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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษารูปแบบและสรางสรรคผลิตภัณฑจากผาหมอหอมเปน
สวนหนึ่งของานหัตถกรรมท่ีใครหลายคนอาจลืมในคุณคา ซึ่งจังหวัดแพรเปนแหลงกําเนิดของผาหมอ
หอม โดยเฉพาะประวัติของบานทุงโฮง เปนแหลงผลิตผาหมอหอมแหลงใหญท่ีสุด และมีช่ือเสียงของ
จังหวัดแพร โดยนักวิจัยไดศึกษากระบวนการสรางสรรคจากชาวบานทุงโฮงเปนกลุมชนท่ีมีเช้ือสาย
ลาวพวน ไดอพยพเขามา และไดนําเอาวัฒนธรรมการทอผาและการยอมผา โดยใชตนและใบหอมมา
ยอม ทําใหผาฝายเกิดเปนสีครามหรือสีอันเปนเอกลักษณของผาหมอเมืองแพร สงผลใหนักวิจัยได
สรางสรรครูปแบบรูผลิตภัณฑจากผาหมอหอมจากผาหมอหอมเมืองแพร ใหมีรูปแบบท่ีสรางสรรค 
การเลือกใชผาฝายท่ีมีความทนทาน เนื้อผามีน้ําหนักเบา ทําใหสวมใสสบายไมรอนเกินไป และสียอม
เขมทําใหไมเปอนงาย ดูสะอาดตา 
 จากการศึกษาขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษา งานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นและการศึกษารูปแบบ
และการสรางสรรคผลิตภัณฑจากผาหมอหอม เพื่อจะไดนํามาถายทอดใหกับกลุมนักเรียนนักศึกษา 
และผูสนใจ ท่ีมีความตองการและสนใจในภูมิปญญาทองและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดก
ตกทอดถึงรุนสูรุนและยังมีประโยชนในดานการศึกษาแกผูท่ีสนใจ และเพื่ออนุรักษรวมท้ังพัฒนาศิลป
พื้นบานดํารงอยูคูสังคมไทยสืบตอไป 
คําสําคัญ : การสรางสรรคผลิตภัณฑ, ผาหมอหอม 
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Study of the pattern and creation of the MoHom cloth products 
Khanittha  Phaengyoi1, Jasadapoon Kitiputtanavit2, Napamin 

Saksanga3,Chaicherd Chainan4, Manaspan Rinsangpin5 

1Bachelor of Science and Technology, Product Design 

Chiang Mai Rajabhat University. 

Abtract 

 

To study the pattern and fabric products MoHom as part of the craft that many 

people may have forgotten the value. Phrae province is the birthplace of the fabric 

MoHom. Of the fabric MoHom related to the history of Ban Thung Hong. Independent 

fabric production MoHom the largest and most famous of Phrae. Villagers Thung Hong 

is a people who have immigrated to LAO.  The immigrants And has embraced the 

culture of weaving and dyeing. The stems and leaves, onion dye. Making cotton a blue 

or black. The uniqueness of the fabric of the city for pot Northerners generally known 

fabric MoHom Phrae is well and widely used. Because cotton is a sturdy. The fabric is 

lightweight Wear comfortable, not too hot.  Dark stains and dyes, making it easy to 

clean from the study data.  

Researchers are interested to study.  Arts and crafts and educational products 

and patterns of fabric MoHom. To be broadcast to students. The demand and interest 

in the intellectual and artistic pride in cultural heritage through generations and are 

also useful in the education of people interested.  And to preserve and develop folk 

art successor to the existence of a social Thailand. 
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บทนํา 
 

ประเทศไทยในปจจุบันเทคโนโลยี
ไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนทําใหหลายคนคิดวา
ของใชในปจจุบันจะมีแตแบบสะดวกสบาย
และใชของท่ีทันสมัยโดยการผลิตส่ิงของเครื่อง
ใชท่ีอํานวยมาใชในการดํารงชีวิตรวมไปถึงของ
ตกแตงภายในบานเครื่องนุงหมหรือของใช
จิปาถะเล็กๆนอยเปนปจจัยสําคัญในการ
ดํารงชีวิตและการจะสรางส่ิงใหมในแตละครั้ง
ก็ ไมพนการออกแบบผลิตภัณฑจากผาใน
ปจจุบันทองท่ีชนบทของประเทศไทยหลาย
แหงมีช่ือเสียงในดานผาหลายแหงแตกตางตาม
ชนบนนับวาเปนกิจกรรมของครอบครัวชนบท
ท่ีทําสืบตอกันมาแตโบราณช่ัวลูกหลานจนถึง
ปจจุบัน 

จังหวัดแพรมีผาพื้นเมืองคือหมอ
หอมท่ีเปนท่ีโดดเดนของจังหวัดและมีการ
พัฒนาในการผลิตเส้ือผาออกขายเปนอันดับ 1 
ของจังหวัดและผาหมอหอมก็เปนผาพื้นเมือง
ประจําจังหวัดแพรซึ่งอดีตในการสวมใสผา
หมอหอมมีแตชุมชนตนแหลงผลิตคือบานทุง
โฮงชาวบานทุงโฮงเปนกลุมชนท่ีมีเช้ือสายลาว
พวน ซึ่งไดอพยพเขามาอยูท่ีบานทุงโฮงนาน
แลวและไดนําเอาวัฒนธรรมการทอผาและการ
ยอมผา โดยใชตนและใบหอมมายอมทําใหผา
ฝายเกิดเปนสีครามหรือสีกรมทา  ซึ่งเปนการ
ยอมแบบด้ังเดิม แตในปจจุบันผาหมอหอมได
กระจายไปอยางแพรหลาย เอกลักษณของผา

หมอเมืองแพร ชาวเหนือโดยท่ัวไปรูจักผาหมอ
หอมเมืองแพรกันเปนอยางดีและนิยมใชอยาง
แพรหลาย เนื่องจากเปนผาฝายท่ีมีความ
ทนทาน เนื้อผามีน้ําหนักเบา ทําใหสวมใส
สบายไมรอนเกินไป และสียอมเขมทําใหไม
เปอนงาย เมื่อสวมใสทํางานในไรนาแลวนํามา
ซักยังคงดูสะอาด ประกอบกับรูปแบบของการ
ตัดเย็บเปนแบบเรียบงาย คนทุกวัยจึงสามารถ
ใชได นอกจากนี้เส้ือผาหมอหอมยังเปนผาท่ี
ดูแลรักษางาย อีกท้ังราคาไมแพงเกินไป 
สามารถใสไดในหลายโอกาส 

จากการศึกษาขอ มูลดังกล าว 
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ศิลปหัตถกรรม
และการ ศึกษารูปแบบและสร า ง สรรค
ผลิตภัณฑจากผาหมอหอม เพื่อจะไดนํามา
ถายทอดใหกับกลุมนักเรียนนักศึกษา ท่ีมีความ
ตองการและสนใจในภูมิปญญาทองถิ่นและ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกตก
ทอดถึงรุน สูรุนและยังมีประโยชนในดาน
การศึกษาแก ผู ท่ีสนใจ และท้ังนี้อาจ เปน
แนวทางในการอนุรักษ และพัฒนาศิลป
พื้นบานดํารงอยูคูสังคมไทยสืบตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผาหมอหอมท่ีเหมาะสมและเพื่อสราง
ตนแบบตัวผลิตภัณฑจากผาหมอหอมท่ีใชงาน
ไดสะดวกและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
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นําไปใชงานของผลิตภัณฑจากผาหมอหอมท่ี
สามารถทํางานไดจริง 

2. ไดศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
จากผาหมอหอมท่ีสามารถใชไดจริง 

3. เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับทุกคนใน
ชุมชนและเกิดจุดเดนเพื่อดึงดูดลูกคา 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1 ขอบเขตของเนื้อหาคนการศึกษา

ผลิตภัณฑจากผาหมอหอม ออกแบบใหมีความ
สวยงามและมีประโยชนมากข้ึน 

2 ขอบเขตของวัสดุ ศึกษาช้ินงานโดย
ใชวัสดุจากผาหมอหอม และเทคนิคความ
ปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑจากผาหมอหอม 

3 ขอบเขตกลุมเปาหมาย กลุมชุมชน
บ าน ทุ ง โฮ ง จั งหวั ดแพร ต้ั ง เป าหม าย ใ ช
ผลิตภัณฑ จากผาหมอหอม 

4 ขอบเขตของกระบวนการด าน
ระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑจากผาหมอ
หอม  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การ ศึกษารู ปแบบและสร า ง สร รค

ผลิตภัณฑจากผาหมอหอมผูวิจัยไดใช กรอบ
แนวความคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้  

กรอบแนวความ คิด เพื่ อ ศึกษาและ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑและ
เอกลักษณโดย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

- เริ่มจากการสํารวจความตองการของ
ลูกคาในทองตลาด 

- เริ่มจากการดูรูปทรงสินคาท่ัวไปของ
ทองตลาดท่ีนาสนใจในกลุมลูกคา 

-  เ ริ่ ม  sketch แบบลง เพื่ อหาคว าม
แตกตางและความแปลกใหมท่ีลูกคานาจะ
สนใจ 

- นํามาพัฒนาจากรูปแบบเดิมท่ีแปลก
ใหมกวาโดยการ  เริ่มทํา Idea Sketch 

- เลือกแบบท่ีทํามา และทํา
Development 

- ทําเปนชุดสําหรับรูปทรงหลายรูปแบบ 

- เริ่มขึ้นโมเดล 

- จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณใหพรอม 

- นําผาและอุปกรณเสริมท่ีใชสําหรับการ
ผลิตมาตัดเตรียมกอนประกอบช้ินงาน 

- เย็บสวนท่ีตัดเตรียมไวตัดแตงทรงให
เรียบรอย 

- เก็บรายละเอียดทุกสวนกอน 

- กรอบแนวความคิด “ทฤษฎีความพึง
พอใจ เกี่ยวกับความตองการของลูกคา” เปน
การวิเคราะห ความพึงพอใจของลูกคาเปนการ
วัดคาผลิตภัณฑท้ังหมดของบริษัทสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 

 
 
 
 
 

ภาพที่1 ขั้นตอนการทํา Idea Sketch 

  

3
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ภาพที่2 ขั้นตอนการทํา Develop 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการศึกษาวิจัยการศึกษารูปแบบและ
สรางสรรคผลิตภัณฑจากผาหมอหอมครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ขั้นตอนนี้ 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได
จาก การศึกษาคนควาจากขอมูลท่ีมีผูรวบรวม
ไวดังนี้  
 

- ขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

- หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิ
พนธ วิทยานิพนธและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ซึ่งได จากการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางเปาหมาย
จํานวน 100 คน  
 

 
 
 
 

ภาพที่3 ขั้นตอนการทํา Sketch Design 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บ 
รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม ทุกฉบับโดยเลือกเฉพาะฉบับท่ี
สมบูรณมาทําการ วิเคราะห ขอมูลเพื่อหา
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑตอไป 

 

ผลการวิจัย 

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ รูปแบบและ
สรางสรรคผลิตภัณฑจากผาหมอหอมหลังจาก
ท่ีไดดําเนินงานการเปนผลสําเร็จสมบูรณแลวา
มารถสรุปไดดังนี้ 
 จุดเริ่มตนของผูคาควาวิจัยมีความ
สนใจในการศึกษา รูปแบบและสรางสรรค
ผลิตภัณฑจากผาหมอหอมคือโดยท่ัวไปคน
สวนใหญมักจะคิดวาภูมิปญญาหรือวัฒนธรรม
เกาๆไมสําคัญหรือไมใหความสนใจเพราะเปน
เรื่องไมทันสมัยลาสมัยโดยท่ีไมรูวาการใชผาท่ี
มีอยูในชุมชนสามารถสรางส่ิงใหมหรืองานหัต
ก ร ร ม ส ร า ง ร า ย ไ ด แ ล ะ เ ป น ส่ิ ง ท่ี ดึ ง ดู ด
นักทองเท่ียวและเกิดการสรางรายไดใหกับ
ชุมชนจึงเกิดการคิดผลิตภัณฑท่ีทําจากงาน
หัตถกรรมโดยใชวัสดุในทองถิ่นท่ีคือผาหมอ
หอมและพัฒนารูปแบบมามาส่ิงของเครื่องใช
อื่นนอกเหนือจากตัดเส้ือผาท่ีใสอยูวัยรุนหรือ
วัยทํางานสามารถใชและประดับตกแตงใน
บานโดยผลิตจากส่ิงเดิมท่ีเรามี ซึ่งจะเก็บรักษา

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 179 -



ของไดงายและมีการออกแบบท่ีนาสนใจโดย
การพัฒนาจากรูปแบบเดิมท่ีมีอยู 
 การออกแบบผลิตภัณฑจากผาหมอ
หอม อาจจะตองพัฒนาขึ้นอีกมากมาย ทาง
ผูวิจัยจึงไดทําการเริ่มตนโดยแบบท่ีไมยากนั้น
เพื่อการพัฒนาตอไปผูวิจัยจึงมีความพึงพอใจ
ในระดับหนึ่งเพราะการศึกษาทดลองและแก
ใจตามลําดับขั้นตอนจนสําเร็จและการศึกษา
คนควาเทคนิคตางๆมาใชในอนาคต 

 

ตารางท่ี1 แสดงคุณสมบัติดานประโยชนใชสอย 
เกณฑการประเมิน x̄ SD ระดับ 

1. ความสะดวกสบาย
จากฅการใช 

4.36 0.52 ดีมาก 

2. โครงสราง แข็งแรง
ทนทาน 

4.28 0.60 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมกับ
รูปทรง 

4.41 0.63 ดีมาก 

4. ความปลอดภัยใน
ชิ้นงาน 

4.43 0.49 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมใน
ระยะการใชงาน 

4.1 0.64 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ในการใช 

3.9 0.55 ดี 

ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบัติดานความสวยงาม 

เกณฑการประเมิน x̄ SD ระดับ 
1.  รูปทรงไดสัดสวน 4.32 0.76 ดีมาก 

2.  ความประณีตของ
ช้ินงาน 

4.44 0.68 ดีมาก 

3.  ความสมบรูณของ
รูปทรง 

4.55 0.49 ดีมาก 

ตารางท่ี 3 แสดงคุณสมบัติดานกรรมวิธีการทํา 
เกณฑการประเมิน x̄ SD ระดับ 

1.  ใชวัสดุเหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

4.16 0.70 ดีมาก 

2.  การประกอบชิ้นงาน 4.2 0.64 ดีมาก 

3.  ความสวยงามแลว
ความเรียบรอย 

4.63 0.48 ดีมาก 

 

 

 
 
 

ภาพที่4 ขั้นตอนการเขียนแบบ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
ดานประโยชนการใชสอย 
จากเกณฑการประเมินขอมูลประโยชนใช

สอยเรื่อง วิเคราะหขอมูลดานประโยชนการใช
สอยเรื่องความสะดวกสบายในการใชงานได
อยูในระดับประสิทธิภาพมาก ดวยสวนเรื่อง
โครงสราง แข็งแรง ทนทานได อยูในระดับ
ประสิทธิภาพมาก เรื่องความเหมาะสมกับ
รูปทรงอยูในระดับประสิทธิภาพมากเชนกัน
และเรื่องความปลอดภัยในช้ินงานอยูในระดับ
ประสิทธิภาพมาก สวนความเหมาะสมในระยะ
การใชงานอยูในระดับประสิทธิภาพมาก และ
สุดทายความเหมาะสมกับพื้นท่ีในการใชอยูใน
ระดับประสิทธิภาพมาก แสดงใหเห็นวา การ
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ออกแบบผลิตภัณฑจากผาหมอหอม อยูใน
ระดับท่ีถือวาดีจากผลรวม 

ดานความสวยงาม 
วิเคราะหขอมูลดานความสวยของตัว

ผลิตภัณฑเรื่องของรูปทรงและสัดสวนอยูใน
ระดับประสิทธิภาพมาก สวนเรื่องของความ
ประณีตของช้ินงานอยูในระดับประสิทธิภาพ
มาก และสุดทายของเรื่อง ความสมบรูณของ
รูปทรงอยูในระดับประสิทธิภาพมาก แสดงให
เห็นวา การออกแบบผลิตภัณฑจากผาหมอ
หอม มีดานความสวยของตัวผลิตภัณฑท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก ถือวางานดี จากคาผลรวม 

ดานกรรมวิธีการทํา 
วิเคราะหขอมูลดานกรรมวิธีการผลิต ได

ใช วั ส ดุ เหมาะสมกับ ช้ินงานอยู ในระ ดับ
ประสิทธิภาพมาก และสวนของเรื่องก าร
ประกอบช้ินงานอยูในระดับประสิทธิภาพมาก 
และสุดทายของงานการสรางความสวยงาม
แลวความเรียบรอยอยูในระดับประสิทธิภาพ
มาก แสดงใหเห็นวา การออกแบบผลิตภัณฑ
จากผาหมอหอม มีดาน กรรมวิธีการผลิต ท่ีมี
ระดับของระดับประสิทธิภาพมาก ถือวาอยูใน
ระดับดี จากผลรวม 

อภิปรายผล 
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ รูปแบบ

และสรางสรรคผลิตภัณฑจากผาหมอหอม
หลังจากท่ีไดดําเนินงานการเปนผลสําเร็จ
สมบูรณแลวสามารถสรุปไดดังนี้ 

 จุดเริ่มตนของผูคาควาวิจัยมีความ
สนใจในการศึกษา รูปแบบและสรางสรรค
ผลิตภัณฑจากผาหมอหอมคือโดยท่ังไปคน
สวนใหญมักจะคิดวาภูมิปญญาหรือวัฒนธรรม
เกาๆไมสําคัญหรือไมใหความสนใจเพราะเปน
เรื่องไมทันสมัยลาสมัยโดยท่ีไมรูวาการใชผาท่ี
มีอยูในชุมชนสามารถสรางส่ิงใหมหรืองานหัต
ก ร ร ม ส ร า ง ร า ย ไ ด แ ล ะ เ ป น ส่ิ ง ท่ี ดึ ง ดู ด
นักทองเท่ียวและเกิดการสรางรายไดใหกับ
ชุมชนจึงเกิดการคิดผลิตภัณฑท่ีทําจากงาน
หัตถกรรมโดยใชวัสดุในทองถ่ินท่ีคือผาหมอ
หอมและพัฒนารูปแบบมามาส่ิงของเครื่องใช
อื่นนอกเหนือจากตัดเส้ือผาท่ีใสอยูวัยรุนหรือ
วันทํางานสารถใชและประดับตกแตงในบาน
โดยผลิตจากส่ิงเดิมท่ีเรามี ซึ่งจะเก็บรักษาของ
ไดงายและมีการออกแบบท่ีนาสนใจโดยการ
พัฒนาจากรูปแบบเดิมท่ีมีอยู 
 การออกแบบผลิตภัณฑจากผาหมอ
หอม อาจจะตองพัฒนาขึ้นอีกมากมาย ทาง
ผูวิจัยจึงไดทําการเริ่มตนโดยแบบท่ีไมยากนั้น
เพื่อการพัฒนาตอไป ผูวิจัยจึงมีความพึงพอใจ
ในระดับหนึ่งเพราะการศึกษาทดลองและแก
ใจตามลําดับข้ันตอน จนสําเร็จและการศึกษา
คนควาเทคนิคตางๆมาใชในอนาคต 

 

อภิปรายดานการใชสอย 
ก า ร ใ ช ง า น และป ร ะ โ ย ชน ใ ช ส อ ย 

ผลิตภัณฑจากผาหมอหอม ท่ีไดนําหลักการ
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จากความสะดวกสบายในการเก็บรักษาของ
ช้ินเล็กช้ินนอยในหองโดยเปนงานหัตถกรรมท่ี 

มีความเปนเอกลักษณของไทยและยังมี
รูปทรงท่ีแปลกใหมฟงกช่ันท่ีทันสมัยและท่ี
สําคัญการใชงานอยางมีประสิทธิภาพท่ีมาก 
นําไปใชงานไดจริง ไมยุงยาก สะดวกสบาย
สามารถนําไปเปนของฝากหรือของขวัญได 

 
อภิปรายดานความสวยงาม 

ในด าน รู ปทร ง และคว ามสว ย ง าม 
ผลิตภัณฑจากผาหมอหอม ไดนําหลักการ
รูปทรงได สัดสวนของตัวผลิตภัณฑความ
สมบูรณและสวนของรูปทรงยังสามรถพัฒนา
ไดหลากหลายมากกวานี้ เชนรูปสัตวหรือ
รูปทรงส่ิงของแปลกๆทําใหเปนท่ีนาสนใจ
มากกวานี้ในดานความประณีตของช้ินงานควร
เก็บรายละเอียดใหเรียบรอยลวดลายความ
สมบรูณของช้ินงานท่ีมีประสิทธิภาพดี 

 
อภิปรายดานกรรมวิธีการทํา 

ในดานกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑจากผาหมอ
หอม ไดนําหลักการประเมินวัสดุมาใชในการ
เลือกสวนประกอบและเทคนิคการผลิตข้ึนรูป
ของผลิตภัณฑโดยการหารูปทรงท่ีเหมาะสม
กอนทําการผลิตตองมีวัสดุและเครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการผลิตเพื่อใหรูปแบบท่ีนาสนใจ
ถูกใจผูใช ดูแปลกใหมและสรางจิตนาการ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่5 ผลิตภัณฑท่ีสมบูรณ 
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