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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์
ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาและออกแบบลวดลายชาวเขาเมี่ยนที่มีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากลวดลายผ้า
ปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร จากส ารวจพบว่าลวดลายผ้าปักของชาวเขาเผ่าเมี่ยนมีทั้งหมด 31 ลาย และลาย
ที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ลายธรรมชาติ จ านวน 15 ลวดลาย ซ่ึงตัวแทนกลุ่มชาวเขาเผ่าเมี่ยน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการน า
ลวดลายที่สะท้อนถึงธรรมชาติ และอัตลักษณ์ทางวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าเมี่ยน จังหวัดก าแพงเพชร น ามาออกแบบเป็นลวดลายใหม่ 
ภายใต้ลวดลายปักแบบกากบาท ร้อยเรียงเป็นรู๔ปแบบลวดลายใหม่ 3 ลวดลายคือ ลายไหมพรมแดง ลายกระบุง และลายดอกพิกุล 
จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ พบว่าผู้วิจัยจึงได้น าลวดลายไหมพรมแดงเพราะเมื่อเอามาวางคัดต่อเข้าด้วยกันกจ็ะ
เกิดรูปแบบที่จะแตกต่างจากลวดลายปักที่อื่น ที่ปักน าแนวคิดจากธรรมชาติมาปักลวดลายที่ 1 ที่มีรูปร่างที่แตกต่างจากลวดลาย ที่ 2 
และ3 ที่เป็นรูปร่างคล้ายเรขาคณิต น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอทั้งหมด 7 รูปแบบ ได้แก่ ปลอกหมอน ผ้าพาดเตียงหมอนอิง 
ผ้าพาดโต๊ะรับแขก ผ้ารองแจกันดอกไม้ ผ้ารองแก้ว ผ้ารองจาน  
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ / ชาวเขาเผ่าเมี่ยน 

 
Abstract 

The Development of housing products from Mien hill tribe embroidery Khlong Lan District Khampang 
Phet province.  The purpose of the research is to study and design the pattern graphic of Mien hill tribe that have 
the suitability in bringing product development of home textiles from patterned fabric Mien hill tribe embroidery 
Khlong Lan District Khampang Phet province.  From the survey, found that the embroidery pattern of the Mien hill 
tribe is a total of 31 patterns and the pattern with the largest number is 15 natural patterns.  Mien hill tribe 
representatives, there is a consensus that should have patterns that reflect nature.  And the identity of the way of 
life of the Mien hill tribe people Khampang Phet province Bring to design a new pattern under the cross- stitch 
pattern Lined up into 4- hole patterns, 3 new patterns include Lay hiem phrom dang, Lay krabung, and Lay dok 
phikun From the suggestions of design experts It was found that the researchers took the red silk pattern, because 
when put together and stitched together, the pattern will be different from the embroidery pattern elsewhere. The 
embroidery uses natural concepts to embroider pattern 1 with shapes that are different from patterns 2 and 3 that 
are shaped like geometry. To be developed into 7 types of textile products, such as pillowcases, drapes, cushions 
Drapery reception table Flower vase Coasters Coasters.  
Keywords: product development / Home textile products / Mien hill tribe 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชาวเขาเผ่าเมี่ยนในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขาสูงหรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา ล าปาง ก าแพงเพชร สุโขทัย เชียงใหม่ ตาก และเพชรบูรณ์ มี 173 หมู่บ้าน 6,692 หลังคาเรือน
ประชากร 44,017 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของประชากรชาวเขาทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย  การด ารงชีวิต
ตามปกติของชาวเมี่ยน อาชีพที่จะเป็่นอาชีพหลัก คือ การประกอบอาชีพแบบไร่เลื่อนลอยเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในอตีด
และปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันนั้นอาจมีอาชีพหลากหลายเข้ามา การท าเครื่องเงิน เพราะชาวเมี่ยนนิยมเครื่องประดับท่ีท า
ด้วยเงิน ในหมู่ชนชาวเมี่ยนมีช่างท าเครื่องประดับตามวัฒนธรรม และค่านิยมของชาวเผ่าเมี่ยนเอง ซึ่งสภาพแวดล้อม
ทางสังคมอาจท าให้ชาวเมี่ยนเกิดอาชีพอื่น ๆ ขึ้นมา แต่อาชีพหลักของชาวเมี่ยน คือ การท าการเกษตร ชาวเมี่ยน
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นิยมปลูกพืชต่าง ๆ แค่พออยู่พอกินเท่านั้น อาชีพเสริมยามว่างจากการท าไร่   (การปักผ้า) เอกลักษณ์ลวดลายบนผนื
ผ้าชนเผ่าเมี่ยน ศิลปะการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าของชาวเมี่ยนที่เลื่องลือเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในความงดงาม 
คืองานปัก ซึ่งลวดลายงานปักแต่ละลายที่ปรากฏบนผืนผ้าของชนเผ่าเมี่ยนนั้น แทบทุกผืนยังคงเป็นลวดลายโบราณ
เอกลักษณ์ดั้งเดิมที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณกาล ที่มักมีความเกี่ยวข้องและผูกพันกับต านาน 
รวมถึงความเชื่อที่สอดแทรกอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมประจ าชนเผ่าที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ปัจจุบัน
งานผ้าปักได้ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับลวดลายที่มาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเมี่ยน ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน พืชพรรณต่างๆ สัตว์ป่าน้อยใหญ่ การใช้สีในลวดลายปักก็
ยังคงยึดถือการใช้สีเส้นด้ายที่ไม่น้อยกว่า 7 สี ได้แก่สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน สีเขียว สีม่วง สีด า และสีขาว ผ้าปักบาง
ผืนอาจพบลวดลายมากกว่า 10 ลวดลายรวมกันอยู่ในผืนเดียว และต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์งานปักแต่ละผนืเนิน่
นานเป็นปีกว่าจะแล้วเสร็จ ลักษณะลวดลายที่เกิดขึ้นบนผืนผา้สะท้อนถึงตัวตนของชนเผ่าเมี่ยนที่ชัดเจน ในปัจจุบันมี
การประยุกต์สร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ขึ้นมา แต่ยังคงช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้ าค่าของชนเผ่าที่สืบต่อกันมาตั้งแต่
อดีต ข้อมูลเกี่ยวกับชาวเขาเผ่าเมี่ยน [Online] Available: https://sites.google.com/site/deevaku/phea-yea 
[2562กรกฎาคม10] 
 อีกทั้งผ้าปักชาวเมี่ยนเป็นงานฝีมือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาหลายร้อยปีแล้ว เกิดจากการใช้เวลาว่าง
ของสตรี หลังจากท างานเกษตรกรรมในแต่ละวันหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยน าป่านป่า ฝ้ายหรือใยกัญชงที่ปลูกใน
หมู่บ้านมาปั่นเป็นเส้นขนาดเล็กและน ามาทอเป็นผืนให้เกิดลวดลายสวยงาม ปัจจุบันผู้หญิงชาวเมี่ยนยังคงสืบทอด
ศิลปะการปักผ้าลวดลายแบบโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ เสื้อผ้าผู้ชายชาวเมี่ยนจะมีการปกัลวดลาย
ที่บริเวณชายเสื้อและชายผ้าคาดเอวเพียงเล็กน้อย ต่างกับ เสื้อผ้าผู้หญิงที่จะมีการปักลวดลายแพรวพราวงดงาม 
โดยเฉพาะกางเกงของหญิงชาวเมี่ยน เป็นที่เลื่องลือกันอย่างยิ่งถึงลวดลายที่ปักอย่างประณีตละเอียดงดงาม กล่าวกัน
ว่ากางเกงของหญิงชาวเมี่ยนแต่ละตัวนั้น ต้องใช้ เวลาในการปักนานไม่น้อยกว่า 6 เดือนถึง 1 ปีเลยทีเดียว และชาว
เมี่ยนทุกคนจะมีชุดประจ าเผ่าของตัวเอง ถึงแม้ในปัจจุบันการแต่งชุดประจ าเผ่าจะแต่งแค่ในวันส าคัญเท่าน้ัน  วันข้ึน
ปีใหม่ วันแต่งงาน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันมีความ ต้องการทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน หญิงชาวเขาจึงหาซื้อผ้าฝ้ายจาก
ในเมืองน ามาปักหรือเขียนเทียนแทนการปั่นฝ้ายดว้ยมือแบบ ดั้งเดิม ดังนั้นการทอและงานปักแบบโบราณจึงมีคณุคา่
เพิ่มมากข้ึน เพราะช้ินงานในแบบโบราณลดน้อยลง คุณภาพของงานปัก รุ่นใหม่ก็ด้อยลงเพราะความพิถีพิถันหมดไป 
ลายปักจึงหยาบขึ้นไม่ละเอียดเหมือนของเก่า งานปักแบบเก่าที่ปักลงบนผ้าทอใยกัญ ชงจึงมีราคาค่อนข้างแพงและ
หายากเพราะต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและแรงงานอย่างมาก ในปัจจุบัน
ผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความประณีตสวยงาม จึงได้น าผ้าปักไปตกแต่งเป็นของใช้ได้อย่างหลากหลาย 
นอกเหนือจากการตกแต่งเสื้อผ้า เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่สตางค์เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น 
 ปัจจุบันผ้าปักชาวเขาที่เป็นของเก่าดั้งเดิมนั้น เริ่มลดน้อยลงและคงจะหมดไปในที่สุด สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าทางศิลปะการปักผ้านี้จึงทรงริเริ่มให้มีบรรจุไว้เป็น
สาขาวิชาชีพหนึ่งใน โครงการศิลปาชีพฯ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพเสริม
สามารถเพิ่มรายได้ให้ชาวเขา ได้ผลิตชิ้นงานผ้าปักออกจ าหน่าย จนกลายมาเป็นสินค้าหัตถกรรม ที่ลือช่ือ กลายเป็น
รายได้หลักให้กับครอบครัว และลวดลายความสวยงามที่เกิดขึ้นจากฝีมือการเย็บปักท่ีละเอียด ประณีตสวยงามท าให้
ผ้าปักชาวเขาได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน และถ้าพบ
เห็นที่ใดก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นผ้าปักของชาวเขานั่นเอง 
 เคหะสิ่งทอ เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้ส าหรับตกแต่งที่พักอาศัย ทั้งในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ า 
เช่น ผ้าปูท่ี นอน หมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ พรมปูพื้นฯลฯ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเน้นการใช้งานจริงเป็น
หลัก และในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในการท า
เครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ ร่างกายไปจนถึง การตกแต่ง เพื่อให้เกิดความสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถ
น าไป พัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้หลายรูปแบบมาก ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งอาคาร สถานที่ ที่อยู่ อาศัย เพื่อ
ประโยชน์ใช้สอย หรือเพื่อความสวยงาม ตัวอย่างเช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่ นอน ปลอกหมอน พรม ผ้าม่าน และผ้าบุเก้าอี้
หรือโซฟา เป็นต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างมากทั้งใน ปัจจัยพื้นฐานและในเชิงพาณิชย์ 
โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า 
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งและ มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่
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ยอมรับในตลาดโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ปี2554 การส่งออกสิ่งทอมีมูลค่า 8,255 ล้านเหรียญสหรัฐ 
มีอัตรา การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.55 จากปี2553 โดยแบ่งตามกลุ่มสินค้า ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม (3,275ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)ผ้าผืนและด้าย(2,745ล้านเหรยีญสหรัฐฯ) และสิ่งทออื่นๆ (2,235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (อรุณวรรณ ตั้งจันทร, 
เกษร ธิตะจารี และนิรัช สุดสังข,์ 2556, บทคัดย่อ) 
 จากการศึกษาความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในแหล่งชุมชน
เป็นเรื่อง น่าสนใจที่จะน าวัตถุดิบในพื้นที่และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้
มากยิ่งข้ึน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานและในเชิงพาณิชย์มาออกแบบและพัฒนาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ส าหรบั
การตกแต่งภายในที่พักอาศัย เพื่อให้มีอัตลักษณ์มีความเหมาะสม น่าสนใจ สวยงาม โดดเด่น ตอบสนองความ
ต้องการ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของ ผู้บริโภค อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวเขาเผ่าเมี่ยนได้มากขึ้น 
รวมทั้งได้อนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ได้จาก ลวดลายของผ้าปักชาวเขาเผ่าเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ในอีกลักษณะหนึ่ง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสังคมของการเรียนรู้ 

ปัญหาปัจจุบันผ้าปักชาวเขาที่เป็นของดั้งเดิมนั้น เริ่มลดน้อยลงและคงจะหมดไปในที่สุด เพราะปัจจุบันนั้นได้มีสินค้าหรือ
แฟชั่นที่ทันสมัยจากต่างประเทศเข้ามาตามยุคสมัย ท าให้ลายผ้าต่างๆ ของชาวเขานั้นได้ค่อยๆ เลือนหายไปในที่สุด เพราะปัจจุบันลาย
ผ้าของชาวเขานั้นไม่ได้เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภค ยุคสมัยในปัจจุบันนั้นมีสินค้าหรือแฟชั่นเข้ามาท าให้คนนิยมไปตามกระแสของแฟชั่น
ต่างๆ  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาและออกแบบลวดลายชาวเขาเมี่ยนที่มีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ
จากลวดลายผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา และการศึกษาข้อมูล ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้ 
1. ข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวเขาเผ่าเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร 
2. ข้อมูลด้านลวดลายผ้าปัก ชุมชนชาวเขาเผ่าเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
3. ข้อมูลด้านหลักการออกแบบ 
4. ข้อมูลด้านเคหะสิ่งทอ 
5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบเขตด้านการออกแบบ 
ขอบเขตการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลวดลายของผ้าปักของชุมชนชาวเขาเผ่าเมี่ยน อ าเภอ

คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอส าหรับท่ีพักอาศัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้าน
การออกแบบ ดังนี้  

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากลวดลายของผ้าปักของชุมชนชาวเขาเผ่าเมี่ ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นเคหะสิ่งทอ ท้ังหมด 7 ผลิตภัณฑ์ ดังรายละเอียด 

 1. ปลอกหมอน  
 2. ผ้าพาดเตียง 
 3. หมอนอิง  
 4. ผ้าพาดโต๊ะรับแขก  
 5. ผ้ารองแจกันดอกไม้  
 6. ผ้ารองแก้ว  
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 7. ผ้ารองจาน  
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ ดังนี้   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปัก

ชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็น  2 กลุ่มโดยใช้การสุ่มแบบ เจาะจง ได้แก่ 
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ง

ทอจากผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ประชากร ได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์เผ่าเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์เผ่าเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ด้าน

ลวดลายปัก จ านวน 3 คน 
(2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการประเมินรปูแบบผลติภณัฑเ์คหะสิง่ทอจากผ้าปักชาวเขาเมีย่น 

อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
ตัวแปรต้น คือ ลวดลายผ้าปักและอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยน 
ตัวแปรตาม คือ ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่ออกแบบใหม่จากลวดลาย และอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยน 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาตามกรอบแนวคิดดังนี้ [การออกแบบลวดลาย, 2549 : 90-93] 
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาวเขาเผ่าเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าลวดลายมาใช้ 
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการน าลวดลายผ้าไปใช้ 
3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์จากสิ่งท่ีรับรู้เพื่อน ามาสร้างลวดลาย 
4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่าง ความแปลกใหม่ ในการสร้างลวดลาย 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจาก
ลวดลายผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครสร้าง เครื่องมือประเมิน
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือการวิจัยที่มี
ความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในข้ันตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล 
พัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากลวดลายผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากแหล่งข้อมูล โดยการลงพื้นที่ไป
สอบถามจากกลุ่มชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นน ามาปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากลวดลายผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคหะสิ่งทอจากลวดลายผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนท่ี 6 ปฏิบัติการออกแบบลวดลาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ทอจากลวดลายผ้าปักชาวเขาเมีย่น 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 แบบ เพื่อเสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  

ขั้นตอนที่ 7 เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ  



 
911 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

 ขั้นตอนที่ 8 รายงาน/อภิปรายผล เพื่อการน าเสนอผลงานการออกแบบ และข้อเสนอแนะในการวิจัยใน
ครั้งต่อไป 
 
สรุปผลวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มชาวเขาเผ่าเมี่ยน จ านวน 3 คน เพื่อการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ลวดลายของชาวเขาเผ่าเมี่ยน ในการออกแบบลวดลาย ได้ผลการศึกษา พบว่า ชาวเขาเผ่าเมี่ยนมีลวดลายผ้าปักที่
พบเห็นเป็นที่ประจักษ์ทั้งหมด 31 ลวดลาย สามารถจ าแนกลวดลายผ้าปักเผ่าเมี่ยนได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ถอดมาจากสิ่งของ จ านวน 1 ลาย รูปแบบที่ถอดจากคน จ านวน 2 ลาย รูปแบบที่ถอดจากธรรมชาติ 
จ านวน 15 ลวดลาย และรูปแบบที่ไม่มีความหมายตายตัว จ านวน 12 ลวดลาย สามารถจ าแนกรูปแบบลวดลายได้ 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลลวดลายชาวเขาเผ่ามี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากสิ่งของ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย 

ลวดลาย รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

ช่ือลวดลาย : แหม่ะ  เบ๋ว 
รูปแบบ : มีลักษณะคล้ายซึ่งนึ่งข้าวเหนียวท่ีสานจาก
ไม้ไผ ่
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 
 

 
จากตารางที่ 1 ข้อมูลลวดลายลวดลายชาวเขาเผ่าเมี่ยน รูปแบบทีถ่อดมาจากสิ่งของ เพื่อเป็นแนวทางใน

การออกแบบลวดลาย พบว่า ลวดลายจะถอดมาจากสิ่งของที่ใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน ของชาวเขาเผา่เมี่ยน อันได้แก ่
ลวดลายแหมะ่  เบ๋วเป็นต้น ซึ่งเป็นลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงชีวิตของชาวเขาเผา่เมี่ยน และมลีวดลายที่
นิยมก็คือแหม่ะเบ๋ว 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลลวดลายชาวเขาเผ่ามี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากคน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย 
ลวดลาย รายละเอียด 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 

ชื่อลวดลาย : ซม (คน)  
รูปแบบ : เอาส่วนลายของหัวคน 4 คนมาต่อกันให้
เกิดเป็นลวดลาย  
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 
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ต่อ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 

ชื่อลวดลาย : ซม (คน)  
รูปแบบ : เป็นลายที่มาจากดั้งเดิม วุ่ยรุ่นยคุนี้ส่วน
ใหญ่จะปักไม่เป็นเนื่องจากเป็นลายเก่าแก่ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
จากตารางที่ 2 ข้อมูลลวดลายลวดลายชาวเขาเผ่าเมี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากคน เพื่อเป็นแนวทางในการ

ออกแบบลวดลาย พบว่า ลวดลายจะถอดมาจากมนุษย์หรือคน ของชาวเขาเผ่าเมี่ยน อันได้แก่ ลวดลายซม (คน) 
เป็นต้น ซึ่งเป็นลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงชีวิตของชาวเขาเผ่าเมี่ยน และมีลวดลายที่นิยมก็คือซม (คน) 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลลวดลายชาวเขาเผ่ามี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย 

ลวดลาย รายละเอียด 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 

ชื่อลวดลาย : เหนาะ (นก) รูปแบบ : เป็นลวดลายที่
ประยุกตม์าจากตัวนก สมัยใหม่มกีารแปรรปูแล้ว 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 

ชื่อลวดลาย : เซียนล่อเก้ (หงอนมังกร) รูปแบบ : เป็น
ลวดลายดั้งเดิม และมีการน ามาดดัแปลงอยู่บ้าง 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 

 
 

ภาพที่ 6 

ชื่อลวดลาย : ญอพ (เกาะ) รูปแบบ : เป็นลวดลาย
ดั้งเดิม ซึ่งมีความหมายว่าเหมือนผีเสื้อเกาะราว 
น ามาใช้ในส่วนของกางเกงและใช้ใส่ลวดลายของผ้า
พันเอว 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลลวดลายชาวเขาเผ่ามี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย 
(ต่อ) 

ลวดลาย รายละเอียด 

 
 
 
 

ภาพที่ 7 

ชื่อลวดลาย : ล่มเจ้ว (ตีนแมว)รูปแบบ : เป็นลายที่
ได้มาจากรอยเท้าของแมว เป็นลวดลายดั้งเดิม 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน :ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 
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ภาพที่ 8 

ชื่อลวดลาย : เหรย (ดาวเล็ก)รูปแบบ : เป็นลาย
ดั้งเดิม ซึ่งชาวบ้านบอกว่าน ามาจากท่ีเราออกมาดดูาว
แล้วเห็นรูปดาวจึงน าไปปักเป็นรูปดาวตาม  สามารถ
น ามาปักแล้วใช้กับส่วนไหนก็ได้ขอ้จ ากัดในการใช้
งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการน าไปใช้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 9 

ชื่อลวดลาย : ย่านปยา้ง(ลายแมงมุม) กะหย่อ(ภาษา
เมี่ยน )รูปแบบ : เป็นลายดั้งเดิมและเป็นลายเรียก
เฉพาะน ามาปักกับกางเกงให้กับเจา้สาวใส่ในวัน
แต่งงานข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรบั
ในการน าไปใช้ 

 
 
 

 
ภาพที่ 10 

ชื่อลวดลาย : ล่มมีวง้ิว (คิ้วเสือ)รูปแบบ : เป็นลาย
ดั้งเดิม มงคลลายแรก มลีักษณะคล้ายคิ้วเสือ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน :ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 

ชื่อลวดลาย : ต้นไม้รูปแบบ : ลายที่สอง เป็นลาย 
คล้ายต้นไมข้้อจ ากัดในการใช้งาน :ไม่มีข้อห้าม
ส าหรับในการน าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 12 

ชื่อลวดลาย : ฟ่ามชิง (แมงมุมใหญ๋)รูปแบบ : เป็น
ลวดลายดั้งเดิม มลีักษณะคล้ายแมงมุมท ารัง 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 13 

ชื่อลวดลาย : บะยิว (หัวใจ)รูปแบบ : ลายดั้งเดมิมีแค่
ส่วนนอก ลายตรงกลางเป็นลายทีป่ระยุกต์แล้ว 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
ตารางที่ 3 ข้อมูลลวดลายชาวเขาเผ่ามี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย 
(ต่อ) 

ลวดลาย รายละเอียด 

 
 
 

 
ภาพที่ 14 

ชื่อลวดลาย : ญอพ (เกาะ)รูปแบบ : เป็นลวดลาย
ดั้งเดิม ซึ่งมีความหมายว่าเหมือนผีเสื้อเกาะราว
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 
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ภาพที่ 15 

ชื่อลวดลาย : ปะมิ่วแฉงรูปแบบ : เป็นลวดลาย
เกี่ยวกับดอกสมัยก่อน ดอกโบราณข้อจ ากัดในการใช้
งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการน าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 16 

ชื่อลวดลาย : แกงผลรูปแบบ : ถอดยอดจากแมงมมุ
ออกมาเป็นครบ 4 ขา คนสมยัใหม่ถักไม่เป็น 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 17 

ชื่อลวดลาย : เหยรูปแบบ : ถอดยอดจากแมงมุม แต่
เป็นลายกากบาทใหญ่ คนสมัยใหม่ถักเป็นแล้ว 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 18 

ชื่อลวดลาย : ดะม่าวน่อม 
รูปแบบ : เป็นลวดลายของหูเสือ ถอดออกมาจากตัว 
เอาแค่ส่วนห ู
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีขอ้ห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
จากตารางที่ 3 ข้อมูลลวดลายลวดลายชาวเขาเผ่าเมี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการออกแบบลวดลาย พบว่า ลวดลายจะถอดมาจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของชาวเขาเผ่าเมี่ยน อันได้แก่ เหนาะ 
(นก), เซียนล่อเก้ (หงอนมังกร), ญอพ (เกาะ), ล่มเจ้ว (ตีนแมว), เหรย (ดาวเล็ก), ย่านปย้าง (ลายแมงมุม) กะหย่อ
(ภาษาเมี่ยน ), ล่มมีวง้ิว (คิ้วเสือ), ต้นไม้, ฟ่ามชิง (แมงมุมใหญ่), บะยิว (หัวใจ), ญอพ (เกาะ), ปะมิ่วแฉง, แกงผล, 
เหย, ดะม่าวน่อม เป็นต้น ซึ่งเป็นลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติที่ อยู่รอบตัวของชาวเขาเผ่าเมี่ยน และมี
ลวดลายที่นิยมก็ คือ เซียนล่อเก้ (หงอนมังกร), ญอพ (เกาะ), ล่มเจ้ว (ตีนแมว), เหรย (ดาวเล็ก), ย่านปย้าง (ลายแมง
มุม) กะหย่อ (ภาษาเมี่ยน ), ล่มมีวง้ิว (คิ้วเสือ), ฟ่ามชิง (แมงมุมใหญ่) ลวดลายที่กล่าวมานั้นจะเป็นลวดลายดั้งเดิม
ของชาวเขาเผ่าเมี่ยนจึงนิยมน ามาปักกันมาก 

 
ตารางที่ 4 ข้อมูลลวดลายชาวเขาเผ่ามี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากลวดลายที่ไม่มีความหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบลวดลาย 

ลวดลาย รายละเอียด 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 19 

ชื่อลวดลาย : เนิ่นเทีย (เงา)รูปแบบ : เป็นลายที่
น ามาปักในส่วนของขากางเกง และเป็นตัวกั้นของ
ปลายขากางเกง เพื่อให้รู้ว่าเป็นสว่นขา ถ้าหากไม่มี
ตัวกั้นจะไม่รู้ว่าเป็นกางเกงข้อจ ากดัในการใช้งาน : 
ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการน าไปใช้ 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 

ชื่อลวดลาย : -รูปแบบ : ลายที่สาม เป็นลายที่
ประยุกต์มาแล้วข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อ
ห้ามส าหรับในการน าไปใช้ 
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ภาพที่ 21 

ชื่อลวดลาย : -รูปแบบ : เป็นลายใหม่ที่ยังไม่มีช่ือ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน :  ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 22 

ชื่อลวดลาย : -รูปแบบ : เป็นลายประยุกต์ยังไม่มี
ช่ือ ใช้แบบถอดลายอื่นๆมาข้อจ ากัดในการใช้งาน : 
ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการน าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 23 

ชื่อลวดลาย : -รูปแบบ : เป็นลายประยุกต์ยังไม่มี
ช่ือ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน :ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 24 

ชื่อลวดลาย : -รูปแบบ : เป็นลายประยุกต์ยังไม่มี
ช่ือ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 25 

ชื่อลวดลาย : -รูปแบบ : เป็นลายประยุกต์ยังไม่มี
ช่ือ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 26 

ชื่อลวดลาย : -รูปแบบ : เป็นลายประยุกต์ยังไม่มี
ช่ือ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
ตารางที่ 4 ข้อมูลลวดลายชาวเขาเผ่ามี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากลวดลายที่ไม่มีความหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบลวดลาย (ต่อ) 

ลวดลาย รายละเอียด 

 
 
 

ภาพที่ 27 

ชื่อลวดลาย : -รูปแบบ : เป็นลายประยุกต์ยังไม่มี
ช่ือ 
ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้ามส าหรับในการ
น าไปใช้ 

 
 
 

ภาพที่ 28 

ชื่อลวดลาย : อินเฟยเปี้ยวรูปแบบ : เป็นลวดลายที่
ประยุกตม์าจาก ลาย ญอพ (เกาะ) แต่เอามาจาก
ดอกใหญ่ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อห้าม
ส าหรับในการน าไปใช้ 

 
 
 

ชื่อลวดลาย : ปย้างรูปแบบ : เป็นลวดลายที่
ประยุกต์ขึ้นมาใหมข่้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มีข้อ
ห้ามส าหรับในการน าไปใช้ 
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ภาพที่ 29  

 
 
 

ภาพที่ 30 

ชื่อลวดลาย : จุรู๊ปแบบ : เป็นลวดลายที่ประยุกต์มา
จาก ลาย ญอพ (เกาะ)ข้อจ ากัดในการใช้งาน : ไม่มี
ข้อห้ามส าหรับในการน าไปใช้ 

 
จากตารางที่ 4 ข้อมูลลวดลายลวดลายชาวเขาเผ่าเมี่ยน รูปแบบที่ถอดมาจากลวดลายที่ไม่มีความหมาย 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย พบว่า ลวดลายจะถอดมาจากสิ่งของต่างๆ รอบตัวที่ไม่มีความหมายหรือ 
เป็นลวดลายที่ประยุกต์ใหม่ขึ้นมาที่ไม่มีความหมาย ของชาวเขาเผ่าเมี่ยน อันได้แก่ เนิ่นเที ย (เงา),อินเฟยเปี้ยว
,ปย้าง,จุ๊ เป็นต้น ซึ่งเป็นลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ลวดลายของยุคสมัยใหม่ให้เป็นไปตามกาลเวลา 

 จากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์จากตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยน หมู่บ้านคลองเตย 
สามารถจ าแนกลวดลายได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ และพบว่าลวดลายทั้ง 4 รูปแบบ เป็นลวดลายดั้งเดิม ท่ีมีมาแต่โบราณ
กาลของกลุ่มชาติพันธ์ การน าลวดลายดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้มีข้อจ ากัดในการใช้งานที่หลากหลาย จึงได้ข้อเสนอแนะ
ว่า ควรมีการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยนได้อย่างเหมาะสม โดยใช้การ
สร้างสรรค์จากการปักรูป “ X ” กากบาท และ “   ” สี่เหลี่ยม ท่ีเป็นลายปักตั้งต้นที่ใช้ในการประกอบขึ้นเป็น
ลวดลายอื่นๆ โดยผู้งิจัยได้ข้อเสนอแนะให้น าลายกากบาท มาออกแบบใหม่ให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยน 

จากผลการศึกษาลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าเมี่ยน พบว่า ลวดลายส่วนใหญ่ เป๋นลวดลายที่อิงจากธรรมชาติ
มากที่สุด คิดเป็น 15 ลวดลาด นับเป็นครึ่งหนึ่งของลวดลายทั้งหมด จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การน าธรรมชาติ 
และวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าเมี่ยนมาน าเสนอในการออกแบบลวดลาย ให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยน ผ่าน
การถ่ายทอดกราฟิกที่สื่อถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตของชนเผ่าเมี่ยน ได้แบบสรุปท้ังหมด 3 ลวดลาย ดังน้ี 

 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลวดลายไหมพรมแดงรอบคอชาวเมี่ยน 
 

จากภาพท่ี 1 ลวดลายไหมพรมแดงรอบคอชาวเมี่ยนออกแบบจากอัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์
เผ่าเมี่ยน ที่จะมีการสวมใส่เสื้อคลุมยาวสีด า ติดไหมพรมสีแดง เป็นแนวทางยาวรอบคอลงมาด้านหน้าถึงหน้าท้อง 
เป็นจุดเด่นที่ดูสะดุดตษและเป็นเอกลักษณ์ที่กลุ่มชาติพันธ์เผ่าอื่นๆ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ลวดลายกระบุงเก็บพืชผกั ชาวเมี่ยน 
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จากภาพที่ 2 ลวดลายกระบุงเก็บพืชผัก ชาวเมี่ยน ออกแบบจากอัตลักษณ์ทางวิถีชีวิตของเผ่าเมี่ยน ที่
มุ่งเน้นการเกษตรกรรม และปลูกพืชผัก ท าให้มโนทัศน์ของชาวเมี่ยนนั้น กระบุงเก็บผัก ถือเป็นอีกหยึ่งผลิตภัณฑ์ที่
สื่อถึงวิถีชีวิตด้านเกษตรของชาวเมี่ยน ที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ลวดลายดอกพิกุล 
 

จากภาพที่ 3 ลวดลายดอกพิกุล เป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ออกแบบโดยใช้ลักษณะเด่นของ
ลายกากบาท ของการปักผ้าชาวเมี่ยน ร้อยเรียงเป็นดอกพิกุล เพื่อสื่อถึงกลุ่มชาติพันธ์เผ่าเมี่ยนภายในจังหวัด
ก าแพงเพชร เนื่องจากชาวเขาเผ่าเมี่ยนมีหลากหลายจังหวัด ลวดลายนี้จึงเป็นลวดลายเพื่อที่จะสื่อถึงชาวเขาเผ่า
เมี่ยน ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 

ผลวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบทั้งหมด 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ลวดลายทั้ง 3 ลวดลายเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากชาวเขาเผ่าเมี่ยน อ.คลอง
ลาน จ.ก าแพงเพชร ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ลวดลายที่ 3 เป็นลวดลายที่มีความเหมาะสมในด้านของการต่อลาย ในการออกแบบโดยน าเสนอ

ความงามที่มีนัยยะของนิยามในความงามคือ “การซ้ าท าให้เกิดความงาม” การต่อลายเป็นจุดส าคัญที่จะท าให้ 
รูปแบบของลายนั้นซ้ ากันอย่างมีระบบและมีโครงสร้าง สามารถเพิ่มหรือลดสัดส่วนของลายได้ โดยที่โครงสร้ างรวม
ของลวดลายยังคงมีความต่อเนื่องและมีจุดบรรจบของงานนั้นๆ  

2) ลวดลายที่ 3 ถึงแม้จะเป็นลวดลายที่มองโดยภาพรวมแล้วจะคล้ายๆกับลวดลายดอกไม้หรือลาย
เครื่องประดับ ของลวดลายพื้นถิ่นแบบทั่วๆไปตามภูมิภาคอื่นๆ แต่การน าเสนอโดยการส่งเสริมการรับรู้ที่มาของ
ลวดลายที่มาจากดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ (เพิ่มเติม promotional merchandise)นั้น จะช่วยให้ลวดลายมีความ
น่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ ลวดลายที่ 1 และลวดลายที่ 2 เป็นลวดลายที่ลดภาพตัดทอนมาจากของใช้และเครื่องแต่งกาย
ซึ่งการสะท้อนเอกลักษณ์ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากสามารถตีความได้ถึงชนเผ่าอื่น 

3) ลวดลายที่ 1 และลวดลายที่ 2 เป็นลวดลายที่ดูแปลกใหม่ (ตามล าดับ) ควรเพิ่มเติมความ
หลากหลายของลายหลัก และลายเสริม จะช่วยให้มีความน่าสนใจมากข้ึน ทั้งนี้ ลวดลายที่ 3 ที่มีความสวยงามลงตัว
แล้ว ถ้าเพิ่มเติมระบบการจัดลาย (systematic pattern) ด้วยการน าเสนอรูปแบบลายหลัก และลายเสริม ว่า
สามารถน ามาจัดวางประกอบกันเป็นลวดลายใหม่ๆได้อีกด้วยรูปแบบใดบ้าง จะท าให้ลวดลายที่ 3 มีความแปลกใหม่
และน่าสนใจมากขึ้นเช่นกัน 

4) ลวดลายที่ 1 เพราะเมื่อเอามาวางคัดต่อเข้าด้วยกันก็จะเกิดรูปแบบท่ีจะแตกต่างจากลวดลายปัก
ที่อ่ืน ที่ปักน าแนวคิดจากธรรมชาติมาปัก 

5) ลวดลายที่ 1 ท่ีมีรูปร่างท่ีแตกต่างจากลวดลาย ท่ี 2 และ3 ที่เป็นรูปร่างคล้ายเรขาคณิต 
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จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยจึงได้น าลวดลายที่1 ซึ่งเป็นลวดลายลวดลายไหมพรมแดงรอบคอ
ชาวเมี่ยนได้ปรับปรุงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอทั้งหมด 7 รูปแบบ ได้แก่ ปลอกหมอน ผ้าพาดเตียง หมอน
อิง ผ้าพาดโต๊ะรับแขก ผ้ารองแจกันดอกไม้ ผ้ารองแก้ว และ ผ้ารองจาน ดังนี้ 
 
อภิปรายผล 

อภิปรายผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากชาวเขาเผ่าเมี่ยน พบว่า จากการวิเคราะห์
จากตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยน หมู่บ้านคลองเตย สามารถจ าแนกลวดลายได้ทั้งหมด 4 ประเภท และ
พบว่าลวดลายทั้ง 4 ประเภท ซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิม ที่มีมาแต่โบราณกาลของกลุ่มชาติพันธ์ การน าลวดลายดั้งเดิม
มาประยุกต์ใช้มีข้อจ ากัดในการใช้งานที่หลากหลาย จึงได้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ที่
สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยนได้อย่างเหมาะสม โดยใช้การสร้างสรรค์จากการปักรูป “ X ” กากบาท 
ออกแบบลวดลายที่รูปแบบธรรมชาติมากที่สุด  จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การน าธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
ชาวเขาเผ่าเมี่ยนมาน าเสนอในการออกแบบลวดลาย ให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยน ผ่านการถ่ายทอด
กราฟิกท่ีสื่อถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตของชนเผ่าเมี่ยน สอดคล้องกับ นภดล เกิดหลง (2557) ได้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ที่ดี
จะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความงดงามที่น่าสนใจ ในการน าลวดลายจากกลุ่มชาติพันธ์มาใช้อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงออกแบบลวดลายเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอทั้งหมก 3 ลวดลาย ซึ่งจากข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ พบว่า ลวดลายที่1 ซึ่งเป็นลวดลายลวดลายไหมพรมแดงรอบคอชาวเมี่ยนได้
ปรับปรุงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอทั้งหมด 7 รูปแบบ สอดคล้องกับ วนิดา รุ่งสกุล  (2557) ได้ให้
ความส าคัญในการเลือกลวดลายผ้าปักชาวเขา ในการน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกัน 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ควรพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ให้เป็นที่
ยอมรับต่อสังคมและคนหมู่มาก 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาลวดลายอัตลักษณ์เผ่าเมี่ยนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
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