
การศึกษาและพัฒนาผาซิ่นสันกําแพงเพ่ือออกแบบเซ็ตกระเปาชุมชนออนใต 
สุพัตรา พุมจันทร1,เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย2 ,นภมินทร ศักด์ิสงา3,ไชยเชิด ไชยนันท4, 

มนัสพันธรินแสงปน5 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

บทคัดยอ 

ปจจุบันชาวบานสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จะมีอาชีพหัตถกรรมเปนสวนใหญผูชายจะทํา
จักรสาน สวนผูหญิงจะทอผาอยูกับบาน กระเปาสามารถแบงได 2 อยางหลักๆ คือ รูปทรงของ
กระเปาและวิธีการหิ้วของกระเปา กระเปารูปแบบตาง ๆ มักจะถูกเลือกโดยดูจาก ส่ิงของท่ีตองใส, 
สถานท่ีท่ีจะไป และ ไลฟสไตลของแตละบุคคล ผูหญิงหลาย ๆ คนจะมีกระเปาใบโปรดท่ีใชทุกวัน 
จะเปล่ียน เมื่อมีโอกาสหรือชวงเวลาท่ีพิเศษ ผูวิจัยจึงสรางความโดดเดน แตสามารถนํางานภูมิ
ปญญานี้มาผสมใหเกิดความคิดใหม ๆ ใหดูนาสนใจและเหมาะสมกับผูหญิงมากย่ิงขึ้น จึงนํามาใชใน
งานหัตถกรรมนี้ และเพื่ออนุรักษงานภูมิปญญาของชาวบานอีก ผูวิจัยจึงสรางสรรคเพื่อใหเกิดการ
ผสมผสานกันอยางลงตัว ซึ่งนํามาในการพัฒนารูปแบบใหมีมูลคามากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผาซิ่นสัน
กําแพงกระเปาในปจจุบันโดยท่ัวไปอาจจะมีรูปแบบเดิมตามทองตลาด เกิดปญหาท่ีวาทําอยางไรให
กระเปามีเอกลักษณเฉพาะตัวมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงคิดคนและออกแบบ ท่ีแตกตางจากทองตลาด ท่ี
รูปทรงและสีสันท่ีมีเอกลักษณกวากระเปาธรรมดาท่ัวไป  

เครื่องมือใชสอยท่ีเปนงานหัตถกรรมก็จะชวยใหเกิดความสะดวก งาย  ประหยัดเวลาและ
แรงงาน งานสรางสรรคส่ิงใชสอยมีความประณีตงดงาม ทําใหเกิดความสุขเบิกบานใจ เมื่อไดสัมผัส
หรือพบเห็นส่ิงนั้น 

คําสําคัญ : ผาซ่ินสันกําแพง, ชุมชนออนใต 
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Education and develop coping sarong designed to set the bag  

of On Tai 

Supattra  Pumchan1, Jasadapoon Kitiputtanavit2, Napamin Saksanga3,Chaicherd 

Chainan4, Manaspan Rinsangpin5 

12Bachelor of Science and Technology, Product Design 

Chiang Mai Rajabhat University. 
 

Abtract 

Current residents San Kamphaeng Chiangmai Province There are handicraft 

workers, mostly men, do weaving.  The women are weaving at home.  Bags can be 

divided into 2  main shape of the bag and the bag's handle.  Bag variations often 

chosen by.  What to wear, where to go and lifestyle of the individual.  Many women 

will have a bag, please use every day as an opportunity to change or special moment. 
Our objective was to make it look outstanding. But this wisdom can bring new ideas 

to the mix. Even more interesting to watch. It is used in crafting. And work to preserve 

the wisdom of the people. The research has resulted in a perfect blend. This led to 

the development of models to offer even more value.  By developing coping bag 

sarong current general may have the same format in the market. The problem is how 

to pocket even more unique.  Researchers invent and design Different from the 

market The shapes and colors with unique pocket than normal. 

Tools built a craft, it will help facilitate easier, saving time and labor. Creative 

Living things are exquisite.  Their happiness lightheartedness Upon contact or see a 

thing.. 

keyword : San Kamphaeng cloth, On Tai community 
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บทนํา 
ในอดีตรวมรอยกวาปท่ีผานมาชาวบาน

สัน กํ าแพง  จั งหวั ด เ ชียง ใหม  จะมี อา ชีพ
หัตถกรรมเปนสวนใหญผูชายจะทําจักรสาน 
สวนผูหญิงจะทอผาอยูกับบาน ไมวาจะเปน 
ผาซิ่น ผาถุง ผาถุงสําเร็จรูป ผาพันคอ ผาเช็ดตัว 
ผาคลุมไหล เปนตน และเมื่อผลิตสินคาไดแลวก็
จะรวบรวมพรรคพวกเทียมมาเทียมวัวไปขาย 
หรือแลกเปล่ียนท่ีชายแดนพมาเมื่อคาขายเสร็จ
แลวจะกลับบานชาวบานก็มีโอกาศท่ีจะหาซื้อ
ขาวของไปฝากครอบครัวท่ีบานพอไปเห็นผา
ไหม ผาดิบช้ันดีจากจีนและอินเดียสวย ๆ เสน
เล็กเนื้อละเอียดมากก็จึงนํามาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตผาไหมสันกําแพงประกอบดวยการยอม
สีไหมท่ีจะยอมโดยการไลโทนสีสามช้ันหรือส่ีช้ัน
ขึ้นอยูกับชาวบานออกแบบและการทออยาง
พิถีพิถันจึงทําใหผาซิ่นสันกําแพงสวยเปนท่ีตอง
ตาตองใจของผูท่ีเห็นเปนอยางมาก และตอมา
จึงทําใหชุดผาไหมสันกําแพงเปนท่ีโดง ดังใน
สากลโลกในยุคนั้นถือวาเปนยุคเฟองฟูอยางมาก
ของชุดผาไหมจากสันกําแพงพอยุคตอมาท่ีการ
คมนาคมแหงประเทศไทยมีการพัฒนา ชาวบาน
สวนใหญจึงเปล่ียนอาชีพไปทําอยางอื่นกันจึงไม
คอยเหลือชาวบานท่ีจะทอผาอีก ในชวงนั้น จึง
ทําใหผาซิ่นสันกําแพงหมดส้ินไปตามกาลเวลา
รวมๆ กวาย่ีสิบสามสิบป จนมาถึงยุคปจจุบันท่ีมี
ผูสนใจและช่ืนชอบในผาซิ่นผา ถุง สําเร็จได
พยายามคนหาวาผาซิ่นสันกําแพงมีขายท่ีไหน

ดวยความท่ียุคปจจุบันผาฝายเปนวัตถุดิบท่ีหา
ซื้อไดงายและไดรับความนิยมมากกวาผาไหมใน
ยุคปจจุบัน จึงทําใหผาซิ่นสันกําแพงถูกผลิตดวย
ผาฝายเปนสวนมาก 

กระเปานั้นมีหลากหลายรูปทรง, วัตถุดิบ
ท่ีใช และสีท่ีแตกตางออกไป กระเปาไมได
ออกแบบมาเพื่อใสของอยางเดียว แตสามารถ
นําไปสู คําวา แฟนช่ันไดอีกดวย กระเปา
สามารถแบงได 2 อยางหลักๆ คือ รูปทรงของ
กระเปาและวิธีการหิ้วของกระเปา กระเปา
รูปแบบตางๆมักจะถูกเลือกโดยดูจาก  

ส่ิงของท่ีตองใส , สถานท่ีท่ีจะไป และ 
ไลฟสไตลของแตละบุคคล ผูหญิงหลายๆคนจะ
มีกระเปาใบโปรดท่ีใชทุกวัน จะเปล่ียน เมื่อมี
โอกาสหรือชวงเวลาท่ีพิเศษ เชน เวลาไปเท่ียว
,เวลาออกงาน หรือเวลาไปทํางาน  สําหรับ
ผูหญิงท่ีช่ืนชอบการแตงตัวก็จะมีกระเปาอยูเปน
จํานวนมาก เพื่อท่ีจะให เขาคูกับชุดท่ีสวมใส , 
สถานท่ี และ อารมณในแตละวัน 

กระเปาในปจจุบันโดยท่ัวไปอาจจะมีรูป
แบบเดิมตามทองตลาด เกิดปญหาท่ีวาทํา
อยางไรใหกระเปามีเอกลักษณเฉพาะตัวมาก
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงคิดคนและออกแบบ ท่ีแตกตาง
จากทองตลาด ท่ีรูปทรงและสีสันท่ีมีเอกลักษณ
กวากระเปาธรรมดาท่ัวไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาการนําผา
ฝายทอมือมาประยุกตใช ในการสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

2. เพื่อสงเสริมงานศิลปหัตถกรรมใน
ทองถิ่น เพิ่มข้ึนและไดรูปแบบท่ีสามารถนําไป
พัฒนาและตอยอดทางความคิด รวมถึงความ
รวมมือกันระหวางชุมชนในการผลิตช้ินงาน 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึง
พอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑท่ีไดรับ การออกแบบและ
พัฒนาแลว 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาและพัฒนาผาซิ่นสันกําแพง
เพื่อออกแบบเซ็ตกระเปาชุมชนออนใต ผูวิจัยได
ใชกรอบแนวความคิดและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัย ดังนี้ 

กรอบแนวความคิดเพื่อ ศึกษาและ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
เอกลักษณโดย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ศึกษารวบรวมปญหาท่ีเกิดขึ้น 

2. ศึกษาแนวทางวิธีการแกปญหา 
3. ศึกษาความตองการจากการประสบ

ปญหา 
4. ศึกษาขอมูล ของผาฝายสันกําแพง 

 5. ปรึกษา พูดคุยกับผูเช่ียวชาญดาน
การทอผ า 
 6. ดําเนินการตามเปาหมาย/ผลิต
ช้ินงาน  

7. ผลิตแบบช้ินงาน 

8. ทดลองการใชงาน 

 9. หาปญหาและดําเนินการปรับปรุง 
 1 0 .  ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก
แบบสอบถาม 

 11. วิเคราะห สรุปผล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 -  การเ ก็บรวบรวมขอมู ลโดยการ
สัมภาษณ 

- การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม 

ผลการวิจัย 

 จากวันท่ีเริ่มทําโครงการจนมาถึง
วันท่ีวิจัยเสร็จส้ิน  ไดกลาวไววาปจจุบันชาวบาน
สันกํ าแพง  จั งหวั ด เ ชียง ใหม  จะมี อา ชีพ
หัตถกรรมเปนสวนใหญผูชายจะทําจักรสาน 
สวนผูหญิงจะทอผาอยูกับบาน ไมวาจะเปน 
ผาซิ่น ผาถุง ผาถุงสําเร็จรูป ผาพันคอ ผาเช็ดตัว 
ผาคลุมไหล และ กระเปานั้นมีหลากหลาย
รูปทรง, วัตถุดิบท่ีใช และสีท่ีแตกตางออกไป 
และผลการทดสอบท่ีเกิดขึ้นวิเคราะหผลจาก
การทดสอบท่ีซื่อตรง  เพื่อใหทราบผลการ
ทดลอง มีขอดี ขอเสีย จุดบงพรองทางดาน
คุณภาพ ท้ังรูปทรงท่ีสวยงาม 

 คุณสมบัติดานประโยชนการใชสอย 
วิเคราะหขอมูลดานประโยชนการใชสอยเรื่อง
ความสะดวกสบายในการใชงานได อยูในระดับ
ประสิทธิภาพมาก ความเหมาะสมของโครงสราง 
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อยูในระดับประสิทธิปานกลาง โครงสรางมี
ความเหมาะสมกับวัสดุ อยูในประสิทธิภาพมาก 
ความสอดคลองกับการใชงาน อยูในระดับสิทธิ
ภาพมาก แสดงใหเห็นวา การพัฒนาผาซิ่นสัน
กําแพง(ลายแซง)เพื่อออกแบบเซ็ตกระเปา อยู
ในระดับประสิทธิภาพมาก 

 คุณสมบัติดานความสวยงาม วิเคราะห
ขอมูลดานความสวยงาม ความประณีตของ
ช้ินงาน อยูในระดับประสิทธิภาพมาก ความ
สมบูรณของรูปทรง อยูในระดับประสิทธิภาพ
มาก รูปทรง  ขนาด และสีสัน  อยู ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก ความสวยงามนาใช อยูใน
ระดับประสิทธิภาพมาก ความหลากหลายของ
สินคา อยูในระดับประสิทธิภาพมาก แสดงให
เห็นวา การพัฒนาผาซิ่นสันกําแพง(ลายแซง)
เ พื่ อ อ อ กแบบ เ ซ็ ต ก ร ะ เ ป า อ ยู ใ น ร ะ ดับ
ประสิทธิภาพมาก  

คุณสมบั ติด านกรรมวิ ธี ก า ร ผ ลิต
วิเคราะหขอมูลดานประโยชนการใชสอยเรื่อง
ใชวัสดุเหมาะสมได อยูในระดับประสิทธิภาพ
ปานกลาง ประกอบช้ินและความเรียบรอย อยู
ในระดับประสิทธิภาพมาก ความสอดคลองของ
กรรมวิธีการผลิตและวัสดุ แสดงใหเห็นวา การ
พัฒนาผาซิ่นสันกําแพง(ลายแซง)เพื่อออกแบบ
เซ็ตกระเปา อยูในระดับประสิทธิภาพมาก 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ  คื อ ก า ร รั ก ษ า
ศิลปะหัตถกรรมพื้นบานใหคงอยูตามแบบแผน
ด้ังเดิมท่ีเพื่อใหยังคงเปนส่ิงแสดงเอกลักษณของ
ทองถิ่นหรือชุมชนนั่นๆ ไวใหได เพื่อการพัฒนา
งานศิลปะหัตกรรมพื้นบานใหมีความกาวหนา
ขึ้นในวิถีทางท่ีถูกตอง เนื่องจากไมสามารถจะคง
ลักษณะด้ังเดิมไวได เพราะสังคมเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพสังคมเปล่ียนแปลงเสมอนี้ หากมี
ส่ิงใดหยุดอยูกับท่ีก็ยอมเปนการแนนอนวาส่ิง
นั้นจะตองสูญหายไป การพัฒนาเพื่อใหเกิดการ
อยู ร อดของ ง าน หัตถกร รมพื้ น บ า น จึ ง มี
ความสําคัญพอกับการอนุรักษ 
 

ตารางท่ี1 แสดงคุณสมบัติดานประโยชนใชสอย 

  

เกณฑการประเมิน  x̄ S.D ระดับ 
1. ความสะดวกสบายใน
การใชงาน 

4.45 0.50 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของ
โครงสราง 

3.85 0.72 ดี 

3. โครงสรางมีความ
เหมาะสมกับวัสดุ 

4.34 0.69 ดีมาก 

4. ความสอดคลองกับการ
ใชงาน 

4.24 0.50 ดีมาก 
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ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบัติดานความสวยงาม 

เกณฑการประเมิน x̄ S.D ระดับ 
1. ความประณีตของ
ช้ินงาน 

4.47 0.51 ดีมาก 

2 .  ค ว า ม ส ม บู รณ ขอ ง
รูปทรง 

4.49 0.54 ดีมาก 

3. รูปทรง ขนาด และสีสัน 4.49 0.50 ดีมาก 

4. ความสวยงามนาใช 4.47 0.05 ดีมาก 

5. ความหลากหลายของ
สินคา 

4.42 0.61 ดีมาก 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคุณสมบัติดานกรรมวิธีการทํา 
เกณฑการประเมิน x̄ SD ระดับ 

1. ก า ร ใ ช วั ส ดุ ที่
เหมาะสม 

3.98 0.63 ดี 

2.การประกอบ ความ
สวยงาม และความ
เรียบรอย 

4.28 0.83 ดีมาก 

3.ความสอดคลองของ
กรรมวิธีการผลิตและ
วัสดุ 

4.40 0.50 ดีมาก 

 

 
ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการออกแบบกระเปา 1 

 

 

 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการออกแบบกระเปา 2 

 

 
ภาพท่ี3  กระเปาสําเร็จท่ีผานกระบวนการวิจัย  

ขอเสนอแนะ 
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ ไดแกการ

นํ า เอาความเจริญทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี เขามาใช ในงานหัตถกรรม เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเตรียมวัสดุและ
กระบวนการผลิต ขอเสนอในการทําวิจัยครั้ง
ตอไป การเจาะกลุมเปาหมายใหแนนอนเพ่ือให
ไดผลงงานท่ีเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางชัดเจน 
และตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
อยางถูกตอง 
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