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บทคัดยHอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค!เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน 2.) เพื่อออกแบบของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม) โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนอง
บัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน การศึกษาเรื่องการออกแบบของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีวิธีการดําเนินการวิจัย คือ จากแนวคิดที่ต"องการให"ผลงานออกมาส)งผลทําให"กลุ)ม
ตัวอย)างมีความพึงพอใจมากที่สุดได" โดยเริ่มจากศึกษาและรวบรวมข"อมูลจากหลักฐานต)างๆ ของไทลื้อ เกี่ยวกับลักษณะเครื่อง
แต)งกายที่ใช"ในอดีต จากการบันทึกเรื่องราวของภาพกิจกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จากการสืบถาม และสมุดข)อย เพื่อใช"เปJน
แนวทางในการออกแบบ จากนั้นทําการออกแบบของที่ระลึก โดยพิจารณาในหลายๆ ด"าน และทําการสร"างต"นแบบของที่ระลึก
จากนั้นทําการสอบถามความพึงพอใจต)อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม) โดยมีกลุ)มตัวอย)างที่ใช"ในการวิจัย คือ นักท)องเที่ยวที่
เข"ามาชมวิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ในหนึ่งเดือน จํานวน 108 คน สามารถสรุปได"ว)า
กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม)โดยรวมอยู)ในระดับมาก อย)างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
มีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด
คําสําคัญ : ของที่ระลึก, อัตลักษณเครื่องแตHงกาย, ไทลื้อ, บGานหนองบัว

Abstract
Purposes of research 1.To to study the identity of Tai Lue apparel. The Lue community, Ban
nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. 2. To design souvenirs by use an identity Tai Lue apparel. The
Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. 3. To to study the satisfaction in
the gift of the new design by use an identity Tai Lue apparel. The Lue community, Ban nongbua, Amphur
Thawangpha, Nan Province. The study about the souvenir design has a model as identity Tai Lue apparel.
The Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. Research procedure was
conducted with the concept to make the most satisfaction on the result from representative sample.
The study Gathered data from various documents about the Tai Lue such as costumes of
the Tai Lue in the past to present the Recorded stories on the mural painting Wat Nong Bua and
queries from the knowledge to guide the design. Then design the souvenir by Consider many aspects to
the prototype of the souvenir and customer Satisfaction Survey with the gift of a new design. The sample
was set to visitor who had come to visit the Tai Lue lifestyle at Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan
Province in a month amount 108 unit. The research results can be summarized that most of the sample are
satisfaction with souvenir new design so much statistically significant at 0.05 and most satisfied in type 2.
Keywords : souvenirs, Identity apparel, Tai Lue, Ban Nong Bua
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บทนํา
จังหวัดน)าน ตั้งอยู)ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีแหล)งอารยธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร!ที่ยาวนาน
ด"วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดน)าน ทําให"เกิดประเพณีที่สําคัญตามมา งานประเพณีแข)งเรือ ไหว"พระธาตุ และ
ประเพณีของแต)ละชาติพันธุ! ศิลปะการแสดงเปJนอีกส)วนหนึ่งที่บ)งบอกความเจริญในอดีต ยังคงรักษาเอกลัษณ!เฉพาะถิ่น เช)น
ดนตรีวงปHˆจุ"ม จ•อยซอ ฟiอนต)างๆ และการตีกลองปูจา ลักษณะของประชากรส)วนใหญ)อาศัยอยู)ตามความอุดมสมบูรณ!ของ
ธรรมชาติ ทําให"เกิดการกระจายตัวเกิดขึ้น สามารถแบ)งออกตามกลุ)มชาติพันธุ! คือชาวไทยวน ชาวไทลื้อ ชาวไทพวน ชาวไทเขิน
และไตโหลง และยังมีชาวเขาที่อาศัยตามบริเวณที่สูงตามเขา ได"แก) ชาวม"ง เมี่ยน ขมุ และลัวะ รวมถึงชาวมาบลี ที่อาศัยอยู)ใน
บริเวณพื้นที่อําเภอเวียงสา (จังหวัดน)าน. 2554)
ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เปJนชาวไทกลุ)มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู)ในแถบสิบสองปนนาของจีน ในสมัยรัชกาลที่ 1 เจ"าฟiา
อัตรวรปญโญ และเจ"าสุมนเทวราช ยกกองทัพขึ้นไปกวาดต"อนชาวไทลื้อจากสิบสองปนนามายังเมืองน)าน และเมืองบางส)วนใน
ประเทศลาว ทําให"ชาวไทลื้อกระจายอยู)ทั่วจังหวัดน)าน มีเอกลักษณ!ที่โดดเด)นคือการใช"ภาษาไทลื้อ การแต)งกาย ศิลปะและ
ประเพณีต)างๆ งานผ"าทอไทลื้อ นิยมใช"ผ"าฝiาย ทอลวดลายที่เรียกว)า ลายน้ําไหล ปจจุบันมีการฟž<นฟูและถ)ายทอดศิลปะการทอ
ผ"าแบบไทลื้อในหลายชุมชนของภาคเหนือ ผู"ชายไทลื้อส)วนใหญ)จะนิยมสวมเสื้อขาวแขนยาว สวมทับด"วยเสื้อกั๊กปกลวดลายด"วย
เลื่อม สวมกางเกงม)อฮ)อมขายาวโพกหัวด"วยผ"าสีขาวหรือชมพู ส)วนหญิงไทลื้อนิยมสวมเสื้อ ที่เปJนเสื้อที่ไม)มีกระดุมแต)จะสะพาย
เฉียงมาผูกไว"ที่เอวด"านข"าง นุ)งซิ่นลื้อ นิยมโพกศีรษะด"วยผ"าขาว โดยหมู)บ"านไทยลื้อหนองบัว อยู)ที่บ"านหนองบัว ตําบลปาคา
เปJนหมู)บ"านที่มีฝHมือในการทอผ"าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว)า ผ"าลายน้ําไหล ซึ่งเปJนแหล)งใหญ)ที่สุดในจังหวัดน)าน นับเปJน
หัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย นอกจากบ"านหนองบัวจะเปJนหมู)บ"านเก)าแก)ของไทลื้อแล"วยังมีวิหารวัดหนองบัว ซึ่ง
เปJนอาคารศิลปกรรมไทลื้อและภาพเขียนสีฝาผนังที่สมบูรณ!สวยงามที่สุดแห)งหนึ่งในล"านนา ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมที่แสดง
เรื่องราวต)างๆ โดยช)างฝHมือสกุลไทลื้อที่ปจจุบันเหลืออยู)เพียงสองแห)งคือที่วัดภูมินทร!กับที่วัดหนองบัวแห)ง ในบางตอนของภาพ
ยังมีการเขียนภาพวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะการแต)งกายของคนสมัยก)อน แสดงให"เห็นการดํารงชีวิตของผู"คนสมัยก)อน
ผู"วิจัยมีความสนใจในการศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!ของที่ระลึก เปJนการส)งเสริมการท)องเที่ยวของชุมชน เพื่อสร"างเอกลักษณ!เฉพาะถิ่นให"กับชุมชน ยังช)วย
เปJนตัวกลางในการสื่อรายละเอียดของผลิตภัณฑ!สู)ผู"บริโภคเปJนการเผยแพร)วัฒนธรรมอันดีงามได"อีกทางหนึ่ง โดยใช"รูปแบบการ
ตกแต)งแบบร)วมสมัยเปJนแนวทางในการออกแบบ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
2. เพื่ อออกแบบของที่ ระลึ ก โดยใช"อั ตลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต)ง กาย ของชุม ชนไทลื้ อ บ"า นหนองบั ว อํ าเภอท) า วัง ผา
จังหวัดน)าน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม) โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน

สมมุติฐานการวิจัย
กลุ) ม ตั ว อย) า งมี ค วามพึ ง พอใจต) อ ของที่ ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต) ง กาย ของชุ ม ชนไทลื้ อ บ" า นหนองบั ว
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ที่ออกแบบใหม)ทั้ง 3 รูปแบบ

ประโยชนที่คาดวHาจะไดGรับ
1. ทําให"ทราบถึงอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
2. สามารถสื่อถึงอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
3. ได"ของที่ระลึก ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
4. สามารถช)วยส)งเสริมการท)องเที่ยวของชุมชน
5. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม)
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ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตของพื้นที่คือชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.1. ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.2. ศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.3. ศึกษาข"อมูลของที่ระลึก จากกลุ)มที่สัมฤทธิ์ผล
2. ขอบเขตด" า นการออกแบบของที่ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลัก ษณ! เครื่ อ งแต) ง กาย ของชุ ม ชนไทลื้ อ บ" า นหนองบั ว
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
2.1. ศึกษากระบวนการทางด"านออกแบบ
2.2. ศึกษากระบวนการด"านการผลิต
2.3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข"อง
3. ขอบเขตของประชากรและกลุ)มตัวอย)าง
ประชากรที่ใช"ในการวิจัย ได"แก) นักท)องเที่ยวที่เข"ามาชม วิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัด
น)าน ประมาณ 150 คนต)อเดือน
กลุ)มตัวอย)างที่ใช"ในการวิจัย ได"แก) นักท)องเที่ยวที่เข"ามาชม วิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน จํานวน 108 คน ตามตารางของการกําหนดขนาดของกลุ)มตัวอย)างของ Krejcie & Morgan ใช"วิธีการสุ)มตัวอย)าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ตัวแปรต"น คือ ของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต)อรูปแบบผลิตภัณฑ!ของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
ระดับความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชน
ไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน คือ 5 = ระดับมากที่สุด / 4 = ระดับมาก / 3 = ระดับปานกลาง / 2 = ระดับ
น"อย / 1 = น"อยที่สุด

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชGในการวิจัย
1. ของที่ ร ะลึ ก หมายถึ ง ของที่ ร ะลึ ก ประเภทตุ• ก ตา จากวั ส ดุ ป ระเภทดิ น สั ง เคราะห! มี รู ป แบบที่ แ สดงวิ ถี ชีวิ ต
การละเล)น และการแต)งกายของไทลื้อ ที่ใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
เปJนแนวทางในการออกแบบ
2. อัตลักษณ! หมายถึง เครื่องแต)งกาย ที่สามารถบ)งบอกถึงไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ผู"บริโภคประเมินค)าในด"านต)างของผลิตภัณฑ!ของที่ระลึกที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้น
โดย 5 คือระดับมากที่สุด ที่มีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 4.50-5.00, 4 คือระดับมากที่มีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 3.50-4.49, 3 คือระดับปาน
กลาง ที่มีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 2.50-3.49, 2 คือระดับน"อย ที่มีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 1.50-2.49 และ 1 คือระดับน"อยที่สุด ที่มี
ค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 1.00-1.49
4. ชุมชนไทลื้อ หมายถึง หมู)บ"านหนองบัว หมู)ที่5 ตําบลปาคา อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาค"นคว"าเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ!ของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนอง
บัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีจุดมุ)งหมายเพื่อศึกษาหาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของชุมชนไทลื้อ เพื่อออกแบบของที่ระลึก
ให"กับชุมชน และเพื่อหาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม) ทําการศึกษาและรวบรวมข"อมูลจากหลักฐานต)างๆ ที่เปJน
ลักษณะเครื่องแต)งกายที่ใช"ในอดีต จากการบันทึกเรื่องราวของภาพกิจกรรมฝาผนังวัดหนองบัว และจากการสืบถาม เพื่อใช"เปJน
แนวทางในการออกแบบ และทําการออกแบบของที่ระลึก โดยพิจารณาในหลายๆ ด"าน จากทําการสร"างต"นแบบของที่ระลึก
ทําการสอบถามความพึงพอใจต)อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม)กับกลุ)มตัวอย)าง จํานวน 108 คน แล"วนําผลที่ได"มาวิเคราะห!ข"อมูล
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โดยใช"สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด"วยการวิเคราะห!ความแปรปรวนสองทางแบบนอนพาราเมตริกชนิด
การทดสอบแบบฟรีดแมน TWO-WAY ANOVA by Non-parametric Method Friedman เพื่อสรุปผลความพึงพอใจของกลุ)ม
ตัวอย)างที่มีต)อของที่ระลึก

ผลการวิจัย
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย เรื่ อ ง การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! ข องที่ ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต) ง กาย ของชุ ม ชนไทลื้ อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค!ที่ตั้งไว"ดังนี้
3.1. ศึกษาอัตลักษณ!ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
3.1.1. ข"อมูลพื้นฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน จากเอกสารเผยแพร)ข"อมูลของ
หมู)บ"านหนองบัว และจากการสืบถาม สามารถทําการสรุปผลได"ดังนี้
1. บ"านหนองบัว มีแหล)งท)องเที่ยวที่สําคัญ
- วัดหนองบัวเปJนวัดเก)าแก)ประจําหมู)บ"านหนองบัว ลักษณะเปJนวิหารขนาดย)อม รูปทรงเตี้ยแจ" ลักษณะ
อาคารเน"นทางเข"าด"านหน"า โดยสังเกตได"จากการทําขนาดประตูมุขโถงสูงใหญ)และเป7ดโล)ง มีเชิงชายรูปกระจังประดับและใช"
สิงห!คู)ประดับอยู)ข"างประตูวิหารแห)งนี้นับเปJนสถาปตยกรรมแบบไทลื้อ ภายในจะเปJนจิตรกรรมฝาผนัง
- บ"านจําลองไทลื้อ เปJนบ"านต"นแบบของไทลื้อในสมัยโบราณ เปJนสถานที่ใช"สําหรับการศึกษาหาความรู"
เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันในอดีต
- พระธาตุจอมแจ"ง หรือ หนองหยิบ สร"างเมื่อ จ.ศ. 1219 เปJนพระธาตุประจําตําบลปาคา เปJนสถานที่
ประกอบพิธีไหว"สาพระธาตุ
- อนุสาวรีย!เจ"าหลวงเมืองล"า เจ"าหลวงเมืองล"าเปJนผู"นําชาวไทลื้อจากแคว"นสิบสองปนนา
- พิพิธภัณฑ!เรือแข)ง ประกอบด"วยเรือเล็กชื่อ เพชรเมืองล"า และเรือใหญ) ชื่อ เกียรติมงคลทอง
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี บ"านหนองบัวได"ยึดมั่นในจารีตประเพณี ที่ได"ปฏิบัติต)อเนื่องกันมาตั้งแต)สมัย
บรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน คือประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า โดยประเพณีกําเมือง เปJนประเพณีเลี้ยงเทวดา
หลวงและบริวารจะปฏิบัติสืบต)อกันมาทุก ๆ สามปH
- ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อเปJนเอกลักษณ!ของหมูบ) "าน
- วิถีชีวิตการดําเนินชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตของผู"คนในท"องถิ่น เปJนไปอย)างเรียบง)ายตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พึ่งพาอาศัยช)วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดถือตามแนวภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทลื้อ มีความเชื่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่
เปJนเอกลักษณ!ของตนเอง
จากการศึกษาข"อมูลพื้นฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ทําให"ทราบว)าหมู)บ"านหนองบัว
มีแหล)งท)องเที่ยวที่สําคัญ คือ วัดหนองบัว, บ"านจําลองไทลื้อ, พระธาตุจอมแจ"ง,อนุสาวรีย!เจ"าหลวงเมืองล"า, ศูนย!ผลิตและ
จําหน)ายผลิตภัณฑ! OTOP พิพิธภัณฑ!เรือ ส)วนขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติสืบทอดกันมา คือ ประเพณีบวงสรวงดวง
วิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อ ทางด"านศาสนา ส)วนใหญ)นับถือศาสนาพุทธ ส)วนสังคมวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตการดําเนินชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตของผู"คนในท"องถิ่น เปJนไปอย)างเรียบง)ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาอาศัย
ช)วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดถือตามแนวภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทลื้อ มีความเชื่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เปJนเอกลักษณ!ของ
ตนเอง เช) น ภาษาไทลื้ อ หั ต ถกรรม สิ่ ง ทอ ผ" า ทอลายน้ํ า ไหล การแปรรู ป สาหร) า ยน้ํ า จื ด ซึ่ ง ปจจุ บั น ยั ง ดํ า รงคุ ณ ค) า ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได"อย)างครบถ"วนสมบูรณ! โดยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พื้นที่ส)วนใหญ)เปJนที่ราบลุ)มแม)น้ํา
สภาพทางเศรษฐกิจและรายได" ประชากรส)วนใหญ)ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกร

ภาพที่ 1-3 แสดงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ที่มา : วัดหนองบัว
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ภาพที่ 4-5 แสดงการละเลHนของคนในชุมชน ที่มา : วัดหนองบัว

ภาพที่ 6-8 แสดงเครื่องแตHงกายแบบโบราณ ที่มา : วัดหนองบัว
จากการศึกษาในส)วนของการศึกษาข"อมูลพื้นฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน จาก
เอกสารเผยแพร)ข"อมูลของหมู)บ"านหนองบัว สามารถแบ)งออกเปJน 3 ด"าน คือ ด"านที่ 1 การดําเนินชีวิตของของชาวไทลื้อแสดง
ภาพที่ 1-3 ด"านที่ 2 คือการละเล)นของคนในชุมชนตามภาพที่ 4-5 และด"านที่ 3 คือการแต)งกายในอดีตของคนไทลื้อตามภาพที่
6-8 โดยภาพดังกล)าวปรากฏอยู)ภายในวิหารวัดหนองบัว และบริเวณภายในวัด
3.1.2. การศึกษาลวดลายผ"าทอของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
จากการศึกษาในส)วนของการศึกษาลวดลายผ"าทอของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัด
น)านได"นําตัวอย)างลายผ"าทอที่นิยมนํามาถักทอเปJนผ"าซิ่นของไทลื้อในอดีต ได"แก) ผ"าลายดอกจันทร! 8 กลีบ และผ"าลายขอใหญ)
ตามภาพที่ 9-10 ผ"าลายลื้อ และผ"าลายสายย"อยแสดงในภาพที่ 11-12 และผ"าลายดอกกาบ และผ"าลายมุกหมัด ดังแสดงในภาพ
ที่ 13-14

ภาพที่ 9-10 แสดงผGาลายดอกจันทร 8 กลีบ และผGาลายขอใหญH ที่มา : จันทร!สมการทอ
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ภาพที่ 11-12 แสดงผGาลายลื้อ และผGาลายสายยGอย ที่มา : จันทร!สมการทอ

ภาพที่ 13-14 แสดงผGาลายดอกกาบ และผGาลายมุกหมัด ที่มา : จันทร!สมการทอ
3.2. ออกแบบของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
โดยการออกแบบของที่ระลึกใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านเปJนของ
ที่ระลึกประเภทตุ•กตาที่ใช"ดินป<นให"มีรูปแบบที่แสดงวิถีชีวิต การละเล)น และการแต)งกายของไทลื้อ เปJนการถ)ายทอด ศิลปะ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ)า ผู"วิจัยได"นําผ"าทอลายไทลื้อเปJนแนวทางในการออกแบบตามภาพที่ 15-17
3.3. เพื่อหาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม)
การวิ เ คราะห! ข" อ มู ล ความพึ ง พอใจที่ มี ต) อ รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ! ข องที่ ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต) ง กาย
ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านนั้น ได"ทําการประเมินความพึงพอใจจากกลุ)มตัวอย)าง

ภาพที่ 15-17 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
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จากผลของการศึกษาในส)วนของการศึกษาอัตลักษณ!ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ผู"วิจัย
ได"ได"นําการละเล)นพื้นถิ่น วิถีชีวิตของคนในชุมชน และการจําลองการแต)งกาย ของชนเผ)า นํามาถ)ายทอดเปJนของที่ระลึก จากนั้น
ทํา การประเมิ น ผล โดยให" พิจ ารณาตามระดับ ความพึง พอใจ ของกลุ)ม ตัว อย)า งจํา นวน 108 คน โดยทํ าวิ เคราะห! 3 เรื่ อ ง
คือ เรื่องการถ)ายทอดอัตลักษณ! เรื่องของความสวยงาม และเรื่องของการนําวัสดุมาใช" ได"ผลตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขGอมูลพื้นฐานของผูGตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
รายละเอียด
1
เพศ
ชาย
หญิง
2

3

4

5

จํานวน(คน)

รGอยละ

รวม

40
68
108

37.0
63.0
100.0

รวม

25
30
38
15
108

23.1
27.8
35.2
13.9
100.0

รวม

19
60
23
6
108

17.5
55.6
21.3
5.6
100.0

รวม

24
59
20
5
108

22.3
54.6
18.5
4.6
100.0

รวม

9
33
33
9
24
108

8.3
30.6
30.6
8.3
22.2
100.0

ชHวงอายุ
ต่ํากว)า 20 ปH
20-35 ปH
36-50 ปH
มากกว)า 50 ปH
รายไดG
ต่ํากว)า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกว)า 20,000 บาท
การศึกษา
ต่ํากว)ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท)า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาชีพ
หน)วยงานของรัฐ
หน)วยงานของเอกชน
ธุรกิจส)วนตัว
รับจ"าง
นักศึกษา

จากตารางที่ 1 เปJนส)วนที่แสดงค)าแสดงค)าความถี่ และร"อยละ ของเพศ อายุ รายได" การศึกษา และอาชีพ ของกลุ)ม
ตัวอย)าง จํานวน 108 คน ทําให"ทราบว)าเพศหญิง กรอกแบบสอบถามมากกว)าเพศชาย อยู)ในช)วงอายุระหว)าง 36-50 ปH
และมีรายได"เฉลี่ยอยู)ที่ 5,000 – 10,000 บาท ต)อเดือน การศึกษาอยู)ที่ระดับปริญญาตรี อาชีพส)วนมากทํางานให"กับหน)วยงาน
ของเอกชนและประกอบอาชีพส)วนตัว
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหมHทั้ง 3 รูปแบบ (n=108)
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
ลําดับ
รายการ
−
−
S.D
S.D
X
X
1.
การถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอ
ท)าวังผา จังหวัดน)าน
1. 1. องค!ประกอบโดยรวมสามารถสื่อถึงชุมชนไทลื้อ บ"าน
3.28 0.83 3.37 0.87
หนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.2. สีสันของที่ระลึกสามารถสื่อถึงชุมชนไทลื้อ
3.37 0.84 3.45 0.90
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.3.
ลักษณะท)าทางของตัวของที่ระลึกสามารถถ)ายทอด
เรื่องราวของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว
3.70 0.76 3.71 0.79
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
ค)าเฉลี่ยรวม 3.45 0.81 3.51 0.85
2.
พิจารณาทางด"านความสวยงาม
2.1. รูปแบบโดยรวมเหมาะสมกับการเปJนของที่ระลึก
3.51 0.79 3.64 0.78
2.2. ความเหมาะสมขององค!ประกอบโดยรวม
3.55 0.81 3.60 0.85
2.3. ความเหมาะสมของรูปแบบของที่ระลึก
3.44 0.72 3.60 0.78
ค)าเฉลี่ยรวม 3.50 0.77 3.60 0.80
3.
พิจารณาทางด"านวัสดุ
3.1. ความเหมาะสมในการนําวัสดุมาทําของที่ระลึก
3.51 0.81 3.69 0.90
3.2. ความเหมาะสมของวัสดุตัวครอบของที่ระลึก
3.58 0.81 3.67 0.81
3.3. วัสดุที่นํามาใช"สร"างความสนใจให"กับนักท)องเที่ยว
3.52 0.83 3.68 0.90
3.4. ขนาดของที่ระลึกสะดวกต)อการนําพา
3.50 0.80 3.66 0.86
ค)าเฉลี่ยรวม 3.52 0.81 3.67 0.87
ผลรวมคHาเฉลี่ย 3.49 0.79 3.59 0.84

รูปแบบที่ 3
−
S.D
X

3.19

0.84

3.26

0.88

3.64

0.83

3.36

0.85

3.49
3.46
3.37
3.44

0.72
0.86
0.90
0.83

3.36
3.37
3.26
3.43
3.36
3.38

0.93
0.88
0.99
1.01
0.95
0.88

จากตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบพบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อทางด"านการถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านในรูปแบบที่ 2 มากกว)า รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.45(0.81),
3.51(0.85), 3.36(0.85) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาทางด"านความสวยงามมีความพึงพอใจต)อรูปแบบที่ 2 มากกว)ารูปแบบที่ 1 และ
รูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.50(0.77), 3.60(0.80), 3.44(0.83) ตามลําดับ และด"านพิจารณาทางด"านวัสดุมีความพึงพอใจต)อ
รูปแบบที่ 2 มากกว)า รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.52(0.81), 3.67(0.87), 3.36(0.95) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคHาเฉลี่ยเลขคณิต สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคHาเฉลี่ยอันดับ ของรูปแบบทั้ง 3
−
รูปแบบ
SD
Mean Rank
การแปรผล
X
รูปแบบ 1
3.49
0.79
1.91
พึงพอใจระดับมาก
รูปแบบ 2
3.59
0.84
2.45
พึงพอใจระดับมาก
รูปแบบ 3
3.38
0.88
1.64
พึงพอใจระดับปานกลาง
n=108, Chi-Square=49.963, df=2, Asymp. Sig.= .000 (Friedman Test)
จากตารางที่ 3 ผลของการเปรียบเทียบระหว)างรูปแบบของการถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอ
ท)าวังผา จังหวัดน)าน พบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อรูปแบบที่ 2 แตกต)างจาก รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย
3.49(0.79), 3.59(0.84), 3.38(0.88) ตามลําดับ
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อภิปรายและขGอเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห!การออกแบบของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอ
ท)าวังผา จังหวัดน)าน มีดังนี้
ชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีแหล)งท)องเที่ยวที่สําคัญ คือ วัดหนองบัว บ"านจําลองไทลื้อ
พระธาตุ จ อมแจ" ง อนุ ส าวรีย! เ จ" า หลวงเมื อ งล" า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ! เ รื อ มี ข นบธรรมเนี ย มประเพณี ปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มา คื อ
ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อ มีความเชื่อศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ที่ เ ปJ น เอกลั ก ษณ! ข องตนเอง เช) น ภาษาไทลื้ อ หั ต ถกรรม สิ่ ง ทอ ซึ่ ง ปจจุ บั น ยั ง ดํ า รงคุ ณ ค) า ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
ได"อย)างครบถ"วนสมบูรณ! ลวดลายของผ"าทอที่มักปรากฏอยู)บนเครื่องแต)งกายของคนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน คือ ลายน้ําไหล ลายดอกกาบ ลายมุกหมัด ลายลื้อ ลายสายย"อย ลายดอกจันทร! 8 กลีบ และ ลายขอใหญ)
หากใช" อั ต ลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต) ง กาย มาเปJ น ส) ว นหนึ่ ง ในการออกแบบของที่ ร ะลึ ก ทํ า ให" ท ราบว) า ผู" บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจ
ในการละเล)นพื้นถิ่น การแต)งกาย และการนําวิถีชีวิตมาเปJนตัวกลางในการถ)ายทอดเรื่องราว ตามลําดับจากมากไปหาน"อย
ผลของการวิ จัย สอดคล" อ งกั บงานวิ จัย ของ อมรรั ตน! อุ ด มเรือ งเกี ยรติ (2546) เรื่ อ งการสื่ อสารและกระบวนการ
ถ)ายทอดทางวัฒนธรรม เพื่อสร"างอัตลั กษณ! ของชุมชนเกาะเกร็ด สอดคล" องกั บผลวิจัย ที่ว)า อัต ลักษณ!จากสามารถเปJ น
สื่ อ กลางในการเชื่ อ มโยงกลุ) ม คนรุ น เก) า และรุ) น ใหม) ในการสื บ ทอดทางวั ฒ นธรรม เกิ ด การเรี ย นรู" ร ะหว) า งคนในชุ ม ชน
ก)อให"เกิดเครือข)ายของการสื่อสารเกิดขึ้น ส)วนการศึกษางานวิจัยของสิริธัญญ! ศิริพันธ!บุปผา (2551) เรื่องแนวทางการพัฒนา
และส) ง เสริม การท) องเที่ ย ว เพื่อ สะท" อนอั ตลั กษณ! จั งหวั ดกํ า แพงเพชร สอดคล" องในเรื่อ งของการนํ า ผ"า ทอร) วมกั บวั ส ดุ
สามารถช) ว ยให" ผู" บ ริ โ ภคมี ค วามสนใจผลิ ต ภั ณ ฑ! ข องที่ ร ะลึ ก จากนั้ น ทํ า การศึ ก ษางานวิ จั ย ของเกศกนก ชุ) ม ประดิ ษ ฐ!
และจิราพร ขุนศรี (2549) เรื่องอัตลักษณ!และภาพลักษณ!ของจังหวัด เชียงราย สอดคล"องกับผลการวิจั ยทางด"านการรับ รู"
ภาพลักษณ!ของนักท)องเที่ยวที่ว)าชาวต)างชาติไม)สามารถรับรู"เรื่องราว ลักษณะของภาพลักษณ! วิถีชีวิต ได"เหมือนกับนักท)องเที่ยว
ชาวไทย สรุ ป คื อ การออกแบบของที่ ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลั ก ษณ! ข องชุ ม ชนต" อ งคํ า นึ ก ถึ ง กลุ) ม ลู ก ค" า ชาวไทย เปJ น หลั ก
และยังศึกษางานวิจัยของ อรุณวรรณ ตั้งจันทร (2554) เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ!ของฝากของที่ระลึกจากผ"าปกชาวเขาเผ)าม"ง
ตํ า บลเข็ ก น" อ ย อํ า เภอเขาค" อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ! สอดคล" อ งในเรื่ อ งของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! ที่ ต" อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความงาม
ความเหมาะสม ภายใต" ขั้ น ตอนการสร" า งสรรค! ผ ลิ ต ภั ณ ฑ! โดยการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! ชุแ ต) ง อาหารที่ ทํ า มาจากผ" า ทอนั้ น
ในส)วนของการออกแบบให"คํานึงถึงลวดลายผ"าที่เปJนอัตลักษณ!ของกลุ)มและต"องให"มีความเหมาะสมกับกลุ)มเปiาหมาย อายุ เพศ
ช) ว งอายุ และอาชี พ ด" ว ย เพื่ อ ให" มี ค วามเหมาะสมกั บ ความต" อ งการของกลุ) ม ผู" บ ริ โ ภค และผ" า ที่ นํ า มาใช" ต" อ งสามารถ
ทําความสะอาดและดูแลรักษาง)าย สามารถสร"างความสวยงาม สื่อถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต
จากการศึ กษาเรื่อ งการออกแบบของที่ ร ะลึ ก โดยใช" อัต ลั กษณ!เ ครื่ อ งแต)ง กาย ของชุม ชนไทลื้ อ บ"า นหนองบั ว
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ผู"วิจัยได"ทําการรวบรวมข"อมูลเพื่อใช"วิเคราะห! ทางด"านต)างๆ และเปJนแนวทางในการหาอัตลักษณ!
เครื่องแต) งกายของคนในชุม ชน ทําการออกแบบโดยคํา นึงถึงเรื่ องการถ) ายทอดอัต ลักษณ! ความสวยงาม และเรื่องของ
การนําวัสดุมาใช" โดยใช"แนวคิด Contemporary ethnic style เปJนแนวทางหลักในการออกแบบ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!
ของที่ระลึกเปJนการส)งเสริมการท)องเที่ยว เปJนตัวกลางในการสื่อรายละเอียดของผลิตภัณฑ!สู)ผู"บริโภคเปJนการเผยแพร)วัฒนธรรม
ของชุมชนไทลื้อ
ข"อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ รูป แบบของที่ ระลึ ก ที่ทํ า การออกแบบและพั ฒ นาขึ้ น สามารถใช" วั ส ดุ เทคโนโลยี
ให"เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และควรคํานึงถึงการถ)ายทอดให"กับชุมชนในหลายๆ ด"าน ไม)ว)าจะเปJน
ความพร"อมของการรวมกลุ)ม การผลิต และช)องทางการจัดจําหน)ายด"วย และหากออกแบบของที่ระลึกตามเทศกาลต)างๆ
เช)น แข)งเรือประเพณี การบรวงสรวงเจ"าหลวงเมืองล"า จะทําให"เพิ่มความคล)องของสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน และยังสามารถ
สร"างความทรงจําให"กับนักท)องเที่ยว
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