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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรีในสมัยนิยม มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาและจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง 2) เพื่อสร้างสรรคอ์ตั
ลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของศิลปะสร้างสรรค์งาน
ใบตอง มีมากหลายหลายประเภท หลากหลายการใช้งาน จากการสัมภาษณ์พบว่า รูปแบบของงานศิลปะงานใบตอง
ที่เหมาะสม ส าหรับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุดส าหรับสุภาพสตรี 4 รูปแบบ คือ แบบการพับหักคอม้า การ
พับกลีบพลที การพับกลีบพัด การพับกลีบผกาซ้อน ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีนิยมใช้และง่ายต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบ
เสื้อผ้า เนื่องจากเป็นกระบวนการพับ ม้วน เย็บ สาน ท่ีไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิต กลุ่ม
ตัดเย็บ และกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย พบว่า รูปแบบชุดสุภาพสตรีที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานผ้าด้วยศิลปะงานใบตอง 
ควรเป็นชุดล าลอง ชุดเดรส และชุดราตรียาว เนื่องจากรูปแบบชุดควรมีรูปแบบของชุดล าลองเพื่อเป็นทางเลือกให้
ง่ายต่อการผลิต และการใช้ชุดกระโปรง และชุดราตรี เป็นรูปแบบของชุดที่สามารถใช้ลายละเอียดความสวยงาม โดย
ใช้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองได้มากกว่าชุดปกติ ซึ่งชุดกระโปรง และชุดราตรี จะเป็นชุด
ส าหรับใส่เฉพาะกิจ ผู้วิจัยจึงผสมผสานเทคนิคการสร้างสรรค์งานใบตองเข้ากับกระบวนการตัดเย็บชุดสุภาพสตรี 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรีในสมัยนิยม  เป็น
แนวทางสู่การพัฒนาต่อยอดการประยุกต์น าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครื่องแต่งกายสุภาพสตรีในปัจจุบัน 
ค าส าคัญ: งานใบตอง / ชุดสุภาพสตรี / สมัยนิยม 
 

Abstract 
 The objectives of this research Creative Arts by Banana Leaf to Women's fashion Dress 
Design in were two-fold: to study and classification format of creative identity arts by banana leaf 
to designed the Women's Fashion Dress. The finding Women's fashion Dress Design were as follow 
the type of creative art works with many different types of banana leaves follow as Using. In – 
depth interview found the pattern of the banana leaf artwork suitable for application in the design 
of the ladies dress 4 styles such as Accordion, Knife – Pleated, Draped, Layered, that a popular 
format. And easy to create clothing design. This is a popular format. And easy to create clothing 
design due to folding process, roll process, sewing process and weave process not complicated, 
Focus producer group, sewing group and supplier group discussion found fabrication style dress of 
women should be Floor Length Evening Dress, Mid Length Dress and Private Dress, Private Dress 
that easy to produce and can be used difficult detail. Floor Length Evening dress and Mid Length 
Dress used special business. Researcher Create dress with the process by banana leaf to design the 
dress, it’s Development and application indigenous knowledge in present. 
Keywords: Banana Leaf Arts / Dress / Fashion 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมไทยมีความผูกพันกับวิถีชีวิตในการใช้งานใบตองของผู้คนในสังคมมาตั้งแต่เกิดจนโตทั้งด้าน
คุณประโยชน์ตั้งแต่หน่อ ล าต้น ดอก ใบ จนถึงผล โดยเฉพาะส่วนที่เป็นของต้นกล้วยที่เรียกว่าใบตอง คนเรารู้จักใช้
ประโยชน์ของใบตอง สร้างเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ห่อหรือบรรจุอาหารทั้งของคาวของหวาน ซึง่มี
การดัดแปลงรูปแบบการห่อตามอาหารนั้นๆ เช่น การห่อขนมเทียน การห่อตะโก้ ขนมหวานที่ราดหน้าด้วยกะทิ 
เรียกการห่อลักษณะนี้ว่า กระทงมุมเดียวดุนก้น (เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, 2552, หน้า 43) ในพิธีส าคัญๆ ทาง 
พุทธศาสนาหรือตามคติความเช่ือประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น ก็น าใบตองมาใช้งานเช่นกัน โดยออกแบบใบตอง
ให้มีความงามเป็นงานประณีตศิลป์เพื่อใช้ในงานพุทธศิลป์และในงานพิธีกรรม เช่น งานบวชพานบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 
ซึ่งมีการใช้งานสืบทอดจนถึงในปัจจุบัน จากความประทับใจในคุณค่าความงามและประโยชน์ที่กล่าวมา ท าให้ผู้ศึกษา
เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ที่น าเสน่ห์ของใบตองมาใช้ในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์
โดยน าความงามที่มีลักษณะเฉพาะของใบตอง ได้แก่ เส้นใบมีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ขนานกันขอบใบ และส่วนที่ติด
กับก้านใบ ลักษณะของเส้นจะโค้งเล็กน้อย และเป็นเช่นน้ีเกือบทั้งใบ และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของใบตองก็คือ ใบตอง
มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสามารถพับดัด-ซ้อนดัด-บิดและม้วนเป็นรูปทรงแล้วสร้างพื้นที่ว่าง ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย
ได้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบนั้น จะลดทอนผสมผสานรายละเอียดบางส่วนให้เรียบง่ายท าให้เกิดความอ่อน
ช้อยส าหรับใช้ส าหรับผู้ชื่นชอบของใช้แบบร่วมสมัย ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าและของใหม่พัฒนารูปทรง
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานแต่รูปแบบงานจะเน้นเพื่อการตกแต่งเป็นส าคัญ (ขวัญหทัย ธาดา, 2560, 
บทคัดย่อ) 

ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่อาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งเหล่านี้ก าลังจะท าให้ภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ ความเช่ือ ความสามารถของคนใน
ท้องถิ่น ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม และมี
คุณค่าทางวัฒนธรรม เลือนหายไปจากสังคมไทย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า หากภูมิปัญญาเหล่านี้ถูกกลืนไปในสังคมแห่ง
ทุนนิยม พื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณก็จะสูญไปตามกาลเวลา  ภูมิปัญญาจึงมีความส าคัญในการ
สร้างความยั่งยืนของสังคมพื้นบ้าน ที่เป็นสังคมของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสัตว์ มี 
การพึ่งพิงความสามารถ โดยใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา เป็นความสามารถและศักยภาพ
ในเชิงการแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อการด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ อันสร้างให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมชาติ เผ่าพันธุ์ หรือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว ให้สังคมมีความเห็นพ้องในหลักการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาจึงเป็นก าลังส าคัญ
ในการสร้างความยั่งยืนของสังคมพื้นบ้าน ที่เป็นรากฐานการด าเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น ที่แฝงไปด้วย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธ์อันเป็นสุนทรียะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์
และแนวคิดแห่ง ภูมิปัญญา (จรัสพิมพ์ วังเย็น และคณะ, 2556, บทคัดย่อ) 

ผ้าทอพื้นบ้าน ศาสตร์และศิลป์ที่แสดงภูมิปัญญาของคนในแต่ละท้องถิ่น แฝงด้วยความผูกพันที่เช่ือมโยง
วิถีชีวิตความเช่ือและพิธีกรรม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและสืบสานต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน การทอผ้าในหลาย
ท้องถิ่นยังคงรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนรูปแบบ ลวดลายและกรรมวิธีในการผลิตผ้าทอมีความ
แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นและลักษณะเฉพาะของเช้ือชาติ สิ่งส าคัญ คือ การสอดแทรกภูมิปัญญาแห่งการ
ผสมผสานความประณีตบรรจง ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูมิปัญญาที่
ทรงคุณค่า ผ้าทอพื้นบ้านจึงเป็นภูมิปัญญาที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคน ที่แสดงผ่านทางลวดลายและเส้นสีผ้า ที่สอดแทรกความเช่ือและขนบธรรมเนียม 
ประเพณี อันเป็นรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าผ้าทอพ้ืนบ้านคืองานศิลปะที่
เกิดจากความคิด เนื่องจากเมื่อความคิดต้องการมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ความคิดได้รวมตัวกันเป็นภาพอันเป็น
นามธรรมเพื่อรอการถ่ายทอดให้เกิดเป็นรูปธรรม (จรัสพิมพ์ วังเย็น และคณะ, 2556, บทคัดย่อ) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังที่จะหาแนวทางในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ในรูปแบบสินค้า
ชุดส าหรับสตรีที่ใช้ผ้าทอในหมู่บ้านศรีอุบล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพง เพชร 
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เป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบ โดยพัฒนาท้ังในส่วนของตัวผลิตผลผ้าทอ ให้มีความทันสมัยเข้ากับกระแสแนวโน้ม
วัฒนธรรมสมัยนิยม และสามารถสวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้ พร้อมทั้งยังคงเอกลักษณ์ผ้าทอของชุมชนไว้อยู่ โดยใช้
แนวคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ การใช้แรงงานจากคน
ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้และเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นก าเนิด และหันมาให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ผ้าทอใน
ท้องถิ่นของตนมากขึ้น (ปรัชญ์ หาญกล้า และพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, 2557, หน้า 24-31) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง 
2. เพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม 
3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม 

 
ขอบเขตของการวิจิย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาและจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ได้แก่ 

ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง จ านวน 3 ท่านได้แก่ 

– อาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรณศิลป์ หัวหน้าศูนย์บริรักษ์ ครู คศ 4 ครูเช่ียวชาญ วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร  

– คุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการส านักงานศูนย์จริยศึกษา สธ.พระราชทาน พิพิ ธภัณฑ์
เรือนไทย จังหวัดก าแพงเพชร 

– คุณจารี ช่ืนชอบ ครูผู้สอน ส านักงานศูนย์จริยศึกษา สธ.พระราชทาน พิพิธภัณฑ์เรือนไทย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ในการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น ใช้การสุ่มแบบเจาะจง  ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 

ประชากร ได้แก่ เครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ 

กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนถิ่น จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก ่
– กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ที่อยู่ หมู่8 บ้านใหม่ศรีอุบล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด

ก าแพงเพชร 62000 
– กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปิ้งไก่ ที่อยู่ 436/1 หมู่ 2 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด

ก าแพงเพชร 62000 โทรศัพท ์086 936 2676 
– กลุ่มทอผ้าไหม บ้านลานกระดี่  ที่อยู่ 30 ม.5 ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัด

ก าแพงเพชร 62150 โทรศัพท ์055 715 459 
กลุ่มตัดเย็บ จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก ่
– กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลานสัก ที่อยู่ 89 หมู่ 1 บ้านสักงาม ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 

จังหวัดก าแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 055 719 344 
– กลุ่มหัตถกรรมตัดเย็บผ้า ที่อยู่ 79/1 หมู่ที่ 19 หมู่บ้านวังตะเคียนใต้ ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 62000 โทรศัพท ์086 210 7069 
– กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านทุ่งสนุ่น ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัด

ก าแพงเพชร 62210 โทรศัพท ์080 514 1126, 080 514 1126 
กลุ่มจัดจ าหน่าย จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก ่
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- ศูนย์จัดจ าหน่ายโอท็อป (OTOP) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
- ร้านขายผ้าทอพื้นถิ่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
- ร้านขายเสื้อผ้าชุดส าเร็จสตรีทั่วไป ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแยกประเภท 

รูปแบบ ความหมาย และลักษณะการสร้างสรรค์ ความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ อัตลักษณ์ศิลปะ
สร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรีในสมัยนิยม 

2. แบบประเมินโดยผู้เช่ียวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้การตั้งค าถามแบบปลายเปิด 
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อสมัยนิยม เพื่อการประเมินการออกแบบชุด
ส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมที่สุด 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรีในสมัยนิยมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
แนวคิดด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  
 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของอรัญ วานิชกร (2559, หน้า 57-
61) ดังนี ้

1. ด้านแรงบันดาลใจจากภมูิปัญญาและศลิปหัตถกรรม 
2. ด้านความสวยงามและองค์ประกอบศิลป ์

ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดด้านการออกแบบและพัฒนาเสื้อผ้าของพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2550, หน้า 42-44) 
3. ด้านประโยชน์ใช้สอย 
4. ด้านสัดส่วนของช้ินเสื้อผ้า 
5. ด้านความเหมาะสมของการประยกุต์ใช้วัสด ุ

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเกี่ยวกับศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อเป็นแนวทางของ
การออกแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือประเมิน
รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ขั้นตอนที่ 3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่ อจัด
จ าแนก ประเภท รูปแบบ ความหมาย และลักษณะการสร้างสรรค์ ของอัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์และจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบชุดส าหรับสตรีในสมัยนิยม 
 ขั้นตอนที่ 5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากแหล่งข้อมูล โดยการลงพื้นที่ ไป
สอบถามตัวแทนเครือข่ายผ้าทอของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่น จ านวน 3 กลุ่ม 
กลุ่มตัดเย็บ จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มจัดจ าหน่าย จ านวน 3 กลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นน ามาปฏิบัติการออกแบบ
ชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบส ารวจความคิดเห็นเพื่อที่จะน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบชุดส าหรับสตรี 
จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม 
 ขั้นตอนที่ 7 ปฏิบัติการออกแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัยนิยม
โดยการออกแบบผ้าทอจากผ้าทอพื้นถ่ิน กลุ่มเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นกลุ่มบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล จังหวัดก าแพงเพชร 
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ขั้นตอนที่ 8 เสนอแบบร่างต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ

จากผู้เช่ียวชาญ 
 ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยการปรับแก้แบบที่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าจะ
เป็นไปได้มากที่สุด เพื่อน าไปสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ใน
สมัยนิยม 

ขั้นตอนที่ 10 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดส าหรับสตรีจากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ในสมัย
นิยม เพื่อการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยใช้ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และจากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อัตลกัษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรีในสมยั
นิยม 

ขั้นตอนที่ 11 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในข้ันตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 12 ประเมินความพึงพอใจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ผลิต มี
ต่อการออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม ประชากร ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นกลุ่มบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ต าบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายผ้าทอพื้นถิ่นกลุ่มบ้านใหม่ศรีอุบล  
หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดก าแพงแพชร จ านวน 12 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านประเมินความ
พึงพอใจกลุ่มผู้บริโภคมีต่อศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม โดยประชากร ได้แก่ สตรี
ทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สตรีทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 100 คน ท าการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ความพึงพอใจ น ามาวิเคราะห์และสรุปผล 
 ขั้นตอนท่ี 13 วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการสอบถามและวิเคราะห์สรุปผลโดย
ใช้ตารางเปรียบเทียบโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน �̅� และ S.D. และบรรยายในลักษณะความ
เรียง เพื่อให้ได้มาซึ่งการรายงาน/อภิปรายผล 
 ขั้นตอนที่ 14 รายงาน/อภิปรายผลเพื่อการน าเสนอผลงานการออกแบบ และข้อเสนอแนะในการวิจัยใน
ครั้งต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับอัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง เพื่อเก็บข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแยกประเภท ลักษณะ ความหมาย ความเหมาสมและความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาชุดส าหรับ
สตรี มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง  
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความต้องการด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ของ

ผู้เชี่ยวชาญศิลปะงานใบตอง จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
− อาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรณศิลป์ หัวหน้าศูนย์บริรักษ์ ครู คศ 4 ครูเช่ียวชาญ วิทยาลัยเทคนิค

ก าแพงเพชร และประสบการณ์ในการท างาน 45 ปี 
− คุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการส านักงานศูนย์จริยศึกษา สธ.พระราชทาน พิพิธภัณฑ์

เรือนไทย จังหวัดก าแพงเพชร และประสบการณ์ในการท างาน 30 ปี 
− -คุณจารี ช่ืนชอบ ครูผู้สอน ส านักงานศูนย์จริยศึกษา สธ.พระราชทาน พิพิธภัณฑ์เรือนไทย 

จังหวัดก าแพงเพชร และประสบการณ์ในการท างาน 20 ปี 
ผลวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ของผู้เช่ียวชาญ

ศิลปะงานใบตอง จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. ประเภทของศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง พบว่ามีมากหลายหลายประเภท โดยมีประเภทหลักๆ 

ที่นิยมใช้และท ากันมาก ได้แก่ ประเภทเครื่องนมัสการ ประเภทห่อบรรจุอาหาร ประเภทกระทงลอย ประเภท
บายศรี ประเภทงานตกแต่งสถานที่ จะมีความสวยงามเหมาะสมกับงานประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ สามารถใช้ได้ทั้ง
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ใบตองอ่อน ใบตองแก่ และใบตองแห้ง ซึ่งในการประดิษฐ์สร้างสรรค์งานใบตองจะใช้ใบตองตานีเป็นหลักในการ
สร้างสรรค์งานใบตอง  

2. ลักษณะ รูปแบบหรือเทคนิคในการสร้องสรรค์งานใบตอง พบว่าจะมีรูปแบบและลักษณะตามใบ 
มีทั้งใบอ่อนให้ความอ่อนนุ่ม (สีโทนเย็น) ใบแก่เป็นสีเข้ม เส้นใบชัดเจน สด ใบแห้งให้ความเหนี่ยว (สีโทนร้อน) โดย
จะเน้นให้ผิวสัมผัส เน้นสี เน้นเส้น เน้นลายของใบตองที่เด่นชัด และมีเทคนิคในการฉีก การกรีด การเจียน การตัด 
การพับ การม้วน การเย็บ การถักสาน ให้เป็นรูปลักษณะตามความต้องการ 

3. ความหมายของงานใบตองของแต่ละรูปแบบหรือเทคนิคในการสร้างสรรค์งานใบตอง พบว่า งาน
ใบตองเป็นงานศิลปะที่วิจิตรบรรจงในการสร้างสรรค์ ในการออกแบบโครงสร้างการพับ การเย็บ การสาน การเล่นสี 
การใช้เส้นลายใบเป็นจุดเด่นของงานใบตอง จะมีเอกลักษณ์และคุณค่าที่โดดเด่น 

4. ลักษณะในการใช้งานตามโอกาส พบว่า  จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ จึงจะ
สร้างสรรค์งานใบตอง รวมถึงต้องค านึงถึงสายพันธ์ของต้นด้วย ส่วนใหญ่ในการตกแต่ง จะนิยมน าเอาใบตองตานีมา
ประดิษฐ์สร้างสรรค์งานใบตอง ใช้ในงานต่างๆ ตามงานพิธี ประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรม และการจัดสถานที่ต่างๆ 
เช่น บายศรี กระทงลอย กระทงดอกไม้ เป็นต้น การประดิษฐ์เป็นภาชนะ กระทงอาหาร ห่ออาหารหวานคาว ขนม
ไทย ถาดภาชนะจะใช้ใบตองน้ าว้าเป็นส่วนใหญ่ 

5. การสื่อความหมายงานใบตอง พบว่าในการจะสื่ อความหมายเราจะต้องท าออกมาตาม
วัตถุประสงค์ ว่าเราจะน าไปใช้ในการประกอบหรือประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นอะไร เราจึงจะท ามันออกมาได้อย่าง
ชัดเจน เหมาะสมและงดงามมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ใบไม้ธรรมชาติในเชิงสร้างสรรค์ประโยชน์
ใช้สอยในวิถีชีวิต วัฒนธรรมแต่ละที่ สิ่งท่ีท าให้สิ่งนั้นมีคุณค่าคือ ใบตอง คือ ใบไม้มหัศจรรย์ 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาและจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิละปะสร้างสรรค์งานใบตอง 

จากการที่ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสาร ต ารา และสอบถามจากรู้ ผู้มีประสบการณ์จากงาน
ใบตองต่างๆ พบว่าการจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองจ านวน 10 รูปแบบ ดังนี้ หักคอม้ากลีบ
พัด กลีบรังแตน กลีบกระทุ้งแปลง กลีบเล็บครุฑ กลีบพลีท กลีบผกาซ้อน กลีบผีเสื้อ กลีบเล็บมือนาง กลีบกุหลาบ 
กลีบคอเสื้อ 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ศิละปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพ่ือใช้ในการออกแบบ  
จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า 

รูปแบบของการพับใบตองทั่วไปท่ีใช้ในงานพิธแีละกิจกรรมต่างๆ จ านวน 3 รูปแบบ ที่ถูกเลือกเพื่อใช้ในการออกแบบ
ชุดส าหรับสตรี ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหร์ูปแบบอัตลักษณ์ศลิปะสรา้งสรรค์งานใบตอง เพื่อใช้ในการออกแบบ 

รูปแบบงานใบตอง จุดเด่นของงานใบตอง การน าไปใช้ 
1.กลีบหักคอม้า การพับใบตองแบบกลีบหักคอ

ม้า มีจุดเด่นตรงที่จะได้รูปแบบ
ของใบตองลักษณะกลีบซ้อนกัน
เกิดเป็นลวดลาย เหมาะส าหรับ
ประดับ ในงานพานพิ ธีหรื อ
ก ร ะ ท ง  นิ ย ม ใ ช้ เ นื่ อ ง จ า ก
สามารถพับได้ง่าย 

น าไปใช้ในการท าพานพิธีมงคล
และประกอบกระทงต่างๆ มี
ความสวยงามเฉพาะตัว 
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ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหร์ูปแบบอัตลักษณ์ศลิปะสรา้งสรรค์งานใบตอง เพื่อใช้ในการออกแบบ (ต่อ) 

รูปแบบงานใบตอง จุดเด่นของงานใบตอง การน าไปใช้ 
2. กลีบพลีท พับใบตองแบบกลีบพลีทมีจุดเด่น

ของความซ้อน กลีบทับเป็นเส้น
ลักษณะเรียงกันสวยงาม เหมาะ
ส าหรับประดับในงานพิธีหรื อ
กระทง นิยมใช้เนื่องจากพับได้ง่าย 

น าไปใช้ในการท าพานพิธีมงคล
และประกอบกระทงต่างๆ มี
ความสวยงามเฉพาะตัว 

3. กลีบเล็บครุฑ  การพับใบตองแบบกลีบครุฑมี
จุดเด่นของกลีบทรงสามเหลี่ยมพับ
ซ้อนกันสวยงามเหมาะส าหรับ
ประดับในงานพิธีหรือกระทง นิยม
ใช้เนื่องจากพับได้ง่าย 

น าไปใช้ในการท าพานพิธีมงคล
และประกอบกระทงต่างๆ มี
ความสวยงามเฉพาะตัว 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มจัดจ าหน่าย 

เกี่ยวกับแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดส าหรับสตรี มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มจัดจ าหน่ายเกี่ยวกับ

แนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดส าหรับสตรี จ านวน 3 กลุ่ม โดยได้ยกตัวเลือกในการสัมภาษณ์จ านวน 3 รูปแบบ คือ 
ชุดล าลอง ชุดเดรส ชุดราตรียาว  ดังนี ้

− กลุ่มผู้ผลิต พบว่าเป็นเพศหญิง 3 คน อยู่ในอายุ 25 - 30 จ านวน 3 คน   
− กลุ่มตัดเย็บ พบว่าเพศหญิง 3 คน อยู่ในอายุ 31 – 35 จ านวน 3 คน    
− กลุ่มจัดจ าหน่าย พบว่าเพศหญิง 3 คน อยู่ในอายุ 25 - 30 จ านวน 3 คน    

ผลจากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มจัดจ าหน่าย
เกี่ยวกับแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดส าหรับสตรี จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ดังนี ้

− กลุ่มผู้ผลิต พบว่า เนื้อผ้าที่ทอส่วนใหญ่จะน าไปตัดเป็นชุดในการท างาน หรือหน่วยงาน
ต่างๆ โดยจากกลุ่มผู้ผลิตได้ถูกสั่งซื้อผ้าไปตัดเป็นเสื้อผ้า ชุดท างานและชุดออกงาน จาก 3 แบบที่เลือกไปสัมภาษณ์
จะเป็นชุดแบบกระโปรง และชุดแบบกางเกงขายาวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเหมาะกับการสวมใส่ในการท างานและ
หน่วยงานราชการในการผลิตจะใช้เวลาทอผ้า 1 เดือนจะได้ ประมาณ 30 - 40 เมตร แล้วแต่ลวดลายที่ทอ 

− กลุ่มผู้ตัดเย็บ พบว่า จากการตัดเย็บหรือการสั่งตัดจากกลุ่มสตรี คนท างานจะเลือกตัดเย็บ
ชุดแบบกระโปรงเป็นส่วนใหญ่ เพราะใส่แล้วสบาย สวยงาม ซึ่งชุดประโปรงจะให้ความเหมาะสมกับสตรีมากที่สุดใน
การสวมใส่ และสร้างความมั่นใจในการท างานและการออกงาน แต่ละชุดขึ้นอยู่กับรูปแบบและรายละเอียดความยาก
ง่ายของงานชุดและเนื้อผ้า ระยะเวลาในการตัดเย็บจึงใช้เวลาพอสมควรทั้งตัดเย็บและเก็บรายละเอียดของชุด 

− กลุ่มจัดจ าหน่าย พบว่า จากการขายจัดจ าหน่ายชุด ชุดที่กลุ่มสตรีนิยมเลือกซื้อจะเป็นชุด
กระโปรงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะขายได้กับกลุ่มคนท างานหรือผู้สนใจน าไปสวมใส่ออกงานต่างๆ เน้นความสวยงาม 
แปลกใหม่ หรูหรา เหมาะการการสวมใส่ จะจ าหน่ายได้ในช่วงเทศกาล วันส าคัญต่างๆ ที่หน่วยงานหรือทางราชการ
บังคับจะขายได้ดี รายวันจะขายได้ในกลุ่มสตรีที่จะสวมใส่ในงานส าคัญ 
  ดังนั้นผลวิเคราะห์จ านวน 3 กลุ่ม พบว่า  กลุ่มผู้ตัดเย็บ และกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย มีความเห็นพ้อง
กันว่า ควรพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะงานใบตองในรูปแบบของชุดกระโปรง เนื่องจากง่ายต่อการตัดเย็บ เพราะการใช้
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ศิลปะงานใบตองประยุกต์ลงบนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า รูปแบบของงานอาจจะมีความละเอียดที่สูง และต้องใช้ทักษะใน
การตัดเย็บที่มากพอสมควร รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จึงควรเป็นชุดเสื้อผ้าที่สามารถตัดเย็บได้ง่ายตามความ
ถนัดของกลุ่มผู้ผลิต เพื่อสร้างเป็นช้ินงานต้นแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับ
สตรี ให้มีความเหมาะสม ก่อนท่ีจะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่รูปแบบของชุดประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 
 

ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรคอ์ัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม 
ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดส าหรับสตรีจ านวน 3 รูปแบบ คือ ชุดล าลอง ชุดเดรส ชุดราตรียาว  โดยใช้

รูปแบบด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองที่ได้รับการคัดเลือกจากการประเมินรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญ คือ 
กลีบหักคอม้า กลีบพลีท กลีบเล็บครุฑ และโดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต 
กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มจัดจ าหน่าย เป็นแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดส าหรับสตรีเป็นแนวคิดในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ท า
การออกแบบทั้งหมด 18 ชุด ดังนี ้

ภาพที่ 1 รูปแบบชุดล าลอง  
 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบชุดเดรส 
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ภาพที่ 3 รูปแบบชุดราตรียาว  

 
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะ

สร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีในสมัยนิยม  
จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการอกแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่

การออกแบบสตรีในสมัยนิยม จากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบชุด จ านวน  3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
รูปแบบชุดอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองสู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม ดังนี้ 

1) ผลการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากคุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการส านักงานศูนย์ 
จริยศึกษา สธ.พระราชทาน จากผลการเลือกรูปแบบจ านวน 18 รูปแบบ (2561, ตุลาคม 18) พบว่า  
  ด้านผสมผสานกับลวดลาย พบว่า มีการจัดวางลวดลายเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจน ควรมีการเพิ่มเตมิ
ในส่วนของการจัดวางลวดลายบางส่วยให้เหมาะสมกับรูปทรงของชุด 
  ด้านความสะดวกสบายในการสวมใส่ พบว่า ชุดมีความกระชับในการสวมใส่ และควรเพิ่มเติมใน
ส่วนของการผ่า ให้มีความสะดวกต่อการเดินและการสวมใส่ได้ง่ายมากขึ้น 
  ด้านความสวยงาม พบว่า การใช้โทนสีที่มีความสอดคล้องกันและเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยให้มี
ความสะดุดตาในส่วนของรูปแบบชุด 
  รูปแบบการออกแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีใน
สมัยนิยม โดยการคัดเลือกจาก 18 รูปแบบ ให้เหลือ 3 รูปแบบ  

2) ผลการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากคุณจันทนา คุ้มกล่ า  เจ้าหน้าที่ประจ า
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จากผลการเลือกรูปแบบจ านวน 18 รูปแบบ (2561, ตุลาคม 
17)  พบว่า  
  ด้านผสมผสานกับลวดลาย พบว่า มีการใช้ลวดลายและการจัดวางที่ไม่มากจนเกินไป เห็น
รายละเอียดที่ชัดเจน ควรปรับในการวางลวดลายให้เกินความน่าสนใจมากขึ้น  
  ด้านความสะดวกสบายในการสวมใส่ พบว่า เป็นรูปทรงที่กระชับเหมาะกับการสวมใส่ใน
ชีวิตประจ าวัน ควรปรับให้มีการผ่าหน้าให้เกิดมิติและสะดวกในการเดิน 
  ด้านความสวยงาม พบว่า มีสีสันที่เข้ากันและมีความทันสมัยรูปทรงรายละเอียดที่ท าให้ชุด
น่าสนใจ และควรเพิ่มเติมลูกเล่นให้กับรูปแบบชุดให้สะดุดตา 
  รูปแบบการออกแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีใน
สมัยนิยม โดยการคัดเลือกจาก 18 รูปแบบ ให้เหลือ 3 รูปแบบ  
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3) ผลการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นจากคุณศักดา จงพัชราคม Creative director and 

designer จากผลการเลือกรูปแบบจ านวน 18 รูปแบบ (2561, ตุลาคม 17)พบว่า  
  ด้านผสมผสานกับลวดลาย พบว่า มีการใช้ลวดลายที่แปลกใหม่ แต่ควรท าลวดลายให้มีความ
ชัดเจนในการจัดวางให้เหมาะสม ท าให้ลวดลายนั้นเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น 
  ด้านความสะดวกสบายในการสวมใส่ พบว่า มีความกระชับในการสวมใส่ ควรเก็บลายละเอียด
ของตะเข็บและเผื่อผ้าในการขยายชุดเพื่อเหมาะกับสัดส่วนของผู้สวมใส่ 
  ด้านความสวยงาม พบว่า การใช้สีที่ใกล้เคียงกันจะท าให้เกิดความสวยงามของสีและลวดลายที่
เด่นชัด และเพิ่มรายละเอียดให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ 
  รูปแบบการออกแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีใน
สมัยนิยม โดยการคัดเลือกจาก 18 รูปแบบ ให้เหลือ 3 รูปแบบ  
 
 สรุปผลการการออกแบบชุดส าหรับสตรีของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้วิจัยได้น าผลจากการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ด้านการออกแบบชุดส าหรับสตรี 
จากอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีในสมัยนิยม คือ ชุดล าลอง ชุดเดรส ชุดราตรียาว  ได้ผลสรุป
รูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้ 
  ชุดล าลอง พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ คนท่ี 1 และ 3 เพราะรูปทรงท่ีกระชับเหมาะกับการสวมใส่
ทั่วไป ทั้งมีการจัดวางรายละเอียดที่ไม่มากจนเกินไปท าให้สวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความนิยม
การสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
  ชุดเดรส พบว่าผู้เช่ียวชาญเลือกคือ คนที่ 1  2 และ3  เพราะรูปทรงสวยงาม มีการใช้การผสม
สานการจัดวางเทคนิคการพับผ้าที่น่าสนใจ ทรงแขนปาดไหล่มีความทันสมัย การจัดวางลายผ้าที่เห็นได้ชัด มีความ
เป็นไทยกับความทันสมัยผสมรวมกันอยู่ในรูปแบบชุดท าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถใช้สวมใส่ได้ทั้งงาน
กลางวันและงานกลางคืน ยังน าไปใส่ในการท างานได้อีกด้วย 
  ชุดราตรียาว พบว่าผู้เช่ียวชาญเลือกคือ คนที่ 2 และ 3  เพราะรูปทรงมีความทันสมัยเรียบง่าย 
หรูหรา เหมาะกับการสวมใส่ในงานกลางคืน ทั้งยังมีการผสมผสานลวดลายในการจัดวางที่ไม่มากจนเกินไม่ท าให้
รูปแบบชุดดูเหมาะสม ร่วมสมัยทั้งการใช้ผ้าทอพ้ืนถ่ินมาออกแบบให้ดูเป็นไทยและส่งเสริม จึงสามารถพัฒนาต่อยอด
ได้หลากหลายรูปแบบ 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นพ้องว่า จากการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบชุดส าหรับสตรี จาก 
อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีในสมัยนิยม ซึ่งรูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อน าไปสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส าหรับชุดส าหรับสตรี โดยผู้วิจัยมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งส่งผลเป็น
รูปแบบ (ต้นแบบ) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาและจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง 

1) ผลการวิเคราะห์การศึกษาด้านอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง โดย ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะ
งานใบตอง 3 ท่าน พบว่า สามารถจ าแนกอัตลักษณ์ของศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

– ด้านประเภทของศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง ได้แก่ ประเภทเครื่องนมัสการ ประเภทห่อ
บรรจุอาหาร ประเภทกระทงลอย ประเภทบายศรี ประเภทงานตกแต่งสถานที่ จะมีความสวยงามเหมาะสมกับงาน
ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ สามารถใช้ได้ทั้งใบตองอ่อน ใบตองแก่ และใบตองแห้ง ซึ่งในการประดิษฐ์สร้างสรรค์งาน
ใบตองจะใช้ใบตองตานีเป็นหลักในการสร้างสรรค์งานใบตอง  

– ด้านลักษณะ รูปแบบหรือเทคนิคในการสร้องสรรค์งานใบตอง พบว่าจะมีรูปแบบและ
ลักษณะตามใบ มีทั้งใบอ่อนให้ความอ่อนนุ่ม (สีโทนเย็น) ใบแก่เป็นสีเข้ม เส้นใบชัดเจน สด ใบแห้งให้ความเหนี่ยว (สี
โทนร้อน) โดยจะเน้นให้ผิวสัมผัส เน้นสี เน้นเส้น เน้นลายของใบตองที่เด่นชัด และมีเทคนิคในการฉีก การกรีด การ
เจียน การตัด การพับ การม้วน การเย็บ การถักสาน ให้เป็นรูปลักษณะตามความต้องการ 

– ด้านความหมายของงานใบตองของแต่ละรูปแบบหรือเทคนิคในการสร้างสรรค์งานใบตอง 
พบว่างานใบตองเป็นงานศิลปะที่วิจิตรบรรจงในการสร้างสรรค์ ในการออกแบบโครงสร้างการพับ การเย็บ การสาน 
การเล่นสี การใช้เส้นลายใบเป็นจุดเด่นของงานใบตอง จะมีเอกลักษณ์และคุณค่าที่โดดเด่น 
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– ด้านลักษณะในการใช้งานตามโอกาส พบว่าจะต้องค านึกถึงความเหมาะสมในการใช้จึงจะ

สร้างสรรค์งานใบตอง รวงถึงต้องค านึงถึงสายพันธ์ของต้นด้วย ส่วนใหญ่ในการตกแต่งจะนิยมน าเอาใบตองตานีมา
ประดิษฐ์สร้างสรรค์งานใบตอง ใช้ในงานต่างๆ ตามงานพิธี ประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรม และการจัดสถานที่ต่างๆ 
เช่น บายศรี กระทงลอย กระทงดอกไม้ เป็นต้น การประดิษฐ์เป็นภาชนะ กระทงอาหาร ห่ออาหารหวานคราว ขนม
ไทย ถาดภาชนะจะใช้ใบตองน้ าว้าเป็นส่วนใหญ่ 

– ด้านการสื่อความหมายงานใบตอง พบว่าในการจะสื่อความหมายเราจะต้องท าออกมาตาม
วัตถุประสงค์ว่าเราจะน าไปใช้ในการประกอบหรอืประดษิฐ์สรา้งสรรค์เปน็อะไร เราจึงจะท ามันออกมาได้อย่างชัดเจน 
เหมาะสมและงดงามมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ใบไม้ธรรมชาติในเชิงสร้างสรรค์ประโยชน์ใช้สอย
ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมแต่ละที่ สิ่งท่ีท าให้สิ่งนั้นมีคุณค่าคือ ใบตอง คือ ใบไม้มหัศจรรย์ 

2) ผลการวิเคราะห์การศึกษาและจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง  
พบว่า การจ าแนกรูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองจ านวน 10 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบหักคอม้า รูปแบบกลีบพัด รูปแบบกลีบรังแตน รูปแบบกลีบกระทุ้งแปลง รูปแบบกลีบเล็บครุฑ รูปแบบกลีบ
พลีท รูปแบบกลีบผกาซ้อน รูปแบบกลีบผีเสื้อ รูปแบบกลีบเล็บมือนาง รูปแบบกลีบกุหลาบ รูปแบบกลีบคอเสื้อ ซึ่ง
รูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันทั้งในด้านของจุดเด่น และวิธีการใช้งาน 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง  
เพื่อใช้ในการออกแบบ โดย ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะงานใบตอง 3 ท่าน พบว่า รูปแบบของการพับ

ใบตองทั่วไปที่ใช้ในงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ จ านวน 3 รูปแบบที่ถูกเลือกเพื่อใช้ในการออกแบบชุดส าหรับสตรี 
ดังต่อไปนี้ 

– รูปแบบกลีบหักคอม้า เหตุผล นิยมใช้กันส่วนมากในงานใบตอง มีลวดลายที่สวยงามและ
เด่นชัด จึงเหมาะกับการน ามาสร้าสรรค์ออกแบบชุด 

– รูปแบบกลีบพลีท เหตุผล มีความสวยงามในการเรียงทับซ้อนกันเกิดเป็นลวดลายเส้นตรง 
จึงเหมาะกับการน ามาสร้าสรรค์ออกแบบชุด 

– รูปแบบกลีบเล็บครุฑ เหตุผล มีความโดดเด่นมีมิติของการพับและวางทับซ้อนต่อๆ กันจะ
เกิดความสวยงามและความละเอียด จึงเหมาะกับการน ามาสร้าสรรค์ออกแบบชุด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มจัดจ าหน่าย 
เกี่ยวกับแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดส าหรับสตรี  

จากการสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มจัดจ าหน่ายเกี่ยวกับแนวทางที่มีต่อการ
พัฒนาชุดส าหรับสตรี กลุ่มละ 3 คน พบว่า กลุ่มผู้ตัดเย็บ และกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย มีความเห็นพ้องกันว่า ควรพัฒนา
สร้างสรรค์ศิลปะงานใบตองในรูปแบบของชุดกระโปรง เนื่องจากง่ายต่อการตัดเย็บ เพราะการใช้ศิลปะงานใบตอง
ประยุกต์ลงบนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า รูปแบบของงานอาจจะมีความละเอียดที่สูง และต้องใช้ทักษะในการตัดเย็บที่มาก
พอสมควร รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จึงควรเป็นชุดเสื้อผ้าที่สามารถตัดเย็บได้ง่ายตามความถนัดของกลุ่มผู้ผลิต 
เพื่อสร้างเป็นช้ินงานต้นแบบอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรี ให้มีความ
เหมาะสม ก่อนท่ีจะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่รูปแบบของชุดประเภทอื่นๆ ต่อไป 

 
ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรคอ์ัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม 

1) ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ศิลปะงานใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม 
โดย ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดส าหรับสตรีจ านวน 3 รูปแบบ คือ ชุดล าลอง ชุดเดรส ชุดราตรียาว  โดยใช้รูปแบบด้าน 
อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองที่ได้รับการคัดเลือกจากการประเมินรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญ คือ กลีบหักคอม้า 
กลีบพลีท กลีบเล็บครุฑ และโดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บ 
กลุ่มจัดจ าหน่าย เป็นแนวทางที่มีต่อการพัฒนาชุดส าหรับสตรีเป็นแนวคิดในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ
ทั้งหมด 18 ชุด 
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2) ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดส าหรับสตรี จากอัตลักษณ์ศิลปะ

สร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีในสมัยนิยม โดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบชุด ได้ผลการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
  ชุดล าลอง พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกคือ คนท่ี 1 และ 3 เพราะรูปทรงท่ีกระชับเหมาะกับการสวมใส่
ทั่วไป ทั้งมีการจัดวางรายละเอียดที่ไม่มากจนเกินไปท าให้สวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความนิยม
การสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
  ชุดเดรส พบว่าผู้เช่ียวชาญเลือกคือ คนที่ 1  2 และ3  เพราะรูปทรงสวยงาม มีการใช้การผสม
สานการจัดวางเทคนิคการพับผ้าที่น่าสนใจ ทรงแขนปาดไหล่มีความทันสมัย การจัดวางลายผ้าที่เห็นได้ชัด มีความ
เป็นไทยกับความทันสมัยผสมรวมกันอยู่ในรูปแบบชุดท าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถใช้สวมใส่ได้ทั้งงาน
กลางวันและงานกลางคืน ยังน าไปใส่ในการท างานได้อีกด้วย 
  ชุดราตรียาว พบว่าผู้เช่ียวชาญเลือกคือ คนที่ 2 และ 3  เพราะรูปทรงมีความทันสมัยเรียบง่าย 
หรูหรา เหมาะกับการสวมใส่ในงานกลางคืน ทั้งยังมีการผสมผสานลวดลายในการจัดวางที่ไม่ม ากจนเกิน ไม่ท าให้
รูปแบบชุดดูเหมาะสม ร่วมสมัยทั้งการใช้ผ้าทอพื้นถิ่นมาออกแบบให้ดูเป็นไทยและส่งเสริม จึงสามารถพัฒนาต่อยอด
ได้หลากหลายรูปแบบ 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นพ้องว่า จากการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบชุดส าหรับสตรีจาก 
อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานสู่การออกแบบสตรีในสมัยนิยม ซึ่งรูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อน าไปสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส าหรับชุดส าหรับสตรี โดยผู้วิจัยมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม 
1) ผลการวิเคราะห์ด้านประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ผลิต มีต่อการออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงใจของกลุ่มผู้ผลิต  จ านวน 12 คน โดยลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของ
สมาชิกกลุ่มเครือข่ายผ้าทอพ้ืนถิ่นกลุ่มบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดก าแพงแพชร พบว่า 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด เพื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและ
ศิลปหัตถกรรม โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมากที่สุด ด้านองค์ประกอบศิลป์ โดยรวมมีระดับความ 
พึงพอใจ อยู่ระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมากที่สุด ด้านสัดส่วนของช้ิน
เสื้อผ้า โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก และด้านความเหมาะสมของการประยุกตใ์ช้วัสดุ โดยรวมมีระดบั
ความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก  

2) ผลการวิเคราะห์ด้านประเมินความพึงพอใจ กลุ่มผู้บริโภค มีต่ออัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งาน
ใบตอง สู่การออกแบบชุดสตรีในสมัยนิยม โดยประเมินความพึงใจของกลุ่มผู้บริโภค จ านวน 100 คน พบว่า โดยรวม
มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรม 
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมากท่ีสุด ด้านองค์ประกอบศิลป์ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก 
ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก ด้านสัดส่วนของช้ินเสื้อผ้า โดยรวมมีระดับความ
พึงพอใจ อยู่ระดับมาก และด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้วัสดุ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 อภิปรายผลงานวิจัยอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรีในสมัยนิยม 
พบว่า ประเภทของศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองมีมากหลายหลายประเภท หลากหลายการใช้งาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะงานใบตอง พบว่า มีรูปแบบศิลปะงานใบตองที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ต่อการ
ออกแบบเป็นชุดส าหรับสุภาพสตรี ได้มีการคัดเลือกมาทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ แบบการพับหักคอม้า การพับกลีบ
พลีท การพับกลีบพัด การพับกลีบผกาซ้อน ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ และง่ายต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบเสื้อผ้า 
เนื่องจากเป็นกระบวนการพับ ม้วน เย็บสาน ที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป สามารถประยุกต์ในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบเสื้อผ้าได้ สอดคล้องกับอรัญ วานิชกร (2559, หน้า 57-61) เกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและ
ศิลปหัตถกรรม และรูปแบบต้องมีความสวยงามและองค์ประกอบศิลป์ตามงานหัตถกรรมที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจ จาก
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การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มยัดเย็บ และกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย พบว่า รูปแบบชุดสุภาพสตรีที่เหมาะสมในการ
สร้างสรรค์งานผ้า ด้วยศิลปะงานใบตอง ควรเป็นชุดล าลอง ชุดเดรส และชุดราตรียาว เนื่องจากรูปแบบชุดควรมี
รูปแบบของชุดล าลองเพื่อเป็นทางเลือกให้ง่ายต่อการผลิต และการใช้ชุดกระโปรง และชุดราตรี เป็นรูปแบบของชุด
ที่สามารถใช้ลายละเอียดความสวยงามโดยใช้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองได้มากกว่าชุดปกติ 
ซึ่งชุดกระโปรง และชุดราตรี จะเป็นชุดส าหรับใส่เฉพาะกิจ โดยต้องออกแบบให้ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย สัดส่วน
ของเนื้อผ้า และการประยุกต์ใช้วัสดุที่เหมาะสม สอดคล้องกับกรอบแนวคิดด้านการออกแบบเสื้อผ้าของพรสนอง 
วงศ์สิงห์ทอง (2550, หน้า 42-44) ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับขนาดสัดส่วน ประโยชน์ใช้สอย และการใช้วัสดุที่
เหมาะสมเพื่อการออกแบบเสื้อผ้าให้มีคุณภาพ โดยประยุกต์เทคนิคการสร้างสรรค์งานใบตองเข้ากับกระบวนการตัด
เย็บให้สวยงามเหมาะสมที่สุด สอดรับกับแนวคิดของชุติมา ช้างพุ่ม และวิติยา ปิดตังนาโพธิ ์(2559) ได้ให้ความส าคญั
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการประยุกต์ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุ 
และศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรี ในสมัยนิยม และ
เพื่อการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาลวดลายของศิลปะงานใบตอง ซึ่งเป็นกรณีศึกษาลวดลายของศิลปะ

งานใบตองการงานพิธีต่างๆ ซึ่งยังมีลวดลายประดิษฐ์จากงานใบตองอีกมาก ท่ีสามารถอ้างอิงได้ 
2. พื้นที่ในการศึกษางานวิจัยอัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดส าหรับสตรี ใน

สมัยนิยม ในครั้งนี้ มุ่งเน้นกรณีศึกษาข้อมูลปฐมภูมิภายในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งควรมีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิใน
ภูมิภาคอื่นๆ เกี่ยวกับศิลปะสร้างสรรค์จากงานใบตอง  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. สามารถประยุกต์ลวดลายและศิลปะสร้างสรรค์งานใบตองกับเสื้อผ้าของบุรุษได้ หรือผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานหัตถศิลป์ และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ 
 

เอกสารอ้างอิง 
ขวัญหทัย ธาดา. (2557). ชุดผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอม แรงบันดาลใจจากใบตอง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3: Wisdom to the Future: ภูมิปัญญาสู่อนาคต”. ขอนแก่น: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (15 - 16 มิถุนายน 2560), pp.43 - 46).  

จรัสพิมพ์ วังเย็น และคณะ. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
แนวคิดการออกแบบแฟชั่นเพ่ือพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร. 

ชุติมา ช้างพุ่ม และ วิติยา ปิดตังนาโพธิ์. (2559). การศึกษาภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์เพื่อใช้
ในการออกแบบลวดลายและ เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี. วารสารวิชาการศิลปะ สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(1), 119 – 131. 

ปรัชญ์ หาญกล้า และ พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. (2557). การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อพัฒนางานพ้ืนถ่ินให้เป็น
สินค้าระดับชาติโดยใช้ แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาผ้าทอมือ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1(1), 24 - 31. 

 
 

Th
e 5

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



903 

 
พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. (2550). การออกแบบและพัฒนาแฟชั่นมัณฑนภัณฑ์. กรุงเทพฯ: วิสคอมเซ็นเตอร์. 
เศรษฐพงศ์ อัปมะเย. (2552). การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 
อรัญ วานิชกร. (2559). การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
  

Th
e 5

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce


	ชุด4-1
	ชุด4-2
	ชุด4-3
	ชุด4-4
	ชุด4-5



