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The Development of Buriram’s Silk Identity to
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั�งนี�มีวตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไหมจังหวัด
บุรีรัมย์ วิเคราะห์ขอ้ มูลผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์เพื�อประยุกต์เป็ นแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ และสังเคราะห์อตั ลักษณ์ผา้ ไหมบุรีรัมย์ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ โดยใช้การวิจยั ผสมผสาน เชิงสํารวจ เชิง
คุณภาพ และเชิงปริ มาณ ทําการสํารวจผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 23 อําเภอ ที�มี
เอกลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ 4 ชาติพนั ธุ์ที�ชดั เจน คือ ไทยลาว ไทยโคราช ไทยเขมร ไทยกูย
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โดยการสุ่มแบบเจาะจง ทั�งหมด 11 กลุ่ม ใช้ทฤษฎีเส้นตรง (Line blend) และทฤษฎี
สามเหลี�ยมด้านเท่า(Triaxial blend) ในการถอดอัตลักษณ์จากผ้าไหมมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์น� นั ใช้แบบประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการออกแบบและปราชญ์ชาวบ้าน
จําวน 5 คน และนักท่องเที�ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จํานวน 100 คน
ผลการวิจยั ปรากฏว่า ลวดลายที�ได้จาก 2 ทฤษฎีมารวมกันจะได้ท� งั หมด 552
ลาย ทดลองทอเป็ นผืนผ้า 7 ลาย ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตน้ แบบทั�งหมด � ประเภท
ได้แก่ หมอนอิง เสื� อกัก� สุภาพสตรี กล่องแว่นตา และกระเป๋ าสตรี วยั ทํางาน 3 รู ปแบบ
ใน 1 เซท และคู่มือองค์ความรู ้เกี�ยวกับผ้าไหมของทั�ง 4 ชาติพนั ธ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
คําสําคัญ: การพัฒนาอัตลักษณ์, ผ้าไหมบุรีรัมย์, ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
Abstract

The purposes of this research were to examine and collect Buriram silk
information, to analyze Buriram silk information for applying as a concept used in
commercial product design, and to synthesize Buriram silk identity that suits the
design of commercial products through a mixed method research design: survey,
qualitative and quantitative research design. Eleven groups of Buriram silk from 23
districts with ethnic identity in four distinct ethnicities: Thai-Lao, Thai-Korat, ThaiKhmer, and Thai-Kui were purposively selected by using Line Blend theory and
Triaxial Blend theory in identifying the silk identity. The obtained identity was
analyzed and synthesized by the use of evaluation forms evaluated by five
participants from design experts and local wisdom elites, and 100 participants from
Thai and foreigner tourists.
The results showed that the patterns, derived from the two theories,
included a total of 552 designs. In the prototyping process, seven patterns were used
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for weaving and designing into four types of prototype products with three stypes in
one set: cushion, lady’s vest and glasses box. Moreover, a handbook collecting the
body of knowledge relevant to silks of four ethnicities in Buriram province was also
developed.
Keywords: identity development, Buriram silk, commercial product design
บทนํา

จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นดินแดนที�มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาตั�งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธ
ศตวรรษที� 12-16 ) ต่อเนื�องมาในสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที� 12-18) เป็ นดินแดน
หลากหลายวัฒนธรรม อาทิ ขอม ส่วย ไทยลาว ผสมผสานเกิดเป็ นวัฒนธรรมถิ�น
บุรีรัมย์ข� ึน (Wichiensil, 2008) จังหวัดบุรีรัมย์ต�งั อยูใ่ นพื�นที�อีสานใต้มีอาณาเขตติดต่อ
กับ จังหวัดสุรินทร์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสี มา สระแก้ว และประเทศกัมพูชา
ประชากรมีเชื�อสายและภาษาพูดแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มชาติพนั ธุ์ คือ ไทยเขมร ไทยลาว
ไทยโคราช ไทยกูย โดยอาศัยกระจัดกระจายอยูต่ ามพื�นที�อาํ เภอต่างๆ
(Worakamwichai, 1998) แบ่งเขตการปกครองเป็ น 23 อําเภอ 189 ตําบล 2,364 หมู่บา้ น
(Thailand Information Center, 2018) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ
การเกษตร และผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ�นเป็ นอาชีพเสริ ม �ึ�งเป็ นวิถีชีวติ ที�สืบทอดกัน
มายาวนาน จากการสร้างสิ� งของเครื� องใช้ที�จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวันโดยมุ่งเน้นไป
ทางด้านประโยชน์ใช้สอย ค่อยๆพัฒนาให้เกิดความงาม กระทัง� เป็ นงานหัตถศิลป์ ที�ตอ้ ง
อาศัยประสบการณ์เพื�อให้เกิดความเชี�ยวชาญ และกระบวนการแต่ละท้องที�ก็แตกต่าง
กันไป มีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ และสร้างเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ�นอย่างหนึ�งที�
มีความโดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือการทอผ้าไหม
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นจังหวัดหนึ�งในภาคอีสานที�มีชื�อเสี ยงในการทอผ้า มีประวัติ
ความเป็ นมาตั�งแต่ในสมัยรัชการที� � ดังปราก�ในหลัก�านจากรายงานการตรวจ
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ราชการของพระพรหมภิบาล ซึ�งได้กล่าวถึงสภาพการทํามาหากินของชาวบุรีรัมย์ และ
การทอผ้าของชาวพื�นเมือง มีการทอผ้าไหมกันโดยทัว� ไปและมีการส่งขายเป็ นสิ นค้า
ต่างถิ�น (Siriaumpunkul, 1999) จากนั�น จึงได้มีการสื บทอดวัฒนธรรมหัตถกรรมทอผ้า
เรื� อยมาจนมาถึงปั จจุบนั ซึ�งยังสามารถพบเห็นได้อยูแ่ ทบทุกอําเภอของจังหวัดบุรีรัมย์
และนอกจากนี� ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของชาวพื�นถิ�นที�อาศัยอยูใ่ น
จังหวัดบุรีรัมย์ ทําให้การทอผ้าไหมในแต่ละพื�นที�แต่ละชาติพนั ธุ์ มีลวดลาย สี สนั
เทคนิค และวิธีการบางอย่างแตกต่างกันออกไป และในบางพื�นที�อาจมีการกลืนกลาย
ทางวัฒนธรรมกันไป ซึ�งทําให้ลกั ษณะของผ้าทอยังไม่ค่อยมีอตั ลักษณ์ที�โด่ดเด่นชัดเจน
มากนัก (Klarmpaiboon, 2013) บางชุมชนอาจมีความซับซ้อนทางอัตลักษณ์ เพราะมี
คุณลักษณะทางวัฒนธรรมและภาษาหลายแบบดํารงอยูร่ ่ วมกันในชุมชนเดียวกัน แต่ใน
ที�สุด ภาษาและวัฒนธรรมที�ต่อเนื�องในแบบใดแบบหนึ�งย่อมเป็ นรากฐานของ
อัตลักษณ์ของชุมชนนั�นอยูด่ ี ซึ�งงานทอผ้าไหมนี�ถือได้วา่ เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ�นและ
แ�งไปด้วยความหมายที�หลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม ความเชื�อ ชาติพนั ธุ์ วิถี
ชีวติ การต่างกาย ซึ�งเป็ นสิ� งที�ควรค่าแก่การสื บทอดและอนุรักษ์อย่างยิง� ปั จจุบนั จังหวัด
บุรีรัมย์มีการเติบโตและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก มีประชากรชาวต่างชาติ
และชาวไทยย้ายมาสร้างถิ�นฐานและมีนกั ธุรกิจเข้ามาลงทุน อีกทั�งปั จจุบนั จังหวัด
บุรีรัมย์ยงั ได้เปิ ดจุดผ่อนปรนทางการค้าเสรี ระหว่างประเทศไทย- กัมพูชา เพื�อรองรับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงทําให้ประชากรในจังหวัดรวมถึง
ประชากรในละแวกใกล้เคียงมีความตื�นตัว และทําให้สภาพเศรษฐกิจคล่องตัวมากขึ�น
นอกจากนี�แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ � ปี (พ�ศ� ����-2564) จัดทําโดย Office of
Buriram Province, Division of Strategies and Information for Development (2016)
ได้สรุ ปไว้วา่ จังหวัดมีวสิ ยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ที� 1 ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
บุรีรัมย์ ที�จะส่งเสริ มให้จงั หวัด "เป็ นศูนย์กลางการท่องเที�ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ�นื ฐานของการผลิตสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัย” ซึ�งรวมไปถึงกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณ�์ชุมชนหนึ�งตําบลหนึ�งผลิตภัณ�์ (OTOP)
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และหัตถกรรมผ้าไหมอยูด่ ว้ ย จากข้อมูลเบื�องต้นผูว้ จิ ยั ได้พบปั ญหาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทางชาติพนั ธุ์ที�เริ� มถูกกลืนกลาย ขาดความชัดเจนของความเป็ นอัต
ลักษณ์ผา้ ไหมบุรีรัมย์อนั แท้จริ ง เพราะสภาพเศรษฐกิจ ค่านิยมและสังคมในปั จจุบนั ที�
เปลี�ยนแปลงไปประกอบกับ เริ� มมีวฒั นธรรมต่างถิ�นเข้ามามีบทบาทในจังหวัดบุรีรัมย์
มากขึ�น
จากข้อความสําคัญและปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดที�จะศึกษาพัฒนา
อัตลักษณ์ผา้ ไหมบุรีรัมย์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ เพื�อช่วยเผยแพร่ และ
อนุรักษ์วฒั นธรรมงานหัตถศิลป์ ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็ นที�รู้จกั มากขึ�น โดยดึง
ความเป็ นอัตลักษณ์ของผ้าไหมบุรีรัมย์ผา่ นงานสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างเครื อข่ายระหว่างกลุ่มงานหัตถกรรมวิสาหกิจชุมชน และเพิม� ช่องทางโอกาสการ
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนในเชิงพาณิ ชย์ และงานวิจยั ครั�งนี�ก็มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที� 1 ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์เพื�อประยุกต์เป็ นแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
3. สังเคราะห์อตั ลักษณ์ผา้ ไหมบุรีรัมย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ใช้วธิ ีวจิ ยั แบบผสมผสาน คือ วิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) และเชิง
คุณภาพ (Qualitative method) ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีวจิ ยั
เชิงปริ มาณ (Quantitative data analysis) เพื�อสอบถามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที�มีต่อ
การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ ประเมินผลการออกแบบ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
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และคู่มือองค์ความรู ้ การประเมินผลการออกแบบโดยผูเ้ ชี�ยวชาญด้านการออกแบบ
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่มร้านค้าที�จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และบุคคลทัว� ไปที�มีความ
สนใจด้านสื บสานอัตลักษณ์ผา้ ไหม การวิจยั มีข� นั ตอนดังนี�
1. ศึกษาข้อมูลผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ งานวิจยั เอกสารประกอบ
หนังสื อหรื อตําราวิชาการ เอกสารสัมนาวิชาการ เอกสารอื�น�ที�เกี�ยวข้อง และระบบ
สารสนเทศ เนื�อหาเกี�ยวข้องทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็ นมา ภูมิปัญญาท้องถิ�น
งานหัตถกรรมผ้าไหมในจังหวัดบุรีรัมย์ วิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ และสถานที�สาํ คัญใน
จังหวัดบุรีรัมย์
2. สัมภาษณ์บุคคลผูเ้ ป็ นปราชญ์ชาวบ้านที�มีความเชี�ยวชาญ และมีความรู ้
เกี�ยวกับงานหัตถกรรมผ้าไหมกับสังคมวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์
โดยรอบ รวมทั�งแนวคิดของภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม
3. สํารวจพื�นที�ในเชิงที�ต� งั เพื�อเก็บข้อมูลภาพถ่ายพื�นที�ในการวิเคราะห์งาน
หัตถกรรมประเภทผ้าไหมในพื�นที� �� อําเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เลือกแบบเจาะจงโดย
ใช้กลุ่มที�มีเอกลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ � กลุ่มที�อาศัยอยูใ่ นจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ไทยลาว ไทย
โคราช ไทยเขมร ไทยกูย ที�ชดั เจน เช่น ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรม
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านรู ปธรรมและนามธรรมเพื�อถอดอัตลักษณ์
ภูมิปัญญาผ้าไหมบุรีรัมย์นาํ ไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์
5. สังเคราะห์ขอ้ มูลอัตลักษณ์ผา้ ไหมบุรีรัมย์ และนําเสนอตามกรอบ
แนวความคิดที�กาํ หนด เพื�อเข้าสู่กระบวนการสร้างคู่มือองค์ความรู ้และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์เพื�อส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์
6. ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ขอ้ มูลในการพัฒนาอัตลักษณ์ผา้ ไหม
บุรีรัมย์
7. ประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
8. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สู่กระบวนการส่งเสริ มเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์
เชิงพาณิ ชย์
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9. ประเมินคู่มือองค์ความรู ้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
10. เผยแพร่ ผลงานสู่สาธารณะด้วยการจัดนิทรรศการ
11. สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ รวมทั�งจดทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการวิจยั

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี�ยวกับชาติพนั ธุ์พบว่ากลุ่มที�มีความชัดเจนตาม
ชาติพนั ธุ์ที�อาศัยอยูใ่ นจังหวัดบุรีรัมย์ มีท� งั หมด 11 กลุ่ม สรุ ปได้ตาม 4 กลุ่มชาติพนั ธุ์
ไทยลาว ไทยเขมร ไทยกูย ไทยโคราช ดังแสดงในตารางที� �
ตารางที� 1
จํานวนกลุ่มทอผ้ าไหมแบ่ งตาม 4 ชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มทอผ้าไหมแบ่ งตาม 4 ชาติพนั ธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
ไทยลาว
1. กลุ่มปลูกหม่อนเลี�ยงไหมและทอผ้าไหม 11 ต.ถาวร อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
2. กลุ่มแม่บา้ นหมู่ที� 1 พ��งตนเอง 163 ม.1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมย์
3. กลุ่มทอผ้าไหม ��� ม.� ต.ชํานิ อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์
4. กลุ่มมะลิทอผ้า 99 ม.4 ซอย-ถนนนางรอง-บุรีรัมย์ ต.หนองกง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5. จิดาภาผ้าไทย 8 ม.6 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ� จ.บุรีรัมย์
6. ผ้าตุม้ ทอง 119/4 ม.1 ต.นาโพธิ� อ.นาโพธิ� จ.บุรีรัมย์
7. สหกรณ์ผปู ้ ลูกหม่อนไหม บ้านหัวสะพาน จํากัด 95 ต.บ้านยาง
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

จํานวน
กลุ่มทอผ้า
7
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ต������� 1 (ต่ อ)
กลุ่มทอผ้าไหมแบ่ งตาม 4 ชาติพนั ธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
ไทยเขมร
1. กลุ่มทอผ้าไหมทอมือ 7 ม.9 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
2. กลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอก 10 ม.2 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ไทยกูย
1. ผ้าทอ นาง�รี นวล จามิกร�์ ที�อยู่ � หมู่�� ต.ท่าม่วง อ.สตึก
จ.บุรีรัมย์
ไทยโคราช
1. กลุ่มเลี�ยงไหมทอผ้าบ้านโคกใหญ่พฒั นา ม.5 บ.โคกใหญ่ ต.ตา
เป็ ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
รวม

จํานวน
กลุ่มทอผ้า
2

1

1

11

จากตารางที� � พบว่าจํานวนกลุ่มทอผ้าไหมแบ่งตาม 4 ชาติพนั ธุ์ในจังหวัด
บุรีรัมย์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามชาติพนั ธุ์จาํ นวน 6 อําเภอ รวม
ทั�งหมด 11 กลุ่ม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผ้าบางผืนมีมากกว่า 1 ลายผ้า บางผืนมีการ
ผสมผสานลายที�เป็ นจุดเด่นของผืนผ้า ได้แก่ ไทยลาว 1 ผืน ที�มี 2 ลาย ผ้าจากไทยเขมร
1 ผืนที�มี 3 ลาย ผ้าจากไทยกูย 1 ผืนที�มี 2 ลาย จึงทําให้ผา้ ผืน 58 ผืน มีลายผ้าจํานวน 63
ลาย ดังภาพที� �
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�าพที� 1 : ลายผ้าจํานวน 63 ลาย
จาก�าพที� 1 พบว่าลายผ้าไหมที�จะนํามาวิเคราะห์ จํานวน 63 ลาย แบ่งตาม
ลักษณะของลายผ้าได้จาก ลายธรรมชาติ 25 ลาย ลายของใช้ 16 ลาย ลายศาสนา 8 ลาย
ลายประดิษฐ์ 14 ลาย ข้อมูลดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็ น 4 เทคนิคคือ มัดหมี� ยกขิด
ควบเส้นไหม ลายขัด และนอกจากนี�ยงั พบว่า ชาติพนั ธุ์ท� งั 4 ชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่มีการ
ใช้แม่ลายที�คล้ายคล�งกันโดยเป็ นการนํามาประยุกต์ลดทอนหรื อเพิม� เติมรายละเอียดใน
แต่ละลายให้มีความแตกต่าง และอาจมีชื�อเรี ยกที�แตกต่างกันบ้างตามพื�นที�น� นั � ซ��ง
กล่าวได้วา่ มีการใช้วฒั นธรรมร่ วมกัน
ผูว้ จิ ยั สรุ ปเปรี ยบเทียบลายผ้าที�เป็ นแบบเดียวกันหรื อคล้ายกันหลายลาย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี�
- ไทยลาว ไทยเขมร ไทยกูย นิยมทอลายลักษณะหมี�คน�ั ใช้การควบเส้น
ไหม
- ไทยเขมร ไทยโคราช นิยมทอผ้าหางกระรอก และบางพื�นที�ไทยกูยก็
นิยมทอเช่นกัน
- ไทยเขมร ไทยกูย นิยมทอ ผ้าโฮล
- ไทยลาว ไทยกูย นิยมทอลายขอ (ไทยกูยนิยมทอเป็ นตีนซิ�น)
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- ไทยเขมร ไทยโคราช นิยมทอ ผ้าโสร่ ง และบางพื�นที�ไทยลาวก็นิยมทอ

เมื�อนํามาเปรี ยบเทียบความเหมือนกันของลาย�ึ�งแสดงให้เห็นว่าชาติพนั ธุ์ที�
อาศัยอยูใ่ นพื�นที�น� นั มีการรับวัฒนธรรม�ึ�งกันและกัน โดยเ�พาะชาวกูย�ึ�งเป็ นชาติ
พันธุ์ที�มีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมได้ง่าย จึงพบว่า มีการใช้ลายผ้าที�
เหมือนกับชาวไทยเขมร และไทยลาว รวมไปถึงไทยโคราช จึงได้จดั อยูใ่ นประเภทลาย
ที��� าํ กัน และไม่มีลายที�โด่ดเด่นหรื อดั�งเดิมประจําชาติพนั ธุ์
ผูว้ ิจัยได้ท ําการคัด แยกผ้าไหมให้เป็ นหมวดหมู่ ตามลักษณะและทําการ
จัดลําดับอายุของลายผ้าที�มีความเก่าแก่และดั�งเดิมที�สุด และสรุ ปลวดลายเพื�อเลือกเป็ น
แม่ลายในการออกแบบลวดลายผ้าไหม ดังแสดงในภาพที� 2

ภาพที� 2: แบ่งแม่ลายตามประเภทของลายและนําไปสู่แม่ลายที�ใช้ในการออกแบบ
ลวดลายใหม่
ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองการนําทฤษฎีเส้นตรง (Line blend) และทฤษฎีสามเหลี�ยม
ด้านเท่า (Triaxial blend) (Ingsiriwat, 1998: 272-274) มาใช้ในการผสมลวดลายโดย
การแบ่งอัตราส่วนของลายเป็ นช่องตารางสี� เหลี�ยมด้านเท่า 100 ตารางเ�นติเมตร เพื�อ
ทดลองหาอัตราการผสมลายที�เหมาะสมกับการนํามาออกแบบผลิตภัณ�์ �ึ�งผูว้ จิ ยั ได้
ทําการทดลองไขว้ลวดลายของแต่ละชาติพนั ธุ์เพื�อให้เกิดการผสมผสานสู่งาน
สร้างสรรค์การออกแบบลวดลาย ดังภาพที� 3 - 4
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�าพที� 3 : ทฤษฎีเส้นตรง (Line blend)

�าพที� 4 : ทฤษฎีสามเหลี�ยมด้านเท่า (Triaxial blend)
เมื�อนําลวดลายที�ได้จาก 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีเส้นตรง (Line blend) แบ่งอัตรา
สัดส่วนลายผ้าของ 2 ลวดลาย ���งทําให้เกิดลวดลายทั�งสิ�น 360 ลาย และใช้ทฤษฎี
สามเหลี�ยมด้านเท่า (Triaxial blend) แบ่งอัตราสัดส่วนลายผ้าของ 3 ลวดลาย ทําให้เกิด
ลวดลายทั�งสิ�น 192 ลาย ลวดลายที�ได้จาก 2 ทฤษฎี มารวมกันจะได้ท� งั หมด 552 ลาย
���งผ�ว้ จิ ยั ได้ให้ผเ� ้ ชี�ยวชาญช่วยในการคัดเลือกลวดลายเพื�อนํามาส�่กระบวนการพัฒนา
และออกแบบสําหรับการทอผ้า ทั�งหมด 5 คน ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ ความเป็ นไป
ได้ของการทอจริ ง ความเหมาะสมของลวดลาย และลายดั�งเดิมที�แต่ละชาติพนั ธุ์ใช้ทอ
คัดเลือกลวดลายนํามาถอดแบบสําหรับทอได้จริ ง จํานวน 2 ครั�ง ได้ 9 ลาย และนํามา
ทดลองทอจริ ง จํานวน 7 ลาย ในการคัดเลือกลวดลายจากการผสมผสานของแต่ละชาติ
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พันธุ์มีการผสมผสานสลับเปลี�ยนของชาติพนั ธุ์ 2 และ 3 ชาติพนั ธุ์ ได้แก่ ไทยลาว ไทย
เขมร และไทยโคราช จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี�ไทยกูยมีลวดลายที��� าํ
กับชาติพนั ธุ์อื�น ๆ จึงเรี ยกได้วา่ เป็ นการใช้วฒั นธรรมร่ วมกันเพื�อให้การออกแบบอัต
ลักษณ์ผา้ ไหมบุรีรัมย์มีการผสมผสานของวัฒนธรรมของ 4 ชาติพนั ธุ์ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้
เทคนิคสี สนั ของแต่ละชาติพนั ธุ์ที�เป็ นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการร่ วมองค์ประกอบ
ในการใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์
กระบวนการถอดแบบเพื�อนํามาทอ ผูว้ จิ ยั ใช้ลวดลายที�ได้จากการสังเคราะห์
นํามาถอดแบบลงช่องตารางสําหรับการทอ �ึ�งการนํามาลงช่องตารางนั�นลวดลายบาง
ลวดลายมีลกั ษณะลายที�ให�่ พื�นที�มากและค่อนข้างละเอียด เพื�อให้ลายมีความ
เหมาะสมและสามารถนํามาทอได้จริ ง ผูว้ จิ ยั จึงต้องมีการปรับหรื อลดทอนลักษณะของ
บางลายให้เหมาะสมกับเทคนิคและวิธีการทอในแต่ละลาย ดังภาพที� �-6

ลายที� 1 ตารางโสร่ งโคมห้า

ลายที� 2 หมี�คนั� ลายไทย

ลายที� 3 หางกระรอกโคมห้า

ลายที� 4 หมี�คนั� โคมห้า

ลายที� 5 หมี�คนั� ลายไทย

ลายที� 6 หมี�คนั� แมงมุม
หางกระรอก

ภาพที� 5 : ลวดลายอัตลักษณ์ผา้ ไหมบุรีรัมย์ ลายที� 1– ลายที� 6
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ลายที� 7 หมี�คนั� นาคน้อย
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ลายที� 8 ตารางโสร่ ง
โคมห้าหางกระรอก

ลายที� 9 ตารางโสร่ ง
นาคจําปาลายไทย

ภาพที� 6 : ลวดลายอัตลักษณ์ผา้ ไหมบุรีรัมย์ ลายที� 7- ลายที� 9
ลักษณะของสีต่อการออกแบบ
ผ�ว้ จิ ยั ใช้สีในการประกอบการออกแบบผลิตภัณ�์ผา้ ไหม คือสีที�ได้จาก
การวิเคราะห์ลายผ้าไหมส่วนใหญ่ที�ได้ทาํ การ��กษาจากชาติพนั ธุ์ท� งั 4 และได้คดั เลือก
โดยวิเคราะห์เทียบสี ที�มีความแตกต่างกันมีลกั ษณะเด่นของแต่ละชาติพนั ธุ์ สี ที�ได้น� นั
เกิดจากโทนสี ที�มีความโดดเด่น และเชื�อมโยงกับเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้โดย
แสดงจากภาพ Mood Board ดังภาพที� 7

ภาพที� 7 : Mood Board สี เหลือง สี แดง สี ขาวเทา สี น� าํ เงินกรมท่า
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ผูว้ จิ ยั นําสี ที�ได้จากการวิเคราะห�นาํ มาประกอบกับลาย�นตารางเ�ื�อเตรี ยม
สําหรับการมัดย้อมและทอผืนผ้าไหมเ�ื�อทําผลิตภัณ��ตน้ แบบ ซึ�ง�นลายผ้าแต่ละลาย
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบ�นการ��้สีของจํานวนที�ได้จากการวิเคราะห�ท� งั หมด 4 สี คือ สี น� าํ เงิน
(กรมท่า) สี ขาว (ขาวเทา) สี เหลือง และสี แดงโดยไม่จาํ กัดจํานวนสี ต่อผืน ขึ�นอยูก่ บั
ความเหมาะสมของลักษณะลายแต่ละลาย ผูว้ จิ ยั ได้ยกตัวอย่างทดลองทอเป็ นลายผ้า
ทั�งหมด 7 ลาย ดังภา�ที� 8 - 12

ภา�ที� 8 : ออกแบบลายและทอลายผ้า �ื�อลายเรี ยงร้อยดาว และ เรี ยงดาว
(ซ้ายไปขวาตามลําดับ)

ภา�ที� 9 : ออกแบบลายและทอลายผ้า �ื�อลายดาวกลางนภา และแมงมุมระเริ ง
(ซ้ายไปขวาตามลําดับ)
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�า���� 10 : ��ก����าย��ะ���าย��า �����ายนาค�ิงดาว

�า���� 11 : ��ก����าย��ะ���าย��า ����นาคระเริ งดาว

�า���� 12 : ��ก����าย��ะ���าย��า �����าย นาคประกายดาว
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การออกแบบผลิตภัณฑ์
ผูว้ จิ ยั ได้สาํ รวจความต้องการและสัมภาษณ์ร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
ที�อยูใ่ นเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จาํ นวน 3 ร้านค้า นําข้อมูลมาวิเคราะห์และนํามา
ประกอบในการสร้างแบบสอบถามความต้องการของผูบ้ ริ โภคนักท่องเที�ยวจํานวน ���
คน พบว่า ความสนใจผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมแปรรู ปแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ เคหะสิ� งทอ
คือ หมอน ประเภทเครื� องนุ่งห่ม คือ เสื� อ ประเภทของใช้ของที�ระลึก คือ กล่องแว่นตา
ประเภทเครื� องประกอบการแต่งกาย คือ กระเป๋ า ผูว้ จิ ยั จึงได้ทดลองออกแบบและผลิต
เป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื�อส่งเสริ มในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป พร้อมทั�งได้สร้างคู่มือองค์
ความรู ้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ เพื�อเป็ นสื� อการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูท้ ี�
สนใจทางด้านงานหัตถกรรมผ้าไหมได้สืบค้นต่อไป

ภาพที� 13: หมอน เสื� อกัก� กล่องแว่นตา กระเป๋ า หนังสื อคู่มือ
อภิปรายผล
การรวบรวมข้อมูลผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเป็ น
หัตถกรรมที�พบได้มากที�สุดและเป็ นหัตถกรรมที�มีการกระจายพื�นที�เกือบทุกอําเภอใน
จังหวัดบุรีรัมย์ และสามารถสะท้อนถึงชาติพนั ธุ์ต่าง�ที�อา�ัยอยูใ่ นจังหวัดบุรีรัมย์ คือ
ไทยลาว ไทยโคราช ไทยเขมร ไทยกูย �ึ�งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Prajonsarn,
Poungpong, Pichetawit, Poungpong and Ausorn (2003) กล่าวว่า การพบหัตถกรรมผ้า
ไหมและลวดลายของผ้าไหมมัดหมี�ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ไทยกวย (กูย) ไทยเขมร
ไทยโคราช ไทยลาว มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลหัตถกรรมผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ เมื�อนํามาเปรี ยบเทียบ
ความเหมือนกันของลาย�ึ�งแสดงให้เห็นว่าชาติพนั ธุ์ที�อา�ัยอยูใ่ นพื�นที�น� นั มีการรับ
วัฒนธรรม�ึ�งกันและกัน โดยเฉพาะชาวกูยพบว่ามีการใช้ลายผ้าที�เหมือนกับชาวไทย
เขมร และไทยลาว รวมไปถึงไทยโคราช จึงได้จดั อยูใ่ นประเภทลายที��� าํ กัน และไม่มี
ลายที�โด่ดเด่นหรื อดั�งเดิมประจําชาติพนั ธุ์ สอดคล้องกับ Sriwiset (1978) ที�กล่าวว่า
ถิ�นฐานของชาวกูยในประเท�ไทยเนื�องจากชาวกูยตั�งถิ�นฐานปะปนอยูก่ บั ชาวเขมรสูง
และชาวลาว จึงมีสงั คมและวัฒนธรรมกันตามวิสยั และทําให้ชาวกูยถูกกลืนเข้าเป็ น
ส่วนหนึ�งของวัฒนธรรมเขมรสูงและวัฒนธรรมลาว �ึ�งเป็ นไปได้วา่ ลวดลายหัตถกรรม
ผ้าไหมจะมีความคล้ายกันอยูม่ าก
การออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมเชิงพาณิ ชย์ที�มาจากการสังเคราะห์อตั ลักษณ์
ผ้าไหมบุรีรัมย์ นําลวดลายของผ้าไหมดั�งเดิม แยกตามลักษณะของลายผ้าแต่ละกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ เพื�อให้ได้แม่ลายเพื�อนํามาเข้าสู่กระบวนการหาอัตลักษณ์รูปแบบใหม่ โดยใช้
ทฤษฎีเส้นตรง (Line blend) และทฤษฎีสามเหลี�ยมด้านเท่า (Triaxial blend) �ึ�งนํามา
รวมกันจะได้ท� งั หมด 552 ลาย เกิดการผสมผสานสู่งานสร้างสรรค์การออกแบบ
ลวดลาย รวมถึงสี ที�มีลกั ษณะเด่นของแต่ละชาติพนั ธุ์ และเชื�อมโยงกับเอกลักษณ์ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสร้างแนวทางการเพิ�มอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมบุรีรัมย์
เชิงพาณิ ยช์ได้อีกช่องทางหนึ�ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kunthonsap (2017) กล่าวว่า
ในการวิจยั สี ที�เกิดจากวัสดุที�เป็ นมิตรต่อสิ� งแวดล้อม ขั�นตอนการทดลองเพื�อการหา
อัตราส่วนของสี จากวัสดุธรรมชาติจะเป็ นการนําข้อมูลวัสดุจากธรรมชาติที�เกิดจากองค์
ความรู ้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี�ยมด้านเท่า (Triaxial
blend) �ึ�งนําไปสู่รูปแบบเฉดสี ตา่ งๆสามารถนําไปใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิ กได้
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรคํานึงถึงราคาของวัสดุและต้นทุนการออกแบบผลิต�ัณ�์ เพื�อหา
ช่องทางการตลาดต่อยอดเป็ นธุรกิจหรื อเป็ นสิ นค้าส่งออกในอนาคต สามารถนํา
ลวดลายที�ได้จากการศึกษาไปต่อยอดพัฒนาร่ วมกับผลิต�ัณ�์จากวัสดุอื�น ๆ ใน
รู ปแบบงานกราฟิ กบนพื�นผิว 2 มิติ หรื อประยุกต์กบั การออกแบบ 3 มิติ
2. สามารถศึกษาอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพนั ธุ์ในด้านอื�นๆเพื�อต่อยอด
พัฒนาเป็ นงานวิจยั เพื�อบูรณาการศาสตร์ได้อีกมากมาย
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