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The Wisdom in Production and Development of Khomapastr Fabrics 
Product: Case Study of Khomapastr Fabric Shop in Hua-Hin,  

Prachuap-Khiri Khan Province 
 

Thanaphon Kanlaya1 
Nitaya Kulsri2 

Sunee Kamnuansin3  

 
ABSTRACT 
   The objective of this study are to study the local wisdom on 
Khomapastr fabrics manufacturing together with product development and 
distribution of Khomapastr fabrics shop in Hua-Hin, Prachuap-Khiri Khan province. 
 According to the qualitative reseach, in-dept interview the key informants i .e. the 
manager of Khomapastr fabrics shop in Hua Hin branch and manufacturing staff 
from different divisions, the gathering information was synthesized for content 
analysis.   
   The result of the study indicates that Khomapastr fabrics  
manufacturing process has to use the local wisdom in every steps start from 1) 
choosing the raw material 2.  preparing the fabrics before printing 3 )  printing the 
pattern the sub steps as follows :  designing transferring the pattern onto printing 
box, mixing the colors and printing pattern on the fabrics 4)  soaking the softener 
and oily liquid 5)  drying fabrics 6)  dry ironing. Moreover, the manufacturing staff  
ageing ranging  from seniors to  the youth will reflect the knowledge has been 
transferred from those who have high knowledge, expertise  and experience to 
the lesser. Khomapastr fabrics shop continue develops more  distribution channel 
to provide the options and convinience to its costomers. 
 
Keywords:  Wisdom, Production and Product Development, Khomapastr Fabrics 
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อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
ธนพร กัลยา1  
นิตยา กุลศร2ี  

สุนี คํานวลศิลป3 

 
บทคัดยอ 

  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภูมิปญญาการผลิตผาโขมพัสตรและการพัฒนา
ผลิตภัณฑผาโขมพัสตรและการจัดจําหนาย ของรานโขมพัสตรสาขาอํา เภอหัวหิน จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูจัดการ
รานโขมพัสตร สาขาอําเภอหัวหิน และพนักงานฝายผลิตผาโขมพัสตรแผนกตาง ๆ นําขอมูลทํา
การสังเคราะหและวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา  

  ผลการวิจัย พบวา การผลิตผาโขมพัสตร จะตองใชภูมิปญญาในทุก ๆ ข้ันตอน ต้ังแต 
1) การเลือกวัตถุดิบ 2) การเตรียมผากอนพิมพ 3) การพิมพลาย ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนยอย คือ  
การออกแบบ การถายลายลงกลองพิมพ การผสมสีและการพิมพลายลงผา 4) การแชนํ้ายาน่ิมและนํ้ายา
มัน 5) การอบผา และ 6) การรีดแหง พนักงานฝายผลิตจะมีชวงวัยต้ังแตวัยสูงอายุไปจนถึงวัยหนุมสาว 
สะทอนใหเห็นถึงการถายทอดภูมิปญญาการผลิตผาโขมพัสตรจากผูท่ีมีความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณสูงสูผูที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณนอยกวา รานโขมพัสตรยังมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑผาโขมพัสตร เพ่ือสรางความหลากหลายของสินคา และตอบสนองความตองการของลูกคาได 
อีกทั้งยังพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย เพ่ือสรางทางเลือกใหกับลูกคาและอํานวยความสะดวกสบาย
ใหกับลูกคามากข้ึน 
 
คําสําคัญ : ภูมิปญญา, การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ, ผาโขมพัสตร 
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3 อาจารย ดร., สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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บทนํา 
  ผาเปนหน่ึงในปจจัยสี่ที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยมีการนําผามาใช

ประโยชนในดานตาง ๆ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และก็ไดพัฒนารูปแบบการผลิต เทคนิค การวาด
ลวดลาย การยอมสีผา เพ่ือใหตรงตามโอกาสและความตองการในการใช ในกระบวนการพัฒนาเหลาน้ี
อาศัยการคนควา ศึกษา และทดลองสืบตอกันมาตลอดชั่วชีวิตของคนรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง จึงเกิดเปน
ผลงานที่มีเอกลักษณของแตละกลุมชนเปนพัฒนาการที่ยาวไกล (Wiboon Leesuwan, 1987) 

  ผาถือเปนสื่อสะทอนใหเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนรสนิยมในการแตง
กายของคนไทยไดเปนอยางดีนับต้ังแตอดีตสืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ในสมัยโบราณการแตงกายของ
บุคคลเปนสิ่งซึ่งสามารถใชเปนเครื่องบงชี้ไดถึงสถานะและชนชั้นของบุคคลในสังคม ผาบางชนิดเปนของ
ที่ใชไดเฉพาะพระมหากษัตริยและเจานายชั้นสูงโดยมีการออกกฎหมายและระเบียบแบบแผนกําหนดไว
อยางเครงครัด ในจํานวนน้ีผาพิมพนับเปนผาที่มีความสําคัญมากชนิดหน่ึงซึ่งไดเขามามีบทบาทอยางสูง
ตอวัฒนธรรมการแตงกายของคนไทย ผาพิมพบางประเภท เชน ผาพิมพลายบางอยางจะตองเปนของ
หลวงพระราชทานเทาน้ัน ไมสามารถที่บุคคลทั่วไปจะซื้อมาใชเองได (Krisada Pinsri and others, 
1993) 

  ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีผาพ้ืนเมืองชื่อวาผาโขมพัสตรท่ีมีความ
วิจิตรงดงาม ถาหากไดมาเที่ยวหัวหินจะเห็นชาวบานนําผาโขมพัสตรมาตัดเย็บเปนเสื้อผาเพ่ือใชนุงหมใน
ชีวิตประจําวัน ผาโขมพัสตร ซึ่งโขมแปลวาละเอียด และพัสตรแปลวาผา ดังน้ันโขมพัสตร จึงแปลวา ผา
ที่ละเอียดอยางย่ิง (Naphatsorn Sriwilas , 2018) โดยมีตนกําเนิดมาจากรานโขมพัสตร ซึ่งเปนแหลง
ผลิตและแหลงจัดจําหนายที่สําคัญ ผาโขมพัสตรมีความเปนเอกลักษณเฉพาะที่ทําดวยมือทุกข้ันตอนซึ่ง
แตละข้ันตอน ตองใชภูมิปญญาต้ังแตการวาดลาย การพิมพลายและการผสมสี และปจจุบันไดมีการแปร
รูปเพ่ือสรางความหลากหลายและดึงดูดใหคนสนใจใชผลิตภัณฑผาโขมพัสตรมากข้ึน อาทิ ออกแบบ
ลวดลายใหดูทันสมัย นําผาโขมพัสตรมาตัดเย็บเปนเสื้อผา ปลอกหมอน กระเปา หมวก ตุกตา เปนตน 
ซึ่งผาโขมพัสตรก็ถือเปนภูมิปญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและสามารถเปนธุรกิจที่สรางรายได 

จากที่กลาวทําใหผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาภูมิปญญาการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑผา
โขมพัสตรเพ่ือเปนการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา การผลิตและการพัฒนาผาโขมพัสตร 
เผยแพรใหกับคนที่สนใจ สงเสริมการอนุรักษใหสามารถนําไปใชประโยชนเปนความรูในการสืบทอดการ
ผลิตผาโขมพัสตรที่เปนเอกลักษณของทองถ่ินอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือศึกษาภูมิปญญาการผลิตผาโขมพัสตร 
  2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑผาโขมพัสตรและการจัดจําหนาย 
 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดกลุมเปาหมายในการศึกษาแบบเจาะจง 

โดยเก็บขอมูลจากผูจัดการรานโขมพัสตร สาขาอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ คือคุณพีรดนย สม
เทพ และพนักงานฝายผลิตแผนกตาง ๆ รวมทั้งหมด 10 คน มีวิธีการเก็บขอมูลดังน้ี 
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  ขอมูลปฐมภูมิ 
  ผูศึกษาไดกําหนดแนวคําถามเพ่ือใชประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูให

ขอมูลหลัก โดยต้ังแนวคําถามใหครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา และใชวิธีสังเกตแบบไมมีสวนรวมใน
กระบวนการผลิตผาโขมพัสตรจากพนักงานแตละแผนก เชน การผสมสี การยอมผา การรีดผา การทํา
กลองพิมพลาย การพิมพลาย และการจัดจําหนาย เปนตน รวมไปถึงยังไดชมลวดลายตาง ๆ ของผาโขม
พัสตรดวย นอกจากน้ันผูศึกษายังไดมีการจดบันทึกและใชเครื่องบันทึกเสียง บันทึกขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญ
ระหวางการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม รวมไปถึงไดใชอุปกรณถายภาพ 
บันทึกภาพสําคัญตาง ๆ  

  ขอมูลทุติยภูมิ 
  ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเรื่องของแนวคิด

เกี่ยวกับภูมิปญญา แนวคิดเกี่ยวกับการการพัฒนาและความเปนมาของผาโขมพัสตร โดยรวบรวมจาก
หนังสือ ตํารา และบทความวิจัย ทั้งจากหองสมุดและจากสื่ออินเทอรเน็ต 
   การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีไดจากขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ  
มาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่จะศึกษา คือ การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑผา
โขมพัสตรและการจัดจําหนาย จากน้ันจึงเขียนสรุปผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาความในแตละประเด็น
การศึกษา และตรวจสอบความครบถวนของขอมูลอีกครั้ง โดยใชระยะเวลาในการศึกษา ต้ังแตเดือน
สิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้นเปนเวลา 4 เดือน 
 
ผลการวิจัย 

  ผาโขมพัสตรเปนผาที่ใชภูมิปญญาในการผลิตท่ีทําดวยมือทุกในทุกข้ันตอน และมี
การนําเทคโนโลยีมาผสมผสานในการผลิต เพ่ือใหไดผาโขมพัสตรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในการผลิต 
รวมไปถึงยังมีการพัฒนาผาโขมพัสตรในดานตาง ๆ เชน ลวดลาย หรือการสรางผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ข้ึนมา 
แตจะยังคงเอกลักษณของผาโขมพัสตรไว ซึ่งทําใหผาโขมพัสตรมีความแตกตางจากผาท่ัวไป สามารถ
สรุปผลการวิจัยโดยแบงเปน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังน้ี 
    ภูมิปญญาการผลิตผาโขมพัสตร 
   ภูมิปญญาในการผลิตผาโขมพัสตรสะทอนใหเห็นในทุกข้ันตอนการผลิตต้ังแตการ
เลือกวัตถุดิบมาใช การเตรียมผากอนพิมพลาย การพิมพลาย ซึ่งในการพิมพลายน้ัน จะประกอบไปดวย
ข้ันตอนยอย คือ การออกแบบลาย การถายลายลงกลองพิมพ การผสมสี และการพิมพลายลงบนผา 
นอกจากน้ียังมีการแชนํ้าน่ิม นํ้ายามัน การอบผา และการรีดแหง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1. การเลือกวัตถุดิบ  
  การเลือกวัตถุเปนข้ันตอนที่ตองใชภูมิปญญาในการเลือกสีและชนิดของผา  

ภูมิปญญาในการเลือกวัตถุดิบจะถูกถายทอดจากเจาของรานโขมพัสตรสูพนักงานรุนตอรุ น เพ่ือใหได
วัตถุดิบหลักที่ตรงตามวัตถุประสงคที่จะใชงาน  ซึ่งผาท่ีรานโขมพัสตรเลือกใช ประกอบไปดวย  
ผาแคนวาส ผาโทเร คอตปอปปลิ้น ผาคอตตอน 100% ผาดิบ และสีที่เลือกใช แบงออกเปน 2 ประเภท 
คือสีที่ใชยอมผา ไดแก สีรีแอคทีฟ จะใชยอมผาคอตตอน 100% เพ่ือใหไดผาสีโทนสวาง และสีแวตจะใช
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ยอมผาทุกประเภท เพ่ือใหไดผาสีโทนทึบ สีที่ใชสําหรับพิมพผา ประกอบไปดวย สีนํ้า จะใชพิมพผา
คอตตอน 100% และสีนํ้ามัน จะใชสําหรับพิมพผา ผาแคนวาส ผาโทเร ผาปอปปลิ้น และผาดิบ 

   2. การเตรียมผากอนพิมพลาย  
  การเตรียมผากอนพิมพลายความสําคัญเปนอยางมาก โดยจะตองอาศัยภูมิปญญา

จากผูที่มีความรู ความสามารถ เพราะจะเปนการทําความสะอาดผาเพ่ือใหไดผาที่สะอาดกอนพิมพ และ
ทําใหสีติดคงทนมากย่ิงข้ึน โดยรานโขมพัสตรจะทําความสะอาดผาดวยนํ้ายาทําความสะอาดกอน 
หลังจากน้ันจะนําผามายอมสีตามที่ตองการ ซึ่งการยอมสีผาของรานโขมพัสตรจะแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก การยอมผาแบบสีรีแอคทีฟ และการยอมผาแบบสีแวต หลังจากยอมผา ผาท่ีไดจากการ
ยอมทั้งสองประเภทจะยับและยนจึงจําเปนตองนําผามารีด เพ่ือใหผาเรียบกอนที่จะนําผามาพิมพ จึงจะ
ทําใหงายตอการพิมพลายและไดลายที่ตรงตามแบบพิมพ 

  3. การพิมพผา 
  ข้ันตอนการพิมพผาถือไดวาเปนข้ันตอนหลักของการผลิต ซึ่งข้ันตอนน้ีจะตองใชภูมิ

ปญญาที่สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน เปนภูมิปญญาที่ทําดวยมือและตองอาศัยบุคคลที่มีความรูและความ
ชํานาญ เน่ืองจากการพิมพผาของรานโขมพัสตรจะใชเครื่องมือที่สรางข้ึนเอง อาทิ กลองพิมพลาย หมุด
ยึดกลองพิมพ ไมคาดสี เปนตน และที่สําคัญตองใชความสามารถในการออกแบบลายใหไดลายท่ีเปน
เอกลักษณและคงความเปนโขมพัสตร พรอมทั้งปรับเขากับยุคสมัยได  

  การพิมพลาย จะเริ่มตนดวยการออกแบบลาย โดยจะมีผูออกแบบลายต้ังแตวัย
สูงอายุไปจนถึงวัยหนุมสาวแสดงใหเห็นถึงการถายทอดภูมิปญญาดานการออกแบบลายของรานโขม
พัสตร หลังจากออกแบบลายเรียบรอยแลว ก็จะไปสูข้ันตอนการถายลายลงกลองพิมพ เพ่ือใหไดกลอง
พิมพสําหรับพิมพลายลงบนผา หลังจากถายลายลงกลองพิมพเรียบรอยแลว ก็จะไปสูข้ันตอนการผสมสี 
ซึ่งรานโขมพัสตรจะผสมสีโดยใชแปงผสมสีและแมสีเปนหลัก หลังจากผสมสีเรียบรอยแลว ก็จะไปสู
ข้ันตอนการพิมพลายลงบนผา โดยรานโขมพัสตรจะใชพนักงานที่มีความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณในการพิมพลาย ซึ่งการพิมพลายจะเปนข้ันตอนที่สําคัญมากของการผลิตผาโขมพัสตร และ
จะตองใชภูมิปญญาอยางมากในการทํา เพราะจะเปนข้ันตอนที่ทําดวยมือทั้งหมดโดยไมมีเครื่องจักรเขา
มาชวยผอนแรง เมื่อพิมพลายเสร็จเรียบรอยแลวก็จะนําผาที่ไดมาอบดวยความรอน เพ่ือใหสีที่พิ มพติด
กับเน้ือผา 
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ภาพที ่1 ตักสีลงกลองพิมพ ภาพที ่2 การคาดสี 
                                         
 

 
  4. การแชนํ้ายาน่ิมและน้ํายามัน  
  การแชนํ้ายาน่ิมและนํ้ายามันจะแชหลังจากพิมพลายเสร็จแลว เพ่ือใหผามีความน่ิม

และมีความมัน โดยผาโขมพัสตรที่พิมพดวยสีนํ้าจะตองนําผาท่ีไดมาตมกอน 2-3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 
ถึง 1ชั่วโมง เพ่ือใหสีสวนเกินที่ติดกับผาหลุดออกมา จากน้ันจะแชนํ้ายาน่ิมและนํ้ายามัน ประมาณ 1 
ชั่วโมง และผาท่ีพิมพดวยสีนํ้ามัน สามารถนําไปแชนํ้ายาไดเลย 

  5. การรีดอบผา  
  รานโขมพัสตรจะนําผาที่ไดหลังจากแชนํ้ายาน่ิมและนํ้ายามันไปอบด วยเครื่องอบ

ขนาดใหญท่ีอุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส เพ่ือใหผาแหง  
  6. การรีดแหง 
   การรีดแหงเปนข้ันตอนสุดทายของการผลิตผาโขมพัสตร เพ่ือใหไดผาท่ีเรียบ พรอม

จัดจําหนาย 
  การพัฒนาผลิตภัณฑผาโขมพัสตรและการจัดจําหนาย 

  การพัฒนาผลิตภัณฑผาโขมพัสตร จะประกอบไปดวย การพัฒนารูปแบบลายผา 
การพัฒนาผลิตภัณฑและการจัดจําหนาย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
   1. การพัฒนารูปแบบลายผา  
   ผาโขมพัสตรนับเปนผาที่มีลวดลายหลากหลาย ซึ่งทุกลวดลายมีความประณีตและ
งดงาม อาทิ ลายไทย ซึ่งเปนลายด้ังเดิมของรานโขมพัสตร ตอมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปก็ไดมี
ลวดลายเพ่ิมข้ึน โดยการนําลายไทยมาประยุกตใหเขากับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และยังคิด
ออกแบบลวดลายที่ทันสมัยมากข้ึนและปรับใหเปนที่ดึงดูดของคนสมัยใหม ทําใหปจจุบันรานโขมพัสตร
มีจํานวนลายผา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ลายไทย ลายประยุกต และลายประจําทองถ่ินหัวหิน 
รวมทั้งสิ้นกวา 1,400 ลาย 
    1.1 ลายไทย  

   ลายไทยจะเปนลายที่คงเอกลักษณความเปนไทย ซึ่งจะสะทอนถึงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งวรรณคดีของไทย และลายที่ถือวาเปนจุดเดนของผาโขมพัสตรก็คือ ลายพระ
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ภาพที ่3 ลายพระเก้ียว 
ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 

 

ภาพที ่4 ลายดอกโปยเซียน 
ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 

 

ภาพที ่5 ลายหงสบนใบบอน 
ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 

 

ภาพที ่6 ลายปชวด 
ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 

 

ภาพที ่7 ลายปกุน 
ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 

 

ภาพที ่8 ลายแพะเรขาคณิต 
ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 

 

เก้ียว ซึ่งเปนลายของเครื่องทรงรัชกาลที่ 4 และลายไทยอื่น ๆ เชน ลายหนุมาน ลายดอกไมไทย ลายวัด 
ลายชาวนา ลายบานทรงไทย ลายผีเสื้อ ลายปลา ลายหัวโขน ลายแตงโม ลายใบไม ลายโขมพัสตร เปน
ตน 

 

                 
                            

 
 

 
  1.2 ลายประยุกต  

    ลายประยุกตเปนลายที่ออกแบบใหมีความทันสมัยมากข้ึน โดยจะ
ประยุกตใหเขากับสถานการณในปจจุบัน และเหตุการณตาง ๆ ในรอบป ในการออกแบบลายประยุกต
น้ันจะมีทั้งการนําลายไทยที่มีอยูแลว มาเพ่ิมเติมหรือออกแบบใหเปนที่ดึงดูดและมีความนาสนใจมากข้ึน
กวาลายไทยธรรมดา อีกทั้งยังมีการออกแบบลายข้ึนมาใหมเพ่ือปรับใหเขากับกลุมลูกคาทุกเพศ ทุกวัย 
เชน ลายประจําปนักษัตร ลายชุดประชาติของอาเซียน ลายดอกไมเมืองหนาว ฯลฯ 

 

                  
              
 

 
 
  1.3 ลายประจําทองถ่ินหัวหิน  

    ลายประจําทองถ่ินหัวหินเปนลายที่สะทอนถึงวิถีชีวิตของชาวหัวหิน รวม
ไปถึงสถานที่สําคัญตาง ๆ ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณของหัวหิน อาทิ 
ลายสะดือทะเล ลายตลาดฉัตรไชย ลายเปลือกหอย เปนตน 
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ภาพที ่9 ลายตลาดฉัตรไชยและ
ทะเลหัวหิน 

ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 
 

ภาพที ่10 ลายเปลือกหอย 
ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 

 

ภาพที ่11 ลายสะดือทะเล 
ที่มา เพจ Khomapastr 

Fabrics 
 

ภาพที ่12 เซตกระเปา
อเนกประสงค 

ภาพที ่13 เสื้อคลุม 
แขนยาว 

 

ภาพที ่14 เซตวันวาเลนไทน 
ที่มา เพจ Khomapastr Fabrics 

 

                                                        
 
 
 
 
 
   2. การพัฒนาผลิตภัณฑผาโขมพัสตร 

   เดิมโรงงานผาโขมพัสตรจะผลิตผาโขมพัสตรชนิดเดียวคือ ผาชิ้น ซึ่งผาชิ้นคือผาผืน
ขนาดใหญท่ีทางรานขายเปนหลา ตอมาเมื่อความตองการของลูกคาเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รานโขมพัสตร
จึงสรางผลิตภัณฑจากผาโขมพัสตรเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือสรางทางเลือกใหกับ
ลูกคา เปนผลิตภัณฑที่ตัดเย็บสําเร็จ เชน กระเปา เสื้อสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตุกตา หมวก และยังมี
การจัดเซตผลิตภัณฑเพ่ือดึงดูดความสนใจลูกคาในโอกาสสําคัญตาง ๆ เชน เซตวันวาเลนไทน เปนตน 

                                            
  

  
 
  3. การจัดจําหนาย 
  ชองทางการจัดจําหนาย การกําหนดราคาผาโขมพัสตร และการสงเสริมการตลาด  

มีรายละเอียด ดังน้ี 
   3.1 ชองทางการจัดจําหนาย 
   รานโขมพัสตรจะมีการกระจายสินคาและเพ่ิมกลุมเปาหมาย โดยเพ่ิมชอง

ทางการจัดจําหนายผาโขมพัสตรใหกับลูกคาไดสะดวกมากข้ึน โรงงานผลิตและจัดจําหนาย จะต้ังอยูที่ 
ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในบริเวณ Villa Market อยูติดกับโรงพยาบาลซาน
เปาโล สาขาที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 สาขา ไดแก สาขาสํานักงานใหญของโขมพัสตร  
ซึ่งต้ังอยูที่ ถนนนเรศ ติดกับสถานีตํารวจบางรัก , รานโขมพัสตร และโขม สาขาสุขุมวิท Miracle Mall 
ต้ังอยูที่ ถ.สุขุมวิท ซอย 41 ใกลกับ Tops Supermarket นอกจากน้ีรานโขมพัสตรยังเพ่ิมชองทางการ
ติดตอตาง ๆ ไดแก Facebook ชื่อ เพจ Khomapastr Fabrics, Line ID: Khomapastr และ Instagram 
ชื่อ Khomapastr_ig 
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 3.2 การกําหนดราคาผาโขมพัสตร 
   ผาโขมพัสตรเปนผาท่ีมีราคาแพง ทําใหลูกคาสวนใหญมีคานิยมวา ถาหาก

ไดสวมใสหรือใชผาโขมพัสตรจะเปนคนที่มีฐานะ ทางรานโขมพัสตรจะต้ังราคาโดยคํานึกถึงตนทุนและ
คุณภาพของสินคาเปนหลัก โดยจะมีผาหลากหลายรูปแบบ ผาชิ้นจะขายในราคาเริ่มตนที่หลาละ 380 
บาท สวนลายพระเก้ียว ซึ่งจะมีราคาแพงที่สุดในราน เพราะเปนลายเครื่องทรงของรัชกาลที่ 4 จะขาย
ยกผืน ราคาผืนละ 2,500 บาท และผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กระเปา หมอน เครื่องแตงกาย ตุกตา ผาคลุม
ไหล และผลิตภัณฑอื่น ๆ อีกหลายชนิด จะมีราคาขายต้ังแต 150 บาท ข้ึนไป ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ
และขนาดของผลิตภัณฑน้ัน ๆ  

  3.3 การสงเสริมการตลาด 
   เรื่องของการสงเสริมการตลาด ทางรานโขมพัสตรจะใชกลยุทธการลด

ราคาสินคาแตละสาขา เพ่ือใหลูกคาแตละพ้ืนที่ไดสิทธิประโยชนในการซื้อสินคาในราคาที่ถูกลง และยัง
เปนการกระตุนยอดขายใหกับทางรานอีกดวย นอกจากน้ันยังมีการทําบัตรสมาชิกแกลูกคาที่สนใจสมัคร 

 
สรุปและอภิปรายผล 

  ผาโขมพัสตรเปนผาพ้ืนเมืองของ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนผา
ทองถ่ินของเมืองหัวหินมาอยางชานาน ทุกข้ันตอนในการผลิตจะใชภูมิปญญาเปนหลัก และยังคงความ
ประณีตที่ทําดวยมือพรอมทั้งผสมผสานไปกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขาชวยในข้ันตอนของการถาย
ลายลงกลองพิมพ การผสมสี การซักรีด และการอบผา แตเทคโนโลยีที่เขามาน้ันจะไมทําลายภูมิปญญา 
เพราะเทคโนโลยีจะเขามาชวยเพียงแคผอนแรง และลดระยะเวลาในการผลิตเทาน้ัน การผลิตในทุก
ข้ันตอนยังตองใชภูมิปญญา ซึ่งประกอบไปดวยความรู ความชํานาญและประสบการณของพนักงานทุก
คน  

  ในอดีตคนทั่วไปจะมีทัศนคติตอผาโขมพัสตรวาเปนผาของชนชั้นสูง เน่ืองจากผู
คิดคนและผลิตในยุคเริ่มตน คือ พระวรวงศเธอ พระองคเจาบวรเดช และหมอมเจาหญิงผจงรจิตร กฤดา
กร ผูคนจึงไมกลาท่ีจะมาใชผาโขมพัสตร ทําใหโขมพัสตรเปนผาท่ีนิยมใชกันเพียงชนชั้นสูง และเน่ืองจาก
ผาโขมพัสตรใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมไปถึงมีข้ันตอนการผลิตท่ีพิถีพิถันและประณีต สงผลใหผา       
โขมพัสตรมีราคาแพง ตอมาทางรานโขมพัสตรจึงไดคิดออกแบบลวดลาย และผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือให
ผาโขมสพัสตรสามารถใชสอยไดกับทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้น ทําใหสามารถเปลี่ยนความคิดของคน
ทั่วไปที่มีตอผาโขมพัสตรได และดวยความสวยงามของผาโขมพัสตรจึงทําใหเปนแบรนดผาไทยที่ดึงดูด
ความสนใจของผูคนมากมาย ทั้งคนในทองถ่ินและนักทองเที่ยว นอกจากน้ันยังเกิดการบอกตอจนทําให
ผาโขมพัสตรเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงมากย่ิงข้ึน โดยผาโขมพัสตรจะมีความแตกตางจากผาชนิดอ่ืนใน
ดานของลวดลายที่เปนเอกลักษณเฉพาะบงบอกถึงความเปนโขมพัสตร 

  รานโขมพัสตรยังมองไปถึงอนาคตที่ตองการจะขยายตลาดผาโขมพัสตรไปยัง
ตางประเทศ โดยมีการพัฒนาผาโขมพัสตรอยางตอเน่ืองทั้งในดานลวดลาย ผลิตภัณฑตาง ๆ ของผาโขม
พัสตร และคํานึงถึงมาตรฐานการผลิต ทําใหไดผาโขมพัสตรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหสามารถตีตลาดผาของ
โลกได และเพ่ือเปนการเผื่อแพรผาไทยใหไปเปนที่รูจักของทั่วโลก 
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ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ 

1. รานโขมพัสตรควรการจัดอบรมถายทอดภูมิปญญาใหกับพนักงาน เน่ืองจาก
พนักงานจะมีความรูเพียงแคในงานของแผนกตนเองเทาน้ัน แตจะไมมีความรูในแผนกอ่ืน ๆ การจัด
อบรมจะชวยใหพนักงานมีความรูในสวนตาง ๆ มากข้ึน เพ่ือใหสามารถทํางานทดแทนกันได 

2. รานโขมพัสตรควรคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน เน่ืองจากในการผลิตผา
โขมพัสตรจะตองใชสารเคมีเปนหลัก เชน นํ้ายาตาง ๆ สีท่ีใชยอมผาและใชพิมพผ า ซึ่งสารเคมีเหลา
เปนอันตรายตอสุขภาพของพนักงาน ควรมีการปองกันอันตรายจากสารเคมี เชน ใหพนักงานสวม
หนากากอนามัยที่ปองกันอันตรายได ปรับเปลี่ยนจากการใชสีเคมี เปนการใชสีจากธรรมชาติ เปนตน 

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  การศึกษาครั้งตอไปผูศึกษาควรลงพ้ืนที่เก็บขอมูลการออกแบบลายที่สํานักงานใหญ 

เพ่ือใหไดขอมูลการออกแบบลายอยางครบถวน 
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