต่างๆ  
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             3. ระนาบ (PLANE) คือ พ้ืนผิวที่แบนราบมี 2 มิติ มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปร่างที่มี
พ้ืนผิวทึบตันเป็นวัตถุ ซึ่งระนาบถือว่าเป็นโครงสร้างสำคัญของรูปทรงทั้ง 2 และ 3มิติ 

             4. มวล (MASS) คือ รูปทรงที่มี 3 มิติ มีลักษณะเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่น มี
น้ำหนักหรือเป็นกลุ่มของรูปทรงรวมกัน 

             6. ทิศทาง (LINE) หมายถึง จุดที ่นำมาเรียงต่อกัน ทำให้เกิดการเคลื ่อนไหว 
ขอบเขต 

             5. ที่ว่าง (SPACE) หมายถึง ปริมาตรหรือพ้ืนที่ของความว่างที่นอกเหนือพ้ืนที่
ล้อมรอบด้วยขอบเขต  

             6. พื้นผิว (TEXTURE) หมายถึง สิ่งที่ตาเห็น หรือลักษณะที่สัมผัสได้ด้วยมือใน
ระบบผิวตอนหน้า หรือรอบๆ วัตถุ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ลวดลาย ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น 
หยาบ เรียบ มัน ด้าน ละเอียด เป็นต้น โดยส่งผลต่อความรู้สึกของการสัมผัส  

             7. สี (COLOR) หมายถึง ทัศนธาตุที่สำคัญเพราะมีผลต่อการรับรู้ที่สามารถดึงดูด
สายตาและทำให้เกิดอารมณ์ร่วม มีคุณสมบัติของแสง วงจรหรือโครงสร้างพื้นฐานสี มีทั้งสิ้น 12 สี 
แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่1 แม่สี ชั้นที่2 คือ สีผสมระหว่างชั้นที่ 1 ผสมที่ละคู่ และชั้นที่ 3 คือสี 1+สี2 

 
 

ภาพที่ 2.35 แสดงวงจรสี  
ที่มา : https://nongnan339.wordpress.com 

 
  2.10.3.2 หลักเกณฑ์การออกแบบ (RELATIVITY OF DESIGN) คือ แนวทาง

เบื้องต้นหลายแนวทางในการนำมูลฐานการออกแบบมาจัดวางในพื้นที่ให้ได้องค์ประกอบของรูปทรง 
ผลิตภัณฑ์ที่ควรมี ประกอบด้วย 

             1. หน่วย หรือ เอกภาพ (UNITY) หมายถึง การรวมตัว ประสานเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีการประสานเชื่อมโยงกันในส่วนต่างๆ โดยหลักการทำให้เกิดเอกภาพขึ้น 2 ลักษณะใหญ่ 
คือ 
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                  - การขัดแย้ง (OPPOSITION) เป็นลักษณะการขัดแย้ง (CONTRAST) เพื่อให้
เกิดจุดเด่น (DOMINANCE) นำไปสู่สมดุลแห่งเอกภาพ ได้แก่ ความขัดแย้งลักษณะรูปทรง  ความ
ขัดแย้งของขนาด ความขัดแย้งของทิศทาง และความขัดแย้งพ้ืนที่ว่างหรือจังหวะช่องไฟ 

                 - การประสาน (TRANSITION) เป็นลักษณะการเชื ่อมโยงประสานตัวกลาง
เพื่อให้เกิดการยึดติด (COHESION) ประสานกลมกลืนมีด้วยกัน 2 วิธี คือ (1) การเป็นตัวกลาง คือ  
นำสิ่งที่ขัดแย้งประสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน (2) การซ้ำ คือ การนำหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วย
ขึ้นไป มาจัดวางให้มีระยะห่าง หรือจังหวะ 

             2. สัดส่วน (PROPORTION) หมายถึง สัดส่วนของความรู้สึกของทัศนธาตุของ
รูปร่าง รูปทรงต้องมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมกลมกลืน 

             3. ดุลยภาพ หรือ สมดุล (BALANCE) หมายถึง คุณลักษณะสำคัญของการจัดภาพ
ให้เกิดเอกภาพด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากัน โดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันหรือการ
ประสานกลมกลืนอย่างพอเหมาะของส่วนต่างๆ ของรูปทรงใดรูปทรงหนึ่ง โดยจัดวางให้เกิดดุลยภาพ
มี 2 แบบ ได้แก่  
(1) สมดุลที่มีสัดส่วนเท่ากัน และ(2) สมดุลที่มีสัดส่วนไม่เท่ากัน (ด้วยสี ค่าน้ำหนักสี รูปทรง ตำแหน่ง
ภาพ พื้นผิว และทิศทาง) 

             4. จังหวะ (RHYTHM) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางความรู้สึกเคลื่อนไหว ในระยะ
ความถี่ ความห่าง หรือขนาดสัดส่วน โดยมีจังหวะ 3 ชนิด คือ (1) จังหวะซ้ำกัน (2) จังหวะที่สลับกัน 
และ (3) จังหวะที่ต่อเนื่อง 

             5. จุดเด่น (DOMINANCE) หมายถึง การสร้างสะดุดตา จุดสนใจ เพื่อให้เกิดความ
เด่นพิเศษกว่าบริเวณอื่น ซึ่งการสร้างจุดเด่นด้วยการสร้างจุดเด่นด้วยเส้น การสร้างด้วยรูปร่างหรือ
รูปทรง การสร้างจุดเด่นด้วยแสงเงาอ่อนแก่ การสร้างจุดเด่นด้วยการตัดรูปทรงและพ้ืนที่ว่าง และการ
สร้างจุดเด่นด้วยความแตกต่างของพ้ืนผิว 

 
2.10.3.4 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการออกแบบเป็นเสมือนกลไกการแก้ปัญหาอย่างมีขั ้นตอนที่ต้องอาศัยข้อมูลที่
เชื่อถือได้โดยมีเกณฑ์ หลักการเชิงเหตุผล ทดสอบ และสรุปผลแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ ดังนี้ 

  1. ขั้นกำหนดปัญหา 
  การนำโจทย์หรือปัญหาในงานออกแบบมาพิจารณาถึงเงื่อนไขและส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยเป็นการกำหนดขอบเขตการทำงานหรือวัตถุประสงค์ในการทำงาน เพ่ือทำการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแจกแจงเป็นระบบตามหัวข้อ ข้อมูลที่มีคุณค่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์และให้องค์
ความรู้วิธีการต่างๆ สำหรับการแก้ปัญหา 
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  หลังจากนั ้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมศึกษาข้อมูลเบื ้องต้น เพ่ือ
เปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ในเหตุและผลตามการแก้ปัญหาแต่ละทางเลือก 

  2. ขั้นการออกแบบ 
  โดยเริ่มสร้างแนวคิดจากเทคนิคการสร้างสรรค์ตามการออกแบบ ควรมีหลักสำคัญ

คือ การแก้ปัญหาได้ตรงและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ำกับแนวทางที่
เคยมีมาก่อนโดยอาจเป็นการสร้างแนวคิดตามลำดับของการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการออกแบบใน
เชิงลึกทำให้เกิดการสร้างสรรค์มากขึ้น 

  ออกแบบร่างตามแนวคิดที ่วางไว้ พร้อมทั ้งนำรูปแบบมาเปรียบเทียบหาความ
เหมาะสมที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ง่าย ประหยัด และมีความเป็นจริงในการผลิต การตลาด
มากที่สุด 

  3. ขั้นดำเนินการ 
  นำแบบร่างมาคัดเลือกเพื่อเปรียบเทียบโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้ง

ในด้านราคา การผลิต การตลาด และอื่นๆ เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการหรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
มากที่สุด นำมาพัฒนาถึงรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยต่างๆ ในขั้นนี้อาจมีการสร้างหุ่นจำลอง
หรือต้นแบบเพื่อทดสอบการทำงาน ขนาดสัดส่วนความเหมาะสมของรูปแบบต่อการใช้งาน เพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์รวมทั้งคุณค่าท่ีในแต่ละด้านให้ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน  

  4. ขั้นประเมินผล 
  นำรูปแบบที่ได้จากการประเมินผลในลักษณะทั้งงาน 2 มิติ และงาน 3 มิติ

ทำการประเมินให้เกิดความถูกต้องตามขอบเขตและจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจมีการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรือเครื่องมือเพื่อช่วยประเมินคุณภาพและตรวจสอบก่อนเข้าสู่การลงทุนผลิตและ
จำหน่ายต่อไป 

 

2.11 ความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ 
        2.11.1 ความพึงพอใจ ได้มีผู้ให้คำอธิบายความหมายของความพึงพอใจดังนี้ 
        ไพบูลย์  ช่างเรียน (2516. หน้า 146-147 อ้างอิงมาจาก นริษา นราศรี 2544. หน้า 28) ได้
กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความต้องการทางร่างกาย มีความ
รุนแรงในตัวบุคคลในการร่วมกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการทางร่างกายเป็นผลทำให้เกิดความพึง
พอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคง ปลอดภัยเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง ความต้องการทาง
ร่างกายและความต้องการความม่ันคง แล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมากข้ึนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
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         อุทัย  หิร ัญโต  (2523. หน้า 272 อ้างอิงมาจาก นริษา นราศรี 2544 . หน้า 28) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความสบายใจ เนื่องจาก
สามารถตองสนองความต้องการของเขา ทำให้เขาเกิดความสุข”  
          กิติมา  ปรีดีดิลก  (2524. หน้า 278-279) ได้รวบรวมความหมายของความพึงพอใจ ใน การ
ทำงานดังนี ้
        1.  ความพึงพอใจในการทำงานตามแนวคิดของ คาร์เตอร์ (Carter)  หมายถึง  คุณภาพ  
สภาพ  หรือระดับความพึงพอใจของบุคคล  ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ  และทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อคุณภาพและสภาพของงานนั้น ๆ 
        2. ความพึงพอใจในการทำงานตามแนวคิดของ เบนจามิน  (Benjamin)  หมายถึงความรู้สึก
ที่มีความสุข  เมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย  ความต้องการ  หรือแรงจูงใจ 
         3. ความพึงพอใจในการทำงานตามแนวคิดของ เอร์เนสท์  (Ernest)  และโจเซพ (Joseph) 
หมายถึง  สภาพความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วได้รับการตอบสนอง 
       4. ความพึงพอใจตามแนวคิดของ จอร์จ (George)  และเลโอนาร์ด (Leonard)  หมายถึง
ความรู้สึกพอใจในงนที่ทำและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือตามพจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน (2525. หน้า 577-578)  ความหมายจากพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2525 
ได้ให้ความหมายว่า 
  พอใจ  หมายถึง  สมใจ  ชอบใจ  เหมาะ 
  พึงใจ  หมายถึง  พอใจ  ชอบใจ 

ธงชัย  สันติวงษ์  (2533. หน้า 359)  กล่าวว่า  ถ้าบุคคลหนึ่งได้มองเห็นช่องทางหรือโอกาส
จะสามารถสนองแรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้วก็จะทำให้ความพึงพอใจของเขาดีข้ึน หรืออยู่ในระดับสูง 
สมศักดิ์  คงเที่ยง  และอัญชลี  โพธิ์ทอง  (2542. หน้า  278-279)  กล่าวว่า 

1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่ชอบต่อ
สภาพต่าง ๆ 
        2. ความพึงพอใจเป็นผลของทัศนคติที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
        3. ความพึงพอใจในการทำงานเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี และสำเร็จจนเกิดเป็นความ
ภูมิใจ และได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่หวังไว้ 
        กิลเมอร์ (Gilmer, 1966.p. 80) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการทำงานเป็น      
ทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตโดยทั่วไปที่ได้รับมา 
        ไพรซ์  และมูลเลอร์  (Price and Muller, 1986. P. 215) ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจ ในงาน
คือระดับของความรู้สึกในทางบวกหรือในทางท่ีดีของพนักงานหรือลูกจ้างต่องาน 
        จากความคิดเห็นของนักวิชาการ  ได้กล่าวถึงสิ่งที่สร้างความพึงพอใจสรุปได้ว่า 
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ความพึงพอใจจะทำให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการทำให้ เกิดความสุขเป็นผลดีต่อ
การปฏิบัติงาน 
        สมพงศ์  เกษมสิน  (2518. หน้า 298 อ้างอิงมาจาก นริษา นราศรี 2544. หน้า 28) บุคคลจะ
เกิดความพึงพอใจได้นั้น จะต้องมีการจูงใจ ได้กล่าวถึงการจูงใจว่า “ การจูงใจเป็น การชักจูงให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตาม โดยมีมูลเหตุความต้องการ 2 ประการ คือ ความต้องการทางร่างกายและความต้องการ
ทางจิตใจ ”  

นฤมล  มีชัย  (2535. หน้า 15)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบนั้น ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นใน        การ
ทำงานพยายามตั้งใจทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงาน      ที่ทำ
และมีความพอใจ  เมื่องานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทน 

จรูญ  ทองถาวร  (2536. หน้า 222-24  อ้างอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หน้า 28)ได้
กล่าวถึงความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์  โดยได้สรุปเนื้อความมาจากแนวคิดของมาสโลว์  (Maslow)  
สรุปได้ว่า  ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แบ่งเป็น  5  ระดับ  ดังนี้ 
          1. ความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการพื ้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  และยารักษาโรค 
         2. ความต้องการมั่นคงและปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงมีความ
ปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สิน มีความม่ันคงในการทำงาน และมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 
        3. ความต้องการทางสังคม  ได้แก่  ความต้องการความรัก  ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม 
         4.  ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง  ได้แก่  ความภูมิใจการได้รับความยกย่องจากบุคคลอื่น 
        5.  ความต้องการความสำเร็จแห่งตน  เป็นความต้องการระดับสูงสุด  เป็นความต้องการ
ระดับสูงเป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความสำเร็จทุกอย่างตามความคิดของตน 

2.11.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
       สมพงศ์  เกษมสิน  (2518. หน้า 298  อ้างอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หน้า 28)  
บุคคลจะเกิดความพึงพอใจได้นั้น  จะต้องมีการจูงใจ  ได้กล่าวถึงการจูงใจว่า  “ การจูงใจเป็นการชัก
จูงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม โดยมีมูลเหตุความต้องการ  2  ประการ คือ ความต้องการทางร่างกายและความ
ต้องการทางจิตใจ ”  

นฤมล  มีชัย  (2535. หน้า 15)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบนั้น ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นใน การทำงาน
พยายามตั้งใจทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงาน ที่ทำและมีความ
พอใจ เมื่องานนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทน 
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จรูญ  ทองถาวร  (2536. หน้า 222-24  อ้างอิงมาจาก  นริษา  นราศรี  2544. หน้า 28)ได้
กล่าวถึงความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์  โดยได้สรุปเนื้อความมาจากแนวคิดของมาสโลว์  (Maslow)  
สรุปได้ว่า  ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แบ่งเป็น  5  ระดับ  ดังนี้ 
        1. ความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการพื ้นฐาน  ได้แก่  ความต้องการอาหาร  
เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย  และยารักษาโรค 
        2. ความต้องการมั่นคงและปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงมีความ
ปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สิน มีความม่ันคงในการทำงาน และมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 
        3. ความต้องการทางสังคม  ได้แก่  ความต้องการความรัก  ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม 
        4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง  ได้แก่  ความภูมิใจการได้รับความยกย่องจากบุคคลอื่น 
        5. ความต้องการความสำเร็จแห่งตน เป็นความต้องการระดับสูงสุด  เป็นความต้องการ
ระดับสูงเป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความสำเร็จทุกอย่างตามความคิดของตน 

สเต้าส์และเชเลย์  (Srauss and Sayles, 1960. P. 119-121)  กล่าวว่าความรู้สึกพอใจใน
งานที่ทำและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  คนที่จะพอใจในงานที่ทำเมือ
งานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของเขา
ได ้
โวแมน  (Wolman, 1973. p. 95)  ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า  ความพึงพอใจคือความรู้สึกมี
ความสุขเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย  ต้องการ หรือ แรงจูงใจ 

2.11.3 การวัดความพึงพอใจ 
หทัยรัตน์  ประทุมสูตร (2542. หน้า 14)  กล่าวว่าการวัดความพึงพอใจ  เป็นเรื ่องที่

เปรียบเทียบได้กับความเข้าใจทั่ว ๆไป ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลที่ต้องการจะถามมี
เครื่องมือที่ต้องการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลายแนวทางแต่
การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของซาลีซนิคค์ คริส
เทนส์  กล่าวคือ 
         1. วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล เช่นทีทำงาน  ที่บ้านและทุก ๆ อย่างที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตการศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แต่ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการที่จะ
วัดและเปรียบเทียบ 
  2. วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ  เช่นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน  การนิเทศ
งานเกี่ยวกับนายจ้าง 
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2.12 กายวิภาค 
          2.12.1 ความหมายของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยาที่ศึกษาเก่ียวกับขนาด รูปร่าง 
โครงสร้างและตำแหน่งของอวัยวะในร่างกาย อาจกล่าวได้ว่าเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งมีชีวิตสาขาหนึ่ง ซึ่งต้องมีการตัดชิ้นส่วนของร่างกายมาเกี่ยวข้อง เพราะคำว่า anatomy มีราก
ศัพท์มาจากภาษากรีก โดยคำว่า ana แปลว่า แยกออก ส่วนคำว่า tomy หรือ tome แปลว่า ตัด แต่
สรีรวิทยา (physiology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่หรือการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 
ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในระดับเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบด้วย โดยทั่วไปการศึกษาด้านกายวิภาคและ
การศึกษาด้านสรีรวิทยาจะเป็นการศึกษาที่ควบคู่กันไปก็ได้ เพ่ือจะได้ทราบว่าอวัยวะแต่ละอย่างใน
ร่างกายมีรูปร่างอย่างไร มีขนาด หรืออยู่ที่ตำแหน่งใดของร่างกายและอวัยวะนั้นๆ ทำหน้าที่อย่างไร 
เป็นต้น 
          2.12.2 แนววิชาของกายวิภาคศาสตร์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

  2.12.2.1 กายวิภาคศาสตร์เฉพาะทาง (special anatomy) หมายถึงการศึกษาทาง
ลักษณะโครงสร้างของสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะศึกษาในทุกระบบของร่างกาย เช่น กายวิภาคศาสตร์
ของโค ,ม้า,สุกร,สุนัขและสัตว์ปีก ฯลฯ 

  2.12.2.2 จุลกายวิภาคศาสตร์ (histology หรือ microscopic anatomy) หมายถึง
การศึกษาลักษณะโครงสร้างของร่างกาย โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ การศึกษานี้เป็นการศึกษาเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ของร่างกายว่าประกอบด้วยเซลล์ประเภทใดบ้าง ลักษณะเซลล์มีรูปร่างอย่างไร ขนาด เป็น
อย่างไร เป็นต้น 

  2.12.2.3 มหกายวิภาคศาสตร์ (gross anatomy หรือ macroscopic anatomy) 
หมายถึงการศึกษาลักษณะโครงสร้างของอวัยวะต่างๆที่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยวิธีการแยก
หรือชำแหละแยกอวัยวะออกเป็นส่วนๆ 

  2.12.2.4 คัพภะวิทยา (embryology หรือ developmental anatomy) หมายถึง
การศึกษาการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตลอดจนเนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกาย ตั้งแต่เป็นตัว
อ่อนในระยะแรก (zygote)จนกระทั่งถึงระยะก่อนคลอด 

  2.12.2.5 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ (comparative anatomy) หมายถึง
การศึกษาด้านโครงสร้าง รูปร่างของอวัยวะของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ ว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไร เช่น โคมีกระเพาะรวม สุกรมีกระเพาะเดี่ยว เป็นต้น 

  2.12.2.6 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตว์แพทย์ (veterinary anatomy) หมายถึง
การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง เพ่ือประโยชน์ในอาชีพสัตว์แพทย์ สำหรับการศึกษากาย
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วิภาคศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มักนิยมศึกษาแยกเป็นระบบเรียกว่า systemic anatomy 
หรือศึกษาแยกเป็นส่วนๆ เฉพาะแต่ละแห่งเรียกว่า topographic anatomy 

  2.12.2.7 การศึกษากายวิภาคศาสตร์โดยศึกษาโครงสร้างของร่างกายแยกเป็นระบบ
(systemicanatomy) จะทำให้เกิดสาขาวิชาเฉพาะตามระบบหรือสาขาวิชาเฉพาะตามอวัยวะที่ใช้
ศึกษาแบ่งออกได้ดังแสดงในตารางที่ 2.3 ` 
 
ตารางที ่2.3 แสดงระบบของอวัยวะและการแบ่งสาขาวิชาที่ศึกษา 

ที่มา: สมปอง (2553) 
 

2.12.2.8 การศึกษาระบบเฉพาะเป็นแห่ง (topographic anatomy) เป็นการศึกษา
ระบบแยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องของอวัยวะ และตำแหน่งที่ตั้ง 
จัดเป็นการศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานสำหรับวิชาศัลยศาสตร์ต่อไป แบ่งส่วนศึกษาดังนี้คือ 

1 การศึกษาในส่วนหัว (head, throat, neck) 
2 การศึกษาในส่วนขาหน้า ( fore limb) 
3 การศึกษาในส่วนท้อง (abdominal) 
4 การศึกษาในส่วนขาหลัง (hind limb) 

2.12.3 ท่ามาตราฐานทางกายวิภาคศาสตร์ (anatomical position) 
การศึกษาท่ามาตรฐานทางกายวิภาคศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับท่าต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงใน

การศึกษา เมื่อจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันความสับสนในการ 
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บอกทิศทางของอวัยวะต่างๆ โดยกำหนดว่าท่านี้เป็นท่าคนยืนตัวตรง ตาทั้งสองข้างมองตรงไป
ข้างหน้าในแนวระดับ แขนทั้งสองข้างแนบชิดลำตัว โดยหันผ่ามือท้ังสองข้างแบออกไปทางด้านหน้า 
และเท้าทั้งสองข้างชิดกันตลอด สำหรับการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องยึดหลักท่า
มาตรฐานทางกายวิภาคของคนเช่นกัน 
  2.12.4 ระนาบหรือแนวตัดแบ่งร่างกาย (plane of body section) 

ในการกำหนดตำแหน่งและการบอกความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะในร่างกายจำเป็นต้องมีการ
แบ่งระนาบของร่างกายออกเป็นระนาบต่างๆ ดังนี้ (ภาพที่ 1.1) 

  2.12.4.1 ระนาบข้าง (sagittal plane) หมายถึงระนาบในแนวดิ่งที่แบ่งร่างกาย
มนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงออกเป็นสองซีกขวาและซ้าย แต่ละซีกไม่จำเป็นต้องเท่ากันพอดี ถ้าเป็นการผ่า
แบ่งตามแนวกึ่งกลางร่างกายตามแนวดิ่งพอดีจะแบ่งร่างกายออกเป็นสองซีกเท่ากันทั้งซ้ายและ
ขวาเรียว่า Midsagittal plane หรือ Median plane 

  2.12.4.2 ระนาบหน้าหลัง (coronal plane) หมายถึงระนาบที่แบ่งร่างกายคนตาม
แนวดิ่งตัดขนานกับรอยต่อของกะโหลก แบ่งร่างกายออกเป็นซีกหน้าและซีกหลัง แต่ในสัตว์เลี้ยง
เนื่องจากยืนด้วยเท้าทั้งสี่ จะทำให้มีความแตกต่างกับในคน ในสัตว์เลี้ยงระนาบนี้จะแบ่งร่างกาย
ออกเป็นครึง่บนและครึ่งล่าง อาจเรียกว่า horizontal plane 

  2.12.4.3 ระนาบขวาง (transverse plane) เป็นระนาบที่ตั้งฉากกับระนาบข้าง 
และระนาบหลังซึ่งจะแบ่งร่างกายออกเป็นซีกหน้าและซีกหลัง แต่ในร่างกายคนจะแบ่งออกเป็น
ครึ่งบนและครึ่งล่าง 

 
                         ภาพที ่2.36 แสดงระนาบและแนวตัดแบ่งของร่างกาย 
                            ที่มา: lms.ubru.ac.th/file.php/blog/attachments 
   

 

http://lms.ubru.ac.th/file.php/blog/attachments/311/1_Anatomy_and_Physiology_I_intro.pptx
http://lms.ubru.ac.th/file.php/blog/attachments/311/1_Anatomy_and_Physiology_I_intro.pptx
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2.12.5 แนวแกนร่างกาย (body axis) 
แนวแกนร่างกายเป็นแนวแกนที่กำหนดขึ้นมาเพ่ือความสะดวกในการกำหนดจุดหมุนของการ

เคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถกำหนดแกนร่างกายออกเป็น 3 แกนคือ 
  2.12.5.1 แกนหน้าหลัง (anteriorposterior axis) เป็นแนวแกนที่ทอดผ่านจากส่วน

หน้าของสัตว์ไปส่วนหลังของสัตว์ตามแนวนอน 
  2.12.5.2 แกนขวาง (transverse axis หรือ horizontal axis) เป็นแนวแกนที่ทอด

ผ่านร่างกายจากด้านซ้ายไปด้านขวาของร่างกายสัตว์หรือมนุษย์ตามแนวนอน 
  2.12.5.3 แกนดิ่ง (vertical axis) เป็นแนวแกนในแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับสองแกนแรก 

  2.12.6 ศัพท์ท่ีใช้ชี้บอกตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะ (terms of relationship) 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในทางเดียวกันหรือมีความเข้าใจตรงกันในการกล่าวถึงตำแหน่งของ

อวัยวะในร่างกายสัตว์เลี้ยง จึงได้มีการกำหนดศัพท์เฉพาะขึ้น เพ่ือใช้ชี้บอกว่าโครงสร้างหรืออวัยวะ
นั้นๆ อยู่ที่ใดในร่างกาย และมีความสัมพันธ์กับอวัยวะอ่ืนๆ อย่างไร โดยคำศัพท์ที่จะกล่าวถึงต่อไป 
(ตารางที่ 2.4) เป็นคำศัพท์ที่ใช้บอกตำแหน่งของอวัยวะบนร่างกาย เช่น  
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ตารางที ่2.4 แสดงคำศัพท์ที่ใช้ชี้บอกตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะ 

 
ที่มา: สมปอง (2553) 
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2.12.7 ศัพท์ท่ีใช้แสดงการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของอวัยวะในลักษณะต่าง ๆ กัน 
(terminology of movement) 

เนื่องจากร่างกายของสัตว์สามารถมีการเคลื่อนไหวได้เพราะมีระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ
รวมทั้งข้อต่อ จึงได้มีการกำหนดศัพท์ที่ใช้เรียกท่าการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไว้ (ภาพที่ 2.5) เพ่ือสะดวกใน
การอ้างอิงและเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน คำศัพท์ที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหว (ตารางที่ 2.5) มักเป็น
คำศัพท์ที่จัดไว้เป็นคู่ดังนี้ 

ตารางที ่2.5 แสดงคำศัพท์ที่ใช้แสดงการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของอวัยวะในลักษณะต่าง ๆ กัน
ที่มา: สมปอง (2553) 

 
ภาพที ่2.37 คำศัพท์แสดงการเคลื่อนไหวของอวัยวะ 

ดัดแปลงจาก : Frandson, 1981 
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  2.12.8 ประโยชน์ของการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ และ สรีรวิทยา  
  2.12.8.1 ทำให้รู้ถึงสภาพปกติ และสภาพผิดปกติของสัตว์ เช่น สุกร จังหวะการ

หายใจตามปกติโดยเฉลี่ย 10-16 ครั้ง/นาท ีแต่ถ้าวัดการหายใจแล้วได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า หรือสูงกว่าปกติ 
ก็ แสดงว่าสุกรนั้น ๆ ร่างกายอยู่ในสภาพที่ผิดปกติ ซึ่งต้องค้นหาสาเหตุ และแก้ไขกันต่อไป  

  2.12.8.2 นำไปเป็นพ้ืนฐานการศึกษาวิชาศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ พยาธิวิทยา สูติ
ศาสตร์ และโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์  

  2.12.8.3 ทำให้ทราบถึงรูปร่าง และหน้าที่แห่งอวัยวะนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ต่าง ๆ  

  2.12.8.4 ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ ที่จะนำมาประยุกต์ในการเลี้ยงสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เจษฎา พัตรานนท์. ( 2553). การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  กรณีศึกษา กลุ่มจักสานใบกะพ้อ ตำบลทุ่งโพธิ์อำเภอจุฬาภรณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
ท้องถ ิ ่นภายใต ้บร ิบทชุมชนกลุ่ มจ ักสานใบกะพ้อ ตำบลทุ ่งโพธ ิ ์อำเภอจุฬาภรณ์ จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใช้ วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นาเทคนิค AIC มา ใช้ ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มจักสานใบกะพ้อมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมดา
เนินการ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่น จานวน 30 คน มีการดาเนินการวิจัย
ปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม 3 วงรอบ แนวทางหลักในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คือ การนาเศษวัสดุ
ที่เหลือ จากการทาพัดใบกะพ้อมา พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จาน
วน 21 ชุดผลิตภัณฑ์ 53 ชิ้นงาน ได้แกนนาในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาไปจาหน่ายตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น 
ผลการวิจัย เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม  

นัทธ์หทัย ปัญเจริญ. (2548) ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง ช่องทางการจัดจาหน่ายไม้แกะสลัก 
ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
จำหน่ายสินค้าไม้แกะสลัก มีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าไม้แกะสลัก เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในชุมชน แหล่งตลาดในกรุงเทพมหานครเป็น 
ตลาดเป้าหมายขนาดใหญ่ของผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าไม้แกะสลัก โดยสินค้าที่จัดจาหน่าย  ได้
จำนวนมากเป็นสินค้าน้าหนักเบากว่า  กิโลกรัม ได้แก่ ของตกแต่งบ้าน กาแล กรอบรูป ป้ายไม้ และมี
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การบริการจัดส่งสินค้า ประกอบกับราคาสินค้าไม่แพง เพราะมีการตั้งราคาตามต้นทุน การดำเนินการ
ผลิต และมีการส่งเสริมการขายของชุมชนบ้านถวายในงานการจัดแสดงสินค้า ไม้แกะสลักบ้านถวาย 
เป็นประจำในเดือนเมษายนของทุกปี สำหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
บ้านถวายเลือกใช้ช่องทาง ในการจัดจำหน่ายไม้แกะสลักนั้น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ระบุว่า เลือกทา
การจัดส่งสินค้าไม้แกะสลักไปยังผู้บริโภคด้วยตนเอง ทางรถยนต์ และเลือกตัวแทนการจัดจำหน่าย
สินค้าไม้ แกะสลักจากหลาย ๆ แห่ง ไม่ใช่สินค้าจากบ้านถวายเพียงแห่งเดียว ชุมชนบ้านถวายได้เลือก 
ออกแบบ ปรับปรุง กำหนดรูปแบบสินค้าด้วยตนเอง และช่วงเดือนที่มีการจำหน่ายสินค้าได้มาก  ที่สุด
คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี ชุมชนมีคู่แข่งขันสำคัญคือศูนย์หัตถกรรมบ้าน
ถวาย หมู่บ้านหารแก้ว ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกฎหมายของรัฐบาลที่มีผลต่อ
การดาเนินงานของผู้ผลิตและผู้ประกอบการคือ การเก็บภาษีอากร ในกรณีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ชาวต่างประเทศและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งผลดีต่อ การขยายตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  
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