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การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่ให้กับกลุ่มทอผ้าไหม
บ้านเมืองน้อยจากการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เพื่อน่าไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
บ้านเมืองน้อย ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research) โดยเลือกการ
วิจัยผสมผสานขั้นตอนเชิงส่ารวจ (Exploratory Sequential Design) ซึ่งเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากนั้นจึงน่าผลมาต่อด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มประชากรตัวอย่างคือชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหม
มัดหมี่บ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยนี้เป็นการท่างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและชาวบ้าน 
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน มีการเก็บข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์ การสังเกต และ
การทดลอง จากนั้นจึงน่าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์แบบ circle diagram (แผนภาพ
วงกลม) กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษานั้นเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ 
แนวคิดเรื่องการออกแบบลาย การย้อมสีธรรมชาติ การมัดหมี่รวมไปถึงวิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ 
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทฤษฎีทางศิลปะการจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อใช้ในการออกแบบ
ลวดลาย 

ผลจากการวิจัยพบว่าผ้าไหมท่ีย้อมจากน้่าซาวข้าวก่่าซึ่งได้มาจากการแช่ข้าวแล้วนึ่งเพื่อ
รับประทานเป็นอาหารหลักในทุกๆวันของชาวบ้าน สามารถน่ามาย้อมสีผ้าไหมและท่าเป็นผ้าไหม
มัดหมี่ได้ อีกท้ังน้่าซาวข้าวก่่ายังท่าให้ผ้าไหมนิ่มและเงางามสามารถน่าไปตัดเย็บเพื่อสวมใส่ได้ดี  ไม่
ระคายเคืองต่อผิวและไม่เป็นอันตราย เมื่อน่าไปซักสีไม่ตกและไม่จืดจางและยังมีความคงทนต่อ
แสงแดดสีไม่ซีดง่าย ลวดลายสวยงามส่ือถึงวิถีชีวิตเกี่ยวกับข้าวและการท่ามาหากินของคนอีสาน เป็น
การออกแบบลายโดยยึดแนวความคิดในการสร้างลาย “ขอจ่าปา” ซึ่งเป็นลายด่ังเดิมของบ้านเมือง
น้อย จึงได้เป็นลาย “ขอข้าวก่่า”  จึงเกิดเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อย จังหวัด
บุรีรัมย์  
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The objective of this research was to determine the identity of Mudmee 
silk for Ban Muang Noi  Mudmee silk weaving group, Buriram province by studying 
community life to develop identity for Mudmee silk weaving group. This research was 
a mixed method research through exploratory sequence research. The methodology 
began from qualitative research to  integrated with quantitative research. The sample 
of this study was local villagers in Ban Muang Noi  Mudmee silk weaving group, 
Buriram province. In this research, the researcher and local villagers worked together 
by sharing knowledge. Data were collected through interview, observation, and 
experiment. The data were analyzed using a circle diagram analysis. Multidisciplinary 
framework was applied as conceptual framework including pattern design, natural 
color dying, binding silk thread, weaving Mudmee silk,Product development, artistic 
theory in composition for pattern design.  

The results of this research showed that silk dyed from water from 
cleansing rice (soaked and boiled water for daily meal) could be used to create 
Mudmee silk. Water from washing rice could be used to dye silk and soften silk for 
further sewing under the good qualities such as well-wearable,  negative skin 
allergenic and hazardous.  After washing, the color would not be run and faded and 
the color was durable and resistant to sun exposure. The beautiful pattern conveyed 
local life of rice harvesting and earning a living of Isaan people. The design was based 
on the idea of creating "Kor Champa" pattern, the traditional pattern of Ban Muang 
Noi, for becoming “Kor Khao Kam” pattern. Thus,  Kor Khao Kam” pattern is the 
identity of Ban Muang Noi  Mudmee silk weaving group, Buriram province. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ผลงานวิทยานิพน์ฉบับนี้มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการท่างานร่วมกับชุมชน การท่าเพื่อชุมชนซึ่ง
มาจากความสนใจท่ีข้าพเจ้ามี และการวิจัยในครั้งนี้จะผ่านไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความรักความอบอุ่น การ
ช่วยเหลือและการสนุบสนุนอย่างเต็มท่ีจากครอบครัว ข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีเป็น
ก่าลังใจท่ีส่าคัญท่ีสุด คอยอยู่เคียงข้างตลอดระยะเวลาในการท่าวิจัยในครั้งนี้ หลายครั้งท่ีพลาด หลาย
ครั้งท่ีล้มและอีกหลายๆครั้งท่ีท้อแท้ในเวลาท่ีเขออุปสรรคมากมายเกินท่ีข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาด้วยตัวคน
เดียวได้ ก็มีบิดา มารดาท่ีคอยช่วยเหลือทุกตลอดอย่างเต็มใจ และเป็นพลังให้ข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นสู้ในทุกๆ
วัน ค่าปลอบใจ และค่าว่า ไม่เป็นไรของมารดามักเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากส่ิงท่ีผิดพลาด 
เพื่อน่าส่ิงท่ีผิดพลาดไปพัฒนางานช้ินต่อๆไปอยู่เสมอ 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ร.ต.อ. อนุชา แพ่งเกษร อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคอยให้ค่าปรึกษาข้าพเจ้า
ทุกเมื่อ ไม่เคยปล่อยให้ข้าพเจ้าต้องข้องใจหรือมีค่าถามท่ีไม่ได้ค่าตอบ อาจารย์สามารถตอบข้าพเจ้าได้
ทุกค่าถาม ตอบได้ทุกเมื่อ ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีเมตตา ใส่ใจ คอยแนะน่าแต่ส่ิงท่ีดีๆด้วยความอบอุ่น
อยู่เสมอและคอยสนับสนุนในส่ิงท่ีข้าพเจ้าสนใจ ไม่เคยพยายามแนะน่าให้ข้าพเจ้าไปท่าในส่ิงท่ีข้าพเจ้าไม่
ถนัด และให้แนวความคิดใหม่ๆแก่ข้าพเจ้าอยู่เสมอ และขอขอบคุณอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปะการ
ออกแบบท่ีคอยถ่ายทอดสาระวิชาความรู้ และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า 

ขอขอบพระคุณนางมณี ส่าเภาเงิน ก่านันต่าบลศรีสว่างท่ีคอยช่วยเหลือและให้ข้อมูลหมู่บ้าน
ได้อย่างครบถ้วน นางบุญเกิด พริ้วไธสง หัวหน้าหลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยท่ีคอยดูและ ให้
ค่าปรึกษาอยู่เสมอ นายบุญเลิศ พลแสนและนางพัชนี พลแสน ผู้มีพระคุณท่ีคอยให้ความช่วยเหลือใน
ทุกๆเรื่อง ต้ังแต่การให้ข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลทางการเกษตรตลอดจนการให้ท่ีพักพิงและอาหารในทุกๆมื้อ 
ขอบพระคุณชาวบ้านทุกๆคนท่ีคอยช่วยเหลือและให้ค่าปรึกษาในกรรมวิธีการท่าผ้าไหมได้อย่างเข้าใจ 
และท่ีขาดไปไม่ได้คือ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ หลักสูตรศิลปะการออกแบบทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือและได้
มีประสบการณ์ร่วมกันมาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร สุดท้ายนี้ขอบคุณนายรัฐชาติ 
พลแสน ท่ีเป็นก่าลังใจและคอยอยู่ข้างๆในวันท่ีท้อแท้ ช่วยเหลือทุกอย่าง ไม่ว่าจะยากหรือง่าย จะ
เหนื่อยแค่ไหนก็พร้อมท่ีจะสู้ไปด้วยกันเพื่อให้การท่าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ส่าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 บ้านเมืองน้อยตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2442 โดยมีกลุ่มคนอพยพมาจากบ้านหนองเปน 
อ่าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น่าโดยนายเล่ือน นายสอน นายไพร มาต้ังบ้านติดกับหนอง
น้่าช่ือ หนองเมืองน้อย จนเกิดเป็นหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นมา ปัจจุบันบ้านเมืองน้อยมีพื้นท่ีท้ังหมด 35 ไร่ 
ท่ีท่าการเกษตร 2,768 ไร่ มีครัวเรือนท้ังหมด 182 ครัวเรือน มีประชากรท้ังหมด 453 คน ต้ังห่างจาก
อ่าเภอนาโพธิ์ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนบ้านเมืองน้อยเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ใช้ระบบพึ่งพาตัวเอง 
ด่าเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด่ารงชีวิต และจุดเด่นของ
ชาวบ้านหมู่บ้านเมืองน้อยคือเน้นการปลูกผักตามฤดูกาลทุกครัวเรือน บรรยากาศของหมู่บ้านเต็มไป
ด้วยสีเขียวของพืชผัก ฤดูไหนมีผักชนิดไหนก็จะปลูกเหมือนกันทุกครัวเรือน เช่นช่วงเดือนธันวาคม - 
กุมภาพันธ์ จะปลูกผักชีจีน กะหล่่าป ีกะหล่่าดอก บร็อคโคล่ี กวางตุ้ง ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จะ
ลูกข้าวโพด ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม จะปลูกแตงโม และช่วงเดือนท่ีเหลือคือท่านา เป็นต้น 
หากบ้านไหนไม่มีสถานท่ีส่าหรับปลูกผัก ในหมู่บ้านมีพื้นท่ีส่วนกลางเรียกว่า ตู้เย็นธรรมชาติ 
ประกอบด้วย โรงปุ๋ยอินทรีชีวภาพ สวนเกษตรสาธารณประโยชน์ และหนองแห้วสาธารณประโยชน์ 
พื้นท่ีเหล่านี้คือพื้นท่ีส่าหรับอ่านวยความสะดวกให้กับชาวบ้านได้ท่าการเกษตร เช่นการปลูกผัก เพื่อ
ใช้กินในครัวเรือน หากเหลือจากการกินก็สามารถน่าไปจ่าหน่ายเพื่อหารายได้เสริม  

 
ภาพท่ี 1 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ภาพท่ี 2 สวนเกษตรสาธารณประโยชน์ใช้ส่าหรับให้ชาวบ้านได้ปลูกผัก 
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ถ่ายโดย นางสาวชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า หมู่บ้านเมืองน้อยท่านาแค่ปีละครั้ง เหตุเพราะจังหวัด
บุรีรัมย์เป็นจังหวัดท่ีขึ้นช่ือในเรื่องของความแห้งแล้งมาก ถูกขนานนามว่า บุรีรัมย์ต่าน้่ากิน คือต้องน่า
ดินมาต่าจนเกิดน้่า ส่าหรับด่ืมและใช้ เหตุนี้จะไม่สามารถท่านาปีละหลายครั้งได้ ชาวบ้านจึงปลูกผัก
แทนและถึงชาวบ้านจะอยู่แบบพอเพียง แต่ปัจจัยหลักของการด่ารงชีวิตก็คือ เงิน เพราะต้องส่งลูก
เรียนสูงๆ ชุมชนบ้านเมืองน้อยมีการด่าเนินชีวิตแบบพอเพียงตลอดมา จนได้รับรางวัลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ่าเภอ รางวัลนี้นับได้ว่าสร้างขวัญและก่าลังใจให้คนในชุมชนได้ใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพมากขึ้น จนเวลาต่อมาได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเองต้นแบบของ
อาเภอนาโพธิ์ อาชีพหลักของคนในชุมชนบ้านเมืองน้อยคือการท่านา เมื่อว่างเว้นจากฤดูการท่านา
ชาวบ้านจะทอผ้าเพื่อเป็นรายได้เสริม บ้างก็ทอไว้เผ่ือสวมใส่ยามแก่เฒ่าหรือเอาไว้ส่าหรับไหว้ญาติ
ผู้ใหญ่ในยามแต่งงาน จึงมีการตั้งกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ข้ึนมาเพื่อช่วยให้ชาวบ้านท่ีมีความสามารถใน
ด้านการทอผ้าได้มีช่องทางการจ่าหน่ายผ้าของตนได้ง่ายข้ึน 

ภาพท่ี 3 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านเมืองน้อย 

ภาพท่ี 4 หนองแห้วหนองน้่าส่าหรับให้ชาวบ้านตักไปรดน้่าผักของตน 
นางสาวชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 

 

 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย เป็นภูมิปัญญาท่ีได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพ

บุรุษสู่รุ่นหลาน ต้ังแต่เริ่มต้ังชุมชนเมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ผ้าไหมนั้นทอไว้ส่าหรับใช้เอง

ภายในครอบครัวและใช้แลกเปล่ียนส่ิงของ ปัจจุบันนี้ยุคสมัยเปล่ียนแปลงไป ค่าใช้จ่ายภายใน

ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ชาวบ้านเมืองน้อย จึงอาศัยความช่านาญในการทอผ้า ผลิตผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม

ภายในครอบครัวและมีการคิดค้นรูปแบบลวดลายสีสันขึ้นมาใหม่อยู่เสมอเพื่อความทันสมัยและเป็นท่ี
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ต้องการของตลาดและยังรักษาลวดลายเอกลักษณ์ของหมู่บ้านคือ ผ้าช่ินตีนแดง และยังเป็นผลิตภัณฑ์ 

OTOP (หนึ่งต่าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ของชุมชน ยังรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี จากอดีตท่ี

เคยย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก เข ครั่ง และมะเกลือใช้เปลือกต้นกล้วยมัดลาย ท่าให้ผ้าท่ีทอมีสีให้

เล็กน้อยและผลิตได้ทีละไม่มาก เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2510 ชาวบ้านจึงหันมาใช้สีเคมีแทนสีธรรมชาติ 

เสน่ห์บางอย่างจึงค่อยๆหายไปในปัจจุบันลวดลายผ้าของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อยเริ่มไม่พัฒนา 

ลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ยังมีการซ้่ากันกับท่ีอื่นๆ ลวดลายโบราณถูกน่ามาประยุกต์จนลายด้ังเดิม

หายไปจนไม่ค่อยมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนและไม่โดดเด่น แต่จุดเด่นของผ้าไหมบ้านเมืองน้อยคือความ

หนาแน่นของเนื้อผ้าท่ีเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากท่ีอื่นๆ เพราะเน้นคุณภาพเป็นหลัก ส่วน

ลวดลายท่ีเป็นลายพื้นถิ่นมีมาต้ังแต่โบราณของบ้านเมืองน้อยคือลาย “ขอดอกจ่าปา” เป็นลายท่ีถูกทอ

ข้ึนและยังมีหลักฐานถูกเก็บไว้อยู่ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ นางหลวย พลแสน หรือ ย่าหลวย อายุ 83 ปี 

และท่านยังคงหวงแหนผ้าผืนสุดท้ายนี้ไว้ซึ่งเป็นสมบัติล้่าค่าท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ผ้าซิ่นตีนแดงลายขอดอกจ่าปา เก็บตีนดาว อายุกว่า 120 ปี 
ถ่ายโดย นางสาวชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 

 

 ปัจจุบันผ้าลายโบราณเริ่มหายไป คนทอน้อยลง เหตุเพราะกรรมวิธีการย้อมสีและการทอต้อง

ใช้ทักษะและความประณีตเป็นอย่างมาก ท้ังเรื่องของความเช่ือในระหว่างย้อมท่ีท่าให้มีความยุ่งยาก

และใช้เวลามากกว่าการท่าลายอื่นๆ ลายโบราณในปัจจุบันถูกประยุกต์และดัดแปลงใหม่ให้มีสีสัน

เพิ่มขึ้น มีการเล่นสีจากการย้อมสีเคมี นอกจากจะประยุกต์ลายยังเปล่ียนท้ังฟันฝืนท่ีใช้ทอและการ
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ย้อมสีเคมีเพราะการย้อมสีเคมีนั้นท่าให้ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาและยังสามารถย้อมได้หลายๆสีในผืน

เดียวอีกด้วย การทอผ้าของชาวบ้านหมู่บ้านบ้านเมืองน้อยนั้นจากสมัยก่อนทอเอาไว้เผ่ือสวมใส่ใน

ครัวเรือน ปัจจุบันชาวบ้านมองเรื่องของการค้าขายเป็นหลักเลยเน้นความรวดเร็วและขายได้ง่าย นิยม

ท่าลวดลายท่ีขายดีตามท้องตลาด ไม่มีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและไม่มีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนจึงไม่มี

ความโดดเด่นและน่าจดจ่า ผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านเมืองน้อยสามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้ส่งลูกส่ง

หลานเรียนสูงๆได้แต่การจ่าหน่ายของชาวบ้านไม่เคยถูกเผยแพร่ไปยังจังหวัดอื่นๆ การค้าขายส่วนมาก

จะเกิดขึ้นในระแหวกหมู่บ้านเมืองน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่ขายท่ีบ้านจะมีคนมาติดต่อขอซื้อ บ้างก็เอาไป

รวมกันไว้ที่บ้านก่านันเพื่อขาย หรือนานๆทีจะมีการจัดงานในตัวอ่าเภอคนในหมู่บ้านก็จะเอาผ้าไหมท่ี

ตนทอไว้ไปขาย 

ภาพท่ี 6 ลายผ้าไหมมัดหมี่ท่ีท่าในปัจจุบัน 
ถ่ายโดย นางสาวชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 

 

การใช้ชีวิตโดยยึดหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านบ้านเมืองน้อยคือการ

ประกอบอาชีพท่ีตนเองมีความถนัดและมีฝีมือท่ีสืบทอดมากจากบรรพบุรุษโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี

หาได้ภายในหมู่บ้านคือการท่าการเกษตรและการทอผ้าไหมเพื่อจ่าหน่าย ส่วนอาหารท่ีได้เพื่อน่ามา

รับประทานได้จากการท่านาข้าว การปลูกพืชผัก และการเล้ียงสัตว์ เพื่อรับประทาน เมื่อเหลือจาก

การน่ามาประกอบอาหารก็สามารถน่าไปจ่าหน่ายได้อีกด้วย 

 จากข้อมูลข้างต้นผู้จัดท่าได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อย ผู้วิจัย

จึงสนใจสร้างเอกลักษณ์ให้ผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อย ให้มีความโดดเด่นและเป็น

ท่ีน่าจดจ่า  แตกต่างจากท้องตลาด โดยเริ่มจากการค้นหาอัตลักษณ์ใหม่ของหมู่บ้านจากการส่ารวจ

โดยรอบหมู่บ้าน หาจุดเด่นท่ีน่าสนใจท่ีสุด นั้นก็คือวิธีการใช้ชีวิตของชุมชนบ้านเมืองน้อยท่ีมีการปลูก
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ผักตามฤดูกาลทุกครัวเรือนและหาจุดเช่ือมโยงท่ีมีความสัมพันธ์กับยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อปรับลวดลาย

ใหม่แต่ยังมีพื้นฐานของผ้าลายขอดอกจ่าปาซึ่งเป็นลายด้ังเดิมของหมู่บ้านเมืองน้อยอยู่โดยการ

ออกแบบลวดลายผ้าเป็นการดึงฟอร์มมาจากการท่าการเกษตร ส่วนสีได้มาจากพืชผักท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน 

และเป็นส่ิงท่ีชาวบ้านคลุกคลีและปลูกขึ้นเอง จากนั้นน่ามาสกัดให้เป็นสีเพื่อย้อมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่ให้

เกิดลวดลายแล้วจึงน่าไปทอเป็นผืนผ้า โดยน่ามาผลิตด้วยเทคนิควิธีแบบด้ังเดิมของชาวบ้าน เมื่อได้

ผลลัพธ์เป็นผ้าไหมมัดหมี่ท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แล้วจึงน่าผ้าท่ีได้ มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์

เพื่อจ่าหน่ายในหมู่บ้านเมืองน้อย เนื่องจากหมู่บ้านเมืองน้อยได้รับทุนในโครงการ 9102 เพื่อการ

พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จ่านวนเงิน 2.5 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมผ้าไหม

มัดหมี่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้านเป็นหลักและเปิดหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

โดยสินค้าท่ีผู้น่าชุมชนจะเน้นพัฒนาและใช้เป็นสินค้าเพื่อจ่าหน่ายในหมู่บ้านคือสินค้าผ้าไหมมัดหมี่ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 จากการวิจัยเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่สู่ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยโดยศึกษาในประเด็น

ดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน อาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของชาวบ้านหมู่

บ้านเมืองน้อย จ. บุรีรัมย์ เพื่อหาอัตลักษณ์ท่ีน่าสนใจไปสู่ผลงานออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ได้ 

 2. ศึกษาข้อมูลกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย ลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านรวม

ไปถึง กรรมวิธีการทอผ้า การออกแบบลาย การย้อมสี การมัดหมี่ และการทอผ้าไหม เพื่อน่าไปสู่การ

พัฒนาอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย 

 3. ออกแบบผลงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยและ 

จ่าหน่ายในหมู่บ้าน 
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สมมุติฐานของการศึกษา 

 การออกแบบอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยสู่ผลงาน

สร้างสรรค์จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยโดดเด่นจากอัตลักษณ์ท่ี

มีอยู่ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวิถีชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านเมืองน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับสู่สากล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้าได้ก่าหนด

ขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลด้านการลงพื้นท่ี 

  1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตชาวบ้านบ้านเมืองน้อย 

  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย 

  1.3  ข้อมูลเกีย่วกับผ้าไหมมัดหมี่ ลาย “ขอดอกจ่าปา” 

 2. ข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 
  2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ 
  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าไหมมัดหมี ่
  2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ 
 3. ข้อมูลด้านศิลปะและการออกแบบ 
  3.1 ท่ีมาแนวความคิด 
  3.2 การออกแบบนิเทศน์ศิลป ์
  3.3 รูปแบบของกระเป๋าแต่ละประเภท 

4. ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร 

 สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

 5. ขอบเขตการศึกษาด้านพื้นท่ี (กรณีศึกษา)   

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตด้านพื้นท่ีกรณีศึกษาท่ีกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

 บ้านเมืองน้อย ต่าบลศรีสว่าง อ่าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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6. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ช่วงเวลาท่ีศึกษาคือเดือนตุลาคม 2560 - เดือน มิถุนายน 2561 

 7. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 การศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตด้านตัวแปรดังนี้ 

 7.1 ตัวแปรต้น ได้แก ่กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย 

 7.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ อัตลักษณ์ใหม่ของกลุ่มผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย และ

ผลงานสร้างสรรค์จากผ้าไหมมัดหมี่ท่ีเป็นอัตลักษณ์ใหม่ 

ขั้นตอนการวิจัย 

1. ก่าหนดปัญหาของงานวิจัย 

ก่าหนดปัญหาของงานวิจัยโดยการต้ังประเด็นค่าถามท่ีน่ามาสู่การวิจัย โดยเกิดจาก

ประเด็นท่ีผู้วิจัยสงสัยและด่าเนินการเพื่อหาค่าตอบท่ีถูกต้อง 

 2. ก่าหนดประเภทของงานวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research)โดยเลือก

การวิจัยผสม ผสานแบบขั้นตอนเชิงส่ารวจ (Exploratory Sequential Design) โดยเริ่ม

จากการวิจัยเชิงคุณภาพจากนั้นจึงน่าผลมาต่อด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 

 3. ก่าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 การวิจัยในครั้งนี้มีการก่าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบและสร้างอัตลักษณ์

โดยวิธีการก่าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม 

 4. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลผลงาน 

4.1 สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมือง

น้อย 

  4.2 สร้างตารางการทดลองย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ 

 5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม 

  5.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ Circle diagram (แผนภาพวงกลม) 
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 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสรุปแบบสัมภาษณ์จากประชากรกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านเมืองน้อย 

 6. สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสู่การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่ให้กับกลุ่มทอ

ผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ สู่ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบชุดยูนิฟอร์มข้าราชการครู 

6.1 การร่างแบบตามแนวความคิดโดยรับค่าแนะน่าในการร่างแบบจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

  6.2 ก่าหนดรูปแบบผลงาน 

  6.3 ร่างแบบโดยค่านึงถึงความเป็นไปได้ของผลงาน 

  6.4 สร้างแบบจ่าลองศึกษาวัสดุและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับการ

 วิเคราะห์ความเป็นไปได้และทดลองท่าจริง 

  6.5 น่าเสนอผลงานการออกแบบต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

 6.6 ด่าเนินการขยายผลงานตามรูปแบบจากแบบจ่าลองท่ีผ่านการวิเคราะห์และ

ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 

 7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  7.1 สรุปผล การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา 

 บ้านเมืองน้อยจัง หวัดบุรีรัมย์ 

 8. อภิปรายผลการศึกษา 

  8.1 อภิปรายผลการศึกษาจากผลงานการออกแบบเป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. มัดหมี่ คือ กรรมวิธีการทอผ้าแบบหนึ่ง ท่ีอาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ท้ังท่ีย้อม

เฉพาะด้ายพุ่งและย้อมด้ายยืน เพื่อให้เมื่อทอผ้าออกม้าเป็นผืนแล้ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามท่ี

ต้องการ เดิมนั้นนิยมใช้เส้นไหม แต่ปัจจุบันพบการมัดหมี่ท้ังเส้นไหม ฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ ค่าว่า 

"มัดหมี่" มาจากกรรมวิธีการ "มัด" เส้นด้ายเป็นกลุ่ ม ๆ ก่อนการย้อมสี ส่วน "หมี่" นั้น หมายถึง

เส้นด้าย การมัดหมี่ใช้ขั้นตอนยุ่งยาก ต้ังแต่การเตรียมเส้นด้าย และมัดเพื่อย้อมสีเป็นช่วงๆ กระท่ังได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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สีท่ีต้องการครบถ้วน ซึ่งต้องย้อมหลายครั้งด้วยกัน ในภาคเหนือนิยมเรียกว่า มัดก่าน (วิกิพีเดีย

สารานุกรมเสรี, 2560)  

 2. ข้าวก่่า (Purple Rice) คือ ข้าวพื้นเมืองของเอเชีย มีหลายช่ือ ช่ือท่ีภาคกลางรู้จักกันดีคือ 

ข้าวเหนียวด่า (Black Sticky Rice) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้น่าเอาน้่าซาวข้าวก่่าจากการนึ่งข้าวเหนียวใน

ทุกๆวันของชาวบ้านมาทดลองย้อมสีเส้นไหม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ชาวบ้านบ้านเมืองน้อยจะใช้ผลจากการวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพและการผลิตผ้า

ไหมมัดหมี่ย้อมสีน้่าซาวข้าวก่่าลายขอข้าวก่่า  และต้ังให้เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านเมืองน้อย 

 2. ผลงานสร้างสรรค์จะจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมือง

น้อยได้ และยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย 

 3. ผลงานเป็นแนวทางและเป็นแนวคิดให้กับผู้ท่ีสนใจต่อไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การออกแบบอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่ สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา บ้านเมืองน้อย จ. 
บุรีรัมย์ มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อน่ามาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานและสนับสนุนแนวทางการออกแบบ โดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 
 1. ข้อมูลด้านผ้าไหมมัดหมี่ 
  1.1 ความหมายและท่ีมาของผ้าไหมมัดหมี่ 
  1.2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ทอผ้าไหมมัดหมี่ 
 2. ข้อมูลด้านการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 
  2.1 หมู่บ้านเมืองน้อย 
  2.2 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อย 
  2.3 ผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอดอกจ่าปา” 
 3. ข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 
  3.1 การย้อมสีธรรมชาติ 
  3.2 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 
  3.3 วิธีการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ 
  3.4 การเขียนลายผ้าไหม 
 4. ข้อมูลด้านศิลปะและการออกแบบ 
  4.1 ท่ีมาแนวความคิด 
  4.2 รูปแบบของกระเป๋าแต่ละประเภท 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. ข้อมูลด้านผ้าไหมมัดหม่ี 

1.1 ความหมายและที่มาของผ้าไหมมัดหม่ี 

 ผ้ามัดหมี่ เป็นการทอผ้าอย่างหนึ่งท่ีมีการสร้างลวดลายก่อนท่ีจะท่าการย้อมสี การท่าลายผ้า
มัดหมี่เป็นการเอาเชือกมามัดด้ายหรือมัดเส้นไหมตามลวดลายท่ีได้ออกแบบไว้  การมัดและย้อมลาย
จะมีการท่าท้ังเส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรือท่ีเรียกว่าแนวพุ่ง มีการสันนิษฐานว่าการมัดลายใน
แนวยืนน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และจากการสืบค้นมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจาก
ประเทศอินเดีย โดยในสมัยโบราณท่ีมีการค้าขายกันและติดมากับสินค้าอื่น (ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ภูมิ
ปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ไทย, มปป.)  
 ปัจจุบันผ้าไหมมัดหมี่แพร่หลายไปหลายๆจังหวัด และลายยังถูกประยุกต์ให้ดูทันสมัยขึ้น แต่
ยังคงความเป็นลวดลายโบราณไว้อยู่  การทอผ้าส่วนใหญ่จะทอแบบ 2 ตะกอ ซึ่งเป็นวิธีการทอท่ีไม่
ซับซ้อนเพราะจุดเด่นของผ้าไหมมัดหมี่คือลวดลายเพราะท่าให้ผ้าไหมดูสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจ
มากขึ้น แพงหรือถูกอยู่กับลวดลายท่ีท่าว่ายากหรือง่าย ลวดลายส่วนมากมาจากวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เป็นการเลียนแบบธรรมชาติของพืชและของสัตว์ การสร้างลายจากวัฒนธรรม
ประเพณี จากศาสนา ความเช่ือ และอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจ่าวัน เป็นต้น 

ภาพท่ี 7 ผ้าไหมมัดหมี่ 
ท่ีมา สมาคมท่องเท่ียว จ.บุรีรัมย์ 

 
 การปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผ้าไหมของชาวบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เริ่ม
ส่งเสริมอย่างจริงจังต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี ๕ มีการจัดต้ังสถานีเล้ียงไหมปลูกหม่อนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ มีการ
เสด็จตรวจเย่ียมไหมบุรีรัมย์ โดยกรมหมื่นพิชัยมหิตโรดม พระราชโอรส ล่าดับท่ี ๓๘ อธิบดีกรมช่าง
ไหมคนแรก ท่ีระหว่างทางท่ีเสด็จทรงแต่งเพลง “ลาวด่าเนินเกวียน” ขึ้น ปัจจุบันเรียกว่า “เพลงลาว
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ดวงเดือน” จึงเป็นเพลงท่ีมีต่านานเกี่ยวข้องกับไหมบุรีรัมย์  สมเด็จกรมพระยาด่ารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ก็ได้เสด็จตรวจเยี่ยมไหมท่ีหน่วยพุทไธสง และต้ังท่ีพักท่ีบริเวณท่ีต้ังโรง
เล้ียงไหมพุทไธสง (บริเวณโรงพยาบาลพุทไธสงในปัจจุบัน) มีการต้ังโรงสาวไหมข้ึน ณ ท่ีว่าการอ่าเภอ
และศาลาวัดในพื้นท่ีนาโพธิ์ พุทไธสง เพื่อสอนให้กุลบุตรกุลธิดารู้จักท่าไหมครบวงจร และกรมช่าง
ไหมได้ย้ายการทดลองเล้ียงไหมจากกรุงเทพฯมาสมทบกับหน่วยเมืองพุทไธสง ท่าให้ ไหมบุรีรัมย์มี
ช่ือเสียงต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ.๒๕๒๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้รับ
เอากลุ่มทอผ้าไหมนาโพธิ์เป็นสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์  ในปี ๒๕๔๒ มีการ
ก่อสร้างศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอ่าเภอนาโพธิ์  เพื่อรองรับแผนงานด้านการพัฒนาอาชีพตามโครงการ
ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งท่ีอ่าเภอนา
โพธิ์ ซึ่งทรงเสด็จเย่ียม จ่านวน ๕ ครั้ง จึงยกระดับฝีมือทอผ้าชาวบุรีรัมย์ให้ดียิ่งขึ้นเป็นต้นมา (สมาคม
ท่องเท่ียว จังหวัดบุรีรัมย์, 2556) 
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1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทอผ้าไหมมัดหม่ี 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอผ้าไหมมีดังนี้ 

ภาพท่ี 8 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ทอผ้าไหมมัดหมี่ 
 



  14 

2. ข้อมูลด้านการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

2.1 หมู่บ้านเมืองน้อย 

 บ้านเมืองน้อย ต้ังอยู่ใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นโดยนายเล่ือน นายสอน นาย
ไพร เป็นผู้น่ากลุ่มคนอพยพมาจากบ้านหนองแปน อ่าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามเมื่อปี 
พ.ศ. 2442 โดยต้ังหมู่บ้านติดกับหนองน้่าช่ือ หนองเมืองน้อย จนเกิดเป็นหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นมา ซึ่ง
อยู่ห่างจากตัวอ่าเภอ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันบ้านเมืองน้อย มีพื้นท่ี ประมาณ 35 ไร่ ท่ีท่าการเกษตร 
2,768 ไร่ มีคุ้มบ้านท้ังหมดจ่านวน 10 คุ้ม ควบคุมดูแลโดยผู้ใหญ่บ้านของแต่ละคุ้ม และมีครัวเรือน
ท้ังหมดจ่านวน 182 ครัวเรือน ประชาการท้ังหมด 453 คน มีผู้น่าชุมชนคือ นางมณี ส่าเภาเงิน ก่านัน
ต่าบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์จ.บุรีรัมย์  

ภาพท่ี 9  แผนท่ีหมู่บ้านเมืองน้อย 
ภาพท่ี 10  ทางเข้าหมู่บ้านเมืองน้อย 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 
 หมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” จนได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่น 
รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ่าเภอ ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนชุมชน พึ่งพาตนเอง
ต้นแบบของอ่าเภอนาโพธิ์ และได้รับรางวัลอันดับท่ี 3 ระดับประเทศในโครงการ 9101 ตามรอยเท้า
พ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งคนในหมู่บ้านเมืองน้อยเน้นหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการด่าเนินชีวิต อาชีพหลักของคนในชุมชนคือการ ท่าไร่ ท่านา และอา- 
ชีพรองคือการจักสานและทอผ้าไหมเพื่อจ่าหน่าย คนในชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาตัวเองมากท่ีสุด ต้ังแต่
อาชีพ อาหารการกิน ความเป็นอยู่ หรืออื่นๆ เมื่อว่างเว้นจากฤดูการท่านา ชาวบ้านจะปลูผักตาม
ฤดูกาล เช่นปลูกแตงโมและข้าวโพด ส่วนผักท่ีปลูกเพื่อใช้กินในครัวเรือนจะปลูกทุกฤดูเช่น ต้นหอม 
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คะน้า พริก กระเทียม ผักชี เป็นต้น หมูบ่้านเมืองน้อยเป็นหมู่บ้านท่ีค่อนข้างแห้งแล้ง ถึงแม้จะมีหนอง
น้่าแต่ในช่วงฤดูร้อน น้่าในหนองก็จะแห้งจึงไม่สามารถปลูกข้าวได้ตลอดปีเพราะการท่านาข้าวนั้นต้อง
ใช้น้่าเป็นจ่านวนมาก ชาวบ้านจึงปลูกพืชอื่นๆทดแทนและเป็นพืชท่ีใช้น้่าไม่มากเท่ากับการปลูกข้าว  
 ในชุมชนชาวบ้านให้ความส่าคัญในเรื่องของการเกษตรเป็นอย่างมาก ทุกครัวเรือนจะมีแปลง
ผักเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวท่ีใช้รับประทานเป็นอาหารหลักของครอบครัว ส่วนผักท่ีเหลือจากการ
รับประทานแล้วจึงน่าไปจ่าหน่ายเพื่อหารายได้เสริม ส่วนบ้านใดท่ีไม่มีพื้นท่ีในการท่าแปลงผัก ใน
หมู่บ้านจะมีพื้นท่ีส่วนรวมท่ีจัดสรรไว้ให้เพื่อให้ชาวบ้านใช้ปลูกผักของตน โดยใครสามารถมาใช้ก็ได้ 
และยังมีหนองน้่าสาธารณะประโยชน์  โรงปุ๋ยอินทรีชีวภาพ เพื่อให้ชาวบ้านได้ท่าการเกษตร 
นอกเหนือจากอาชีพหลักคือการท่าการเกษตรแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ยังมีอาชีพทอผ้าเกือบทุก
ครัวเรือนเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทาง หมู่บ้านเมืองน้อยนอกจากจะขึ้นช่ือเรื่องของ การ เก ษ ต ร
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังมีช่ือเสียงในเรื่องของการทอผ้าภายใต้กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย
อีกด้วย  

ภาพท่ี 11 สวนเกษตรสาธารณประโยชน์ 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 
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ภาพท่ี 12 หนองแห้วสาธารณประโยชน์ 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 

ภาพท่ี 13 แปลงผักปลอดสารพิษ 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 
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  2.1.1 ผักท่ีปลูกตามฤดูกาล 
  ชาวบ้านบ้านเมืองน้อยปลูกผักตลอดท้ังป ี ในช่วงท่ีไม่ได้ท่านา จะปลูกแตงโมและ
ข้าวโพด ในแต่ละปีจะท่านาเพียง 1 ครั้ง ส่วนใหญ่ท่าเพื่อปลูกให้ได้ข้าวมารับประทานในครัวเรือนเป็น
หลัก หลังจากนั้นจะปลูกข้าวโพดเพื่อน่ามารับประทาน เล้ียงสัตว์และจ่าหน่าย เหตุท่ีปลูกข้าวโพดนั้น
มาจากเหตุผลหลายประการ 1 คือ ปัญหาของความแห้งแล้งท่ีพบได้ทุกๆปีใน จ.บุรีรัมย์ 2 คือ เพื่อลด
ปริมาณข้าวตามนโยบายแก้ปัญหาข้าวล้นตลาดราคาตกต่่า เป็นต้น และอีกท้ังรากและต้นตายของ
ข้าวโพดยังเป็นปุ๋ยอย่างดีอีกด้วย หลังจากฤดูของการปลูกข้าวโพดนั้น ชาวบ้านจะปลูกแตงโมจ่าหน่าย 
ว่ากันว่าหากไป จ.บุรีรัมย์แล้วพูดถึงแตงโม ต้องนึกถึงบ้านเมืองน้อย เพราะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
บ้านเมืองน้อยคือแตงโมท่ีหวานอร่อยและไร้ยาฆ่าแมลง นอกจากการปลูกพืชในทุ่งนาแล้ว ชาวบ้านยัง
ปลูกบ้านสวนครัวทุก เนื่องจากอยู่ห่างไกลตลาดจึงจ่าเป็นต้องปลูกผักเล้ียงสัตว์เพื่อน่าส่ิงเหล่านั้น
ด่ารงชีวิต  

ภาพท่ี 14 ผักท่ีปลูกตามฤดูกาล 
 

2.2 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อย 

 ผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท่ีกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อย ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพ
บุรุษสู่รุ่นลูกหลาน ต้ังแต่เริ่มต้ังชุมชนเมื่อประมาณ ๑๐๐ กว่าปีมาแล้ว เดิมทีนั้นหมู่บ้านอยู่ห่างไกล
จากตัวเมือง การเดินทางยากล่าบาก ฐานะยากจนจึงต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ชาวบ้าน จึงผ้าไหม
ส่าหรับใช้เองภายในครอบครัวและใช้แลกเปล่ียนส่ิงของ  ปัจจุบันนี้ยุคสมัยเปล่ียนแปลงไป ค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือนเพิ่มข้ึน ชาวบ้านเมืองน้อย จึงอาศัยความช่านาญในการทอผ้า ผลิตผ้าไหมเป็นอาชีพ
เสริมภายในครอบครัวและมีการคิดค้นรูปแบบลวดลายสีสันขึ้นมาใหม่อยู่เสมอเพื่อความทันสมัยและ
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เป็นท่ีต้องการของตลาดและยังรักษาลวดลายเอกลักษณ์ของหมู่บ้านคือ ผ้าช่ินตืนแดง และยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP (หนึ่งต่าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ของชุมชน ยังรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี 
จากอดีตท่ีเคยย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก เข ครั่ง และมะเกลือใช้เปลือกต้นกล้วยมัดลาย ท่าให้ผ้าท่ีทอมี
สีให้เล็กน้อยและผลิตได้ทีละไม่มาก เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2510 ชาวบ้านจึงหันมาใช้สีเคมีแทนสี
ธรรมชาติ 
 บ้านเมืองน้อยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นประมาณ ร้อยละ 70 เช่น เส้นไหม วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ทอกผ้า แรงงานท้ังหมดในชุมชน สมาชิกท้ังหมดในหมู่บ้านจ่านวน 57 คน เป็นก่าลังส่าคัญของ
บ้านเมืองน้อย สามารถผลิตผ้าไหมได้ทุกประเภทได้ 500 เมตร ภายในเดือนหนึ่ง มีรายได้ประมาณ 
3,000 - 5,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัวหลังหักค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นรายได้ท่ีท่าให้ชาวบ้าน ไม่
เดือดร้อน มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ (ภูมิปัญญาไทย, 2561) 

ภาพท่ี 15 รายช่ือสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 24 มกราคม 2560) 

 
  2.2.1 ราคาจ่าหน่ายผ้าไหม 
  - ผ้าโสร่งไหม ผืนละ 1,500 บาท  
  - ผ้าไหมมัดหมี่ผืนละ 1,400 บาท 
  - ผ้าไหมพื้นเรียบเมตรละ 600 บาท 
  - ผ้าไหมมัดหมี่ชุด เมตรละ 2,800 บาท 
  - ผ้าไหมมัดหมี่เชิงแดง ผืนละ 1,700 บาท (บุญเกิด พริ้วไธสง, 2560) 
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ตารางท่ี 1 สรุปท่ีมาและเหตุการณ์ส่าคัญของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์ 

ระยะเวลา 

(ปี พ.ศ.) 

เหตุการณ์ส าคัญ 

ปี พ.ศ. 2542 ก่อตั้งกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย ซึ่งเดิมทีนั้นคือกลุ่มสตรีทอผ้าไหม 

 

ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทอผ้าไหมจากองค์การบริหารส่วนต่าบล (อ.บ.ต.) 
ต.ศรีสว่าง เป็นจ่านวนเงิน 8,884 บาท และหลังจากนั้นก็ได้รับงบสนับสนุนเพิ่ม
อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท 

 

ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว 

ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัล OTOP 3 ดาว 

ปี พ.ศ. 2551 OTOP ได้มาบันทึกภูมิปัญญาชาวบ้าน วิธีการฟอกย้อม การทอ และประวัติความ
เป็นมาของกลุ่ม 

 

ปี พ.ศ. 2552 ได้เป็นวิสาหกิจชุมชน 

 

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณ 720,000 เป็นค่าแรงและค่าวัสดุ เพื่อให้ชาวบ้านได้ท่าผ้าไหม
เพื่อจ่าหน่าย 

 

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลอันดับท่ี3 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 

ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณพัฒนาผ้าไหม โครงการ 9102 ตามรอยเท้าพ่อ 2.5 ล้านบาท 
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2.3 ผ้าไหมมัดหม่ีลาย “ขอดอกจ าปา” 

 ผ้ามัดหมี่ เป็นการทอผ้าอย่างหนึ่งท่ีมีการสร้างลวดลายก่อนท่ีจะท่าการย้อมสี การท่าลายผ้า
มัดหมี่เป็นการเอาเชือกมามัดด้ายหรือมัดเส้นไหมตามลวดลายท่ีได้ออกแบบไว้  การมัดและย้อมลาย
จะมีการท่าท้ังเส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรือท่ีเรียกว่าแนวพุ่ง มีการสันนิษฐานว่าการมัดลายใน
แนวยืนน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และจากการสืบค้นมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจาก
ประเทศอินเดีย โดยในสมัยโบราณท่ีมีการค้าขายกันและติดมากับสินค้าอื่น 
 การทอผ้ามัดหมี่โบราณนิยมการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ เช่น สีแดงจากครั่ง สีน้่าเงินจากคราม 
เป็นต้น ส่วนผ้าไหมมัดหมี่จะนิยมท่าในกลุ่มไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเส้นทางการรับ
แบบอย่างของผ้ามัดหมี่ คือจากอินเดีย ผ่านมาทางอินโดนีเซียและกัมพูชาหรือเขมร ดังท่ีเราจะเห็นได้
ว่าผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ จะเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นแบบเขมรอย่างเห็นได้ชัด  
 ผ้ามัดหมี่ลาย “ขอดอกจ่าปา” เป็นผ้าท่ีถูกพบและทราบประวัติว่ามีอายุมากถึง 100 ปี ซึ่ง
ค้นพบในหมู่บ้านเมืองน้อย จึงเรียกได้ว่าเป็นลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเมืองน้อย แต่ไม่ได้มี
หลักฐานท่ีชัดเจน ซึ่งทอขึ้นโดยพี่สาวของ ยายหลวย พลแสน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ปัจจุบันยายหลวยจึง
เป็นเจ้าของผ้าผืนนี้ ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากพี่สาว ลวดลาย (Pattern) นอกจากจะท่าให้เกิด
ความสวยงาม เกิดมิติ ความชัดเจนแล้วลวดลายท่ีเกิดขึ้นควรจะเป็นลวดลายท่ีสัมพันธ์กับท้องถิ่น มี
ความเกี่ยวเนื่องกับประเพณี วัฒนธรรมหรือสามารถบ่งบอกเรื่องราวได้ (อนุชา แพ่งเกษร, 2555) 

ภาพท่ี 16 ผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอดอกจ่าปา” ถือโดย นางบุญเกิด พริ้วไธสง หัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหม
มัดหมี่บ้านเมืองน้อย 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 29 ธันวาคม 2560) 
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 ลาย ขอจ่าปานั้น ค่าว่า “ขอ” ในภาษาอีสาน หมายถึง โค้งงอ ท่ีมีลักษณะเหมือนตะขอ ลาย
ขอ ดอกจ่าปาจึงมาจาก กิ่งก้านท่ีมีความโค้งงอของต้นจ่าปา จากค่าบอกเล่า เล่าว่าลายขอดอกจ่าปา
เกิดจากการเลียนแบบต้นจ่าปาในวัดท่ีอยู่ใกล้บริเวณบ้านผู้ทอ ซึ่งทอขึ้นเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจ่าวัน 
เมื่อก่อนครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีเงินพอส่าหรับการซื้อเส้ือผ้าท่ีสวยงาม จึงใช้หม่อนไหมท่ีตน
เล้ียงมาทอผ้าไหมเพื่อสวมใส่ด้วยฝีมือท่ีประณีต ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยการเก็บตีนดาวด้วยวิธีการ
ขิด อย่างละเอียดสวยงาม ซึ่งวิธีนี้ในปัจจุบันไม่มีใครท่าแล้ว เนื่องจากมีความยากในการท่าและต้องใช้
เวลามาก เพราะปัจจุบันยุคสมัยเปล่ียนไป ชาวบ้านก็เปล่ียนแปลง มีเรื่องของการใช้จ่ายเข้ามามากขึ้น 
ชาวบ้านจึงเน้นท่าเพื่อจ่าหน่ายมากกว่าการท่าเพื่อสวมใส่เอง จึงท่าผ้าในรูปแบบท่ีใช้เวลาน้อย ไม่
ยุ่งยากมากเพื่อประหยัดเวลาในการผลิต 

ภาพท่ี 17 ถอดแบบลาย “ขอดอกจ่าปา” 
 
 ลายประกอบ คือลวดลายพื้นฐานท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอยู่แล้วในภาคอีสาน เป็นลวดลายท่ีใช้
ประกอบรวมกับลายท่ีชาวบ้านคิดขึ้น โดยจะมีช่ือท่ีขึ้นต้นลายด้วยค่าว่าขอเช่น ลายขอเชิงเทียน คือ
ลาย ขอ ผสมกับลาย เชิงเทียน เป็นต้น โดยผ้าไหมมัดหมี่ลายขอ ดอกจ่าปาใช้ลายประกอบเป็นลาย 
“ขอ” หรือ “ลายตะขอ” ซึ่งพบมากในลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ 
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ภาพท่ี 18 ถอดแบบลายประกอบ “ลายขอหรือตะขอ” 
 

 เทคนิค ท่ีใช้ในการท่าผ้าไหมมัดหมี่ลายขอดอกจ่าปาแยกออกเป็น 3 เทคนิค  
 1.เทคนิคการมัดหมี่ คือการมัดเส้นไหมแล้วน่าไปย้อมสี เพื่อให้เกิดเป็นลาย โดยจะพบในการ
ทอผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสานในจังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ฯลฯ ภาคอื่นเช่นจังหวัด 
อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลวดลายของผ้ามัดหมี่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวของเส้นด้ายพุ่ ง 
เนื่องจากกระบวนการย้อมสีจะใช้เชือกฟาง ซึ่งสมัยก่อนจะใช้ปอกล้วย น่ามามัดเส้นพุ่งท่ีท่าจากฝ้าย
หรือไหมให้ได้ลวดลายตามท่ีต้องการ จุ่มลงไปในสีย้อม สีจะวิ่งไปตามช่องว่างของเส้นด้ายท่ีไม่ได้ถูก
มัด จนเกิดเป็นลวดลาย  
 2. เทคนิคการทอ การทอผ้าไหมมัดเป็นนั้นเป็นการทอ2ตะกอเท่านั้นไม่มีความซับซ้อน แต่
ความยากอยู่ท่ีการวางลาย ผู้ทอต้องมีสายตาท่ีดีและมีความช่านาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากขณะทอ
จะต้องวางลายให้ตรงตามแบบท่ีมัดหมี่เอาไว้ และการทอนั้นควรจะเพิ่มเส้น เพื่อให้ลายหมี่ชัดเจนมาก
ขึ้นไม่ท่าให้สีกลืนกันเกินไป 
 3. เทคนิคการขิด คือการขัดท่าให้เกิดการซ้อนกันของเส้นด้าย 2 กลุ่ม คือ เส้นด้ายพุ่งและ
เส้นยืนท่าให้เกิดเป็นลาย ซึ่งเทคนิคนี้ในภาคอีสานนั้นมักจะท่าในส่วนของตีนซิ่น ซึ่งเป็นวิธีท่ีมีความ
ยุ่งยากและใช้เวลามาก 
 สี การย้อมสี เป็นการย้อมสีธรรมชาติ โดยผ้าลายขอดอกจ่าปามีสีแดง สีธรรมชาติท่ีใช้ย้อม
คือสีแดงจากครั่ง ซึ่งการย้อมครั่งมีมานานต้ังแต่บรรพบุรุษ  สีจากครั่งย้อมได้ต้ังแต่สีชมพูจนไปถึงแดง
เข้ม ครั่งเป็นแมลง การสกัดน้่าสีครั่ง เราต้องต่าครั่งให้ละเอียดแล้วนวดด้วยน้่าร้อนจัด ครั่งเมื่อโดนน้่า
ร้อนจะคลายตัวเป็นตังเมหลังจากนั้นให้นวดหลายๆครั้งจนน้่าใสเหลือแต่ขี้ครั่ง แล้วน่ามาย้อม ซึ่งการ
น่ามาย้อมนั้น ในสมัยก่อนการย้อมครั่งมีความเช่ือท่ีว่าห้ามย้อมสีในวันพระ หรือในขณะย้อมนั้นห้าม
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ให้พระ หรือผู้หญิงท้องเดินผ่านถ้าหากเกิดเช่นนั้นจะท่าให้สีท่ีย้อมไม่กินผ้า หรือท่าให้ผ้าไหมย้อมสีไม่
ติดนั้นเอง การย้อมสีในสมัยนั้นชาวบ้านจึงต้องย้อมสีในท่ีท่ีไม่มีผู้คนพลุกพล่าน หรือน่าไปย้อมในป่า 
การย้อมสีธรรมชาติ นอกจากจะใช้ครั่งย้อมแล้วยังมีวัสดุธรรมชาติอีกหลายชนิด เช่น เปลือกมังคุด ใบ
ยูคาลิปตัส เปลือกมะพร้าว แก่นประดู่ แก่นสะเดา เปลือกต้นเพกา เป็นต้น  
  ปัจจุบันผ้าไหมมัดหมี่ลายขอดอกจ่าปาก็ยังเป็นท่ีนิยมของคนท่ัวไป หมู่บ้านอื่น
บริเวณใกล้เคียงก็ทอลายขอดอกจ่าปาอย่างแพร่หลาย ลายขอดอกจ่าปาจึงมองไม่เห็นว่าเป็นเอก- 
ลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อยอีกต่อไป ส่วนสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อยนั้น ลาย
ส่วนใหญ่มักจะทอตามลายท่ีมีตามท้องตลาด ลายใดท่ีลูกค้านิยม ก็จะทอลายนั้น ไม่มีลาย เทคนิค 
หรือวัสดุอะไรท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน อีกท้ังชาวบ้านหมู่บ้านเมืองน้อยยังไม่มีความสามารถในการ
คิดและออกแบบลวดลายข้ึนมาใหม่ จึงมีแค่ความหนาแน่นของผืนผ้าท่ีโดดเด่น และชัดเจน 

3. ข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 

3.1 การย้อมสีธรรมชาติ 

 การย้อมสีธรรมชาติ คือการน่าวัสดุธรรมชาติจ่าพวกพืชมาสกัดเพื่อให้ได้สีด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น การต้ม การแช่ การค้ัน การบีบ หรือการต่า เป็นต้น หลังจากได้สีท่ีสกัดแล้วจึงน่าสีท่ีได้มาเข้า
กรรมวิธีในการย้อมเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายต่อไป โดยไม่มีสารเคมีเจือปน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีท่ีท่ากันมาต้ังแต่
โบราณ ปัจจุบันยังมีบ้างแต่ไม่มากนักเพราะมีกรรมวิธีท่ียุ่งยาก ชาวบ้านจึงหันไปใช้สีสังเคราะห์แทน
การใช้สีธรรมชาติ เนื่องจากมีสีท่ีสดและย้อมง่ายใช้เวลาไม่มาก  โดยปกติแล้วพืชแต่ละชนิดมัก 
จะมีสีอยู่แล้วในตัว ซึ่งสีของพืชนั้นก็จะบ่งบอกสีท่ีภายนอกเลย เช่น ใบไม้ท่ีมีสีเขียว สีท่ีได้จากพืชนั้นก็
จะมีสีเขียว พืชส่วนมากมีสีแต่มีเพียงพืชบางชนิดเท่านั้นท่ีจะมีสีท่ีสามารถน่ามาย้อมแล้วติดคงทน สีไม่
หลุดเมื่อน่าไปซักและสวมใส่ หรือพืชบางชนิดท่ีมีสารท่ีเรียกว่า สารฝาด หรือ แทนนิน สารแทนนินจะ
มีอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชท่ีมีรสฝาดและขม เช่น ลูกหมาก เปลือกเพกา เปลือกสีเสียด เปลือกผล
ทับทิม เปลือกประดู่ ใบยูคา ใบเหมือดแอ เป็นต้น ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติช่วยให้สีติดกับเส้นด้าย
ได้ดีขึ้น และพืชท่ีนิยมน่าไปย้อมไหมหรือฝ้ายมีดังนี้คือ 
 กลุ่มพืชที่ให้สีเขียว ได้แก่ ใบข้ีเหล็ก  ใบมะลิ  ใบจามจุรี ใบฟ้าทะลายโจน ใบสมอป่า เปลือก
ต้นเพกา ใบแค ใบสะเดา ใบยูคาลิปตัส ใบฝรั่ง  
 กลุ่มพืชที่ให้สีด า ได้แก่ มะเกลือ เหง้ากล้วย กระบก เปลือกเงาะโรงเรียน 
 กลุ่มพืชที่ให้สีแดงหรือแดงอมส้ม ได้แก่ ครั่ง รากยอ ใบเทียนกิ่ง แก่นฝาง 
 กลุ่มพืชที่ให้สีเหลือง ได้แก่ แก่นขนุน ดอกดาวเรือง 
 กลุ่มพืชที่ให้สีม่วงและชมพู ได้แก่ ลูกหว้า เปลืองมังคุด 
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 กลุ่มพืชที่ให้สีน้ าตาล ได้แก ่เปลือกประดู่ เปลือกมะพร้าว 
 
 พืชแต่ละชนิดท่ีน่ามาย้อมใช้เส้นใยธรรมชาติมีการติดสีและคงทนต่อการขัดถูหรือแสงไม่
เท่ากันขึ้น อยู่กับองค์ประกอบภายในของพืชและเส้นใยท่ีน่ามาใช้ย้อม จึงมีการใช้สารประกอบต่างๆ 
มาเป็นตัวช่วยในการท่าให้เส้นใยดูดซับสีให้สีเกาะเส้นใยได้แน่นขึ้น มีความทนทานต่อแสง และการขัด
ถูเพิ่มข้ึน ซึ่งเรียกว่า สารช่วยย้อม และสารช่วยให้สีติด สารเหล่านี้นอกจากจะเป็นตัวจับยึดสี และเพิ่ม
การติดสีในเส้นใยแล้วยังช่วยเปล่ียนเฉดสีให้เข้มจาง หรือสดใส สว่างขึ้น 
สารช่วยย้อม หรือ สารกระตุ้นสี เป็นสารท่ีช่วยให้สีติดกับเส้นด้ายดีขึ้นและเปล่ียนเฉดสีธรรมชาติให้
เปล่ียนแปลงไปจากสีเดิม ในสมัยโบราณจะใช้การเติมมูลหรือปัสสาวะสัตว์ลงไปในถังย้อม ปัจจุบันมี
การใช้สารท่ีได้จากท้ังสารเคมีและสารธรรมชาติดังนี้ 
 

3.1.1 สารช่วยย้อมเคมี (มอร์แดนท์) หมายถึง วัตถุธาตุท่ีใช้ผสมสีเพื่อให้สีติดแน่น
กับผ้าท่ีย้อมได้แก่   

 - สารส้ม (มอร์แดนท์อลูมิเนียม) จะช่วยจับยึดสีกับเส้นด้ายและ ช่วยให้สีสด สว่างขึ้น 
 - จุนสี (มอร์แดนท์ทองแดง) ช่วยให้สีติดและเข้มขึ้น ใช้กับการย้อม สีเขียว-น้่าตาล 
ข้อแนะน่าส่าหรับการใช้มอร์แดนท์ทองแดง คือ ไม่ควรใช้ในปริมาณท่ีมากเกินไปเพราะจะท่า
ให้เกิดการตกค้าง ของทองแดงในน้่าท้ิงหลังการย้อมได้ 
- เฟอรัสซัลเฟต (มอร์แดนท์เหล็ก) เหล็กจะช่วยให้สีติดเส้นด้ายและช่วยเปล่ียนเฉดสี
ธรรมชาติเดิมจากพืชเป็นสีโทน เทา–ด่า ซึ่งมอร์แดนเหล็กมีข้อดี คือ สามารถควบคุมปริมาณ
การใช้ได้ แต่มีข้อควรระวังคือไม่ควรใช้ในปริมาณท่ีมากเกินไปเพราะเหล็กจะท่าให้เส้นด้าย
เป่ือย 

3.1.2 สารช่วยย้อมธรรมชาติ (มอร์แดนท์ธรรมชาติ) หมายถึง สารประกอบน้่าหมัก
ธรรมชาติ ท่ีช่วยในการยึดสีและบางครั้งท่าให้เฉดสีเปล่ียน ได้แก่ 
- น้่าปูนใส ได้จากการน่าปูนที่ใช้เค้ียวหมากมาผสมน้่า และท้ิงให้ตกตะกอน แล้วจึงน่าเอาน้่า
ใสๆท่ีได้จากการตกตะกอนมาใช้จะท่าให้สีท่ีย้อมมีความเข้มขึ้น หรือจจะได้เฉดสีท่ีเปล่ียนไป 
- น้่าด่าง หรือน้่าขี้เถ้า ได้จากการน่า ส่วนต่างๆ ของกล้วย ต้นผักขม เปลือกของผลนุ่น กาก
มะพร้าวที่แห้งแล้วมาเผาให้ไหม้จนเกิดเป็นขี้เถ้า แล่าน่ามาใส่น้่าให้ขี้เถ้าตกตะกอนแล้วจะได้
น้่ามาใช้ในการย้อมผ้า สีท่ีได้จะออกโทนสีเทา เช่นย้อมสีเขียวแล้วน่ามาล้างกับน้่าด่างจะได้สี
เขียวเทา 
- กรด ได้จากพืชท่ีมีรสเปรี้ยว เช่น น้่ามะนาว น้่าใบหรือฝักส้มป่อย น้่ามะขามเปียก น้่า
มะกรูด 
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- น้่าบาดาล หรือ น้่าสนิมเหล็ก จะใช้น้่าบ่อบาดาลท่ีเป็นสนิม หรือน่าเหล็กไปเผาไฟให้แดง
แล้วน่าไปแช่ในน้่า ท้ิงไว้ 3 วันจึงน่าน้่าสนิมมาใช้ได้ 
- น้่าโคลน เตรียมจากโคลนใต้สระ หรือบ่อท่ีมีน้่าขังตลอดปี ใช้ดินโคลนมาละลายในน้่าเปล่า
สัดส่วนน้่า 1 ส่วนต่อดินโคลน 1 สีท่ีได้จะเข้มข้ึนหรืออาจจะได้สีเทาเข้ม 

ภาพท่ี 19 สารช่วยย้อม 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
3.1.3 สารช่วยให้สีติด ในการย้อมสีธรรมชาติมีการใช้สารช่วยให้สีติดเส้นด้าย โดย 

สารดังกล่าวจะใช้ย้อมเส้นด้ายก่อนการย้อมสี หรือใช้ผสมในน้่าสีย้อม 

   - สารฝาด หรือ แทนนิน สารแทนนินจะมีอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชท่ีมีรสฝาดและขม 
เช่น ลูกหมากเปลือกเพกา เปลือกสีเสียด เปลือกผลทับทิม เปลือกประดู่ ใบยูคา ใบเหมือด
แอ เป็นต้น ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติช่วยให้สีติดกับเส้นด้ายได้ดีขึ้น โดยการต้มสกัด น้่าฝาด 
หรือแทนนินจากพืชดังกล่าว แล้วน่าเส้นด้ายต้มย้อมกับน้่าฝาดก่อน จากนั้นจึงน่าเส้นด้ายไป
ย้อมกับน้่าสีย้อมอีกครั้ง 

   - โปรตีนจากน้่าถั่วเหลือง ใช้ต้มกับเส้นด้ายก่อนการย้อมสีเพื่อช่วยในการเพิ่มโปรตีน
บนเส้นด้ายท่าให้สามารถย้อมสีติดได้ดีมากขึ้น ทางญี่ปุ่นจะชุบฝ้ายไหมด้วยน้่าถั่วเหลืองก่อน
เสมอ โดยแช่ไว้ 1 คืน 

   -เกลือแกงจะใช้ผสมกับน้่าสีย้อมเพื่อช่วยให้สีติดเส้นด้ายได้ง่ายข้ึน 
  3.1.4 การใช้สารช่วยย้อมในการย้อมผ้ามี 3 วิธี คือ 

  - การใช้ก่อนการย้อมสี ซึ่งต้องน่าเส้นด้ายไปชุบสารช่วยย้อมก่อนน่าไปย้อมสี 
ธรรมชาติ 

 - การใช้พร้อมกับการย้อมสี เป็นการใส่สารช่วยย้อมไปในน้่าสีแล้วจึงน่าเส้นด้ายลง 
ย้อม 

  - การใช้หลังย้อมสี น่าเส้นด้ายไปย้อมสีก่อนแล้วจึงน่าไปย้อมกับสารช่วยย้อม 

โคลน 
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3.2 การทอผ้าไหมมัดหม่ี 

  3.2.1 การเตรียมเส้นยืน 
  - น่าเส้นไหมมาฟอกด้วยน้่าด่างเพื่อล้างกาวไหม ท่าให้เส้นไหมอ่อนลง นุ่ม 

ขึ้นและท่าให้ย้อมสีติดและสวยงามไม่ด่าง 
 - ล้างเส้นไหมให้สะอาดในน้่าสะอาดท่ีไม่มีสารท่าปฏิกิริยาท่ีท่าให้เส้นไหม
เปล่ียนสี   

- เมื่อได้เส้นไหมท่ีฟอกกาวไหมออกแล้วไปย้อมสีท่ีเตรียมไว้ 
- ต้มไหมในน้่าท่ีเตรียมไว้ประมาณ 1 ช่ัวโมงแล้วจึงน่าขึ้นมาบิดให้หมาด 
- น่าเส้นไหมไปล้างในน้่าสะอาดและน่าไปผ่ึงในร่มให้แห้ง 

 
3.2.2การเตรียมเส้นพุ่ง(การมัดหมี)่และการย้อมไหม 

 - น่าเส้นไหมท่ีฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปตีเกรียวเนื่องจากเส้นไหมผ่านการ
ฟอกจะแตกไม่กลมน่าไปใส่เครื่องโยกเพื่อแยกเส้นไหมเป็นกลุ่ม หรือชาวบ้านเรียก
เป็นล่าหรือข้อส่าหรับมัดให้เกิดลวดลายสวยงาม 
 - น่าไหมท่ีโยกเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่อุปกรณ์สร้างลายหมี่ท่ีเรียกว่าโฮงหมี่จัด
ไหมให้ได้ระเบียบ ใช้เชือกฟางมัดลายตามแบบท่ีต้องการ น่าเส้นไหมท่ีมัดลายเสร็จ
แช่น้่าท้ิงไว้ประมาณ๕-๑๐นาทีเพื่อให้ไหมอิ่มตัว 
 - ใส่น้่าสะอาดในภาชนะเคลือบข้ึนต้ังไฟกลาง ๆ พออุ่น ตักน้่าใส่ภาชนะน่า
สี(เคมี)ท่ีต้องการลงละลาย คนให้สีแตกเป็นเนื้อเดียวกัน น่าไหมท่ีแช่น้่าบิดน้่าออก
พอหมาด ลงแช่ในน้่าสี ชุบไหมให้ติดสีแล้วน่าขึ้นต้มไฟ ๙๐-๙๕ องศาเซลเซียส 
ประมาณ ๑๐-๒๐ นาที น่าไปล้างให้สะอาดแล้วน่าเส้นไหมบิดน้่าสีออกน่าไปผ่ึงในท่ี
ร่มให้แห้ง 
 - น่าเส้นไหมมัดหมี่ท่ีแห้งแล้ว ใส่เข้ากับแบบสร้างลายหมี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อ
แกะเชือกฟางท่ีมัดออกจะได้เส้นไหมท่ีมีสีและลายตามท่ีมัด 
 - น่าไหมมัดหมี่ท่ีแกะเชือกฟางแล้วไปตีเกรียวแล้วกรอเส้นไหมใส่หลอดด้าย 
 - หากย้อมด้วยสีธรรมชาติ ขั้นตอนคล้ายกับการย้อมด้วยสีเคมี แต่จะต้อง
เตรียมสีเอง ซึ่งได้จาก เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ หรือรากไม้ น่ามาทุบหรือหั่นให้
ละเอียดแล้วแต่ความหยาบของวัสดุ แล้วน่าไปต้น เค่ียวให้ได้ท่ีแล้วน่าเส้นไหมลงไป
ย้อม ซึ่งต้องใช้เวลาในการต้ม  
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  3.2.3การทอผ้า 
  - น่าเส้นยืนท่ีต่อเข้ากับฟืมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใส่กี่ทอ ผูกมัดไว้ให้เส้น 

ไหมตึง  จัดเส้นไหมให้เป็นระเบียบ 
 - น่าเส้นพุ่งท่ีกรอใส่หลอดแล้วใส่ในอุปกรณ์สอดเส้นพุ่งท่ีเรียกว่ากระสวย 
 -  ใช้เท้าเหยียบเชือกฟืมข้างล่างท่ีมีอยู่ ๒ เส้น (ต้องเหยียมทีละเส้นต่อการ
สอดหนี่งครั้งสลับกันไป)เพื่อให้เส้นฟืมแยกเส้นยืนออกเป็นช่อง สอดกระสวยที่มีเส้น
พุ่งอยู ่ ผลักไปให้ทะลุออกอีกฝ่ังหนึ่งและยกเท้าออก 
 - จัดเส้นหมี่ท่ีมีลายให้เข้าท่ี เมื่อเส้นไหมเข้าท่ีแล้วใช้เท้าเหยียบเชือกฟืม ๒ 
เท้าพร้อมกัน พร้อมกับใช้มือกระทบฟืมเข้าใส่เส้นไหมแรง ๆ และสม่่าเสมอ เพื่อให้
เส้นไหมแน่น 
 - ท่าตามข้ันตอนท่ี ๓-๔ ต่อไปเรื่อย ๆ จะได้ผ้าไหมตามลายและสีท่ีต้องการ 

 

3.3 วิธีการออกแบบลายผ้ามัดหม่ี 

   ผ้าไหมมัดหมี่เป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอย่างหนึ่งท่ีนิยมท่ากันมาช้านาน ลวดลายของผ้า
ไหมมัดหมี่นั้นส่วนใหญ่เกิดจากวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ บางลวดลายเช่ือมโยงกับคติและความ
เช่ือท่ีนับถือกันมา บางลายปรากฎอยู่ในศิลปะอื่น ๆ เช่น จิตรกรรมฝาผนัง หรือสถาปัตยกรรม ส่ิงของ
เครื่องใช้ ลวดลายในต่านานพื้นบ้าน หรือในวรรณคดี บางลายต้ังช่ือแล้วเรียกสืบต่อกันมาแต่โบราณ 
บางลายต้ังช่ือขึ้นใหม่ ลวดลายท่ีเป็นลายด้ังเดิมจึงมีเยอะมาก และส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลายท้ังผืน 
กล่าวคือ เป็นลวดลายท่ีวางเรียงซ้่า ๆ ต่อเนื่องกันท้ังผืนผ้า 
       ลวดลายผ้าต้นแบบ พบเห็นได้ 4 ลายด้วยกัน ซึ่งเป็นลวดลายท่ีมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มาต้ังแต่ก่อนประวัติศาสตร์ และยังพบว่าเป็นลวดลายท่ีตกแต่งอยู่บนภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
โบราณท่ีขุดพบท่ีโคกพนมและท่ีบ้านเชียงอีกด้วย ประกอบด้วย 
 
  3.3.1 ลายเส้นตรง หรือเส้นขาด ในทางตรงยาวหรือทางขวาง เส้นเดียว หรือหลาย 
ๆ เส้นขนานกัน ในภาคอีสานลายเส้นตรงยาวตรงสลับกับลายอื่น ๆ จะปรากฏอยู่ในผ้ามัดหมี่ท้ังไหม
และฝ้าย และบ่อยครั้งจะพบผ้ามัดหมี่อีสานเป็นลายเส้นต่อท่ีมีลักษณะเหมือนฝนตกเป็นทาง ยาวลง
มา หรือท่ีประดับอยู่ในผ้าตีนจกเป็นเส้นขาดเหมือนฝนตก หรือลายเส้นขาดขวางเหมือนเป็นทางเดิน
ของน้่า เป็นต้น  
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ภาพท่ี 20 ตัวอย่างผ้าไหมมัดหมี่ลายเส้นตรง หรือเส้นขาด 

ท่ีมา งานข้อมูลท้องถิ่น ส่านักบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        
  3.3.2 ลายฟันปลา ลายนี้ปรากฏอยู่ตามเชิงผ้าของตีนจกและผ้าขิด ตลอดจนเป็น
ลายเชิง ของซิ่นมัดหมี่ของผ้าท่ีทอในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ชาวบ้านทางภาคอีสานเรียกว่า “ลาย
เอี่ยน” ลายฟันปลาอาจจะปรากฏในลักษณะทางขวางหรือทางยาวก็ได้ บางครั้งจะพบผ้ามัดหมี่ท่ี
ตกแต่งด้วยลายฟันปลาท้ังผืนก็มี 
  

 
 

ภาพท่ี 21 ตัวอย่างผ้าไหมมัดหมี่ลายฟันปลา 
ท่ีมา  งานข้อมูลท้องถิ่น ส่านักบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
  3.3.3 ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน หรือลายกากบาท เกิดจากการขีดเส้นตรงทางเฉียง
 หลาย ๆ เส้นตัดกันท่าให้เกิดกากบาท หรือตารางส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนหลาย ๆ รูปติดต่อกัน 
 ลายนี้พบอยู่บนผ้าจก ผ้าขิด และผ้ามัดหมี่ 
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ภาพท่ี 22 ตัวอย่างผ้าไหมลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน หรือลายกากบาท 
ท่ีมา  งานข้อมูลท้องถิ่น ส่านักบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
  3.3.4 ลายขดเป็นวงเหมือนก้นหอย หรือตะขอ ลายนี้พบอยู่ท่ัวไปเช่นกัน บนผ้าจก  

ผ้าขิด และผ้ามัดหมี่ของทุกภาค ชาวบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน เรียกว่า ลายผักกูด 
  

 
  

ภาพท่ี 23 ตัวอย่างผ้าไหมลายลายขดเป็นวงเหมือนก้นหอย หรือตะขอ 
ท่ีมา งานข้อมูลท้องถิ่น ส่านักบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

3.4 การเขียนลายผ้าไหม 

       การออกแบบลวดลายผ้าโดยการใช้กราฟในการเขียน จะก่าหนดช่องบนกระดาษกราฟ โดยให้ 1 
ช่องบนกระดาษกราฟเท่ากับลายมัดหมี่ 1 ล่า  เวลาเขียนลายให้ใช้ดินสอจุดเบา ๆ ลงท่ีช่องกราฟให้
เห็นโครงสร้าง แล้วค่อยฝนดินสอลงเต็มช่องกราฟ เวลาเขียนจะต้องเขียนลายจากด้านบนลงข้างล่าง 
ต่าแหน่งการเขียนให้เขียนตรงกลางของกระดาษกราฟในการเขียนลายก่อน ถ้าลายเรขาคณิตมุมทุก
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มุมจะต้องตรงกัน และสามารถแบ่งครึ่งได้เสมอกันหรือเท่ากันท้ัง 2 ด้าน หลังจากท่าลายด้านบนแล้ว 
ค่อยมาท่าเชิงผ้านุ่งทีหลัง และลงสีให้สวยงาม  

ภาพท่ี 24 วิธีมัดหมี่ 
ถ่ายโดย ชนัญญา  คงยืน 

 

 
 

ภาพที่ 25 วิธีมัดหมี่ 
ท่ีมา : ฐานิศวร์ ฐิติกุลภิรมย์ 

 
       การออกแบบลวดลายของผ้ามัดหมี่มีหลายรูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.4.1 ลายมัดหมี่แบบเรขาคณิต คือ การก่าหนดลงกราฟมีมุมจุดกึ่งกลางท่ีสามารถ
แบ่งครึ่งได้ เวลามัดลวดลายบนผืนผ้า ในส่วนของเส้นพุ่งให้มัดครึ่งหนึ่งของลาย เริ่มจากครึ่ง 
พอถอยก็จะเต็มลาย 
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3.4.2 มัดหมี่แบบอิสระ สร้างสรรค์ คือ จะต้องร่างรูปภาพท่ีจะมัดหมี่แล้วมาลง
กราฟ ให้ท่าการค่านวณว่าลายขนาดนี้จะต้องใช้กี่ล่า เพื่อให้ได้ลายบนผ้าไหมเหมือนกับ
รูปภาพ 

3.4.3 มัดหมี่ตรงทอสไลด์ เวลาทอตั้งหมี่ให้ค่อย ๆ ไล่ไปเรื่อย ๆ แต่พอเล็กเกินก็จะ
ต้ังสไลด์ใหม่ 

3.4.4 มัดหมี่ทางเส้นยืน ซึ่งจากการค้นพบโดยท่ัวไปส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ในสมัยก่อน 
ส่วนใหญ่จะมีแต่ลวดลายแบบทรงเรขาคณิต เป็นลวดลายผ้าไหมท่ีห่อคัมภีร์ในตู้พระของวัด
โบราณ หรือป้าท่ีให้คนเฒ่าคนแก่ใช้มาเป็นเวลานาน 

        
การค านวณเส้นไหม 
       เป็นการก่าหนดจ่านวนล่าท่ีจะใช้ อาจจะคู่หรือค่ีก็ได้สมมุติว่าใช้ 25 ล่า ตามรูปกราฟ ออกแบบ
ลายให้ลงตัวในจ่านวน 25 ล่า 
  

    
ภาพท่ี 26 ตัวอย่างการออกแบบลวดลายลงบนกระดาษกราฟจ่านวน 25 ล่า 

ท่ีมา : ฐานิศวร์ ฐิติกุลภิรมย์ 
 
       1 ล่า ใช้เส้นไหม 4 เส้น ใช้เส้นไหมท้ังหมด 100 เส้น ในการทอ 1 นิ้ว ใช้เส้นไหม 50 เส้น 
(โดยประมาณ)  เส้นไหม 100 เส้น จะได้ผ้ากว้าง 2 นิ้ว (25 ล่า)  
 ผ้าถุง 1 ผืน กว้าง 72 นิ้ว ใช้เส้นไหม 3600 เส้น (ฐานิศวร์ ฐิติกุลภิรมย์, 2553) 
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4. ข้อมูลด้านศิลปะและการออกแบบ 

4.1 ที่มาแนวความคิด 

 ในวิจัยนี้มีท่ีมาและแนวความคิดของการออกแบบลายผ้าคือ “ข้าว” ซึ่งเป็นผลจากการ
ทดลองย้อมสีธรรมชาติ สีท่ีได้คือสีจากน้่าซาวข้าวก่่า จึงเป็นผลต่อการออกแบบลายผ้า 
 4.1.1 ความหมายของข้าว 
 ข้าวเป็นอาหารหลักท่ีมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่สมัยโบราณ การปลูกข้าว
โดยเกษตรกรได้มีการส่ังสมผ่านภูมิปัญญาท่ีได้ถูกเช่ือมโยงสู่ความเช่ือท่ีว่า ข้าวมีเทพธิดาประจ่าอยู่ 
คือแม่โพสพ และความเช่ือนี้ได้น่าไปสู่ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่านาและวิถีชีวิตของ
ชาวนา ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานความเช่ือและความเคารพต่อธรรมชาติ หากตน้ข้าวที่ปลูกได้รับการปฏิบัติ
เอาใจใส่ท่ีดี ก็จะสร้างความสุขสมบูรณ์ให้กับครอบครัวและชุมชน ฉะนั้นการท่าเกษตรจึงมิใช่การปลูก
เพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบสานประเพณีและความเช่ือจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
 “แม่โพสพ” เป็นความเช่ือนับแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าเป็น เทพธิดาแห่งข้าว โดยมีท่ีมาของความ
เช่ือว่า แม่นั้นเป็นผู้ให้ก่าเนิด เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสูงท่ีสุดในครอบครัวและส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์ท้ังหลายใน
สังคมไทยนั้นมักจะใช้ค่าว่าแม่เป็นค่าเรียกช่ือไม่ว่าจะเป็นแม่น้่า แม่ธรณี ฯลฯ การใช้ค่าว่า “แม”่ 
เรียกข้าวก็คือเป็นการให้การยกย่องมากท่ีสุด ข้าวมีความส่าคัญก็เพราะว่าข้าวเป็นผู้ให้ชีวิตแก่มนุษย์ 
เพราะ ฉะนัน้ หน้าท่ีท่ีมนุษย์ต้องตอบแทนคือมนุษย์ต้องเล้ียงดูฟูมฟักเล้ียงดูข้าวด้วย ข้าวมีขวัญข้าว 
ซึ่งเหมือนกับมนุษย์ท่ียังมีชีวิตอยู่ ต้องมีขวัญ ขวัญนั้นสามารถท่ีจะกระทบกระเทือนเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือไม่พึงพอใจได้ เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้อยู่ดีมีสุข ต้องเอาอกเอาใจขวัญของข้าว 
 นับแต่อดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมคือการเพาะปลูก พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับข้าวจึงมี
ความส่าคัญต่อชีวิตในการท่าเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ พิธีกรรมจึงมีจุดประสงค์หลัก
ท่ีเกี่ยวกับข้าวแสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาของชาวบ้านท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ในการเผชิญกับปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความอยู่รอด พิธีกรรมข้าวมีความส่าคัญต่อชาวบ้านมาก
ท่ีสุด เพราะเกี่ยวข้องกับการท่ามาหากินเล้ียงชีพ ดังนั้น พิธีกรรมข้าวจะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี โดยช่วงท่ีส่าคัญท่ีสุดจะอยู่ระหว่างหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ พิธีกรรม
ข้าวมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   - พิธีกรรมก่อนการเพาะปลูก มีวัตถุประสงค์เพื่อบวงสรวง บูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือ

บรรพบุรุษให้คุ้มครองป้องกันภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความสวัสดิมงคล มีความ
อุดมสมบูรณ์ ขอโอกาสและความเช่ือมั่นในการด่ารงชีวิตในรอบปีนั้น ๆ เช่น พระราชพิธีพืช
มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีเล้ียงขุนผีขุนด่้า พิธีแห่นางแมว เทศน์พญาคันคาก สวด
คาถาปลาช่อน พิธีปั้นเมฆ พิธีบุญบั้งไฟ พิธีบุญ ซ่าฮะ  
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   - พิธีช่วงเพาะปลูก มีเป้าหมายเพื่อบวงสรวงบนบาน บอกกล่าว ฝากฝังส่ิงท่ี
เกี่ยวข้องกับข้าวหรือการเพาะปลูกแก่เทพเจ้าหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ขอให้การเพาะปลูกข้าวด่าเนิน
ไปได้ด้วยดี ปราศจากอันตรายต่างๆ อาทิ พิธีแรกไถนา พิธีเล้ียงผีตาแฮก ตกกล้า พิธีแรก
ด่านา พิธีปักข้าวตาแฮก พิธีปักกกตาแฮก  

   - พิธีกรรมเพื่อการบ่ารุงรักษา เพื่อให้ข้าวงอกงาม ปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆ หนอน
เพล้ีย พิธีกรรมประเภทนี้ จัดขึ้นในช่วงระหว่างการเพาะปลูกจนกระท่ังเก็บเกี่ยว อาทิ พิธีไล่
น้่า พิธีปักตาเหลว พิธีสวดสังคหะ พิธีรับขวัญแม่โพสพ พิธีไล่หนู ไล่นก ไล่เพล้ีย ไล่แมลง 
และอื่นๆ โดยใช้น้่ามนต์ ผ้ายันต์ ภาวนาโดยหว่านทราย หรือเครื่องราง  

   - พิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยว-ฉลองผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตมาก และเพื่อแสดงความ
อ่อนน้อมกตัญญูต่อข้าว ตลอดถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง พิธีกรรมประเภทนี้ จัดขึ้นในช่วงฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว อาทิ พิธีรวบข้าว พิธีแรกเกี่ยวข้าว พิธีเชิญข้าวขวัญ พิธีวางข้าวต๋างน้่า พิธีปลงข้าว พิธี
ขนข้าวขึ้นยุ้ง พิธีตั้งลอมข้าว พิธีปิดยุ้ง พิธีเปิดยุ้ง 

 ปัจจุบันพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวที่มีความส่าคัญคือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีปฐมฤกษ์มีแหล่งก่าเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ในการท่านาปลูกข้าวของแต่ละปี พิธี
แรกนาขวัญนี้จะถูกก่าหนดขึ้นโดยโหรหลวงประจ่าทุกปีในเดือนพฤษภาคม โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวจะมอบให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเกษตรเป็นพระยาแรกนาท่าการไถและหว่านเมล็ดข้าว ณ ท้อง
สนามหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงเสด็จ
มาเป็นประธานและทรงแต่งต้ังพระยาแรกนาให้เป็นผู้น่าในพิธีแทน ในพิธีมีการท่านายปริมาณน้่าฝน
ในช่วงฤดูฝนท่ีก่าลังจะมาถึง โดยพระยาแรกนาจะเลือกผ้าสามผืน ท่ีมีความยาวต่างขนาดกัน ผืนท่ี
ยาวที่สุดทายว่า ปริมาณฝนจะมีน้อย ผืนท่ีส้ันท่ีสุดทายว่าปริมาณน้่าฝนจะมาก และผืนท่ีมีความยาว
ปานกลาง ทายว่ามีปริมาณน้่าฝนพอประมาณ หลังจากสวมเส้ือผ้าเรียกว่า “ผ้านุ่ง” เรียบร้อยแล้ว 
พระยาแรกนาก็จะไถลงไปบนพื้นท่ีท้องสนามหลวงด้วยพระนังคัลสีแดงและสีทองซึ่งลากโดยพระโคผู้
สีขาว ตามขบวนด้วยเทพีท้ังส่ีผู้ซึ่งหาบกระเช้าทองและกระเช้าเงินท่ีบรรจุด้วยเมล็ดข้าวเปลือก
พระราชทานและหว่านข้าวเปลือกลงไปบนพื้นดินท่ีไถ มีคณะพราหมณ์เดินคู่ไปกับขบวนพร้อมท้ังสวด
และเป่าสังข์ไปพร้อมกัน เมื่อเสร็จแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพระกระยาหารและเครื่องด่ืม 7 ชนิด 
คือ เมล็ดขา้ว ถั่ว ข้าวโพด หญ้า เมล็ดงา น้่า และเหล้า เมื่อพระโคจะเลือกกินหรือดื่มส่ิงใด ทายว่าปีนี้
จะอุดมสมบูรณ์ด้วยส่ิงท่ีพระโคเลือก เมื่อเสร็จพิธีจบก็จะเปิดให้ประชาชนเก็บเมล็ดข้าวท่ีหว่านโดย
พระยาแรกนาเก็บไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการปลูกข้าวเพื่อให้พืชผลในปีท่ีจะมาถึงนี้อุดม
สมบูรณ์ เพราะว่าเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์อันจะน่ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริ
มงคลแก่ผู้ท่ีมีไว้ในครอบครอง (บ้านจอมยุทธ, 2543) 
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 4.2 รูปแบบของกระเป๋าแต่ละประเภท 

กระเป๋านั้นมีหลากหลายรูปทรง, วัตถุดิบท่ีใช้ และสีท่ีแตกต่างออกไป กระเป๋าไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อใส่ของอย่างเดียว แต่สามารถน่าไปสู่ ค่าว่า แฟช่ันได้อีกด้วย กระเป๋าสามารถ
 แบ่งได้ 2 อย่างหลักๆ คือ รูปทรงของกระเป๋า และวิธีการหิ้วของกระเป๋า  
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5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ส่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจะน่าเสนอได้เรื่องของการยอ้มสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อชุมชนท่ียั่งยืน 
 ในงานวิจัยแรกเป็นงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ (2560) เรื่อง การย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์  
 มะขามเม่ือรับประทานแล้วส่วนท่ีเหลือท้ิงก็คือเมล็ด สรรพคุณของเมล็ดมะขามมีมากท้ังใช้
รับประทานได้ แต่ อรนุช นาคชาติ และคณะ ได้เห็นความส่าคัญของเมล็ดมะขามท่ีถูกท้ิงจึงได้น่าเอา
เมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามจากการเหลือท้ิงมาสลัดสีและทดลองย้อมสีเส้นไหม โดยผสม
กับสารช่วยติด 4 ชนิดด้วยกันคือ ใบมะขาม ใบชงโค สารส้ม และน้่าโคลน หลังจากนั้นได้น่ามา
ทดสอบคุณภาพของเส้นไหมหลังการย้อม โดยประเมินลักษณะสีของเส้นไหม ความแข็งแรงของเส้น
ไหม ความคงทนของสี ได้แก่ ความคงทนของสีต่อการขัดถู ความคงทน ของสีต่อการกดทับด้วยความ
ร้อน ความคงทน ของสีต่อเหงื่อและการตกสี จากนั้นจึงน่าไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เลือก
สูตรการย้อมไหมท่ีให้คุณภาพดี ท่ีสุดไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าไหม โดยอาศัย การออกแบบและ
ลวดลายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

    
 

ภาพท่ี 27 ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ไหมท่ีย้อมด้วย เมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม 
ท่ีมา : อรนุช นาคชาติ และคณะ  

 
 อรนุช นาคชาติ และคณะ(2560) กล่าวว่า การศึกษาการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขาม และ
เปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม พบว่า เมล็ดมะขาม และเปลือกหุ้มมะขามสามารถนามาใช้ย้อมไหมได้ โดยจะ
ให้ไหมสีน้าตาลอ่อนถึงน้าตาลเข้ม ท้ังนี้ เนื่องจากเมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม มีสารแทน
นินเป็นองค์ประกอบ เมล็ดมะขามนอกจากจะมีสารแทนนินท่ีช่วยในการติดสีแล้ว เพื่อให้การย้อมไหม
ติดสีได้ มากยุ่งขึ้นบางครั้งจ่าเป็นต้องใช้สารช่วยติดสีชนิด อื่นๆมาช่วยในการย้อม ซึ่งสารช่วยติดสี 
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(mordant) ท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ คือ สารส้ม ใบชงโค ใบมะขาม และโคลน โดยพบว่าสารส้มและโคลน 
เป็นสารช่วยติดสีท่ีดีท่ีสุด  
 จากงานวิจัยดังกล่าว เป็นการน่าของเหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนได้ โดยการน่ามาทดลองแหละปรับใช้ให้คนในชุมชนสามารถน่าไปต่อยอดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ อีกท้ังยังเป็นทางเลือกของการท่าเมล็ดมะขามไปใช้ประโยชน์อีก 
ด้วย 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านเมืองน้อย 
จ.บุรีรัมย์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัต-
ลักษณ์ให้กับผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยสู่ผลงานสร้างสรรค์การตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีเพื่อเผยแพร่อัต -
ลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์ ท้ังนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองเพื่อคัดเลือกวัสดุ
ธรรมชาติท่ีชาวบ้านหาได้ง่ายจากพืชท้องถิ่น หรือพืชท่ีชาวบ้านปลูกตามฤดูกาลมาใช้ในการย้อมสีผ้า
ไหม จากนั้นจึงน่าผ้ามัดหมี่ท่ีได้มาสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ข้อมูล
การสัมภาษณ์ และมีวิธีการด่าเนินงานได้ดังนี้ 
 1. ก่าหนดปัญหาของงานวิจัย 
 2. เลือกรูปแบบของงานวิจัย 
 3. ก่าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 4. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลผลงาน 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม 
 6. สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 
  6.1 การออกแบบลายมัดหมี่ 
  6.2 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ 
 7. ขั้นตอนและกระบวนการ 
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ภาพท่ี 28 กรอบความคิดของงานวิจัยการสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา 

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์ 

1. ก าหนดปัญหาของงานวิจัย 

 เริ่มจากการได้มีโอกาสไปบ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์ และเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บ้านทุกหลังคาเรือนมีการทอผ้าไหมเป็นเรื่องปกติของคนท่ีบ้านเมืองน้อย การ

น่าเส้นยืนขึงท่ีกี่ทอผ้าก่อนจะทอผ้าไหม จะต้องใช้คน 4-5 คน ใครว่างก็จะมาช่วยกัน ผลัดเปล่ียนกัน

ไปแล้วแต่ว่าใครจะขึงเส้นยืนใส่กี่ทอผ้า บ้านทุกหลังช่วยเหลือกันอย่าไม่หวังผลตอบแทน ผู้วิจัยจึงเห็น

ความส่าคัญและสนใจการทอผ้าไหมของคนในชุมชนบ้านเมืองน้อย และได้ทบทวนประเด็นท่ีสนใจจน

เกิดเป็นปัญหาดังนี้ 
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 - อาชีพหลักคือเกษตรกรส่วนอาชีพรองคือการทอผ้าไหมชาวบ้านเคยท่าประโยชน์จากการ

ท่าการเกษตรมาใช้ในการทอผ้าไหมหรือไม่ ? 

 - ชาวบ้านเคยพืชจากการเกษตรมาใช้ในการย้อมสีไหมหรือไม่ ? 

 - กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อยมีลายผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์หรือไม่ ? 

 - ลายผ้าท่ีชาวบ้านทอจ่าหน่ายคือลายของหมู่บ้านหรือลายตามท้องตลาด ? 

 2. เลือกรูปแบบของงานวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research)โดยเลือกการวิจัย

ผสม ผสานแบบขั้นตอนเชิงส่ารวจ (Exploratory Sequential Design) โดยเริ่มจากการวิจัยเชิง

คุณภาพจากนั้นจึงน่าผลมาต่อด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 

 3. ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 การวิจัยในครั้งนี้มีการก่าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบและสร้างอัตลักษณ์โดย

วิธีการก่าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มโดยมีวิธีการดังนี้ 

3.1 ประชากร (Population) 

 - ประชากรกลุ่มทอผ้าไหมท้ังหมดใน อ.นาโพธิ์ มีท้ังหมด 13 กลุ่ม คือ ศูนย์หัตถกรรม

พื้นบ้านอ่าเภอนาโพธิ์, หมู่บ้านทอผ้าไหมอ่าเภอนาโพธิ์, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ, กลุ่มทอผ้า

ไหมบ้านนาโพธิ์หมู่ท่ี 2, กลุ่มทอผ้าไหมเทศบาลต่าบลนาโพธิ์, กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย, 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาแพง, กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านขามป้อม หมู่ท่ี 1, 

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้าน หมู่ 2, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแอ่, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโศกดินแดง, และ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแต้  

3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

 - การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) โดย

เลือก กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย ซึ่งมีสามาชิกท้ังหมด 52 คน เนื่องจากกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านเมืองน้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงใช้กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย จ.

บุรีรัมย์ส่าหรับการทดลองในงานวิจัยเพื่อหาอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่ 
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 4. สร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูลผลงาน 

 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ี การสัมภาษณ์ การสังเกต โดยเก็บข้อมูลจาก

การทดลองการน่าพืชท่ีชาวบ้านปลูกมาใช้ในการย้อมสีโดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อการท่างานวิจัย และการออกแบบผลงานโดยมีการลงพื้นท่ีสอบถามชาวบ้านดังนี้ 

ภาพท่ี 29 ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
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ภาพท่ี 30 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสัมภาษณ์ชาวบ้าน 
 

 จากการลงพื้นท่ีการสัมภาษณ์ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของบ้านเมืองน้อยเช่น ประชากร 

อาชีพ วิถีชีวิต การเกษตร กลุ่มอาชีพต่างๆของคนในชุมชนรวมไปถึงกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ กรรมวิธี

การผลิตผ้าไหม เช่น การทอ การย้อมสี การมัดหมี่รวมไปถึงเทคนิคพิเศษท่ีชาวบ้านคิดค้นขึ้นและผ้าท่ี

เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองน้อยคือผ้าไหมมัดหมี่ลายขอดอกจ่าปา และยังได้ทราบถึงข้อมูลซึ่งการ

ได้มาของทุน 9102 เพื่อพัฒนาการเกษตรยั่งยืนอกีด้วย 
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4.2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสังเกต 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสังเกตแบบเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมท่ีจ่าเป็นโดยได้แบ่งการสังเกต

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ การสังเกตพื้นท่ีหมู่บ้านเมืองน้อยและการสังเกตประชากรในหมู่บ้านเมืองน้อยได้

ข้อมูลดังนี้ 

ภาพท่ี 31 เครื่องมือการลงพื้นท่ีจากการสังเกต 
 

จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งผู้วิจัยได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อยู่
ง่ายกินง่าย ใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึง่พาตนเองเป็นหลัก อาชีพหลักคือการท่า
ไร่ท่านา ปลูกผัก อาชีพท่ีว่างเว้นจากการเกษตรคือการทอผ้า ซึ่งทอเกือบทุกหลังคาเรือน การทอผ้าก็
เป็นหนึ่งช่องทางท่ีท่าให้ชาวบ้านมีรายได้ ชาวบ้านทอผ้าเพื่อจ่าหน่าย 5-7  ผืนต่อเดือน ผู้คนให้ความ
สนใจ แต่ส่ิงท่ีชาวบ้านยังขาดคือ เอกลักษณ์ของผ้าไหมของหมู่บ้าน ผู้จัดท่าจึงสนใจการสร้างสรรค์ผ้า
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ไหมมัดหมี่เพื่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเมืองน้อย โดยค่านึงถึงชีวิตของชาวบ้านเป็นหลัก 
ต้ังแต่การย้อมสีจนไปถึงการทอผ้า 

4.3 ข้อมูลจากการทดลอง 

 ผู้วิจัยได้น่าเอาพืชผักท่ีชาวบ้านปลูกมาทดลองย้อมสีกับเส้นไหมโดยแบ่งกลุ่มพืชเป็น3จ่าพวก

คือ พืชท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ(พืชท้องถิ่น) พืชท่ีปลูกขึ้นตามฤดูกาล และพืชผักสวนครัวที่ปลูกทุก

ฤดูกาล โดยมีกระบวนการทดลองดังนี ้

 - การทดลองย้อมสีธรรมชาติ 

 การทดลองย้อมสีเป็นการน่าพืชจากธรรมชาติมาทดลองย้อม โดยพืชจากธรรมชาติท่ีได้คือ 
พืชในท้องถิ่นที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ พืชท่ีชาวบ้านปลูก และผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูก
รับประทานตามฤดูกาลกาล ท้ังหมดนี้มีมากในหมู่บ้านเมืองน้อย ซึ่งขึน้ช่ือว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง การน่าพืชเหล่านี้มาทดลองย้อมเป็นการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และหาได้ง่าย ซึ่งมี
กรรมวิธีการทดลองย้อม ดังนี ้
 
 - วัสดุส่าหรับย้อม 
 โดยปกติแล้วหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นชื่อในเรื่องของการทอผ้าไหมมัดหมี่ และการเล้ียงหม่อน
ไหม วัสดุท่ีชาวบ้านใช้จึงมีเพียงเฉพาะเส้นใยไหมเท่านั้น เส้นใยไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเส้นใย
ธรรมชาติ (natural fibers) เป็นเส้นใยท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ โดยเฉพาะในด้านส่ิงแวดล้อม 
สามารถหาได้ง่ายภายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่่า (อนุชา แพ่งเกษรและคณะ,2555) ซึ่งเส้นใยไหม
ท่ีชาวบ้านใช้มีท้ัง เส้นไหมโรงงาน และเส้นไหมบ้าน เส้นไหมโรงงานคือเส้นไหมท่ีซื้อต่อกับพ่อค้าท่ีรับ
จากโรงงานผลิตเส้นไหมมาขายในหมู่บ้าน ส่วนเส้นไหมบ้านคือเส้นไหมท่ีผ่านกรรมวิธีการการเล้ียง
หม่อนไหมและแปรรูปเส้นไหมจากฝีมือชาวบ้าน ซึ่งความแตกต่างของเส้นไหมโรงงานกับเส้นไหมบ้าน
นั้น ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือเส้นไหมโรงงาน เส้นจะเกล้ียงไม่มีรอยให้เห็นใน
เส้นไหม แต่เส้นไหมบ้านจะมีความขรุขระเล็กน้อยแต่มีเสน่ห์และสวยงามไม่แพ้กัน 
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 - วัตถุดิบท่ีให้สี 
วัตถุดิบท่ีหาได้จากหมู่บ้านเมืองน้อย หาได้ง่ายและมีมาก ชุมชนสามารถด่าเนินการ

ได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด 

ภาพท่ี 32 ตัวอย่างวัตถุดิบท่ีให้สีจากผลผลิตของชาวบ้าน 
 

 - สารช่วยย้อมหรือสารกระตุ้นสี 

สารช่วยย้อมคือสารท่ีช่วยให้สีท่ีใช้ย้อมติดวัสดุส่าหรับย้อมได้ดีขึ้น และติดทนนาน
ขึ้น อีกท้ังการใช้สารช่วยย้อมยังอาจจะท่าปฏิกิริยากับน้่าสีท่ีใช้ย้อมท่าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเฉดสีได้ และสารช่วยย้อมนั้นมีท้ังสารช่วยย้อมท่ีเป็นสารเคมีและสารช่วยย้อมท่ี
เป็นธรรมชาติดังนี้ 
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 สารช่วยย้อมเคมี (มอร์แดนท์) 

ภาพท่ี 33 ตัวอย่างสารช่วยย้อมเคมี (มอร์แดนท์) 
 

 สารช่วยย้อมธรรมชาติ (มอร์แดนท์ธรรมชาติ) 

ภาพท่ี 34 ตัวอย่างสารช่วยธรรมชาติ (มอร์แดนท์ธรรมชาติ) 
 

 การเลือกน่าสารช่วยย้อมมาใช้ในการย้อมสีในการวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าเลือกจากส่ิงท่ีชาวบ้าน
คุ้นเคยและท่ากันอยู่แล้ว และหาได้ง่ายตามท้องถิ่นโดยจะเน้นการใช้สารช่วยย้อมจากธรรมชาติ ส่วน
การเลือกใช้สารช่วยย้อมท่ีเป็นสารเคมีจะมีเพียงสารส้มเท่านั้น ส่วนสารช่วยย้อมท่ีเลือกใช้ในการย้อม
สีจากพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป เพราะสารช่วยย้อมบางชนิดอาจไม่เหมาะสมกับสีบางชนิด 
อาทิเช่น สารส้มเหมาะกับสีย้อมสีเหลือง น้่าปูนใสเหมาะกับสีย้อมสีเขียว เป็นต้น 
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 - สารช่วยให้ติด 
 สารช่วยให้ติดคือสารท่ีใช้ในการย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้สีท่ีใช้ย้อมติดวัสดุส่าหรับย้อมได้ง่าย
ขึ้นโดยใช้ผสมกับน้่าย้อม มีดังนี้ 

ภาพท่ี 35 ตัวอย่างสารช่วยให้ติด 
 

 - อุณหภูมิท่ีใช้ในการย้อม 

 อุณหภูมิท่ีใช้ในการย้อมไหมมักจะใช้อุณหภูมิอยู่ท่ี 80-90 องศาเซลเซียส เนื่องจากในเส้น
ไหมนั้นมีโปรตีน หากย้อมสีในน้่าย้อมท่ีมีอุณหภูมิท่ีสูงเกินไปจะท่าให้โปรตีนในเส้นไหมตาย และท่าให้
เส้นไหมแข็งกระด่าง ไม่สวยงาม 
 
 

- ผลการทดลองย้อมสีธรรมชาติจากพืชผลผลิตของชาวบ้านเมืองน้อย 
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ภาพท่ี 36 ผลการทดลองย้อมสีธรรมชาติจากพืชผลผลิตของชาวบ้านเมืองน้อย 
ภาพท่ี 37 ผลการทดลองย้อมสีธรรมชาติจากพืชผลผลิตของชาวบ้านเมืองน้อย 
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ภาพท่ี 38 ผลการทดลองย้อมสีธรรมชาติจากพืชผลผลิตของชาวบ้านเมืองน้อย 
 
 จากการทดลองย้อมสีครั้งท่ี 1 สรุปได้ว่า ได้สีเขียวจาก ใบย่านาง สีเหลืองจาก ผักชีจีน ผักชี
ลาว และคะน้า สีน้่าตาลและสีม่วงจากข้าวด่า พืชบางชนิดท่ีมีสีอาจจะย้อมไม่ติดเช่น พริก และแก้ว
มังกร พืชแต่ละชนิดท่ีให้สี มักจะให้สีได้แตกต่างกัน ความคงทน การติดสี แตกต่างกัน หม้อท่ีใช้ในการ
ย้อมก็มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสี ซึ่งการย้อมในครั้งนี้ใช้หม้ออะลูมิเนียม ส่วนใหญ่แล้วหม้อ
อะลูมิเนียมจะท่าปฏิกิริยาต่อการย้อมสี 

ภาพท่ี 39 ผลการวิเคราะห์จากการทดลองครั้งท่ี 1 ได้ 3 สีเพื่อทดลองครั้งต่อไป 
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ภาพท่ี 40 ผลการวิเคราะห์จากการทดลองครั้งท่ี 2 
 

 จากการทดลองย้อม สีท่ีได้คือสีจากน้่าซาวข้าว ซึ่งน้่าซาวข้าวได้จากการลงพื้นท่ี ผู้วิจัยได้ใช้
ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน อาหารหลักของชาวบ้านนั้นคือ “ข้าวเหนียว” ชาวบ้านมักจะน่าข้าวก่่ามานึ่งผสม
กับข้าวเหนียวสีขาวและทุกๆครั้งก่อนการนึ่งจะต้องมีการแช่ท้ิงไว้ 1 คืน ในขณะแช่ข้าวผู้วิจัยเห็นท่ีได้
จากการแช่ข้าว มีสีม่วงเข้มอมด่า จึงขอชาวบ้านมาทดลองย้อมเส้นไหมผลท่ีได้คือสีติดเส้นไหมได้สี 
และท่าปฏิกิริยาต่อมอร์แดนท์ได้ดีอีกด้วย 
 
 - การทดสอบความคงทนของสีย้อมผ้า 
  - ทดสอบความคงทนต่อแสง 
 จากการทดสอบความคงทนของสีย้อมผ้าจากแสงแดด ทดสอบโดยการน่าผ้าไหมท่ีทอแล้วไป
ตากแดดโดยปิดด้านหนึ่งไว้เพื่อไม่ให้โดนแดด และปิดอีกด้านให้โดนแดด ผลการทอสอบพบว่า ผ้าไหม
ท่ีย้อมจากใบย่านางสีไม่เปล่ียนแปลง ส่วนผ้าไหมท่ีย้อมมากน้่าซาวข้าวสีเปล่ียนไปเล็กน้อย 
  - ทดสอบความคงทนต่อการซัก 
 จากการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก ทดลองโดยการท่าผ้าไหมท่ีย้อมจากใบย่านาง
และน้่าซาวข้าวไปซักด้วยน้่ายาซักผ้า ผลการทดสอบพบกว่าผ้าไหมมีสีตกเพียงครั้งแรกของการซัก
เท่านั้น 
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 5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม 

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อน่ามาวิเคราะห์

ข้อมูลสู่การออกแบบได้ดังนี้ 

 - วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และการสังเกต 

 ผู้วิจัยได้ท่าข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตด้วยการ

วิเคราะห์แบบ circle diagram (แผนภาพวงกลม) โดยวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ภาพท่ี 41 circle diagram (แผนภาพวงกลม) วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และการ
สังเกต 

 

 จากรูปภาพการวิเคราะห์ circle diagram (แผนภาพวงกลม) พบว่าชาวบ้านมีทักษะและ

ฝีมือการทอผ้าไหม บวกท้ังอาชีพหลักคือการท่าการเกษตร จึงเหมาะแก่การท่าท้ัง 2 ส่ิงท่ีชาวบ้าน

ถนัดมาท่างานร่วมกันให้เกิดเป็นผลงานใหม่โดยอาศัยทักษะและฝีมือท่ีชาวบ้านมี เพื่อสร้าง “อัต

ลักษณ์” ท่ีชัดเจนให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และชุมชน 
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 - วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 

ภาพท่ี 42 ตารางจัดล่าดับพืชผักท่ีให้สี 
 

 จากการทดลองพบว่าพืชจากผลผลิตของชาวบ้านส่วนมากให้สีน้อย หรือไม่มีสีเลย แต่ก็มีพืช 

2 ชนิดท่ีให้สีมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นพืชท่ีสามารถย้อมเส้นไหมได้ดี และสามารถใช้ใน

ชีวิตประจ่าวันได้จริง แต่ข้าวด่าหรือข้าวก่่า เป็นพืชท่ีเหมาะสมต่อการน่ามาย้อมไหมท่ีสุด เนื่องจาก 

อาชีพหลักของคนในบ้านเมืองน้อยคือการท่านา อีกท้ังอาหารหลักคือการรับประทานข้าวเหนียวใน

ทุกๆวัน และการย้อมสีไหมจากข้าวก่่านั้นเป็นการน่าเอาน้่าซาวข้าวจากการแช่ข้าวทิ้งไว้ค้างคืนของ

ชาวบ้านในทุกๆคืนเมล็ดข้าวก็น่าไปนึ่งส่วนน้่าซาวข้าวก็ท้ิงไป น้่าซาวข้าวก่่าจึงเป็นพืชท่ีสามารถน่ามา

ย้อมได้เรื่อยๆ แตกต่างจากใบย่านาง หากใช้ย้อมมากจะท่าให้ใบย่านางหมดไป เนื่องจากเป็นพืชท่ี

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 

 6. สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 

 ผลงานการออกแบบผู้วิจัยแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วนคือ การออกแบบลวดลายมัดหมี่เพื่อ

ใช้มัดหมี่สู่การน่ามาทอเป็นผ้าไหมและกลุ่มท่ี 2 คือการออกแบบยูนิฟอร์มข้าราชการครูโดยมีวิธีการ

ออกแบบดังนี้ 
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6.1 การออกแบบลายผ้าไหมมัดหม่ี 

ภาพท่ี 43 การออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ 
 

 การออกแบบลายผ้าผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาผ้าไหมมัดหมี่ลายขอดอกจ่าปา โดยการสอบถาม

ชาวบ้านถึงการตีความและวิธีการออกแบบลาย ต่อมาผู้วิจัยได้ค่านึงถึงสีท่ีใช้ย้อมผ้าไหม จากการ

ทดลองการย้อมสีผู้วิจัยได้เลือกน่าสีของน้่าซาวข้าวด่าหรือข้าวก่่ามาใช้ในการย้อม ลายจึงเป็นลายรวง

ข้าวผสมผสานกับลายขอจ่าปา อีกท้ังผู้วิจัยยังหยิบลายสานกระติบข้าวของชาวบ้านท่ีชาวบ้านสานเอง

เพื่อใช้ในครัวเรือนมาใส่ในส่วนของตีนอีกด้วย 

6.2 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ 

 - หา ค่าส่าคัญ จากการสัมภาษณ์และผลของการสอบถามสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านเมืองน้อยจึงได้ ค่าส่าคัญ ท่ีน่าไปสู่การออกแบบดังนี้คือ “หลากหลาย, เป็นของฝากได้, ขายง่าย, 

ร่วมสมัย, เป็นวัสดุจากท้องถิ่น, ท่าเองได้” และ “ต้นทุนต่่า” 

 “หลากหลาย” มีสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมให้เลือกหลายหลายแบบ 

“ร่วมสมัย” ผลิตภัณฑ์ควรมีรูปแบบท่ีร่วมสมัย ไม่เชย ใช้ได้ท้ังแต่วัยรุ่นเป็นต้นไป และควรมี

รูปแบบท่ีโดดเด่นน่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวบ้าน 
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“เป็นของฝากได้” สินค้าท่ีมีงานในหมู่บ้านควรเป็นสินค้าท่ีสามารถซื้อกลับบ้านไปเป็นของ

ฝากได้ 

 “ขายง่าย” ควรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นรูปแบบท่ีขายง่าย สวยงาม ใช้ได้หลายโอกาศ  

“เป็นวัสดุจากท้องถิ่น” ผลิตภัณฑ์ทุกช้ินควรเป็นฝีมือของชาวบ้าน และเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่าย

ในหมู่บ้าน และคนในหมู่บ้านท่าเองได้ 

 “ท่าเองได้” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีชาวบ้านสามารถท่าเองได้ในหมู่บ้าน หรือคนในชุมชนท่าได้ 

 “ต้นทุนต่่า” ผลิตภัณฑ์ทุกช้ินควรมีต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากเพื่อความเป็นไปได้จริง 

- ออกแบบร่าง เป็นการน่าเอา ค่าส่าคัญ มากา่หนดแนวความคิดและตีความจากนามธรรมสู่การ

ร่างแบบให้เป็นรูปธรรมเพื่อคัดเลือกและน่าไปผลิตเป็นผลงานจริง 

ภาพท่ี 44 ค่าส่าคัญ จากการสัมภาษณ์และผลของการสอบถามชาวบ้าน 
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7. ขั้นตอนและกระบวนการ 

 7.1 การมัดหมี่  
  เป็นกระบวนการมัดเส้นไหมตามลวดลายท่ีออกแบบไว้ก่อนการน่าไปย้อมสี 

ภาพท่ี 45 การมัดหมี่ 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 20 เมษายน 2561) 

 
 7.2 เตรียมน่าย้อม 
  - ก่อนเช้าชาวบ้านจะแช่ข้าวไว้ในช่วงเวลากลางคืน ถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่แช่ไว้อย่าง
 ต่่า 3 ช่ัวโมง แต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่าแช่ไว้อย่างต่่า 6 ช่ัวโมง หลังจากนั้นจึงน่าข้าวไปนึ่ง 

ภาพท่ี 46 การแช่ข้าวเหนียวด่า 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
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  - น่าน้่าซาวข้าวที่ได้ไปต้มจนฟองขึ้นแล้วช้อนออก 

ภาพท่ี 47 การต้มข้าวเหนียวด่า 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 8 เมษายน 2561) 

 
 7.3 การย้อม (ย้อมเย็น) 

 การย้อมคือกระบวนการน่าเส้นไหมจากการมัดแล้วมาย้อมให้เกิดสีโดยมี
กระบวนการย้อมดังนี ้

 - การค้ันไหม 
 การค้ันไหมเพื่อให้น้่าท่ีจะย้อมซึมเข้าเส้นไหมได้ดี ไม่ด่าง และท่าให้สีสม่่าเสมอ 

ภาพท่ี 48 การค้ัน 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 21 เมษายน 2561) 
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 7.4 การย้อมร้อน 
 การย้อมร้อนเป็นวิธีการย้อมเพื่อให้สีติด โดยจ่านวนครั้งของการย้อมขึ้นอยู่กับชนิดของสีย้อม 
เช่น น้่าซาวข้าวก่่า ย้อมท้ังหมด 4 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ย้อม 20 นาที ครั้งท่ี 2 ย้อม 30 นาที ครั้งท่ี 3 ย้อม 
30 นาที และครั้งท่ี 4 ย้อม 20 นาที 

ภาพท่ี 49 การย้อม 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 21 เมษายน 2561) 

 
 7.5 การล้าง 
 น่าไหมท่ีย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาล้างน้่าโคลน เพื่อให้เส้นไหมมีสีเข้มข้ึน และท่าให้เส้นไหม
นุ่มข้ึนไม่แข็งกระด่างโดยมีวิธีการดังนี ้
 - การเตรียมโคลน น่าโคลนท่ีขุดได้จากก้นบ่อในทุ่งนาท่ีมีน้่าขังตลอดปี ยิ่งด่าและเหม็น
เท่าไหร่ยิ่งดี น่ามาผสมกับน้่าสะอาดและกรองโคลนจ่าวน 4 ครั้ง ครั้งท่ี 1 กรองตะแกรงห่างเพื่อก่าจัด
เศษรากไม้และใบไม้ กรองครั้งท่ี 2 กรองใส่กระชอนถี่เพื่อก่าจัดเศษตกค้างจากครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 กรอง
ใส่ผ้าขาวบ้างเพื่อให้โคลนละเอียด และครั้งท่ี 4 กรองใส่เส้ือยืดท่ีไม่ใช้แล้ว เพื่อท่าให้โคลนละเอียด
และกลมกลืนไปกับน้่า จากนั้นก็น่าไหมท่ีย้อมแล้วมาล้างในน้่าโคลนด้วยวิธีการค้ันเพื่อให้น้่าโคลนซึม
เข้าไปจนท่ัวและล้างด้วยน้่าสะอาดอีกครั้ง 
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ภาพท่ี 50 การล้างน้่าโคลน 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 21 เมษายน 2561) 

 
7.6 การตาก 
 ระหว่างท่ีตากนั้นต้องท่าการกระตุกเส้นไหมเรื่อยๆจนเส้นไหมแห้ง จึงควรตากท่ีราวเหล็ก
เพราะจะท่าให้กระตุกเส้นไหมง่าย กระตุกจนเส้นไหมเหยียดออกจากกัน ไม่ติดกัน และท่าให้เส้นไหม
นุ่มด้วย ใช้เวลาตากประมาณ 4-6 ช่ัวโมงในเวลากลางวัน ควรตากในร่มไม่ให้โดนแดดแต่มีลมผ่าน 

 
ภาพท่ี 51 การตาก 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 21 เมษายน 2561) 
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 7.7 การตัดหมี่ 
 น่าไหมมัดหมี่ใส่โฮงเพื่อตัดเชือกฟางออกจะเห็นเป็นลายท่ีมัดวัดในขั้นตอนแรก 

ภาพท่ี 52 การตัดหมี่ 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 23 เมษายน 2561) 
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 7.8 การทอ 
 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผ้าไหมมัดหมี่ 

ภาพท่ี 53 การกวักไหมเพื่อเตรียมทอ 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 23 เมษายน 2561) 

ภาพท่ี 54 การทอผ้าไหม 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 24 เมษายน 2561) 
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บทที่ 4 

การพัฒนาและผลงานออกแบบ 

 
 งานวิจัยนี้เป็นการสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหม
มัดหมี่บ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมื่ โดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ และน่าผลท่ีได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ่าหน่ายในหมู่บ้าน จากการได้รับทุนการสนับ 
สนุนโครงการ 9102 พฒันาเกษตรยั่งยืน จ่านวนเงิน 2.5 ล้านบาท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
การเกษตร และปรับพื้นท่ีในหมู่บ้านให้สวยงาม ผู้น่าชุมชนและชาวบ้านได้ลงมติกันว่าจะสนับผ้าไหม
เป็นหลัก ยกผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นสินค้าหลักของชุมชน เพื่อเปิดหมู่บา้นเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ดังนั้นข้อมูลท่ีน่ามาศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบจึงมีส่วนส่าคัญและเป็นส่ิงท่ีผู้วิจัยตระหนักถึง

ในการด่าเนินงานในขั้นตอนของการออกแบบ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากบทท่ี 3 ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ
แบบต่างๆ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร การเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ี การเก็บข้อมูลจากการสังเกต 
การเก็บข้อมูลจากการแฝงตัว และการเก็บข้อมูลจากการทดลอง จึงได้ผลของการวิเคราะห์เป็นเกณฑ์
ในการออกแบบดังนี้คือ 
 1.) ต้องเป็นวัสดุท่ีมีในท้องถิ่น หาได้ง่าย และอยู่ในชีวิตประจ่าวัน 
 2.) มีราคาถูก ชาวบ้านสามารถน่าไปสร้างได้จริง 
 3.) มีวิธี และขั้นตอนการท่าท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน 
 4.) มีรูปแบบท่ีให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย สวยงามและทันสมัย 
 5.) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ใช้ได้ในชีวิตประจ่าวัน ง่ายต่อการจ่าหน่าย 
 6.) ใช้ทักษะท่ีมีของชาวบ้าน 
 

1.  แนวทางการออกแบบ 

 การสร้างอัตลักษณ์ให้กับผ้าไหมมัดหมี่ เป็นการสร้างท่ีค่านึงถึงชุมชนเป็นหลัก โดยการลง
พื้นท่ีเก็บข้อมูลให้ได้มากท่ีสุดจากชุมชนบ้านเมืองน้อย จึงได้เห็นส่ิงท่ีโดดเด่นของชุมชน คือการท่า
การเกษตรและการทอผ้าไหม ถ้าหาก 2 ส่ิงท่ีมันรวมกันได้และไปด้วยกนัได้อย่างลงตัว ชุมชนจะมีอัต
ลักษณ์ท่ีชัดเจน จึงมีการทดลองน่าพืชของชาวบ้านมาใช้ในการย้อมไหม จนได้ผลสรุปคือ การย้อม
ไหมจากน้่าซาวข้าวด่าจากการแช่ข้าวเพื่อนึ่งรับประทานเป็นอาหารหลักในทุกๆวันของชาวบ้าน จาก
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ได้ออกแบบลวดลายของผ้าโดยค่านึงถึงผ้าลายขอจ่าปาเป็นหลัก ซึ่งเป็นผ้าลายด้ังเดิมของชาว
บ้านเมืองน้อย  
 เมื่อได้ผลผลิตเป็นผ้าไหมมัดหมี่ ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านเมืองน้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น่ามา
ออกแบบและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมในรูปแบบท่ีเรียบง่าย แต่มีความร่วมสมัย เพื่อให้
ชาวบ้านจ่าหน่ายในหมู่บ้าน โดยเริ่มจากการสอบถามความต้องการของชาวบ้านและน่า ค่าส่าคัญ ท่ี
ได้มาใช้ในการออกแบบตามความต้องการของชาวบ้าน 

2. กระบวนการออกแบบ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีกระบวนการท่างานและการออกแบบดังนี้ 

ภาพท่ี 55 กระบวนการท่างานและการออกแบบ 
 

 กระบวนการในการออกแบบในครั้งนี้เป็นการสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่ให้กับกลุ่มทอผ้า
ไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย ซึ่งการออกแบบลายผ้าโดยค่านึงถึงลายขอจ่าปาเป็นหลักและใช้เทคนิคการ
ท่าของชาวบ้านผสมผสานกับเทคนิคเพิ่มเติมจากการคิดค้นของผู้วิจัย โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและยึดวิถี
ชีวิตของชาวบ้านเป็นหลัก เป็นการท่างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชาวบ้าน แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกัน



  63 

และกันท่าให้ชาวบ้านเกิดทักษะและน่าแนวความคิดจากผู้วิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของตนต่อไป 
จากนั้นน่าวัสดุท่ีมีในท้องถิ่นมาทดลองในการย้อมสีเส้นใยไหม โดยน่าพืชชนิดต่างๆท่ีมีเช่น พืชท่ี
ชาวบ้านปลูกตามฤดูกาล พืชท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และพืชท่ีใช้ในชีวิตประจ่าวัน จนได้น้่าจาก
การแช่ข้าวเหนียวท่ีเหลือจากการนึ่งข้าวเหนียวในทุกๆวันของชาวบ้าน และได้เป็นผ้าไหมมัดหมี่ท่ีย้อม
สีจากน้่าซาวข้าวก่่า 
 บ้านเมืองน้อยได้รับงบประมาณจากโครงการ 9102  พัฒนาเกษตรยั่งยืน เพื่อพัฒนาการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ชาวบ้านจึงหันมาสนใจการสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมกันมากขึ้น 
ผู้วิจัยจึงสอบถามความต้องการของชาวบ้านเพื่อน่า ค่าส่าคัญ สู่ผลงานการออกแบบต่อไป 
 

3. การออกแบบลายผ้ามัดหม่ี 

  ผู้วิจัยได้ออกแบบลายผ้ามัดหมี่ 2 ลาย คือลาย “ขอข้าวก่่า” และลาย “ขอแตงโม” โดยแบ่ง
ออกออกเป็น 3 ส่วน คือ แนวคิดในการออกแบบ แรงบันดาลใจในการออกแบบ และผลงานการ
ออกแบบ ดังนี้ 
 

3.1 ลาย “ขอข้าวก่ า”   

  3.1.1 การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอข้าวก่่า” มีแนวความคิดในการออกแบบ 
 ดังนี ้

ภาพท่ี 56 แนวความคิดในการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอข้าวก่่า” 
 

  3.1.2 แรงบันดาลใจในการออกแบบลายขอข้าวก่่ามากจาก วัตถุดิบท่ีใช้ในการย้อมสี
เส้นใยไหม คือน้่าซาวข้าวก่่า ข้าวก่่า เป็นช่ือเรียกของทางภาคเหนือและทางอีสาน ข้าวก่่าน่าจะมา
จากค่าว่า แดงก่่า จากการค้นหาข้อมูล พบว่า ข้าวก่่า (Purple Rice) เป็นข้าวพื้นเมืองของเอเชีย มีช่ือ
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เรียกหลายหลากช่ือมาก ท้ังข้าวเหนียวด่า (Black Sticky Rice) ท่ีบ้านเรารู้จักกันดีหรือข้าวที่ถูกลืม 
(Forbidden Rice) ซึ่งหมายถึงข้าวที่ไม่ใช่ข้าวเศรษฐกิจ (การุณย์ มะโนใจ, 2553) 

ภาพท่ี 57 รวงข้าว แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
ท่ีมา google 

 
  3.1.3 ผลงานการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอข้าวก่่า” 

ภาพท่ี 58 ผลงานการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอข้าวก่่า” 
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ภาพท่ี 59 ส่วนประกอบของลาย “ขอข้าวก่่า” 
 

 ลายขอ คือลายประกอบท่ีน่ามาจาก ลายขอจ่าปา ซึ่งเป็นลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง
น้อย ผสมผสานกับลายรวงข้าวที่ตัดทอนมาจากรวงข้าว 
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ภาพท่ี 60 Final sketch ลาย “ขอข้าวก่่า” 
 

ภาพท่ี 61 ผลงานส่าเร็จผ้าไหมมัดหมี่ลาย“ขอข้าวก่่า” 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561) 
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3.2  ลาย “ขอแตงโม”  

3.2.1 การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอแตงโม” มีแนวความคิดในการออกแบบ 
ดังนี ้

ภาพท่ี 62 แนวความคิดในการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอแตงโม” 
 
  3.2.2 แรงบันดาลใจในการออกแบบลายขอแตงโมมาจาก พืชท่ีเป็นเอกลักษ์ของ
บ้านเมืองน้อย ชาวบ้านกล่าวว่า หากไปบุรีรัมย์แล้วพูดถึงแตงโม จะต้องนึกถึงบ้านเมืองน้อย ซึ่งปลูก
แตงโมจ่านวนมากและปลอดสารพิษ 100% จะปลูกในช่วงเดือน เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เป็น
ช่วงเวลาท่ีว่างเว้นจากการปลูกข้าว เนื่องจากบ้านเมืองน้อยจะปลูกข้าวเพียงปีละครั้งในช่วงเดือน 
มิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน และจะปลูกข้าวโพดหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว แล้วจึงปลูกแตงโม เนื่องจาก
แตงโมเป็นพืชระยะส้ันและได้ผลผลิตท่ีสามารถจ่าหน่ายได้ 

ภาพท่ี 63 แตงโม แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
ท่ีมา : google 
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  3.1.3 ผลงานการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอแตงโม” 

ภาพท่ี 64 ผลงานการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอแตงโม” 
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ภาพท่ี 65 ส่วนประกอบของลาย “ขอข้าวก่่า” 

 
 ลายขอ คือลายประกอบท่ีน่ามาจาก ลายขอจ่าปา ซึ่งเป็นลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง
น้อย ผสมผสานกับลายแตงโมท่ีตัดทอนมาจากส่วนต่างๆของแตงโม 
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ภาพท่ี 66  Final sketch ลาย “ขอข้าวก่่า” 
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4. ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 จากผลงานการสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดมัดหมี่ ผู้วิจัยได้น่ามาพัฒนาเป็นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อ
มอบให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นประโยชน์ในโครงการ 9102 เพื่อพัฒนาการเกษตรยั่งยนืโดยแยกผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ภายใต้แนวความคิดเดียวกันโดยมีกระบวนการท่างานและการออกแบบดังนี้ 

4.1 การประชุมเพื่อหาหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการจ าหน่าย 

  จากสมาชิกของกลุ่มจ่านวน 57 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสอบถามด้วยวิธีการสุ่มจ่านวน 
45 คน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของสินค้าร่วมกับชาวบ้าน โดยแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 คือ สินค้าแฟช่ัน(เส้ือผ้า,รองเท้า) กลุ่มท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ่าวัน (กระเป๋าและ
อื่นๆ) กลุ่มท่ี 3 ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน และกลุ่มท่ี 4 เครื่องประดับ โดยได้ผลสรุปดังนี้ 

ภาพท่ี 67 ผลการสอบถามการเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจ่าหน่าย 
 

 สรุปผลการสอบถามและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยค่านึงถึงความสามารถของ
ชาวบ้าน ต้นทุน และวัสดุอุปกรณ์โดยได้ข้อสรุปดังนี ้

1.) สินค้าแฟช่ัน(เส้ือผ้า,รองเท้า) เป็นสินค้าท่ีจ่าเป็นต้องมีหลายขนาดเช่น เส้ือผ้า
อย่างน้อยต้องมีขนาด s,m,l รองเท้าอย่างน้อยต้องมีขนาด 37-40 ต้นทุนจึงสูง 

2.) ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ่าวัน (กระเป๋า,และอื่น) ไม่จ่าเป็นต้องมีขนาดตาม
มาตรฐาน เป็นสินค้าท่ีผู้ซื้อมักเปล่ียนบ่อย ราคาไม่สูงและซื้อขายง่าย ต้นทุนต่่า และชาว บ้าน
มีก่าลังสามารถท่าได้ 

3.) ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน ชาวบ้านสนใจสินค้าขนาดเล็กท่ีขายง่าย
มากกว่าของท่ีใช้ตกแต่งบ้าน 

   4.) เครื่องประดับ เครื่องประดับน้่าผ้าไหมไปท่าได้ไม่หลากหลาย 
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4.2 แนวความคิดในการออกแบบ 

แนวความคิดได้จากการการสอบถามความต้องการของชาวบ้านเพื่อหาค่าส่าคัญและ 
น่ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม โดยค่านึงถึงความสามารถ ความยั่งยืน ความ
พึงพอใจ และความต้องการของชาวบ้านและได้ ค่าส่าคัญ ในการออกแบบ ดังนี้ 

ภาพท่ี 68 ผลการสอบถามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่าหรับจ่าหน่าย 
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4.3 ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้าน 

การพัฒนาจากของเดิม (Development) คือสามารถพัฒนาต่อยอดจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว
ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้หลากหลายและสามารถจูงใจได้ยิ่งกว่าเดิม   
(อนุชา แพ่งเกษรและคณะ,2555)  

ภาพท่ี 69 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 1 แบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 70 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 1 แบบท่ี 1 ราคาต้นทุน 250 บาท 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 71 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 1 แบบท่ี 2 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 72 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 1 แบบท่ี 2 ราคาต้นทุน 250 บาท 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 73 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 1 แบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 74 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 1  แบบท่ี 3 ราคาต้นทุน 400 บาท 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 75 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 1 แบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 76 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 1 แบบท่ี 4 ราคาต้นทุน 400 บาท 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 77 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 2  แบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 78 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 2 แบบท่ี 1 ราคาต้นทุน 400 บาท 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 79 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 2 แบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 80 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 2 แบบท่ี 2 ราคาต้นทุน 300 บาท 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 81 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 2 แบบท่ี 3 
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ภาพที่ 82 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 2 แบบท่ี 3 ราคาต้นทุน 200 บาท 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 83 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 2 แบบท่ี 4 

ภาพท่ี 84 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 2 แบบท่ี 4 ราคาต้นทุน 180 บาท 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 85 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 3 แบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 86 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 3 แบบท่ี 1 ราคาต้นทุน 200 บาท 

ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 87 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 3 แบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 88 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 3 แบบท่ี 2 ราคาต้นทุน 180 บาท 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพท่ี 89 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 3 แบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 90 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 3 แบบท่ี 3 ราคาต้นทุน 100 บาท 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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ภาพที ่91 ผลงานการออกแบบกระเป๋า ชุดท่ี 3 แบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 92 ผลงานการตัดเย็บกระเป๋า ชุดท่ี 3 แบบท่ี 4 ราคาต้นทุน 100 บาท 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (ถ่ายเมื่อ 6 มิถุนายน 2561) 
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4.4 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ท่าการออกแบบ (New Forms) สามารถออกแบบได้ตามข้ันตอนและตอบสนอง
ความต้องการและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (อนุชา แพ่งเกษรและคณะ,2555) 

  4.4.1 แนวความคิดในการออกแบบ 
แนวคิดหลักคือการค่านึงถึง วิถีชีวิต (Lifestyle) ของชาวบ้านบ้านเมือง

น้อย อาชีพ  ความสามารถ อุปกรณ์ท่ีชาวบ้านใช้ท่ามาหากิน จุดเด่น ท่ีส่ือถึงเอกลักษณ์ของ
บ้านเมืองน้อย  

 
  4.4.2 แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากอุปกรณ์ท่ีชาวบ้านใช้ในชีวิตประจ่าวัน 
โดยหยิบเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้่าของภาคอีสาน เช่น สุ่มดักปลา ลอบ ข้อง และไส เป็นต้น ซึ่ง
การออกแบบในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกเป็นสุ่มดักปลาและข้อง 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 93 อุปกรณ์จับสัตว์น้่า 
ท่ีมา : google 
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ภาพท่ี 94 แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
 
 

 จากแรงบันดาลใจเป็นการตัดทอนรูปทรงจากอุปกรณ์จับสัตว์น้่า ซึ่งเป็นส่ิงท่ีชาวบ้านใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันในการหาเล้ียงชีพ และได้น่าเอาเทคนิคการสานข้องมาใช้ในการออกแบบ โดยใช้วัสดุใน
การเป็นผ้าไหมย้อมสีน้่าซาวข้าวก่่า 
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ภาพท่ี 95 ผลงานการออกแบบกระเป๋า 
 

เทคนิคท่ีใช้คือ 
 - เทคนิคการสานผ้า 
 - เทคนิคการตัดต่อผ้า 
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ภาพท่ี 96 ผลงานการออกแบบกระเป๋า 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (1 กรกฎาคม 2561) 

 
 
 4.5 ผลงานการออกแบบโลโก้ 
  4.5.1 ช่ือแบรนด์ 
  “พอมี” ค่าว่า “พอ” มาจากค่าว่า พอเพียง พอมีพอกิน พอประมาณ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบ่ง 

บอกความเป็นชุมชนบ้านเมืองน้อยท่ีใช้ชีวิตโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ค่าว่า “มี” มา
จาก me ในภาษาอังกฤษท่ีแปลว่า ฉัน ค่าว่า พอมี จึงเปรียบเสมือการบอกเล่าจากชาวบ้าน
ถึงผู้รับสารว่าฉันพอเพียง ฉันพอมีพอกิน ฉันพอประมาณ เป็นต้น 

 
  4.5.2 ตัวอักษร 

 ตัวอักษรใช้เป็นค่าภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล ให้อ่านได้ท้ังคนไทยและ
ชาวต่างชาติโดยมีการเลือกตัวอักษรจากหลายๆแบบโดยคัดเหลือ 4 แบบ และใช้เพียง 1 
แบบ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 97 แบบท่ีอักษร 
 

 ตัวอักษรท่ีเลือกคือ PSL Kanda Modern AD ซึ่งเป็นตัวอักษรท่ีมีความเรียบง่าย 
 
  4.5.3 สัญลักษณ์ 
  สัญลักษณ์มาจากการถอดแบบลายของลายขอจ่าปา ซึ่งเป็นลาดผ้าไหมมัดหมี่ท่ีเป็น 
 เอกลักษณ์และเก่าแก่ท่ีสุดของบ้านเมืองน้อย โดยน่ามาจัดวางในรูปแบบใหม่หลายๆรูปแบบ
 ได้ดังนี ้

ภาพท่ี 98 แบบภาพสัญลักษณ์ 
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แบบท่ีเลือกคือแบบท่ี 5 ซึ่งเป็นแบบท่ีน่าเอาลายขอจ่าปามาบวกกับรูปทรง
สามเหล่ียม ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อน เป็นหมู่บ้าน เป็นหนึ่งเดียวกัน ภาพสัญลักษณ์นี้จึง
ให้ความหมายได้ดีกว่าภาพอื่นๆ โดยมีวิธีการถอดแบบภาพสัญลักษณ์ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 99 วิธีการถอดแบบภาพสัญลักษณ์ 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมู่สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
บ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ ในล่าดับแรกผู้วิจัยจะอภิปรายผลต้ังแต่การทดลองย้อมสีตลอดจนการ
ออกแบบอัตลักษณ์สู่ผลงานสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และสรุปข้อค้นพบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจในการน่าไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติจริง 
โดยจะได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และ ข้อเสนอแนะเพื่อการน่าไปปฏบิัติ 
ต่อไป 
 

1. อภิปรายผลงานสร้างสรรค์ 

 การทดลองย้อมสี เป็นการน่าเอาพืชผักท่ีชาวบ้านปลูกตามฤดูกาล และพืชท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติมาทดลองย้อม ผู้วิจัยพบว่าพืชท่ีให้สีไม่สามารถย้อมเส้นไหมให้สวยได้ทุกชนิด มีพืชบางชนิด
เท่านั้นท่ีสามารถย้อมได้ ขึ้นอยู่กับสารประกอบท่ีอยู่ในพืชนั้นๆ หรือบางชนิดอาจจะเหมาะแก่การ
น่าไปย้อมสีของอาหารเท่านั้น เช่น ดอกอัญชัน และเม็ดผักปลัง เป็นต้น จากการทอลองย้อมสีเส้นไหม
จากพืชจ่านวน 9 ชนิด แบ่งเป็น พืชท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ(พืชท้องถิ่น) 2 ชนิดคือใบย่านางและ
ผักปลัง, พืชท่ีปลูกขึ้นตามฤดูกาล 4 ชนิด คือ คะน้า ข้าว แก้วมังกร ข้าวโพด และพืชผักสวนครัวที่
ปลูกทุกฤดู 3 ชนิด   คือผักชีจีน ผักชีลาว และพริก โดยการทุบ ปั่น ตัด และต้มเพื่อให้ได้สีของพืช
ชนิดนั้นๆ ประกอบการหาข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลจากชาวบ้าน และข้อมูลจากความเข้าใจของผู้วิจัยเอง 
เมื่อได้สีแล้วจึงท่าเส้นไหมไปทดลองย้อมให้ครบทุกสี หากต้องการสีท่ีเข้มก็สามารถย้อมซ้่าหลายๆครั้ง
ได้ตามความต้องการ แต่ในการย้อมของทุกสีควรมีสารช่วยติดในการวิจัยครั้งนี้ใช้เกลือเป็นสารช่วยติด 
ส่ิงท่ีควรมีอีกคือสารช่วยย้อมผู้วิจัยใช้สารส้ม น้่าปูนใส น้่าด่างจากขี้เถ้าของการเผาใบกล้วยและก้าน
กล้วยที่แห้งแล้ว และน้่าโคลน ซึ่งสารช่วยย้อมแต่ล่าขนาดจะเหมาะกับสีย้อมบางชนิดเท่านั้น สารส้ม
จะท่าให้สีสดขึ้น เหมาะกับการย้อมสีสดใส น้่าปูนใสจะท่าให้สีเข้มขึ้น เหมาะกับการย้อมสีเขียว น้่า
ด่างจะท่าให้สีเข้มและเงาขึ้นเหมาะกับสีม่วง น้่าโคลนจะท่าให้สีเข้มขึ้น และท่าให้สีหม่นกว่าสารช่วย
ย้อมตัวอื่นๆ จากการทดลองด้วยสารช่วยย้อม 4 ชนิด  ปฏิกิริยาท่ีเกิดต่อสีย้อมสอดคล้องและเป็นไป
ตามข้อมูลเชิงทฤษฎีจากการค้นคว้าในบทท่ี 2 ผลการทดลองย้อมสีผู้วิจัยพบว่า ข้าวก่่า หรือข้าว
เหนียวด่าสามารถน่ามาย้อมสีเส้นไหมได้ เพียงนา่เอาน้่าซาวข้าวเหนียวด่ามาย้อม ซึ่งได้จากการแช่
ข้าวเพื่อนึ่งรับประทานในทุกๆวันของชาวบ้าน การนึ่งข้าวเหนียวนัน้จะต้องแช่ข้าวทิ้งไว้ 1 คืน และเท
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น้่าท้ิงเพื่อน่าข้าวไปนึ่ง น้่าจึงถูกผู้วิจัยน่ามาย้อมผ้าไหมโดยใช้สารช่วยติดคือ เกลือ และสารช่วยย้อม
คือสารส้ม ซึ่งสารส้มจะท่าปฏิกิริยากับสีย้อมท่าให้สีมีสีท่ีสดขึ้น หลังจากการย้อมผู้วิจัยจึงน่าไปล้างใน
น้่าโคลน จากนั้นวัดผลความคงทนของสีด้วยการซักและการตากแดดเป็นเวลา 7 วัน 
 การออกแบบลายมัดหมี่สู่การมัดหมี่จริง ข้อมูลจากการสอบถามจากชาวบ้านในบทท่ี 2 ให้
ข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการวางลาย การมัด การนับล่า ผู้วิจัยได้ทดลองมัดลายหมี่โดยคิดว่า 1 ล่า 
เท่ากับ 1 ช่องในกระดาษกราฟ จุดในช่องบนกระดาษกราฟจนเกิดเป็นลายตามท่ีต้องการ และน่าไป
ย้อมสี เมื่อน่าไปทอพบว่าลายของผ้าไหมมัดหมี่ตรงตามท่ีผู้วิจัยออกแบบลายไว้ แต่หากทอเสร็จและ
จะท่าให้ลายแคบกว่าตอนท่ีมัดหมี่ไว้ และแคบกว่าลายท่ีจุดไว้ในกระดาษกราฟ เพราะเมื่อเวลาทอ
แล้วใช้ฟืมกระทบเส้นไหมให้ค่อยๆเรียงติดกันไปทีละเส้นจึงท่าให้เส้นไหมติดกันแน่น ลายของผ้าไหม
จึงแคบลง แต่ก็ยังคงลายเดิมไว้และยังสวยงามเหมือนดังเดิม 
 ในด้านของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้าน ใช้เทคนิคการท่ากระเป๋าเป็น
หลัก การการลงมติของชาวบ้านคือการผลิตกระเป๋าจากผ้าไหมและของใช้ในชีวิตประจ่าวัน ผู้วิจัยจึง
เลือกเป็นของใช้ท่ีใช้พื้นฐานการผลิตมาจากการผลิตกระเป๋า โดยเป็นของท่ีรูปแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน 
เข้าใจง่าย และใช้บ่อยในชีวิตประจ่าวัน เน้นกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ใช้ได้ท้ังผู้หญิงและผู้ชาย โดยการ
ออกแบบผลงานเป็น 3 ชุดด้วยกัน    
 ชุดที ่1 เน้นกระเป๋าของผู้หญิง 4 รูปแบบ แบบท่ี 1 เป็นกระเป๋าสตางค์ ท่ีจะใช้ถือออกงาน
ราตรีเป็นกระเป๋าคลัทช์ก็ได้ หรือจะห้อยสายคล้องเป็นกระเป๋าถือใช้ในชีวิตประจ่าวันก็ได้ แบบท่ี 2 
เป็นกระเป๋าท่ีเป็นเพียงกระเป๋าธรรมดาแต่มีฟังก์ช่ันมากกว่า 1 ฟังก์ช่ัน คือสามารถถอดสายออก
ท้ังหมดเป็นกระเป๋าคลัทช์ได้ สามารถใส่สายคล้องแขนเป็นกระเป๋าถือเพื่อถือเดินเล่นได้ สามารถใส่
สายโซ่เป็นกระเป๋าสะพายข้าง (Messenger Bag)เพื่อใช้สะพายข้างได้ สามารถใส่สายท่ีเป็นเหมือน
สายเข็มขัดเพื่อคาดกระเป๋าไว้ที่เอวได้ หรือสามารถดัดแปลงเป็นแบบใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้ใช้ กระเป๋ารูปแบบนี้เหมาะสมกับวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ แบบท่ี 3 เป็นกระเป๋าขนาดใหญ่ขึ้นมา
อีกเมื่อถอดสายด้านข้างออกสามารถใช้เป็นกระเป๋าถือได้ เมื่อใส่สายได้ข้างกลับคือสามารถใช้เป็น
กระเป๋าสะพายข้างได้  
 ชุดที ่2 เน้นกลุ่มเป้าหมายหลากหลายรูปแบบท้ังผู้หญิงและผู้ชาย มีท้ังหมด 4 แบบ แบบท่ี 1 
เป็นกระเป๋าส่าหรับใส่คอมพิวเตอร์พกพา (MacBook) 2 ขนาด ขนาดหน้าจอ 13 นิ้วและ 15 นิ้ว 
แบบท่ี 2 กระเป๋าส่าหรับใส่แท็บเล็ตและไอแพด (I pad) แบบท่ี 3 กระเป๋าสตางค์ใบส้ัน และแบบท่ี 5 
กระเป๋าสตางค์ใบยาว  
 ชุดที ่ 3 เป็นอีกชุดท่ีเน้นกลุ่มเป็นหมายหลากหลายรูปแบบท้ังผู้หญิงและผู้ชาย มีท้ังหมด 4 
แบบท่ี 1 กระเป๋าส่าหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่นปากกา ดินสอ ยางลบ และอื่นๆ มีตัวล็อค 3 
ระดับ แบบท่ี 2 เป็นกระเป๋าส่าหรับใส่สมุด หรือใช้แทนปกสมุดได้ ภายในกระเป๋าสามารถใส่บัตรและ
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เก็บปากกาได้ แบบท่ี 3 กระเป๋าส่าหรับใส่พาสปอร์ต (Passport) และแบบท่ี 4 กระเป๋าใส่แว่น
สามารถใช้ได้ท้ังแว่นกันแดดและแว่นสายตา ส่วนเศษผ้าท่ีเหลือได้น่าเอาไปตัดเย็บเป็นพวงกุญแจหรือ
ตัดต่อเป็นผืนเพื่อห่อปกสมุดและท่ากระเป๋าใบเล็กได้อีกด้วย 
 ในด้านการออกแบบผลงานสร้างสรรค์เริ่มจากแนวคิดคือ “วิถีชีวิต” การค่านึงถึงวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านเป็นหลัก โดยแยกออกมาว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงได้ค่าตอบท่ีสนใจ
คือ “อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล้ียงชีพของชาวบ้าน” อุปกรณ์จับสัตว์น้่าเป็นอุปกรณ์ท่ีชาวบ้านใช้อยู่เป็น
ประจ่าในการหาอาหาร อีกท้ังชาวบ้านยังมีความสามารถในเรื่องของการจักสานอีกด้วย ผู้วิจัยจึง
ออกแบบกระเป๋าโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้องและสุ่มดักปลา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่าหรับจับปลา 
และอุปกรณ์ส่าหรับขังปลา โดยหยิบเอาเทคนิคการสานมาจากข้อง และตัดทอนรูปแบบมาจากสุ่มดัก
ปลา จึงได้เป็นการออกแบบผลงานสร้างสรรค์  
 ส่ิงส่าคัญท่ีมีผลต่อผู้วิจัยจากการสร้างสรรค์ผลงานท้ังหมดนี้คือ ท่าให้ผู้วิจัยเกิดความรักท่ีมีต่อ
ชาวบ้าน และหมู่บ้าน ซาบซึ้งในความเอื้อเฟื้อ ความใส่ใจจากชาวบ้าน ชาวบ้านร่วมมือและเต็มใจ
ท่างานร่วมกับผู้วิจัยอย่างไม่ต้องร้องขอ ผลงานท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นมาได้นั้นท่าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงค่าว่า 
ความพยายาม การท่างานในครั้งนี้ผิดพลาดหลายอย่างและหลายครั้ง แต่ความผิดพลาดนั้นท่าให้
ผู้วิจัยค่อยเข้าใจและเรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อน่ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้ิน
อื่นๆ ท้ังหมดนี้ท่าให้ผู้วิจัยเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และภูมิใจในความพยายามของชาวบ้านทุก
คนท่ียอมเปิดรับส่ิงใหม่ เปิดรับความเหน็และพร้อมจะทดลองไปด้วยกัน งานวิจัยในครั้งนี้จะออกมาดี
ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน และอาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยเหลือและคอยให้ค่าปรึกษาทุกเมื่อ
ทุกเวลาเป็นอย่างดี 
  

2. สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน อาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านหมู่บ้านเมืองน้อย จ. บุรีรัมย์ เพื่อหาอัตลักษณ์ท่ีน่าสนใจไปสู่ผลงานออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ได้  
 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน อาชีพ และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านหมู่บ้านเมืองน้อยด้วยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม และการ
สังเกตเพื่อหาข้อสรุปอัตลักษณ์ท่ีน่าสนใจของบ้านเมืองน้อยคือการด่ารงชีวิตด้วยการยึดหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักตามฤดูกาล และพืชผักสวนครัวท่ีปลูกกินทุกฤดูกาล รวมไปถึงฤดูการ
ท่านา การปลูกข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว และปลูกแตงโม ผู้วิจัยจึงน่าพืชทุกชนิดในหมู่บ้านมาใช้ใน
การทดลองย้อมสีไหมเพื่อหารค้นพบสีใหม่ ตลอดจนการน่ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ่าวัน จึงได้ผลงาน
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ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีจากน้่าซาวข้าวเหนียวด่า ซึ่งน้่าซาวข้าวที่ใช้ย้อมนั้นได้จากวิถีชีวิตการรับประ ทาน
ข้าวเหนียวของชาวบ้าน  
 จากการทดลองท่างานรวมกันระหว่างผู้วิจัยกับชาวบ้าน เกิดข้อค้นพบว่า ในระหว่างการตาก
ไหมนั้น ชาวบ้านมีเทคนิคพิเศษท่ีท่าให้เส้นไหมเรียงตัวและนุ่มสวย คือการกระตุกหรือชาวบ้าน
เรียกว่าถก ถกไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นไหมจะแห้ง หากไม่ท่าเช่นนี้เส้นไหมจะเกาะกันและแข็งยากต่อการ
ท่าไปทอและไม่นุ่มสวย ผลของการท่างานร่วมกันนั้นจึงได้ผลงานผ้าไหมมัดหมี่จากอัตลักษณ์ท่ีน่า 
สนใจของบ้านเมืองน้อย 
 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาข้อมูลกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย เพื่อพัฒนาลวดลายท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านรวมไปถึง กรรมวิธีการทอผ้า การออกแบบลาย การย้อมสี การมัดหมี ่และ
การทอผ้าไหม เพื่อน่าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย 
 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้านเมืองน้อย และเทคนิคต่างๆในกรรมวิธีการท่าผ้าไหมต้ังแต่การสร้างลายมัดหมี่รวมไปถึงกรรม 
วิธีการทอผ้าไหม ได้ผลสรุปว่า ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอดอกจ่าปาคือลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง
น้อย ซึ่งในลายนั้นประกอบไปด้วยลายประกอบคือ ลายขอ และลวดลายของกิ่งก้านและดอกของต้น
จ่าปา จึงได้ช่ือว่า ลายขอดอกจ่าปา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา กรรมวิธีการย้อมสี การออกแบบลายท่ี
เลียนแบบธรรมชาติ การมัดหมี่ และการทอ 
 หลังจากการศึกษาแล้วผู้วิจัยได้ท่าข้อมูลจากการศึกษาท้ังหมดท่ีได้มาประกอบการออกแบบ
ลวดลาย โดยผู้วิจัยน่าเอาลายของรวงข้าวมาเป็นแรงบันดาลในการออกแบบ เพราะรวงข้าวนัน้มี
ความสัมพันธ์กับสีท่ีน่ามาย้อมเส้นไหม ซึ่งออกแบบลายภายใต้หลักแนวคิดของผ้าไหมมัดหมี่ลายของ
ดอกจ่าปา โดยมีลายประกอบเป็น ลายขอ ผสมผสานกับลายท่ีออกแบบใหม่คือลายรวงข้าว จึงได้เป็น
ผ้าไหมมัดหมี่ท่ีผู้วิจัยต้ังช่ือให้ว่า ลาย “ขอข้าวก่่า” ย้อมสีจากน้่าซาวข้าวก่่า ได้เป็นผ้าไหมมัดหมี่ท่ี
เป็นอัตลักษณ์ใหม่ของบ้านเมืองน้อย ซึ่งผ้าไหมมดัหมี่ลายขอข้าวก่่าย้อมสีน้่าซาวข้าวก่่านั้น สามารถ
น่าไปใช้ได้จริง ตัดเครื่องนุ่มหุ่นได้ สามใส่ได้ไม่ระคายเคือง ไม่เป็นอันตรายต่อผิว เมื่อน่าไปทดลองซัก 
2 ครั้ง พบว่าสีไม่ตก ง่ายต่อการซัก และน่าไปตากแดด 7 วัน พบกว่า สีคงทนไม่เปล่ียน ไม่จืดจาง 
ยังคงความสวยเช่นเดิม และยังน่าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ ตามความต้องการ 
 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สร้างสรรค์ผลงานการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย กระเป๋า และอื่นๆเพื่อ
เผยแพร่อัตลักษณ์กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยและจ่าหน่ายในหมู่บ้าน 
 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากในปี พ.ศ.2562 บ้านเมืองน้อยได้รับทุนจาก
โครงการ 9102 เพื่อพัฒนาการเกษตรยั่งยนื จ่านวนเงนิ 2.5 ล้านบาท เพื่อน่ามาพัฒนาการเกษตร
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และพัฒนาสินค้า OTOP (หนึ่งต่าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ของหมู่บ้าน นอกจากการเกษตรท่ีมีช่ือเสียงของ
บ้านเมืองน้อยยังมีผ้าไหมท่ีมีช่ือโด่งดังอีกด้วย เดิมทีบ้านเมืองน้อยไม่นิยมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
และให้ความส่าคัญกับผ้าผืนมากกว่า เพราะไม่ต้องใช้เวลาแปรรูปผลิตภัณฑ์นาน ทอเสร็จสามารถ
จ่าหน่ายได้เลย แต่เมื่อได้รับทุนเพื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ชาวบ้านเลยลงมติกันว่าจะส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจ่าหน่ายในหมู่บ้าน เพื่อเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียงเชิงเกษตร ส่วนของฝาก
ของนักท่องเท่ียวที่มาเยือนก็คือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากบ้านเมืองน้อย 
 เมื่อได้อัตลักใหญ่ผ้าไหมมัดหมี่จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 แล้ว ผู้จัดได้สอบถาม
กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยจ่านวน 45 คน จาก 57 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มถามว่าส่ิงท่ีต้องการแปรรูปเป็นสินค้าประเภทใด จึงได้ผลสรุปว่า สินค้าท่ีชาวบ้านต้องการ
แปรรูปเพื่อจ่าหน่ายคือกระเป๋า ซึ่งเป็นส่ิงของท่ีใช้ในชีวิตประจ่าวัน และใช้ทุกวัน และยังเป็นของท่ี
ผู้หญิงมักจะเปล่ียนบ่อยๆอีกด้วย อัตราการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจึงไม่น่ายากมากนัก ไม่ว่าจะเป็น
กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าส่าหรับอุปกรณ์พกพา หรือกระเป๋าส่าหรับใส่อื่นๆ
มักเป็นสินค้าค่อนข้างขายดีและขายง่ายเป็นที่แน่นอน และไม่จ่าเป็นต้องท่าหลากหลายขนาดเหมือน 
กับเส้ือผ้าและรองเท้า ต้นทุนจึงไม่สูงมากนัก อีกท้ังในหมู่บ้านยังมีช่างฝีมือดีท่ีสามารถตัดเย็บกระเป๋า
ได้ โดยให้ชาวบ้านน่าผ้าไปเอง และตัดเย็บให้ได้ในราคาถูกแต่สวยงามและเป็นระเบียบ การท่า
กระเป๋าทุกชนิดเพื่อจ่าหน่ายจึงเหมาะสมและลงตัว ตรงกับความสนใจ ความช่ืนชอบ และความ
คิดเห็นของชาวบ้านเป็นหลัก 
 ผลจากการสอบถามชาวบ้านผู้วิจัยได้น่าเอา ค่าส่าคัญ จากการสอบถามชาวบ้านว่าอยากได้
สินค้าลักษณะแบบใด จากนั้นจึงน่า ค่าส่าคัญ มาตีความและก่าหนดแนวความคิดในการของแบบ
สินค้าจากผ้าไหม ได้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋ารูปแบบต่างๆ จ่านวน 12 แบบ โดยเป็นแบบท่ีมีความร่วม
สมัย เรียบง่าย รูปแบบไม่ซับซ้อนชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย และเศษผ้ายังสามารถน่าไปท่าเป็นพวงกุญแจ 
หรือจะน่ามาตัดต่อเพื่อห่อปกสมุดได้ และนอกจากรูปแบบกระเป๋าท่ีได้ผู้วิจัยได้พัฒนากับชาวบ้านแล้ว 
ยังได้ผลงานสร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบกระเป๋าท่ีได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตการเล้ียงชีพของ
ชาวบ้านอีกด้วย 
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3. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของชาวบ้าน 

 ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้วิจัยได้จัดท่าแบบประเมินเพื่อสอบถามและประเมินความพึง
พอใจของชาวบ้านท่ีมีต่อผลงาน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 

  
ภาพท่ี 100 แผนภูมิวงกลมแสดงจ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 จากสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อยท่ีตอบกลับแบบสอบถามมีจ่านวน 30 ท่าน มี
เฉพาะเพศหญิงท้ังหมดจ่านวน 30 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 % 
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 2. อายุ 

ภาพท่ี 101 แผนภูมิวงกลมแสดงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จากผู้ตอบกลับแบบสอบถามมีจ่านวน 30 ท่าน พบว่าชาวบ้านจ่านวน 24 ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 80 % มีอายุระหว่าง 35 – 50 ปี มากเป็นอันดับหนึ่ง โดยรองลงมาคืออายุ 25 – 35 ปี จ่านวน 4 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8 % และอันดับสามคือช่วงอายุ 50 – 60 ปี ขึ้นไปจ่านวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
6.66 % 
 

3. การศึกษา 

ภาพท่ี 102 แผนภูมิวงกลมแสดงอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 จากผู้ตอบกลับแบบสอบถามมีจ่านวน 30 ท่าน พบว่าชาวบ้านจ่านวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 50 % มีการศึกษาจบ ม.6 มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ต่่ากว่า ม. 6 จ่านวน 11 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 36.66 % และมีผู้ท่ีจบ ป. 6 น้อยท่ีสุด จ่านวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 13.33 %  
 
 สรุปผลการประเมินตอนที่ 1 พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีทอผ้าไหมเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศท่ี
เหมาะแก่การท่างานท่ีมีความละเอียดอ่อน อายุส่วนใหญ่อยู่ท่ี 35-50 ปี จะเห็นได้ว่าส่วนมากเป็นผู้ท่ีมี
อายุค่อนข้างมาก เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความส่าคัญกับการท่างานท่ีบ้าน และการทอผ้าไหมมี
ขั้นตอนท่ีซับซ้อนเข้าใจยาก เด็กรุ่นใหม่น้อยคนท่ีอยากเรียนรู้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จบ ม. 6 เนื่องจาก
สมัยก่อนในหมู่บ้านให้ความส่าคัญกับการท่างานหาเงิน เมื่อเรียนจบจึงฝึกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 
 
ตอนที่ 2 ค่าถามเกี่ยวกับประเด็นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการวิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหม
มัดหมี่สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์ 
 1. ความพึงพอใจด้านการย้อมสี 

ภาพท่ี 103 แผนภูมิแท่งแสดงความพึงพอใจด้านการย้อมสี 
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 - น้่าซาวข้าวก่่าเหมาะสมในการน่ามาย้อมเส้นไหม ชาวบ้านเฉล่ีย 4.9 % คิดเป็น
ร้อยละ 98 % พอใจในระดับมากท่ีสุด 
 - วิธีการท่ีใช้ย้อมเป็นวิธีการท่ีสามารถท่าได้บ่อยครั้ง ชาวบ้านเฉล่ีย 4.13 % คิดเป็น
ร้อยละ 82.6 % พอใจในระดับมาก 
 - การย้อมสีจากน้่าซาวข้าวก่่าเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ ชาวบ้านเฉล่ีย 4.93 % คิดเป็นร้อย
ละ 98.6 % พอใจในระดับมากท่ีสุด 
 - สีท่ีได้จากการย้อมน้่าซาวข้าวก่่าเป็นสีท่ีสวยงามและเหมาะสม ชาวบ้านเฉล่ีย 
4.16% คิดเป็นร้อยละ 83.2 % พอใจในระดับมาก 
 - ความเหมาะสมของสีท่ีใช้ย้อม สารช่วยย้อม และสารช่วยติด เมื่อน่ามาย้อมผ้าไหม 
สามารถน่าไปปรับใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดี ชาวบ้านเฉล่ีย 4.33 % คิดเป็นร้อยละ 
86.6 % พอใจในระดับมาก 
 - สีท่ีย้อมจากน้่าซาวข้าวก่่ามีความคงทนต่อแสง ต่อการเสียดสีจากการซัก และสีไม่
ตก ชาวบา้นเฉล่ีย 4.03 % คิดเป็นร้อยละ 80.6 % พอใจในระดับมาก 

 
 2. ความพึงพอใจด้านรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพท่ี 104 แผนภูมิแท่งแสดงความพึงพอใจด้านรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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 - รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีรูปแบบท่ีทันสมัย ชาวบ้านเฉล่ีย 3.9 % คิดเป็นร้อยละ 
78% พอใจในระดับมาก 
 - รูปแบบของผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากการย้อมสีน้่าซาวข้าวก่่าจะสามารถจ่าหน่ายได้
ง่าย ชาวบ้านเฉล่ีย 4.23 % คิดเป็นร้อยละ 84.6 % พอใจในระดับมาก 
 - รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบท่ีสามารถใช้ได้ในชีวิตประจ่าวัน ชาวบ้านเฉล่ีย 
4.66% คิดเป็นร้อยละ 93.2 % พอใจในระดับมากท่ีสุด 
 - รูปแบบผลิตภัณฑ์จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของหมู่บ้านเมืองน้อย ชาวบ้านเฉล่ีย 
4.6% คิดเป็นร้อยละ 92 % พอใจในระดับมากท่ีสุด 
 - ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย และผู้บริโภคสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ ชาวบ้าน
เฉล่ีย 4.36 % คิดเป็นร้อยละ 87.2 % พอใจในระดับมาก 

 
 3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการผลิต 

ภาพท่ี 105 แผนภูมิแท่งแสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการผลิต 
 

 - ใช้ต้นทุนในการผลิตต่่า หาได้ง่ายในหมู่บ้าน ชาวบ้านเฉล่ีย 3.96 % คิดเป็นร้อยละ 
79.2 % พอใจในระดับปานกลาง 
 - ชาวบ้านสามารถท่าเองได้ ชาวบ้านเฉล่ีย 2.73 % คิดเป็นร้อยละ 54.6 % พอใจใน
ระดับน้อย 
 - มีรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ชาวบ้านเฉล่ีย 3.46 % คิดเป็นร้อยละ 69.2 % 
พอใจในระดับมาก 
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 - มีบุคลากรในหมู่บ้านสามารถท่าได้ในราคาท่ีถูก ชาวบ้านเฉล่ีย 5 % คิดเป็นร้อยละ 
100 % พอใจในระดับมากท่ีสุด 

 
 สรุปผลการประเมินตอนที่ 2 ด้านการย้อมสีชาวบ้านมีความสนใจและพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
ชาวบ้านมองว่าเป็นส่ิงแปลกใหม่ มีวิธีการย้อมท่ีสามารถท่าเองได้ เนื่องจากเป็นวิธีการคล้ายคลึงกับท่ี
ชาวบ้านท่าอยู่เป็นประจ่า จากการน่าน้่าซาวข้าวมาย้อมผ้าไหมท่าให้สีท่ีได้นั้นติดทนต่อแสงแดดและ
การซัก ไม่ท่าให้สีตก ด้านการออกแบบ ชาวบ้านเห็นด้วยและพึงพอกับกับรูปแบบท่ีได้พัฒนา ความ
แปลกใหม่มีไม่มากแต่เป็นแบบท่ีสามารถใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ และจ่าหน่ายง่าย มีความหลากหลาย 
ตรงกับกลุ่มลูกค้าของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย ส่วนด้านการผลิต ใช้ต้นทุนต่่า รูปแบบไม่
ซับซ้อน แต่ชาวบ้านส่วนน้อยท่ีสามารถท่าเองได้ แต่ก็ยังมีชาวบ้านคนอื่นๆในหมู่บ้านท่ีมีอาชีพตัดเย็บ
กระเป๋าโดยเฉพาะในราคาท่ีต่่า 
 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ 

 4.1 ปัญหาท่ีเกิดในระหว่างการทดลองย้อมสี เนื่องจากสีย้อมจากธรรมชาติเป็นสีท่ีอ่อนโยน

มาก ปัจจัยทุกอย่างรอบตัวในขณะย้อมสีล้วนเป็นสาเหตุท่ีท่าให้สีเกิดการเปล่ียนแปลงได้ เช่น หม้อ 

เมื่อใช้หม้อสแตเลสและหม้ออะลูมิเนียม สีจะต่างกันออกไป หม้อท่ีใช้ควรเป็นหม้อสแตนเลสเท่านั้น 

เพราะหม้ออะลูมิเนียมจะท่าปฏิกิริยากับสีและท่าให้สีเปล่ียนได้  อย่างท่ี 2 คือ อุณหภูมิขณะย้อมสี 

หากในการย้อมสีในแต่ละครั้งใช้อุณภูมิท่ีแตกต่างกันก็เป็นสาเหตุท่ีท่าให้สีเกิดการคลาดเคล่ือนได้ จึง

ต้องควบคุมอุณภูมิอยู่ตลอดเวลา หากน้่าร้อนเกินไปจนถึงจุดเดือดจะท่าให้เส้นไหมตายและท่าให้ไหม

แห้งกระด่างได้ หากใช้เป็นเตาแก๊สจะท่าให้ควบคุมอุณภูมิได้ค่อนข้างง่ายกว่าเตาถ่านแต่ส้ินเปลืองกว่า

มาก และปัญหาอย่างท่ี 3 ในณะย้อมสีคือ เส้นไหม เส้นไหมมีขนาดเล็กและง่ายต่อการเกาะเกี่ยวกับ

ส่ิงต่างๆรอบตัว แม้กระท่ังหากมือแตกกร่านก็สามารถเป็นต้นเหตุท่ีท่าให้เส้นไหมเกาะ และเกี่ยวกัน

จนยุ่งได้ ในขณะย้อมสีเมื่อเส้นไหมลอยอยู่ในน้่าย้อม  ผู้ย้อมจะย้อมสีไหมด้วยการยกไหมข้ึนและจุ่มลง

ในน้่าสลับกันไปเรื่อยๆ จะท่าให้เส้นไหมยุ่งค่อนข้างง่าย ในเส้นไหมจะมีเชือกท่ีมัดเส้นไหมไว้เพื่อไมใ่ห้

เส้นไหมยุ่งจนเกินไป หากในขณะย้อมเชือกขาด จะท่าให้เส้นไหมติดกันเป็นก้อนจนไม่สามารถน่าไปใช้

ได้อีก 
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ภาพท่ี 106 เส้นไหมท่ีพังระหว่างการย้อมสี 
ถ่ายโดย ชนัญญา คงยืน (3 สิงหาคม 2561) 

 

 4.2 ปัญหาด้านการย้อมมัดหมี่ เนื่องจากการท่าให้มัดหมี่เกิดลายนั้น เกิดจากการมัดเส้นไหม 

ชาวบ้านเรียกว่า มัดหมี่ เรียกแทน เส้นไหมว่า หมี่ เส้นไหมจะถูกมัดเป็นข้อๆ ระยะห่างของแต่ละข้อ

กว้างแคบขึ้นอยู่กับลายท่ีออกแบบ หากแคบจะท่าให้สีย้อมเข้าไปถึงเส้นไหมท่ีถูกมัดไว้ข้างในสุดยาก 

เวลาทอออกมาจะท่าให้ลายไม่เป็นลาย และสีจะด่างไม่สวยงาม ชาวบ้านเลยแนะน่าเทคนิคการย้อม

หมี่ให้ผู้วิจัย คือควรแช่หมี่ในน้่าสะอาดท้ิงไว้ 1 คืนเพื่อให้หมี่ค่อยๆดูดน่าเข้าไปถึงเส้นข้างในสุด เมื่อ

หมี่เปียกไปถึงข้างในแล้วจะท่าให้ดูดสีย้อมเข้าไปได้ง่ายข้ึน จากนั้นบิดให้หมายแล้วน่าไปค้ันในน้่าท่ีจะ

ย้อมโดยไม่ต้องต้มก่อน 30 นาทีโดยประมาณ แล้วจึงน่าไปต้มย้อมตามปกติ หากระยะห่างของการมัด

ห่างกันมากเกินไป ขณะย้อมจะท่าให้หมี่พันกันเป็นอย่างมาก หากพันแล้วยากท่ีจะแกะออกจากกันได้ 

ตัดก็ไม่ได้ เพราะถ้าตัดหมี่จะท่าให้ลายผิดเพี้ยนไปจากท่ีมัดไว้ในตอนแรก ชาวบ้านจึงแนะน่าว่า ควร

น่าเชือกฟางมามัดแบบหลวมๆห้ามมัดแน่นเพื่อให้สีซึมเข้าไปได้ และไม่ท่าให้หมี่พันกัน 

 4.3 ผ้าไหมท่ีย้อมแล้วผู้วิจัยน่าไปล้างด้วยน้่าโคลน เพราะโคลนจะท่าปฏิกิริยาต่อสีท่าให้สีท่ี

ย้อมเข้มขึ้นและติดทนนานขึ้น เลยเป็นสาเหตุท่ีท่าให้เศษของดินติดเส้นไหมเยอะ ยากต่อการท่าไป

กวักเพื่อทอ และยังท่าให้เส้นไหมติดกันอีกด้วย  
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 4.4 ปัญหาของการออกแบบพัฒนาผลิตภัณจากผ้าไหม เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบและให้

ชาวบ้านท่า จึงมีข้อจ่ากัดมาก รูปแบบต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อง่ายต่อการส่ือสารในการสร้าง

แบบ และไม่เป็นปัญหาในอนาคต หากแบบยากเกินความเข้าใจการแปรรูปผ้าไหมจะไม่ยั่งยืน เมื่อ

ผู้วิจัยหยุดท่าชาวบ้านจะไม่สามารถท่าต่อโดยไม่มีผู้วิจัยได้ หากเริ่มจากแบบท่ีง่าย ให้ชาวบ้านเข้าใจ

จากแบบท่ีง่ายชาวบ้านจะได้เทคนิคต่างๆนี้ไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เกิดความ

ยั่งยืนได้ 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  5.1.1 ควรส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมอย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันกลุ่ม

 ลูกค้าท่ีช่ืนชอบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมก็มีอยู่มาก และควรจัดต้ังสถานท่ีไว้ส่าหรับจ่าหน่าย ผลิต 

 ภัณฑ์ผ้าไหมของหมู่บ้าน หรือเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากผ้า

 ไหมทุกชนิด เพื่อให้ชาวบ้านท่ีมีผลิตภัณฑ์ของตนได้น่าไปวางจ่าหน่ายให้กับนักท่องเท่ียว 

5.1.2 การส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องควรค่านึงถึงความเหมาะสม

และศักยภาพของชาวบ้านท่ีชาวบ้านมี วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หน่วยงานนั้นๆควรส่งเสริมชาวบ้านให้ถูกจุด อีกท้ังยังควรท่าอย่าง

ต่อเนื่องและให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มอาชีพอีกด้วย 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

  5.2.1 การทดลองย้อมสีในแต่ละครั้งควรจดอัตราส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างละ  

 เอียด ในการย้อมทุกๆครั้งควรตวงวัตถุดิบทุกครั้งเพื่อให้ได้สีท่ีใกล้เคียงสีท่ีเคยย้อมมากท่ีสุด 

5.2.2 หากได้สีย้อมจากวัตถุดิบใหม่ๆควรน่าไปเข้าแล็ปเพื่อหาสารพิเศษ อาจจะท่า

ให้เกิดผลงานช้ินใหม่มากกว่าผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 

5.2.3 การศึกษาตามแนวทางเดิมแต่เปล่ียนกลุ่มตัวอย่างไปในท่ีอื่นๆ เพื่อพัฒนากลุ่ม

อาชีพอื่นๆให้แพร่หลาย และเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยอีกด้วย 
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5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบัติ 

5.3.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี 

และประโยชน์ใช้สอยทางศิลปะของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชาวบ้านในเชิงของรูปแบบ

การเรียนการสอนระยะส้ัน การจัดอบรมให้กับชาวบ้านและหมู่บ้านอื่นๆท่ีสนใจ ให้ชาวบ้าน

ได้เข้าใจและน่าไปใช้เพื่อพัฒนารูปแบบในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าของตนและรู้จักประ 

ยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบอื่นๆให้รู้จักก้าวตามสมัยนิยมโดยยึดหลักการและวิธีท่าแบบด้ังเดิมแต่ท่า

ของเดิมให้ไม่ใช่ ของเดิมอีกต่อไปถึงจะอยู่ได้ยาวและยั่งยืน 
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แบบส ารวจความพึงพอใจเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหม่ีสู่ผลงานสร้างสรรค์  
กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์  

................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง  กรุณาท่าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
 ชาย  หญิง 

2. อายุ 
 18-25 ปี 25-35 ปี 
 35-50 ปี 50 ปีข้ึนไป 
     3. การศึกษา 
 ต่่ากว่า ป.6                    ป.6                   ต่่ากว่า ม.6                 ม.6 
 ปริญญาตรี                       ปริญญาโท ขึ้นไป  
  
ตอนที่ 2 ค่าถามเกี่ยวกับประเด็นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการวิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหม
มัดหมี่สู่ผลงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์ 
 

ข้อคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ท่ีสุด 
1 

ด้านการย้อมสี      

1. น้่าซาวข้าวก่่าเหมาะสมในการน่ามาย้อมเส้น
ไหม 

     

2. วิธีการท่ีใช้ย้อมเป็นวิธีการท่ีสามารถท่าได้
บ่อยครั้ง 

     

3. การย้อมสีจากน้่าซาวข้าวก่่าเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่      
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ข้อคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ท่ีสุด 
1 

4. สีท่ีได้จากการย้อมน้่าซาวข้าวก่่าเป็นสีท่ีสวยงาม
และเหมาะสม 

     

5. ความเหมาะสมของสีท่ีใช้ย้อม สารช่วยย้อม 
และสารช่วยติด เมื่อน่ามาย้อมผ้าไหม สามารถ
น่าไปปรับใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดี 

     

6. สีท่ีย้อมจากน้่าซาวข้าวก่่ามีความคงทนต่อแสง 
ต่อการเสียดสีจากการซัก และสีไม่ตก 

     

ด้านรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์      

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีรูปแบบท่ีทันสมัย      

2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากการย้อมสีน้่า
ซาวข้าวก่่าจะสามารถจ่าหน่ายได้ง่าย 

     

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบท่ีสามารถใช้ได้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 

     

4. รูปแบบผลิตภัณฑ์จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของ
หมู่บ้านเมืองน้อย 

     

5. ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย และผู้บริโภค
สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ 

     

ด้านกระบวนการผลิต      

1. ใช้ต้นทุนในการผลิตต่่า หาได้ง่ายในหมู่บ้าน      

2. ชาวบ้านสามารถท่าเองได้      
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ข้อคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ท่ีสุด 
1 

3. มีรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน      

4. มีบุคลากรในหมู่บ้านสามารถท่าได้ในราคาท่ีถูก      

 
 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาศและอุปสรรค์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://burirambta.wordpress.com/2013/03/20/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
https://burirambta.wordpress.com/2013/03/20/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
https://burirambta.wordpress.com/2013/03/20/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
https://www.qsds.go.th/monmai/cloth_history.php?cloth_id=3
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชนัญญา คงยืน 
วัน เดือน ปี เกิด 15 พฤศจิกายน 2535 
สถานที่เกิด มหาสารคาม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548 ส่าเร็จการศึกษาช้ันประถมต้นและประถมปลายจากโรงเรียน

บ้านรัตนบุรี(อุทิศวิทยา) ปัจจุบันคือ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อ่าเภอรัตนบุรี 
จังหวัดดสุรินทร์  
พ.ศ. 2554 ส่าเร็จการศึกษาช้ันมัธยาต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียนรัตนบุรี 
อ่าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
พ.ศ. 2558 ส่าเร็จการศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่อยู่ปัจจุบัน 7 ม.1 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ติดต่อ 088-583-5769   
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