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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงในด้านความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล ที่มีต่อการออกแบบ
ของที่ระลึก 2) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการ
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ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 98 คน ตามตารางสําเร็จรูปของ Yamane ความคลาดเคลื่อน 10 เปอร์เซ็นต์
โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์หาข้อมูลการหาค่ากรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัว
แปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ ตัว
แปรตาม คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของผู้ประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
หลั ง จากการพัฒนา การเก็บ ข้อมูล ทั้งการสัมภาษณ์ การสัง เกตแบบไม่มีส่ว นร่วมและการใช้แบบสอบถาม ทํา การแปรผล
วิเคราะห์ค่าสถิติและได้ของที่ระลึกเป็นไม้แกะสลักรูปปลาที่มีความหมายทางสิริมงคล จํานวน 5 ชุด ชุดละ 2 ชิ้น รวมทั้งหมด 10
ผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีต่อผลิตภัณฑ์พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจ
ด้า นคุ ณ ภาพอยู่ในระดับ มากที่สุ ด โดยผลิตภั ณ ฑ์ชุดที่ 4 มีคุณ ภาพในการผลิ ต มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ย 4.78 และค่า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.39 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยแบบที่ 6 ปลา
ตะเพียน มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50
คําสําคัญ : ของที่ระลึกแฝงคติความเชื่อ คติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล วัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้

Abstract
The purpose of the research as: (1) study the relevance or beliefs about the auspicious that effect
the design to souvenirs, (2) to learn about the production process that souvenirs through auspicious beliefs
from recycled materials in wood industry, (3) develop into the production process that souvenirs through
auspicious beliefs from recycled materials in wood industry, (4) assess quality of production and customer
satisfaction’s to the development of the souvenirs through auspicious beliefs from recycled materials in
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wood industry. The group of people in this research. In terms of quality assessment by design professionals,
manufacturers, suppliers of wood products category and satisfaction by the tourists in Muangkao subdistrict, Muang district, Sukhothai province, by about 5,000 people per week. The sample for this research
are 98 tourists in Muangkao subdistrict, Muang district, Sukhothai province. This is designed according to the
Taro Yamane table at 10% variation by accidental sampling. The statistics are used to analyse the
information about how to calculate the value in case of one-simple test. The independent variable is the
souvenirs through auspicious beliefs from recycled materials in wood industry. The dependent variable is
the satisfaction on the quality of the souvenir products evaluator after the product development. The data
were collected from interviews, non-participant observation and questionnaires. Then the collected data
were processed and the statistics were analysed and receives souvenirs wooden carved fish through
auspicious beliefs of 5 sets of 2 pieces with total of 10 products. Assessment of the quality by design
professionals, manufacturers and suppliers of wood products found that overall satisfaction is the highest
quality. The set 4 has quality in the production the most quality in so mean value of 4.78 standard
deviation 0.39 flat. Assessment of satisfaction of tourists found that overall satisfaction is the highest quality.
The most satisfaction is type 6 Tapean fish (Red-tail tinfoil barb) so mean value of 4.42 standard deviation
0.52 flat.
Keywords: fundamental belief of souvenirs, auspicious beliefs, recycled materials in wood industry

ความเป็นมาและความสําคัญ
งานหั ต ถศิ ล ป์ ป ระเภทงานไม้ นั้ น ได้ มี ก ารถ่ า ยทอดต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและสมั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ โดยกระจายทั่วไปในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยถือเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งที่จัดได้ว่าเก่าแก่นานมากอีกทั้ง
ยังแสดงถึงอารยะธรรมมนุษย์ และภูมิปัญญาของมนุษย์ (กรมศิลปากร, 2541, หน้า 52-72) อีกทั้งเมืองไทยนั้นเป็นประเทศที่
อุดมไปด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับน้ํามากกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลกก็ว่าได้ (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2529, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น “น้ํา” แทรกซึม อยู่ในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะพิธีกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะพื้นบ้าน
จิตรกรรม ประติมากรรมและมีสัญลักษณ์แทน เช่น “ปลา” ยังจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตและวัฒนธรรมของ
คนไทยมาตั้งแต่อดีตในความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าปลาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมของคนไทยส่วนใหญ่จะมี
ความเชื่อเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ จึงทําให้เกิดการกระทํา พิธีกรรมที่สามารถช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความสุขความสบายใจ
ให้กับตนเอง เช่นปล่อยนกปล่อยปลา ซึ่งเชื่อกันว่า นอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วย และปลาชนิดต่าง ๆ คน
ไทยเราก็มีความเชื่อที่ต่างกันออกไปตามชนิดสายพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมาจากชื่อของปลาชนิดนั้นๆหรือจากการดํารงชีพ และ
ลักษณะนิสัยของปลา
ซึ่งสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จํากัด ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยนี้เป็นกลุ่ม
สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีในท้องถิ่นเป็นเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน เช่น เป็นตู้โบราณ โต๊ะเครื่องแป้ง ฯลฯ
ส่วนปัญหาที่พบได้จากขั้นตอนของการผลิตคือเศษไม้ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ซึ่งมีอยู่มากมายและไม่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เท่ า ที่ ค วรเพราะส่ว นใหญ่จ ะถู ก กํ า จั ด โดยการนํ า ไปรวมขายเป็ น เชื้อ ไฟ หรื อนํ า ไปเผาเป็ น ถ่ า น ผู้วิ จั ย จึง มี ค วามสนใจที่ จ ะ
ทําการศึกษาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสิริมงคล ที่มีต่อการออกแบบของที่ระลึกเพื่อที่จะนํามาประยุกต์ออกแบบผ่านไม้
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แกะสลักจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ เป็นของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลรูปปลา 10 ชนิดที่เป็น
การเพิ่มและสร้างสรรค์รูปแบบของที่ระลึกเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงในด้านความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล ที่มีต่อการออกแบบของที่ระลึก
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
งานไม้
3. เพื่อพัฒนาของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
4. เพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบของที่ระลึกตามคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
สมมุติฐานการวิจัย
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในผลงานของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตงานไม้ อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาและออกแบบของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
ของสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จํากัด ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขต
ของการวิจัยโดยมีตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาตัวแปร
1.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ของที่ระลึก 5 ประเภท ประเภทละ 2 ชนิดได้แก่
1) ความเชื่อที่ส่งเสริมดวงชะตา ได้แก่ ปลามังกร ปลากัด 2) ความเชื่อที่ส่งเสริมความร่ํารวย ได้แก่ ปลาทอง ปลานิล 3)
ความเชื่อที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ได้แก่ ปลาคาร์ฟ ปลาตะเพียน 4) ความเชื่อที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวิต ได้แก่
ปลาไหล ปลาสังกะวาด 5) ความเชื่อที่ส่งเสริมในด้านสุขภาพ ได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอสี
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตงานไม้ ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จํานวนประมาณ 5,000 คนต่อสัปดาห์
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจํานวน 98 คน ตามตารางสําเร็จรูป
ของ Yamane ความคลาดเคลื่อน 10% โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยทําการค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ ตําราเรียน รายงาน
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิด ศึกษาถึงกระบวนการผลิตงานไม้และความเชื่อทั่วไปที่โดย
3
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ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และเข้าไปสอบถามและทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ในชุมชนที่มีความรู้ด้านคติความเชื่อ
เกี่ยวสัตว์นําโชคเสริมสิริมงคล
2. การทําแบบประเมินเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์เป็นสถิติของความพึงพอใจของต้นแบบของที่ระลึกตามคติความเชื่อ
เกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
สรุปผลการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตงานไม้ สรุปผลการวิจัยดังนี้
1.ผลของการศึกษาความเชื่อมโยงในด้านความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล ที่มีต่อการออกแบบของที่ระลึก
ผลของการศึกษาความเชื่อมโยงในด้านความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล ที่มีต่อการออกแบบของที่ระลึกพบว่าความเชื่อที่
เกี่ยวกับเรื่องของสิริมงคลนั้น นอกจากการถือโชคลางหรือถือเคล็ด ในด้านการเซ่นไหว้เทพเจ้าก็ล้วนเต็มไปด้วยความหมายอัน
เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องสิริมงคล เนื่องจากมีความเชื่อว่า การเซ่นไหว้เทพด้วยของสิ่งใดมีความหมายอย่างใด อาจจะพ้องด้วย
ชื่อหรือรูปร่างลักษณะของสิ่งนั้น ก็จะสนองเข้ามาสู่ผู้กราบไหว้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมักแสวงหาผลไม้ สิ่งของเซ่นไหว้มีเสียงพ้องกับ
คําสิริมงคล หรือมีความหมายเป็นสิริมงคลเท่านั้น ซึ่งมีทั้งพืช สัตว์
สัตว์มงคล ทุกชนชาติในโลกนี้ ล้วนมีคติความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์มงคลด้วยกันทั้งสิ้น บรรพชนของเราอยู่กับสัตว์ รู้จัก
สัตว์ และศึกษาทําความเข้าใจในเรื่องของสรรพสัตว์จนลึกถึงจิตวิญญาณ เกิดมรดกทางภูมิปัญญาสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนทุก
วันนี้ว่าสัตว์ชนิดใดมีพลังอํานาจทางวิญญาณอย่างไร เด่นหรือด้อยในทางใด และมนุษย์อาจนําพลังอํานาจเหล่านั้นมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้ด้วยวิธีใดบ้าง ซึ่งมนุษย์กับปลานั้นมีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ประกอบไปด้วยคติความ
เชื่อบางอย่าง สภาพแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม และรสนิยมของชนในแต่ละกลุ่ม คนไทยโบราณเชื่อว่า ในระบบจักรวาลของ
ไทย โลกมนุษย์ถูกหนุนอยู่ด้วยปลา อานนท์ เมื่อปลาอานนท์เคลื่อนไหว จะทําให้โลกเกิดการเคลื่อนไหวตามไปด้วย (สุเมธ
ชุมสาย ณ อยุธยา, 2529, หน้า 21) ในความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าปลาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และในจังหวัด
สุโขทัย “ปลา” ยังจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสุโขทัยมาตั่งแต่อดีต จะเห็นได้จากงาน
ศิลปะในสมัยนั้นเช่น ลวดลายที่เขียนในเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก ซึ่งลวดลายที่เป็นของสุโขทัยก็คือลายปลาซึ่งเป็นที่นิยมมาก
จนลายปลานี้เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบสังคโลกไปแล้ว และอีกคํากล่าวที่ว่า " ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว" ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอก
อย่างชัดเจนว่าชีวิตของประชาชนไทยในสมัยสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมี
ความสุขเพียงใด คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีพิธีปล่อยนกปล่อยปลา ซึ่งเชื่อกันว่า นอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการ
สะเดาะเคราะห์ด้วย อีกทั้งปลาบางชนิดถ้าหากได้มีไว้ครอบครอง ก็จะช่วยส่งเสริมสิริมงคล
1.1 ปลาที่มีความหมายเป็นสิริมงคล
มนุษย์กับปลานั้นมีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ความรู้สึกที่เกี่ยวกับปลาของแต่ละชนิดแตกต่าง
กันออกไป ทั้งนี้ประกอบไปด้วยคติความเชื่อบางอย่าง เช่นสภาพแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม และรสนิยมของชนในแต่ละกลุ่ม
คนไทยโบราณเชื่อว่า ในระบบจักรวาลของไทย โลกมนุษย์ถูกหนุนอยู่ด้วยปลา อานนท์
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ภาพ 2 วัตถุมงคลรูปปลากัด
(ที่มา : http://www.taradpra.com/itemDetail.)

ภาพ 1 ปลาอานนท์
(ที่มา: สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2529, หน้า 21)

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ สื่ออิเล็กโทรนิกออนไลน์ต่างๆ และการสัมภาษณ์ พระอธิการพิทักษ์ สุธัมโม
เจ้าอาวาสวัดทองหลาง ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ป้าสมหมาย ด้วงสาม อาชีพขายปลาหน้าวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) ซึ่งประกอบอาชีพนี้มานานกว่า 50 ปี และชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นผู้วิจัยได้แบ่งออกแบ่งออก
อย่างคร่าวๆเป็น 5 ประเภทดังนี้ (1) ความเชื่อที่ส่งเสริมดวงชะตา ได้แก่ ปลามังกร (ภาพที่3), ปลากัด (ภาพที่4) (2) ความเชื่อที่
ส่งเสริมความร่ํารวย ได้แก่ ปลาทอง (ภาพที่5), ปลานิล (ภาพที่6) (3) ความเชื่อที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ได้แก่ ปลาคาร์ฟ
(ภาพที่7), ปลาตะเพียน (ภาพที่8) (4) ความเชื่อที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวิต ได้แก่ ปลาไหล (ภาพที่9), ปลาสังกะวาด
(ภาพที่10) (5) ความเชื่อที่ส่งเสริมในด้านสุขภาพ ได้แก่ ปลาดุก (ภาพที่11), ปลาหมอสี (ภาพที่12)
1.2 ความเชื่อที่ส่งเสริมดวงชะตา ได้แก่ ปลามังกร ปลากัด

ภาพ 3 ปลามังกร
(ที่มา: กรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2540, หน้า 157)

ปลามังกร จัดเป็นปลาที่มีลีลาการว่า ยน้ํา ที่งดงามเด่น
เป็นสง่าดุจพญามังกรในเทพนิยาย จึงทําให้มันมีชื่อเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าปลามังกร ดังนั้นปลามังกร ที่มีลักษณะดังเทพมังกรก็จะเป็น
การเสริมบารมีและดวงให้แก่ผู้เลี้ยง รวมทั้งป้องกันภัยอันตรายที่จะ
มาย่ามกายเข้ามาในบ้านอีก
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ภาพ 4 ปลากัด
(ที่มา: กรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2540, หน้า 137)

ปลากั ด เป็น ที่รู้ จัก กั น ดีข องคนไทยมาเป็น เวลาช้ า นาน
เนื่องจากว่าปลากัดมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นปลานักสู้ ทรหด อดทน
มีนิสัยสู้ไม่ถอย จนกว่าจะตายไป ดังนั้น ความเชื่อที่คนไทยมีต่อ
ปลากัดจะหมายถึง จะมีนิสัยสู้ทํามาหากิน สู้ชีวิต สู้กับอุปสรรค
นานาประการ ส่งเสริมดวงชะตาให้แคล้วคลาด ปลอดภัย แถมยังมี
เสน่ห์และเมตตามหานิยมอีกด้วย

1.3 ความเชื่อที่ส่งเสริมความร่ํารวย ได้แก่ ปลาทอง ปลานิล

ภาพ 5 ปลาทอง
(ที่มา: กรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2540, หน้า 163)

ปลาทอง เชื่อกันว่าถ้าบ้านเรือนใดเลี้ยงปลาทองอยู่ใน
บ้านจะเปรียบเสมือนมีทองอยู่ในบ้านและจะนําความร่มเย็น,โชค
ลาภ,อํานาจและบารมีให้แก่ผู้ที่เลี้ยงโดยดังจะกล่าวได้ว่า น้ํา คือ
ความ ร่มเย็นเป็นสุขและการไหลเวียนของน้ําคือการทําให้การค้า
ราบรื่นสุดท้ายคือปลาทองจะนําความ มั่งคั่งมาสู่คนเลี้ยง สรุปได้
ว่ า ผู้ ใ ดเลี้ ย งปลาทองไว้ ใ นบ้ า นจะนํ า ความร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข ทํ า มา
ค้าขายขึ้นเงินทองไหลมาเทมา

1.4 ความเชื่อที่ส่งเสริมความร่ํารวย ได้แก่ ปลาทอง ปลานิล

ภาพ 6 ปลานิล
(ที่มา: กรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2540, หน้า 152)

ป ล า นิ ล เ ป็ น ป ล า ที่ ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น ชื่ อ โ ด ย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งตามความเชื่อของคนไทย เชื่อ
ว่า ถ้ า การทํ า บุ ญ ด้ว ยการปล่อ ยปลาประเภทปลานิล นั้น จะช่ว ย
ส่งเสริมในเรื่องของความร่ํารวย เงินทองไหลมาเทมา ทรัพย์สิน
เพิ่มพูน อาจเพราะคําว่า นิล นั้นพ้องกับ อัญมณีเพชรนิลจินดา ซึ่ง
เป็นของมีค่าราคาแพงจึงมีค่านิยมปล่อยปลานิลสืบต่อมา

1.5 ความเชื่อที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ได้แก่ ปลาคาร์ฟ ปลาตะเพียน
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ภาพ 7 ปลาคาร์ฟ
(ที่มา: http://www.thaikoicenter.com)

ปลาคาร์ฟ ชาวจีนเรียกปลาคาร์ฟว่า หลี่ เนื่องจากคํานี้มี
เสียงใกล้เคียงกับคําว่า ลี่ ที่หมายถึงผลกําไรหรือประโยชน์ ปลา
คาร์ ฟ จึ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความปรารถนาจะได้ ผ ลกํ า ไรหรื อ
ประโยชน์จากการทําธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเพิ่มเติมว่าปลา
ชนิ ด นี้ เ ป็ น ปลาที่ แ ข็ ง แรง และหลากสี จึ ง มี พ ลั ง แฝงด้ ว ยกํ า ลั ง ที่
หลากหลาย ส่วนหนวดปลานั้นเป็นเครื่องหมายของพลังอํานาจ
เหนือธรรมชาติ และพลัง วิเศษ เหมาะกับ ผู้ที่ค้า ขายช่วยให้มีผ ล
กําไรและประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ
ปลาตะเพี ย น คนไทยเชื่ อ กั น ว่ า ปลาตะเพี ย นเป็ น
สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เพราะช่วงที่ปลาโตเต็มที่กินได้
อร่อยเป็นช่วงที่ข้าวตกรวงพร้อมเก็บเกี่ยว บ้างก็มีความเชื่อว่า ปลา
ตะเพียนเป็นสิ่งสิริมงคล ทําให้เงินทองไหลมาเทมา บ้างก็ว่า หาก
บ้านไหนแขวนปลาตะเพียนไว้หน้าบ้านจะทําให้บ้านนั้นมั่งมีศรีสุข
ทํามาค้า ขึ้น นอกจากนี้ปลาตะเพียนยังมีนัยยะที่บ่ง บอกถึงเรื่อง
ความขยันหมั่นเพียรอีกด้วย

ภาพ 8 ปลาตะเพียน
(ที่มา: กรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2540, หน้า 159)
1.6 ความเชื่อที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวิต ได้แก่ ปลาไหล ปลาสังกะวาด

ภาพ 9 ปลาไหล
(ที่มา: กรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2540, หน้า 161)

ปลาไหล ชาวจีนมีตํานานเล่าว่าเมื่อครั้งหนึ่ง น้ําท่วม
โลกอํามาตย์คนหนึ่งผู้รับใช้จักรพรรดิกงกงใน ตํานานเทพ
เป็นผู้พลิกแก้สถานการณ์น้ําท่วม และที่แท้เขาคือปลาไหล ตาม
ความเชื่ อ ของคนไทย เชื่ อ ว่ า ถ้ า การทํ า บุ ญ ด้ ว ยการปล่ อ ยปลา
ประเภทปลาไหลจะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จในชีวิต การ
งาน การเรียนจะราบรื่นอาจเพราะคําว่า ไหล นั้นมีความหมายว่า
ลื่นไหล สะดวกไม่ติดขัดต่ออุปสรรคใดๆทําให้คนไทยนิยมปล่อยกัน
อย่างแพร่หลาย

1.7 ความเชื่อที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวิต ได้แก่ ปลาไหล ปลาสังกะวาด
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ภาพ 10 ปลาสังกะวาด
(ที่มา: กรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2540, หน้า 189)

ปลาสัง กะวาด เนื่องเป็นปลาที่ช อบหากิน อยู่ตามผิวน้ํา
ไหล ปลาชนิดนี้จึงต้อง อาศัยความรวดเร็วและปราดเปรียวเพื่อการ
เอาอยู่รอด อีก ทั้ง รูป ร่า งของปลาสังกะวาดมีลักษณะพิเศษคือมี
หนวดที่ยาวและมีหลายเส้นซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคล
เป็นลักษณะที่มีอํานาจพลังวิเศษ สิริมงคลเช่นเดียวกับมังกร ซึ่งเป็น
สัตว์ที่ชาวจีนนับถือมากที่สุด ตามความเชื่อของคนไทย เชื่อว่าถ้า
การทํ า บุ ญ ด้ ว ยการปล่ อ ยปลาประเภทปลาสั ง กะวาด จะช่ ว ย
ส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จในชีวิต การได้เป็นเจ้านายใหญ่โต
เจริญในหน้าที่การงาน

1.8 ความเชื่อที่ส่งเสริมในด้านสุขภาพ ได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอสี

ภาพ 11 ปลาดุก
(ที่มา: กรมการประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2540, หน้า 153)

ภาพ 12 ปลาหมอสี
(ที่มา: http://www.aro4u.com)

ปลาดุก ตามความเชื่อของคนไทย เชื่อว่าถ้าการทําบุญด้วยการ
ปล่ อ ยปลาประเภทปลาดุ ก จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ในด้ า นด้ า นสุ ข ภาพ อดทน
แข็งแกร่ง ไม่แพ้ใคร ศัตรูคู่แข่งแพ้พ่าย หรือแพ้ภัยตัวเองเนื่องจากลักษณะ
ของปลาดุกนั้นมีความแข็งแกร่งดูได้จากศีรษะ ที่มีความแข็งมาก สามารถ
ป้องกันอันตรายต่างๆและมีครีบแข็งปลายแหลมคมขอบหยักเป็นฟันเลื่อย
เรียกว่า “เงี่ยง” ซึ่งเป็นอวัยวะที่สามารถป้องกันอันตรายให้กับตัวมันเองและ
เป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้อีกด้วย
ปลาหมอสี เชื่ อ ว่ า จะส่ ง ผลให้ อ ายุ ยื น บั ง เกิ ด ความมั่ น คงมั่ ง คั่ ง
ลักษณะของปลาหมอสีที่ดีคือแข็งแรงและสีสวยดูเด่นสง่า จัดเป็นปลาที่มี
ลั ก ษณะหั ว โหนกใหญ่ ซึ่ ง ไปคล้ า ยกั บ เทพเจ้ า ซิ่ ว (ฮก ลก ซิ่ ว ) อั น เป็ น
สัญลักษณ์ของการมีอายุมั่นขวัญยืน สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน อีกทั้ง
สีสันของปลาที่เป็นสีแดง ในความเชื่อของจีนถือว่าเป็นสีมงคล เป็นสีแห่ง
ความกล้าหาญ รุ่งเรือง อีกทั้งลวดลายบนตัวปลาหมอสีที่มีละกษณะดี หาก
มองแล้วจะเหมือนอักษรจีนคําว่า “ฮวด”ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

2. ผลของการพัฒนาของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการแกะสลักนั้นจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประณีตศิลป์ ผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
จะเก็บรักษากันเป็นอย่างดีดัวยความรู้สึกชื่นชมว่าเป็นของงามประณีตที่เป็นเอกลักษณ์และมี่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงมีเก็บ
รักษาอยู่ทั่วไป ในสถานสะสมเอกชน บ้านเอกชน วัด ในราชสํานัก พิพิธภัณฑ์สถานเอกชนและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การนํา
ความถนัดของคนไทยในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักผสานกับการออกแบบที่ร่วมสมัยจากวัสดุที่เหลือใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าในชุมชน เป็นเครื่องบ่งชี้ความแตกต่างจากสินค้า
อุตสาหกรรม ในการศึกษาการพัฒนาของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงาน
8
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ไม้ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์และออกแบบโดยดึงลักษณะเด่นทางกาย ภาพของปลาแต่ละชนิดทีเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อของคนไทย
โดยใช้เทคนิคตัดทอน (reduction) ของรูปทรง และลักษณะเด่นของปลานั้นๆออกมาผสมผสานกับพื้นหลังที่เป็นลักษณะการ
ดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ ลักษณะนิสัยของปลาให้เหมาะสมกับปลาแต่ละประเภท

ภาพ 13 แบบร่างของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ รูปปลามงคล 10 ชนิด
ภาพโดย นายราเชนทร์ สุขม่วง (2555)
3. ผลของการศึกษากระบวนการผลิตของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตงานไม้
จากการรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตจากตําราคู่มืองานไม้ สื่ออิเล็กทรอนิค ในคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
รวมทั้งสอบถามช่างผู้ชํานาญจากร้าน พุทธศิลป์ จังหวัดสุโขทัย และ หัวหน้ากลุ่มศิลป์ไม้ไทย จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยสรุป
แบ่งเป็นขั้นตอนเป็น 2 ส่วนดังนี้
3.1 ขั้นตอนการขึ้นรูปงานไม้
3.1.1 ถอดแบบแปลนจากแบบร่าง เพื่อนําไปวาดลงบนชิ้นไม้
3.1.3 ทําการวาดชิ้นส่วนต่างๆในแบบแปลนลงบนไม้
3.1.4 ตัดแบ่งเศษไม้ให้ได้ขนาดอย่างคร่าวๆโดยเลื่อย และมีดพร้า เก็บรายละเอียดให้ได้รูปอย่างคร่าวๆ
ตกแต่งให้ได้รูปตามที่ร่างโดยใช้กระดาษทรายหรือเครื่องเจียรไฟฟ้าเพื่อความรวดเร็วในการผลิต
9
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3.1.5 วาดรายระเอียดลวดลายของชิ้นงานเพิ่มเติมลงบนไม้ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว
3.1.6 ตกแต่งให้ได้รูปตามที่ต้องการ รายละเอียดด้วยการเซาะร่องโดยใช่สิ่วชนิดต่างๆ
3.1.7 เก็บรายระเอียดของชิ้นครั้งสุดท้ายโดยใช้กระดาษทรายขัดเก็บเสี้ยนไม้ให้เรียบเนียน
14

15

16

17

18

19

ภาพ 14 - 19 ขั้นตอนการขึ้นรูปงานไม้
ภาพโดย นายราเชนทร์ สุขม่วง (2555)
3.2 ขั้นตอนในการทําสีงานไม้
3.2.1 จัดเตรียมสีย้อมและเคลือบไม้ อุปกรณ์พู่กันต่างๆที่ใช้ในการลงสี
3.2.2 เมื่อลงสีเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเคลือบโดยผสมยูรีเทนกับทินเนอร์ โดยลงครั้งแรก ส่วนผสม
เจือจางอยู่ที่ประมาณ 30:70 ทารอบชิ้นงาน
3.2.3 ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเพื่อลบเสี้ยนไม้และผิวที่ขรุขระของยูริเทนที่ทาไว้ครั้งแรก
3.2.4 ทาทับอีกรอบโดยผสมยูริเทนในอัตราส่วนตามความต้องการของผู้ผลิต
3.2.4 นําชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นงานที่สมบูรณ์
20

21

22

24

23

ภาพ 20 - 25 ขั้นตอนการในการทําสีงานไม้

10

ภาพโดย ราเชนทร์ สุขม่วง (2555)
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ภาพ 26 ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพ 27 ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพ 28 ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์

ชุดที่ 1 ความเชื่อที่ส่งเสริมดวงชะตาได้แก่

ชุดที่ 2 ความเชื่อที่ส่งเสริมความร่ํารวย

ชุดที่ 3 ความเชื่อที่ส่งเสริมความเจริญ รุ่งเรือง

ปลามังกร, ปลากัด

ได้แก่ ปลาทอง, ปลานิล

ได้แก่ ปลาคาร์ฟ, ปลาตะเพียน

ภาพ 29 ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพ 30 ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์

ชุดที่ 4 ความเชื่อที่ช่วยให้ประสบ

ชุดที่ 5 ความเชื่อที่ส่งเสริมในด้านสุขภาพ

ความสําเร็จในชีวิต ได้แก่ ปลาไหล,

ได้แก่ ปลาดุก, ปลาหมอสี

ปลาสังกะวาด
11
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ภาพ 31 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ จํานวน 5 ชุด 10 ผลิตภัณฑ์
ภาพโดย นายราเชนทร์ สุขม่วง (2555)
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริ
มงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุ
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้จํานวนทั้งหมด 10 ชิ้น โดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยว รอบบริเวณอุทยานประวัติ
ศาสตร์สุโขทัย ในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 98 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของที่ระลึก
ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
1

รายละเอียด
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

2

ช่วงอายุ
ต่ํากว่า 20 ปี
20-25 ปี
26-35 ปี
36-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
12

จํานวน(คน)

ร้อยละ

46
52
98

46.90
53.10
100

26
22
24
15
11

26.50
24.40
24.50
15.30
11.20

98

100
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ รายละเอียด
3
อาชีพ
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
รับจ้าง
นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม
4

5

ระดับการศึกษา
ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
เคยพบเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริ
มงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
เคย
ไม่เคย
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

47
22
0
1
20
8
98

48
22.40
0
1
20.40
8.20
100

26
59
13
0
98

26.50
60.20
13.20
0
100

63
35
98

64.30
35.70
100

จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ตารางพบว่าข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน อายุ
ต่ํากว่า 20 ปี ทํางานหน่วยงานของรัฐ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และส่วนใหญ่เคยพบเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตาม
คติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินแบบของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตงานไม้ ของผู้ประเมินทั้งสิ้น 98 คน
ผลิตภัณฑ์ชุดที่ 2
ผลิตภัณฑ์ชุดที่ 3
ผลิตภัณฑ์ชุดที่ 1
ลําดับ
รายการ
ปลามังกร
ปลากัด
ปลาทอง
ปลานิล
ปลาคาร์ฟ ปลาตะเพียน






X SD X SD X SD X SD X SD X SD
1 รูปแบบและโครงสร้าง
ของผลิตภัณฑ์สอดคล้อง
ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับ 4.34 0.63 4.28 0.67 4.51 0.72 4.18 0.83 4.29 0.64 4.56 0.66
สิริมงคล
4.45 0.58 4.32 0.70 4.48 0.75 4.27 0.63 4.48 0.60 4.46 0.66
2 รูปทรงความสวยงาม
แปลกตาและน่าสนใจ
4.20 0.57 4.21 0.71 4.21 0.60 4.12 0.65 4.29 0.63 4.31 0.56
3 ความแข็งแรง
4.30 0.63 4.45 0.52 4.41 0.73 4.45 0.58 4.39 0.57 4.42 0.66
4 ความเหมาะสมของการ
นําวัสดุมาใช้
4.45 0.59 4.38 0.58 4.34 0.77 4.23 0.67 4.35 0.58 4.31 0.65
5 ขนาดมีความเหมาะสม
6 ภาพรวมมีความสวยงาม
ดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบ 4.52 0.58 4.56 0.50 4.37 0.78 4.54 0.64 4.54 0.58 4.45 0.65
เห็น
4.38 0.43 4.34 0.44 4.39 0.85 4.37 0.78 4.39 0.44 4.42 0.50
รวม
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์ชุดที่ 4
ลําดับ

รายการ

ปลาไหล


X

SD

ปลา
สังกะวาด

X SD

ผลิตภัณฑ์ชุดที่ 5
ปลาดุก


X

SD

ปลาหมอสี


X

SD

4.38 0.75 4.12 0.99 4.39 0.76 4.43 0.93

2

รูปแบบและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
รูปทรงความสวยงามแปลกตาและน่าสนใจ

3
4
5
6

ความแข็งแรง
ความเหมาะสมของการนําวัสดุมาใช้
ขนาดมีความเหมาะสม
ภาพรวมมีความสวยงามดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น

4.05 0.74 4.35 0.50 4.28 0.62 4.11 0.78
4.45 0.66 4.44 0.59 4.44 0.66 4.26 0.90
4.31 0.79 4.34 0.73 4.36 0.58 4.31 0.72

1

4.29 0.75 4.46 0.58 4.45 0.68 4.51 0.68

4.42 0.67 4.31 0.63 4.41 0.59 4.45 0.68
4.31 0.55 4.34 0.49 4.39 0.47 4.34 0.64

รวม
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จากตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามคติความเชื่อ
เกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ ผลของการเปรียบเทียบระหว่าง แบบที่ 6 ปลาตะเพียน






( X = 4.42) มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือแบบที่ 3 ปลาทอง ( X = 4.39) แบบที่ 9 ปลาดุก ( X = 4.39) แบบที่ 5








ปลาคาร์ฟ ( X =3.39) แบบที่ 1 ปลามังกร ( X = 4.38) แบบที่ 4 ปลานิล ( X = 4.37) แบบที่ 10 ปลาหมอสี ( X = 4.34)






แบบที่ 2 ปลากัด ( X =4.34) แบบที่ 8 ปลาสังกะวาด ( X = 4.34) และแบบที่ 7 ปลาไหล ( X = 4.31) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ ตามเกณฑ์ความพึงพอใจมาก (3.50) จํานวน 98 คน
ชนิด
SD
t
sig
การแปลผล

ปลามังกร
4.38
0.43
20.43*
0.00
มาก
ปลากัด
4.37
0.44
19.46*
0.00
มาก
ปลาทอง
4.39
0.85
15.14*
0.00
มาก
ปลานิล
4.37
0.78
11.05*
0.00
มาก
ปลาคาร์ฟ
4.39
0.44
19.90*
0.00
มาก
ปลาตะเพียน
4.42
0.50
18.13*
0.00
มาก
ปลาไหล
4.31
0.56
14.68*
0.00
มาก
ปลาสังกะวาด
4.34
0.49
16.83*
0.00
มาก
ปลาดุก
4.39
0.47
18.59*
0.00
มาก
ปลาหมอสี
4.34
0.64
13.01*
0.00
มาก
หมายเหตุ : *P < 0.05 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริ
มงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ ระดับคะแนนในแต่ละรูปแบบ
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 3.50 โดยนําค่าเฉลี่ยของแต่ละรูปแบบทําการ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ผลของการเปรียบเทียบทุก
รูปแบบ ของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 10 แบบ มีความพึงพอใจสูงกว่าเกณฑ์ 3.50 (พึงพอใจมาก)

15

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556
_____________________________________________________________________________________________
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตาม
คติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
ที่

รายการ

1 ลักษณะทั่วไป ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบ
ที่เหมาะสม ไม่มีราและไม่มีเสี้ยนไม้
2 ลวดลาย ต้องประณีต เหมาะสมกับชิ้นงาน
3 สี ต้องติดแน่น ไม่ด่าง หลุด หรือลอก และเมื่อ
ลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ
4 การประกอบ ต้องประณีต ติดแน่น คงทน ไม่
มีรอยแตก และไม่มีรอยเปรอะเปื้อนของสารที่
ใช้ยึดติด
5 การเคลือบเงา ต้องเรียบ สม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ด
เป็น คราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และ
ไม่หนาเกินไป
รวม

ชุดที่ 1

X SD

ชุดที่ 2

X SD

ชุดที่ 3

X SD

ชุดที่ 4

X SD

ชุดที่ 5

X SD

4.82 0.40 4.82 0.40 4.82 0.40 4.82 0.40 4.82 0.40
4.73 0.47 4.73 0.47 4.73 0.47 4.73 0.47 4.73 0.47
4.82 0.40 4.55 0.69 4.45 0.69 4.82 0.40 4.82 0.40

4.64 0.50 4.64 0.50 4.73 0.47 4.82 0.40 4.64 0.50

4.64 0.50 4.55 0.52 4.81 0.40 4.73 0.47 4.73 0.47
4.73 0.41 4.65 0.47 4.70 0.39 4.78 0.35 4.75 0.40

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ ผลของการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ชุดที่ 4






( X = 4.78) มีคุณภาพการผลิตมากที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ชุดที่ 5 ( X = 4.75 ) ผลิตภัณฑ์ชุดที่ 1 ( X = 4.73 ) ผลิตภัณฑ์




ชุดที่ 3 ( X = 4.71 ) และผลิตภัณฑ์ชุดที่ 2 ( X = 4.65 ) ตามลําดับเมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนนของการประเมิน
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตาม
คติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ ตามเกณฑ์คุณภาพมาก (3.50)
ชุดที่
1
2
3
4
5

รายการ
ปลามังกร , ปลากัด
ปลาทอง , ปลานิล
ปลาคาร์ฟ , ปลาตะเพียน
ปลาไหล , ปลาสังกะวาด
ปลาดุก , ปลาหมอสี



SD
0.41
0.47
0.39
0.35
0.40

X

4.73
4.65
4.71
4.78
4.75

หมายเหตุ : *P < 0.05 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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t
9.87*
8.22*
10.19*
12.09*
10.30*

Sig.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางการเปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
ระดับคะแนนในแต่ละรูปแบบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 3.50 โดยนําค่าเฉลี่ยของแต่ละรูปแบบทําการ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ผลของการเปรียบเทียบทุกรูปแบบ ของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 5 ชุด มีคุณภาพการผลิตสูงกว่าเกณฑ์ 3.50 (พึงพอใจมากที่สุด)

อภิปรายผล
ผลการศึกษาการพัฒนาของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้
ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังนี้
การศึกษาความเชื่อมโยงในด้านความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล ที่มีต่อการออกแบบของที่ระลึก ในส่วนของกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ สํารวจ บันทึกภาพ ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่างๆซึ่งปรากฏว่าวัฒนธรรมของคนไทยส่วนใหญ่จะมี
ความเชื่อเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ จึงทําให้เกิดการกระทํา พิธีกรรมต่างๆนานาแม้กระทั้งสิ่งที่เป็นสิริมงคล ทั้งที่เป็นนามธรรม
และรูปธรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นคนปลูกสร้างปรุงแต่งขึ้นมาก็ตาม สามารถช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้าง
ความสุขความสบายใจให้กับตนเอง ผู้วิจัยจึงนําไม้สักซึ่งจัดเป็นไม้มงคล ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์
มาพัฒนาเป็นของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา หวันชิตนาย (2547, หน้า
107) กล่าวว่า “ความเชื่อด้านความเป็นสิริมงคล เสริมบารมี ชาวบ้านมีความเชื่อว่าไม้เทพพาโรเป็นไม้ที่มีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ จึง
นิยมนํามาแกะเป็น วัตถุมงคล เช่นพระพุทธรูป เจ้าแม่กวนอิม และนํามาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ตามจักรราศีต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
บารมี”
ผลของการพัฒนาของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ ผู้วิจัย
ได้นําความรู้จากที่ศึกษานํามาประยุกต์และออกแบบโดยดึงลักษณะเด่นทางกายภาพของปลามงคล 10 ชนิดด้วยทักษะการตัด
ทอน (reduction) ของรูปทรงเพื่อความเรียบง่ายและสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ ผล งานวิจัยของ วรางคนางค์ วรรณตุง (2553,
หน้า 7) กล่าวว่า “วิธีการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับ โดยการใช้เทคนิคการตัดทอนแบบ หมายถึงการเขียนภาพตัดทอน
รูปทรง ลวดลาย สี ให้เหลือบางส่วนที่สําคัญไว้ เพื่อให้เกิดความงามและสื่อความหมายเข้าใจง่าย
ผลของการศึกษากระบวนการผลิตของที่ระลึกตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตงานไม้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก ร้าน พุทธศิลป์ จ.สุโขทัย และ หัวหน้า กลุ่มศิลป์ไ ม้ไทย จ.พิษณุโลก พบว่า วัสดุเหลือใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตงานไม้จากสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จํากัด เป็นไม้ที่ไม่ได้มาตรฐานที่จะนํามาผลิต
เฟอร์นิเจอร์ได้อีกต่อไป จะมีลักษณะเป็นแท่งและแผ่น ซึ่งมีขนาดเล็ก ผู้วิจัยจึงดัดแปลงแก้ไขโดยคํานึงถึงลักษณะของชิ้นงานให้
เหมาะสมกับเศษไม้สัก ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานไม้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชุติมา หวันชิตนาย
(2547, หน้า 111) กล่าวว่า “ขั้นตอนการออกแบบจะต้องละเอียดรอบคอบสามารถออกแบบโดยสร้างจินตนาการไปตามรูปร่าง
ของวัสดุและออกแบบให้สามารถใช้วัสดุได้อย่างประหยัด เกิดประโยชน์ คุ้มค่าสูงสุด”

ข้อเสนอแนะ
1. ในด้านคติความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลเกี่ยวกับของที่ระลึกในร้านค้ารอบๆอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้น ศาสนา
ค่านิยมและความเชื่อต่างๆเป็นเรื่องส่วนบุคคล ผู้บริโภคบางส่วนจึงไม่ทราบถึงความหมายที่แฝงอยู่ในของที่ระลึกนั้นๆ ควรมี
เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูลตัวสินค้าแจกเพื่อความเข้าใจและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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2. จากการที่เข้าไปศึกษาในชุมชนทําให้ผู้วิจัยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจหัตถกรรมไม้แกะสลัก ซึ่งระบบนี้
ทํ า ให้ ผ ลผลิ ต ชิ้ น งานรู ป แบบใหม่ ๆ ออกมามี น้ อ ย อี ก ทั้ ง รู ป แบบที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ในตลาด ช่ า งแกะสลั ก ไม้ ร อบๆอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ส่วนใหญ่ไม่รับทําเพราะปัจจุบันช่างต้องผลิตชิ้นงานส่งร้านค้าต่อวัน ในจํานวนอัตราขีดจํากัดสูงสุดของช่าง
แต่ละคนที่จะผลิตได้อยู่แล้ว
3. ในปัจ จุบั นเยาวชนรุ่นหลัง ไม่ส นใจในการประกอบอาชีพแกะสลั ก ไม้ ในอนาคตงานแกะสลัก อาจสู ญหายไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ในลักษณะการพัฒนาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็นงานที่เกิดขึ้นมาจากการพบปัญหาของเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกของทางภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ได้กับแผ่นพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ แต่จะมีปัญหากับนักศึกษาที่ต้องการขึ้นรูปกับชิ้นงานขนาดเล็ก ทําให้เกิดความสิ้นเปลืองใน
เรื่องวัสดุรวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้เกิดงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายของการทํางาน
คือ เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกระบบสุญญากาศที่เหมาะสมกับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถ
ปรับขนาดวัสดุให้เล็กลงตามขนาดของชิ้นงานได้รวมทั้งสร้างความสะดวกต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้ายได้โดยลําพัง อีกทั้งใช้
ระบบการควบคุมกึ่งอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้รวมทั้งทําการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพในการขึ้นรูปของแผ่นพลาสติกในชนิด
ต่าง ๆ ในเรื่องขนาดและความหนาที่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า เครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกที่สร้างขึ้น สามารถตอบสนองต่อการใช้
งานแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้ ที่มีการใช้งานที่สะดวกสบายขึ้น โดยผ่านการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบทางผลิตภัณฑ์ 3 ท่านรับรองผล ผลการออกแบบสามารถที่จะนําแผ่นพลาสติกมาใช้กับเครื่องนี้ได้ 8 ขนาด รวมทั้งผ่าน
การทดสอบการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกกับพิมพ์แม่แบบรูปทรงเหลี่ยม ที่เพิ่มชั้นระดับความสูงขึ้นทีละ 4.5 ซม. และเครื่องสามารถ
รองรับความสูงได้ถึง 35 ซม. โดยทําการทดสอบความร้อนที่ใช้แท่งฮีตเตอร์ที่ 2,000 วัตต์ กับแผ่นพลาสติกขนาดเล็กที่ กว้าง x
ยาว เท่ากับ 22 x 22 ซม. และฮีตเตอร์ความร้อนที่ 4,000 วัตต์ กับแผ่นพลาสติกขนาดกลาง 32 x 32 ซม. รวมทั้งฮีตเตอร์
ความร้อนที่ 6,000 วัตต์ กับแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ 32 x 41 ซม. ที่เป็นตัวแทน โดยการขึ้นรูปได้นําพลาสติกแผ่นพีวีซี ขนาด
ความหนาที่ 0.6 , 1.0 , 2.0 และ 3.0 มม. และแผ่นพลาสติก เอบีเอส ความหนาที่ 1.0 , 2.0 และ 3.0 มม. รวมทั้งพลาสติก
อะคริลิค ที่ความหนา 1.0, 2.0 และ 3.0 มม. มาทําการทดสอบ ผลการทดสอบได้บันทึกค่าการขึ้นรูปของพลาสติกทั้งหมดไว้
โดยแผ่นพลาสติกที่มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูปสูงสุด ที่ความร้อนฮีตเตอร์ 2,000 วัตต์ ใช้อุณหภูมิที่ 60 ๐c ได้พลาสติกแผ่นพีวีซี
กับความหนาที่ 0.6 มม. สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ กว้าง x ยาว x สูง ที่ 7.5 x 9 x 9 ซม. และที่ 4,000 วัตต์ ใช้อุณหภูมิที่ 46 ๐c
ได้พลาสติกพีวีซี ที่ความหนา 1.0 มม. ได้ชิ้นงานขนาด 17 x 17.5 x 9 ซม. รวมทั้งที่ 6,000 วัตต์ ใช้อุณหภูมิที่ 47 ๐c ได้
พลาสติกพีวีซี ที่ความหนา 1.0 มม. โดยได้ชิ้นงานขนาด 17 x 27.5 x 18 ซม. ส่วนในภาพรวมกับพลาสติกที่หนา 3 มม. ทั้ง 3
ชนิด ผลการทดสอบไม่สามารถขึ้นรูปได้เต็มแบบแม่พิมพ์ แต่ถ้าจะนํามาใช้งานจริงควรมีอุปกรณ์ช่วยในการกดรอบพิมพ์ซึ่งต้องทํา
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ในช่วงของการดูดขึ้นรูปด้วย สรุปผลการวิจัย เครื่องต้นแบบที่สร้างนี้ สามารถนํามาใช้ในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะช่วย
ให้นักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบสามารถทําการออกแบบให้เกิดชิ้นงานใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานในการ
พัฒนาการศึกษาต่อไป
คําสําคัญ : เครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติก เครื่องขึ้นรูปพลาสติกสุญญากาศ

Abstract
This research derived from a problem found through a process of vacuum forming with oversize
plastic sheet, where students from the Department of Industrial Design tended to utilize a smaller piece
instead of a size assigned to the existing large production machine. This practice then leads to material waste
and inefficient use of energy of these repeated small productions. Thus, these continuous misuses have
generated inquiries for this research with objectives to- study and design a manageable semi-automated
system of a vacuum machine that also accounted to portability, easy accessibility to adjust and compensate
each design to any particular needs intended for the type of plastic use, the model’s size and volume, as
well as thickness variation of the plastic. As a result, the designed vacuum forming machine pertain the semiautomated system and met the intended objectives that were acceptable by three specialists in industrial
design. The new machine was able to accommodate up to 8 different sizes of plastic sheet, which now
supported the rectangular shape with adjustable step increment of 4.5 cm. and with maximum height of
35cm. It was also tested with an installment of a heating rod at 2,000 watts with the use of small plastic
sheet (22x22cm.), then increased to 4,000 watts with a medium sheet size (32x32cm.), and finally with a
heating rod of 6,000 watts with large sheet of plastic (32x41cm.); to which apply with the selective thickness
of PVC of 0.6, 1.0, 2.0, and 3.0 mm. (increased with sheet size and watts), with ABS sheet of 1.0, 2.0, and 3.0
mm, as well as with acrylic of 1.0, 2.0, and 3.0mm. thickness. The three tests yielded the highest quality in
the following combinations: at 2,000 watts at temperature of 60 ๐c degrees Celsius with PVC 0.6 mm., which
resulted with model area of 7.5W x9L x9H cm., at 4,000 watts at temperature of 46 ๐c with PVC 1.0 mm.,
which resulted with model area of 17W x17.5L x 9H cm., and at 6,000 watts at temperature of 47 ๐c with PVC
1.0 mm., which resulted with model area of 17W x27.5L x18H cm. As for an overall result, all three
plastictypes with thickness of 3.0mm were unable to form into the shape of a mould, but would required
an additional press to lock plastic the piece in place during the vacuuming process. The final design of this
new vacuum-forming machine is valid and can be use within the Department of Industrial Design to assist
students in producing new design idea, which certainly will also continue to benefit their educational
development processes.
Keywords : plastic forming machine, plastic vacuum forming machine.
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บทนํา
ปัจจุบันพลาสติกเข้ามามีบทบาทที่สําคัญอย่างมากต่อชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคและบริโภค โดยสินค้าที่มีขาย
อยู่ในท้องตลาดแทบทั้งหมดจะมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบรวมอยู่ด้วย ซึ่งกระบวนการในการนําพลาสติกมาใช้นั้นมีอยู่หลาย
วิธีการในการผลิตด้วยกัน แต่วิธีการของงานวิจัยนี้จะเป็นการนําแผ่นพลาสติกสําเร็จรูปมาแปรเปลี่ยนสภาพ โดยใช้ความร้อนให้
อ่อนตัวแล้วนํามาผ่านกระบวนการดูดขึ้นรูป ซึ่งจะได้รูปทรงใหม่เกิดขึ้นไปตามแม่แบบที่เตรียมไว้ (Baird, 1971,pp : 155-172)
ปั จ จุ บัน มีก ารสร้า งเครื่อ งประเภทนี้ผ ลิ ต ออกมาขายอยู่หลายรุ่น ด้ วยกัน ซึ่งจะเหมาะกั บการนํามาใช้ในการผลิตสินค้าทาง
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าใช้ทางการศึกษา เพราะจะต้องใช้แผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ที่ต้องการผลิตจํานวนมากและเหมือนกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า ทําให้ไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้งานกับการทดลองทดสอบ ที่ต้องการ
ออกแบบและสร้างไปทีละชิ้นงาน เพื่อที่จะศึกษาข้อดีและข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
จากเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมองเห็นถึงการสูญเสียในการนําเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติก ที่มีใช้ในภาคอุตสาหกรรมมาใช้กับ
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ที่เรียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการแก้ปัญหาส่วนใหญ่
ที่ใช้กันอยู่ นักศึกษาจะทําการขึ้นรูปไปพร้อมกันทีละหลายชิ้น บางครั้งเกิดความสูญเสียขึ้น เพราะชิ้นงานมีขนาดสัดส่วนต่างกันจะ
เกิดการหดตัวและการดึงตัวของแผ่นพลาสติกที่สูงต่ําลงสู่แม่แบบชิน้ งานไม่เท่ากัน ทําให้เกิดการสูญเสียขึ้นในบางครั้ง อีกทั้งทาง
ภาควิชายังมีเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกขนาดเล็กอีกเครื่อง แต่จะมีประสิทธิภาพในการดูดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต่ํากว่า คือไม่สามารถขึ้น
รูปชิ้นงานที่สูงได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่นิยมนําเครื่องตัวนี้มาใช้
จากข้อมูลที่กล่าวมา ทีมผู้วิจัยมองเห็นปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไขคือ การออกแบบเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกระบบ
สุญญากาศนี้ ให้มีความเหมาะสมกับการนํามาใช้กับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จริง ๆ โดยสามารถออกแบบใหม่ให้เครื่องสามารถ
ลดขนาดของวัสดุให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดวัสดุรวมถึงการลดพลังงานไฟฟ้าลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
โดยตรงกับการสร้างงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงกันมากขึ้น เพราะจะลดต้นทุนให้ถูก
ลง อีกทั้งผู้วิจัยจะทําการออกแบบให้เครื่องตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปบนพื้นที่ราบได้สะดวกสบายขึ้น เพื่อที่จะนําไปใช้สาธิตนอก
สถานที่ได้ รวมทั้งจะเกิดประโยชน์ทางอ้อมที่ผู้วิจัยคาดหวังไว้ คือ อาจจะมีการนําแนวคิดของเครื่องต้นแบบนี้ไปสร้างเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
จะส่งผลทําให้เกิดการสร้างธุรกิจ รับจ้างออกแบบของนักออกแบบรายใหม่ เพราะเครื่องตัวนี้เป็นต้นแบบที่ผ่านการทดลองทดสอบ
มาแล้ว จะทําให้เครื่องที่สร้างตามออกมานั้นมีราคาที่ถูกลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้แนวทางหนึ่ง สามารถที่จะ
นําไปสู่การสร้างงานพื้นฐานทางการออกแบบรวมไปถึงการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศที่เหมาะสมกับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดย
สามารถปรับขนาดวัสดุให้เล็กลงตามขนาดของชิ้นงานได้รวมทั้งสร้างความสะดวกต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้ายได้โดยลําพัง
2. เพื่อสร้างเครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้
3. เพื่อนําเครื่องมาทําการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพในการขึ้นรูปของแผ่นพลาสติกในขนาด ความหนาของ
พลาสติกชนิดต่าง ๆ กัน
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แนวคิดแผนงานที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้า ออกแบบ สร้างขึ้น และ
ทดสอบ เพื่อหาแนวทางสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (ให้
เป็นรูปธรรม)
ประโยชน์ทางตรง
พัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างนักออกแบบ
(เพิ่มคุณภาพ)

เครื่องขึ้นรูป
พลาสติกแผ่น
ระบบสุญญากาศ

ประโยชน์ทางอ้อม
แนวทางสู่การสร้างธุรกิจรับ
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
(รองรับธุรกิจเดิม)

ประสิทธิภาพเครื่อง
- ปรับขนาดวัสดุลงได้
ตามผลิตภัณฑ์
(ลดการสูญเสียวัสดุ)
- เคลื่อนย้ายได้เพียง
ลําพัง (เพื่อนําไปใช้สาธิต
นอกสถานที่)
- ลดการใช้ไฟฟ้าลง
- มีค่ามาตรฐานขึ้นรูป
ตามขนาด ความหนาและ
ชนิดของแผ่นพลาสติก

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
1. สามารถลดขนาดการใช้ของแผ่นพลาสติกลงไปตามชิ้นงานแม่แบบได้
2. สามารถลดการใช้วัสดุรวมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง โดยสามารถเลือกใช้แผ่น
พลาสติกไปตามกรอบจับยึดชิ้นงานแผ่นพลาสติกได้ถึง 8 ขนาด
3. สามารถทําการเคลื่อนย้ายเครื่องไปในที่ราบได้โดยลําพัง
4. ใช้ระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติที่สร้างความปลอดภัยในการใช้งานที่ควบคุมได้ด้วยตัวเอง
5. สร้างระบบการเรียนรู้เพิ่มเติมได้เอง จากการมองเห็นและการสัมผัสได้โดยตรงกับ
ตัวเนื้อวัสดุในช่วงของการทดสอบทุกขั้นตอน
6. ได้ค่ามาตรฐานของการทดสอบ ที่สามารถนํามาใช้ในการตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับ
แผ่นพลาสติกในการทํางานจริงเพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
ประโยชน์เชิงนโยบาย (ที่ได้ทําในงานวิจัย)
1. ได้เครื่องต้นแบบที่สามารถนํามาใช้ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ที่วังท่าพระ)
2. สามารถนํามาทําการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้นักศึกษาที่เรียนในภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น (สามารถที่จะใช้วัสดุที่เล็กลงทําให้ปฏิบัติได้มากขึ้น)
3. ได้ผลงานจัดแสดงงานนิทรรศการร่วมกับคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
4. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยลงวารสารวิชาการในระดับประเทศ
5. ได้นําจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการทํางานอยู่ 3 ส่วนคือ การศึกษาข้อมูล การออกแบบและสร้างชิ้นงานต้นแบบรวมทั้งการ
ทดสอบ โดยจะทํางานไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถจําแนกออกหลัก ๆ ได้ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษา
1.1 ศึกษาข้อมูลทางทุติยภูมิในเรื่อง หลักการทํางานของเครือ่ งและองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ต้องนํามาใช้ในการ
สร้างเครื่อง
1.2 ศึกษาข้อมูลทางปฐมภูมิในเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 ชั้นปีและนักศึกษาในระดับปริญญาโท
ทั้งหมด รวมทั้งสิ้นจํานวน 166 คน
1.3 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางการออกแบบ (ตามกรอบแนวคิดที่วางไว้)
2. ทําการออกแบบและคัดเลือกแบบโดยทีมงานของผู้วิจัยและผ่านที่ปรึกษางานวิจัย จากนั้นนํามาทําการสร้าง
เครื่องทดสอบต้นแบบนี้ขึ้น จํานวน 1 เครื่อง
3. ทําการทดสอบการขึ้นรูปของแผ่นพลาสติกในขนาดและความหนาของพลาสติกชนิดต่าง ๆ ในการขึ้นรูป 3 มิติ โดย
ทดสอบกับแม่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงเหลี่ยมลบมุมมนเฉพาะพื้นผิวส่วนบน 2 มม. สามารถปรับเติมความกว้าง ยาวและเพิ่ม
ระดับชั้นความสูงขึ้นไปได้ชั้นละ 4.5 ซม. เป็นเกณฑ์

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มีขั้นตอนดําเนินงานที่สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ สามารถจําแนกออกได้ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษา
1.1 ทําการศึกษาข้อมูลทางทุติยภูมิในเรื่อง หลักการทํางานของเครื่องรวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องนํามาใช้ในการสร้าง
เครื่อง โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ควบคู่ไปกับศึกษาระบบของเครื่องที่มีใช้
อยู่ในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
1.2 ทําการศึกษาข้อมูลทางปฐมภูมิในเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษา
ในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านปัญหาที่พบจากการทํางาน ด้านความต้องการที่
อยากให้ปรับปรุง รวมทั้งวัสดุแผ่นพลาสติกที่นํามาใช้ ในชนิดต่าง ๆ กับขนาดและความหนา รวมทั้งศึกษาสัดส่วนทางด้านร่างกาย
มนุษย์เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่อง
1.3 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางการออกแบบ (ตามกรอบแนวคิดที่วางไว้)
นําข้อมูลจากปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะห์ร่วม โดยเกณฑ์ของปัจจัยปฐมภูมิจะใช้ในการวิเคราะห์สรุปเลือกวัสดุที่
นํามาใช้ตามความต้องการ รวมทั้งนํามาทําการกําหนดสัดส่วนความสูงของเครื่องและระยะของการควบคุมใช้งาน ส่วนปัจจัยทาง
ทุติยภูมิจะนํามาใช้ในการสรุปเลือกอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการสร้างเครื่อง รวมทั้งการจัดวางระบบตําแหน่งภายในของเครื่อง เพื่อให้
มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่สะดวกสบายรวมทั้งปลอดภัยขึ้น ซึ่งจะได้ข้อสรุปของวัสดุและอุปกรณ์ที่นํามาใช้
2. ทําการออกแบบและสร้างชิ้นงานต้นแบบ โดยมีการแบ่งขั้นตอนการทํางานหลักไว้ 3 ส่วน ดังนี้
2.1การจัดวางโครงสร้างระบบภายในโดยการเขียนเข้าสัดส่วนชิ้นงานอุปกรณ์หลักทั้งหมดที่เป็นส่วนสําคัญ
ประกอบด้วย ถังเก็บลม ถังจ่ายลม ตัวปั้มอัดลม ตัวปั้มดูดลม กระบอกลม - นิวเมติกส์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นวางชิ้นงาน และ
แผงเลื่อนฮีตเตอร์ความร้อน รวมทั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบต่าง ๆ ในชิ้นงานหลัก โดยเทียบกับสัดส่วนมนุษย์และการควบคุมการ
ใช้งาน ทําออกแบบจัดวางระบบต่าง ๆ และปรับตําแหน่งระบบภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3 มิติเข้ามาช่วยคํานวณส่วนนี้ จากนั้น
ทําการคัดเลือกแบบที่ลงตัวที่สุด โดยทีมงานของผู้วิจัยและนักวิจัยที่ปรึกษา
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2.2 ทําการออกแบบภายนอกต่อ เพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้น โดยยึดเกณฑ์ ที่จะต้องทําการห่อหุ้มระบบภายใน
ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดที่สุด เพื่อที่จะทําให้ผู้ใช้งานได้สะดวกสบายต่อการใช้งานและการขนย้ายให้มากที่สุด โดยทําการตัดสินใจ
สรุปเลือกแบบจากทีมงานและนักวิจัยที่ปรึกษา
2.3 ทําการสร้างชิ้นงานต้นแบบ โดยเริ่มจากการจัดวางโครงสร้างเสาและคานเหล็กขึ้นก่อน จากนั้นทําการจัดวาง
ระบบภายในยึดติดอุปกรณ์ในตําแหน่งต่าง ๆ ให้ครบ จากนั้นทําการทดสอบระบบการทํางานของเครื่อง ทําการปรับแก้ไขระบบ
การทํางานให้สมบูรณ์ และทําการตกแต่งภายนอก เพื่อสร้างความสวยงามของตัวเครื่องด้วยการขึ้นรูปพลาสติกจากไฟเบอร์กล๊าส
3. ทําการทดสอบการขึ้นรูปของแผ่นพลาสติก โดยเริ่มทดสอบกับแผ่นพลาสติกที่มีขนาดบางสุดขึ้นก่อน (0.6 มม.) กับ
ชิ้นงานเฟรมที่มีขนาดใหญ่สุดของเครื่อง 32 x 41 ซม. ไปจนถึงแผ่นพลาสติกที่มีขนาดความหนาสูงสุด (3 มม.) จากนั้นทําการทดสอบ
แผ่นเฟรมที่ขนาด 32 x 32 ซม.ที่เป็นตัวแทนของแผ่นพลาสติกขนาดกลาง และแผ่นเฟรมที่ขนาด 22 x 22 ซม.ที่เป็นตัวแทนของแผ่น
พลาสติกขนาดเล็ก โดยทําการทดสอบใน 3 ขนาดจากแผ่นเฟรมที่ใช้ยึดจับชิ้นงานพลาสติกทั้งหมด 8 ขนาด
4. นําผลการทดสอบแผ่นพลาสติกที่ได้ มาทําการเขียนสรุปข้อมูล เพื่อสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานที่จะนําแผ่นพลาสติกมาใช้
งานต่อไป เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
5. ทําการตรวจสอบเพื่อผ่านการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม จํานวน
3 ท่าน
6. ทําการจดสิทธิบัตรและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จัดทําข้อสรุปและรายงานผลงานวิจัยต่อสถาบันต้นสังกัด

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถจําแนกออกไปตามขอบเขตของการวางแผนและวิธีการดําเนินการวิจัยซึ่งได้ข้อสรุปเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถทําการวิเคราะห์และสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) มีดังนี้
1.1 ข้อมูลการวิจัยทางปฐมภูมิ จากการสํารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 166 คน ประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี 1 จํานวน 35 คน ชั้นปี 2
จํานวน 31 คน ชั้นปี 3 จํานวน 32 คน ชั้นปี 4 จํานวน 26 คน และนักศึกษาปริญญาโท 42 คน (สํารวจในปี พ.ศ. 2554) ผลการ
สํารวจในภาพรวมสามารถจําแนกออกตามตารางที่ 1-6 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกเดิมและเครื่องใหม่ที่จะสร้างขึ้น N = 166
รายละเอียด / ความคิดเห็น
จํานวนผู้ที่เคยใช้เครื่อง Vacuum
เห็นด้วยกับการปรับปรุงเครื่องใหม่ที่จะสร้างในครั้งนี้
มีความรู้สึกกลัว/กังวลใจในการใช้เครื่องเดิมที่มีอยู่
เครื่องเดิมมีความสิ้นเปลืองแผ่นวัสดุ
เครื่องเดิมมีการสูญเสียวัสดุ
ต้องการที่จะเห็นเครื่อง vacuum ที่ออกแบบให้เคลื่อนย้ายได้
ต้องการที่จะการทดลอง ทดสอบการขึ้นรูปและ
การใช้งานได้โดยลําพัง
จากแนวคิดของเครื่องที่สร้างใหม่ สามารถช่วยส่งเสริมความคิดในการ
ออกแบบให้ออกแบบกว้างขวางขึน้ และใช้งานเครื่องนี้มากขึ้น
24

จํานวน (คน)
102
141
81
86
88
143
151

ร้อยละ
61.4
84.9
48.8
51.8
53.0
86.1
91.0

148

89.2

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556
_______________________________________________________________________________________
ข้อมูลจากตารางที่ 1 พบว่า จํานวนผู้ที่ไม่ตอบรวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้เครื่องเลยมีอยู่จํานวน 64 คน โดยนักศึกษา
ปริญญาโททั้งหมดยังไม่เคยมีการใช้เครื่องเลย แต่ข้อมูลในภาพรวมของคนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการออกแบบปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องใหม่ให้เกิดขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงขนาดของชิ้นงานกับปัญหาที่พบกับการขึ้นรูปด้วยเครื่อง vacuum เดิม
ขนาดชิ้นงาน (ที่เคยขึ้นรูป)
กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)
(= คือจํานวนผูต้ อบที่เหมือนกัน)
3 x5 x 3, 5 x 5 x 5, 5 x10 x 2
5 x10 x 5, 8 x 10 x 10
10 x 10 x 5, 10 x 20 x10
10 x20 x 20, 12 x 12 x 15
12 x 15 x 15, 15 x 15 x 3
15 x 20 x 10, 15 x 20 x15
15 x 30 x 15, 20 x 20 x 20
20 x 40 x 15, 25 x 30 x 10
30 x 30 x 5, 30 x 30 x 10(=3)

ปัญหาที่พบ
(ลักษณะของข้อมูลปลายเปิดที่ผู้ตอบเขียนมาให้)
- ให้ความร้อนไม่ทั่วถึง มีรูอากาศขณะดูด
- เกิดเป็นฟอง กับ ABS สีขาว
- ขึ้นเป็นจีบ ไม่ตรงโมล อากาศเข้าโมล ย่นพับ
- เกิดย่นจีบที่มุม ผิดเพี้ยนไป จับจีบเป็นริ้วรอบงาน
- พลาสติกไม่ขึ้นตามรูปทรงที่มี เกิดหลุมลึก
- เกิดคีบที่ขอบชิ้นงานเมื่อขึ้นรูปสูงขึ้น
- แว๊กไม่รอบ เครื่องไม่แรงพอ ดูดไม่ได้ตามต้นแบบ
- ขึ้นโมลสูงเกิดจีบขึ้นฟอง
- พลาสติกเดือด แรงดูดเบา ดูดลงไม่สุดพิมพ์

30 x30 x 15(=3), 40 x 40 x 10

- มุมโค้งมนที่ฐานหรือบางครั้งมีเกิดครีบขึ้น

40 x 40 x 15, 40 x60 x 5

- ประกบไม่สนิทชิ้นงาน
งานเล็กทิ้งเศษมาก แกะแม่พิมพ์ไม่ออก

60 x 60 x 2, 60 x 60 x 3

ข้อมูลจากตารางที่ 2 พบว่า จากการสอบถามเป็นรายบุคล ขนาดของชิ้นงาน 30 x 30 x 5 ซม. , 30 x 30 x 10 ซม.
มีผู้ตอบจํานวน 3 รายที่พบกับพลาสติกเดือด แรงดูดเบาและดูดลงพิมพ์ไม่สุด เหตุผลอาจเนื่องมาจากการตั้งเครื่องที่ไม่ได้เกณฑ์
ในการขึ้นรูป หรือเกิดจากการที่เครื่องชํารุดขณะใช้งานในช่วงเวลานั้น ส่วนในชิ้นงานขนาด 30 x30 x 15 ซม. มีผู้ตอบจํานวน
3 คน โดยเกิดมุมโค้งมนที่ฐานหรือบางครั้งเกิดการขึ้นเกิดครีบ โดยการเกิดมุมโค้งมนที่ฐานเกิดขึ้นมาจากเครื่องมีกําลังดูดไม่มาก
พอทําให้ชิ้นงานลงมาไม่สุด ส่วนการเกิดครีบอาจเป็นผลที่เกิดจากแม่แบบชิ้นงานมีเหลี่ยมที่มุมมากเกินไปทําให้พลาสติกเกิดการ
เบียดตัวกันขึ้น ส่วนเหตุผลในข้ออื่นๆ จะมีความสอดคล้องที่คล้าย ๆ กัน
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ตารางที่ 3 แสดงชนิดของแผ่นพลาสติกที่เคยใช้ขึ้นรูปบนเครื่อง vacuum forming

-

รายละเอียด
อะคริลิค
เอบีเอส
อะคริลิค และ เอบีเอส
พีวีซี
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน (คน)
3
47
27
2
87

ร้อยละ
1.8
28.3
16.3
1.2
52.4

166

100.0

ข้อมูลจากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้แผ่นพลาสติกเอบีเอสเป็นหลัก เพราะเป็นแผ่นพลาสติกที่มี
ความเหนียวทําให้ยืดตัวได้มากและใช้ความร้อนต่ํากว่า แต่จะมีข้อเสียจะมีการเดือดเป็นเม็ดฟองอากาศที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่า
ส่วนพลาสติกอะคริลิคจะยืดหยุ่นตัวได้น้อยกว่า ไม่เหมาะกับการขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการความสูง ส่วนพลาสติกพีวีซีที่มีความหนา
ตั้งแต่ 2 มม. ขึ้นไปเมื่อนํามาขึ้นรูปจะเกิดการแตกร้าวที่ผิว หรือการกรอบไหม้ก่อนที่จะขึ้นรูปและมีอัตราการยืดตัวต่ํา แต่ถ้าเป็น
แผ่นพีวีซีประเภทฟิล์ม ที่มีความหนาต่ํากว่า 2 มม. จะมีการหยุ่นตัวมากกว่าพลาสติกทั้งหมดที่กล่าวมา แต่ที่ไม่เป็นที่นิยมใช้กัน
ของนักศึกษา เพราะหาซื้อได้ยากโดยจะต้องสั่งตรงจากโรงงานที่ต้องสั่งซื้อยกทั้งม้วนซึ่งมีราคาแพงมากขึ้น จึงไม่เป็นที่รู้จักหรื
อนิยมใช้กันของนักศึกษา
ตารางที่ 4 แสดงความหนาของแผ่นพลาสติกที่นักศึกษาใช้ในการขึ้นรูปกับเครื่องเดิม

รายละเอียด
- อะคลิริก
- ABS
- PVC
ไม่ระบุ

ขนาด 0.5 มม.
จํานวน
(คน)
1
-

ขนาด 1 มม.
จํานวน
(คน)
9
40
1
3

ขนาด 2 มม.
จํานวน
(คน)
23
56
1
13

ขนาด 3 มม.
จํานวน
(คน)
5
10
2

ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า ที่นักศึกษาจะนิยมใช้กับแผ่นพลาสติก 2 มม. กันส่วนมากเพราะนักศึกษาสามารถขึ้นรูป
ชิ้นงานและนําไปใช้งานได้โดยตรง แต่ชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ได้จะต้องนํามาทําการตกแต่งกันมาก เพราะชิ้นงานยังขาดความคมชัดที่
พื้นผิวที่ไม่แนบสนิทไปกับแม่พิมพ์ระหว่างการขึ้นรูป โดยส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องมือช่วยกดดันชิ้นงานในระหว่างการดูด
สุญญากาศ เพื่อช่วยให้ชิ้นงานแนบสนิทกับแบบมากขึ้น
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ตารางที่ 5 แสดงความสูงของแผ่นพลาสติกที่นักศึกษาเคยใช้ในการขึ้นรูป (3 อันดับที่มีคนเลือกสูงสุด)
ขนาดความสูง (เซนติเมตร)
5
10
15

จํานวน (คน)
31
25
15

ข้อมูลจากตารางที่ 5 พบว่า ความสูงของชิ้นงานที่นักศึกษาใช้กันมากสุดจะมีความสูงที่ 5 ซม. รองลงมาคือ 10 และ
15 ซม. แต่ถ้าสูงกว่านี้จะมีสูงมากสุดที่ 20 ซม. แต่จะมีผู้ทํากันน้อยเพราะส่วนใหญ่จะเกิดการสูญเสียระหว่างการขึ้นรูปกันมาก
จึงไม่ค่อยมีคนนิยมขึ้นรูปสูง ๆ กันเท่าไรนัก
ตารางที่ 6 แสดงขนาดความกว้างและยาวของชิ้นงานที่นักศึกษาเคยใช้แผ่นพลาสติกในการขึ้นรูป
(3 อันดับที่มีคนเลือกสูงสุด)
ขนาดความกว้างยาว (เซนติเมตร)
- 5 x 10
- 30 x 30
- 15 x 15

จํานวน (คน)
11
8
7

ข้อมูลจากตารางที่ 6 พบว่า การขึ้นรูปที่ทําชิ้นงานกันมาสุดจะทํากันที่ขนาด 5 x 10 ซม. กันมาก ส่วนชิ้นงานขนาด
ใหญ่จะนิยมทํากันที่ขนาด 30 x 30 ซม. แต่ก็มีการขึ้นรูปที่ใหญ่กว่านี้ แต่จะมีการทํากันน้อยเพราะส่วนใหญ่จะเกิดการสูญเสียขึ้น
ดังนั้นจึงจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจําโรงปฏิบัติ-ประสบการณ์ควบคุมเครื่องช่วย เพื่อที่จะคอยช่วยแก้ปัญหาและลดการสูญเสีย
ลงได้
1.2 ข้อมูลที่สรุปผลได้ทางทุติยภูมิ ได้ศึกษาจากภาคเอกสาร ตํารา งานวิจัยรวมทั้งการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต โดยได้ข้อสรุปผลเพื่อนํามาใช้ในขั้นตอนของการทํางานบนเครื่องรวมทั้งการคัดเลือกระบบอุปกรณ์หลัก ๆ ที่จําเป็น
ใช้ในการสร้าง โดยได้ข้อสรุปต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 ขั้นตอนระบบการทํางานในการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกระบบสุญญากาศ
(VacuumForming) ในลักษณะการวางพิมพ์นูน มีดังนี้
1) วางต้นแบบแม่พิมพ์ (mold) ลงบนแท่นวาง (platform) ที่โต๊ะแวคคัมซึ่งด้านล่างมีรูอยู่
จํานวนมากเพื่อใช้ในการดูดอากาศ (ถ้าทําชิ้นงานเหมือนกันหลายชิ้นให้ยึดน๊อตใต้ชิ้นกับแผ่นพื้นโต๊ะที่เตรียมตําแหน่งรูไว้ให้)
2) วางแผ่นพลาสติกลงในกรอบเฟรม (frame) ที่ออกแบบให้แยกกรอบนอกกับกรอบในออก
จากกันเพื่อความสะดวก โดยการยึดล็อคจะใช้ระบบการบีบดันด้วยชุดสปริงบนแผงเลื่อนที่อยู่บนตัวเครื่อง
3) ทําการเปิดสวิทซ์ปุ่มหลักเพื่อควบคุมการทํางานทั้งระบบ บนแผงควบคุม (Control Panel) โดย
เครื่องปั้มแวคคัมดูดและปั้มลมอัดจะติดทํางานเองอัตโนมัติ
ส่วนนี้ผู้วิจัยได้ทําการตั้งระบบสําเร็จรูปไว้แล้วที่อยู่ภายในตัวตู้ของ
เครื่อง (รอฟังเสียเครื่องระบบจะหยุดเดินเอง)
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4) เปิดสวิทซ์ควบคุมความร้อนของแท่งฮีตเตอร์ (heater) และโยกปุ่มคันเลื่อนสวิทซ์เพื่อเลื่อน
แผงฮีตเตอร์เข้ามาหาแผ่นพลาสติก (โดยแท่งฮีตเตอร์ความร้อนจะติดเองโดยอัตโนมัติ) และจะมีพัดลมช่วยนําความร้อนจากส่วนบน
นําพาความร้อนไปที่ชิ้นงานด้วย
5) ควบคุมความร้อนโดยดูที่มิเตอร์วัดอุณหภูมิ (โดยจะต้องใช้ค่า หรือผลการทดสอบที่ได้ทําไว้เป็น
เกณฑ์)
6) รอจนอุณหภูมิได้ที่ แผ่นพลาสติกจะร้อนถึงขีดสุดและอ่อนตัวลงจนท้องแผ่นหย่อนลงมา
ด้านล่าง บางชนิดอาจแค่ตึงตัวเมื่อพลาสติกร้อนได้ที่ เลื่อนปุ่มสวิทซ์คันโยกถอยกลับไปด้านหลัง (แผงฮีตเตอร์ความร้อนจะหยุด
ทํางานเอง)
7) เลื่อนสวิทซ์ปุ่มคับโยกอีกตัวเพื่อเลื่อนแท่นวางแม่พิมพ์ (mold) หรือแท่นยก(lift linkage) จะยก
โต๊ะแวคคัมขึ้นมาดันมาชนกับแผงพลาสติกข้างบนในขณะที่พลาสติกยังร้อนอยู่
8) กดสวิทซ์ปั๊มดูดอากาศเพื่อดูดแผ่นพลาสติกให้ติดกับโมลแม่พิมพ์รอจนกระทั้งพลาสติกแข็ง
อยู่ตัว จนได้รูปทรงตามต้องการติดกับโมลแม่พิมพ์
9) เลื่อนสวิทซ์ปุ่มคันโยกกลับลงมา (โดยครั้งแรกให้ทําการกระตุกปุ่มโยกเลื่อนสวิทซ์ลงนิดหนึ่ง)
จากนั้นทําการปดแผ่นยึดเฟรมพลาสติกออกจากตัวจับสปริงของตัวเครื่องก่อน แล้วจึงโยกสวิทซ์เดิมเลื่อนถอยลงมาข้างล่างสุด
(แผ่นเฟรมจะติดชิ้นงานลงมาตามแม่พิมพ์ด้วย)
10) จากนั้นทําการยกแผ่นเฟรมที่ยึดพลาสติกออก ก็จะได้ชิ้นงานสําเร็จตามชิ้นงานแม่พิมพ์เป็นอัน
เสร็จขั้นตอนบนเครื่อง
1.2.2 ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการสร้างเครื่องโครงสร้างหลักภายในมีดังนี้
1) แท่งฮีตเตอร์ความร้อน (heater) แท่งละ 1000 วัตต์ ความยาวของ
แท่งฮีตเตอร์ 75 ซม. (จํานวน 6 แท่ง)
2) ปั้มลม ระบบโรตารี่ ตัวละ ½ แรงม้า (จํานวน 2 ตัว)
3) ถังอัดลมขนาด 50 ลิตร (จํานวน 1 ถัง)
4) ชุดปั้มแวคคั่ม (vacuum pump) ระบบสายพานพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ½ แรงม้า (จํานวน 1 ชุด)
5) ถังลมใช้ดูดสุญญากาศขนาด 25 ลิตร (vacuum tank ใช้จํานวน 1 ถัง)
6) กระบอกลมนิวเมติกรุ่นสี่เสา (จํานวน 1 ตัว)
7) กระบอกลมนิวเมติกรุ่นกลม (จํานวน 1 ตัว)
8) พัดลม (จํานวน 1 ตัว)
9) แท่นวางชิ้นงาน (platform) หรือพื้นโต๊ะแวคคั่มเคลื่อนที่ (ส่วนนี้สร้างขึ้นจํานวน 1 ชุด)
10) ชุดแผ่นเฟรมใส่แผ่นพลาสติก (ส่วนนี้สร้างขึ้นจํานวน 8 ขนาด)
11) ชุดจับยึดแผ่นชุดเฟรมใส่แผ่นพลาสติก (ส่วนนี้สร้างขึ้นจํานวน 1 ชุด)
12) ชุดใส่แผงแท่งฮีตเตอร์พร้อมที่ใส่พัดลม (ส่วนนี้สร้างขึ้นจํานวน 1 ชุด)
1.2.3 ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการควบคุมระบบการทํางานเครือ่ ง
1) เพรชเซอร์สวิทซ์ ตัดลมอัดจากถัง (จํานวน 1 ตัว)
2) เกจ (gauge) วัดความดันลมอัด ขนาดหน้าปัด 1.5 นิ้ว วัดกําลังลมอัด 180 Lb/in2 เกลียวทาง
หลัง 1/2” (จํานวน 1 ตัว)
3) ชุดกรองลมFR-500 ขนาด ¼” ปรับแรงดันได้ (จํานวน 1 ตัว)
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4)
5)
6)
7)
8)

โซลินอยด์วาล์ว (double Solenoid) รุ่น 4 V230 C-0.8 P; 0.15-0.8 MPa (2 ตัว)
สวิทซ์ควบคุมแรงดูดแวคคั่ม 24 V (จํานวน 1 ตัว)
รีเลย์พร้อมซ้อกเก็ต (relay socket) 240 V (จํานวน 1 ชุด)
แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (magnetic contactor) S-K20 (จํานวน 2 ตัว)
เกจวัดความดันลมดูดแวคคั่ม ขนาดหน้าปัด 2.5” วัดแรงดันสุด -76
cmHg/-30” HG เกลียวทางหลัง 1/2” (จํานวน 1 ตัว)
9) วาล์วไฟฟ้า สตีม (pressure Applied) 1” 1-15 Kg/cm2 ( 1 ตัว)
10) เซฟตี้เบรกเกอร์ P2 30A แอมป์ (จํานวน 1 ตัว)
11) เซฟตี้เบรกเกอร์ 10A แอมป์ (จํานวน 1 ตัว)
12) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ รุ่น REX-C100 (จํานวน 1 ตัว)
13) สวิทช์โยก1021 2 ขา (จํานวน 3 ตัว)
14) สวิทซ์หัวเห็ดกดล็อค (สีแดง) (จํานวน 1 ตัว)
15) เบสิค สวิทซ์ (basic switch) รุ่น V-156-15A (จํานวน 1 ตัว)
16) สวิทช์โยกเด้งคืน 2 N/O JTB-PA22 ควบคุม 2 ทาง (จํานวน 2 ตัว)
17) สวิทซ์ปุ่มกดหลอดไฟ LED สีเขียว (จํานวน 1 ตัว)
18) ไทม์เมอร์ รุ่น H3BA ควบคุมการตั้งเวลา (จํานวน 2 ตัว)
หมายเหตุ ทําการศึกษาสัดส่วนมนุษย์คนไทยควบคู่กันไปกับการออกแบบ โดยใช้ข้อมูลรายงานการสํารวจและวิจัย
ขนาดสัดส่วนโครงสร้างร่างกายคนไทย (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2545)
2. ผลการออกแบบ (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) มีดังนี้
ทีมผู้วิจัยได้นําข้อสรุปที่ได้ จากภาคการสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการผู้ใช้งาน โดยข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้
จะนํามาเป็นข้อกําหนดในเรื่องวัสดุแผ่นพลาสติกที่ต้องนํามาใช้ทดสอบ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ที่จะต้องออกแบบให้เครื่อง
มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ส่วนการศึกษาทางภาคเอกสาร ตํารางานวิจัย ส่วนหนึ่งจะนํามาใช้ในการกําหนดวัสดุภายใน โดยนํามาจัด
วางองค์ประกอบใหม่ ที่จะต้องคํานึงถึงระยะสัดส่วนของผู้ใช้งานเป็นหลัก จากนั้นจึงทําการออกแบบภายนอกต่อเพื่อสร้างความ
สวยงามให้ลงกับภายใน โดยมองในส่วนที่จะสร้างความปลอดภัยในการใช้งานและช่วยปกป้องระบบภายในของตัวเครื่องให้
ปลอดภัย จากนั้นนํามาทําการสร้างเครื่องต้นแบบและทําการทดสอบปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยข้อมูลส่วนในส่วนนี้ ผู้วิจัยขอ
อธิบายผลในภาพรวมโดยใช้ภาพประกอบเป็นหลักเพื่อให้เห็นภาพในการทํางาน ดังนี้
2.1 ข้อสรุปที่ได้จากการจัดวางโครงสร้างภายใน ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนดังนี้
2.1.1 ข้อสรุปของการจัดวางโครงสร้างภายในกับอุปกรณ์โครงสร้างหลัก (จากข้อมูลในข้อ 1.2.2) มาทําการ
ออกแบบจัดวาง โดยใช้คอมพิวเตอร์คํานวณสัดส่วน ได้ผลของการจัดวางเครื่องในภาพรวมที่ได้จากการสร้างชิ้นงานจริงตาม
ภาพประกอบ สามารถจําแนกได้ดังนี้
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1) การออกแบบจัดวางระบบตัวเครื่องในส่วนล่าง (ตัวเครื่องหลัก)

ภาพที่ 2 แสดงการจัดวางชิ้นส่วนอุปกรณ์โครงสร้างหลัก ๆ ลงในตัวโครงสร้าง
ถังดูดลมสุญญากาศขนาด 25 ลิตร
ถังอัดลมขนาด 50 ลิตร

กระบอกลมนิวเมติก
รุ่นสี่เสา
ปั้มลม ระบบโรตารี่
ชุดแผงระบบควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ
ชุดปั้มแวคคั่มระบบสายพาน
พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า

ภาพ 3 แสดงภาพรวมของตัวโครงสร้างหลักในส่วนฐานของเครื่องต้นแบบ
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2) การออกแบบการวางระบบตัวเครื่องในส่วนบน
ชุดฝาครอบแผงแท่งฮีตเตอร์พร้อมที่ใส่พัดลม
แท่งฮีตเตอร์ความร้อน (heater)
ชุดสปริงที่จับยึดชุดเฟรมที่ใส่แผ่นพลาสติก

กระบอกลมนิวเมติกรุ่นกลมดันเลื่อนแผงฮีตเตอร์
ภาพ 4 แสดงภาพรวมของตัวโครงสร้างหลักในส่วนบนของเครื่อง
2.1.2 ข้อสรุปของการจัดวางชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการควบคุมระบบการทํางานเครื่อง (จากข้อมูลใน
ข้อ 1.2.3) คํานึงถึงการใช้งานและการควบคุม โดยได้ผลของการจัดวางตําแหน่งของเครื่องจากการสร้างชิ้นงานจริงตาม
ภาพประกอบ ดังนี้

ภาพ 5 แสดงระบบควบคุมการทํางานของเครื่อง vacuum forming ของเครื่องต้นแบบ
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ภาพ 6 แสดงตําแหน่งอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของเครื่อง vacuum forming
หมายเหตุ ระบบขั้นตอนการทํางานศึกษาดูได้ในภาพที่ 9 (ในคําอธิบายใต้ภาพ)
2.2 ข้อสรุปที่ได้จัดวางโครงสร้างภายนอก
จากการจัดวางโครงสร้างภายใน และตัวโครงสร้างหลักที่ใช้ในการยึดจับชิ้นส่วนต่าง ๆได้ผลออกแบบที่ไปกับ
ภาพลักษณ์ภายนอก เพื่อให้เกิดความสวยงามและความลงตัวต่อการใช้งานที่สะดวกสบาย รวมทั้งปกป้องระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายใน โดยได้ผลของการออกแบบในภาพรวมจากชิ้นงานจริงที่ผู้วิจัยได้นําเสนอมุมมองในภาพด้านและภาพ 3 มิติ โดยมีขนาด
กว้างทางด้านข้าง x ยาวทางด้านหน้า x ความสูง คือ (55 ขณะกาง 90 x 75 x 145 ซม.) ตามภาพประกอบดังนี้
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ภาพ 7 แสดงมุมมองในภาพด้าน 2 มิติของตัวเครื่องขณะกางแขนในส่วนบนออกเพื่อการใช้งาน

ภาพ 8 แสดงมุมมองในภาพ 3 มิติของตัวเครื่องขณะหุบแขนในส่วนบนเมื่อไม่ได้ใช้งาน
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3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) มีดังนี้
จากการทดสอบ ผู้วิจัยได้ใช้โมลแม่แบบที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยจะลบคมเหลี่ยมที่บริเวณมุมที่พื้นผิวส่วนบน
ลง 2 มม. และลบพื้นผิวด้านข้างโดยรอบทางความสูงให้เอียงเฉียง 1 องศา เป็นเกณฑ์ในการทดสอบการขึ้นรูป โดยสามารถปรับ
เติมขนาดชิ้นงานได้อย่างอิสระ โดยจะเพิ่มชั้นความสูงขึ้นไปทีละชั้น (ชั้นละ 4.5 ซม.) การที่เลือกรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นเกณฑ์ในการ
ทดสอบนั้น เป็นสิ่งที่ยากสุดต่อการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกในลักษณะทรงสูง โดยประสิทธิภาพของเครื่องจะตั้งระบบของกําลังดูด
Vacuum ไว้ที่สวิทซ์ตัดที่ค่าสูงสุด -76 cmHg และกําลังลมในการขับเคลื่อนแผงความร้อนและฐานดันชิ้นงานตั้งสวิทซ์ไว้ที่ 80
Lb/in2 โดยจะได้ผลการทดสอบสรุปออกมาได้ในเรื่องของการเปิดใช้แท่งฮีตเตอร์ความร้อนเพื่อการกําหนดในการตั้งอุณหภูมิเป็น
เกณฑ์ เพื่อเลือกใช้ชนิดของแผ่นพลาสติกในขนาดและความหนาต่าง ๆ ในการขึ้นรูปได้เหมาะสมขึ้น โดยได้ผลของการทดสอบ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
3.1 กลุ่มชิ้นงานแผ่นพลาสติกที่มีขนาดเล็ก โดยมีขนาด กว้าง x ยาว ไปตามเฟรมจับยึดใน 4 ขนาด คือ
ชิ้นงานขนาด 17 x 17 ซม. 17 x 31.5 ซม. 22 x 22 ซม. และ 22 x 31.5 ซม. โดยใช้กับแท่งฮีตเตอร์ที่ 2,000 วัตต์ ในการ
ทดสอบได้ข้อสรุปผลที่ผา่ นการขึน้ รูปดังนี้
1) แผ่นพลาสติกพีวีซี ขนาดความหนา 0.6 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 60 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 7.5 x 9 x 9 ซม.
2) แผ่นพลาสติกพีวีซี ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 50 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 7.5 x 10 x 4.5 ซม.
3) แผ่นพลาสติกเอบีเอส ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 38 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 7.5 x 10 x 4.5 ซม.
4) แผ่นพลาสติกเอบีเอส ขนาดความหนา 2.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึน้ รูปใช้อณ
ุ หภูมิที่ 44 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 7.5 x 10 x 4.5 ซม.
5) แผ่นพลาสติกอะคริลิค ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึน้ รูปใช้อุณหภูมิที่ 65 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 7.5 x 10 x 3.5 ซม. (ได้ตัดส่วนของค่าความโค้งของมุมฐานออกแล้ว)
6) แผ่นพลาสติกอะคริลิค ขนาดความหนา 2.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 55 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 7.5 x 10 x 3.5 ซม. (ได้ตัดส่วนของค่าความโค้งของมุมฐานออกแล้ว)
3.2 กลุ่มชิ้นงานแผ่นพลาสติกที่มีขนาดกลาง โดยมีขนาด กว้าง x ยาว คือ 32 x 32 ซม. ไปตามเฟรมจับยึด
โดยใช้กับแท่งฮีตเตอร์ 4000 วัตต์ ได้ข้อสรุปผลที่ผ่านการขึน้ รูปดังนี้
1) แผ่นพลาสติกพีวีซี ขนาดความหนา 0.6 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 60 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17x 17.5 x 18 ซม.
2) แผ่นพลาสติกพีวีซี ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 46 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17 x 17.5 x 9 ซม.
3) แผ่นพลาสติกเอบีเอส ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 40 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17 x 17.5 x 9 ซม.
4) แผ่นพลาสติกเอบีเอส ขนาดความหนา 2.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 45 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17 x 17.5 x 3.5 ซม. (ได้ตัดส่วนของค่าความโค้งของมุมฐานออกแล้ว)
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5) แผ่นพลาสติกอะคริลิค ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 65 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17 x 17.5 x 2.5 (ได้ตัดส่วนของค่าความโค้งของมุมฐานออกแล้ว)
3.3 กลุ่มชิ้นงานแผ่นพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ โดยมีขนาด กว้าง x ยาว ไปตามเฟรมจับยึดใน 3 ขนาด คือ
ชิ้นงานขนาด 17 x 41 ซม. 22 x 41 ซม. และ 32 x 41 ซม. โดยใช้กับแท่งฮีตเตอร์ 6000 วัตต์ ในการทดสอบ ได้ข้อสรุปผลที่
ผ่านการขึ้นรูปดังนี้
1) แผ่นพลาสติกพีวีซี ขนาดความหนา 0.6 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 57 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17x 27.5 x 18 ซม.
2) แผ่นพลาสติกพีวีซี ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 47 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17x 27.5 x 18 ซม.
3) แผ่นพลาสติกเอบีเอส ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปใช้อุณหภูมิที่ 40 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17 x 27.5 x 7.5 ซม. และ 10 x 17.5 x 13.5 ซม.
4) แผ่นพลาสติกเอบีเอส ขนาดความหนา 2.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึน้ รูปใช้อณ
ุ หภูมิที่ 46 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 10.5x 17 x 2 ซม. (ไม่ผ่านเกณฑ์)
5) แผ่นพลาสติกอะคริลิค ขนาดความหนา 1.0 มม. ความร้อนที่เหมาะสมกับการขึน้ รูปใช้อุณหภูมิที่ 55 ๐c
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้สูงสุด 17 x 27.5 x 3 ซม.
ภาพแสดงขั้นตอนการใช้เครื่องและรูปทรงแผ่นพลาสติกที่ได้จากการทดสอบ
จากผลการทดสอบในข้อที่ 3 ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบโดยเริ่มต้นจากการทดสอบจุดหลอมละลายของแผ่น
พลาสติกที่ใช้บนเครื่อง ที่ต้องสูญเสียวัสดุไปเป็นจํานวนมาก เพื่อหาค่าเกณฑ์ในการตั้งอุณหภูมิเพื่อควบคุมความร้อน โดยสามารถ
ศึกษาขั้นตอนการทํางานของเครื่องได้ดังนี้
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จากภาพ 9 สามารถแสดงขั้นตอนการทํางานจากภาพ 1-17 โดยมีขึ้นตอนการทํางานดังนี้
1) เลือกชุดแผ่นเฟรมและพื้นวางที่เหมาะสมกับขนาดชิ้นงาน 2) เลือกโมลทดสอบขึ้นตามขนาดแผ่นเฟรม 3) ตั้งแผ่นเฟรมพื้น
และวางโมลทดสอบลงไปบนเครื่อง 4) วางแผ่นพลาสติกที่เหมาะสมกับแผ่นเฟรม 5) ตั้งชุดจับเฟรมบนเครื่องและดันแผ่นเฟรม
เข้าไป 6) กดสวิทซ์ปุ่มแดงใหญ่ทางด้านซ้ายเพื่อเปิดระบบรวมเมื่อเปิดแล้วรอจนฟังเสียงเครื่องปั้มแว๊กคัมและปั้มลมหยุดและปุ่ม
สวิทซ์ถัดมาตัวแรกทางซ้ายมือ คือสวิทซ์ฮีตเตอร์ที่ 2,000 วัตต์และถ้าเปิดตัวที่ 2 เพิ่มจะเป็นฮีตเตอร์ที่ 4,000 วัตต์ และตัวที่ 3
เพิ่มจะเป็นฮีตเตอร์ที่ 6,000 วัตต์ (การเปิดใช้ให้ดูจากผลการทดสอบ) 7) โยกสวิทซ์ตัวถัดมาเข้าหาตัวเพื่อเลื่อนแผงฮีตเตอร์เข้า
ระบบจะทํางานอัตโนมัติ 8) สังเกตการณ์หลอมละลายของแผ่นพลาสติกจะมีการอ่อนตัว และย้อยลงมาหรือบางชนิดจะกลับมาตึง
ตัวอีกครั้งก่อนเดือดขึ้นเม็ดฟองอากาศ 9) ใช้อุณหภูมิที่ได้ตามเกณฑ์ทดสอบเป็นหลัก 10) แผ่นพลาสติกจะย้อยลงมาให้เห็น 11)
โยกสวิทซ์ตัวเดิมดันไปข้างหน้าเพื่อถอยแผงฮีตเตอร์กลับไประบบจะตัดไฟอัตโนมัติ 12) โยกสวิทซ์ทางขวาอีกตัวไปข้างหน้าเพื่อ
เลื่อนโมลแม่แบบขึ้นมาแนบแผ่นพลาสติก 13) กดสวิทซ์ปุ่มเขียวเพื่อให้แว๊กคัมดูดแผ่นพลาสติก 14) รอจนพลาสติกเซ็ทตัวเข้ารูป
(สัมผัสได้) 15) สะกิดสวิทซ์โยกตัวเดิมเข้าหาตัวนิดหนึ่ง และหยุดเพื่อเลื่อนแผงสปริงของเครื่องที่จับยึดแผ่นเฟรมที่จับพลาสติก
ออกทั้งสองข้าง และทําการโยกสวิทซ์ตัวเดิมเข้าหาตัวอีกครั้งเพื่อเลื่อนชิ้นงานและแผ่นเฟรมจับลงมา 16) ชิ้นงานและโมลแม่แบบ
จะอยู่ในเฟรมจับบนฐานวาง 17) แกะโมลแม่แบบออกจะได้ชิ้นงานแผ่นพลาสติกออกมา

ภาพ 10 แสดงตัวอย่างรูปทรงของแผ่นพลาสติกที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ภาพ 11 แสดงตัวอย่างรูปทรงของแผ่นพลาสติกที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
หมายเหตุ แผ่นพลาสติกที่นํามาใช้ทั้งหมดสามารถลดขนาด กว้าง x ยาว จากเฟรมทั้งหมดลงได้อีก 2 ซม.
จากผลการทดการออกแบบและผลการทดสอบ ทีมผู้วิจัยได้ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและทางวิศวกรรมจํานวน 3 ท่าน ซึ่งได้ผลเป็นที่ยอมรับต่อผลงานที่ออกแบบในครั้งนี้
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สรุปผลการวิจัย
ค่าการทดสอบจากการวิจัย สามารถนํามาใช้กับการตั้งอุณหภูมิเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานและชนิดของแผ่น
พลาสติก พีวีซี เอบีเอสและอะคริลิค ในขนาดต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการสูญเสียในการปฏิบัติงานจริง แต่การ
ออกแบบของเครื่องครั้งนี้ก็ทําให้ทราบว่าชิ้นงานที่มีขนาดความสูงมาก ๆ ก็ควรมีขนาดความกว้างยาวห่างจากแผ่นเฟรมจับยึด
พลาสติกอย่างน้อยประมาณ 2 นิ้ว ส่วนชิ้นงานที่มีความสูงไม่มากหรือประมาณไม่เกิน 4.5 ซม.ชิ้นงานสามารถวางห่างหรือเล็ก
จากเฟรมโดยรอบได้ประมาณ 1 นิ้ว ทั้งนี้พลาสติกที่นํามาใช้ควรมีความหนาไม่เกิน 1 มม. แต่ถ้าจะใช้พลาสติกที่มีความหนา 2 3 มม.ในการขึ้นรูปก็ควรจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการกดรอบพิมพ์เข้าช่วยในช่วงระหว่างการดูดสุญญากาศ เพื่อทําให้ชิ้นงานชิด
โมลแม่แบบลงลึกถึงฐานให้มากที่สุด ส่วนการขึ้นรูปที่ไม่ใช่รูปทรงเหลี่ยม โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีลักษณะโค้งมน สามารถที่จะทํา
การขึ้นรูปได้สูงขึ้นจากค่าเกณฑ์ที่ได้ทําการทดสอบไว้ โดยเครื่องนี้สามารถรองรับความสูงได้ถึง 35 ซม. ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ
ยืดหยุ่นของแผ่นพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปจะไปได้ถึงหรือไม่ แต่คาดว่าแผ่นพลาสติก พีวีซีที่ความหนา 0.6 มม. น่าจะทําได้ โดย
จากการทดสอบที่ปล่อยให้พลาสติกชนิดนี้ตกย้อยลงมาในรูปวงกลม จากการทดสอบแต่ถ้าจะให้เครื่องนี้ทํางานต่อเนื่องในระดับ
ที่อุณหภูมิยังสูงอยู่ก็ควรจะให้มีอุณหภูมิเริ่มต้นน้อยกว่าอุณหภูมิที่ใช้งานจริง 15 ๐c เพื่อที่จะให้แผ่นพลาสติกได้มีระยะของการ
อุ่นเซ็ทตัวมากขึ้น ซึ่งจะใช้ได้กับค่าของอุณหภูมิที่ได้ทําการทดสอบไว้ แต่ถ้าต้องการที่จะทํางานต่อเนื่องเพื่อให้เร็วขึ้นช่วงอุณหภูมิ
ของการขึ้นรูปควรห่างประมาณ 10 ๐c และจะต้องเพิ่มอุณหภูมิจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ขึ้นไปอีกประมาณ 1-2 ๐c ทั้งนี้ผู้ทดสอบ
สามารถใช้ทักษะของการสัมผัสแตะไปที่ผิวหรือแผ่นพลาสติกได้ รวมทั้งอาจจะสังเกตจากปฏิกิริยาของแผ่นพลาสติกที่มีการหดตัว
และกลับมาเรียบตึงสําหรับแผ่นพลาสติก เอบีเอส แต่ถ้าเป็นพลาสติกพีวีซี จะเป็นการย้อยโค้งเป็นแอ่งกระทะลงมาเรื่อย ๆ ส่วน
สําหรับอะคริลิคจะมีการย้อยลงมานิดหน่อยและจะเดือดเกิดเป็นเม็ดฟองอากาศขึ้น สิ่งเหล่านี้คือจุดสังเกตในการขึ้นรูปได้ แต่ไม่
แนะนําให้สูดดมกลิ่นเป็นเกณฑ์ตัดสินเพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ได้ข้อสรุปของเครื่องที่ผ่านการทดสอบของแผ่นพลาสติกที่สามารถนํามาใช้กับเครื่องตัวนี้ ที่สามารถ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถที่จะนํามาใช้กับการออกแบบทํางานต้นแบบกันได้มากขึ้น เพราะเครื่องที่สร้างสามารถใช้กับแผ่น
พลาสติกได้ถึง 8 ขนาด กับพลาสติก พีวีซี เอบีเอสและแผ่นอะคริลิค ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มม. ลงมา โดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานแม่แบบ ทําให้เกิดการประหยัดวัสดุรวมทั้งลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขึ้น รวมทั้งเหมาะกับสถานที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (วังท่าพระ) ที่มีพื้นที่จํากัด โดยสามารถทําการเคลื่อนย้ายไปบนพื้นราบได้โดยลําพัง สามารถที่จะทํางานปฏิบัติการได้
ด้วยตัวเอง ใช้งานง่าย สะดวกและปลอดภัยขึ้น ซึ่งการออกแบบเครื่องครั้งนี้ ได้นํากับหลักการของ Terry A. Richardson
(1974 , pp290-292) มาใช้ในช่วงของการสร้างเครื่องเกี่ยวกับขั้นตอนหลักของการทํางานทั้งหมด จนถึงขั้นได้ผลิตภัณฑ์ออกมา
รวมทั้งได้ศึกษาหลักการทํางานของ Gerald L. Steele (1977 , pp165-171) ที่ผลิตเครื่องขึ้นรูปพลาสติกขนาดเล็กที่มีแนวทาง
เดียวกัน แต่จะมีเทคนิคการขึ้นรูปที่ตรงข้ามกันคือ การเคลื่อนแผ่นพลาสติกเข้าหาโมลแม่แบบแต่ผู้วิจัยใช้เทคนิคโมลแม่แบบเข้าหา
แผ่นพลาสติกแทน รวมทั้งศึกษาผลการออกแบบและทดสอบของ สถาพร ล้อมไร่ (2546, หน้า1-67) ที่ได้สร้างเครื่องขึ้นรูป
พลาสติกแบบสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มีหลักการในการดูดแผ่นพลาสติกไปในแนวทางเดียวกัน ที่สามารถขึ้นรูป
แผ่นพลาสติกที่มีความหนา 0.5 - 2.0 มม. ได้เหมือนกัน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้สร้างเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกและได้ทําการทดสอบในครั้งนี้ สามารถที่จะเพิ่มเฟรมในการจับแผ่น
พลาสติกให้มีขนาดที่ยาวขึ้นจากขนาดใหญ่ได้อีก 15 ซม. ส่วนความกว้างไม่สามารถขยายเพิ่มขึ้นได้ แต่ถ้าจะมีการออกแบบใหม่
ควรเพิ่มความกว้างของพื้นที่เฟรมในการวางชิ้นงานให้มีขนาดกว้างออกไปอีก 20 ซม.เพื่อรองรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ด้วย
เหตุผลในงานวิจัยที่ไม่ทําการขยายขนาดให้ใหญ่ไปกว่านี้เพราะใช้ข้อมูลจากการสํารวจเป็นหลัก รวมทั้งสถาบันได้มีเครื่องขนาด
ใหญ่รองรับอยู่แล้ว ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่พบควรลดความหนาของชั้นซิลิโคนที่ใช้ในการจับยึดแผ่นพลาสติกลงเพราะถ้าสูงเกิน
ความจําเป็น เมื่อเวลาที่เครื่องดูดสุญญากาศอาจมีการหลุดเคลื่อนที่และเกิดการรั่วซึมขึ้นได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องศึกษาและออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถาน ในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้ องค์ประกอบเชิงภาพลักษณ์
และเชิงพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และพื้นที่โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ 2.เพื่อออกแบบหนังสือเรื่อง
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้จากหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
ประชากรในการศึกษาคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 428 คน
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ และหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อวัดประสิทธิภาพทางการรับรู้ ด้วยวิธีการ
pre-test และ post-test วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่การหาค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาเชิงภาพลักษณ์พบว่า ภาพลักษณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในช่วงเวลา
15.00 -17.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์ป้อมพระสุเมรุ ในช่วงเวลา 18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสม
มาก ภาพลักษณ์เสาชิงช้า ในช่วงเวลา 18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์โลหะปราสาท ในช่วงเลา
18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท(ในพระบรมมหาราชวัง) ในช่วงเวลา 08.00น
-10.00 น มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ภาพลักษณ์อาคารกระทรวงกลาโหม ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. มีระดับความ
เหมาะสมมาก ภาพลักษณ์ตึกแถวท่าช้างวังหลวง ในช่วงเวลา 08.00-10.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์สะพาน
พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช ในช่ ว งเวลา 18.30-18.45 น. มี ร ะดั บ ความเหมาะสมมาก ภาพลั ก ษณ์ ตึ ก โดม ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลา 08.00-10.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในช่วง
เวลา 08.00-10.00 น. มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ผลการศึกษาเชิงพื้นที่พบว่าได้ตัวแทนแผนที่เพื่อบอกตําแหน่งที่ตั้ง
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก แผนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ชั้นใน และฝั่งธนบุรี
รูปแบบที่ 1 มีระดับความเหมาะสมมาก แผนที่การขุดคลองลัดแม่น้ําเจ้าพระยา รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก แผนที่
แสดงที่ตั้งของวัดในสมัยกรุงธนบุรี รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก และผลการวิเคราะห์แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งป้อม
เมือง 14 ป้อมในเกาะรัตนโกสินทร์ รูปแบบที่ 1 มีระดับความเหมาะสมมาก
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คําสําคัญ : โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ เชิงภาพลักษณ์และเชิงพื้นที่

Abstract
The research on the subject of “The study and design on the book of Historical sites on
Rattanakosin Island by using the elements of image and areas” aims at first to study the image and the
historical area on Rattanakosin Island. Second, to design for the book “Historical sites on Rattanakosin
Island.” Third, to compare the effective results on the knowledge from the book “Historical sites on
Rattanakosin Island.” The sample in this study is the students from Mattayom 3 level at Satri Samutprakran
by there are 428 samples in this experiment. The information is gathered in testing form and the book of
“Historical sites on Rattanakosin Island” to measure the effectiveness of perception through the approach
of pre-test and post-test. Then, analyze the data by the prompt computer programme. The statistics as
used are for instance, the average and standard deviation. From the study of image, it was found that the
image of Wat Prachetuponvimonmunkararam Rachaworamahavihan during 15.00 -17.00 has the very suitable
level the image of Pom Prasumeru during 18.30-18.45 has the very suitable level the image of Sao-Chingcha
during 18.30-18.45 has the very suitable level the image of Lohaprasat during 18.30-18.45 น. has the very
suitable level the image of Chakri Maha Prasat Throne Hall (in the Grand Palace) during 08.00 -10.00 has the
very suitable level the image of the Ministry of Defense building during 15.00-17.00 has the very suitable
level the image of the buildings row in Tha-chang Wang-lung area during 08.00-10.00 has the very suitable
level the image of Phra Phuttha Yodfa Bridge during 18.30-18.45 has the very suitable level the image of
Dome building in Thammasart University during 08.00-10.00 has the very suitable level the image of
Democracy Monument during 08.00-10.00 has the very suitable level. The study result on the area aspect
found that the representation of map to position the location of the Historical sites on Rattanakosin island
in the second form has the very suitable level The map of external area and internal area of Rattanakosin
island as well as Thonburi side in the first form has the very suitable level The map for Klonglat digging to
Chao Phraya river in the second form has the very suitable level The map that shows the location of
temples in Thonburi era in the second form has the very suitable level And the result of the analysis of
map location of 14 city forts on Rattanakosin island in the first form has the very suitable level. The result
of the evaluation of historical content which divided into three aspects; the content, composition image,
values and beneficial gain have the high evaluation level The result of the evaluation on the graphic and
printed media aspects that can be divided in to four aspects; form of book, text form, image in composition
with content, map in composition with content has the high evaluation level the evaluation result of the
quality of teaching media which the evaluation subject can be divided into five aspects; characteristic of the
book and printing, image, content, language, values and benefits have the high evaluation level The result
of information analysis to compare the effective outcomes of pre and post learning or reading of the
Historical sites on Rattanakosin island found that the score after reading the book of Historical sites on
Rattanakosin island is higher than the score of pre learning at the statistical significant level of 0.05
Keywords: historical sites on Rattanakosin Island , elements of image and areas
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บทนํา
ภาพมี บ ทบาทในชีวิตประจํา วันของมนุษย์แ ละ อยู่ในรูป แบบของสื่อ ชนิดต่า ง ๆเช่น ภาพทางโทรทัศ น์ ภาพวาด
ภาพเขียนในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นป้ายโฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว ต่าง ๆ ภาพเหล่านี้จําเป็นต้องมีการแปล
ความหมายเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ แม้จะเป็นบุคคลต่างชาติต่างภาษา ทั้งนี้เพราะภาพเป็นภาษาสากล นอกจากนี้ภาพถ่าย
ยังเป็นสื่อสร้างสรรค์ความงดงามจนเป็น ที่ยอมรับกันทั่วไปว่าภาพถ่ายเป็นศิลปะแขนงหนึ่งอีกด้วย ภาพถ่ายเป็นรูปธรรมที่
สามารถสื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังคํากล่าวที่ว่า "ภาพหนึ่งภาพมีความหมายมากกว่าคําพูดหรือการ
เขียนนับพันคํา" (สมาน เฉตระกาน, 2538 หน้า 22)
ด้วยเหตุนี้เองการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะในการแปลความหมายและสามารถสร้างสรรค์ภาพ เพื่อการสื่อ
ความหมายที่ดี ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงนับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเด็กอาจเกิดจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ความชอบ หรือทัศนคติ แรงจูงใจที่มีผลต่อการเรียนรู้ เป็นพัฒนาการของความสามารถและเป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้ตามปกติของมนุษย์ เมื่อมีการพัฒนาแล้วจะทําให้บุคคลนั้นมีการรู้ด้านสมอง เพื่อจําแนกและแปลความหมายสิ่งที่สมอง
รับรู้ และหน้าที่ของภาพช่วยให้สารนั้นมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้น การเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแล้ว แม้จะอ่าน
หนังสือไม่ออก แต่ก็สามารถเข้าใจได้โดยดูจากภาพหรือแผนที่ ซึ่งในปัจจุบันนี้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของภาครัฐและเอกชน
ร้านค้าต่าง ๆ นิยมใช้ภาพผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สไลด์ โทรทัศน์ นิทรรศการ ตลอดจนสื่อทัศนะอื่น ๆ อย่างมากมาย ซึ่ง
ได้แก่ การกระทํา สัญลักษณ์ สิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งประดิษฐ์ บุคคลจะใช้ความสามารถนี้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และด้วยความซาบซึ้งในสุนทรีของความสามารถนี้เอง ทําให้บุคคลเข้าใจและได้รับความเพลิดเพลิน ด้วยการมองเห็น
กับความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพ
จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นว่าควรมีการออกแบบหนังสือให้เหมาะสมกับวัยของเด็กซึ่งมี
ความแตกต่างด้านวัยวุฒิ จึงทําการศึกษาออกแบบการนําความรู้มาถ่ายทอดใหม่ด้วยภาพจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการอ่านมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่บอกถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชนชาติไทยในอดีต ผู้วิจัยจึงเกิด
แรงจูงใจที่จะทําการศึกษาการรับรู้ด้านมุมมองภาพและแผนที่ ที่มีลักษณะต่างกันเพื่อหาประสิทธิภาพที่ได้เป็นตัวแทนการใช้
ภาพประกอบสําหรับการนํามาออกแบบเป็นหนังสือ โดยมุ่งเน้นในด้านสาระความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ เพื่อให้เยาวชนมีความ
เข้าใจในด้านประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นแนวทางในการออกแบบ
หนังสือให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และพื้นที่โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
2. เพื่อออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้จากหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการวิจัยในครั้งนี้ผลที่จะได้คือรูปแบบวิธีการนําเสนอภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหาผู้เรียนทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้เชิงภาพลักษณ์และเชิงพื้นที่จากการเรียนรู้หนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และทําให้เกิดความชื่นชอบยินดีที่จะเผยแพร่ให้ผู้อ่นื ได้รับทราบและเรียนรู้เพิ่มขึ้น ตลอดจนจูงใจให้เกิดรักการอ่านสูงมากขึ้น
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ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
1. ทฤษฎีด้านวิธีการสื่อสารด้วยตัวอักษร ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากหลักการเขียนเพื่อการสื่อสารของ อวยพร พานิช และ
คณะ (2545) 5 องค์ประกอบได้แก่
1) การเขียนเล่าเรื่อง
2) การเขียนอธิบายให้คําจํากัดความ
3) การเขียนอธิบายเปรียบเทียบ
4) การเขียนอธิบายแบ่งประเภท
5) การเขียนโน้มน้าวใจ
2.ทฤษฎีด้านการใช้ภาพประกอบในหนังสือประเภทสารคดี ของ ผดุง พรมมูล (2547) 4 องค์ประกอบได้แก่
1) ภาพที่บอกถึงสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายได้ชัดเจน
2) ภาพที่คํานึงถึงการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ มีความงาม ความเร้าใจ ชวนติดตาม
3) ภาพสี เพื่อแสดงเนื้อหาเรื่องราวได้ใกล้เคียงความเป็นจริง
4) มีขนาดที่เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้อ่าน การนําเสนอภาพในหนังสือหรือบทความควรให้ภาพ
มีขนาดต่างๆกันและสื่อสารเนื้อหาที่หลากหลาย
3 ทฤษฎีด้านการถ่ายภาพ ของสุรพงษ์ บัวเจริญ (2554)
1) ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพ
2) ทฤษฎีด้านการถ่ายภาพ ของ Pythagoras
(อ้างใน สุรพงษ์ บัวเจริญ, 2554)
2.1) ทฤษฎีกฎ 3 ส่วน
2.2) ทฤษฎีจุดตัด 9 ช่อง

ขอบเขตการวิจัย
1.เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และพื้นที่โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
1.1 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ (รูปแบบภาพที่นํามาใช้ประกอบเนื้อหาหนังสือ)
1.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ จํานวน 3 ท่าน
1.1.2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยซึ่งเป็นแบบประเมินการใช้ภาพเพื่อหาตัวแทนภาพในการนํามา
ประกอบเนื้อหาหนังสือ โดยสร้างเครื่องมือในรูปแบบตารางภาพที่มีช่วงเวลาที่ต่างกัน ให้ผู้เชี่ยวชาญทําการวิเคราะห์เลือกโดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 2 ส่วนคือ ส่วนของเทคนิค และส่วนของความงาม
1.1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากการ
เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ไปนําเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหา (content validity) และข้อเสนอแนะ
1.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3
ท่าน จากนั้นนํากลับมาสรุปผลที่ได้ เพื่อนําภาพไปประกอบการออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
1.1.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถามการวิเคราะห์และสรุปด้วยวิธีหา
ค่าเฉลี่ย
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1.2 เพื่อศึกษาพื้นที่โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ (รูปแบบแผนที่ เพื่อนํามาใช้ประกอบเนื้อหาหนังสือ)
1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่เชิงประวัติศาสตร์ จํานวน
3 ท่าน
1.2.2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยซึ่งเป็นแบบประเมินรูปแบบแผนที่ เป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อ
หาตัวแทนแผนที่ เพื่อนํามาประกอบเนื้อหาหนังสือ โดยสร้างเครื่องมือในรูปแบบตารางภาพ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทําการวิเคราะห์ และเลือกโดยใช้เกณฑ์จากสาระ ด้านตําแหน่งที่ตั้ง และด้านเนื้อหาประวัติศาสตร์
1.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากการ
เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ไปนําเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหา (Content validity) และข้อเสนอแนะ
1.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3
ท่าน จากนั้นนํากลับมาสรุปผลที่ได้ เพื่อนําผัง/แผนที่ ไปประกอบการออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
1.2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามการวิเคราะห์และสรุปด้วยวิธีหา
ค่าร้อยละ
2. เพื่อออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มการประเมิน 3 ด้าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ท่าน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาและวิจัยมีขั้นตอน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
1) หนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
2) แบบประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้
2.2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบประเมินเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์
และแผนที่ทางประวัติศาสตร์ เป็นการสร้างแบบประเมินเพื่อทําการวิเคราะห์เนื้อหาด้านประวัติศาสตร์และแผนที่ ผู้วิจัยได้แบ่ง
สาระออกเป็น 4 สาระ คือสาระด้านประวัตศิ าสตร์ สาระด้านโบราณสถาน สาระการแสดงรายละเอียดของสิ่งที่มี และการอธิบาย
เชิงพื้นที่ ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประวัติศาสตร์จํานวน 3 ท่าน
2.2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบประเมินด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นการสร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสือสําหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาเกี่ยวกับการจัดวางองค์ประกอบของหนังสือ ขนาด
ของตัวหนังสือ สีที่ใช้ในการออกแบบ และองค์ประกอบโดยรวมของหนังสือ การประเมินกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ผู้ วิจัยใช้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ จํานวน 3 ท่าน
2.2.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยซึ่งเป็นแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อการสอน เป็น
การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการจัดทําหนังสืออ่านเพิ่มเติม สําหรับครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ การประเมิน
ด้านสื่อการสอน ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนจํานวน 3 ท่าน
การหาคุณภาพของแบบประเมินความคิดเห็นทั้ง 3 ด้านมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 การประเมินความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ ของพวงรัตน์
ทวีรัตน์ (2538) ซึ่งแต่ละระดับแสดงความหมายดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับความเหมาะสมมาก
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ระดับความเหมาะสมน้อย
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ จากหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
จํานวน 480 คน มีจํานวน 10 ห้อง
2) กลุ่มตัวอย่าง จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยใช้สูตรการ
คํานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ (Taro Yamane, อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551) กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 428 คน จากนั้นผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลาก
จํานวนห้องเรียน
ชั้น ม.3/1
ชั้น ม.3/2
ชั้น ม.3/3
ชั้น ม.3/4
ชั้น ม.3/5
ชั้น ม.3/6
ชั้น ม.3/7
ชั้น ม.3/8
ชั้น ม.3/9
ชั้น ม.3/10
รวม

ประชากร/คน
42
44
50
50
50
50
48
49
48
49
480 คน

กลุ่มตัวอย่าง/คน
38
40
44
44
44
44
43
44
43
44
428 คน

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อประกอบการศึกษาและวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. หนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร E1/E2 จากวัตถุประสงค์ของศึกษาและออกแบบหนังสือ
เรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระที่เป็นกรอบแนวคิดโดยแบ่งสาระ
ออกเป็น 4 สาระโดยตั้งคําถามให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะทําการทดสอบ เพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรับรู้โดยใช้
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แบบทดสอบหลังเรียนใช้แบบทดสอบกับกลุ่มแบบเลือกตอบ (multiple choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อและนําไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 428 คน จากนั้นจึงนําไปทดลองหาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการอ่าน
ต่อไป
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของการวัดค่าเครื่องมือวิจัยโดยใช้วิธี
Face Validity โดยอาศัยดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะเรื่องโดยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา และความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้าง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) โดยนําเครื่องมือที่สร้างไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน พิจารณาลงความเห็น
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยในหัวข้อนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวมี
ลําดับขั้นในการดําเนินการทดลองกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ผู้วิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ โดยผ่านทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาต และขอความร่วมมือในการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ในการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
3. จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทําการทดสอบก่อนการอ่าน
4. ทําการประเมินแบบทอสอบก่อนการอ่าน
5. ทําการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
6. หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังการอ่าน
7.นําแบบทดสอบที่ได้มาตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการดําเนินการทดลอง เพื่อ
เปรียบเทียบการรับรู้หลังการอ่านของกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การหาค่าเฉลี่ย
2.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. เกาะรัตนโกสินทร์ หมายถึง พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มีขอบเขตอยู่ภายในพื้นที่ระหว่างแม่น้ํา
เจ้าพระยาทางตะวันตกกับคลองหลอด
2. โบราณสถาน หมายถึง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สําคัญและสมบูรณ์มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในเกาะ
รัตนโกสินทร์ประกอบด้วย วัง วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา อาคารราชการสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค อนุสรณ์สถาน บ้านเรือน
ตึกแถวและย่านพาณิชย์
3. สาระ หมายถึง ข้อมูลในการนําเสนอด้านโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ รายละเอียดของสิ่งที่มี และการอธิบาย
ตําแหน่งที่ตั้ง
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4. ภาพลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่สื่อให้เห็นถึงส่วนประกอบของสิ่งที่ต้องการสื่อด้วยภาพในมุมมองต่างๆ ได้แก่ ภาพมุม
กว้าง และ ภาพมุมแคบ
5. ภาพมุมกว้าง หมายถึง การนําเสนอให้เห็นภาพโดยรวมของโบราณสถาน
6. ภาพมุมแคบ หมายถึง การนําเสนอมุมมองภาพระยะใกล้ให้เห็นส่วนสําคัญที่ต้องการสื่อ
7. เชิงพื้นที่ หมายถึง การสื่อด้วยผัง/แผนที่ เพื่อการแสดงขอบเขตความใกล้ไกลของแต่ละสถานที่มีความสําคัญต่อการ
เดินทาง หรือการค้นหาตําแหน่งของสถานที่หนึ่งๆ
8. ตัวอักษร หมายถึง การใช้ตัวหนังสือ ข้อความ ในการบรรยายเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของแต่ละสถานที่
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนได้ทําแบบทดสอบหลังการการทดสอบโดยเน้นสาระด้าน
โบราณสถาน สาระด้านประวัติศาสตร์ รายละเอียดของสิ่งที่มี และสถานที่ตั้ง ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 80/80

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและแยกประเภทโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์โดยแบ่งเป็นเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอกและชั้นใน
ประกอบด้วย วัด วัง ศาสนสถาน บ้านเรือน อาคาร สถานศึกษา สถานที่ราชการ สะพาน สรุปและทําการเลือกสถานที่ โดย
อ้างอิงเนื้อหาตามหลักสูตรในวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาประเภทของแผนที่ สร้างแผนที่แบบต่างๆ โดยและนํามาทดสองใช้กบั นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 10 คน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างแผนที่
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประวัติศาสตร์จากเอกสาร ตํารา โดยแบ่งสาระออกเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็นสาระด้านประวัติศาสตร์
โบราณสถาน รายละเอียดที่มีและที่ตั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ทําการศึกษามุมมองภาพ เพื่อถ่ายภาพสําหรับสร้างเครื่องมือในการหาภาพลักษณ์ของแต่ละสถานที่จาก
ทฤษฎีการถ่ายภาพ ซึ่งภาพที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ของสถานที่ต่างกัน
ขั้นตอนที่ 5 สร้างเครื่องมือด้านภาพและแผนที่เพื่อใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลที่ได้จากกการประเมิน
ขั้นตอนที่ 7 นําภาพและแผนที่ที่ได้ มาออกแบบและจัดวางให้เหมาะสมกับสาระที่ต้องการสื่อ
ขั้นตอนที่ 8 สร้างเครื่องมือประเมินทั้ง3ด้าน คือ 1. ด้านประวัติศาสตร์ 2. ด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์
3.ด้านสื่อการสอน
ขั้นตอนที่ 9 นําหนังสือที่ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 10 นําผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาสรุปผลทดสอบก่อนและหลังการอ่าน
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในด้านภาพลักษณ์ ได้จากผลสรุปค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละสถานที่ ที่มีช่วงเวลาที่ต่างกัน จากการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ โดยเชิงภาพลักษณ์ แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ส่วนของเทคนิคและส่วนของความ
งาม
1.ผลการวิเคราะห์เชิงภาพลักษณ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์สรุปตัวแทนเชิงภาพลักษณ์ ดังนี้
1.1 ผลสรุปภาพลักษณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ตัวแทน
ภาพลักษณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ภาพที่ 2 ช่วงเวลา 15.00 -17.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 4.23

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 1 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
1.2 ผลสรุปภาพลักษณ์ป้อมพระสุเมรุ ผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ตัวแทนภาพลักษณ์ป้อมพระสุเมรุ
ภาพที่ 3 ช่วงเวลา 18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.16

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 2 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์ป้อมพระสุเมรุ
1.3 ผลสรุปภาพลักษณ์ เสาชิงช้า ผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ตัวแทนภาพลักษณ์เสาชิงช้า ภาพที่ 3 ช่วงเวลา
18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.36

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 3 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์ เสาชิงช้า
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1.4 ผลสรุปภาพลักษณ์โลหะปราสาท ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนภาพลักษณ์โลหะปราสาท ภาพที่ 3
ช่วงเวลา 18.30-18.45 น.มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.41

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 4 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์โลหะปราสาท
1.5 ผลสรุปภาพลักษณ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ในพระบรมมหาราชวัง) ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทน
ภาพลักษณ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ในพระบรมมหาราชวัง) ภาพที่ 1 ช่วงเวลา 08.00น-10.00 น มีระดับความเหมาะสม
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.48

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 5 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ในพระบรมมหาราชวัง)
1.6 ผลสรุปภาพลักษณ์อาคารกระทรวงกลาโหม ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนเชิงภาพลักษณ์อาคาร
กระทรวงกลาโหม ภาพที่ 2 ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.46

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 6 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์อาคารกระทรวงกลาโหม
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1.7 ผลสรุปภาพลักษณ์ตึกแถวท่าช้างวังหลวง ผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ตัวแทนภาพลักษณ์ตึกแถว
ท่าช้างวังหลวง ภาพที่ 1 ช่วงเวลา 08.00-10.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.09

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 7 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตึกแถวท่าช้างวังหลวง
1.8 ผลสรุปภาพลักษณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนภาพลักษณ์ สะพานพระ
พุทธยอดฟ้า ภาพที่ 3 ช่วงเวลา 18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.40

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 8 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า
1.9 ผลสรุปภาพลักษณ์ตึกโดมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนภาพลักษณ์ ตึก
โดมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพที่ 2 ช่วงเวลา 15.00-1700 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.00

ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00 น.

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00 น.

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45 น.

ภาพ 9 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตึกโดมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.10 ผลสรุปภาพลักษณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนภาพลักษณ์อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ภาพที่ 1 เวลา 08.00-10.00 น. มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80
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ภาพที่ 1
เวลา 08.00-10.00

ภาพที่ 2
เวลา 15.00-17.00

ภาพที่ 3
เวลา 18.30-18.45

ภาพ 10 ภาพเปรียบเทียบภาพลักษณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
2 . ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ สรุปตัวแทนเชิงพื้นที่ ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนเชิงพื้นที่ เพื่อบอกตําแหน่งที่ตั้งโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ คือ
รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.48

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 11 ภาพเปรียบเทียบแผนที่บอกตําแหน่งที่ตั้งโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
2.2 ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนแผนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ชั้นนอก/ชั้นใน และฝั่งธนบุรี รูปแบบที่ 1 มี
ระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.33

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 12 ภาพเปรียบเทียบแผนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ชั้นนอก/ชั้นใน และฝั่งธนบุรี
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2.3 ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนแผนที่การขุดคลองลัดแม่น้ําเจ้าพระยา รูปแบบที่ 2 มีระดับความ
เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.10

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 13 ภาพเปรียบเทียบแผนที่การขุดคลองลัดแม่น้ําเจ้าพระยา
2.4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ตัวแทนแผนที่แสดงที่ตั้งของวัดในสมัยกรุงธนบุรี รูปแบบที่ 2 มีระดับความ
เหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ14 ภาพเปรียบเทียบแผนที่แสดงที่ตั้งของวัดในสมัยกรุงธนบุรี
2.5 ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ตัวแทนแผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งป้อมเมือง 14
รูปแบบที่ 1 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.29

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

ป้อม ในเกาะรัตนโกสินทร์

รูปแบบที่ 3

ภาพ 15 ภาพเปรียบเทียบแผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งป้อมเมือง 14 ป้อม ในเกาะรัตนโกสินทร์
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3 เพื่อออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
3.1 การประเมินเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์
การประเมินเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านภาพประกอบ และ คุณค่าและ
ประโยชน์ที่ได้รับ ผลการประเมินเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ พบว่า
1) ด้านเนื้อหา เนื้อเรื่องบอกความเป็นมาของประวัติศาสตร์ เนื้อเรื่องด้านโบราณสถานมีความยาว
เหมาะสม เนื้อเรื่องมีสาระและประโยชน์เหมาะที่จะใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม ในวิชาประวัติศาสตร์มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากเท่ากันทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.00
2) ด้านภาพประกอบ ภาพประกอบช่วยขยายข้อความและส่งเสริมให้เข้าใจเนื้อเรื่อง และภาพประกอบ
ดึงดูดให้ต้องการอ่านเนื้อเรื่องมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 รองมาลักษณะของภาพสวยงาม ชัดเจนมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67
3) ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น เป็นการนําไปสู่นิสัย ใฝ่ค้นคว้า และรักการอ่าน และเป็นแนวทางตัวอย่างในการจัดทํา
หนังสืออ่านเพิ่มเติมสําหรับครู นักเรียน หรือผู้ที่สนใจได้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากันทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.33
จึงสรุปได้ว่า ผลประเมินเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ มีระดับเหมาะสมโดยรวมมาก ค่าเฉลี่ย 4.09
3.2. การประเมินเนื้อหาด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์
การประเมินด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ แบ่งผลการประเมินเป็น 4 ด้านคือ รูปแบบของหนังสือ รูปแบบ
ตัวอักษร การใช้ภาพประกอบเนื้อเรื่อง และการใช้แผนที่ประกอบเนื้อเรื่อง มีผลการประเมินดังนี้ ผลการประเมินด้านกราฟิกและ
สื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า
1) ด้านรูปแบบของหนังสือ สีที่ใช้กับหนังสือมีความเหมาะสม และปกของหนังสือมีความเหมาะสมดึงดูดความ
สนใจชวนให้ต้องการอ่าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ จํานวนหน้าของหนังสือมี
ความเหมาะสมกับวัยของเด็กมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.33 และขนาดของหนังสือ มีความเหมาะสมกับวัยของ
เด็กมีความเหมาะสมระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.00
2) ด้านรูปแบบตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรที่ใช้กับชื่อเรื่องมีความเหมาะสม และขนาดของตัวอักษรที่ใช้กับปกมี
ความเหมาะสม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ การจัดวางตัวอักษรมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 และขนาดของหนังสือ มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.00
3) ด้านการใช้ภาพประกอบเนื้อเรื่อง ภาพประกอบแสดงความสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง ภาพประกอบขยายข้อความ
ให้น่าสนใจ และลักษณะภาพเหมาะสมกับวัยของผู้อ่านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากเท่ากันทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.00
รองลงมาภาพประกอบมีความสวยงามชัดเจนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67
4) ด้านการใช้แผนที่ประกอบเนื้อเรื่อง ลักษณะของแผนที่เข้าใจง่าย และการใช้สีของแผนที่มีความเหมาะสมกับ
ตัวอักษร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมารูปแบบของแผนที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.33
จึงสรุปได้ว่า ผลประเมินเนื้อหาด้านกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ มีระดับเหมาะสมโดยรวมมาก ค่าเฉลี่ย 3.75

53

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556
_________________________________________________________________________________________
3.3 การประเมินเนื้อหาด้านสื่อการสอน
การประเมินคุณภาพด้านสื่อการสอน แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ด้าน คือ ลักษณะรูปเล่มและการ
พิมพ์ ด้านภาพประกอบ ด้านเนื้อเรื่อง ด้านการใช้ภาษา และด้าน คุณค่าและประโยชน์ที่ ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการ
สอน พบว่า
1) ด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ ขนาดและความหนาของหนังสือเหมาะสมในการจับถือ ลักษณะของปกหนังสือ
น่าสนใจ ชวนให้ต้องการอ่านและขนาดของตัวอักษรที่พิมพ์สวยงาม อ่านง่าย และชัดเจนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากันทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาการพิมพ์ตัวสะกดและการเว้นวรรคตอน ถูกต้องตามหลักภาษาไทยมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00
2) ด้านภาพประกอบ ลักษณะของภาพประกอบ คมชัด สวยงาม ภาพประกอบช่วยขยายข้อความและส่งเสริมให้
เข้าใจเนื้อเรื่อง ภาพประกอบดึงดูดให้ต้องการอ่านเนื้อเรื่อง และขนาดของภาพประกอบภายในเหมาะสมกับขนาดของหนังสือมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันทั้ง 4 ด้าน ค่าเฉลี่ย 5.00
3) ด้านเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน ความยาวของเนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก
เนื้อเรื่องแปลกออกไปจากหนังสือเล่มอื่นที่นักเรียนมี เนื้อเรื่องมีสาระและประโยชน์เหมาะที่จะใช้เป็นหนังสือ และอ่านเพิ่มเติมใน
วิชาประวัติศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันทั้ง 4 ด้าน ค่าเฉลี่ย 5.00
4) ด้านการใช้ภาษา ความยากง่ายของภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน การใช้ภาษาสื่อสารได้ชัดเจน และคําที่
เลือกใช้มีความสละสลวยและไพเราะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาการใช้
คําศัพท์ต่างๆ เหมาะสมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67
5) ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ ช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนอยากรู้อยากเห็น เป็นการนําไปสู่นิสัยใฝ่ค้นคว้าและรักการอ่าน และเป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการจัดทําหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมสําหรับครูนักเรียน หรือผู้ที่สนใจได้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 5.00
จึงสรุปได้ว่าผลการประเมินเนื้อหาด้านสื่อการสอน มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.93
3.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้จากหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้จากหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการอ่านของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ โดย
ทําการทดสอบเชิงปฏิบัติกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 428 คน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการอ่านหนังสือเรื่องโบราณสถานใน
เกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินนักเรียนก่อนการอ่านหนังสือ เท่ากับ 12.67 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.22 ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินนักเรียนหลังการอ่านหนังสือ เท่ากับ 20.32 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.97
คํานวณหาค่าสถิติโดยใช้สูตร t-test ได้เท่ากับ -25.74 ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับ สมมุติฐาน 0.00 มีค่าน้อยกว่านัยสําคัญ
ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังการอ่านหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ สูงกว่าก่อนการอ่านอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาเชิงภาพลักษณ์โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
ผลการศึ ก ษาเชิ ง ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นภาพถ่า ย พบว่า ภาพถ่า ยโบราณสถานที่ มีล ายละเอี ย ดทางสถาปั ต ยกรรมจาก
การศึกษา พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะกับการถ่ายภาพโบราณสถานที่เน้นรายละเอียดจะมี แสง-เงา และของสีพื้นหลังเป็นตัวแปร
ช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการถ่ายภาพโบราณสถานที่เน้นรายละเอียดคือช่วงเวลา 08.00-10.00 น. และ 15.00-17.00 น.แสงเงา
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ที่ได้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ตั้งของโบราณสถาน แสงที่เหมาะสําหรับการถ่ายภาพโบราณสถานคือ แสงที่ส่องด้านข้าง เพื่อเน้น
รายละเอียด ส่วนโบราณสถานที่มีลายละเอียดทางสถาปัตยกรรมน้อย พบว่า ภาพที่ได้เป็นภาพที่อยู่ในช่วงเวลา 18.30-18.45
น.ช่วงเวลานี้จ ะได้แสงจากไฟฟ้า ที่ส่องมายัง โบราณสถานและพื้นหลัง ภาพที่เป็นสีน้ํา เงิน ช่วยให้ภาพลักษณ์เด่น ขึ้น ผู้วิจัย
ดําเนินการศึกษาโบราณสถาน 10 แห่งพบว่าส่วนสําคัญมาจากการนําปัจจัยด้านช่วงเวลาเข้ามาประกอบซึ่งแสงและเงา จะทําให้
เกิดการรับรู้ในองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ที่ต่างกัน ส่วนผลการศึกษาเชิงพื้นที่พบว่า แผนที่บอกเรื่องราวความเป็นมาด้าน
ประวัติศาสตร์ นิยมใช้แผนที่แบบลายเส้น สิ่งที่มีผลต่อการรับรู้คือ สี เส้น ขนาดตัวอักษร สัญลักษณ์ภาพและพื้น ที่มีผลต่อการ
รับรู้
2. ผลการออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
การออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ด้านเนื้อหาได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
เนื้อหาตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลเชิงลึก พร้อมกับการสร้างแผนที่ ที่เข้าใจง่าย สอดคล้องกับภาพและการบรรยายใน
รูปแบบตัวอักษร โดยทางด้านเนื้อหาได้เรียงลําดับความสําคัญในการเขียนอธิบายเนื้อเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 4
ด้าน ได้แก่ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน การอธิบายรายละเอียดของโบราณสถาน และที่ตั้ง รายละเอียดด้านการออกแบบ
หนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ มีดังนี้
1)ขนาดของหนัง สือเรื่ องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์มีขนาด 21 ซม.×29.7 ซม.ในแต่ล ะเรื่องมีจํานวนหน้า
เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านและจบในหน้าหนึ่ง ๆ ทําให้เด็กรู้สึกต้องการอ่านเพราะเล่มไม่ใหญ่และไม่หนาเกินไป สามารถหยิบจับ
และเปิดได้สะดวก
2) ภาพหน้าปกและปกหลัง รูปเล่มและส่วนประกอบอื่นช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก ให้ต้องการอ่านหนังสือมากขึ้น
นอกจากนี้การเข้าเล่มยังทนทานสะดวกต่อการเปิดอ่าน
3) รูปแบบของหนังสือเป็นรูปแบบแนวนอน เพื่อให้สอดคล้องกับภาพมุมกว้าง ที่มีลักษณะเป็นแนวนอน จํานวน 58
หน้า ในแต่ละตอนจะมีภาพประกอบแบ่งออกเป็นส่วนๆ ส่วนแรกเป็นภาพถ่ายมุมกว้างเพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของสถานที่ ส่วนที่
สอง คือเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ส่วนที่สามคือ ภาพเปรียบเทียบโบราณสถานในอดีต และโบราณสถานในปัจจุบัน ส่วนที่ส่ี
แสดงภาพถ่ายมุมแคบ สื่อให้เห็นรายละเอียดของโบราณสถาน
4) ภาพประกอบ ภาพที่ใช้ประกอบด้วยภาพถ่ายมุมกว้าง ภาพถ่ายมุมแคบ ขนาดของภาพที่ใช้ได้จัดทําไว้หลายขนาด
และหลายลักษณะ เช่น ภาพใหญ่เต็มหน้า ครึ่งหน้า หนึ่งในสามของหน้า มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งแนวตั้งและแนวนอน
5) แผนที่ เป็นแผนที่เชิงประวัติศาสตร์ ใช้เป็นแผนที่ลายเส้น มีรูปแบบแตกต่างกันตามเนื้อหาทางประวัตศิ าสตร์
6) ตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรให้ความสําคัญต่างกัน ตัวหนาใช้ขึ้นชื่อเรื่อง หัวข้อหลัก/หัวข้อรอง ตัวบางใช้เป็นเนื้อ
เรื่อง ขนาด 16 พอยท์ ตัวเอน ใช้บรรยายใต้ภาพประกอบเนื้อเรื่อง ขนาด 14 พอยท์
ผู้วิจัยได้นําเนื้อหาที่ยากมาปรับให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทํา ให้เรื่องโบราณสถานที่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ และเด็กสามารถประสบความสําเร็จได้จากกการอ่าน ในการออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์นี้มี
ความสอดคล้องกับ จันทรา ทองสมัคร (2541) สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องประเพณีท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยปรากฏว่า ควรให้ความสําคัญด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับของหนังสือที่ออกแบบ
มากที่สุด รองลงมาด้านเนื้อเรื่อง ด้านการใช้ภาษา และสื่อความได้ชัดเจน ด้านภาพประกอบช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้น และใน
ด้านรูปเล่ม ภาพประกอบ และการพิมพ์ ควรใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจนมากที่สดุ
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้จากหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
อ่านสู งกว่า ก่อนการอ่านอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ผลแสดงที่ได้จ ากการทดสอบทํ าให้ทราบว่าหนังสือเรื่อง
โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ สามารถเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้อ่านเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะการออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์
1. ด้านเนื้อหาควรเขียนอธิบายเชิงอรรถจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากขึ้น
2. ด้านกราฟิกอาจใช้กราฟิกที่หลากหลาย เพื่อแบ่งแยกความชัดเจนในเนื้อหาของแต่ละสถานที่ /หนังสือควรมีกราฟิก
ที่สามารถดึงดูดเด็กให้สนใจมากขึ้น
3.การใช้ภาษาควรคํานึงถึงการฉีกคํา การตัดคํา
4.รูปแบบการจัดวางภาพหน้าปกควรมีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก
5.การกําหนดรูปแบบตัวอักษรและการจัดวางค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อาจไม่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป
1. ในการประเมินการรับรู้ หนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์จากนักเรียน จํานวน 428 คน ถือว่าผลที่ได้ยัง
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการประเมินได้ประเมินเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ผลประเมินควรจะต้องมีการประเมินด้านความพึง
พอใจของหนังสือด้วย ซึ่งจะทําให้ผลการประเมินการรับรู้ที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาออกแบบและการวัดผลสัมฤทธิ์แต่ผู้วิจัยยังขาดการศึกษาแนวทางการออกแบบ
รูปแบบกราฟิก องค์ประกอบการจัดรูปเล่มของหนังสือ ที่แตกต่างกัน เป็นต้น
3. ควรมีการวิจัยเรื่องโบราณสถานในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ดังนั้นการวิจัยจึงจําเป็นมากที่ต้องพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน ได้รับรู้จากการอ่านโดยการศึกษาด้วยตนเอง และเป็นแนวทางนําไปสู่การอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาจากการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น
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Peerapong Puntasri1 Sakchai Sikka2
1

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1
Degree of doctor of philosophy, Major in Product Design, Faculty of Applied Arts and Design Ubon Rajathani University,
Ubonrachatani . Thailand.
2
Lecturer,Faculty of Applied Arts and Design Ubon Rajathani University, Ubonrachatani . Thailand.
*Corresponding author E-mail: Peepong07@hotmail.com
2

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืชประเภทเถาวัลย์ ที่มีในท้องถิ่น
2) ศึกษารูปแบบของการใช้พืชประเภทเถาวัลย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะต่างๆ 3) ทดลองและศึกษาการสร้างรูปแบบ
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการนําดินไปสร้างสรรค์เป็นผลงานเครื่องปั้นดินเผาโดยการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น
4) สร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น ตามกรอบการศึกษาวัสดุและ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับเถาวัลย์ในท้องถิ่นโดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ผลิตตะกร้าเถาวัลย์
บ้านอีเซ ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีษะเกษและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ตําบลเขวา อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ลักษณะของพืชประเภทเถาวัลย์มีคุณค่าความงามในหลายด้าน เช่น
พื้นผิว ลีลา หรือเส้น การบิดพัน ขนาดที่แตกต่าง และสีสัน นอกจากนี้ยังพบว่าเถาวัลย์ได้เข้ามามีบทบาทในงานศิลปะ
ประเภท สถาปัตยกรรม และศิลปประยุกต์ มีจุดเด่นคือ การใช้รูปแบบที่ลดทอนจากธรรมชาติ และบางส่วนใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่น
เพื่อให้เกิดความสวยงาม การศึกษาและพัฒนาเนื้อดินในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากลักษณะของเถาวัลย์ ผู้วิจัยได้เลือกรูปทรงของ
ลูกน้ําเต้า นมวัว สะบ้าและลักษณะรูปทรงของต้นไม้ กิ่งไม้ที่มีลักษณะกลมกลืนกับลักษณะของเถาวัลย์โดยใช้การเลือกแบบ
ง่าย มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในครั้งนี้ ผลสรุปจากการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาจาก
การศึกษาคุณลักษณะเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า พืชประเภทเถาวัลย์มีคุณค่าความงามในด้าน พื้นผิว จังหวะ
ลีลา หรือเส้น การบิดพัน ขนาดสัดส่วนรวมทั้งสีสันที่แตกต่าง และดินที่ผสมตามสัดส่วน ฟางข้าว : ดินบ้านหม้อ : ดินเชื้อ ใน
อัตราส่วน 20:70:10 เมื่อนําไปขึ้นรูปแบบกดแล้วไม่หดตัว สามารถคงรูปได้และเมื่อนําไปเผาแล้วทนความร้อน ไม่แตกหักและ
สามารถเลียนแบบลักษณะทางกายภาพของเถาวัลย์ในท้องถิ่นได้ และใช้งานได้จริง กรรมวิธีการผลิตสามารถผลิตได้โดยช่าง
พื้นบ้านสามารถนําไปต่อยอดเพื่อการผลิต และจําหน่ายได้
คําสําคัญ : เครื่องปั้นดินเผา เถาวัลย์
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Abstract
The objectives of this research were fourfold: (1) to study the physical properties of local vines; (2)
to study the ways in which vine plants are used in many forms of work; (3) to conduct the experiments of
forms, concepts, techniques, and making of clay ornament sculpting based on local vines study; and (4) to
make ceramic sculpture following the aforementioned study, a framework of clay material and production
process study, and a survey on local vines. In this research, the sample was drawn from a group of local
vine basket makers in Ban I Se, I Se sub-district, Pho Si Suwan district, Sisaket Province and a set of pottery
products from Ban Mo, Khwao sub-district, Muang district, Maha Sarakham Province. Results showed that the
aesthetic value of the local vines derived from their texture, styles or stems, twinning patterns, size
varieties, and colors. With an artistic character, vines have appeared in thai architecture and applied arts
ornamental. The outstanding property of vine plants is that their natural forms or shapes can be simplified
and made into intricate curvy patterns and lines. In developing of clay body for making clay ornament ,
the researcher chose the original shapes of gourds, udders, Thai native plants called sabas (Entada rheedii
Spreng), trees, and tree branches which features resemble vines. The findings of the research showed that
when formed with the pressing mold method, the clay was mixed with 20, 70, and 10 percent of rice
straw, Ban Mo clay, and grog mixed respectively. which made the bisque did not shrink and still retained
its form.The properties of the clay was still able to tranfer the shape and the detail from the original vines
as well. The sculpting processes invented by this research can be further used or developed by local
pottery makers for pottery production and trade purposes.
Keywords: ceramic sculpture, vines

บทนํา
เถาวัลย์เป็นไม้เลื้อยที่ขึ้นได้ทุกพื้นที่ทั่วทุกภาค จะพบได้ตามริมรั้วบ้าน หัวไร่ปลายนา และป่าธรรมชาติ โดยจะขึ้น
หนาแน่นในป่าโปร่งชื้น บริเวณริมแม่น้ําลําคลอง ( ศิรวรรณ สุขขี, 2543, หน้า 1-5 ) พืชประเภทเถาวัลย์มีหลายชนิด เช่น
หวาย ย่านาง เถาวัลย์แดง ในอดีตจะใช้เถาวัลย์เป็นเชือกผูกของ เป็นยาสมุนไพรและทําเครื่องจักสานได้หลายชนิด เช่น แจกัน
ถาดวางผลไม้ ตะกร้า กระเช้า ของประดับตกแต่งในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันเถาวัลย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญในการผลิตหัตถกรรม
พื้นบ้าน ได้รับการพัฒนารูปแบบจนสามารถส่งไปจําหน่ายยังต่างพื้นที่และได้รับความนิยมจนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
ประสบปัญหาในเรื่องวัตถุดิบที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถึงแม้ว่าจะมีการปลูกเถาวัลย์เพื่อนํามาใช้ทําผลิตภัณฑ์
แทนที่การนําเถาวัลย์จากป่าเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาวัสดุ
ทดแทนเถาวัลย์ซึ่งจะต้องรักษาคุณสมบัติที่โดดเด่นทางกายภาพของเถาวัลย์
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่ อันเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตของมนุษย์ เพราะดิน
เป็ นแหล่ง กําเนิด ของป่า ไม้ พื ช สมุนไพรที่ใช้เป็นยารัก ษาโรค เป็น ที่สํา หรั บใช้ทํา การเพาะปลู ก ทํ าให้ ไ ด้ม าซึ่ง อาหารและ
เครื่องนุ่งห่มอันเป็นสิ่งจําเป็นของมวลมนุษย์และสัตว์ และดินยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือน เมือง ถนนและที่สาธารณะอื่นๆอีกด้วย
(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2537, หน้า 8)
มนุ ษ ย์ รู้ จั ก ใช้ ดิ น เพื่ อ มาสร้ า งเป็ น เครื่ อ งใช้ ไ ม้ ส อยในชี วิ ต ประจํ า วั น ใช้ ส ร้ า งบ้ า น ที่ อ ยู่ อ าศั ย มาตั้ ง แต่ ใ นยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ และพัฒนามาเป็นผลงานศิลปะ จนถึงปัจจุบันยังมีการใช้ดินเพื่อประโยชน์ที่ไม่ต่างจากอดีตนัก ภาคตะวันออก
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เฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผามาเป็นระยะเวลานาน จากหลักฐานโบราณคดีที่ปรากฏมี
การค้นพบเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช แสดงให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในภูมิภาคได้อย่างดี และสะท้อนให้เห็นถึง
ความเจริญทางอารยะธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการ ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
ประจําชาติสืบต่อกันมา
จากการที่ดินเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายและตอบสนองต่อความต้องการใช้ได้หลายรูปแบบ และผู้วิจัยต้องการที่จะ
แสดงคุณค่า ศักยภาพของดิน จึงได้ศึกษาวัสดุและกระบวนการสร้างสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาโดยมีความสวยงามทาง
กายภาพของเถาวัลย์เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทัศนธาตุ (element) คือ สี (colour) น้ําหนักอ่อนแก่ของ
แสงและเงา (tone) มิติ (dimansion) เส้น (line) พื้นที่ว่าง (space) รวมถึงการคิดค้นวัสดุใหม่ๆเพื่อแสดงถึงสุนทรียภาพในเชิง
ศิลปะและคุณค่าในเชิงศิลปประยุกต์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืชประเภทเถาวัลย์ ที่มีในท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษารูปแบบของการใช้พืชประเภทเถาวัลย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะต่างๆ
3. เพื่อทดลองและศึกษาการสร้างรูปแบบ แนวคิด เทคนิค วิธีการในการนําดินไปสร้างสรรค์เป็นผลงาน
เครื่องปั้นดินเผาโดยการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น
4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึกษาวัสดุและกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
2. ศึกษาและสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับเถาวัลย์ในท้องถิ่น
ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเถาวัลย์ในเขตพื้นที่ ภาค
อีสานจํานวน 4 จังหวัด คือ จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรในงานวิจัย หมายถึง ผู้ผลิตงานหัตถกรรมจากเถาวัลย์ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผลิตตะกร้าเถาวัลย์บ้านอีเซ ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีษะเกษ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วิธีดําเนินการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาคุณสมบัติ ลักษณะทางกายภาพของพืชประเภทเถาวัลย์ โดยศึกษาคุณสมบัติของเครือเถาวัลย์ ดังนี้
1.1 คุณลักษณะเฉพาะ
1.2 รูปร่าง
1.3 สี
1.4 ลวดลาย
2. ศึกษารูปแบบของการใช้พืชประเภทเถาวัลย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันของชาวอีสานโดยการศึกษาตามมูลเหตุดังนี้
2.1 การใช้เครือเถาวัลย์ที่เกิดจากความจําเป็นในการดํารงชีวิต
2.2 การใช้เครือเถาวัลย์ที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
2.3 การใช้เครือเถาวัลย์ที่เกิดจาก ความเชื่อ
59

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556
____________________________________________________________________________

โดยศึกษาจากทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพืชประเภทเถาวัลย์ ในภาคอีสาน
จากการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปทางกายภาพของถาวัลย์ที่มีตามธรรมชาติ มีรูปแบบดังนี้

ภาพ 1 ลักษณะทางกายภาพของเถาวัลย์ที่มีตามธรรมชาติ
3. ศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาเลียนแบบพืชประเภทเถาวัลย์โดยศึกษาจากวัสดุ
เทคนิควิธี ภูมิปัญญาพื้นบ้านและประยุกต์เทคนิควิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
จากการศึกษา ทดลองส่วนผสมเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมในการเลียนแบบลักษณะทางกายภาพของเถาวัลย์ได้
ผลการทดลองดังนี้

ภาพ 2 ความเหมาะสมในการขึ้นรูปของชิ้นงาน
ตามส่วนผสมใน Triaxial Blend โดย
เป็น
ส่วนผสมที่ไม่สามารถขึ้นรูปได้

ภาพ 3 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบ A, B และ C ใน Triaxial
Blend ขนาด 66 จุด โดย A = เยื่อฟางข้าว B= ดิน
บ้านหม้อ
C= ดินเชื้อ

60

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556
____________________________________________________________________________

การพัฒนาด้านเทคนิคในการขึ้นรูปเพื่อเลียนแบบลักษณะทางกายภาพของเถาวัลย์มีขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้

ภาพ 4 การทําแม่พิมพ์ซิลิโคน

ภาพ 6 การกดด้วยแท่นกด

ภาพ 5 การอัดดินลงในแม่พิมพ์

ภาพ 7 การเผาชิ้นงาน

ภาพ 8 ชิ้นงานสําเร็จ

ภาพ 4 -8 ขั้นตอนเทคนิคการขึ้นรูปในการเลียนแบบลักษณะทางกายภาพของเถาวัลย์
4. ศึกษาทฤษฎีด้านศิลปะและผลงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาประกอบในการออกแบบและสร้าง
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและศิลปประยุกต์
การใช้คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํา คัญ ของเถาวั ล ย์ มาใช้ ในการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ โดยนํ า มาเป็ น จุ ด เด่น ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ภาพ 9 จังหวะลีลาที่มหี ลายลักษณะทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง
ที่ซ้ํากันอย่างต่อเนือ่ ง และเกิดความรู้สึกเคลือ่ นไหว

ภาพ 11 พื้นผิวทีแ่ ตกต่างของเถาวัลย์ให้ความรู้สึกต่างๆ
สามารถนําไปสร้างเป็นจุดเด่นในงานได้

ภาพ 10 การเกี่ยวพันกัน เป็นรูปทรงที่แสดงความสัมพันธ์
ด้วยการเกี่ยวพันกัน ให้ความรู้สกึ รัดแน่น แข็งแรง

ภาพ 12 สีมีประโยชน์ด้านความสวยงามและส่งผลต่อ
ความรูส้ ึกของผู้พบเห็น ช่วยให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 9 -12 จังหวะลีลา การเกี่ยวพันกัน พื้นผิว และสีสันของเถาวัลย์ที่นํามาใช้ในการออกแบบ
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5. สร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา ในเชิงศิลปะและศิลปประยุกต์โดยใช้แรงบันดาลใจจากเถาวัลย์ที่มีความงาม
และเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีแนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยใช้
คุณลักษณะของเถาวัลย์ ตามภาพต่อไปนี้
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาวัสดุและกรรมวิธใี นการผลิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
จากคุณลักษณะของเถาวัลย์

การพัฒนาดินและกรรมวิธีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา

ความงามของเถาวัลย์ที่เหมาะสม
กับการออกแบบ

การทดสอบคุณสมบัติของดินบ้านหม้อ โดย
การผสมดินกับดินเชื้อในอัตราส่วนต่างๆ
การพัฒนาดินบ้านหม้อโดยการทดลองหา
อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินบ้านหม้อ ดิน
เชื้อและเยื่อฟางข้าว แล้วนําส่วนผสมที่ได้มาขึ้น
รูปโดยวิธีการกดแม่พิมพ์

การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของเถาวัลย์
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้
แรงบันดาลใจจากเถาวัลย์

การทดสอบหาอุณหภูมิที่เหมาะสม
สําหรับการเผา
การพัฒนาเทคนิคในการขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์เครื่องปัน้ ดินเผาที่ได้แรงบันดาลใจจากเถาวัลย์ในท้องถิ่น

ภาพ 13 แนวทางในการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านหม้อ เพื่อหาข้อมูล
ทางด้านความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยแสดง
จํานวนร้อยละและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชนิดปลายเปิด โดยวิธีการสรุปข้อมูลที่คล้ายคลึงกันมาสรุปเป็นภาพรวม
ด้วยการพรรณนา

ผลการวิจัย
การดําเนินการวิจัย สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. ด้านการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืชประเภทเถาวัลย์ ที่มีในท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า เถาวัลย์ เป็น
พืชประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อย มีลักษณะทางกายภาพที่มีความสวยงามเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานเครื่องปั้นดินเผาจากการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์นี้ขึ้น ซึ่ง
คุณลักษณะของเถาวัลย์มีดังนี้ (1) คุณค่าความงามด้านพื้นผิว (2) คุณค่าความงามด้านจังหวะลีลา หรือเส้น (3) ลักษณะ
จังหวะลีลาการบิดพันเป็นเกลียวของเถาวัลย์ (4) คุณค่าความงามด้านขนาดที่แตกต่าง (5) คุณค่าความงามด้านสีสันเถาวัลย์มี
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ลักษณะทางกายภาพที่มีคุณค่าความงามหลายด้านที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ ซึ่งคุณค่าด้านความงาม
เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าเถาวัลย์เป็นพืชที่มีคุณค่าและความงามที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ ทั้งในด้านจังหวะลีลาการ
เกี่ยวพันที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเถาวัลย์ รวมถึงพื้นผิวที่หลากหลาย ซึ่งความงามเหล่านี้เป็นแรงบันดาลให้ผู้วิจัยนํามาออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในการวิจัยครั้งนี้
2. ด้านศึกษารูปแบบของการใช้พืชประเภทเถาวัลย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะต่างๆ จากการศึกษาพบว่า
เถาวัลย์เข้ามามีบทบาทในงานศิลปะที่เห็นได้ชัดเจนก็คือศิลปะแบบอาร์ตนูโว หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ยูเกนด์ชติล เป็น
ลักษณะศิลปะ สถาปัตยกรรม และศิลปประยุกต์ จุดเด่นในงานศิลปะของอาร์ตนูโวนี้ คือ การลดทอนรูปแบบจากธรรมชาติ
โดยเฉพาะดอกไม้ เถาวัลย์และพืชอื่นๆ มาทําเป็นลวดลายเส้นโค้งที่อ่อนช้อย นํามาประดิษฐ์เป็นลวดลายประดับทั้งภายใน
ภายนอกอาคารตลอดจนเครื่องใช้ ของประดับบ้านและเครื่องแต่งกาย ในปัจจุบันนอกจากเถาวัลย์จะถูกนํามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เน้นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวันแล้วจากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ผ่านการออกแบบให้มีความสวยงาม
ทันสมัยควบคู่ไปกับการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการดํารงชีวิตของคนในปัจจุบัน
3. ด้านการพัฒนาวัสดุและกรรมวิธีในการผลิตในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นกรรมวิธี
หลักในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์มีคุณค่าสามารถนําไปต่อยอดเพื่อการผลิตและจําหน่ายได้จริง ผู้วิจัยจึงได้
กําหนดคุณลักษณะของผลงานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา 5 ประการ ดังนี้ (1) วัสดุมีความคงทน แข็งแรงเหมาะกับประโยชน์
ใช้สอย (2 ) รูปแบบผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นความเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยคุณลักษณะของเถาวัลย์เป็นสื่อ (3) สีและพื้นผิว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค (4) ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของตลาด (5) กรรมวิธี
การผลิตสามารถผลิตได้โดยช่างพื้นบ้าน
4. ด้านการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่มาการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น ผู้วิจัยได้แบ่ง
ประเด็นการศึกษาเป็น 3 ประเด็น คือ
4.1 ด้านการศึกษาคุณค่าความงามของเถาวัลย์ พบว่าเถาวัลย์ มีลักษณะทางกายภาพที่มีความสวยงาม
เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานเครื่องปั้นดินเผาจาก
การศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์นี้ขึ้น ซึ่ง คุณลักษณะของเถาวัลย์ คือ คุณค่าความงามด้านพื้นผิว คุณค่าความงามด้านลีลา
หรือเส้น ลักษณะจังหวะลีลาการบิด พันเป็นเกลียวของเถาวัลย์ คุณค่าความงามด้านขนาด สัดส่วนที่แตกต่าง และคุณค่าความ
งามด้านสีสัน เถาวัลย์มีลักษณะทางกายภาพที่มีคุณค่าความงามหลายด้านที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
แสดงให้เห็นว่าเถาวัลย์เป็นพืชที่มีคุณค่าและความงามที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ ทั้งในด้านจังหวะลีลาการเกี่ยวพันที่
มีลักษณะเฉพาะตัวของเถาวัลย์ รวมถึงพื้นผิวที่หลากหลาย ซึ่งความงามเหล่านี้เป็นแรงบันดาลให้ผู้วิจัยนํามาออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในการวิจัยครั้งนี้
4.2 การพัฒนาด้านเนื้อดินเหนียวสําหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ทําการทดลองนําดินบ้านหม้อมา
ปั้นและขึ้นรู ปโดยวิธีการอัดแม่พิมพ์ พบว่า เมื่ออัดขึ้นรูปแล้วนํามาดัด บิด โค้ง ให้ได้รูปตามที่ต้องการนั้น ดินปริแตกง่า ย
เนื่องจากขาดความยืดหยุ่น ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มเส้นใยที่ได้จากฟางข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรที่หาได้ง่ายและมีจํานวน
มากในท้องถิ่น ซึ่งดินบ้านหม้อเมื่อผสมกับฟางข้าวในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสัดส่วนที่เหมาะสมของดิน
บ้านหม้อในการขึ้นรูปในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ดินบ้านหม้อ 70 % ดินเชื้อ 10 % และเยื่อฟางข้าว 20 %
4.3 ด้านข้อมูลการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ พบว่า ผู้ซื้องาน
เครื่องปั้นดินเผาเป็นเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุระหว่าง 51 ถึง 60 ปี ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประเภท
ของตกแต่งบ้าน รองลงมาคือประเภทของใช้ ผู้ซื้อต้องการเพิ่มตัวสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน รูปแบบเป็นงานเครื่องปั้นดินเผา
รูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยและราคาจําหน่ายงานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเริ่มต้นที่ 201-400 บาท ส่วนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้จําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เกี่ยวกับ ผู้ซื้องานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น ดินเผา พบว่า ควรให้
ความสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยการเผยแพร่ให้กับบุคลทั่วไปทั้งคนในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ และผู้ผลิต
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ควรรักษาคุณภาพงานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ การใช้วัตถุดิบและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาต้องมีอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีผลการวิเคราะห์ คือ ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51- 60 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี ลําดับรองลงมาคือ
มัธยมศึกษา ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ 6 – 10 ปี ราคาจําหน่ายงาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตามต้นแบบ ควรเริ่มต้นที่ 201-400 บาท รองลงมาราคา 401-500 บาท ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา พบว่า ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นเพศหญิงและชายมีจํานวนเท่าๆกัน อายุระหว่าง 51-60 ปี
รองลงมาคือ 41-50 ปี เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประเภทของตกแต่งบ้าน รองลงมาคือประเภทเครื่องใช้มีความ
ต้องการให้เพิ่มตัวสินค้า คือผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประเภทของตกแต่งบ้าน รองลงมาคือประเภทเครื่องใช้ และมีความ
ต้องการในรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยรองลงมา คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีผลการ
วิเคราะห์ คือ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยว บุคคลทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น
และผู้ประกอบการควรรักษาคุณภาพงานเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ ขั้นตอนการผลิต การเผา การขนส่งให้มีคุณภาพ
4.4 ด้านแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา สามารถจําแนกแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ
ได้ ดังนี้ (1) จากจินตนาการ (2) จากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้แรงบันดาล
ใจจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม คือ นําเถาวัลย์มาเป็นแรงบันดาลใจหลักและได้นํารูปทรงของผลของพืชในตระกูลไม้เลื้อยและ
ต้นไม้ที่มีในท้องถิ่นมาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกลมกลืนกับรูปทรงของเถาวัลย์ ประกอบด้วยลูกน้ําเต้า ที่มีรูปทรงเป็นหยดน้ํา
และเป็นปล้อง นมวัว ชื่อเรียกของภาคอีสานคือหมากผีผ่วน ผลเป็นผลกลุ่ม รูปไข่หรือรูปไข่กลับ สะบ้า ซึ่งมีฝักแบนยาวมีรอย
คอดตามแนว มีเมล็ดในกลมแบนหนา ผลและฝักจากพืชทั้งสามชนิดนี้มีรูปทรงที่สวยงาม ประกอบกับเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปใน
ท้องถิ่นทั่วภาคอีสาน ผู้วิจัยจึงมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบในการวิจัยครั้งนี้เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น นอกจากนี้ลักษณะและรูปทรงต้นไม้ การยื่นออกจากลําต้นของกิ่งไม้และการที่กิ่งไม้ถูกเถาวัลย์เกี่ยวพันก็เป็นแรงบันดาล
ใจที่ผู้วิจัยนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในการวิจัยครั้งนี้ด้วย
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากการเลียนแบบลักษณะทางกายภายของเถาวัลย์

ภาพ 15 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้
คุณลักษณะของเถาวัลย์เป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบโคมไฟ โดยใช้รูปทรงของผลนมวัว ทีเป็น
รูปทรงไข่แล้วใช้รูปทรงของเถาวัลย์มาจัดวางให้มี
ลักษณะม้วนพันกันและให้เกิดความรู้สึกเหมือน
เถาวัลย์เกิดหรืองอกจากลูกนมวัว แล้วใช้เถาวัลย์จริง
เป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปทรงของนมวัวด้านล่างกับ
รูปทรงที่อยู่ด้านบน

ภาพ 14 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้
คุณลักษณะของเถาวัลย์เป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบโคมไฟ โดยได้แนวคิดจากการเกี่ยวพันรอบ
ต้นไม้ของเถาวัลย์ ซึ่งต้องพึ่งพิงต้นไม้ชนิดอื่นถึงจะ
สามารถผลิดอกออกผลได้
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ภาพ 16 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่
ใช้คุณลักษณะของเถาวัลย์เป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบนาฬิกาขาตั้งที่มีแนวคิดในการออกแบบ
จากรูปทรงของต้นไม้และกิ่งไม้ที่มีเถาวัลย์เกาะ
เกี่ยวส่วนนาฬิกาใช้ไม้มะขามหั่นเฉียงมาเป็นฐาน
เพื่อสร้างความแตกต่างทางด้านพื้นผิว

ภาพ 17 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้
คุณลักษณะของเถาวัลย์เป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบโคมไฟติดผนังที่มีแนวคิดในการออกแบบ
จากรูปทรงของต้นไม้และกิ่งไม้ที่มีเถาวัลย์เกาะเกี่ยว
และใช้รูปทรงของฝักสะบ้ามาเป็นจุดเด่นในตัวงาน
ส่วนโคมไฟใช้ไม้ไผ่มาจักสานโดยใช้วิธีการสานแบบ
กล่องข้าวเหนียว และใช้ไม้มะขามหั่นเฉียงมาเป็นฐาน
เพื่อสร้างความแตกต่างทางด้านพื้นผิว

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากการศึกษาคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น มีประเด็นสําคัญที่จะ
อภิปรายดังนี้
ข้อมูลทางด้านการตลาดผู้ซื้อต้องการเพิ่มตัวสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน และประเภทของใช้ แต่รูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาต้องเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบประยุกต์รว่ มสมัย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรชัย
จินาล่อง (2548, หน้า 43) เรื่องเกี่ยวกับรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ พบว่า จากการศึกษาค้นคว้าสมควรจะให้มีการพัฒนา
ด้านรูปแบบ และเทคนิคสมัยใหม่จะทําให้งานปั้นนั้นมีคุณภาพและปริมาณพอกับตลาด และจะได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากกว่านี้
พร้อมทั้งต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น และประยุกต์ให้มีความสวยงาม เหมาะกับประโยชน์ใช้สอย มีรูปแบบ
ทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ส่วนการพัฒนาด้านเนื้อดินในการขึ้นรูปนั้น ผู้วิจัยนําดินจากหนองเลิงเพ็ญซึ่งเป็นดินที่
ชาวบ้านหม้อนํามาทําเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้ว นํามาผสมกับฟางข้าวซึ่งเมื่อนํามาผ่านกระบวนการแล้วจะมีลักษณะเป็นเส้นใย ทํา
ให้ดินมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถขึ้นรูปโดยวิธีการอัดแม่พิมพ์ แล้วเมื่อนํามาดัด บิดโค้งให้ได้รูปตามต้องการ และลดปริมาณ
การใช้ดินอีกทางหนึ่ง วัสดุทั้งสองชนิดที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มีมูลค่าต่ําซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าด้วย
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ ภรดี พันธุภากร (2535, หน้า 77)
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ ว่า ลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้องมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ควรมีการนําวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ และสร้างสรรค์รูปทรงและเทคนิคการตกแต่งที่สัมพันธ์
กับท้องถิ่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในงานวิจัยนี้สามารถนําไปต่อยอดเพื่อการผลิตและจําหน่ายได้จริงและกรรมวิธีการ
ผลิตต้องสามารถผลิตได้โดยช่างพื้นบ้าน ผู้วิจัยจึงพัฒนาด้านเทคนิคในการขึ้นรูปเถาวัลย์ขึ้น ซึ่งจะสามารถนํามาประกอบกับ
รูปทรงของชิ้นงานที่ขึ้นรูปตามกรรมวิธีของชาวบ้านหม้อได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
(2542, หน้า 303) เกี่ยวกับการศึกษาลักษณะรูปแบบศิลปะและการจัดการเครื่องปั้นดินเผา ได้กล่าวว่า การปั้น-เผาเชิง
สร้างสรรค์ จะต้องประกอบไปด้วยช่างพื้นบ้านผู้เจนจัดกลวิธีดั้งเดิมกับผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือทางศิลปะสมัยใหม่
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เป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกัน โดยต่างทําหน้าที่ตามความถนัดในการผลิตผลงานชิ้นเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล (2551, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาต้องมีคุณค่า
ทางด้านความงามต่อรูปแบบ รูปทรง ใช้กรรมวิธีตามภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม่ แล้วสืบทอดมรดกภูมิ
ปัญ ญาสู่ ค วามเป็น สากลและยกระดับ พั ฒ นาสู่ อุต สาหกรรมการผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาแบบพื้น บ้า นให้ ค งอยู่ เป็น ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผา ได้แรงบันดาลจากคุณลักษณะของเถาวัลย์ที่มีในท้องถิ่น โดย
แหล่งที่มาของแรงบันดาลใจของผู้วิจัยมีที่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ ไพเวช วังบอน (2551 หน้า73-78)
ที่กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสิ่งเร้ารอบตัวที่กระตุ้นความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยแรงบันดาลใจนั้น เกิด
จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผลงานในอดีต สังคม วัฒนธรรม/ประเพณี ภาษา ผลงานออกแบบ หรือสิ่งอื่นๆ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ต่างๆที่หลากหลายในท้องถิ่น และ
นํามาผสมกับดินเพื่อลดอัตราการใช้ดินในการทําเครื่องปั้นดินเผา เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนา
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นหม้ อ ควรเป็ น พั ฒ นาที่ อ าศั ย พื้ น ฐานการผลิ ต เดิ ม และมี วิ ธี คิ ด จากการเห็ น คุ ณ ค่ า ในความงามของ
เครื่องปั้นดินเผาแบบเนื้อไม่แกร่งเป็นพื้นฐานการพัฒนา และควรมีการศึกษา วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านรูปแบบการผลิต
และการตลาดเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพทําเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านหม้อไม่ให้สูญหาย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน 2)
ศึกษากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน และ 3)
ศึกษาอัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน ประชากรในการศึกษาคือช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และ
ลําพูน คัดเลือกจากช่างปูนปั้นที่อาศัยอยู่ใน 3 อําเภอคือ ดอยสะเก็ด สารภี และเมืองลําพูน ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากช่างปูนปั้น จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (structured interview) และแบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การตีความข้อมูล (interpretation) ผลการวิจัยพบว่า ช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และ
ลําพูน จําแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ช่างปูนปั้นพื้นบ้าน เป็นช่างที่ไม่ผ่านการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ แต่
อาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากช่างอาวุโสและช่างที่เป็นงานแล้ว และ 2) ช่างปูนปั้นประยุกต์ เป็นช่างปูนปั้นที่ผ่านการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ และช่างปูนปั้นทั้ง 2 ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ต้องเริ่มเรียนรู้งานปูนปั้นจากการตําปูนเป็น
พื้นฐาน และสามารถจําแนกเป็นกลุ่มช่างตามบริบทของพื้นที่อาศัย ได้ 4 กลุ่มคือ กลุ่มช่างดอยสะเก็ด กลุ่มช่างสารภี กลุ่มช่างแม่
วาง และกลุ่มช่างลําพูน กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้น สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
ดังนี้คือ 1) ขั้นกําหนดความคิดเบื้องต้น ประกอบด้วยการกําหนดความคิดในกระดาษและบนพื้นผิวจริง 2) ขั้นการถ่ายทอดเป็น
รูปธรรม ประกอบด้วยการเตรียมการ การปฏิบัติการ และการทําให้มีชีวิต 3) ขั้นการบูรณาการความคิด ประกอบด้วยการ
ประยุกต์ใช้ และการสร้างจินตนาการ 4)ขั้นการทําให้เกิดความสมบูรณ์ ประกอบด้วยการทําให้เกิดมิติและการตกแต่งผิว และ 5)
ขั้นการทําให้เกิดการยอมรับ สําหรับอัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน แบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้คือ1) อัต
ลักษณ์ของประเภทลวดลายปูนปั้น ได้แก่ลวดลายที่ใช้ตกแต่งศาสนสถานและไม่ใช้ตกแต่งศาสนสถาน 2) อัตลักษณ์ของขั้นตอน
การปั้นลวดลาย จําแนกเป็น 2 ขั้นตอนคือขั้นตอนการเตรียมและขั้นตอนการปั้น และ 3) อัตลักษณ์ของรูปแบบลวดลายปูนปั้น
จําแนกได้ 2 รูปแบบคือ ลวดลายปูนปั้นที่ไม่ตกแต่งสี และลวดลายปูนปั้นที่ตกแต่งสี
คําสําคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ ลวดลายปูนปั้น ช่างปูนปั้น
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Abstract
This research aims to 1) study and analyze the information on artisans in Chiang Mai and Lamphun
2) study about the process of creativity in stucco patterns design by artisans in Chiang Mai and Lamphun
and 3) study the indentity of stucco patterns in Chiang Mai and Lamphun. The population studies of this
research are artisans selected from Chiang Mai and Lamphun living in 3 districts which are Doi Saket,
Sarapee and Muang Lamphun. The selection is by Purposive Sampling of 30 artisans. The research
instruments used in the data collection are structured interview and semi-structured interview. The
information is analyzed by using content analysis and interpretation.The results show that artisans in Chiang
Mai and Lamphun are divided into 2 groups which are 1) local artisans who did not study in art institutes
but acquired the skills from self-learning, older artisans and skilled full artisans 2) applied artisans who
graduated from art institutes. In the beginning, both groups of artisans have to start from the basics of
learning how to pound plaster. The artisans can be divided into 4 groups according to their residence which
are Doi Saket artisans, Sarapee artisans, Mae Wang artisans and Lamphun artisans. There are 5 stages to the
process of creativity of stucco patterns design which are 1) establishing the primary idea by settling the
ideas on paper and on real surface 2) transferring them on to concrete objects by preparing, operating and
bringing work to life 3) integrating ideas by applying and using imagination 4) perfecting the work by adding
dimensions and decorating the surface and 5) making the public accept the work.The indentity of stucco
patterns in Chiang Mai and Lamphun are separated into 3 types. There are 1) the indentity of stucco
patterns are patterns used in religious places and patterns that are not 2) the indentity of stucco which are
the preparing stage and the molding stage and 3) the indentity of the stucco patterns can be divided into 2
types which are patterns without color decorations and colorful decorated patterns.
Key words: creativity, design, stucco pattern, artisans

ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย
งานปูนปั้น ในล้านนาเป็นศิลปะและการออกแบบในกลุ่มงานหัตถศิลป์ประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเด่นที่เกิดจากจิต
ศรัทธา ความคิด และความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ผลงานเหล่านี้เป็นลักษณะของประติมากรรมที่เน้นความประณีตสวยงาม
และมีการประยุกต์ใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากศาสนสถาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน เป็นจังหวัดใน
ล้านนา ที่มีช่างฝีมือกลุ่มหนึ่งคือ “ช่างปูนปั้น” ทําหน้าที่สร้างสรรค์งานลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆ เพื่อประดับบริเวณซุ้มประตู
ทางเข้า หน้าบันอุโบสถ และบันได ของวัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั้น มีข้อสังเกตประการ
หนึ่งคือลวดลายปูนปั้นที่ประดับมักมีความประณีต สวยงามมาก ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถ และจินตนาการด้านหัตถศิลป์
ของช่างเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
ช่างปูนปั้นเหล่านี้ได้อาศัยและตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน บางกลุ่มอาศัยกระจัดกระจาย
บางกลุ่มอาศัยอยู่เป็นชุมชน ดังเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีช่างปูนปั้นอาศัยกระจัดกระจายทั่วไปในหลายอําเภอของจังหวัด
เชียงใหม่ ส่วนที่จังหวัดลําพูน พบว่ามีช่างปูนปั้นอาศัยอยู่เป็นชุมชนบริเวณบ้านแม่สารบ้านตอง ตําบลเวียงยอง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ช่างปูนปั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการปั้นลวดลายได้อย่างหลากหลาย มีความประณีต
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สวยงาม และแฝงด้วยความเชื่อต่างๆ มีการสืบทอดความคิดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง นับว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว
ในการปั้นลวดลาย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างผลงานหัตถศิลป์ของล้านนา ความคิดสร้างสรรค์นี้ เป็นกระบวนการคิดที่
สําคัญซึ่งเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักกระบวนการคิด เพื่อ
นําไปสู่การสร้างผลงานศิลปะและการออกแบบแขนงต่างๆ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบลวดลายปูนปั้น
ของช่างปูนปั้น ในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ของช่างปูนปั้นในการออกแบบและปั้น
ลวดลายประดับตกแต่งศาสนสถาน และสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากศาสนสถาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถศิลป์อัน
ทรงคุณค่าและมีความโดดเด่นในล้านนา ผลจากการวิจัยครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นมรดก
ทรงคุณ ค่า โดยสามารถใช้เ ป็น แนวทางกํา หนดความคิด สร้ า งสรรค์ด้า นการออกแบบลวดลาย เพื่อนํา ไปประยุก ต์ใช้หรื อ
เสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบลวดลาย ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและ
การออกแบบ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
2.เพื่อศึกษากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น จังหวัดเชียงใหม่และ
ลําพูน
3.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้น ของช่างปูนปั้น ในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน ผู้วิจัย
ได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาในประเด็นของ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทั่วไปและทางศิลปะ การใช้หลักองค์ประกอบ
ศิลป์ หลักการออกแบบ รวมทั้งหลักการออกแบบลวดลาย
2. ลวดลายปูนปั้น ศึกษาในประเด็นของความเป็นมาของลวดลาย ประเภท ชนิด รูปแบบของลวดลาย วัสดุและขั้นตอน
การปั้นลวดลาย รวมถึงอัตลักษณ์ของลวดลาย
3. ช่างปูนปั้น ศึกษาในประเด็นของ ประเภทของช่างปูนปั้น กลุ่มของช่าง การสร้างแรงบันดาลใจหรือจินตนาการ วิธีการ
หรือรูปแบบการคิด และเทคนิคในการปั้นลวดลาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
2. ได้ทราบกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น ในจังหวัดเชียงใหม่และ
ลําพูน ที่สามารถนําไปสร้างแนวทางการออกแบบลวดลายในงานออกแบบต่างๆ
3. ได้ทราบรูปแบบอัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ช่างปูนปั้นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอสารภี และจังหวัดลําพูนซึ่งได้แก่ บ้านแม่สารบ้านตอง ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยได้พิจารณาและกําหนดศึกษา
จากช่างปูนปั้นที่มีชื่อเสียง ความถี่ในการรับงาน และเป็นที่ยอมรับด้านความสามารถด้านการปั้นลวดลาย ในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลําพูน จังหวัดละ 15 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 คน
2. ขอบเขตของเนื้อหา เน้นการศึกษาในด้าน
2.1 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ของช่างปูนปั้น ที่ปั้นลวดลายรูปแบบ เพื่อใช้ประดับศาสนสถาน(วัด) ต่างๆ
ทางพระพุทธศาสนา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน รวมถึงลวดลายปูนปั้นที่ไม่ใช้ประดับ
ศาสนสถาน (ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากศาสนสถานเช่น บ้าน โรงแรม บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ)
2.2 อัตลักษณ์ของรูปแบบลวดลายปูนปั้น โดยพิจารณาจากลักษณะและรูปแบบของลวดลาย เป็นหลัก

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ อาศัยการศึกษาที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เน้นการศึกษาเชิงลึกและใน
รายละเอียดของบุคคล (ช่างปูนปั้น) ผู้ให้ข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นเพื่อ
กําหนดแนวทางและกรอบแนวคิดการทําวิจัย
2. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง(structured interview) และแบบกึ่งมี
โครงสร้าง (semi-structured interview) จํานวนทั้งหมด 30 ชุด เพื่อนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างปูนปั้นใน
จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน จํานวน 30 คน
3. นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการอนุมานด้วยตรรกะหรือความสมเหตุสมผลเพื่อลงความเห็นเป็นหัวข้อและประเด็น แล้วสรุปบนข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่เก็บรวบรวมได้อย่างเพียงพอ ลุ่มลึก และกระจ่างชัด จากกลุ่มตัวอย่าง (ช่างปูนปั้น) ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key
informants) ซึ่งเลือกมาศึกษาวิจัย
4. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และกึ่งมีโครงสร้างจํานวนทั้งหมด 30 ชุด และสรุปผลการวิจัย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การวิจัย
5. เขียนรายงานการวิจัย จัดพิมพ์รูปเล่มรายงานการวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัย

เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและกึ่งมีโครงสร้าง (structured interview และ semistructured interview) รวมถึงใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (nonparticipant observation) กับช่างปูนปั้น ขณะปั้นลวดลาย
ตกแต่ง เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง (ช่างปูนปั้น)
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การเก็บข้อมูล
1. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน เพื่อนัดหมายเวลา สําหรับการขอ
อนุญาตเข้าสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กําหนดไว้
2. เดินทางไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือช่างปูนปั้นที่สร้างลวดลายปูนปั้น ขณะปฏิบัติงานปั้นลวดลายประดับ
ศาสนสถาน จํานวน 30 คน ในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลวดลายปูน
ปั้น
3.บันทึกภาพและเสียงการสนทนาระหว่างผู้วิจัยและช่างปูนปั้น โดยให้เกิดบรรยากาศอย่างเป็นธรรมชาติและกันเอง เพื่อให้
ได้ข้อมูลอย่างแท้จริงและเที่ยงตรง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คือ
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและแบบกึ่งมีโครงสร้าง (structured interview
และ semi-structured interview) จํานวนทั้งหมด 30 ชุด
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการตีความข้อมูล เพื่ออธิบายจากปรากฏการณ์ แล้วหาข้อสรุป และนําเสนอด้วยการบรรยายตามประเด็นที่
ศึกษา

ผลการวิจัย
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น มีสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการของ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานปูนปั้น ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
จากการศึกษาข้อมูลจากช่างปูนปั้นใน 3 แห่ง คืออําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง
จั ง หวั ด ลํ า พู น ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จํ า นวน 30 คน พบว่ า ช่ า งปู น ปั้ น ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ โ ดยเฉลี่ ย 41 ปี มี
ประสบการณ์ในการทํางานโดยเฉลี่ย 10-15 ปี สําหรับลักษณะงานปูนปั้น เป็นทั้งรูปแบบของลวดลายประดับตกแต่งศาสนสถาน
(วิหาร อุโบสถ ฯลฯ) ในพระพุทธศาสนา และลวดลายประดับตกแต่งที่ไม่ใช่ศาสนสถาน (โรงแรม สถานศึกษา รีสอร์ท บ้านพัก
อาศัย ฯลฯ) การเข้าสู่อาชีพปูนปั้นส่วนใหญ่ต้องมีความรู้เรื่องลวดลาย และต้องฝึกการตําปูนเป็นพื้นฐานก่อน เพื่อให้ได้มีโอกาส
เรียนรู้ส่วนผสมของเนื้อปูนปั้น อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ของช่างปูนปั้นนั้น เป็นการเรียนรู้ทักษะ
การปั้นจากขั้นตอนที่ง่ายไปสู่ขั้นตอนที่ยาก ช่างปูนปั้น สามารถจําแนกได้ 2 ประเภทดังนี้คือ
1.1 ช่างปูนปั้นพื้นบ้าน เป็นช่างปูนปั้นที่ไม่มีพื้นฐานความรู้และทักษะทางศิลปะจากสถาบันการศึกษา และไม่มีพื้น
ฐานความรู้ ทักษะ ทางด้านประติมากรรมหรือศิลปะต่างๆ มาก่อน แต่ช่างประเภทนี้มีความสนใจส่วนบุคคล ที่ต้องการเรียนรู้งาน
ปูนปั้น โดยเรียนรู้จากช่างปูนปั้นที่เป็นงานอยู่ก่อนแล้ว ในลักษณะการสังเกตหรือการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง แบบ“ครูพักลักจํา”
และการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยวาจาและการฝึกปฏิบัติ ควบคู่กันไป โดยต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัย
สําคัญในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์งานปูนปั้น ช่างประเภทนี้สามารถยกระดับตนเองให้เป็นหัวหน้าช่างในระยะเวลาค่อนข้าง
ยาวนาน หากพิจารณาในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นั้น ช่างปูนพื้นบ้านไม่สามารถใช้จินตนาการ ประยุกต์ สร้างสรรค์ผลงานให้
เกิดเนื้อหา เรื่องราวที่น่าสนใจ มากนัก
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1.2 ช่างปูนปั้นประยุกต์ เป็นช่างที่มีโอกาสได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมหรือวิชาศิลปะต่างๆ จาก
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ แล้วนําความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับอาชีพปูนปั้น อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น
ความชํานาญในระดับสูง ที่สามารถยกระดับตนเองให้เป็นหัวหน้าช่าง ภายในระยะเวลาอันสั้น หากพิจารณาเรื่องความคิด
สร้างสรรค์นั้น ช่างประเภทนี้มีความคิดสร้างสรรค์ที่นอกกรอบ สามารถดัดแปลง ประยุกต์ผลงาน ให้เกิดความน่าสนใจ ได้
หลากหลายรูปแบบ
ช่างปูนปั้นทั้ง 2 ประเภทนี้ อาจจําแนกระดับความคิดสร้างสรรค์ ด้วยมิติด้านพื้นฐานการศึกษา ควบคู่กับมิติทางด้าน
ประสบการณ์การทํางาน โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ ถือเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้สามารถเรียนรู้
งานลวดลายปูน ปั้น ได้ รวดเร็ว สามารถประยุก ต์ หรือคิด สร้างสรรค์เนื้ อหา เรื่อ งราว และวิธีก ารทํา งานลวดลายปูน ปั้น ได้
หลากหลายรูปแบบหรือเกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น การแบ่งประเภทของช่างปูนปั้น สรุปดังภาพที่ 1
ช่างปูนปั้น
ช่างปูนปั้นพื้นบ้าน

ช่างปูนปั้นประยุกต์

- ไม่ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษา

- ผ่านการศึกษาใสถาบันการศึกษา

- เรียนรู้งานปั้นปูนจากช่างอาวุโส และช่างที่เป็น

- มีความรู้งานปั้นปูนโดยประยุกต์หรือต่อยอด

งานแล้ว

จากพื้นฐานความรู้ของตนเอง

- ไม่สามารถใช้จินตนาการในการสร้างผลงานที่

- สามารถใช้จินตนาการในการสร้างผลงานที่

ภาพ 1 การแบ่งประเภทของช่างปูนปั้น
นอกจากนี้ ยังสามารถจําแนกกลุ่มช่างปูนปั้นตามบริบทของพื้นที่อาศัย ทักษะฝีมือ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มช่างดอยสะเก็ด มีพื้นที่หลักอยู่ที่อําเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยช่างปูนปั้นที่อาศัยกระจายอยู่จํานวนเล็กน้อยในเขตบ้าน
แม่ก๊ะเหนือ และบ้านป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด ช่างกลุ่มนี้ เน้นการปั้นลวดลายด้วยปูนตํา (ปูนที่ปั้นที่มีส่วนผสมของปูนขาว
ทรายละเอียด และน้ํามันละหุ่ง หรือน้ํามันพืช)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มช่างสารภี มีพื้นที่หลักอยู่ที่อําเภอสารภี ซึ่งมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ
10 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยช่างปูนปั้นที่อาศัยกระจายอยู่จํานวนหนึ่ง ในเขตบ้านต้นผึ้ง บ้านไร่ดง และบ้านปันเจียง
อําเภอสารภี ช่างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เน้นการปั้นลดลายด้วยปูนตํา และบางส่วนนิยมปั้นด้วยปูนสด (ปูนซีเมนต์ผสมสารเคมีที่เพิ่ม
ความเหนียว)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มช่างแม่วาง มีพื้นที่หลักอยู่ที่อําเภอแม่วาง ซึ่งมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ประมาณ 35 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่างปูนปั้นที่อาศัยกระจายจํานวนเล็กน้อยอยู่ในเขตบ้านแม่ขัก อําเภอหางดง บ้าน
ใหม่ปางเติม อําเภอแม่วาง และบ้านแท่นคํา อําเภอจอมทอง ช่างกลุ่มนี้ เน้นการปั้นลวดลายด้วยปูนตํา
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กลุ่มที่ 4 กลุ่มช่างลําพูน มีพื้นที่หลักอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศ
ใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่างปูนปั้นที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่ม ในหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง และบ้านแม่สารป่าแดด
ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ช่างกลุ่มนี้ เน้นการปั้นลวดลายด้วยปูนตํา การจําแนกกลุ่มช่างปูนปั้น สรุปดังภาพ2

กลุ่มช่างปูนปั้น

กลุ่มช่างดอยสะเก็ด

กลุ่มช่างสารภี

กลุ่ม่มช่างแม่วาง
กลุ
าง

กลุ่มช่างลําพูนน
กลุ

ภาพ 2 การแบ่งกลุ่มช่างปูนปั้น
การสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการของช่างปูนปั้น
ช่างปูนปั้นทุกคนมีแรงบันดาลใจและจินตนาการต่างๆ ในตนเอง โดยได้สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ จากสิ่ง
ต่อไปนี้ แล้วนํามาประยุกต์ใช้กับผลงานของตนเอง คือ
1. แรงบันดาลใจและจินตนาการจากรูปแบบภาพและลวดลายเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการจากภาพลวดลาย
จากที่ป รากฏอยู่ในเอกสารที่หนังสื อลวดลายต่างๆทั้งที่เป็นลวดลายของท้อ งถิ่นและลวดลายไทยภาคกลาง เช่น ลวดลาย
ธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เครือเถาว์ ลวดลายสัตว์ต่าง ๆ ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการให้ความสําคัญกับการจดจํา การสังเกต และการ
วิเคราะห์จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมบนระนาบแบน
2. แรงบันดาลใจและจินตนาการจากรูปแบบลวดลายจริง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ จากการได้มีโอกาส
เห็นตัวอย่างลวดลายปูนปั้นที่สําเร็จแล้ว ซึ่งปรากฏตามสถานที่เช่น เช่น วัด วิหาร หน้าบัน ส่งของต่าง ๆ ที่มีลวดลาย ฯลฯ แล้ว
ใช้การสังเกตจดจํา ผนวกกับความคิด จากนั้นจึงนําไปประยุกต์ใช้กับลวดลายปูนปั้นของตนเอง เกิดเป็นลวดลายรูปแบบใหม่ขึ้น
ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการให้ความสําคัญกับการสังเกต การจดจํา การับรู้ และการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นรูปธรรมในลักษณะ 3 มิติ
3. แรงบันดาลใจและจินตนาการจากรูปแบบลวดลายจากข้อมูลของบุคคล เป็นการสร้างแรงดันดาลใจและจินตนาการจาก
การได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับบุคคลต่างๆ เช่น พระภิกษุ ชาวบ้าน ผู้ว่าจ้าง และผู้รู้อื่นต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
เรื่องรูปแบบและลักษณะลวดลายต่างๆ ลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงแรงบันดาลใจจากนามธรรมสู่
รูปธรรม โดยต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ การรับรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐาน
สําคัญ
วิธีการหรือรูปแบบการคิดของช่างปูนปั้น
วิธีการคิดเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสู่การสร้างสรรค์ลวดลายปูนปั้น ช่างปูนปั้นส่วนใหญ่มีวิธีการคิดที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจําแนกได้ 5 รูปแบบดังนี้ คือ
1. การคิดที่หลากหลาย เป็นลักษณะการคิดรูปแบบหรือองค์ประกอบต่างๆ ของลวดลาย เช่น ดอกไม้ เครือเถาว์ สัตว์
ฯลฯ ที่ได้พบเห็น เพื่อนํามาวางแผน กําหนดลักษณะ เรื่องราว และความเป็นไปได้ในการจัดวางลวดลาย
2. การคิดแบบละเอียด เป็นการกําหนดความคิดหลักและความคิดรอง ควบคู่กันไป ความคิดหลักคือการกําหนดตําแหน่ง
ของพื้นที่ (ผิวหน้าปูน) ที่จะวางลวดลาย ให้เหมาะสมโดยพิจารณาถึงแนวตั้งแนวนอน ส่วนความคิดรองนั้นเป็นการพิจารณาถึง
จังหวะการเคลื่อนที่ ขนาด หรือการกระจายออกของลวดลาย โดยมีจุดเริ่มต้นที่แน่นอน ณ จุดใดจุดหนึ่ง
3. การคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการคิดโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยพิจารณาถึงรูปแบบลวดลายที่ปั้นขึ้น โดยต้องให้
เกิดความเป็นมิติและความอ่อนช้อย มากที่สุด เนื่องจากทิศทางการเคลื่อนที่ของลวดลายปูนปั้น ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของเส้น
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โค้ง ซึ่งมีความอ่อนช้อย แต่จะเพิ่มความเป็นมิติของลวดลาย โดยใช้การขีดเป็นเส้นร่องลึกในเนื้อปูน และบีบขอบด้านหนึ่งของ
ลวดลายให้สูงขึ้น
4. การคิดแบบลึกซึ้ง เป็นการคิดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อย โดยเน้นในเรื่องมิติของเวลา วัสดุที่ใช้ และความ
เที่ยงตรงของลวดลาย เนื่องจากลวดลายปูนปั้นเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและมีจํานวนมาก จึงต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้าง
ยาวนานในการปั้น รวมทั้งความแน่นอนของลวดลายที่ปรากฏ ดังนั้นการคิดลักษณะนี้จึงเป็นการบริหารจัดการเรื่องเวลา วัสดุ
และความเที่ยงตรง
5. การคิดนอกกรอบ เป็นการคิดโดยสร้างเป็นเรื่องราว เนื้อหาใหม่ มีความหมายเชิงนัยยะ หรืออาจปั้นลวดลายเดิมด้วยวิธี
ใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อน รวมทั้งวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่น การคิดนอกกรอบ จะส่งผลให้ผลงานปูนปั้นเกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นใน
เชิงศิลปะ วิธีการหรือรูปแบบการคิดของช่างปูนปั้น ดังภาพที่ 3
การคิดทีห่ ลากหลาย

การคิดให้มีรูปแบบของลวดลายหลายชนิดรวมกัน

การคิดแบบละเอียด

การคิดให้มีลวดลายหลักและลวดลายรอง

การคิดอย่างมีเหตุผล

การคิดเรื่องความเป็นไปได้ของการจัดวางลวดลาย

การคิดแบบลึกซึ้ง

การคิดเรื่องระยะเวลา วัสดุ และความเที่ยงตรงของลวดลาย

การคิดนอกกรอบ

การคิดลวดลายให้เกิดเรื่องราวใหม่ ที่แตกต่างจากเดิม

ภาพ 3 วิธีการหรือรูปแบบการคิดของช่างปูนปั้น
เทคนิคในการปั้นลวดลาย
เป็นลักษณะของความสามารถเฉพาะตัว ของช่างปูนปั้น ในการปั้นลวดลายเทคนิคในที่นี้ หมายถึงความสามารถ
เฉพาะตัวที่เป็นลักษณะร่วม (ลักษณะความสามารถเฉพาะที่คล้ายคลึงกันของช่างทุกคน) และลักษณะเฉพาะของช่างแต่ละคน ซึ่ง
เทคนิคในการปั้นลวดลาย ดังภาพที่ 4 สามารถแบ่งได้ 4 เทคนิค ดังนี้
1. เทคนิคการกําหนดขนาดของลวดลาย ช่างปูนปั้นต้องปั้นตัวลายแต่ละชิ้นให้มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด
ขนาดของลวดลายจะเป็นตัวกําหนดพื้นที่ในการจัดวางลวดลายด้วย เทคนิคนี้แสดงให้เห็นถึงการวางแผนการทํางาน
2 เทคนิคการติดหรือประกอบลวดลาย ช่างปูนปั้นนิยมใช้กาวอีพอกซี่ ซึ่งมีเนื้อเหลวเหมือนแป้งเปียก มีสีเทาอ่อน เป็น
สารเคมีช่วยยึดตัวลาย ทาที่พื้นผิว หรือที่ด้านหลังตัวลายก่อน แล้วจึงนําตัวลายวางลงไป เทคนิคดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการ
ทํางานด้วยความระมัดระวัง
3 เทคนิคการสร้างความคมชัดของลวดลาย เทคนิคการสร้างความคมชัดของลวดลายนอกจากเป็นการทําให้ตัวลายเกิด
ความคมชัด แล้ ว ยั ง เป็ น การทํ า ให้ องค์ ป ระกอบทั้ ง หมดของลวดลายเกิด มิ ติใ ห้ ม ากที่ สุด เทคนิ ค ดั ง กล่า วนี้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
สุนทรียภาพในการสร้างและการจัดวางองค์ประกอบของรูปทรง
4 เทคนิคการสร้างความอ่อนช้อยของลวดลาย เป็นเทคนิคการลงรายละเอียดบนตัวลายที่ปั้นสําเร็จแล้ว ให้เกิดความรู้สึก
เคลื่อนไหว หรือมีชีวิต เทคนิคการสร้างความอ่อนช้อยของลวดลายแสดงให้เห็นถึงการสอดแทรกอารมณ์และความรู้สึกที่
เกี่ยวพันกับธรรมชาติ
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เทคนิคการกําหนดขนาดของลวดลาย

เทคนิคในการติดหรือประกอบลวดลาย

เทคนิคการสร้างความคมชัดของลวดลาย
เทคนิคในการสร้างความอ่อนช้อยของลวดลาย
ภาพ 4 เทคนิคในการปั้นลวดลายของช่างปูนปั้น
2. กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้น เป็นวิธีการที่แสดงออกถึงความคิดและทักษะ
ของช่าง เพื่อสร้างลวดลายปูนปั้น สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ
2.1 การกําหนดความคิดเบื้องต้น เป็นลักษณะของการคิดควบคู่กับการวางแผน ช่างปูนปั้นส่วนใหญ่มีการกําหนด
ความคิดเบื้องต้น โดยใช้เนื้อหาหรือเรื่องราว จากจินตนาการของตนเองผนวกกับลักษณะ และขนาดของพื้นผิว เป็นตัวกําหนด
ทิศทางการวางลวดลาย การกําหนดความคิดเบื้องต้น ดังภาพที่ 5 สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
1) การกําหนดความคิดในกระดาษ เป็นลักษณะการออกแบบลวดลายรูปแบบต่างๆ ในกระดาษ ซึ่งเรียกว่า “การ
ปรุลาย” เพื่อนําไปทาบกับพื้นที่ที่จะติดลวดลาย
2) การกําหนดความคิดบนพื้นผิวจริง เป็นลักษณะการวาดโครงสร้างของลวดลายเป็นลายเส้นอย่างคร่าวๆเพื่อ
กําหนดตําแหน่งที่แน่นอน จากนั้นจะวางลวดลายจริงให้สอดคล้องลายเส้นนั้น
การกําหนดความคิดในกระดาษ

การกําหนด
ความคิดเบื้องต้น
การกําหนดความคิดบนพื้นผิวจริง

ภาพ 5 ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นในขั้นของการกําหนดความคิดเบื้องต้น
75

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556
____________________________________________________________________________________

2.2 การถ่ายทอดเป็นรูปธรรม เป็นลักษณะการประมวลความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือการถ่ายทอดความคิดจาก
นามธรรมสู่รูปธรรม และมีความสัมพันธ์กับความคิดเบื้องต้นมากําหนดเป็นรูปร่าง หรือรูปทรง 3 มิติ สามารถจับต้องได้ด้วย
ประสาทสัมผัส รวมถึงต้องอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เช่น จุด เส้น รูปทรง ฯลฯ และหลักการออกแบบ เช่น การทําให้
เกิดจังหวะ การทําให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสม ดังภาพที่ 6 ในขั้นของการถ่ายทอดความคิดเป็นรูปธรรมนี้ ประกอบด้วย 3
ลักษณะ ดังนี้คือ
1) การเตรียมการ เป็นการนําเนื้อปูนที่ตําแล้ว มาปั้นและคลึง ให้เป็นรูปทรงของลวดลายอย่างคร่าวๆ ส่วนใหญ่จะ
ใช้การปั้นให้เป็นรูปทรงและขนาดที่ใกล้เคียงกับตัวลายจริง โดยพิจารณาจากพื้นผิวหน้าที่จะติดลวดลาย
2) การปฏิบัติการ เป็นการทําให้เกิดลวดลาย ให้ปรากฏในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการปั้นลวดลาย โดยใช้
หลักการเรื่องขนาด พื้นที่ว่าง และจังหวะ ส่วนการจัดวางตัวลายนั้นจะใช้หลักการของขนาด สัดส่วน การซ้ํากัน และความสมดุล
3) การทําให้มีชีวิต เป็นการทําให้ลวดลายที่ปั้นนั้นเกิดเรื่องราวหรือเนื้อหา โดยใช้หลักการของการเน้น ช่องว่าง
รูปทรง และความกลมกลืน
การถ่ายทอดเป็นรูปธรรม

การเตรียมการ

การปฏิบัติการ

การทําให้มีชีวิต

ภาพ 6 ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายปูนปั้นในขั้นของการถ่ายทอดเป็นรูปธรรม
2.3 การบูรณาการความคิด เป็นการนําความคิดหนึ่งไปประยุกต์ใช้หรือผนวกใช้กับอีกความคิดหนึ่งให้เกิดความ
น่าสนใจ หรือเกิดเนื้อหาใหม่ขึ้น ดังภาพที่ 7 โดยมีพื้นฐานเรื่องความสวยงามเป็นหลัก ในขั้นของการบูรณาการความคิด
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้คือ
1) การประยุกต์ใช้ เป็นการประยุกต์ลวดลายให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการใช้รูปแบบของสัตว์ชนิดต่างๆ มา
ประกอบ โดยคํานึงถึงความเป็นจริงขององค์ประกอบ และเลือกชนิดของสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติและสัตว์ในจินตนาการ เช่น
พญานาค สิงห์ กระรอก กระต่าย เป็นต้น
2) การสร้างจินตนาการ เป็นการสร้างความคิดที่เป็นธรรมชาติผนวกความคิดที่เป็นอุดมคติ(เหนือธรรมชาติ) เช่น
การปั้นปูนเป็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนในในท้องถิ่นชนบท ภาพพุทธประวัติ ภาพเล่าเรื่องราวที่แฝงด้วยคติ อภินิหาร ความเชื่อ
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การบูรณาการความคิด

การประยุกต์ใช้

การสร้างจินตนาการ

ภาพ 7 ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายปูนปั้นในขั้นของการบูรณาการความคิด
2.4 การทําให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นการทําให้ความคิดนั้น เกิดความสวยงาม ดังภาพที่ 8 โดยวิธีการตกแต่ง
เนื้อปูนปั้นในลักษณะต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ
1) การทําให้เกิดมิติ เป็นการทําให้ลวดลายปูนปั้นเกิดระดับความสูงต่ําที่ลดหลั่นกัน โดยใช้การยกระดับของตัวลาย
ข้างหนึ่งให้เป็นขอบสูง
2) การตกแต่งผิว เป็นการตกแต่งผิวเนื้อลวดลาย โดยการใช้กระจกสีต่างๆ ฝังลงไปในเนื้อปูน รวมถึงการตกแต่งผิว
ด้วยสีต่างๆ เพื่อให้ลวดลายเหล่านั้นเกิดความเด่นชัดขึ้น
การทําให้เกิดความสมบูรณ์
การทําให้เกิดมิติ

การตกแต่งผิว

ทําให้ลวดลายเกิดระดับความสูง

การตกแต่งลวดลายโดยติดกระจกสี

ที่แตกต่างกัน หรือลดหลั่นกัน

และระบายสี เพื่อให้ลวดลายเกิด

ตามจังหวะของลวดลาย

ความเด่นชัด

ภาพ 8 ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายปูนปั้นในขั้นของการทําให้เกิดความสมบูรณ์
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2.5 การทําให้เกิดการยอมรับ เป็นการระบุชื่อของตนเองให้ปรากฏบนผลงานปูนปั้น โดยหลังจากผลงานสําเร็จแล้ว
ช่างปูนปั้นนิยมสลักหรือปั้นชื่อของตนเองไว้ที่ผลงานนั้น เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย และส่งผลในเชิงธุรกิจ
ดังภาพ

ภาพที่ 9 ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายปูนปั้นในขั้นของการทําให้เกิดการยอมรับ
3. อัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน จากการศึกษารูปแบบลวดลายปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่
และลําพูน พบว่า ลวดลายปูนปั้นส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนไม่มีความแตกต่างกัน โดยนิยมปั้นเป็นภาพนูนสูงและ
ภาพลอยตัว ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ วิถีชีวิต ความเชื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์และหลักการ
ออกแบบควบคู่กันไป อัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้น จําแนกเป็น 3 ลักษณะดังนี้คือ
3.1 อัตลักษณ์ของประเภทลวดลายปูนปั้น งานปูนปั้นเป็นลักษณะงานตกแต่งบนพื้นผิวต่างๆ ให้เกิดมิติ
อัตลักษณ์ของประเภทลวดลาย สามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้ คือ
1) ลวดลายปูนปั้นที่ใช้ตกแต่งศาสนสถาน เป็นลวดลายปูนปั้นทั้งแบบนูนสูงและแบบลอยตัวที่ใช้ตกแต่งอาคาร
สิ่งก่อสร้างภายในศาสนสถานต่างๆ ทางพุทธศาสนา เช่น ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง วิหาร อุโบสถ เสา ประตูรั้ว ฐานเจดีย์ รูปปั้น
ฯลฯ ลวดลายปูนปั้นลักษณะนี้แสดงให้เห็นความรู้สึกวิจิตร งดงาม ความศรัทธา น่าเชื่อถือ เนื้อหาเรื่องราวของลวดลายจะเน้น
การจัดวางแบบเล่าเรื่องราวแบบต่อเนื่องกันไป เช่น ภาพพืช ดอกไม้ ภาพสัตว์ 12 ราศี ภาพเทวดา ภาพสัตว์ในวรรณคดี ภาพ
พุทธประวัติ ดังภาพที่ 10

ภาพ 10 ลวดลายปูนปั้นที่ใช้ตกแต่งศาสนสถาน
2) ลวดลายปูนปั้นที่ไม่ใช้ตกแต่งศาสนสถาน เป็นลวดลายปูนปั้นทั้งแบบนูนสูงและแบบลอยตัวที่ใช้ตกแต่งอาคาร
สิ่งก่อสร้าง รูปปั้น(ลอยตัว) ได้แก่ ศาลา สวนหย่อม ประตู ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัวและหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา
โรงแรม รี ส อร์ท ห้า งสรรพสิน ค้า เป็น ต้น ลวดลายปูน ปั้น ลัก ษณะนี้ แสดงให้เห็นการเพิ่มคุณ ค่าของสิ่ ง ก่อ สร้า ง การสร้า ง
บรรยากาศและความรู้สึกของความร่วมสมัยระหว่างความเป็นโบราณและความเป็นสมัยใหม่ ความเป็นธรรมชาติและความ
อบอุ่น เนื้อหาเรื่องราวของลวดลายไม่เน้นการเล่าเรื่องราวแบบต่อเนื่อง แต่เป็นลวดลายเอกเทศที่สอดคล้องกับพื้นผิวที่จะตกแต่ง
เน้นความสวยงามและความเหมาะสมกับพื้นที่ ดังภาพที่ 11
78

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556
____________________________________________________________________________________

ภาพ 11 ลวดลายปูนปั้นที่ไม่ใช้ตกแต่งศาสนสถาน
3.2 อัตลักษณ์ของขั้นตอนการปั้นลวดลาย เป็นอัตลักษณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องและทําให้เกิดลวดลายรูปแบบต่างๆ ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนมีความจําเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะให้สัมพันธ์กัน เนื้อปูนปั้นในปัจจุบันแบ่งเป็น
2 ลักษณะคือ ปูนสด เป็นปูนปั้นที่ใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับสารเคมีบางชนิดที่ทําให้เนื้อปูนมีความเหนียว และปูนตํา เป็นปูนปั้นที่มี
ส่วนผสมของปูนขาว น้ํามันละหุ่ง ทรายละเอียด โดยผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วใช้ครกขนาดใหญ่ตําส่วนผสมทั้งหมดให้
เข้ากัน ในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะการปั้นลวดลายโดยใช้ปูนตํา เนื่องจากเป็นเนื้อปูนที่มีความถี่ในการใช้งานสูงสุด ดังภาพที่ 12
สําหรับขั้นตอนการปั้นลวดลาย สามารถจําแนกได้ 2 ขั้นตอนหลักดังนี้คือ
1) ขั้นตอนการเตรียม เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปั้น ในขั้นนี้ จะใช้วัสดุหลักสําคัญ 3 ชนิด คือ (1)
ปูนขาว โดยช่างปูนปั้นส่วนใหญ่ หาซื้อปูนขาวมาจากอําเภอสะเมิง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและจําหน่าย (2) น้ํามันละหุ่ง หรืออาจใช้
น้ํามันพืช เพื่อเพิ่มความเหนียว และ (3) ทรายละเอียด ต้องนํามาผ่านการร่อนอีกครั้ง เพื่อให้เนื้อทรายมีความละเอียดมากที่สุด
โดยวัสดุทั้ง 3 ชนิดนี้ โดยทั่วไปจะใช้ส่วนผสมในอัตราส่วนโดยประมาณคือ ปูนขาว : น้ํามันละหุ่ง : ทรายละเอียด เท่ากับ
9 : 1.5 : 2 นํามาผสมกันในครกไม้เนื้อแข็งหรือครกซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 45-60 เซนติเมตร ครกนี้จะใช้สากที่
ขับเคลื่อนขึ้นลงโดยใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้เวลาตําประมาณ 30- 45 นาที จนได้เนื้อปูนปั้นที่มีสีเทาปนเขียว การเตรียม
เนื้อปูนปั้นนี้ จะคํานวณเนื้อปูนให้เหมาะสมกับปริมาณลวดลายที่จะปั้น เพื่อมิให้เหลือเนื้อปูนทิ้ง
2) ขั้นตอนการปั้น เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นลําดับ และใช้หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ ประกอบด้วย 6 วิธีการ คือ
ก. การร่างภาพลวดลายบนพื้นผิวจริง หรือการร่างตําแหน่งของลวดลาย แสดงให้เห็นถึงการวางแผนควบคู่กับ
การออกแบบลวดลาย โดยใช้หลักการออกแบบที่เป็นความสมดุลแบบ 2 ข้างเท่ากัน การซ้ํากันของรูปทรง
ข.การวาดแบบลวดลายในกระดาษ หรือเรียกว่า “การปรุลาย” หรือ “การต๋องลาย”เป็นการใช้ฝุ่นแดงตบให้
ลอดหรือทะลุผ่านลงบนภาพลวดลายบนกระดาษที่เจาะรูขนาดเล็ก ไปปรากฏเป็นลายเส้นของลวดลายบนพื้นหลัง เป็นการใช้
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของขนาดสัดส่วน รูปทรง และพื้นที่ว่าง
ค. การปั้นขอบเขตของลวดลาย หรือเรียกว่า “การแลว” คือการปั้นเนื้อปูนให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมีความกว้าง
ประมาณ 1 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.8 เซนติเมตร เส้นขอบเขตของลวดลายจะติดอยู่ที่ขอบริมสุดของพื้นที่ที่จะติดลาย การ
ปั้นขอบเขตของลวดลายเป็นการใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของพื้นที่ว่าง และจังหวะ
ง.การปั้นตัวลาย ใช้อุปกรณ์สําคัญเหมือนกับการปั้นขอบเขตของลาย แต่ต้องเพิ่มความประณีตมากขึ้น โดย
ต้องคํานวณเนื้อปูนที่จะปั้นตัวลายให้เหมาะสม ใช้นิ้วมือบีบ ม้วน กด ให้เป็นรูปของลายจริง ตัวลายที่นิยมปั้น คือ ตัวกนกผักกูด
และเครือเถาว์ การปั้นตัวลายเป็นการใช้หลักการขององค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของ รูปทรง รูปร่าง ขนาด และสัดส่วน
จ. การติดตัวลาย ใช้วัสดุและเครื่องมือสําคัญคือกาวอีพอกซี่ และเกรียงโลหะสําหรับทากาว ซึ่งเนื้อกาวมีสี
เทาอ่อน มีกลิ่นฉุน ต้องผสมตัวทําให้แห้งเร็ว ในอัตราส่วนที่เหมาะสม การติดตัวลายใช้น้ําหนักมือที่เที่ยวตรง กดตัวลายลงบน
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พื้นหลังให้แน่น การติดตัวลายเป็นการใช้หลักการออกแบบในเรื่องของความกลมกลืนและความสมดุล สามารถทําได้ 2 วิธี
ดังนี้คือ
วิธีที่หนึ่ง ใช้กาวทาด้านหลังตัวลายแต่ละตัว แล้วนําไปติด วิธีนี้มักเกิดความล่าช้า แต่ไม่สิ้นเปลืองเนื้อกาว เนื่องจาก
เนื้อกาวจะติดเฉพาะด้านหลังตัวลายเท่านั้น ส่วนพื้นที่ว่างระหว่างตัวลายจะไม่มีเนื้อกาวติดค้างไว้
วิธีที่สอง ใช้กาวทาพื้นหลังที่จะติดตัวลาย โดยทาเป็นผืนกว้าง แล้วนําตัวลายมาวางทีละตัว วิธีนี้จะเกิดความรวดเร็ว
กว่า แต่จะสิ้นเปลืองเนื้อกาวมาก เนื่องจากบริเวณช่องวางที่ไม่มีตัวลายยังคงมีเนื้อกาวติดค้างไว้
ฉ.การตกแต่งลวดลาย เป็นการตกแต่งลวดลายให้เกิดมิติ และความประณีตอ่อนช้อย เรียกว่า “การเดินเส้น”
บนตัวลายที่ปั้นแล้ว ซึ่งทําให้ตัวลายเกิดความรู้สึกพลิ้วไหว การตกแต่งลวดลายเป็นการใช้หลักการออกแบบในเรื่องของความ
กลมกลืนและการเคลื่อนไหว และการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของพื้นผิว
อัตลักษณ์ของขั้นตอนการปั้นลวดลาย

ขั้นตอนการเตรียม

ขั้นตอนการปั้น

วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ หลักทีใ่ ช้ใน

1.การร่างบนพื้นผิวจริง

การปั้นลวดลาย 3 ชนิด ได้แก่

2.การวาดบนกระดาษ (การปรุลาย)

1. ปูนขาว

3.การปั้นขอบเขตของลาย (การแลว)

2. ทรายละเอียด

4.การปั้นตัวลาย

3. น้ํามันละหุ่ง

5.การติดตัวลาย
6. การตกแต่ง (เดินเส้น)

ภาพ 12 อัตลักษณ์ของขั้นตอนการปั้นลวดลาย
3.3 อัตลักษณ์ของรูปแบบลวดลายปูนปั้น เป็นอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม ความประณีตของงานปูนปั้น
สําเร็จแล้ว อันสะท้อนถึงความสามารถเชิงช่าง ดังภาพที่ 13 อัตลักษณ์ของรูปแบบลวดลายปูนปั้น จําแนกได้ 2 รูปแบบ คือ
1) ลวดลายปูนปั้นที่ไม่ตกแต่งสี เป็นลวดลายที่แสดงให้เห็นความสวยงามของเนื้อปูนปั้นล้วน ลวดลายรูปแบบนี้
เน้นให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและความศักดิ์สิทธ์ ซึ่งเป็นการใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของพื้นผิว และพื้นที่ว่าง
2) ลวดลายปูนปั้นที่ตกแต่งสี เป็นลวดลายที่แสดงให้เห็นความสวยงามของสีต่างๆ ที่ปิดผิวเนื้อปูนปั้น สีส่วนใหญ่
ที่นิยมนํามาใช้ตกแต่ง คือสีทอง และสีขาว ลวดลายรูปแบบนี้เน้นให้ความรู้สึกวิจิตร อลังการและความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นการใช้
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของพื้นผิว การใช้สีที่ตัดกันและกลมกลืนกัน
ลวดลายปูนปั้นที่ไม่ตกแต่งสี

อัตลักษณ์ของรูปแบบ
ลวดลายปูนปั้น

ลวดลายปูนปั้นทีต่ กแต่งสี

ภาพ 13 อัตลักษณ์ของรูปแบบลวดลายปูนปั้น
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น ในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
นั้น” ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
ช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือช่างปูนปั้นพื้นบ้าน และช่างปูนปั้นประยุกต์ โดยช่าง
ปูนปั้นพื้นบ้านเป็นช่างที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานปูนปั้นจากสถาบันการศึกษา แต่ใช้การเรียนรู้งานปูนปั้นจากช่างอาวุโส
และช่างที่เป็นงานแล้ว วิธีการเรียนรู้คือใช้การสังเกต จดจํา ควบคู่กับการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ในลักษณะ “ครูพักลักจํา” ส่วน
ช่างปูนปั้นประยุกต์ เป็นช่างที่ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษา และมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานปูนปั้น ที่สามารถนํามา
ประยุกต์กับการทํางานจริง ช่างปูนปั้นทั้ง 2 ประเภท ต้องมีความรู้เรื่องลวดลายและการตําปูน เป็นพื้นฐานสําคัญ แสดงให้เห็น
ว่า ช่างปูนปั้นเป็นบุคคลที่ต้องมีความรู้และทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบเป็นพื้นฐานสําคัญ สําหรับผลงานปูนปั้นที่สร้าง
ขึ้นนั้นส่วนใหญ่เน้นความสวยงามของลวดลายมากกว่าประโยชน์ใช้สอย เป็นลักษณะงานศิลปะและการออกแบบลวดลายไทย
และนิยมใช้ตกแต่งศาสนสถานในพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับคําอธิบายของ ทบวงมหาวิทยาลัย (2540, หน้า3-11) ที่กล่าวว่า
หัตถศิลป์ คือศิลปะที่สร้างด้วยฝีมือช่างอย่างประณีตสวยงาม งานหัตถศิลป์นอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยแล้ว
ยังแสดงออกถึงความประณีตงดงามอันเป็นลักษณะศิลปะประจําชาติไทย ซึ่งมีวิวัฒนาการมาในวัฒนธรรมทางศิลปะของไทย
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ขําเพชร และคนอื่นๆ (2549) ที่อธิบายอย่างน่าสนใจว่า งานปูนปั้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
ความเชื่อท้องถิ่นและศาสนา กรรมวิธี เนื้อหา เรื่องราว และรูปทรง ช่างปูนปั้นทุกคนมีความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์และสืบ
ทอดผลงาน
กลุ่มของช่างปูนปั้นนั้น จําแนกได้ 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มช่างดอยสะเก็ด กลุ่มช่างสารภี กลุ่มช่างแม่วาง และกลุ่ม
ช่างลําพูน แต่ละกลุ่มมีช่างปูนปั้นที่มีความชํานาญโดดเด่น ไม่เกิน 3 คน และมีลักษณะการทํางานไม่แตกต่างกัน ทํางานปูนปั้น
ครอบคลุมในเขตภาคเหนือและต่างจังหวัด ช่างปูนปั้นส่วนใหญ่มีการสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ จาก 3 สิ่ง ได้แก่ 1)
รูปแบบภาพลวดลาย 2) รูปแบบลวดลายจริง และ 3) รูปแบบลวดลายจากข้อมูลของบุคคล แสดงให้เห็นถึงการทํางานปูนปั้นเป็น
ลัก ษณะงานเฉพาะที่ต้องอาศั ย ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คลในสัง คมของช่ า งท้อ งถิ่น ลัก ษณะการระดมความคิด และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ทางด้านงานปูนปั้น จึงจะสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทย (2540, หน้า 6) ที่กล่าวว่า ช่างหัตถศิลป์ คือผู้ที่ใช้ฝีมือทําการสร้างสิ่งของต่างๆ ทั้งจําพวกเครื่อง
อุปโภคและเครื่องบริโภคที่จะได้ใช้ หรือสนองความต้องการเป็นพิเศษกว่าปกติ ใช้สําหรับพิธีกรรมหรือใช้ในโอกาสเทศกาลต่างๆ
ที่มีความประสงค์แสดงออกถึงความสวยงามในสิ่งของเครื่องใช้นั้นให้มี “ศิลปะลักษณะ” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา นิลผึ้ง (2549) ที่รายงานผลการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน ศึกษากรณีงานปูนปั้น จังหวัด
เพชรบุรี” ไว้ว่า บทบาทหน้าที่ของช่างปูนปั้นนั้น มี 2 ลักษณะคือ 1) บทบาทที่มีต่อปัจเจกบุคคล โดยผู้ปั้นต้องมีความอดทน
ทักษะการทํางาน จริยธรรม คุณธรรม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการ 2) บทบาทที่มีต่อชุมชน โดยผู้
ปั้นจะทําหน้าที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทย ในรูปแบบของการสืบทอดการปั้น ความคิด และความเชื่อจากนามธรรมให้เห็นเป็น
รูปธรรม
วิธีการหรือรูปแบบการคิดของช่างที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีวิธีการสําคัญ 5 วิธี คือ 1) การคิดที่หลากหลาย 2)
การคิดแบบละเอียด 3) การคิดอย่างมีเหตุผล 4) การคิดแบบลึกซึ้ง และ 5) การคิดนอกกรอบ ซึ่งในงานปูนปั้นแต่ละครั้งอาจใช้
รูปแบบการคิดเพียง 1 วิธี หรือหลายวิธีบูรณาการกัน สําหรับเทคนิคการปั้นลวดลายนั้น ช่างปูนปั้นส่วนใหญ่นิยมใช้เทคนิคต่างๆ
4 เทคนิค คือ 1) เทคนิคการกําหนดขนาดของลวดลาย 2) เทคนิคการติดหรือประกอบลวดลาย 3) เทคนิคการสร้างความคมชัด
ของลวดลาย 4) เทคนิคการสร้างความอ่อนช้อยของลวดลาย ซึ่งช่างแต่ละคนจะปั้นลวดลายโดยใช้เทคนิคที่ครอบคลุม 4 เทคนิค
นี้ ซึ่งวิธีการที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการคิดของช่างปูนปั้นเป็นการคิดที่เป็นระบบ มีการจัดลําดับความสําคัญของความคิด มี
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ความหลากหลาย ความคิดแต่ละวิธีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วิธีการคิดสร้างสรรค์ของ นวลน้อย บุญวงษ์
(2542, หน้ า 165-166) ที่ อ ธิ บ ายว่ า วิ ธี ก ารคิ ด สร้ า งสรรค์ เ กิ ด จากการนํ า เอาลั ก ษณะของสิ่ ง หนึ่ ง ความคิ ด อย่ า งหนึ่ ง หรื อ
กระบวนการหนึ่ง ไปประยุกต์ใช้กับอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ย่อมเป็นผู้ที่สามารถในการผสมผสานข้อมูล
ประสบการณ์ และเงื่อนไขที่มีจากแหล่งต่างๆ ในแนวทางที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ และเช่นเดียวกันกับแนวคิด
เรื่อง การสร้างสรรค์ทางศิลปะของ ทวีเดช จิ๋วบาง (2537, หน้า 2-3) ที่กล่าวว่าการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นการใช้กลวิธีทาง
ศิ ล ปะ ผลิ ต งานศิ ล ปะที่ ไ ม่มีใ ครทํา มาก่อ น โดยไม่ใ ช่ ก ารลอกแบบ เลียนแบบ หรือชื่ น ชมในผลงานศิ ล ปะที่มีแ ต่ เดิม การ
แสดงออกทางการสร้างสรรค์ คือ การแสดงออกใดๆ ก็ตามที่เป็นไปโดยเสรี
2. กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น
กระบวนการของความคิดสร้า งสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูน ปั้น ของช่า งปูน ปั้น สามารถแบ่งออกเป็ น 5
ขั้นตอน ดังนี้คือ 1) การกําหนดความคิดเบื้องต้น เป็นการกําหนดความคิดเพื่อนําไปสู่การสร้างลวดลาย แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
ก) การกําหนดความคิดในกระดาษ และ ข) การกําหนดความคิดบนพื้นผิวจริง เป็นการกําหนดโครงร่างลวดลายให้มีความ
ใกล้เคียงกับของจริง 2) การถ่ายทอดเป็นรูปธรรม เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นความคิดสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ
ดังนี้คือ ก) การเตรียมการ ข) การปฏิบัติการ และ ค) การทําให้มีชีวิต 3) การบูรณาการความคิด เป็นการผสมผสานความคิดที่
หลากหลายเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ก) การประยุกต์ใช้ และ ข) การสร้างจินตนาการ 4) การทําให้เกิดความ
สมบูรณ์ เป็นการทําผลงานเกิดความสําเร็จ ประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ ก) การทําให้เกิดมิติ ข) การตกแต่งผิว และ 5) การทํา
ให้เกิดการยอมรับ เป็นการสร้างความเป็นตัวตนของตนเอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในเชิงทักษะ ความสามารถและเชิง
ธุรกิจ ซึ่งกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของกระบวนการที่มีอยู่ใน
ตัวของบุคคล เป็นกระบวนการที่เป็นลําดับขั้นและมีความสัมพันธ์กับศิลปะ ความคิดเหล่านี้จะถูกนํามาใช้โดยไม่รู้สึกตัว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546 หน้า 44) ที่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถพิเศษของ
มนุษย์ในการจินตนาการและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งในด้านการผลิต รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์และ
จรรโลงสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก และไม่แตกต่างจากคําอธิบายของ เพียงเพ็ญ ทองกล่ํา
(2554, หน้า 64-66) ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการอันหนึ่ง ที่เราใช้เมื่อเรามีความคิดใหม่ เป็นการผสมผสานของ
ความคิด หรือความคิดต่างๆ ซึ่งไม่เคยผสมรวมตัวกันมาก่อน การระดมสมอง (brainstorming) เป็นรูปแบบหนึ่งของความคิด
สร้างสรรค์
3. อัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
อัตลักษณ์ลวดลายปูนปั้น แบ่งเป็น 3 ประการดังนี้คือ 1) อัตลักษณ์ของประเภทลวดลายปูนปั้น จําแนกได้ 2
ลักษณะตามบริบทของพื้นที่ คือ ก) ลวดลายปูนปั้นที่ใช้ตกแต่งศาสนสถาน และ ข) ลวดลายปูนปั้นที่ไม่ใช้ตกแต่งศาสนสถาน
2) อัตลักษณ์ของขั้นตอนการปั้นลวดลาย สําหรับขั้นตอนการปั้นลวดลาย สามารถจําแนกได้ 2 ขั้นตอนหลัก คือ ก) ขั้นตอนการ
เตรียม จะใช้วัสดุหลักสําคัญ 3 ชนิด คือ ปูนขาว น้ํามันละหุ่ง และทรายละเอียด นํามาตําผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ต้องคํานวณเนื้อปูนให้เหมาะสมกับปริมาณลวดลายที่จะปั้น ข) ขั้นตอนการปั้น ประกอบด้วย 6 วิธีการตามลําดับ
ความสําคัญ คือ (1) การร่างภาพลวดลายบนพื้นผิวจริง เป็นการกําหนดโครงร่างของลายบนพื้นหลังที่จะติดลวดลาย ขั้นตอนการ
ร่างเป็นการใช้หลักการออกแบบที่เป็นความสมดุลแบบ 2 ข้างเท่ากัน การซ้ํากันของรูปทรง (2) การวาดแบบลวดลายในกระดาษ
เป็นการกําหนดรูปแบบที่ใกล้เคียงกับลวดลายจริง และเป็นการใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของขนาดสัดส่วน รูปทรง
และพื้นที่ว่าง (3) การปั้นขอบเขตของลาย หรือการปั้นเส้นขอบนอกของลวดลาย การปั้นขอบเขตของลวดลายเป็นการใช้
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของเส้น พื้นที่ว่าง และจังหวะ (4) การปั้นตัวลาย เป็นการสร้างรูปทรงของลวดลายโดยใช้
ความเที่ยงตรงของนิ้วมือ และเป็นการใช้หลักการขององค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของ รูปทรง รูปร่าง ขนาด และสัดส่วน (5) การ
ติดตัวลาย เป็นการใช้สารเคมี (กาว) มายึดติดตัวลายกับพื้นหลัง สามารถทําได้ 2 วิธี ดังนี้คือ วิธีที่หนึ่ง ใช้กาวทาด้านหลังตัวลาย
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แต่ละตัว แล้วนําไปติด วิธีที่สอง ใช้กาวทาพื้นหลังที่จะติดตัวลาย โดยทาเป็นผืนกว้าง แล้วนําตัวลายมาวางทีละตัว การติดตัวลาย
เป็นการใช้หลักการออกแบบในเรื่องของความกลมกลืนและความสมดุล และ 6) การตกแต่งลวดลาย เป็นการตกแต่งลวดลายให้
เกิดมิติ และความประณีตอ่อนช้อย ความพลิ้วไหว เป็นลักษณะการใช้หลักการออกแบบในเรื่องของความกลมกลืนและการ
เคลื่อนไหว และการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของพื้นผิว 3 อัตลักษณ์ของรูปแบบลวดลายปูนปั้น เป็นอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสวยงาม ความประณีตของงานปูนปั้นสําเร็จแล้ว อันสะท้อนถึงความสามารถเชิงช่าง อัตลักษณ์ของรูปแบบลวดลายปูนปั้น
จําแนกได้ 2 รูปแบบ คือ ก) ลวดลายปูนปั้นที่ไม่ตกแต่งสี เป็นลวดลายที่แสดงให้เห็นความสวยงามของเนื้อปูนปั้นล้วน ซึ่งเป็นการ
ใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของพื้นผิว และพื้นที่ว่าง ข) ลวดลายปูนปั้นที่ตกแต่งสี เป็นลวดลายที่แสดงให้เห็นความ
สวยงามของสีต่างๆ ที่ปิดผิวเนื้อปูนปั้น ซึ่งเป็นการใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของพื้นผิว และการใช้สีที่ตัดกัน อัต
ลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า อัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้น หรือความเป็นตัวตนของลวดลายปูนปั้นนั้น
มีความเป็นท้องถิ่นที่สามารถปรากฏอยู่ในลักษณะของ วัสดุ รูปแบบและวิธีการ สร้างลวดลาย อัตลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นเป็น
ทั้งแบบอัตลักษณ์ร่วม และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน อัตลักษณ์แต่ละส่วนย่อมมีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งต้องอาศัยหลักการจัอ
องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบ และการออกแบบลวดลายเป็นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา นิลผึ้ง
(2549) ที่รายงานผลการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน ศึกษากรณีงานปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี” ไว้ว่า
ผู้ปั้นจะทําหน้าที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทย ในรูปแบบของการสืบทอดการปั้น ความคิด และความเชื่อจากนามธรรมให้เห็น
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังสะท้อนหรือสร้างความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่น ลวดลายแต่ละชนิดเป็นสิ่งบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ
ช่างแต่ละคน และอัตลักษณ์ร่วมของชุมชน เพราะลวดลายปูนปั้น เป็นแหล่งรวมของความรู้สึกนึกคิด รายละเอียดของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และยังสอดคล้องกับคําอธิบายของ พีนาลิน สาริยา (2549 , หน้า5) ที่กล่าวว่า การออกแบบลวดลายเป็นการแสดงออก
ซึ่งความแปลกใหม่ ด้วยจุด เส้น รูปร่าง รูปทรง และสี เพื่อประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง
ผลงานประเภทนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้น ถือเป็นรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ซึ่ง ในปัจจุบัน นี้ความคิดสร้างสรรค์นับว่ามีความสําคัญ ต่อทุกวงการอาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพใน
หลักสูตรในสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบ เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้บุคคลสามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในการสร้างผลงานให้มีคุณค่าและมีสุนทรียภาพ ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็นหลัก
ดังนี้คือ
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1) ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้น สามารถใช้เป็นแนวทางสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบลวดลาย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้หรือเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบลวดลาย รวมถึงการออกแบบต่างๆ ในหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบ
2) งานออกแบบลวดลายปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน เป็นลักษณะงานหัตถศิลป์ท้องถิ่น ในกลุ่มของงานศิลป
และวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานหัตถศิลป์และงานหัตถกรรมอื่นๆ เพราะจะทํา
ให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้านการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ที่กว้างขวาง
3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้คนในท้องถิ่นล้านนา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 40 คน ที่เรียนรายวิชา 704241 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 (Package Design
I) ภาคเรียนตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
ของการศึกษาผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยในส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 รองลงมา
คือแบบทบทวนเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และกิจกรรมการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ตามลําดับ และแบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบบทเรียนฯ ด้านการออกแบบกราฟิกบนบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 รองลงมาคือด้านกิจกรรมการสื่อสารของ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 และด้านความสอดคล้องของการออกแบบ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักการการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ตามลําดับ ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.82 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ส่วน
คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.93 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ซึ่งสรุปได้ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนฯ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยการเลือกใช้ภาพประกอบได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหามี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ขนาดภาพประกอบชัดเจน และเหมาะสมรองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และการนําความรู้ไปใช้มีค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ตามลําดับ จากการทดสอบ
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สมมติฐานการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับ (3.50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทุกด้าน
คําสําคัญ : ผลการออกแบบ บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความคิดสร้างสรรค์
ABSTRACT
This research aims 1) to design the web-based instruction about Eco-Creative Packaging Design for
undergraduate students 2) to compare the achievement of the undergraduate student’s design between
before and after they finished Eco-Creative Packaging Design lesson via web-based instruction 3) to evaluate
the student’s satisfaction with the web-based instruction of Eco-Creative Packaging Design lesson for
undergraduate students. 40 undergraduate students enrolled in the 2nd Year of Bachelor of Fine and
Applied Arts Program in Product and Package Design, Department of Architecture, Naresuan University are
used in this research. The students were chosen using purposive sample from the group currently studying
in 704241 Packaging Design I at the end of 2012 semester. The content of the web-based Instruction in the
topic of Eco-Creative Packaging Design for undergraduate students was examined beforehand. In terms of
content and illustrations, the maximum mean is 4.54 with the average standard deviation of 0.14. The
reviewing session has the mean of 3.89, with the average standard deviation of 0.51. Lastly, learning
activities are evaluated 3.78 for the mean and the average standard deviation of 0.38. In terms of quality
assessment about the graphic design of the web-based Instruction in Eco-Creative Packaging Design for
undergraduate students, the maximum mean is 4.17 with the average standard deviation of 0.60. The
communication activities of the web-based Instruction in Eco-Creative Packaging Design for undergraduate
students, having the mean of 4.05 with the average standard deviation of 0.08 and the congruence
between the learning expectation get the mean of 3.78 and the average standard deviation is 0.38
consecutively. The comparison of student’s achievements from before and after learning Eco-Creative
Packaging Design via web-based instruction through the use of Pre-Test and Post-Test show that the Pre-test
has the mean of 2.82 with the average standard deviation of 0.44 and the mean of Post-Test is 3.93 with
the average standard deviation of 0.41. This can be concluded that the students who learned through the
web-based Instruction in Eco-Creative Packaging Design for undergraduate students has a significant
statistical progressive level of 0.05, comparing between the results of the Pre-Test and Post-Test. The
chosen group shown their highest satisfaction from learning via the web-based Instruction in Eco-Creative
Packaging Design for undergraduate students on the use of illustrations. Most of the students find that the
illustrations are attractive and fit to the content. This results on the maximum mean of 4.72, with the
average standard deviation of 0.51. The visibility of illustrations according to its sizes and clearness has the
mean of 4.67 with the average standard deviation of 0.61. The applicability of the acquired knowledge has
the mean of 4.55 with the average standard deviation of 0.75 consecutively.
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In conclusion, the level of student’s satisfactions are higher than standard level (3.50) and having a
significant statistical level of 0.05 in every aspects.
Keywords : effectiveness of design, eco-creative packaging design, web-based instruction,
creative thinking

บทนํา
สภาวะสังคมระบบทุนนิยมทวีความรุนแรงทางด้านการแข่งขัน และอัตราการผลิตเพื่อให้ทันต่อสภาพความต้องการ
ของผู้บริโภค สินค้าแต่ละประเภทถูกลําเลียงพร้อมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลายทางด้านโครงสร้าง กราฟิก วัสดุ
ที่เลือกใช้ ตลอดจนกระบวนการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ที่พบเห็นโดยทั่วไปในปัจจุบันถูกสรรค์สร้างด้วยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ตาม
องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามคุณลักษณะที่บรรจุภัณฑ์พึงมี
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด Gavin Ambrose (2011, pp.16) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์นั้นถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของ
กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนหน้าตา (visual face) ของผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความจดจํา และการสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวของสินค้าแก่ผู้บริโภค และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ดีนั้นควรผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ลงไปในบรรจุภัณฑ์นั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทางด้านสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจและการเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
(2546, หน้า19) ได้กล่าวตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด (guilford) ว่าลักษณะการคิดแบบอเนกนัย(divergent thinking) เป็นลักษณะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดริเริ่ม (Originality) ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) ความยืดหยุ่นใน
การคิด (flexibility) ความละเอียดลออในการคิด (elaboration) ซึ่งโดยทั่วไปองค์ประกอบเหล่านี้พึงมีในตัวของนักออกแบบทุก
แขนง ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานที่นักออกแบบได้ออกแบบมานั้นได้ถือเป็นงานออกแบบสร้างสรรค์ (creative Design) อย่างแท้จริง โดย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด (5P ; prize Place Promotion Product and Package) ซึ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคถูกผูกโยงเป็นวัฏจักรกันอย่างต่อเนื่องและเมื่อบทบาทหน้าที่ของ บรรจุภัณฑ์จบสิ้นลงผลกระทบที่ตามมาคือของเสียที่
เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างทวีคูณ โดยศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ XCEP (2537, หน้า121)
รายงานว่าบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบของแหล่งของเสียที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด มีประมาณ 1 ใน 3 ของของเสียจาก
ครัวเรือนโดยเฉลี่ย และมีปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของของเสียทุกชนิดในขยะมูลฝอย
ศิริวรรณ โพธิ์ทอง (2551) กล่าวว่าเนื่องมาจากหลายประเทศมีความตื่นตัวและให้ความสนใจผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อให้ส่วนธุรกิจทั่วทุกมุมโลกหันมาให้ความสนใจในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จากแนวโน้มสากลนําไปสู่แรงขับเคลื่อนและเครื่องมือต่างๆ ที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อมมากขึ้น เช่น การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม(DfE) การประเมินวัฏจักรชีวิต(LCA) และความรับผิดชอบที่กว้างขึ้นของผู้ผลิต (extended producer
Responsibility: EPR) ขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับบริษัทหรือองค์กรที่คิดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
“เครื่องมือยุคใหม่” (future eco-design tools) เหล่านี้จะปฏิวัติวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของธุรกิจและ
วิธีการที่ผู้บริโภคและรัฐบาลจะเปรียบเทียบ ประเมิน กําหนดทิศทาง และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน (เฮเลน เลวิส และ
คณะ, 2537, หน้า 15)
กระแสสิ่งแวดล้อมนิยม (environmentalism) ได้กําเนิดขึ้นพร้อมกับสภาวะทางสังคมที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาให้
ความสําคัญกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นทําให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า “ผู้บริโภคสีเขียว”(green consumer) ซึ่ง
มีพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรมีการปลูกจิตสํานึกและใส่ใจ
เรื่องของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น (ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, 2551)
87

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556
____________________________________________________________________________________

จากปัญหาข้างต้นจึงเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทําให้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผนวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้เรียนที่กําลัง
ศึกษาทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะประกอบวิชาชีพเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ในอนาคต ได้เรียนผ่านสื่อการเรียนรู้
สมัยใหม่ที่เรียกว่า “บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” (web-based Instruction) ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับการศึกษาในสังคมไทย สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ถูก
บูรณาการอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอนและผู้เรียน โดยสื่อการเรียนรู้เหล่านั้นถูกให้
ความสําคัญทางการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะต่างๆ แก่
ผู้เรียน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านกระบวนการคิด คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดหลังจากการเรียนรู้
ในทางที่ดีขึ้น การเลือกใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้เนื่องจากเป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้น
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนมากกว่าการเรียนแบบปกติ ยกตัวอย่างเช่น ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจํากัดทางด้านระยะทาง สถานที่และเวลา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบบทเรียนบท
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne’s Instructional
model) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพแล้ว สามารถใช้เป็นแบบแผนสําหรับการออกแบบ
รูปแบบการเรียนได้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) ที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด
งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจและ
ความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กล่าวคือหลังการเรียนรู้ผู้เรียนควรมีความรู้
ทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถนําองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลงานประเภทต่างๆ ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการเรียนผ่านบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากจะเพิ่มความสมดุล
ให้กับสิ่งแวดล้อมแล้ว นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังถือเป็นหนึ่งกําลังสําคัญที่ทําให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนตามนโยบาย
ของทุกประเทศทั่วโลก

จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ส ร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิ จ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจก่อนเรียนและหลังเรียนผ่าน
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สมมติฐานงานวิจัย
1. ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจหลังการเรียนสูงกว่าก่อน การเรียน
2. ความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก
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ขอบเขตงานวิจัย
ในการวิจัยได้กําหนดขอบเขตงานวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.1 ขอบเขตด้านสื่อการสอน
ประเภทของบทเรียนบนเครือข่า ยอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual
Classroom Model) ลักษณะของการเรียนรูปแบบนี้จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น ประมวลรายวิชา เนื้อหาใน
หลักสูตร รายชื่อแหล่งเนื้อหาเสริม กิจกรรมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน คําแนะนําและการให้ผลป้อนกลับ การนําเสนอในลักษณะ
มัลติมีเดีย การเรียนแบบร่วมมือรวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน การเรียนไม่มีข้อจํากัดของเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนใน
สถานที่เดียวกันหรือคนละสถานที่กับผู้สอนก็ได้
1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาบทเรียน
เนื้อหา “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Eco-Creative Packaging
Design) ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 704241 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 (Package Design I) หน่วยกิต 3(2-2-5) จํานวน
เรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์ สอดแทรกเนื้อในการเรียนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาคบรรยาย 16
ชั่วโมง/ปฏิบัติ 16 ชั่วโมง) รวมทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) เรื่องการแนะนําบทเรียนเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Introduction to Eco-Creative Package Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2) เรื่องหลักการการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(The Principle of Eco-Creative Package Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (สัปดาห์ที่ 3) เรื่องวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco Packaging Life Cycle)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (สัปดาห์ที่ 4) เรื่องเครื่องมือสิ่งแวดล้อมสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco Packaging Assessment Tools)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (สัปดาห์ที่ 5) เรื่องกลยุทธ์ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Strategy of Eco-Creative Packaging Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (สัปดาห์ที่ 6) เรื่องวัสดุสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Materials of Eco-Creative Packaging Design)
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 7 (สั ป ดาห์ ที่ 7) เรื่ อ งกระบวนการการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ เ ชิ ง นิ เ วศ
เศรษฐกิจ (The Process of Eco-Creative Packaging Design)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 (สัปดาห์ที่ 8) เรื่องบทสรุปการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Conclusion of Eco-Creative Packaging Design)
1.3 ขอบเขตด้านประชากร
- กลุ่ ม ประชากร คื อ นิ สิ ต สาขาออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 160 คน
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- กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 40 คน ที่เรียนรายวิชา 704241 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 (Package Design I) ภาคเรียนตอนปลาย
ปีการศึกษา 2555 ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling)

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ
การวิจัยเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จําแนกดังนี้
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ออกเป็น 2 ด้าน คือ
1.1 แบบประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาบทเรียน
1.2 แบบประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบประเมินเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีระดับคะแนนดังนี้
4.50 - 5.00
เหมาะสมในระดับมากที่สดุ
3.50 – 4.49 เหมาะสมในระดับมาก
2.50 – 3.49 เหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 เหมาะสมในระดับน้อย
1.00 – 1.49 เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
โดยรูปแบบบทเรียนนั้นเป็นรูปแบบห้องเรียนเสมือน (virtual classroom model) กล่าวคือรูปแบบห้องเรียน
เสมือนเป็นการนําเอาลักษณะเด่นหลายๆ ประการของแต่ละรูปแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้ ฮิลทซ์ (Hiltz, 1993 อ้างอิงใน
วรัท พฤกษากุลนันท์, 2550) ได้นิยามว่าห้องเรียนเสมือนเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่นําแหล่งทรัพยากรออนไลน์มาใช้
ในลั ก ษณะการเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ โดยการร่ ว มมื อ ระหว่ า งนั ก เรี ย นด้ ว ยกั น นั ก เรี ย นกั บ ผู้ ส อน ชั้ น เรี ย นกั บ
สถาบันการศึกษาอื่น และกับชุมชนที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ ส่วนเทอรอฟฟ์ (Turoff, 1995 อ้างอิงใน วรัท พฤกษากุลนันท์, 2550)
กล่าวถึงห้องเรียนเสมือนว่า เป็นสภาพแวดล้อมการเรียน การสอนที่ตั้งขึ้นภายใต้ระบบการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
ของการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นความสําคัญของกลุ่มที่จะร่วมมือทํากิจกรรมร่วมกัน นักเรียนและผู้สอนจะ
ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล ลักษณะเด่นของการเรียนการสอนรูปแบบนี้ก็คือ
ความสามารถในการลอกเลียนลักษณะของห้องเรียนปกติมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
อาศัยความสามารถต่าง ๆ ของอินเทอร์เน็ต โดยมีส่วนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เนื้อหาในหลักสูตร รายชื่อแหล่งเนื้อหาเสริม
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กิจกรรมระหว่าง ผู้เรียนผู้สอน คําแนะนําและการให้ผลป้อนกลับ การนําเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนแบบร่วมมือ รวมทั้ง
การสื่อสารระหว่างกัน รูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน โดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่
2. แบบประเมินด้านผลงานและแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่าน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้วิจัยแบ่งการประเมินด้านผลงาน
ออกเป็น 2 ด้าน คือ
2.1 ด้านความสอดคล้องของเนื้อหาแบบประเมินผลงาน โดยแบบประเมินผลการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจทางการเรียนในภาคปฏิบัติโดยใช้การประเมินผลแบบรู
บิคส์ (Scoring Rubrics) หรือการประเมินตามสภาพจริงให้ความสําคัญต่อการแสดงออกที่แท้จริงของนักเรียนขณะทํากิจกรรม
งาน หรือกิจกรรมที่กําหนดให้นักเรียนทํา จะมีแนวทางไปสู่ความสําเร็จของงาน และมีวิธีการหาคําตอบได้หลายแนวทาง คําตอบ
ที่ได้อาจมิใช่แนวทางที่กําหนดไว้เสมอไป จึงทําให้การตรวจให้คะแนนไม่ชัดเจนเหมือนการใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ ดังนั้น การ
ประเมินจากสภาพจริงจึงต้องมีการกําหนดแนวทางการให้คะแนนอย่างชัดเจน แนวทางการประเมินนั้น จะต้องมีมาตรวัดว่า
นักเรียนทําอะไรได้สําเร็จ และความสําเร็จอยู่ในระดับใด
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2545, หน้า 140 ) กล่าวถึงจุดประสงค์การสร้างรูบิคส์ไว้ดังนี้
1. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่น ประเมินการเรียนรู้เป็นทีมกลยุทธ์ การสัมภาษณ์ เป็นต้น
2. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เช่น ประเมินแฟ้มสะสมงาน รายงานการวิจัย นิทรรศการ และ ผลงานทางศิลปะ
และออกแบบ เป็นต้น
3. เพื่อประเมินการปฏิบัติ (Performance) เช่น การประเมินการนําเสนอปากเปล่า การ อภิปราย และการสาธิต
เป็นต้น
การประเมินผลงานประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจทางการเรียนในภาคปฏิบัติโดย
ใช้การประเมินผลแบบรูบิคส์ ในการประเมินนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
แบบประเมินผลงานการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่ านบทเรียนบนเครื อข่า ยอินเทอร์เน็ต สํา หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะของแบบทดสอบด้านความสอดคล้องกับเนื้อหา การวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของเวลา และความเป็น
ปรนัยและอัตนัยที่เหมาะสมมีความเหมาะสมในระดับมาก ตามลําดับ
เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติด้านมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดอย่างชัดเจน กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้านการกําหนดวิธีการทํางานอย่างชัดเจนมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ตามลําดับ
2.2 ด้านความเที่ยงตรงในการวัดประเมิน ในการประเมินนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน เป็นการตรวจ
คุ ณ ภาพของแบบประเมิ น ผลงานของผู้ เ รี ย น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ มี ค วามเที่ ย งตรงในการวั ด โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
(Cronbach’s alpha) มีค่าเท่ากับ 0.886 ซึ่งจะอธิบายเกณฑ์การประเมินผลแบบรูบิคส์ของเนื้อหาและผลงานการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ และสรุปข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์สาระ
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2. การเก็บรวบข้อมูลจาก ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ แบบทดสอบ และกิจกรรมของบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ท่าน แบบปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และข้อเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยผลจากการวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน และผลจาก
การจัดกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อใช้วิเคราะห์ผลทางสถิติ
4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทําแบบประเมินความพึง พอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใช้วิเคราะห์ผลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจก่อนเรียนและหลังเรียน
ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการทดสอบ T-Test Dependent Samples
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการทดสอบ T-Test One Sample Test
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 2 ด้านดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของการศึกษาผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่าน
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้เชี่ยวชาญ (N = 3 คน)
รายการประเมิน
1. ส่วนของเนื้อหา
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความถูกต้องของคําศัพท์
1.3 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู้เรียน
1.5 ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
1.6 ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่อง ทั้งส่วนนํา ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป
1.7 เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
1.8 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รวมผลประเมิน
2. ภาพประกอบ
2.1 ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน
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X

S.D.

ความหมาย

5.00
5.00
4.67
4.67
4.00
4.00
4.67
4.33
4.54

0.00
0.00
0.58
0.58
0.00
0.00
0.58
0.58
0.14

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก
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รายการประเมิน
2.2 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
2.3 ความน่าสนใจชวนให้ติดตาม
2.4 การจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม
รวมผลประเมิน
3. แบบทบทวนเนือ้ หา
3.1 แบบทบทวนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.2 แบบทบทวนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
บทเรียน
3.3 แบบทบทวนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
รวมผลประเมิน
4. กิจกรรมการเรียน
4.1 กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2 กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน
4.3 กิจกรรมการเรียนสามารถวัดผลตาม
วัตถุประสงค์
รวมผลประเมิน

X

S.D.

ความหมาย

5.00
4.67
4.33
4.54

0.00
0.58
0.58
0.14

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

3.67
4.00

0.58
0.00

ดี
ดี

4.00
3.89

1.00
0.51

ดี
ดีมาก

3.67

0.58

ดี

4.00

0.00

ดี

3.67

0.58

ดี

3.78

0.38

ดี

จากตาราง 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านประเมินให้ความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของคําศัพท์ ภาพประกอบ
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน และภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่า กับ 5.00 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 มีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู้เรียน เนื้อหามี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจชวนให้ติดตาม รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และมีความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา และการจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ
ตาราง 2 แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) ของการศึกษาผลการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ เ ชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ผ่ า นบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
โดยผู้เชี่ยวชาญ (N = 3 คน)
รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบกราฟิกบนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.1 ขนาดตัวอักษรชัดเจน และเหมาะสม
1.2 ขนาดภาพประกอบชัดเจน และเหมาะสม
1.3 เลือกใช้ภาพประกอบได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.4 เลือกใช้ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.5 มีก ารจัด วางองค์ป ระกอบของบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยอิน เทอร์ เ น็ ต อย่ า งสวยงาม
เหมาะสม และเข้าใจง่าย
1.6 มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
รวมผลประเมิน
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X

S.D.

ความหมาย

3.67
4.33
4.33
4.33
4.33

1.53
0.58
0.58
0.58
0.58

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.00
4.17

0.00
0.60

ดี
ดี
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รายการประเมิน

X

2. ด้านกิจกรรมการสื่อสารของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.1 การลงทะเบียนมีความสะดวก รวดเร็ว
4.00
2.2 การสืบค้นข้อมูลมีความถูกต้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และเนื้อหาบทเรียน
4.00
4.33
2.3 การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภายนอกมีความถูกต้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และเนื้อหาบทเรียน
2.4 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีความเหมาะสม
4.00
2.5 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีความเหมาะสม
4.00
2.6 การรายงานผลของการเรียนมีความถูกต้องและเหมาะสม
4.00
4.00
2.7 การใช้งานสะดวก ง่ายไม่ซับซ้อน
รวมผลประเมิน
4.05
3. ด้านความสอดคล้องของการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักการการเรียนรู้
3.1 การเร้าความสนใจ
4.00
3.2 การบอกจุดประสงค์ของการเรียน
4.00
3.67
3.3 การทบทวนความรู้เดิม
3.4 การเสนอเนื้อหาใหม่เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
4.00
4.00
3.5 การชี้แนวทางการเรียนรู้
3.6 การกระตุ้นการตอบสนอง
4.00
3.7 การให้ข้อมูลย้อนกลับ
4.00
4.00
3.8 การทดสอบความรู้
3.9 การนําความรู้ไปใช้
4.00
รวมผลประเมิน
3.96

S.D.

ความหมาย

0.00
0.00
0.58

ดี
ดี
ดี

0.00
0.00
0.00
0.00
0.08

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

0.00
0.00
0.58
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.28

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 2 พบว่าขนาดภาพประกอบชัดเจนและเหมาะสม การเลือกใช้ภาพประกอบได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม
กับเนื้อหา การเลือกใช้ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหา มีการจัดวางองค์ประกอบของบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างสวยงามเหมาะสมและเข้าใจง่าย การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภายนอกมีความถูกต้องเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาบทเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 การมีความรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล การลงทะเบียนมีความสะดวก รวดเร็ว การสืบค้นข้อมูลมีความถูกต้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาบทเรียน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีความเหมาะสม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีความเหมาะสม การรายงานผล
ของการเรียนมีความถูกต้องและเหมาะสม การใช้งานสะดวกง่ายไม่ซับซ้อน การเร้าความสนใจ การบอกจุดประสงค์ของการเรียน
การเสนอเนื้อหาใหม่เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การชี้แนวทางการเรียนรู้ การกระตุ้นการตอบสนอง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ การทดสอบความรู้ และการนําความรู้ไปใช้ รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 และขนาดตัวอักษร
ชัดเจน และเหมาะสม และการทบทวนความรู้เดิมมีค่าเฉลี่ย 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ
ตอนที่ 2
ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (n = 40)
คะแนนก่อนเรียน
S.D.
X

รายการประเมิน

คะแนนหลังเรียน
S.D.
X

t

Sig

1. ด้านผลงานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
1.1 ความสําคัญด้านความคิดสร้างสรรค์
1.1.1 ผลงานเป็นนวัตกรรม
2.83
0.57
3.83
0.52
9.19*
0.000
(ความคิดริเริ่ม)
1.1.2 ผลงานดัดแปลง (ความคิดยืดหยุ่น)
2.79
0.59
3.84
0.66
8.41*
0.000
1.1.3 ผลงานสังเคราะห์ (ความคิดคล่อง)
2.93
0.53
4.12
0.48
13.38*
0.000
1.1.4 ผลงานมีความสวยงาม (ความคิดละเอียดลออ)
2.93
0.64
3.87
0.52
7.67*
0.000
1.2 ความสําคัญด้านการออกแบบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
เกณฑ์ประเมินกลยุทธ์ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีดังนี้ 1) ลดส่วนประกอบที่เกินความจําเป็นในการประกอบบรรจุ
ภัณฑ์ 2) มีน้ําหนักเบาและใช้วัสดุน้อย 3) สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ 4) นํากลับมาผลิตใหม่ได้ 5) นํากลับมารีไซเคิลได้ 6) สามารถกําจัดทิ้งได้อย่าง
ปลอดภัย 7) สินค้ามีความเข้มข้นสูงหรือลดปริมาณน้ํา 8) มีการรวมกลุ่มสินค้าต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์ 9) ลดจํานวนสีที่ใช้ในการพิมพ์บรรจุ-ภัณฑ์
กลยุทธ์ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2.63
0.44
3.97
0.52
20.75*
0.000
รวมผลประเมิน
2.82
0.44
3.93
0.41
14.57*
0.000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตาราง 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย 2.82 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ส่วนคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.93 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
ซึ่งสรุปได้ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 40 คน)
รายการประเมิน

X

1. ด้านการออกแบบกราฟิกบนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.1 ขนาดตัวอักษรชัดเจน และเหมาะสม
3.95
1.2 ขนาดภาพประกอบชัดเจน และเหมาะสม
4.67
1.3 เลื อ กใช้ ภ าพประกอบได้ อ ย่ า งน่ า สนใจและ
4.72
เหมาะสมกับเนื้อหา
1.4 เลือกใช้ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจและ
4.30
เหมาะสมกับเนื้อหา

S.D.

t

Sig

ความหมาย

0.60
0.61

4.767*
12.074*

0.51

15.319*

0.000
0.000
0.000

ดี
ดีมาก
ดีมาก

0.76

6.676*

0.000

ดี
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รายการประเมิน

X

S.D.

t

Sig

ความหมาย

1.5 มี ก ารจั ด วางองค์ ป ระกอบของบทเรี ย นบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างสวยงาม เหมาะสม
และเข้าใจง่าย
1.6 มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
รวมผลการประเมิน

4.32

0.66

7.956*

0.000

ดี

4.30
4.38

0.72
0.43

6.996*
12.823*

0.000
0.000

ดี
ดี

0.81
0.55

5.251*
10.647*

0.000
0.000

ดี
ดี

0.55

11.402*

0.000

ดีมาก

0.67

8.291*

0.000

ดี

0.55

8.846*

0.000

ดี

0.72

8.616*

0.000

ดี

0.61
0.47

8.477*
11.634*

0.000
0.000

ดี
ดี

0.000
0.000
0.000
0.000

ดี
ดี
ดี
ดี

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

2. ด้านกิจกรรมการสื่อสารของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.1 การลงทะเบียนมีความสะดวก รวดเร็ว
4.18
2.2 การสืบค้นข้อมูลมีความถูกต้อง เหมาะสมกับ
4.42
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาบทเรียน
2.3 การเชื่ อ มโยงแหล่ ง ข้ อ มู ล ภายนอกมี ค วาม
4.50
ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และเนื้ อ หา
บทเรียน
2.4 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีความ
4.37
เหมาะสม
2.5 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีความ
4.27
เหมาะสม
2.6 การรายงานผลของการเรียนมีความถูกต้องและ
4.47
เหมาะสม
2.7 การใช้งานสะดวก ง่ายไม่ซับซ้อน
4.32
รวมผลการประเมิน
4.36

3. ด้านความสอดคล้องของการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักการการเรียนรู้
3.1 การเร้าความสนใจ
4.07
0.69
5.241*
3.2 การบอกจุดประสงค์ของการเรียน
4.47
0.72
8.616*
3.3 การทบทวนความรู้เดิม
4.40
0.71
8.029*
3.4 การเสนอเนื้อหาใหม่เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
4.40
0.63
9.000*
การเรียนรู้
3.5 การชี้แนวทางการเรียนรู้
4.50
0.55
11.402*
3.6 การกระตุ้นการตอบสนอง
4.25
0.54
8.735*
3.7 การให้ข้อมูลย้อนกลับ
4.32
0.66
7.956*
3.8 การทดสอบความรู้
4.47
0.75
8.215*
3.9 การนําความรู้ไปใช้
4.55
0.75
8.862*
รวมผลประเมิน
4.38
0.49
11.451*

จากตาราง 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยการเลือกใช้ภาพประกอบได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ขนาดภาพประกอบชัดเจน และเหมาะสมรองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61
และการนําความรู้ไปใช้มีค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ตามลําดับ
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จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับ (3.50) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน

ภาพ 1 บนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ท (WBI) เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาพ 2 สภาพห้องเรียนผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาผลการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ เ ชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ผ่ า นบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของคําศัพท์ ภาพประกอบเหมาะสม
กับ เนื้ อหาของบทเรี ยน และภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ ชัดเจน โดยมีค่ า เฉลี่ ยสู ง สุดเท่า กั บ 5.00 ค่ า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 มีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู้เรียน เนื้อหามีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจชวนให้ติดตาม รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และมีความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา และการจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ
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ด้านการเลือกใช้ขนาดภาพประกอบชัดเจนและเหมาะสม การเลือกใช้ภาพประกอบได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับ
เนื้อหา การเลือกใช้ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหา มีการจัดวางองค์ประกอบของบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างสวยงามเหมาะสมและเข้าใจง่าย การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภายนอกมีความถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และเนื้อหาบทเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 การมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล การ
ลงทะเบียนมีความสะดวก รวดเร็ว การสืบค้นข้อมูลมีความถูกต้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาบทเรียน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีความเหมาะสม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีความเหมาะสม การรายงานผลของการเรียน
มีความถูกต้องและเหมาะสม การใช้งานสะดวกง่ายไม่ซับซ้อน การเร้าความสนใจ การบอกจุดประสงค์ของการเรียน การเสนอ
เนื้อหาใหม่เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การชี้แนวทางการเรียนรู้ การกระตุ้นการตอบสนอง การให้ข้อมูลย้อนกลับ การ
ทดสอบความรู้ และการนําความรู้ไปใช้ รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 และขนาดตัวอักษรชัดเจน และ
เหมาะสม และการทบทวนความรู้เดิมมีค่าเฉลี่ย 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลําดับ
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจก่อนเรียนและหลังเรียนผ่าน
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย 2.82 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ส่วน
คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.93 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
ซึ่งสรุปได้ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ภาพ 3- 4 ตัวอย่างผลงานของผู้เรียน ฯ ก่อนการเรียน

ภาพ 5-6 ตัวอย่างผลงานของผู้เรียนผ่านบทเรียนฯ หลังการเรียน
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ภาพ 7-8 ตัวอย่างผลงานของผู้เรียนผ่านบทเรียนฯ หลังการเรียน
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยการเลือกใช้ภาพประกอบได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.72 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ขนาดภาพประกอบชัดเจน และเหมาะสมรองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และ
การนําความรู้ไปใช้มีค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับ (3.50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน

อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่านบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
1. การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ผู้วิจัยได้
ดําเนินการสร้างตามแนวคิดของ วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551) ให้ความหมายของ “สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการเรียนการสอน”
(instruction media) ว่า เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่มีความสําคัญยิ่งต่อการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันเพราะเป็นผู้ช่วยสอนที่ลด
ภาระงานของผู้สอนให้น้อยลง แต่ผู้เรียนได้รู้กว้างขึ้น สื่อกิจกรรมเป็นวิธีการที่ผู้สอนสรรค์สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมเพื่อกระทําให้ผลสําเร็จดังที่ตั้งไว้ ในบางครั้งผู้เรียนไม่รู้ตัวว่ากําลังเรียนอยู่ แต่หลังจากที่ผู้เรียนเรียนเสร็จสิ้นแล้วผู้สอน
ต้องสรุปใจความสําคัญให้ผู้เรียนทั้งหมดมีความคิดรวบยอดตรงกัน
โดยบทเรียนนี้สร้างในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ (web base instruction) หมายถึง การรวมคุณสมบัติของ
สื่อหลายมิติ (hypermedia) กับ คุณลักษณะของอินเตอร์เน็ตและเวิล์ด ไวด์ เว็บ มาออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอน
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่
ผู้เรียนและผู้สอนมี ปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกัน
2. ผลการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ สร้างสรรค์เชิง นิเวศเศรษฐกิจ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจก่อนเรียนและหลังเรียน
ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย 2.82 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ส่วน
คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.93 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภรัก สุวรรณวัจน์, อภิภา
ปรัชญา พฤทธิ์ และปทีป เมธาคุณวุฒิ (2555, หน้า 126)โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน
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ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับของรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 สําหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ใน
รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.70
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ที่ 0.50 และผลทดลองต้นแบบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนรู้จากต้นแบบ
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และการ
ประเมินความเข้าใจที่คงทนยั่งยืนจากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ครั้ง พบว่าพัฒนาการเรียนรู้ 3 ครั้งมีความแตกต่างกัน
อย่า งมีนั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 และจากการศึก ษาความพึง พอใจของนิ สิตที่ มีต่ อต้น แบบการเรี ยนการสอนผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับ ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต พบว่านิสิต
มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.30 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ที่ 0.69
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยการเลือกใช้ภาพประกอบได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.72 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ขนาดภาพประกอบชัดเจน และเหมาะสมรองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และ
การนําความรู้ไปใช้มีค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับ (3.50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้านสอดคล้องกับ วิสูตร โพธิ์
เงิน (2553) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของ
นักศึกษาศิลปะ ผลการพัฒนาระบบการจัดการความรู้โดยมีสาระองค์ความรู้ศิลปะไทยเป็นหลัก และกิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์

พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามการออกแบบระบบการจัดการความรู้ศิลปะ

ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการจัดการความรู้หน้าหลัก (portal) 2) ระบบสารานุกรมเสรี และระบบการ
จัดการภาพ เพื่อมาจัดการความรู้ศิลปะไทย โดยการประยุกต์เข้ากับการทํางานของระบบการจัดการทางสารสนเทศที่แบบเปิด
(open Source) คือ 2.1) มูดเดิล (moodle) ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบการจัดการเรียนรู้ (learning management system) 2.2)
วิกีพีเดีย สารานุกรมออนไลน์ (wikipedia) และ เวิร์ดเพรส (word Press) การทดลองใช้ระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ ได้พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาใน ด้าน
ความคิดริเริ่ม เป็นผลงานที่สร้างโดยมีต้นแบบ มีการดัดแปลงมาเป็นผลงานใหม่ในรูปแบบใหม่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การสอนผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) เป็นการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่
เว็บไซต์ได้อย่างหลากหลาย จึงทําให้บางครั้งผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียน
2. การสอนผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) มีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงคือความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้
หากความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีระดับการทํางานต่ํา จะทําให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนได้
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบทเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความ
สะดวกในการเรียนทางไกล
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2. ควรมี แ บบสํ า รวจและการเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย นในช่ ว งระหว่ า งเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ การแปล
ผลงานวิจัยสําหรับการต่อยอดในการพัฒนาผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
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บทคัดย่อ
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด ของที่ ร ะลึ ก ระลึ ก ที่ ส ะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น สํ า หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย(1)เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2) เพื่อ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผลิตของชุดที่
ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนว
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใช้วิธีแปรผลด้วยค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและด้านการตลาด ที่มีต่อรูปแบบของชุดผลิตภัณฑ์
ชุดของที่ระลึก และ ลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์ สรุปโดยค่าร้อยละในเรื่องของรูปทรงและในรูปแบบของค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในเรื่องของลวดลายกราฟิก (3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกที่
ออกแบบขึ้นมาใหม่ สรุปผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึก ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยแบบสอบถามที่ถามถึงความต้องการเบื้องต้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และ เรื่องของรูปแบบที่จะ
สื่อสะท้อนเอกลักษณ์ และความเป็นพื้นถิ่นของความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยได้รวบรวม
ผลเพื่อหาชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อองค์กรมากที่สุดซึ่งผลที่ได้คือ ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร คิดเป็นร้อยละ 43 อยากให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ร้ อ ยละ 73 และอยากให้ เ ป็ น ดอกไม้ ป ระจํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร้อยละ 43 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกทั้งด้านรูปแบบและลวดลายกราฟิก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและด้านการตลาดมีความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบกราฟิกด้านความสวยงามอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.29 ) ด้านการวางตําแหน่งกราฟิกอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17 ) ด้านลักษณะเฉพาะถิ่นอยู่ในระดับมาก ( X
=4.20 ) ชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหุ่นจําลองนั้นผลิตมาจากดินพอร์ชเลนมีน้ําหนักเบามีการดูดซึมน้ําน้อยมากหรือแทบจะไม่มี
เลย มีเนื้อเงางาม ลวดลายใช้แบบรูปลอกสติ๊กเกอร์นํามาปิดทับบนผลิตภัณฑ์แล้วจึงนําไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็น
การพิมพ์งานชนิดบนเคลือบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกโดยแยกเป็นด้านการใช้
งานได้แก่ ความทนของสินค้า คุณภาพของสินค้ามีขนาดที่เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะดวกในการขนย้าย และเหมาะที่จะ
เป็นของที่ระลึกของฝาก ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20 ) ด้านหน้าที่ ด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่
ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม สามารถสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ ขนาดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการจัด
จําหน่าย สามารถแสดงเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตมีความเหมาะสมด้านราคาอยู่ในระดับ ( X = 4.26 )
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คําสําคัญ : การออกแบบ ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เอกลักษณ์องค์กร

Abstract
The design of the memorial gift reflects endemic for Nakhon Ratchasima Rajabhat University .
Investigators have determined the purpose of the research ( 1 ) to investigate the identity of Nakhon
Ratchasima Rajabhat University ( 2 ) to design a series of memorial for Nakhon Ratchasima Rajabhat
University ( 3 ) to evaluate the satisfaction of the production of a series of memorial for Nakhon Ratchasima
Rajabhat University . Research tools include ( 1 ) the query basic information to guide the design of
products, a set of rooms for Nakhon Ratchasima Rajabhat University used to interpret the mean and
standard deviation ( 2 ) opinion survey of design professionals and the . market On the form of a series of
commemorative graphics and design on the product. Summarized by percentage, in the shape and form of
the mean. Standard deviation in terms of graphic design ( 3) the satisfaction of consumers that have a series
of products designed to commemorate them. Results using the mean and standard deviation .The results
are summarized as follows .The product forms a collection of memorabilia . Preliminary data were
collected by questionnaire . Asked to basic needs in terms of products , souvenirs and the media to reflect
a unique style . And the vernacular of the Nakhon Ratchasima Rajabhat University clearly. Collected by the
researcher to find a product that is suitable for most organizations is which . Tableware sets . 43 percent
would favor the products of Nakhon Ratchasima Rajabhat University is associated with 73 percent and wants
to be a flower Nakhon Ratchasima Rajabhat University 43 percent . The product design, a set of
commemorative both style and graphic design specialists and marketing with comments on the product
model and graphic aesthetic at a high level ( X = 4.29 ), the positioning graphics. at a high level ( X = 4.17)
and the endemic at high level ( X = 4.20) sets in favor of a model that is produced from clay Porcelain is
lightweight, has absorbed the water, very little or virtually . none Texture and shine . Patterned using a
decal sticker to cover on the product and take it to burn at a temperature of 700 degrees Celsius is printing
on the coated kind . Assessment of consumer satisfaction with the product set of souvenirs. By separate
terms of use, including . Tolerance of the product . The quality of the product is the right size to use . The
ease of transport. And suitable as a souvenir gift . The level of satisfaction is high ( X = 4.20) at the front of
the market, including a beautifully designed product suitable Can not convey the Nakhon Ratchasima
Rajabhat University . Size is appropriate to the area of distribution . Display and manufacturer of unique
products for a reasonable price level ( X = 4.26 ).
Keywords : Design , Gift , Nakhon Ratchasima Rajabhat University , corporate identity .

บทนํา
ของที่ระลึกนั้นเกิดจากพฤติกรรมการให้การเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้รับเกิด “การระลึกนึกถึงหรือคิดถึง”
ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่ถือเป็นโลกแห่งการสื่อสารไม่
เฉพาะแต่ในเรื่องของภาษาพูดเท่านั้น ภาษาภาพที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ของแต่ละองค์กรหากได้นําไปแสดงบนผลิตภัณฑ์ก็จะทําให้
ผู้รับเกิดการจดจําต่อองค์กรนั้นได้อย่างแม่นยํา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งยัง เป็นหน่วยงานที่
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง ด้วยเหตุปัจจัยดังตัวอย่างที่กล่าว
มาจึงทําให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่มและมุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ อีกทั้ง
ยังมีโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาดับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งทําให้หลากหลายหน่วยงานได้เข้ามาประสานเยี่ยมชมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทุกครั้งทางมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกที่มีอยู่มอบให้เพื่อเตือนความทรงจําและให้
ระลึกถึงกันหรือแทนคําขอบคุณแต่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากลับขาดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีความเป็นเอกลักษณ์
หรือขาดรูปแบบที่โดดเด่นชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทฤษฎีผสานกับบริษัทขององค์กรซึ่งนํามาถึงการออกแบบเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกที่มีความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย
ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดมาเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ความต้องการเอกลักษณ์ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการหารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
รสนิยม และการนําไปเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้มีจุดจดจํา และสามารถเสริมสร้างมูลค่า ทาง
เศรษฐกิจอันจะส่งผลต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 เพือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ขั้น ตอนการศึ ก ษาเอกลัก ษณ์ข องมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ นครราชสีมา ประกอบด้ว ยประชากรและกลุ่มตัวอย่ า ง
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบ (IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรับปรุงสมบูรณ์พร้อมทั้งแบบร่างของผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึก (sketch design)
จํานวน 9 รูปแบบ และนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึก และนํา
แบบที่ได้รับการเลือกจํานวน 3 แบบ นํามาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และด้านการออกแบบประเมิน

ภาพ 1 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึก 1 2 และ 3
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ภาพ 2 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึก 4 5 และ 6

ภาพ 3 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึก 7 8 และ 9
3. วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากผู้เชี่ยวชาญเลือกผลิตภัณฑ์ 9 รูปแบบ คัดมาเพียง 3 รูปแบบดังภาพที่ปรากฏ

ภาพ 4 รูปแบบของการใส่กาแฟ sketch design 1 2 และ 3

ภาพ 5 รูปแบบของเหยือกใส่นม sketch design 4 5 และ 6
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ภาพ 6 รูปแบบของโถน้ําตาล sketch design 7 8 และ 9

ภาพ 7 รูปแบบของแก้วกาแฟ sketch design 10 11 และ 12

ภาพ 8 รูปแบบของจานรองแก้วกาแฟ sketch design 13

และ 14

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและด้านการตลาดในการเลือกพิจารณารูปแบบของชุดผลิตภัณฑ์ชุดของ
ที่ระลึกตามรายการประเมินได้ดังนี้
1. รูปแบบของการใส่กาแฟ พบว่า กาใส่กาแฟที่มีความเหมาะสม คือ กาใส่กาแฟรูปแบบที่ 3 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
เลือกจํานวน 2 ท่าน คิดเป็น 66.67 %
2. รูปแบบของเหยือกใส่นม พบว่า เหยือกใส่นมที่มีความเหมาะสม คือ เหยือกใส่นมรูปแบบที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ
เลือกจํานวน 3 ท่าน คิดเป็น 100%
3. รูปแบบของโถใส่น้ําตาล พบว่าโถใส่น้ําตาลที่มีความเหมาะสมคือโถใส่น้ําตาลรูปแบบที่ 1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญเลือก
จํานวน 2 ท่านคิดเป็น 66.67%
4. รูปแบบของแก้วกาแฟ พบว่าแก้วกาแฟที่มีความเหมาะสมคือ แก้วกาแฟรูปแบบที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญเลือกจํานวน
2 ท่าน คิดเป็น 66.67%
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5. รูปแบบจานรองแก้วกาแฟ พบว่า จานรองแก้วกาแฟที่มีความเหมาะสม คือ จานรองแก้วกาแฟแบบที่ 2 โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญเลือกจํานวน 2 ท่าน คิดเป็น 66.67%

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ผู้วิจัยได้กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการลําดับขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ตอนที่1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
ตอนที่2 แบบสอบถามความคอดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีต่อรูปแบบของชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ตอนที่3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีต่อรูปแบบของลวดลายกราฟิกบนชุด
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญและมีประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน พร้อมนํารูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จํานวน 3 ชุด 8 รูปแบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาประกอบกับการตอบแบบสอบถาม โดยหารูปแบบที่เหมาะสมเพียง 1 ชุด 4 รูปแบบ เพื่อนําไปออกแบบลวดลาย
กราฟิกบนชุดผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบในการสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและรูปแบบลวดลายกราฟิกบนชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อสอบถามผู้บริโภค โดยการนําเอาชุดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกไปจัดวางภายในโรงแรมทับแก้ว ร้านค้าสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยรูปแบบในการสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนําเสนออภิปรายผล
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จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ทําการสอบถามบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 100 คน พบว่าอยากให้สิ่งที่สื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยคือ ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูน แสดงเป็นลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์ชุดของที่
ที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพ 9 ภาพแสดงลายกราฟิก รูปแบบที่ 1

ภาพ 10 ภาพแสดงลายกราฟิก รูปแบบที่ 2
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ภาพ 11 ภาพแสดงลายกราฟิก รูปแบบที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ผู้วิจัยได้กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการลําดับขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคอดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีต่อรูปแบบของชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีต่อรูปแบบของลวดลายกราฟิกบนชุด
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญและมีประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน พร้อมนํารูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จํานวน 3 ชุด 4 รูปแบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาประกอบกับการตอบแบบสอบถาม โดยหารูปแบบที่เหมาะสมเพียง 1 ชุด 4 รูปแบบ เพื่อนําไปออกแบบลวดลาย
กราฟิกบนชุดผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบในการสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและรูปแบบลวดลายกราฟิกบนชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อสอบถามผู้บริโภคโดยการนําเอาชุดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกไปจัดวางภายในโรงแรมทับแก้ว ร้านค้าสวัสดิการ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยรูปแบบในการสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายการ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
มากกว่า 55 ปี
รวม
3.อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง พนักงาน
ธุรกิจส่วนตัว
รวม
4.เคยซื้อผลิตภัณฑ์ เคย
ไม่เคย
รวม
5.ท่านเคยซื้อ
แก้วกาแฟ
ผลิตภัณฑ์ใดมาก ซองพลู
ที่สุด
กระต่ายใส่นามบัตร
กระเช้ารูปหัวใจ
ที่ใส่ปากกา
จานโชว์
นาฬิกา
เสื้อ
รวม
6.ความถี่ในการซื้อ ทุกวัน
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
ทุกปี
รวม
7.รูปแบบการซื้อ ซื้อเพื่อใช้เอง
ซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึก (ของฝาก)
ซื้อเพื่อนําไปจําหน่าย

จํานวน
36
64
100
13
28
42
11
6
100
9
31
19
41
100
100
100
43
7
6
8
11
7
8
10
100
30
48
22
100
30
63
110

ร้อยละ
36
64
100
13
28
42
11
6
100
9
31
19
41
100
100
100
43
7
6
8
11
7
8
10
100
30
48
22
100
30
63
-
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รายการ

จํานวน
อื่นๆ

ร้อยละ

ซื้อสินค้าปลีก

7
100
100

7
100
100

ซื้อสินค้าส่ง

-

-

รวม
9. ซื้อเพราะเหตุใด คุณภาพของสินค้า
มีแหล่งจําหน่ายที่เหมาะสม
รูปแบบสวยงาม
ราคาคุ้มค่าเหมาะสม
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
รวม
10. อยากให้
เครื่องแต่งกาย
ผลิตภัณฑ์เป็นของ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
ประเภท
เครื่องใช้สํานักงาน
ของประดับตกแต่ง
อื่นๆ
รวม
11. อยากให้ของที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระลึกเกี่ยวข้องกับ จังหวัดนครราชสีมา
อื่นๆ
รวม
11(ก).
สถาบันไม้กลายเป็นหิน
มหาวิทยาลัยราช ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยฯ
ภัฏนครราชสีมา
พันธุ์พฤกษาในมหาวิทยาลัยฯ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
รวม
11(ข). จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยว
นครราชสีมา
ผ้าไหมปักธงชัย
แมวไทยโคราช
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
อื่นๆ
รวม
11(ค). อื่นๆ
รวม

100
22
4
11
26
37
100
23
43
22
12
100
73
17
10
100
7
43
16
7
73
6
1
2
8
17
-

100
22
4
11
26
37
100
23
43
22
12
100
73
17
10
100
7
43
16
7
73
6
1
2
8
17
-

รวม
8.ลักษณะการซื้อ
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 64 เพศชายร้อยละ 36 อายุระหว่าง 35-44ปี ร้อยละ 42
อายุระหว่าง 25-34 ปีร้อยละ 28 อายุน้อยกว่า 25 ปีร้อยละ 13 อายุระหว่าง 45-54 ปีร้อยละ 11 และมากกว่า 55 ปี ร้อยละ 6
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 41 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 31 ลูกจ้าง/พนักงาน ร้อยละ 19 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 9 เคย
ซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมากที่สุด คือ แก้วกาแฟ ร้อยละ 43 ที่ใส่ปากการ้อยละ 11 เสื้อร้อยละ 10 นาฬิการ้อย
ละ 8 กระเช้ารูปหัวใจร้อยละ 8 ซองพลูร้อยละ 7 จานโชว์ร้อยละ 7 กระต่ายใส่นามบัตรร้อยละ 6 ความถี่ในการซื้อทุกเดือนร้อย
ละ 48 ทุกสัปดาห์ร้อยละ 30 ทุกปีร้อยละ 22 รูปแบบการซื้อ ซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึก(ของฝาก)ร้อยละ 63 ซื้อเพื่อใช้เองร้อยละ
30 อื่นๆร้อยละ 7 ลักษณะการซื้อ ซื้อปลีกร้อยละ 100 มูลเหตุจูงใจในการซื้อสินค้า ซื้อเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉาะร้อยละ
37 ราคาคุ้มค่าเหมาะสมร้อยละ 26 คุณภาพของสินค้าร้อยละ 22 รูปแบบสวยงามร้อยละ 11 มีแหล่งจําหน่ายที่เหมาะสมร้อยละ
4 อยากให้ผลิตภัณฑ์เป็นประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารร้อยละ 43 เครื่องแต่งกายร้อยละ 23 เครื่องใช้สํานักงานร้อยละ 22 ของ
ประดับตกแต่งร้อยละ 12 อยากให้ของที่ระลึกเกี่ยวข้องกับกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร้อยละ 73 อยากให้เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดนครราชสีมาร้อยละ 17อื่น ๆ ร้อยละ 10 ของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดอกไม้ประจํา
มหาวิทยาลัยร้อยละ 43 พันธุ์พฤกษาในมหาวิทยาลัยร้อยละ 16 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 7 สถาบันไม้กลายเป็นหิน
ร้อยละ 7 ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมา เครื่องปั้นดินเผาร้อยละ 8 แหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 6 แมวไทยโคราชร้อยละ 2 ผ้า
ไหมปักธงชัยร้อยละ 1
ตาราง 2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่อของที่ระลึก
1. หน้าที่ด้านการใช้งาน
1.1 ความคงทนของสินค้า
1.2 คุณภาพของสินค้า
1.3 มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
1.4 สะดวกในการใช้งาน การเปิด ปิด

4.08
4.10
4.09
4.32

0.58
0.61
0.63
0.70

1.5 มีความสะดวกในการขนย้าย

4.37

0.67

1.6 เหมาะที่จะเป็นของที่ระลึก ของฝาก
รวม
ระดับความพึงพอใจ

4.39
4.23
ระดับมาก

0.64
0.67

ระดับความพึงพอใจ
(X)
S.D.
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รายการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่อของที่ระลึก

ระดับความพึงพอใจ
(X)

S.D.

2. หน้าที่ด้านการตลาด
2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม
2.2 สามารถสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้
2.3 ขนาดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดจําหน่าย
2.4 สามารถชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบถึง ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ์
2.5 สามารถแสดงเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต

4.35
4.08
4.12
4.19
4.11

0.70
0.64
0.60
0.59
0.63

2.6 มีความเหมาะสมด้านราคา
รวม
ระดับความพึงพอใจ

4.39
4.21
ระดับมาก

0.64
0.64

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่าความคงทนของสินค้า ค่าเฉลี่ย ( X =4.08) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ในเรื่องคุณภาพของสินค้า ค่าเฉลี่ย ( X =4.10) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากชุดผลิตภัณฑ์มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย ( X =4.09)ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รูปทรงสะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลี่ย(4.32) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ขน
ย้ า ยได้ ส ะดวกค่ า เฉลี่ ย ( X =4.32)ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะเป็ น ของที่ ร ะลึ ก ของฝากค่ า เฉลี่ ย
( X =4.39) ด้ า นการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกแบบมี ค วามสวยงาม ค่ า เฉลี่ ย ( X =4.35) ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก
ความสามารถที่สื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ค่าเฉลี่ย( X =4.08) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ขนาดของผลิตภัณฑ์
เหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดวางจําหน่ายค่าเฉลี่ย ( X =4.12) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สามารถชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบถึง
ชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ( X =4.18) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ค่าเฉลี่ย ( X =4.11) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีราคาที่เหมาะสมในการซื้อค่าเฉลี่ย
( X =4.21) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมายังไม่มีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สื่อความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนโดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ด้านรูปทรงและลวดลาย ข้อมูลด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลการจัดจําหน่ายข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค
ในตลาดเป้าหมาย
ผลจากการศึกษาพบว่าสิ่งที่ต้องคํานึงในการออกแบบคือต้องมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์และลวดลายแสดงลักษณะ
เฉพาะถิ่นมีความสามารถในการสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความเป็นเอกลักษณ์
จากกรอบแนวคิดของ ธีระชัย สุขสด ( 2544, หน้า 88-91 ) สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกได้แก่ด้าน
ความงามคือ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีความสวยงามมาก่อนหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับ
อย่างมีประสิทธิภาพด้านลักษณะเฉพาะถิ่นมีรูปแบบและลวดลายที่แฝงไปด้วยลักษณะเฉพาะถิ่น บ่งบอกลักษณะของกลุ่มชนนั้น
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ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกได้แก่ หน้าที่ด้านการใช้งาน อันได้แก่ความคงทนของ
สินค้า คุ ณภาพของสินค้า มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน สะดวกในการใช้งาน การเปิด-ปิด มีค วามสะดวกในการขนย้า ย
เหมาะสมที่จะเป็นของที่ระลึกของฝาก และหน้าที่ด้านการตลาดอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสมสื่อถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขนาดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดจําหน่าย สามารถแสดงเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับ
ผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตมีความเหมาะสมด้านราคา
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บทสรุป
การทําวิจัยกับการสร้างสรรค์ศิลปะในมุมมองของคนส่วนใหญ่มักคิดว่าศาสตร์ทั้งสองศาสตร์นี้มีธรรมชาติที่ต่างกัน
อย่างมาก ซึ่งจากความแตกต่างกันของทั้งสองศาสตร์นี้ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาในต่างประเทศและในประเทศไทยมี การถก
ประเด็น การวิจั ยกับ การสร้า งสรรค์ศิลปะอย่า งกว้า งขวาง สาระสํา คัญ ของการถกเถี ย งกัน คือ ความเป็น วิช าการของการ
ปฏิบัติการและทฤษฎีทางทัศนศิลป์ รวมทั้งความเข้าใจเรื่องการวิจัยในการปฏิบัติการทางศิลปะ ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็น 3
ประเด็นใหญ่ คือ 1) การปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะถือว่าเป็นการวิจัยในตัวเองอยู่แล้ว 2) การสร้างสรรค์มีลักษณะที่สามารถ
เที ยบเคี ยงกั บ งานวิจั ยได้ และ 3) การปฏิ บัติ ก ารทางศิ ล ปะไม่ มีท างที่ จ ะเป็ น การวิ จั ย ได้ ซึ่ ง ผู้ เขี ย นเชื่ อ ว่า การปฏิบั ติก าร
สร้างสรรค์ศิลปะถือว่าเป็นการวิจัยในตัวเองอยู่แล้ว จึงได้นํามาใช้ในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ เรื่อง จิตรกรรมสื่อผสม : ความ
กลัวในวิถีชีวิต ในการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพยายามบันทึก กระบวนการ
สร้างสรรค์ทุกขั้นตอน แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสื่อสารผลจากการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งพบว่า การปฏิบัติการ สร้างสรรค์
ศิลปะมีองค์ป ระกอบเช่นเดียวกับ กระบวนการวิ จัยทุกประการ เพียงแต่ผู้สร้า งสรรค์ผลงานศิล ปะมิไ ด้บั นทึก ขั้นตอน และ
กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและระเบียบวิธีวิจัยเท่านั้น
คําสําคัญ: การสร้างสรรค์ ศิลปะ การวิจัย

Summary
Research and art creation in most people’s perspective are absolutely different in the nature of
discipline. Over the last 2-3 decades the differences of these two disciplines have been widely discussed
internationally and in Thailand. The significant of discussion issues are the academic approaches of practice
and theory of the visual arts, and the understanding of research in art workshop. These can be summarized
into three main points: 1) the creation of art in itself constitutes research, 2) the creation of art has
characteristic that can be comparable to research, and 3) the art practice is not research. The researcher
believes that creative art practice in itself constitutes research. So that it is applied to art creative research
of painting mixed media: Fear in the way of life in doctoral degree, Faculty of Fine and Applied Arts,
Chulalongkorn University by trying to record the creative process in every steps, analysis, and synthesis in
order to communicate results of the creative arts. The researcher found that the elements of creative art
practice are the same as the research process in all respects. However, some artists do not record the art
creation process in a systematic way according to the research method.
Keywords; creative, art, research
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บทนํา
ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องกระบวนการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยกับการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นประเด็นที่น่าสนใจและ
มีข้อถกเถียงกันค่อนข้างมากว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในหลายแง่มุมจากนักวิชาการทางศิลปะทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ แต่ปัญหาดังกล่าว ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะศาสตร์ทั้งสองศาสตร์นี้มีธรรมชาติที่ต่างกัน กล่าวคือ งานวิจัย
เป็นศาสตร์ที่มีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า เพื่อหาความรู้ใหม่อย่างมีระบบแบบแผนตามหลักเหตุผล ส่วนการ สร้างสรรค์ศิลปะ
เป็นศาสตร์ที่มีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ หรือเพื่อการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น ทําให้เกิดผลงานที่มี
ลักษณะเฉพาะตน กระบวนการหาความรู้ใหม่อาจไม่จําเป็นต้องทําตามระบบแบบแผน บ่อยครั้งจะเป็นการแสดงออกโดยตรง
จากสัญชาตญาณโดยไม่ใช้เหตุผล และการได้ความรู้ใหม่อาจเกิดจากการค้นพบโดยบังเอิญ ซึ่งจากความแตกต่างกันของทั้งสอง
ศาสตร์นี้ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่า นมาในต่า งประเทศมีการถกประเด็น การวิจัยกับ การสร้า งสรรค์ศิลปะอย่า งกว้า งขวาง
สาระสําคัญของการถกเถียงกัน คือ ความเป็นวิชาการของการปฏิบัติการและทฤษฎีทาง ทัศนศิลป์ รวมทั้งความเข้าใจเรื่องการ
วิจัยในเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็น 3 ประเด็นใหญ่ ดังนี้คือ (Gray and Malins, 2004)
1. การปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะถือว่าเป็นการวิจัยในตัวเองอยู่แล้ว
2. การสร้างสรรค์มีลักษณะที่สามารถเทียบเคียงกับงานวิจัยได้
3. การปฏิบัติการทางศิลปะไม่มีทางที่จะเป็นการวิจัยได้
Frayling (1993, p 4) กล่าวว่า “การวิจัยผ่านศิลปะจัดเป็นความพยายามบันทึก เพื่อสื่อสารผลจากการสร้างสรรค์
งานศิลปะและสะท้อนกระบวนการทํางานทุกขั้นตอน แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนํามาเผยแพร่ให้ เข้าใจ
ได้ ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายระเบียบและประเพณีด้านการวิจัยทางศิลปะ” ดังนั้น ในการศึกษาศิลปะไม่ว่า ระดับใดก็
ตาม ผู้ศึกษาหรือผู้สร้างสรรค์ต้องสามารถอธิบายสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ อย่างมีหลัก
วิชาการที่คนในวงการศิลปะยอมรับ อันจะนําไปสู่การแสวงหาหนทางร่วมกันที่จะผลักดันให้การสร้างสรรค์งาน ศิลปะเป็นที่
ยอมรับและเป็นศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ
คําว่า “วิจัย” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “research” Christopher Frayling (1993 หน้า 4 อ้างถึงใน อภิชาติ
พลประเสริฐ, 2554 หน้า 95) อภิปรายว่า คําว่าวิจัยในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ให้ความหมาย
ของ research ไว้ 2 ลักษณะ คือ research ที่สะกดด้วย “r” ตัวพิมพ์เล็ก และที่สะกดด้วย “R” ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเกี่ยวกับ
research ที่สะกดด้วย “r” ตัวพิมพ์เล็กมีความหมายในลักษณะของการค้นหาสิ่งที่ปรากฏมีอยู่แล้วตามหลักเหตุผล ซึ่ง Fraying
ให้ทัศนะว่าแตกต่างจากธรรมชาติของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่บ่อยครั้งจะเป็นการแสดงออกโดยตรงจาก สัญชาตญาณ โดยไม่
ใช้เหตุผล ดังจะเห็นได้จากคํากล่าวของ Picasso ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1923 ว่า จิตรกรเป็น ผู้สร้าง (maker) ไม่ใช่ผู้
ค้นหาหรือผู้วิจัย (researcher) ในความคิดของ Picasso การค้นคว้าไม่มีความหมายสําหรับ จิตรกรรม แต่การค้นพบต่างหากที่มี
ค่ากว่า (“...to search means nothing to painting. To find is the thing...”) อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างการใช้คําว่า Research
ที่สะกดด้วย “R” พิมพ์ใหญ่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ดังที่ Fraying อ้างถึง มักจะถูกใช้ใน
ความหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม ทั้งที่เป็นส่วนของกระบวนการ (processes) และผลผลิต (products) ซึ่งเขาเห็นว่า
เป็นความหมายที่สามารถจัดให้งานสร้างสรรค์ศิลปะเป็นการวิจัยได้ ซึ่ง Fraying ได้ยกตัวอย่างไว้หลายกรณีที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะ ตั้งแต่ยุค Renaissance เป็นต้นมา เช่น ในกรณีของ Leonardo
da Vinci ศิลปินยุค Renaissance, George Stubbs และ John Constable ศิลปินชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในยุคคริสตวรรษที่
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18-19 ตามลําดับที่ได้กระตุ้นให้ศิลปินศึกษาระบบ กล้ามเนื้อ คน สัตว์ และปรากฏการณ์ในธรรมชาติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้
เข้าใจถ่องแท้ก่อนนํามาสร้างสรรค์
ปรีชา เถาทอง (ถอดเทป : 29 มิถุนายน 2556) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยกับการสร้างสรรค์ ศิลปะ
ไว้ในการบรรยายงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 คณะกรรมการสาขาปรัชญา ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิค วิธีการ และปัจจัยทางทัศนศิลป์ “สามเหลี่ยมวัฒนธรรมสู่แสงสุวรรณ
ภูมิ”
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยกับการสร้างสรรค์ศิลปะตามทัศนะของ ปรีชา เถาทอง
การวิจัย
การสร้างสรรค์ศิลปะ
1. ข้อเท็จจริง
1. จินตนาการ
2. วัตถุวิสัย
2. จิตวิสัย
3. องค์ความรู้
3. สะเทือนอารมณ์
4. ความเป็นจริง
4. ความจริงของศิลปินที่สร้างสรรค์
5. ทฤษฎี
5. ความดลใจ
6. ระเบียบวิธีวิจัย
6. การผจญภัย (วิเคราะห์/สังเคราะห์)
7. โดยสํานึก
7. ไร้สํานึก
8. ขอบเขต
8. ไร้ขอบเขต
9. เหตุผล
9. หยั่งรู้
10. วัดผลด้วยวัตถุ นวัตกรรม
10. วัดผลทางใจ
11. เข้าถึงความรู้
11. จิตวิญญาณสูงขึ้น
จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยกับการสร้างสรรค์ศิลปะตามทัศนะของ ปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2552 จะเห็นได้ถึงความแตกต่างของศาสตร์ทั้งสองศาสตร์นี้ว่า มีความ
แตกต่างกันเป็นอย่างมาก
Christopher Frayling (1993, หน้า 4) กล่าวว่า การวิจัยผ่านศิลปะจัดเป็นความพยายามบันทึก เพื่อสื่อสารผลจาก
การ สร้างสรรค์ศิลปะและสะท้อนกระบวนการทํางานทุกขั้นตอน แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนํามา
เผยแพร่ ให้เข้าใจได้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการขยายระเบียบและประเพณีด้านการวิจัยทางศิลปะ
John Constable กล่าวว่า จิตรกรรมมีทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์และบทกวี (“...Painting...is scientific as well as
poetic”) (อภิชาติ พลประเสริฐ, 2554 หน้า 96)
อุทุมพร จามรมาน (ถอดเทป : 4 มิถุนายน 2551) กล่าวว่า การวิจัย (Research หรือ Re-search) หมายถึง การหา
ความรู้ใหม่ ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ หรือยอมรับในศาสตร์นั้นๆ เช่น ศาสตร์ของศิลปะเทคนิคอะไรที่เป็นที่ยอมรับ หรือใช้ศิลปิน
มาบอกว่ารูปนี้สวยก็ได้ ถ้าในศาสตร์ทางศิลปะยอมรับก็สามารถเป็นงานวิจัยได้
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (ถอดเทป : 5 มิถุนายน 2551) กล่าวถึงการวิจัยทางศิลปกรรมว่า เป็นการวิจัยที่ต้องใช้มนุษย์
เป็นเครื่องมือสําคัญในการบอกถึงความสวยความงามของผลงานศิลปะ มนุษย์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเข้าถึงสุนทรียะ ฉะนั้น
ปัญหาก็คือว่าทําอย่างไรมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันจะมีความเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากมาก แต่ความจริงก็ มีวิธีการ
อยู่พอสมควร เช่น การเข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มเดียวกันและให้ถูกยอมรับว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้น แต่วิธีการแบบนี้ต้อง ระวังคือ
ผู้วิจัยอาจลืมบทบาทหน้าที่ของตนเองไปว่าตนเองเป็นผู้วิจัยไป
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ส่วนที่ Picasso กล่าวว่า จิตรกรเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ใช่ผู้ค้นหาหรือผู้วิจัย การค้นคว้าไม่มีความหมายสําหรับ จิตรกรรม
แต่การค้นพบต่างหากที่มีค่ากว่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การค้นพบที่ Picasso พบ ก็เกิดขึ้นจากกระบวนการ ศึกษาวิจัย
ตัวอย่างเช่น ภาพ Guernica ของ Picasso เอง เป็นภาพที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงจาก โศกนาฏกรรม
การทิ้งระเบิดปูพรมโดยเครื่องบินเยอรมันและอิตาลี ที่เมือง Guernica เมื่อปี คศ ในช่วงสงครามกลาง 1937 .เมืองของสเปน
โดย Picasso นําเสนอให้เห็นถึงความน่าสยดสยองของสงคราม ภาพผู้คนที่ได้รับความเจ็บปวด ภาพสัตว์ที่ ส่งเสียงร้องคร่ําครวญ
และตึกรามบ้านช่องที่ถูกเผาทําลาย โดยใช้รูปแบบทั้ง Cubism และ Surrealism จะเห็นได้ว่า ทั้งรูปแบบและเนื้อหาของภาพ
Guernica ก็เกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบของกระบวนการศึกษาวิจัยนั่นเอง
จากทัศนะต่างๆ ที่นําเสนอ สามารถเข้าใจภาพรวมของแนวคิดหลักและสาระสําคัญของการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ
บ้างแล้ว ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่างการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศลิ ปะ เรื่อง จิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ที่มีกระบวนการ ที่
คล้ายคลึงกับกระบวนการการค้นคว้าในงานวิจัยทั่วไป ดังนี้
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
คําว่า “กลัว” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า รู้สึกไม่อยาก ประสบ
สิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว เช่น กลัวบาป กลัวถูกติเตียน รู้สึกหวาด เพราะคาดว่าจะประสบภัย เช่น กลัวเสือ กลัวไฟไหม้ พระพุทธเจ้าทรง
เรียกความกลัวว่า “ภัย” (มีชัย วีรปญฺโญ, 2550 หน้า 196) ซึ่งตรงกับคําในภาษาบาลีว่า “ภยํ” แปลว่า อารมณ์ อันพึงกลัว (พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ, 2553 หน้า 573)
มนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกกลัวนับแต่แรกเกิด และเป็นความรู้สึกที่ทําให้เป็นทุกข์มากที่สุดในชีวิต คือกลัวจะสูญเสีย
สิ่งที่มีอยู่ ยิ่งมีอะไรดีๆ อยู่มากเท่าไร ก็ยิ่งกลัวจะต้องสูญเสียมันไปมากเท่านั้น (มิตซูโอะ คเวสโก, 2552: 23-26) ในพระไตรปิฎก
พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงมิติของความกลัวในจิตส่วนลึกที่ผลักดันให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมความต้องการต่างๆ โดย ทรงชี้ให้เห็นว่า
มนุษย์ทั่วไปถูกบีบคั้นจากความกลัว 5 ระดับ ได้แก่ 1) อาชีวิตภัย หมายถึง ภัยเนื่องด้วยการดําเนินชีวิต 2) อสิโลกภัย หมายถึง
ภัยอันเนื่องจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง 3) ปริสสารัชภัย หมายถึง ภัยคือความครั่นคร้ามเก้อเขินในที่ชุมชน 4) มรณภัย หมายถึง
ภัยคือความตาย และ5) ทุคติภัย หมายถึง ภัยคือทุคติ คติไม่ดี ทางดําเนินที่ไม่ดีมีความเดือดร้อน ที่ไปเกิดอันชั่ว หรือที่ไปเกิดของ
ผู้กระทําชั่ว (พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2539, หน้า 723)
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้สนับสนุนมิติของความกลัวของพระพุทธเจ้า โดย
ฟรอยด์ เชื่อว่า ความหวาดกังวลเป็นเรื่องที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้น เพราะความปรารถนาของมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนอง สมใจ
เสมอไป (ศรีเรือน แก้วกังวล, 2551,หน้า 27) อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีลําดับขั้นของแรงจูงใจของอับราฮัม มาสโลว์
(Abraham Maslow) ที่เชื่อว่า ความกลัวหลายๆ อย่าง ตั้งแต่ระดับสามัญจนถึงระดับผิดปกตินั้น เกิดจากการไม่ได้รับ การ
ตอบสนองความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ (ศรีเรือน แก้วกังวล, 2551,หน้า 115-122)
จากการศึกษาแนวคิดและการตีความในเรื่องความกลัวของศิลปิน พบว่าศิลปินส่วนใหญ่ที่นําแนวคิดเกี่ยวกับความ
กลัวมาสร้างสรรค์ศิลปะ มักนําความกลัวนี้ไปเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่รุนแรง หวาดระแวง สยดสยอง โดยแสดงออกถึง การได้รับ
ความสะเทือนใจจากสิ่งที่คุกคามอย่างรุนแรงของศิลปินโดยตรง เช่น ภาพ The Scream ของ Edvard Munch ภาพ Study
after Velazquez’s Portrait of Pope Innocent X ของ Francis Bacon
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ภาพ 1 The Scream ศิลปิ น Edvard Munch
ที่มา : Hodge, 2008 : 135

ภาพ 2 Study after Velazquez’s Portrait of Pope Innocent X ศิลปิน Francis Bacon
ที่มา : Phaidon, 2000 : 23
ความกลัวเป็นปัญหาของมนุษยชาติ เพราะทุกคนเกิดมาล้วนมีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้น ความกลัวกับความมีชีวิต
เป็นของคู่กัน ความรู้สึกกลัวแสดงถึงมีชีวิต เป็นความรู้สึกที่ติดตัวมาแต่กําเนิดของสัตว์ หรือเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ ที่
ต้องกิน นอน สืบพันธุ์ และมีความกลัวอยู่ในจิตใจ มนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกกลัวมาตั้งแต่แรกเกิด และเป็นความรู้สึกที่ทําให้ เป็น
ทุกข์มากที่สุดในชีวิต (มิตซูโอะ คเวสโก, 2552, หน้า 23) ซึ่งสัญชาตญาณดังกล่าวนี้ ได้ผลักดันให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมในการ ปัด
เป่า ป้องกัน ภัยอันตราย จากสิ่งที่อาจทําให้เกิดการสูญเสียสิ่งที่ตนเองมีอยู่ โดยจะพยายามคิดหาสาเหตุ และการแก้ไข ด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตามที่สามารถช่วยให้สบายใจ และอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตการณ์นั้นๆ ออกมาได้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มักพบอยู่
เสมอในการดําเนินชีวิตตามวิถีไทย
ความกลัวเป็นจินตนาการของผู้เขียนเฉกเช่นเดียวกับมวลมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ แต่เป็น
ความกลัวว่าตนเองจะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา คือ ความสุข ความเจริญ และกลัวว่าจะได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนา คือ ความโชคร้าย
การเจ็บป่วย ความลําบากยากจน ซึ่งความกลัวดังกล่าว พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย
นวกนิบาต เรียกว่า “อาชีวิตภัย” คือภัยเนื่องด้วยการดําเนินชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2553 , หน้า 170) ที่
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมความต้องการต่างๆ ซึ่งตรงกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันต์ ฟรอยด์ กล่าวว่า ความหวาดกังวล เป็น
เรื่องที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้น เพราะความปรารถนาของมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองสมใจ (ศรีเรือน แก้วกังวล, 2551, หน้า 27)
ดังนั้น เมื่อผู้เขียนเกิดความกลัวขึ้นมาก็จะใช้วิธีปกป้อง ป้องกันภัย ตามความเชื่อที่ถูกหล่อหลอมและฝังลึกอยู่ในจิตใจของ
ผู้เขียนตลอดมา ด้วยวิธีการดังเช่น การสวดมนต์ การบนบานศาลกล่าว การสะเดาะเคราะห์ การแก้เคล็ด และการเซ่นสรวง บูชา
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ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนนําสิ่งที่เชื่อว่าเป็นมงคลหรือศักดิ์สิทธิ์บูชาพกติดตัว เพราะเชื่อว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นจะทําให้ ปลอดภัย
จากอันตรายทั้งปวงและดลบันดาลให้สมหวังตามที่ตนปรารถนา ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ เรื่อง จิตรกรรม สื่อผสม :
ความกลัวในวิถีชีวิต ผู้เขียนจึงต้องการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สาระสําคัญทางความเชื่อของ ไทยเกี่ยวกับ
ความกลัวในวิถีชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาเป็นสัญลักษณ์ในการปกป้อง คุ้มครอง ขจัดปัดเป่าเหตุร้าย แล้วนํา สัญลักษณ์ที่ได้จาก
ศึกษา ค้นคว้า มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต เพื่อสื่อความหมายถึงการดักจับในสิ่งที่ปรารถนาและ
การป้องกันภัย โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สาระสําคัญของความเชื่อคนไทยเกี่ยวกับความกลัวในวิถีชีวิต ที่
ถ่ายทอดออกมาเป็นสัญลักษณ์ในการปกป้อง ขจัดปัดเป่าเหตุร้าย
2.2 สร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง จิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ซึ่งความกลัวนี้ คือ ความกลัวของผู้เขียนที่
เกิดจากการถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กในสังคมแบบไทยชนบทภาคเหนือ ภาคกลาง อีกทั้งได้ไปใช้ชีวิตเพื่อประกอบอาชีพการงาน ใน
ภาคอีสาน ทั้งสามภูมิภาคนี้ปรากฏพบความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวที่หลากหลาย ดังนั้น การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะครั้งนี้ จึงมี
ขอบเขต คือ
3.1 ด้านเนื้อหา เฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวของคนไทยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานที่ถ่ายทอด
ออกมาเป็นสัญลักษณ์ในการปกป้อง ขจัดปัดเป่าเหตุร้าย
3.2 ด้านรูปแบบ การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับความกลัวของคนไทยว่า กลัวอะไรบ้าง และมีวิธีขจัดความกลัว
อย่างไร อันนําไปสู่การอนุรักษ์เผยแพร่คุณค่าทางภูมิปัญญาไทย
4.2กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาด้านศิลปกรรม อัน
นําไปสู่แนวทางการพัฒนาทางด้านศิลปกรรมให้แก่วงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4.3ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม จากการนํารูปแบบสัญลักษณ์ตามความเชื่อของคนไทยที่สื่อความหมายถึง การขจัด
ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตและนําสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตให้แก่วงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4.4รูปแบบการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ เรื่อง ความกลัวในวิถีชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ศิลปะให้แก่วงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเชิ งสร้างสรรค์ศิลปะ เรื่อง จิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต นับว่าเป็นการวิจัยและพัฒนา
(research and development) ซึ่งสามารถจําแนกเป็นขั้นตอนการดําเนินการวิจัย (R) และขั้นตอนการพัฒนา (D) ออกเป็น
ขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้
5.1 ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
5.2 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
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5.3 การวิเคราะห์แบบร่าง
5.4 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
5.5 การพัฒนาผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
6. ผลการวิจัย
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ เรื่อง จิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต สามารถแบ่ง
ประเด็นการอภิปรายได้ 3 ประเด็น คือ ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และการบําบัดความกลัว
6.1 ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต มีมูลเหตุมาจากความกลัว
ของผู้เขียนที่กลัวว่าตนเองจะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา และกลัวว่าตนเองจะได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนา ดังนั้น ผู้เขียนจึงเลือกใช้ ใยแมง
มุมและอัญมณีมาเป็นสัญลักษณ์ โดยใช้ใยแมงมุมเป็นสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงความหมายของการดักจับสิ่งที่ปรารถนาและการ
ป้องกันภัย และเลือกใช้อัญมณีเป็นสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายถึงสิ่งที่ปรารถนา จากการเลือกใช้สีสันรูปทรงของใยแมงมุม
และอัญมณี จึงก่อให้เกิดรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (semi abstract) ดังภาพต่อไปนี้

ภาพ 3 ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ชื่อ “ดักเพชร ดักพลอย No 2”
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ภาพ 4 ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ชื่อ “ดักเพชร ดักพลอย No 4”

ภาพ 5 ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ชื่อ “ดักฝัน No1”
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ภาพ 6 ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ชื่อ “ดักฝัน No1.1”
6.2 กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ใช้โปรแกรม
วาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5 และใช้พู่กันขนาดเล็กขีดเส้นทีละเส้นบนผ้าใบ โดยผู้เขียนคิดอยู่ตลอดเวลาว่า ตนเองเป็น
เสมือนแมงมุมที่กําลังชักใย จึงมุ่งมั่นที่จะถักทอเส้นใยโดยการขีดเส้นให้ดีที่สุด ด้วยขนาดสม่ําเสมอกันตั้งแต่ต้นจรดปลายเส้น เส้น
ทุกเส้นต้องมีความคมชัดและนิ่งไม่สั่นไหว เมื่อมีความมุ่งมั่นที่จะขีดเส้นให้ดีที่สุด จึงมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการขีดเส้นเป็น เวลานาน
ด้วยเหตุน้ี จึงทําให้สายตาจับจ้องอยู่ที่ปลายพู่กันและจุดเริ่มต้นที่ต้องการขีดเส้น แล้วสายตาก็ค่อยๆ เคลื่อนที่ไป พร้อมกับปลาย
พู่กันไปยังจุดเชื่อมต่อปลายทาง ซึ่งการกระทําเช่นนี้ซ้ําๆกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ปรากฏเส้นสานขนาด
เล็กคล้ายเส้นใยแมงมุมถักทอเชื่อมโยงกันตลอดทั้งภาพ ดังนั้น ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะที่ก่อรูปขึ้นมา จากการค่อยๆ ขีดเส้นทีละ
เส้น จึงปรากฏให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความละเอียดอ่อน ความปราณีต ความตั้งใจ และความมุ่งมั่น
6.3การบํ า บั ด ความกลั ว ในผลงานจิ ต รกรรมสื่ อ ผสม:ความกลั ว ในวิ ถี ชี วิ ต สามารถแบ่ ง ส่ ว นประกอบของการ
สร้างสรรค์ผลงานออกได้ 2 ส่วนสําคัญ คือ ผลงานศิลปะและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ สามารถใช้
บําบัดความกลัวของผู้เขียนได้ ดังนี้คือ
6.3.1 ผลงานศิลปะ เลือกใยแมงมุมและอัญมณีมาใช้เป็นสัญลักษณ์ เพราะทั้งใยแมงมุมและอัญมณีมีบริบท
ทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นสิริมงคล เช่น ใยแมงมุม เชื่อกันว่า เป็นสิ่งที่ประทานจากฟ้า (กิตติ วัฒนะ
มาตม์, 2547, หน้า 311-320) ส่วนของอัญมณีตามความเชื่อของไทย เชื่อว่า มีคุณวิเศษและพลานุภาพในการดลบันดาลให้ พบ
แต่ ความสุข ความเจริญ มีความมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้น จากความเชื่อเกี่ยวกับใยแมงมุมและอัญมณีที่ถูก ถ่ายทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษ จึงสามารถช่วยบําบัดความกลัวของผู้เขียนให้คลายความหวาดกลัวลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสฐียรโกเศศ
(2551, หน้า 266-342)
ที่กล่าวถึงวิธีขจัดความกลัวของคนไทยไว้ว่า ไทยเราก็เหมือนกับชาติอื่นๆ ที่เจริญแล้ว และยังไม่เจริญย่อมถือ
เจ้าเข้าผี และเชื่อโชคชะตาราศีมาแต่ดึกดําบรรพ์ เมื่อประกอบการงานอะไรที่เห็นว่าสําคัญเกี่ยวกับ ความสุข ความเจริญ ก็ต้อง
หาอุบายปัดเป่าหรือป้องกันเหตุร้ายอันจะมีมา กลัวว่าผีสางเทวดาจะให้โทษให้แรง คือ จะมา ขัดขวางทําให้เสียการ เหตุด้วยแต่
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เดิมมีความกลัวและเชื่อถือกันอย่างนี้ ความหวาดสะดุ้งต่อภัยที่มองไม่เห็นตัว จึงมีอยู่ทั่ว ทุกหัวระแหง ก็มีอยู่อย่างเดียว คือ
หาทางแก้ด้วยวิธีในทํานองเดียวกัน คือ หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องป้องกัน ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า ผู้เขียนได้รับการบําบัด
ความกลัวของตนเอง จากความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยผ่านสัญลักษณ์ ที่มีความหมายสื่อถึง ความศักดิ์สิทธิ์
ความเป็นสิริมงคล มีฤทธิ์ อํานาจในการดลบันดาลให้พบแต่ ความสุข ความเจริญ ด้วยการเลือกนํามาใช้สร้างสรรค์เป็นรูปร่าง
รูปทรง จนก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
6.3.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมวาดภาพ อะโดบี โฟโตชอป CS5 และ
การวาดภาพด้วยเทคนิคสีอะคริลิคโดยทําการขีดเส้นทีละเส้น และการปะติดด้วยการบรรจงติดเม็ดคริสตัสทีละเม็ด ซึ่งผู้เขียนมี
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดังนั้น จึงมีจิตใจจดจ่ออยู่กับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกขั้นตอน ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความปราณีตขึ้นในผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ อันนําไปสู่ความงดงาม และในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเหล่านี้ ทําให้ เกิด
สมาธิ สามารถตัดความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นๆ ลงไปได้ จิตใจจึงเกิดความสุขสงบ เมื่อพยายามสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้สําเร็จ
ได้ตามความต้องการแล้ว สุดท้ายเมื่อพิจารณาเห็นว่า ผลงานศิลปะของตนเองมีความเป็นเอกภาพสวยงาม พร้อมทั้ง ได้เห็น
ผลสําเร็จของผลงานก็ทําให้เกิดเป็นความสุข ความปิติ มีความอิ่มเอมใจ ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการ สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเป็นการบําบัดความกลัวของผู้เขียนอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติในกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ จึงสามารถกระทํา
กิจกรรมเช่นนี้อยู่ได้เป็นเวลานาน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย แต่กลับสร้างให้เกิดสมาธิ ความสงบ ความสุข อันนําไปสู่ปัญญารู้คิดให้
ตนเองสามารถเผชิญกับความกลัวอื่นๆ ที่จะเข้ามาได้

บทสรุป
จากการดําเนินการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะตามความเชื่อที่ว่า “การปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะถือว่าเป็นการวิจัยใน
ตัวเองอยู่แล้ว” โดยผู้เขียนได้พยายามบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ทุกขั้นตอน แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสื่อสารผลจาก การ
สร้างสรรค์ศิลปะนั้น พบว่า การปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยทุกประการ คือ ประการ
แรก การตั้งคําถามในสิ่งที่สนใจอยากหาคําตอบ ประการที่สอง กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ประการที่สาม การ ศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเนื้อหาและรูปทรง เพื่อนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประการที่สี่ การทดสอบ ประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือการวิจัย ซึ่งในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ ผู้เขียนคิดว่าสามารถเทียบได้กับการทําแบบร่าง เพื่อ นํามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ ในด้านเนื้อหาและรูปแบบว่าสามารถสื่อสารทางความงามและความหมายได้ตรงกับแนวคิด และ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ และประการที่ห้า นําแบบร่างที่เลือกแล้วมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ จากนั้นยังต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อ
ค้นพบทั้งข้อเด่นและข้อด้อยของกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะและตัวผลงานศิลปะ เพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดความ
สมบูรณ์ที่สุด ตามความคิด จินตนาการ
จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับกระบวนการ
วิจัยทุกประการ เพียงแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมิได้บันทึกขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและระเบียบ วิธี
วิจัยเท่านั้น
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หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผูเ้ ขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑ์ในการนําผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และจะต้องเป็น
ผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน
เพื่อให้ ได้ข้อมู ลหรือหลักการบางอย่ างที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมาประยุก ต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กําหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้
2. การจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14
ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส่เลขหน้ากํากับทุกหน้าตรงด้านล่างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความ:อยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไว้ใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ใน
ระหว่างดําเนินการ
2.7 บทคั ด ย่ อ (abstart) หรื อ บทสรุ ป (summary): ให้ มี เ พี ย งย่ อ หน้ า เดี ย วโดยไม่ ใ ช้ หั ว ข้ อ ย่ อ ยในบทคั ด ย่ อ
ระบุความยาวไม่เกิน 300 คํา หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความควร
กําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่อง แต่ไม่ควรเกิน 5 คํา

2.8 องค์ประกอบของบทความ
2.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
1.ส่วนนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ/สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัดและอีเมล์ผู้เขียนบทความ)
2.บทสรุป (Summary) คําสําคัญ (Keywords ) จํานวนไม่เกิน 5 คํา
3.เนื้อหา - บทนํา (Introduction)
- เนื้อหาในแต่ละประเด็น
- ส่วนสรุปประเด็น (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เขียนบทความ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสําหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
2.8.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
1.หน้าชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมล์ผู้เขียนบทความ
2.บทคัดย่อ
- บทคัดย่อต้องระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 300 คํา
3.เนื้อหาบทความ- บทนํา (ความสําคัญของที่มา ปัญหาของงานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย)
- วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2.9 เอกสารอ้างอิง: เอกสารที่นํามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือ
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกัน ความล่า ช้าในการตีพิมพ์บทความ
เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้อง รูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
2.9.1 การอ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : นิรัช สุดสังข์. (2548).การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
จิรวัฒน์ พิระสันต์,ศุภเดช หิมะมาน และลินดา อินทราลักษณ์. (2544). ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดห้วยแก้ว
อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก.พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2545).วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย รวม
บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปี 2545 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.

2.9.2 การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (หน้า เลขที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : สิริมาส เฮงรัศมี. (2548). ภูมิปัญญาชาวบ้าน:ทรรศนะใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(บรรณาธิการ). ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม่: รวมบทความจาก
การประชุมทางวิชาการประจําปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน้า 237-251). กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.3 การอ้างอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.
ตัวอย่าง : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และกรธิชา อุ่นไพร. (2553). การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบทําความเย็นแบบ
ธรรมชาติของบ้านพักอาศัยในสภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 1-17.
Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2011). Environmentally Friendly Architecture Design studio: A
Studio Based Case study. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 8(1), 97-108.
2.9.4 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญาปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง : ดนัย เรียบสกุล. (2556). การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทย สําหรับการนําเสนอระดับ
นานาชาติ ศป.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
2.9.5 การอ้างอิงจากสื่อออนไลน์
2.9.5.1.บทความออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่โดยตรง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประเภทใด
รูปแบบ: ผู้แต่ง (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่อยู่ไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: จิรวัฒน์ พิระสันต์ และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหาชนก: ความงดงามแห่งวรรณกรรม
สยาม ความงดงามแห่งน้ําพระราชหฤทัย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก
http://www.nu.ac.th/article/chanok.html
American Psychological Association.(September15,1995). APA public policy
actionalert:Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25,1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
2.9.5.2. บทความในสื่อออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์
(URL)
ตัวอย่าง: พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.(ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน
2549, จากhttp://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/
Robinson, P. (January 2055). Aptitude and second language acquisition. Annual review of
applied linguistics. Retrieved September 14, 2006, from
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778

2.9.5.3.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ในกรณีลงรายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรูปแบบรายการ ดังนี้
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่
อยู่ของไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.355308 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. สืบค้น
เมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm
Mae Fah Luang University. (n.d.) Chapter 7 : storage. 1405102 Introduction to postharvest
technology. Retrieved March 26, 2007, from
http://elearning.mfu.ac.th/mflu/1405102/lesson.htm
สามารถขอหลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความวิชาการ ที่งานวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือดูข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ www.arch.nu.ac.th/ajnu และสามารถส่ง file ทาง E-mail ได้ที่
fiat_jung15@hotmail.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง
คุณศรีอุรา เสือทะยาน
ผู้ประสานงานวารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962459 E-mail : fiat_jung15@hotmail.com
หรือ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962491 E-mail : drnirat@hotmail.com

