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การศึกษาแนวทางการสร�างลวดลายผ�าตีนจกชาวไทยพวน 
แบบประยุกตNด�วยเทคนิคการทอด~อบบี้  
ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 
เรือนขวัญ  หรุ3นเริงใจ 

หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ7 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค7เพ่ือออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต7  การดําเนินการวิจัยเริ่มจาก
การสัมภาษณ7และการศึกษาลายผ4าตีนจกชาวไทยพวน ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบว3ามี
ความต4องการพัฒนาลายผ4าให4มีความโดดเด3นและมีสีสันท่ีแตกต3างจากเดิม เน่ืองจากปxจจุบันขาดการพัฒนาลวดลายผ4าตีนจก
ให4เหมาะสมกับการนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ในรูปแบบต3างๆ  และลวดลายเดิมของผ4าตีนจกมีความประณีตด4วยกรรมวิธีการ
จกต3อเน่ืองกันท้ังผืน เมื่อนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7จึงแปรรูปได4ในรูปแบบท่ีจํากัด เน่ืองจากเมื่อนําผ4าตีนจกมาตัดเปGนช้ินส3วน
ต3างๆ  จะเปGนการลดมูลค3าและคุณค3าของผ4าตีนจก ผู4วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าตีนจก โดยมีแนวคิดให4ลวดลายมี
ความทันสมัยและยังคงมีกลิ่นอายของความเปGนผ4าตีนจกของชาวไทยพวน แบ3งออกเปGน 3 แนวคิด ได4แก3 1. Rudimentary 
Refinement   2. Gently Irreverent   3. Experimental Romanticism  โดยใช4เทคนิคการทอด�อบบ้ีในการออกแบบลาย
ผ4าตั้งแต3 8 – 16 ตะกอ จากการสอบถามความคิดเห็นผู4เช่ียวชาญเก่ียวกับการออกแบบและการพัฒนาลวดลายตามหลักการ
ออกแบบ พบว3าผู4เช่ียวชาญมีความความคิดเห็นด4านการผสมผสานแบบลายผ4าท่ีสัมพันธ7กับผลิตภัณฑ7 ในรูปแบบแนวคิดท่ี 2 

มากท่ีสุด ค3าความเฉลี่ย (x� = 4.67) ซ่ึงสอดคล4องกับกระบวนการและวิถีการทอผ4าของชาวไทยพวน ท่ีสามารถพัฒนาทักษะ
การทอเพ่ือให4ได4ลวดลายท่ีมีความแปลกใหม3 และสอดคล4องกับการนําผ4าทอไปใช4ในการแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ในรูปแบบต3างๆ 
ได4โดยไม3เปGนการลดคุณค3าและมูลค3าของผ4าตีนจก 
 
คําสําคัญ: ลวดลายแบบประยุกต7, การทอด�อบบ้ี 
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A Study for Developing Modern Patterns of Tin Chok 
Thai - Phuan Fabric with Dobby Weave at Hat Siao 
Sub-District, Si Satchanalai District,  
Sukhothai Province 
 
Rueankhwan  Roonreangjai  
Product Design Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University. 

 
Abstract 

This research is aimed to design and develop modern patterns of Tin Chok Thai - Phuan fabric. The 
research is firstly conducted with people interviews and study of local Tin Chok Thai - Phuan fabric at Hat 
Siao sub-district, Si Satchanalai district, Sukhothai Province. The interviews and study shows that new 
outstanding patterns and new vivid colors are needed. The pattern of Tin Chok Thai - Phuan fabric used 
to apply to other products is still impractical and inappropriate. Normally, Tin Chok Thai - Phuan fabric is 
weaved in one big sheet which make it harder to be processed, thus, the products produced from Tin 
Chok Thai - Phuan fabric is limited. Consequently, the finish weaved Tin Chok Thai - Phuan fabric should 
not be cut but used as whole to keep it value. The researcher has a solution to these problems by 
creating a new pattern of the fabric which is compatible to be processed and has modern styled but 
contain the look of Tin Chok Thai - Phuan fabric. Three concepts for the design were applied;                 
1. Rudimentary Refinement, 2. Gently Irreverent and 3. Experimental Romanticism. The technique of 
dobby weaving was used to design the fabric pattern which weave using 8 to 16 heddles. The finished 
designs then evaluated by the expert reflected that the second concept of designed pattern of Tin Chok 

Thai - Phuan fabric is the most appropriate (highest satisfaction, x� = 4.67) design to be used for further 
production without reducing the value of Tin Chok Thai - Phuan fabric. 

 
Keywords: applied pattern, Dobby weave 
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1.บทนํา 
 การทอผ4าเปGนหัตถกรรมและศิลปะอย3างหน่ึงท่ีมีมา
ตั้งแต3สมัยโบราณ เน่ืองจากการทอผ4าเปGนส3วนหน่ึงของวิถี
ชีวิตของมนุษย7 เพราะถือเปGนการผลิตเครื่องนุ3งห3มซ่ึงเปGน
หน่ึงในปxจจัยสี่ท่ีสําคัญของมนุษย7นอกจากน้ีการทอผ4ายังถือ
เปGนงานศิลปะประเภทหน่ึง เน่ืองจากการทอผ4าในแต3ละกลุ3ม
ชนล4วนมีรูปแบบลวดลายของผืนผ4าท่ีแตกต3างกัน ซ่ึงรูปแบบ
และลวดลายบนผืนผ4าจะบ3งบอกเรื่องเล3าหรือเหตุการณ7
ต3างๆ ท่ีผ3านระยะเวลามายาวนาน รวมท้ังยังบ3งบอกถึง
เอกลักษณ7และวัฒนธรรม ความเช่ือ ความเปGนมาของกลุ3ม
ชนน้ันๆ โดยลวดลายและสัญลักษณ7เหล3าน้ี บางลายก็มีช่ือ
เรียกสืบต3อกันมาหลายช่ัวคน บางลวดลายก็มีช่ือเปGนภาษา
ท4องถ่ิน ซ่ึงหากเรารู4จักสังเกตและศึกษาเปรียบเทียบแล4วก็
จะเข4าใจลวดลายและสัญลักษณ7ในผ4าพ้ืนเมืองของไทยได4
มากข้ึน และมองเห็นคุณค3าได4ลึกซ้ึงข้ึน [1] 
 ในปxจจุบันการทอผ4าพ้ืนบ4านพ้ืนเมืองหลายแห3งยังคงทอ
ลวดลายแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีเช้ือสายชาติ
พันธุ7บางกลุ3มท่ีกระจายตัวกันอยู3ในภาคต3างๆ ของประเทศ
ไทย การทอผ4าในภาคเหนือตอนล3าง (จังหวัดแพร3 อุตรดิตถ7 
สุโขทัยฯลฯ) ซ่ึงมีกลุ3มชนชาวไทยยวนและชาวไทยลาว
อพยพไปตั้งถ่ินฐานอยู3ในช3วงต3างๆ ของประวัติศาสตร7ไทย 
โดยเฉพาะพวกไทยลาวน้ันมีหลายเผ3า เช3น พวน โซ3ง ผู4ไท 
ครั่ง ฯลฯ ซ่ึงอพยพย4ายถ่ินเข4ามา พวกไทยลาวน้ียังรักษา
วัฒนธรรมและเอกลักษณ7เฉพาะถ่ินไว4ได4 โดยเฉพาะลวดลาย
ท่ีตกแต3งบนผืนผ4าซ่ึงจะมีลักษณะและสีสันแตกต3างกัน 
 จากการวิเคราะห7จุดอ3อน จุดแข็ง สิ่งทอและเครื่องนุ3งห3ม 
ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว3า จุดอ3อนของ
หัตถกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ3งห3มการผลิตจํากัดอยู3ในระดับ
วิสาหกิจชุมชน ทําให4ผลิตได4ในจํานวนน4อย ผู4ผลิตในส3วนต4น
นํ้าและปลายนํ้าขาดการพัฒนาอย3างต3อเน่ือง และไม3ได4รับ
การสนับสนุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียังขาดการกระตุ4นความ
ต4องการของตลาดในประเทศ ส3งผลให4ให4มีตลาดจํากัด
เฉพาะกลุ3ม (Niche) ผู4บริโภคยังไม3นิยมหรือตระหนักใน
คุณค3าของผลิตภัณฑ7ท่ีเกิดจากภูมิปxญญาไทยมากนัก ขณะท่ี
ชุมชนเองก็มักผลิตสินค4ารูปแบบเดิม ขาดการพัฒนาสินค4า 
สินค4าไม3หลากหลายและไม3มีความโดดเด3นแตกต3างจาก
คู3แข3ง ควบคุมมาตรฐานการผลิตยาก เน่ืองจากเปGนสินค4าทํา

มือขาดแคลนวัตถุดิบ เช3น ไหม และฝtาย นอกจากน้ียังขาด
ความสนับสนุนของภาครัฐ และขาดหน3วยงานเจ4าภาพใน
การผลักดันอุตสาหกรรมน้ีให4เติบโต [2] 
 กลุ3มทอผ4าเทศบาลหาดเสี้ยว ก3อตั้งข้ึนตั้งแต3ป! พ.ศ. 
2549 มีสมาชิกในกลุ3มประมาณ 30 คน ซ่ึงเปGนการรวมตัว
ของคนในตําบลหาดเสี้ยว ภายใต4การสนับสนุนจากเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว โดยมีจุดประสงค7เพ่ือเพ่ิมรายได4ให4แก3คนใน
ชุมท4องถ่ินนอกเหนือจากการทํางานด4านเกษตรกรรมและ
เพ่ือสืบทอดภูมิปxญญาการทอผ4าพ้ืนเมือง ซ่ึงมีลวดลายการ
ทอผ4าท่ีเปGนเอกลักษณ7เฉพาะท4องถ่ิน    
 จากการประชุมร3วมกันระหว3างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ7 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว พบว3ากลุ3มทอผ4าและ
สถานประกอบการมีความต4องการพัฒนาลายผ4าให4มีความ
โดดเด3นและหลากหลายทางด4านเฉดสี เน่ืองจากปxจจุบันผ4า
ตีนจกท่ีจําหน3ายมีลวดลายไม3ทันสมัย และใช4ระยะเวลาใน
การทอนาน ลวดลายมีรูปแบบประณีตใช4กรรมวิธีการจก
ต3อเน่ืองท้ังผืน จึงทําให4มีต4นทุนในการทอสูง ซ่ึงเมื่อนําไป
แปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ส3งผลให4มีต4นทุนในการผลิตค3อนข4างสงู 
และเมื่อนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 จึงไม3สามารถนํามาแปร
รูปเปGนผลิตภัณฑ7ได4หลากหลายรูปแบบ ส3งผลให4การพัฒนา
แปรรูปผลิตภัณฑ7ในรูปแบบท่ีจํากัดการจําหน3ายจึงจําหน3าย
เฉพาะกลุ3ม จากปxญหาดังกล3าวงานวิจัยครั้งน้ีมีเปtาหมายเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาลายผ4าตีนจกแบบประยุกต7 และนํามา
แปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ท่ีมีความแตกต3างจากผลิตภัณฑ7เดิม 
โดยใช4แนวโน4มการออกแบบ ป!2017 Textile Trend 
Report Spring/Summer [3] เพ่ือใช4ในกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าตีนจกแบบประยุกต7 โดย
เน4นกระบวนการทอและลดต4นทุนการในการทอผ4าตีนจก ท้ัง
เปGนการขับเคลื่อนทางด4านเศรษฐกิจภายในชุมชน ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงคNของการวิจัย 
 เพ่ือออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าตีนจกชาวไทยพวน
แบบประยุกต7 
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3. นิยามศัพทNเฉพาะ 
 3.1 การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงลวดลายผ4าตีนจก
ชาวไทยพวนให4มีรูปแบบลายท่ีมีความทันสมัย เพ่ือให4
สอดคล4องกับการนํามาแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ในรูปแบบ
ต3างๆ 
 3.2 ลวดลายผ4าตีนจกชาวไทยพวน หมายถึง ลวดลายผ4า
ตีนจก ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 3.3 แบบประยุกต7  หมายถึง กระบวนการคิดและ
ออกแบบลวดลายผ4าตีนจกชาวไทยพวน โดยการนําลวดลาย
และสีมาสร4างสรรค7ให4เกิดลวดลายใหม3 โดยการนําแนวโน4ม
การออกแบบป! 2017 มาประยุกต7ใช4ในการออกแบบ 
 3.4 Dobby weaving หมายถึง การทอให4เกิดลวดลาย
เล็กๆ โดยใช4วิธีการทอลายพ้ืนฐานผสมผสานกัน เพ่ือให4เกิด
ลวดลายตามท่ีต4องการ หรือเปGนการผสมผสานระหว3างการ
ทอลายพ้ืนฐานสองชนิดข้ึนไป การทอแบบน้ีใช4ตะกอตั้งแต3 
3 ตะกอ ข้ึนไปจนถึง 32 ตะกอ 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด4านประชากร/ผู4ให4ข4อมูล ได4แก3 กลุ3มทอผ4า
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
และสถานประกอบการร4านค4าตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 ขอบเขตด4านเน้ือหา ได4แก3 การออกแบบและพัฒนาลาย
ผ4าตีนจกแบบประยุกต7 โดยใช4แนวโน4มการออกแบบป! 2017 
Textile Trend Report Spring/Summer [3] โดยเน4น
กระบวนการทอและลดต4นทุนการในการทอผ4าตีนจก 
 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 4.2.1 แบบสัมภาษณ7 [4] ใช4ในการสัมภาษณ7สมาชิกกลุ3ม
ทอผ4าเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จํานวน 30 คน เก่ียวกับ
ลวดลาย กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีในการทอผ4าตีนจก 
 4.2.2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ใ ช4 ใ น ก า ร ส อ บ ถ า ม ส ถ า น
ประกอบการร4านค4าตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 3 แห3ง เก่ียวกับการออกแบบและ
พัฒนาลวดลายผ4าแบบประยุกต7 

 4.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู4เช่ียวชาญด4าน
การออกแบบลวดลายผ4าทอ เก่ียวกับหลักการออกแบบ
ลวดลายผ4าทอชาวไทยพวนแบบประยุกต7 จํานวน 3 ท3าน 
 

4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 4.3.1 รวบรวมข4อมูลการทอผ4าจากเอกสารและตําราท่ี
เก่ียวข4อง  
 4.3.2 การสัมภาษณ7สมาชิกกลุ3มทอผ4าเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว เก่ียวกับลวดลาย กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีใน
การทอผ4าตีนจก 
 4.3.3 สอบถามสถานประกอบการร4านค4า ตําบลหาด
เสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เก่ียวกับการ
ออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4าแบบประยุกต7 
 4.3.4 สอบถามความคิดเห็นของผู4เช่ียวชาญด4านการ
ออกแบบลวดลายผ4าทอ เก่ียวกับหลักการออกแบบลวดลาย
ผ4าทอชาวไทยพวนแบบประยุกต7 
 

4.4 การวิเคราะหNข�อมูล 
 4.4.1 การวิเคราะห7ข4อมูลการทอผ4าจากเอกสาร ตํารา 
การสัมภาษณ7และการศึกษาการทํางาน เปGนการวิเคราะห7
เพ่ือสรุปเก่ียวกับลวดลาย กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีใน
การทอผ4าตีนจก 
 4.4.2 การวิเคราะห7ข4อมูลการออกแบบลวดลายผ4าตีน
จกแบบประยุกต7จากสถานประกอบการร4านค4าตําบลหาด
เสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 4.4.3 การวิเคราะห7เปรียบเทียบผลก3อนและหลังการ
ปรับปรุงพัฒนาและออกแบบลวดลายเพ่ือเปรียบเทียบใน
การทอผ4าตีนจกรูปแบบเดิมกับการใช4เทคนิคการทอแบบ   
ด�อบบ้ี 
 4.4.4 การวิเคราะห7ข4อมูลความคิดเห็นของผู4เช่ียวชาญ
ด4านการออกแบบลวดลายผ4าทอ เก่ียวกับหลักการออกแบบ
ลวดลายผ4าทอชาวไทยพวนแบบประยุกต7 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาลายผ�าตีนจกชาวไทยพวน ตําบลหาด
เสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 การทอผ4าชาวไทยพวน “ผ4าซ่ินตีนจก” ผ4าซ่ินตีนจกของ
ชาวไทยพวนบ4านหาดเสี้ยว   มีส3วนประกอบของผ4า       
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ตีนจก ผ4าซ่ินตีนจก ประกอบด4วย 3 ส3วน คือ หัวซ่ิน คือ 
ส3วนบนของผ4าซ่ิน ตัวซ่ิน คือ ส3วนกลางของผ4าซ่ิน ตีนซ่ิน คือ 
ส3วนล3างของผ4าซ่ิน ผ4าซ่ินตีนจกของชาวบ4านหาดเสี้ยว มี
ด4วยกันท้ังหมด 9 ลายหลัก คือ ลายเครือน4อย ลายเครือ
กลาง ลายเครือใหญ3 ลายมวนสิบหก ลายสิบสองหน3อยตัด 
ลายนํ้าอ3าง ลายสองท4อง ลายแปดขอและลายสี่ขอ  
 กลุ3มเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย (เรือนขวัญ หรุ3นเริงใจ,2559) พบว3าผู4นําชุมชนและ
สถานประกอบการมีความต4องการพัฒนาลวดลายผ4าให4มี
ความโดดเด3นและหลากหลายทางด4านเฉดสี เน่ืองจาก
ปxจจุบันผ4าตีนจกท่ีจําหน3ายมีลวดลายแบบดั้งเดิม ไม3ทันสมัย 
และใช4ระยะเวลาทอตีนจกต3อ 1 ผืน ค3อนข4างนาน จึงทําให4
เมื่อนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 ส3งผลให4มีต4นทุนในการผลิต
ค3อนข4างสูงและประกอบกับลวดลายท่ีมีความประณีตด4วย
กรรมวิธีการจกท้ังผืนและเปGนลวดลายต3อเน่ืองกัน เมื่อนําไป
แปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 จึงแปรรูปได4ในรูปแบบท่ีจํากัด 
เน่ืองจากเมื่อนําผ4าตีนจกมาตัดเปGนช้ินส3วนต3างๆ จะเปGนการ
ลดมูลค3าและคุณค3าของผ4าตีนจก ทางกลุ3มจึงต4องการพัฒนา
ลวดลายผ4าแบบประยุกต7 เพ่ือลดระยะเวลาในการทอ ลด
ต4นทุนในการทอ และสามารถนํามาแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ได4
หลากหลาย  
 
5.2 ผลการวิเคราะหNปJญหาและแนวทางแก�ไข 
 จากการวิเคราะห7ลวดลายผ4าตีนจก และข้ันตอนการทอ
ผ4าตีนจก พบว3าข4อจํากัดของผ4าตีนจกกลุ3มเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดังน้ี 
 5.2.1 ลวดลายมีความละเอียดประณีต และเทคนิคใน
การทอโดยการจกท้ังผืนและเปGนลวดลายต3อเน่ืองกัน ใช4
ระยะเวลาทอประมาณ 15 วัน เมื่อนําไปแปรรูปเปGน
ผลิตภัณฑ7จึงแปรรูปได4ในรูปแบบท่ีจํากัด เน่ืองจากเมื่อนําผ4า
ตีนจกมาตัดเปGนช้ินส3วนต3างๆ  จะเปGนการลดมูลค3าและ
คุณค3าของผ4าตีนจก ผู4วิจัยจึงมีแนวทางแก4ไขโดยการใช4
เทคนิคการทอแบบดอบบ้ี (Doddy Weave) ซ่ึงเปGนการทอ
ให4เกิดลวดลายเล็กๆ โดยใช4วิธีการทอลายพ้ืนฐานผสมผสาน
กัน เ พ่ือให4 เ กิดลวดลายตามท่ีต4องการ หรือเปGนการ
ผสมผสานระหว3างการทอลายพ้ืนฐานสองชนิดข้ึนไป การทอ
แบบน้ีใช4ตะกอตั้งแต3 3 ตะกอ ข้ึนไปจนถึง 32 ตะกอ [5] ใน

กระบวนการทอผ4า จากการพัฒนาโดยการนําเทคนิคการ
ทอดอบบ้ีมาทอผ4าตีนจกลวดลายประยุกต7 ระยะเวลา 15 
วัน พบว3าทอผ4าตีนจกลวดลายประยุกต7ได4จํานวน 10 - 13 
เมตร 
 

 การทอแบบด�อบบ้ี              ผ4าทอแบบด�อบบ้ี 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การทอผ�าแบบดอบบ้ี 
 

 5.2.2 การพัฒนาลวดลายให4มีความทันสมัย และ
สอดคล4องกับการนําไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 ผู4วิจัยได4ใช4
แนวคิดในการพัฒนาลวดลายผ4าทอตีนจก โดยใช4แนวคิดของ
การออกแบบผลิตภัณฑ7แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ7
ของผู4ช3วยศาสตราจารย7ธีระชัย สุขสด  [6]  แนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ7 คือ การสร4างสรรค7สิ่งใหม3การพัฒนามา
จาก ของเดิม รูปทรงของผลิตภัณฑ7ได4แนวคิดมาจากการ
พัฒนาแบบให4เข4ากับความต4องการของตลาดการโดยมี
แนวคิด 5 ลักษณะดังน้ี  1. ลักษณะท่ีเปGนแบบโบราณ      
2. ลักษณะแบบอมตะ 3. ลักษณะแบบร3วมสมัย 4. ลักษณะ
แบบทันสมัย 5. ลักษณะแบบล้ํายุค และแนวโน4มการ
ออกแบบ โดยการใช4แนวโน4มการออกแบบป! 2017 Textile 
Trend Report Spring/Summer [3] และแนวโน4มการใช4สี
ของ Omni-Theory Infash Forward Trend 
Spring/Summer 2017 [7] และนําไปสอบถามความ
คิดเห็นผู4เช่ียวชาญจํานวน 3 ท3าน เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาลวดลายตามหลักการออกแบบ พบว3าผู4เช่ียวชาญมี
ความความคิดเห็นด4านการผสมผสานแบบลายผ4าท่ีสัมพันธ7
กับผลิตภัณฑ7 ในรูปแบบแนวคิดท่ี 2 มากท่ีสุด ค3าความเฉลี่ย 

(x� = 4.67) 
 

5.3 ผลการออกแบบลวดลายผ�าตีนจกชาวไทยพวนแบบ
ประยุกตN 
 จากการสอบถามทางกลุ3มเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และ
สถานประกอบการร4านค4า ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
พบว3ามีความต4องการให4ออกแบบและพัฒนาลวดลายให4มี
ลักษณะแบบทันสมัย และสอดคล4องกับการนําไปแปรรูป



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

 
68 

เปGนผลิตภัณฑ7 ผู4วิจัยจึงใช4ทางการออกแบบจากแนวโน4มใน
การออกแบบลวดลายจาก First Review of Spring 
Summer 2017 on Fashion & Textile Trend Report 
Spring/Summer 2017 จากงาน Premiere Vision Paris 
2016 ในธีมฤดูกาล Report Spring/Summer 2017  และ
แนวโน4มการใช4สีของ Omni-Theory Infash Forward 
Trend Spring/Summer 2017   โดยมีแนวคิดให4ลวดลาย
มีความทันสมัยและยังคงมีกลิ่นอายของความเปGนผ4าตีนจก
ของชาวไทยพวน แบ3งออกเปGน 3 แนวคิดดังน้ี 
 5.3.1 Rudimentary Refinement การปรุงแต3งด4วย
ความพิถีพิถันของลวดลายผ4าตีนจกชายไทยพวนท่ีมีท้ังลาย
หลักลายรอง การปรับใช4ผ4าและรูปทรงท่ีปรุงแต3งแฟช่ันให4มี
พลังอํานาจสวยงามมากข้ึนด4วยสีสันท่ีสดจัดจ4าน ใช4เรื่อง
ความไม3สมบูรณ7แบบโดยการใช4ลายเส4นข4าวหลามตัดซ่ึงเปGน
ลายพ้ืนฐานมาใช4ในการทําเปGนลาย แต3เว4นช3วงตรงกลางของ
ลายไว4 ให4 เห็นถึงความไม3สมบูรณ7ของลวดลาย ทําให4
แตกต3างในอีกมุมหน่ึงและดึงความน3าตื่นเต4นผ3านความเรียบ
ง3ายโดยการใช4ขนาดและการเพ่ิมปริมาตร ผสมผสานรูปแบบ
ท่ียังดูดิบๆ แต3สร4างผ3านความประณีตละเอียดอ3อน ดึงสัมผัส
และความละเอียดอ3อนของผ4าออกมาใช4ไม3ว3าจะเปGนวัสดุ
ธรรมชาติหรือสังเคราะห7 โดยการผสมผสานด4านยืนให4ไล3เฉด
สีเปGนโทนสีจากธรรมชาติและใช4สีเหลืองสดท่ีเปรียบเสมือน
สังเคราะห7ใช4ในการทําเปGนลายเล็กเช่ือมต3อกันระหว3างลาย
ใหญ3  สื่อเน4นความใหญ3ท่ีเล3นกับสายตาและการมองเห็น 
ผสานความลงตัวระหว3างความหนาและเปราะบาง ผสม
ความลงตัวระหว3างความหยาบกระด4างกับความเปGนศิลป¢ 
[3] เน4นความเรียบง3ายแนวคิดด4านการใช4สี ใช4แนวคิด 
Staging Nature จาก Omni – Theory  Infash Forward 
Trend Spring/Summer 2017  

 
ภาพท่ี 2 Staging Nature 

ท่ีมา Infash Thailand Institute of Fashion Research, 
2559 

 
ภาพท่ี 3 แบบร3างลวดลายผ4าจากแนวคิด 

Rudimentary Refinement 
 

 5.3.2 Gently Irreverent เหมาะกับผู4 ท่ีมี บุคลิก
คล3องตัว มีความเปGนตัวของตัวเอง มีแนวคิดและท่ีแตกต3าง
ไม3ต4องเคารพกฎกติการูปแบบวิธีการเติมแต3งแบบเดิมๆ 
พลิกโฉมความเปGนคลาสสิก สร4างสรรค7ความลงตัวระหว3าง
เพศ เล3นกับรูปแบบท่ีเปGนไปได4ท้ังชายและหญิง เพ่ิมการใช4
เส4นสายและการตัดกันแบบใหม3ให4เกิดสมดุล โดยใช4ลาย
สี่เหลี่ยมข4าวหลามตัด เปGนลายหลัก ทดลองเปลี่ยนแปลง
รูปทรง ใช4เส4นตกแต3งให4ดูน3าสนใจ เน4นการใช4ความไม3
เท3ากันอสมดุลย7 การสลับเปลี่ยนตําแหน3งการตกแต3ง
ระหว3างความหรูหรา  เพ่ิมลูกเล3นให4สนุกสนานให4เกิดความ
สมบูรณ7แบบและนําไปสู3รูปแบบท่ีดูมีรสนิยมท่ีดี บางเบา
แบบไม3สมบูรณ7แบบสดช่ืนสดใหม3ในรูปแบบพลิกแพลง
ใหม3ๆ [3] แนวคิดด4านการใช4สี ใช4แนวคิด Free Radicals 
จาก Omni – Theory  Infash Forward Trend 
Spring/Summer 2017  
 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

 
69 

 
ภาพท่ี 4 Free Radicals 

ท่ีมา Infash Thailand Institute of Fashion Research, 
2559 

 
 

ภาพท่ี 5 แบบร3างลวดลายผ4าจากแนวคิด 
Gently Irreverent 

 
 5.3.3 Experimental Romanticism ทดลองความโร
แมนติกในรูปแบบใหม3 และเทคนิค ใช4ความรู4สึกนําไปสู3การ
พัฒนาการเคลื่อนไหว เพ่ือสร4างสรรค7ผลงานแฟช่ันท่ีมีจิต
วิญญาณแห3งความเปGนสปอร7ต การตกแต3งและประดับ
ประดาเน4นเพ่ือให4เกิดประสิทธิภาพสร4างสรรค7รูปแบบ
สําหรับการใช4งานได4ทุกวัน เน4นความสบายท่ีมาควบคู3กับ
เสน3ห7น3าหลงใหล [3] แนวคิดด4านการใช4สี  ใช4แนวคิด 
Magical Realism  จาก Omni – Theory  Infash 
Forward Trend Spring/Summer 2017 

 
 

ภาพท่ี 6 Magical Realism 
ท่ีมา Infash Thailand Institute of Fashion Research, 
2559 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แบบร3างลวดลายผ4าจากแนวคิด 
Experimental Romanticism 
 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 
6.1 การพัฒนาเทคนิคการทอผ�าตีนจก 
 เน่ืองจากลวดลายมีความละเอียดประณีต และเทคนิคใน
การทอโดยการจกท้ังผืนและเปGนลวดลายต3อเน่ืองกัน ใช4
ระยะเวลาทอประมาณ 15 วัน เมื่อนําไปแปรรูปเปGน
ผลิตภัณฑ7จึงแปรรูปได4ในรูปแบบท่ีจํากัด เน่ืองจากเมื่อนําผ4า
ตีนจกมาตัดเปGนช้ินส3วนต3างๆ จะเปGนการลดมูลค3าและ
คุณค3าของผ4าตีนจก ผู4วิจัยได4มีแนวทางแก4ไขโดยการใช4
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เทคนิคการทอแบบดอบบ้ี (Doddy Weave) ซ่ึงเปGนการทอ
ให4เกิดลวดลายเล็กๆ โดยใช4วิธีการทอลายพ้ืนฐานผสมผสาน
กัน เ พ่ือให4 เ กิดลวดลายตามท่ีต4องการ หรือเปGนการ
ผสมผสานระหว3างการทอลายพ้ืนฐานสองชนิดข้ึนไป การทอ
แบบน้ีใช4ตะกอตั้งแต3 3 ตะกอ ข้ึนไปจนถึง 32 ตะกอ ผู4วิจัย
จึงนํามาใช4ในการออกแบบโดยการออกแบบลายผ4าตั้งแต3 8 
– 16 ตะกอ จากเดิมการทอผ4าตีนใช4เวลาทอ 15 วัน ต3อ 1 
ผืน (3 เมตร) จากการพัฒนาโดยการนําเทคนิคการทอดอบบ้ี
มาทอผ4าตีนจกลวดลายประยุกต7 ระยะเวลา 15 วัน พบว3า
ทอผ4าตีนจกลวดลายประยุกต7ได4จํานวน 10 - 13 เมตร ซ่ึง
ทอได4มากกว3าเดิม 4 เท3า สอดคล4องกับกระบวนการและวิถี
การทอผ4าของชาวไทยพวน ท่ีสามารถพัฒนาทักษะการทอ
เพ่ือให4ได4ลวดลายท่ีมีความแปลกใหม3 และการนําผ4าทอไปใช4
ในการแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7ในรูปแบบต3างๆ ได4โดยไม3เปGน
การลดคุณค3าและมูลค3าของผ4าตีนจก  
 
6.2 การออกแบบลวดลายผ�าตีนจกการพัฒนาลวดลายผ�า
ตีนจก 
 การพัฒนาลวดลายให4มีความทันสมัย  ผู4วิจัยได4ใช4
แนวคิดในการพัฒนาลวดลายผ4าทอตีนจก โดยใช4แนวคิดของ
การออกแบบผลิตภัณฑ7แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ7
ของผู4ช3วยศาสตราจารย7ธีระชัย สุขสด  [6]  แนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ7 คือการสร4างสรรค7สิ่งใหม3การพัฒนามา
จาก ของเดิม จากการสอบถามความต4องการสมาชิกกลุ3มทอ
ผ4าเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เก่ียวกับลวดลาย และสถาน
ประกอบการร4านค4า ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย เก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ4า
แบบประยุกต7 พบว3ามีความต4องการในทิศทางเดียวกันคือ 
ต4องการรูปแบบลวดลายผ4าตีนจกท่ีมีลักษณะแบบทันสมัย 
ผู4 วิ จัยจึงนํามาใช4ในการออกแบบลวดลายผ4าโดยแบ3ง
ออกเปGน 3 แนวคิด 1.Rudimentary Refinement   2. 
Gently Irreverent 3. Experimental Romanticism [3] 
ได4ลวดลายผ4าตีนจกแบบประยุกต7 3 ลวดลาย จากการ
สอบถามผู4เ ช่ียวชาญจํานวน 3 ท3าน ผู4 เช่ียวชาญมีความ
ความคิดเห็นด4านการผสมผสานแบบลายผ4าท่ีสัมพันธ7กับ
ผลิตภัณฑ7 ในรูปแบบแนวคิดท่ี 2 มากท่ีสุด ค3าความเฉลี่ย 

(x� = 4.67) และลวดลายท่ียังคงไว4ซ่ึงกลิ่นอายความเปGนผ4า

ตีนจกชาวไทยพวนและมีความทันสมัย เหมาะกับผู4บริโภค
ในช3วงวัยรุ3นและวัยทํางาน ซ่ึงจากเดิมผู4บริโภคผ4าตีนจกชาว
ไทยพวนจะมีช3วงอายุประมาณ 40 ป!ข้ึนไป และสอดคล4อง
กับจุรีวรรณ จันพลา และคณะ. (2554 : บทคัดย3อ) 
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ7ผ4าทอไทย
ทรงดําเพ่ือสร4างมูลค3าเพ่ิมตามแนวทางเศรษฐกิจสร4างสรรค7 
เปGนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) มีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาและ
สังเคราะห7แนวคิดการสร4างมูลค3าเพ่ิมของผลิตภัณฑ7ผ4าทอ
ไทยทรงดํา การศึกษาและสังเคราะห7แนวคิดการสร4าง
มูลค3าเพ่ิมของผลิตภัณฑ7ผ4าทอไทยทรงดํา พบว3าในการ
ออกแบบเก่ียวกับผลิตภัณฑ7จากผ4าทอไทยทรงดําน้ัน อันดับ
แรกผู4ออกแบบต4องคํานึงถึงหลักการออกแบบโดยท่ัวไปท่ี
สําคัญคือ ประโยชน7ใช4สอย (Function) ซ่ึงต4องพิจารณาท้ัง
ในส3วนของประโยชน7ใช4สอยด4านจิตใจ (Physical 
Function) โดยการทําให4กลุ3มลูกค4าเปtาหมายเกิดความพึง
พอใจหรือถูกใจ เช3น การมีลวดลายสีสันท่ีสะดุดตาน3าสนใจ 
มีมูลค3ามากกว3าราคาท่ีตั้งไว4 และดูดีมีระดับ เปGนสัญลักษณ7
แสดงภาพพจน7ของความมีฐานะ และประโยชน7ใช4สอยทาง
กายภาพ (Practical Function) ซ่ึงเปGนประโยชน7ใช4สอย
โดยตรงต3อผู4ใช4 สามารถจับต4องใช4งานได4ตามท่ีกําหนดไว4 อีก
ส3วนหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีนักออกแบบจะต4องคํานึงถึงคือ 
การคงเอกลักษณ7และการสื่อความหมายของลวดลายและ
สีสันต3างๆ ตามความเช่ือของชาวไทยทรงดํา เน่ืองจากลาย
ผ4าไทยทรงดํามีลายต3างๆ ไม3มาก และมีการใช4สีสันท่ีจํากัด 
การออกแบบผลิตภัณฑ7จากผ4าทอไทยทรงดําจึงต4องมีความ
ระมัดระวังเปGนพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของการคงเอกลักษณ7
ของชาวไทยทรงดําและความแตกต3างของวัฒนธรรมความ
เช่ือของแต3ละพ้ืนท่ีๆ ท่ีมีความแตกต3างกัน  
 

7. ข�อเสนอแนะ 
 7.1.ค ว รมี ก า ร ศึ กษ าต4 น ทุ น ใ นก า ร ทอ ผ4 า ตี น จ ก
เปรียบเทียบก3อนและหลังการพัฒนาเทคนิคการทอ 
 7.2 การศึกษาครั้ งต3อไป ควรเ พ่ิมเติมวิ ธีการและ
กระบวนการนําผ4าทอตีนจกไปแปรรูปเปGนผลิตภัณฑ7 เพ่ือ
เปGนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ7 
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