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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นําเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้มาใช้ให้เกิดคุณค่าทาง
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่ ง ขึ้น โดยมีจุดประสงค์ 1.ศึกษาเศษไม้ เหลือใช้จ ากการผลิตเพื่ อนํา กลั บมาใช้ทํา ผลิตภัณ ฑ์ใ นงาน
สถาปัตยกรรม 2. ออกแบบวัสดุจากเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานแปรรูปไม้สร้างเป็นต้นแบบและทดสอบวัสดุ 3.ประเมินผลความพึ่ง
พอใจจากผลิต ภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งแนวทางการออกแบบจะใช้กระบวนนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เพื่อให้ใช้พลังงานในการผลิตน้อย
ที่สุดและเพื่อให้การบริหารจัดการเศษไม้ในโรงงานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องศึกษาระบบการจัดการภายในองค์กรนั้นโดยตรง
จึงได้เลือกกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ขนาดกลางประเภท วงกบ ประตู หน้าต่าง บริษัทสยามวู้ดเท็ค จํากัด (Siam
Woodtech Co., Ltd) เพื่อสํารวจกระบวนการผลิตในองค์กร ทั้งขั้นตอนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน
การบริหารจัดการเศษไม้เหลือใช้ เป็นต้น นํามาวิเคราะห์หาข้อจํากัดในการออกแบบและแนวคิดที่สามารถเป็นไปได้ในการ
ออกแบบในบริบทของกรณีศึกษาที่ตั้งไว้ โดยทําแบบร่างจากแนวคิดเบื้องต้นเพื่อนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบ 3 ท่าน
แสดงข้อเสนอแนะอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านความคิดเห็น
จากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จนเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หลังจากนั้นจึงทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบและกลุ่มผู้บริโภคงานออกแบบตกแต่งมาเป็นผู้ประเมิน 20 ท่านในงานทั้ง 3 แบบ ซึ่งได้แก่ ม่านไม้ที่พับปรับได้ โคม
ไฟไม้ที่ติดผนังที่พับปรับได้และโคมไฟไม้ตั้งพื้นพับปรับได้โดยผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์พบว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบให้ความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 2.63, SD.=051) และกลุ่มผู้บริโภคงานออกแบบตกแต่งมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( X = 2.49, SD.=0.55)
คําสําคัญ : เศษไม้เหลือใช้ การแปรรูปเศษไม้ เศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป
ABSTRACT
This research has objectives that are to study and design products by using waste remain materials
from wood processing industry to achieve maximum benefits. The first objective of this research is to study
and develop waste residues to be functional and beneficial to architectural purposes. In addition, this
research focuses on creating new materials or new products from pieces of waste wood which are left after
production processes. Lastly, a satisfaction survey will be used to evaluate the final result of this research.
Concept design of the project has an emphasizes on reuse process in order to reduce energy consumption
as much as possible during production processes. Accurately managing production of the product, the
researcher is required to understand actual systems of wood industry. Therefore, a medium wood industry
named Siam Woodtech Co.,Ltd has been chosen to be a case study for this research. The researcher chose
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three specific products, which are a wooden curtain, a wall lamp, and a floor lamp, and studied them
thoroughly in order to analyse conditions and probabilities of product design.
Keywords: scrap wood wood scraps reuse manufacturers wooden scrap

บทนํา
ในยุคอุตสาหกรรมขยายตัว มีการใช้ทรัพยากรเป็นจํานวนมากในการนํามาแปรรูป เพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
มากมาย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม นั้นคือภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และทวีความรุนแรงขึ้น ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ทําให้มนุษย์เกิดความสนใจในการแก้ปัญหา
โดยวิธีลดการใช้(Reduce) นํากลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) และการแปรสภาพเพื่อนํามาใช้ใหม่ (Recycle)
นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีมีผ ลช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ล ง โดยนํา วัตถุดิบ เหลือใช้จ ากการทํา
เกษตรกรรม และมีการนําวัตถุดิบที่เหลือจากโรงงานทางอุตสาหกรรมต่างๆนั้น ผ่านกระบวนการแปลงสภาพใหม่ (Recycle) เพื่อ
นํากลับมาใช้ซ้ํา หรือวัสดุบางอย่างนํามาแปลงสภาพเกิดเป็นวัสดุทดแทนขึ้น หนึ่งในหลายวัตถุดิบที่นํามาใช้มากก็คือวัสดุที่มาจาก
เศษไม้ที่เหลือจากการแปรรูปทางอุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นขี้เลื่อย เศษไม้ หรือไม้ที่ไม่สารารถนํามาแปรรูปได้ จึงนํามาผ่าน
กระบวนการแปลงสภาพจนเป็นวัสดุใหม่เช่น แผ่น Particle board, MDF, OSB เป็นต้น

ภาพ 1 แผนผังแสดงปริมาณพลังงานที่ใช้เพื่อการแปรรูปวัสดุต่างๆ
ซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆหลายขั้นตอน อีกทั้งยังต้องใช้ทั้งสารเคมี พลังงานจากเครื่องจักรในการผลิต ซึ่งในวิธี
ดังกล่าวเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรไม้ลงได้ แต่กลับต้องใช้พลังงานในการแปรรูปอีกหลายขั้นตอน จึงเล็งเห็นจุดที่จะ
สามารถเพิ่มทางเลือกในการแปลงสภาพจากวัสดุเหลือใช้ (Recycle) ที่จะมุ่งเน้นการใช้พลังงานในการแปรรูปให้น้อยลง โดยนํา
เศษชิ้นส่วนไม้จากโรงงานแปรรูปไม้ ที่มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ประมาณ10%จากปริมาณการแปรรูป เพื่อใช้ในงานทั้งสถาปัตยกรรม
และตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ประตู วงกบ หน้าต่าง การขึ้นรูปของชิ้นส่วนต่างๆในงานจะเหลือชิ้นส่วนที่มาจากการตัดมุม
ตัดส่วนโค้ง หรือการฉลุลายต่างๆ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการแปรสภาพเป็นวัสดุทดแทน
2
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เศษไม้จากโรงงานแปรรูปเหล่านี้จะเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง ไม้มะค่า เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้ที่มี
คุณสมบัติที่ดี นิยมใช้ในการออกแบบเครื่องเรือน พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง ด้วยสี ลวดลาย และลักษณะเนื้อไม้มีความสวยงาม
ฉะนั้น การออกแบบผลิตภัณ ฑ์จ ากเศษไม้แ ปรรูป จะเป็นการใช้ วัตถุ ดิบ เหล่า นี้ ให้มีมู ล ค่า เพิ่ม มากยิ่ ง ขึ้น โดยใช้หลั ก โมดูล่า ร์
(Modular) ซึ่งเหมาะกับการใช้ชิ้นส่วนจากเศษไม้มาผลิตในอุตสาหกรรม และมีการใช้วัสดุร่วมที่หาได้ง่ายทําให้เกิดความน่าสนใจ
และสามารถนําไปดัดแปลงในหลายรูปทรง เพื่อนําไปใช้สอยในงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม ซึ่งในการผลิต ประตู หน้าต่างไม้
เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมงานทางด้านสถาปัตยกรรมอยู่แล้ว
ในงานสถาปัตยกรรม ไม้มีบทบาทหลายด้าน เช่น ความงามในแบบธรรมชาติ และคุณสมบัติเฉพาะตัวต่างๆ ไม้จึงยังเป็น
วัสดุที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งจนถึงปัจจุบัน ด้วยเศษไม้จากโรงงานประเภทประตู หน้าต่าง ทําให้เห็นถึงแนวทางส่งเสริมการ
ออกแบบอาคารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น จากช่องเปิดของอาคารที่เป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ ทั้งการสัญจรและการมองเห็นระหว่าง
ภายนอกกับภายใน การออกแบบช่องเปิด (void)ในงานสถาปัตยกรรมมีความสําคัญทั้งในแง่สุนทรีภาพ และทางกายภาพ ซึ่ง
หลักเกณฑ์หนึ่งในการออกแบบอาคารที่มีคุณภาพในการอยู่อาศัยที่ดีจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี รับแสงธรรมชาติได้ดี สิ่ง
เหล่านี้สามารถควบคุมได้จากการออกแบบช่องเปิดทั้งสิ้น
ภูมิประเทศของไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งภูมิอากาศจะแสงแดดที่แรงตลอดปี มีฝนตกชุกในหน้าฝน ดังนั้นสถาปัตยกรรม
ประเภทบ้านพักอาศัยเดี่ยวส่วนใหญ่มักมีการออกแบบส่วนที่ช่วยป้องกันแสงแดดที่ทําให้เกินความร้อนเข้าภายในอาคาร และน้ําฝน
ที่ทําให้เกิดความชื้นต่อตัวอาคาร ระแนงไม้ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยในการลดแสงแดดที่เข้าสู่อาคารได้ โดยไม่ทึบจนเกินไป ดูเข้ากับ
ธรรมชาติได้ดี จึงเป็นที่นิยมในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ในด้านความสวยงามและเป็นประโยชน์ต่อตัวอาคาร รวมไปถึงงาน
ตกแต่งภายใน ซึ่งใช้ม่านประเภทต่างๆ เป็นตัวกันแสงแดดในบริเวณช่องเปิด หน้าต่าง จึงเล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้กับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. ศึกษาเศษไม้เหลือใช้จากการผลิตเพื่อนํากลับมาใช้ทําผลิตภัณฑ์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษาโรงงาน บริษัทสยาม
วู้ดเท็ค จํากัด
2. ทดสอบวัสดุและผลงานออกแบบจากเศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้เพื่อสร้างต้นแบบ
3. ประเมินผลความพึ่งพอใจจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้าง

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ
- โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ด้านการบริหารจัดการไม้ในโรงงาน ชนิดไม้ และ
ปริมาณเศษไม้เหลือใช้จากการผลิต
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ภาพ 2 แผนผังแสดงปริมาณของเศษไม้และขนาดของเศษไม้
- โดยการสํารวจระบบการผลิตภายในโรงงานแปรรูปไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ ขั้นตอนการผลิตวงกบ ประตู หน้าต่าง
ลักษณะรูปทรง ขนาดเศษไม้ต่างๆที่เหลือจากการผลิต เพื่อนํามาใช้เป็นเงื่อนไขในการออกแบบ

ภาพ 3 การลงพื้นที่โรงงานไม้ สํารวจลักษณะของเศษไม้ที่เหลือใช้จากการแปรรูป
ที่มา : ธนกร นิรันดร์นุต สถานที่ บริษัทสยามวู้ดเท็ค จํากัด
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โดยไม้ที่ใช้ในแต่ละส่วนของประตู จะเหลือเป็นเศษไม้อย่างน้อยประมาณ ร้อยละ 10 ของไม้ที่ใช้ในหนึ่งบาน ขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการเรื่องการสั่งไม้จากโรงเลื่อยให้เหมาะสมกับแบบที่ต้องผลิต
- โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ (ช่างไม้) ถึงความเป็นไปได้ในการผลิต ในรูปแบบต่างๆ ข้อจํากัดในการผลิตที่ส่งผล
ต่อการออกแบบ ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี รวมถึงข้อจํากัดด้านความอันตรายในการทํางาน

ภาพ 4 การลงพื้นที่โรงงานไม้ สํารวจขนาดของเศษไม้ที่เหลือใช้จากการแปรรูป
- นําข้อมูลไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ (ประเมินปรึกษาเชิงคุณภาพ)

ภาพ 5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบ ในรูปทรงต่างๆ
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ
- จากการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ, เอกสาร, นิตยสาร, และอินเตอร์เน็ต เช่น ประโยชน์ของไม้ คุณสมบัติต่างๆ ศักยภาพใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้

ภาพ 6 ศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ของผู้ประกอบการ
ที่มา ตอบโจทย์ AEC : ส่องวิกฤตคว้าโอกาศให้ธุรกิจ “เฟอร์นิเจอร์ไม้”กับจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ แห่งแบรนด์ DEESAWAT
(เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2556 เข้าถึงโดย: http://www.tcdcconnect.com/content/detail.php?ID=560&sphrase_id=)
- จากการศึกษาข้อมูลจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้
- ศึกษาการตกแต่งงานด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายนอก และภายใน
3. สังเคราะห์ข้อมูล
เพื่ อ จะได้ นํา ไปใช้ ใ นการสร้ า งแนวความคิ ด ในการออกแบบ จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม านํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ม าสรุ ป แนวทางและ
ดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับโครงการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษามาในเบื้องต้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
4. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาแบบ
จากการศึกษาข้อมูลจากโรงงานการผลิต เห็นข้อจํากัดและทิศทางในการออกแบบจึงมีแนวคิดในการออกแบบโดยใช้
แนวคิด (Concept) ของการพับ (Folding) มาใช้ในการออกแบบเนื่องจากทําให้เกิดประโยชน์ใช้สอย (Function) การ
เคลื่อนไหว (Movement) การปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Transform) โดยกายภาพของการพับจะเป็นการนําแผ่นไม้แต่ละชิ้นมา
เชื่อมต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการนําเศษไม้ที่ย่อมมีขนาดเล็กอยู่แล้วมาแปรรูปใหม่
6
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ภาพ 7 แสดงแนวคิด (Concept) ในการออกแบบ
จากการทดลองศึกษาจึงได้ลักษณะในแบบที่ 2 เนื่องจากชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมในการใช้เศษไม้
มาแปรรูป และเมื่อพับปรับเปลี่ยนรูปทรง สามารถเก็บชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันได้พอดีโดยไม่สูญเสียพื้นที่หรือมีช่องว่าง
เหลืออยู่ จึงนําแนวคิดในรูปแบบนี้มาใช้ในการพัฒนาต้นแบบต่อไป
4.1 แบบร่างครั้ง ที่ 1 ภาพจําลองและแบบจําลองเพื่อศึกษา และพัฒนาแบบ

ภาพ 8 แบบร่างของชิ้นส่วนต่างๆในการประกอบตามลวดลาย (Pattern) ตามรูปแบบที่ศึกษา
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4.2 นําแบบร่างครั้งที่1 ไปทําการทดสอบแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1.)ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.)ด้านสถาปัตยกรรม 3.)ด้าน
การตลาด 4.)ด้านผู้ประกอบการ รวม 5 ท่าน โดยเสนอแนวคิดทางการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอยจากการเชื่อมต่อแผง
ไม้ให้เกิดดารพับ และเคลื่อนไหวได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในงานสถาปัตยกรรมลักษณะใดบ้าง
4.3 แบบร่างครั้งที่ 2 พัฒนาแก้ไขจากแบบร่างครั้ง ที่ 1 และพัฒนาแบบ
4.4 ทําหุ่นแบบจําลองเพื่อดูความเป็นไปได้ในด้านต่างๆเช่น การรับน้ําหนัก ลวดลายมิติ และช่องแสงที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมต่อกัน

ภาพ 9 แสดงการทดสอบแรงดึงที่เกิดขึ้นในการใช้สอย
4.5 สรุปผลทําต้นแบบและนําเสนอข้อมูลกรรมวิธีการผลิต

ภาพ 10 แสดงการนําแนวคิดมาออกแบบ และพัฒนาแบบจากรูปทรง ขนาด และวัสดุร่วม
4.6 ขั้นตอนการจัดทําต้นแบบ
4.7 เขียนแบบเพื่อทําต้นแบบ
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ภาพ 11 ขั้นตอนการผลิตโดยการตัดชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีผลต่อลายไม้ที่เกิดขึ้น
5. จัดทําต้นแบบ

ภาพ 12 แสดงลักษณะของการต่อไม้ที่พับเก็บได้สร้างลายของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ทดสอบต้นแบบ
1.ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) โดยในขั้นตอนที่ออกแบบได้ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลจากโรงงานแปรรูปไม้ในกรณีศึกษา ซึ่งออกมาเป็นรูปทรงที่ต้องการและมีการเลือกวัสดุร่วมที่ใช้เป็นการต่อเชื่อมของวัสดุมา
ใช้ จํานวน 5 แบบ นําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในด้าน 1. สถาปัตยกรรม 2. ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. ผู้ประกอบการ 4. การตลาด รวมทั้งหมดจํานวน 5 ท่าน
ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน เพื่อคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม แนะนําประเด็นที่สําคัญ ได้แก่ ขนาดความหนา รูปทรง
ที่มีผลต่อลักษณะการใช้งาน วัสดุร่วมในการต่อเชื่อมกัน (Joint) ที่มีความแข็งแรง เหมาะสมและสวยงาม ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความ
คิดเห็นแบบเปิด เสนอความคิดเห็นแบบอิสระ เพื่อให้นํามาทําการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และพัฒนาต้นแบบ แนะให้ดําเนินการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการใช้สอย ได้แก่ ม่าน โคมไฟ เป็นต้น
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ภาพ 13 แสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบเมื่อนําไปใช้ตกแต่งในสถานที่ให้เห็นภาพรวมในการใช้งาน
นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปตกแต่งหรือวางในที่อยู่อาศัย บันทึกภาพถ่าย หรือทําภาพบรรยากาศจําลอง โดยมีแนวคิดเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สอย 3 อย่าง คือ ม่าน โคมไฟติดผนัง และโคมไฟตั้งพื้น
1.1. ม่าน มีลักษณะเป็นผืนที่เกิดจากการต่อแผงไม้หลายๆแผงเข้าด้วยกันเป็นแนวยาว ซึ่งทําให้สามารถกันแสงแดดได้ โดย
แสงจะผ่านตามช่องที่เกิดจากแผงไม้แต่ละส่วนทําให้เกิดลําแสงที่น่าสนใจ ด้วยวัสดุที่เป็นไม้ทําให้มีน้ําหนักในการทิ้งตัวพอที่จะ
ต้านแรงลมได้ในระดับหนึ่ง และด้วยรูปแบบของแผงไม้ที่มีมิติไม่เป็นระนาบเรียบให้ทํามีการหักเหของเสียงช่วยลดเสียงสะท้อนได้
ส่วนการพับปรับเปลี่ยนทําให้เพิ่มการใช้สอยโดยการพับรวบเพื่อเป็นการเปิดช่องแสงแบบโปร่งได้อีกด้วย
1.2. โคมไฟติดผนัง มีลักษณะเป็นผืนโดยใช้แผงไม้ปิด 3 ด้าน ความยาวอย่างน้อย 3 แผง เปิดให้แสงออกด้านบน ด้านล่าง
และตามช่องรอยต่อทําให้เกิดลวดลายเพิ่มความน่าสนใจ
1.3. โคมไฟตั้งพื้น มีลักษณะเป็นผืนโดยใช้แผงไม้ปิด 4 ด้าน ความยาวอย่างน้อย 3 แผง ซึ่งความกว้าง ความสูงสามารถกําหนด
ได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เปิดช่องแสงด้านบน และตามช่องรอยต่อทําให้เกิดลวดลายเพิ่มความน่าสนใจ ส่วนการพับ
ปรับเปลี่ยนเพื่อสามารถเปิดแสงไฟให้สว่างขึ้นได้
2. สอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จากการพิจารณาเลือกของผู้วิจัย โดยแบ่งเป็น 2
กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มประชากรตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ
จํานวน 20 คน
2.2 กลุ่มประชากรตัวอย่างผู้บริโภคงานออกแบบ ตกแต่งอาคารที่พักอาศัย จํานวน 20 คน
ซึ่งวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เป็นรายข้อเฉพาะด้าน โดยนําเสนอในรูปแบบของ
ตาราง พร้อมคําบรรยายประกอบ 2.50– 3.00 หมายถึง มาก 1.50–2.49 หมายถึง ปานกลาง 1.00–1.49 หมายถึง น้อย
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ผลวิเคราะห์การวิจัย
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก
จํานวน 20 ท่าน
ความคิดเห็น
1. ด้านวัสดุ
1.1. ลายไม้ที่ประกอบกันบนผิววัสดุมีความสวยงาม
1.2. สีและลักษณะของวัสดุร่วมมีความเหมาะสม
1.3. วัสดุและการต่อเชื่อมมีความแข็งแรงเหมาะสม
2. ด้านประโยชน์ใช้สอย
2.1. ม่าน
2.1.1. ประสิทธิภาพด้านกันแสงแดด
2.1.2. ประสิทธิภาพด้านกันลม
2.1.3. ประสิทธิภาพด้านการลดเสียงสะท้อน
2.1.4. ความสะดวกในการใช้สอย
2.1.5. ความสะดวกในการพับเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
2.1.6. ความเหมาะสมของวัสดุต่อการใช้งาน
2.2. โคมไฟติดผนัง
2.2.1. ความเหมาะสมในการใช้สอย
2.2.2. ความเหมาะสมในการปรับลําแสงได้
2.2.3. ความสะดวกในการพับเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
2.3. โคมไฟตั้งพื้น
2.3.1. ความเหมาะสมในการใช้งาน
2.3.2. ความเหมาะสมในการปรับลําแสงได้
2.3.3. ความสะดวกในการพับเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
3. ด้านความสวยงาม
3.1. ความเหมาะสมของรูปทรงและสัดส่วน
3.2. ลวดลาย (PATTERN) ให้มิติที่เหมาะสม
3.3. มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3.4. สร้างคุณค่าให้กับเศษไม้สักเหลือใช้

Mean.

SD.

ระดับ

2.40
2.75
2.30

0.59
0.44
0.73

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.80
2.75
2.20
2.15
2.25
2.40

0.41
0.44
0.76
0.48
0.78
0.59

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.60
2.50
2.65

0.50
0.60
0.48

มาก
มาก
มาก

2.55
2.20
2.55

0.51
0.61
0.51

มาก
ปานกลาง
มาก

2.75
2.65
2.75
3.00

0.44
0.48
0.44
0.00

มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.00-3.75) คือ การสร้างคุณค่าให้กับเศษไม้เหลือใช้ รองลงมาเป็นลวดลายมี
มิติ สีสันและวัสดุร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการกันแสงแดดและลมระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.20-2.15) คือ เรื่องความสะดวก
ในการใช้สอยและเคลื่อนย้ายติดตั้ง การลดเสียงสะท้อน ความเหมาะสมในการปรับลําแสงได้ ทําให้เห็นได้ว่าในด้านการออกแบบ
ความสวยงามเป็นที่พอใจแต่ในด้านการใช้สอยยังไม่สะดวกหรือเหมาะสม
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้บริโภคงานออกแบบตกแต่ง จํานวน 20 ท่าน
ความคิดเห็น
1. ด้านวัสดุ
1.1. ลายไม้ที่ประกอบกันบนผิววัสดุมีความสวยงาม
1.2. สีและลักษณะของวัสดุร่วมมีความเหมาะสม
1.3. วัสดุและการต่อเชื่อมมีความแข็งแรงเหมาะสม
2. ด้านประโยชน์ใช้สอย
2.1. ม่าน
2.1.1. ประสิทธิภาพด้านกันแสงแดด
2.1.2. ประสิทธิภาพด้านกันลม
2.1.3. ประสิทธิภาพด้านการลดเสียงสะท้อน
2.1.4. ความสะดวกในการใช้สอย
2.1.5. ความสะดวกในการพับเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
2.1.6. ความเหมาะสมของวัสดุต่อการใช้งาน
2.2. โคมไฟติดผนัง
2.2.1. ความเหมาะสมในการใช้สอย
2.2.2. ความเหมาะสมในการปรับลําแสงได้
2.2.3. ความสะดวกในการพับเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
2.3. โคมไฟตั้งพื้น
2.3.1. ความเหมาะสมในการใช้งาน
2.3.2. ความเหมาะสมในการปรับลําแสงได้
2.3.3. ความสะดวกในการพับเคลื่อนย้ายและติดตั้ง
3. ด้านความสวยงาม
3.1. ความเหมาะสมของรูปทรงและสัดส่วน
3.2. ลวดลาย (PATTERN) ให้มิติที่เหมาะสม
3.3. มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3.4. สร้างคุณค่าให้กับเศษไม้สักเหลือใช้

Mean.

SD.

ระดับ

2.40
2.50
1.95

0.50
0.51
0.60

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.70
2.50
2.15
2.25
2.35
2.50

0.47
0.68
0.58
0.55
0.67
0.60

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.60
2.60
2.65

0.50
0.68
0.58

มาก
มาก
มาก

2.40
2.40
2. 60

0.68
0.68
0.50

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.55
2.75
2.65
2.90

0.51
0.44
0.58
0.30

มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.95-2.75) คือ การสร้างคุณค่าให้กับเศษไม้เหลือใช้ รองลงมาเป็นลวดลายมี
มิติ สีสันและวัสดุร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการกันแสงแดด ระดับน้อย(ค่าเฉลี่ย 2.35-1.95) คือ เรื่องความสะดวกในการ
ใช้สอยและเคลื่อนย้ายติดตั้ง การลดเสียงสะท้อน ความสะดวกในการใช้สอย และระดับน้อยที่สุดคือความแข็งแรงของวัสดุ
เชื่อมต่อ ทําให้เห็นได้ว่าในด้านการออกแบบความสวยงามเป็นที่พอใจแต่ในด้านการใช้สอยยังไม่สะดวกหรือเหมาะสม และผู้ใช้
มองความแข็งแรงทนทานเป็นสําคัญต้องการมีอายุการใช้งานที่คุมค่า จึงต้องใช้วัสดุจะกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและดูมี
คุณภาพที่ดีกว่านี้

อภิปรายผลการวิจัย
ด้านผู้ประกอบการ บริบทของงานออกแบบที่สํารวจการบริหารจัดการเศษไม้เหลือใช้ในโรงงาน ทั้งเรื่องขนาด รูปทรง
ชนิดของไม้ ซึ่งจากโรงงานของกรณีศึกษามีการจัดการคัดแยกลักษณะของเศษไม้ที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปไว้ตามขนาดและ
รูปทรง เพื่อง่ายต่อการนําไปใช้ จากบทความและงานวิจัยเรื่องการนําวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ ส่วนมากจะใช้หลักการ
ออกแบบ โดยใช้กระบวนการรีไซเคิลเป็นหลักในการแก้ปัญหาเช่น นําเศษไม้หรือเศษเหลือใช้ต่างๆมาผ่านกระบวนการอัดผสม
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กาว เรซิ่น (resins) เป็นต้น จนเป็นวัสดุใหม่หรือวัสดุทดแทน ซึ่งจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้า สารเคมีต่างๆในการผลิตมากเช่นกัน
จึ ง อยากให้ ก ารแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งเศษวั ส ดุ เหลื อใช้ ตรงเป้ า หมายที่ สุ ด โดยการศึ ก ษาลั ก ษณะกระบวนการขององค์ ก รหนึ่ ง เป็ น
กรณีศึกษา เพราะการนําวัสดุมาแปรรูปใหม่ มีเป้าหมายให้เหลือเศษจากการออกแบบในงานวิจัยและใช้พลังงานให้น้อยที่สุด เพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าต่อองค์กร
ด้านผู้บริโภค ต้นแบบผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในงานวัสดุไม้ โดยให้ต้นแบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกของ
ผู้ที่สนใจในงานวัสดุไม้โดยนําผลิตภัณฑ์นี้มาใช้ออกแบบตกแต่งงานสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นส่วนองค์ประกอบหนึ่งในการเพิ่มความ
น่าสนใจในงานออกแบบนั้นๆ และสามารถเป็นแนวทางในการนําผลิตภัณฑ์ไปสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อประโยชน์ต่อไปได้ เป็น
การสร้างคุณค่าของวัสดุซึ่งมาจากเศษไม้ เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ งานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ในการช่วย
สิ่งแวดล้อมที่ผลต่อทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ภาพ 14 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1.
ผลการศึกษาวิ จัยการออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ จากเศษไม้เหลื อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เพื่ อส่ งเสริมงานตกแต่ง ทาง
สถาปัตยกรรม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ดังนี้
1.1. ด้านวัสดุ จากการสํารวจความพึงพอใจที่ระดับปานกลาง โดยเน้นเรื่องวัสดุร่วมทีใช้มีลักษณะที่เหมาะสมในระดับมาก แต่
ต้องเพิ่มเรื่องความแข็งแรงให้มากขึ้น
1.2. ด้านประโยชน์ใช้สอยจากม่าน จากการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรื่องกันแสงแดดกันลม อยู่
ในระดับมาก ซึ่งน้ําหนักที่มากมีผลต่อการใช้สอยในลักษณะของการปรับเปลี่ยนควรใช้กลไกเข้ามาช่วยเพื่อทุนแรงใน
การใช้งาน
1.3. ด้านประโยชน์ใช้สอยจากโคมไฟติดผนัง จากการสํารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยทั้งเรื่อง ความสะดวกในการใช้
สอย การเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนรูปทรง และความสวยงามของลําแสงที่เกิดจากหลอดไฟกับตัวโคม มีความพอใจใน
ระดับมากทั้งหมด
1.4. ด้านประโยชน์ใช้สอยจากโคมไฟตั้งพื้น จากการสํารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยทั้งเรื่อง ความสะดวกใน
การใช้สอย การเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนรูปทรง อยู่ในระดับมากและความสวยงามของลําแสงที่เกิดขึ้นอาจให้ด้าน
ความน่าสนใจแต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ของแสงสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.5. ด้านความสวยงาม จากการสํารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องรูปทรง สัดส่วน ลวดลาย มิติ เอกลักษณ์ อยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด และการสร้างคุณค่าให้กับเศษไม้เหลือใช้มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0
ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย
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2. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
ในส่วนของการออกแบบที่ได้นี้สามารถนําไปใช้เป็นผนังเบากั้นพื้นที่ใช้สอยที่สามารถเลื่อนจากด้านข้างหรือเป็นแบบ
ประตูเลื่อนรวมทั้งสามารถนํามาเป็นของประดับที่ตกแต่งบนโต๊ะอาหาร เป็นแผ่นไม้ปูพื้น ส่วนตกแต่งผนังกั้นห้อง ของเล่นสําหรับ
เด็ก สําหรับงานตกแต่งภายใน ฉากกั้นบริเวณแบบตั้งพื้นและพับเก็บได้ รวมทั้งนํามาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถขยับ
หรือปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
การปรับเปลี่ยนของแผ่นไม้ในรูปแบบต่างๆที่ต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและลูกเล่นในการนําไปใช้งาน ควร
คิดการย้อมสีไม้สักให้มีความหลากหลายจะน่าสนใจมากขึ้น ควรต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบัน จะทําให้งานวิจัยชิ้นนี้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ขนาดของชิ้นไม้น่าจะมีความหลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น
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บทคัดย่อ
จังหวัดลําปางมีเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นจํานวนมากที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
เศษเซรามิกเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและยังยากแก่การย่อยสลายยาก และเพื่อนําเอาคุณสมบัติเด่นของ
การเป็นฉนวนความร้อน ให้อยู่ในรูปของบล็อกดินประสานที่มีคุณสมบัติของการเป็นลดการนําความร้อนด้วยเช่นกัน จึงมี
แนวความคิดที่จะศึกษาถึงการนําเศษเซรามิกเหลือทิ้งเหล่านี้นํากลับมาใช้ใหม่ จากการทดสอบประสิทธิภาพลดการนําความร้อน
พบว่าในเวลา 08.00 น ถึง 16.00 น คือช่วงเวลาที่บล็อกดินประสานในอัตราส่วน 1:5:0 1:4:1 และ 1:3:2 (ปูนซีเมนต์:ดินผสม:
เซรามิก) ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ โดยมีปริมาณพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับ 25.33 , 20.36 และ 19.73 ตามลําดับ โดยบล็อกดิน
ประสานผสมเซรามิก 1:4:1 และ 1:3:2 นั้นมีพื้นที่ใต้กราฟที่น้อยกว่าบล็อกดินประสาน 1:5:0 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ
อุณหภูมิอากาศภายในและอุณหภูมิภายนอกที่น้อยกว่า ดังนั้นบล็อกดินประสาน 1:5:0 จึงมีประสิทธิภาพในการลดการนําความ
ร้อน
คําสําคัญ : บล็อกดินประสาน เซรามิกเหลือทิ้ง พลังงานความร้อน

ABSTRACT
Lampang province has a large amount of industrial ceramics waste. Since those ceramics waste are
not reusable, they cause environmental pollution and are non-biodegradable. With ceramics’ outstanding
properties as thermal insulation and efficiency by reducing heat conduction, ceramics are used as the
ingredient to produce interlocking block. Thus, the idea of reusing ceramic remains is generated. The results
of testing the efficiency by reducing heat conduction showed as follows. During 08.00-16.00 hrs when
exposed to the sun, interlocking block at three different conditions: 1:5:0,1:4:1, and 1:3:2 cement-soil
mixture-ceramic ratio had the area under the curve of 25.33 , 20.36 and 19.73, respectively. The blocks with
1:4:1 and 1:3:2 cement-soil mixture-ceramic ratios had less area under the curve than those with 1:5:0 ratio.
This implied that the difference between internal and external temperature of the formers had lower than
that of the latter. Thus, the formers (The blocks with 1:5:0 ratios) had efficiency by reducing heat
conduction.
Keywords: Interlocking-Block Waste Ceramics Thermal
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บทนํา
อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีการส่งออกเป็นจํานวนมากดังนัน้
เมื่อภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้นจึงทําให้เกิดเป็นปัญหาต่างๆตามมามากมาย อุตสาหกรรมเซรามิกจึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ที่ทําให้เกิดปัญหามลภาวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อน, ฝุ่น, เสียง, ของเสียที่ทิ้งออกนอกโรงงานทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เผาแล้ว
จังหวัดลําปางถือว่าเป็นจังหวัดที่มีจํานวนของโรงงานเซรามิกมากที่สุดในประเทศ จากการสํารวจของกรมโรงงาน
1
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พศ.2554 พบว่าจังหวัดลําปางมีโรงงานน้อยใหญ่จํานวนมากถึง 201 โรงงาน และจากการ
สํารวจโดยรวมพบว่า จะมีเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากการผลิตเป็นจํานวนมากกว่า 50 ตันต่อปี และเศษเซรามิกเหล่านี้ก็จะถูกนําไป
ทิ้งโดยไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เลย นอกจากนั้นการศึกษาคุณสมบัติของเซรามิกทําให้ทราบว่าเซรามิกมีจะมีค่าสภาพการ
นําความร้อน (thermal conductivities)ที่ต่ํา เนื่องจากพันธะ ภายในโครงสร้างเป็นพันธะแบบไอออนิก-โคเวเลนต์ที่แข็งแรง
ดังนั้นวัสดุเซรามิกจึงมักจะเป็นฉนวนความร้อนที่ดี และเนื่องจากมีความต้านทานต่อความร้อนสูง วัสดุเซรามิกจึงมักใช้เป็นวัสดุ
ทนไฟได้ดีจึงเป็นแนวคิดการรีไซเคิลโดยการนําไปผสมในวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันความร้อน
วัสดุก่อสร้างบล็อกดินประสาน ที่ทําง่ายและสามารถทําใช้ได้ในพื้นที่โดยชาวบ้าน ซึ่งใช้เครื่องมือไม่ซับซ้อน โดยใช้ดิน
ในท้องถิ่นผสมปูนซีเมนต์และน้ําในสัดส่วนที่พอเหมาะและทําการกดอัดเป็นบล็อกดินประสาน ราคาประหยัด ทนทานดังนั้นการ
นําวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่ผสมในกระบวนการผลิตบล็อกดินประสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จึงเป็นวิธีที่สะดวกและสามารถทําได้จริง
แนวคิดที่หากสามารถนําเอาเศษเซรามิกเหลือทิ้งที่มีอยู่เป็นจํานวนมากให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยลด
ปริมาณของเศษเซรามิกเหลือทิ้ง และยังสามารถนําเอาเศษเซรามิกเหลือทิ้งเหล่านี้นํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
โดยจะนํามาเป็นส่วนผสมในรูปของผลิตภัณฑ์บล็อกดินประสานที่มีความสะดวกและง่ายในการทํา ลงทุนน้อยสามารถนําวัสดุ
เหลือทิ้งต่าง ๆ มาเป็นส่วนผสมเหมาะสมกับชาวบ้านในชุมชนนั้นๆได้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการนําความร้อนของบล็อกดินประสานที่มีส่วนผสมจากเซรามิกเหลือทิ้ง

กรอบแนวความคิด
วิธีที่ 1 นําเศษเซรามิกเหลือทิ้งมาขึ้นรูปเป็นแผ่นให้มีความหนาเท่ากันโดยตลอด
บล็อกดินประสานที่มีการนําเศษเซรามิกเหลือทิ้งมาขึ้นรูปเป็นแผ่นนํามาผนึกรวมกับบล็อกดินประสานการใช้วิธีนี้จะทํา
ให้ยังคงคุณสมบัติของเซรามิกได้ และสามารถคํานวณค่าการถ่ายเทความร้อนจากสมการตามสูตรได้อย่างปรกติ ที่นําค่า R แต่ละ
ค่ามาบวกรวมกันแล้วคํานวณในขั้นต่อไป
ชั้นเซรามิก

ชั้นดินผสม

พลังงานความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์
Ro
To

b1
K1

b2
K2

Ri

ภาพ 1 แสดงลักษณะการนําเศษเซรามิกเหลือทิ้งมาบดให้ละเอียดแล้วผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

1

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก, สถานการณ์อุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทย, 2554, หน้า 3-31.
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วิธีที่ 2 นําเศษเซรามิกเหลือทิ้งมาบดให้ละเอียดแล้วผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
บล็อกดินประสานที่มีการนําเศษเซรามิกเหลือทิ้งมาบดให้ละเอียดแล้วผสมเป็นเนื้อเดียวกันโดยวิธีบดละเอียดนี้นั้นจะ
ทําให้คุณสมบัติของความเป็นฉนวนความร้อนของเซรามิกหายไปจากสมการพลังงานความร้อนพบว่าค่าความต้านทาน (R) ของ
บล็อกดินประสานนั้นมีค่าเดียวคือ ค่าความต้านทานความร้อน(R)บล็อกดินประสานทั้งก้อนแล้วจึงแทนค่าในสมการเพื่อหาค่า
พลังงานความร้อน(Q)ต่อไป
ดินผสม

เซรามิกบด

พลังงานความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์
Ti
To

Ro

b
K

Ri

ภาพ 2 แสดงลักษณะการนําเศษเซรามิกเหลือทิ้งมาบดให้ละเอียดแล้วผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
ขั้นตอนการผลิตบล็อกประสานจากทีมเทคโนโลยีบล็อกประสาน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(วว.) จะต้องใช้วัตถุดิบหรือมวลละเอียดที่มีขนาดเล็กกว่า 4 มิลลิเมตรได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น และทราย โดยมวล
รวมละเอียดที่ใช้ควรมีลักษณะตามมาตรฐานการแบ่งชั้นคุณภาพดินและมวลรวมคือมีฝุ่นดินไม่เกินร้อยละ 35 โดยน้ําหนัก แล้ว
นํามาผสมกันอัดเป็นก้อนเพื่อให้บล็อกดินประสาน และจากกรอบความคิดจึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานได้ดังนี้
1. เปรียบเทียบกรอบแนวคิดวิธีที่ 1 กับมาตรฐานการผลิตบล็อกดินประสาน วว.
คือการขึ้นรูปบล็อกดินประสานผสมเซรามิกจากการนําเซรามิกเหลือทิ้งที่เป็นแผ่นมาอัดเป็นชั้นของเซรา-มิก ซึ่งอยู่ด้าน
ผนังด้านนอก และทําการอัดดินผสมไว้ในชั้นถัดมาวิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีการที่ไม่ตรงกับเทคนิควิธีการผลิตของทีมเทคโนโลยีบล็อก
ประสาน เนื่องจากทางทีมเทคโนโลยีบล็อกประสานได้มีบอกกําหนดวิธีการขึ้นรูปบล็อกดินประสานอย่างชัดเจนว่าต้องมีการบด
ส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดขนาดไม่เกิน 4 มิลลิเมตรจึงจะสามารถขึ้นรูปบล็อกดินประสานออกมาให้เป็นคุณภาพความแข็งแรง
2. เปรียบเทียบกรอบแนวคิดวิธีที่ 2 กับมาตรฐานการผลิตบล็อกดินประสาน วว.
การบดเซรามิกแล้วนํามาผสมนี้เป็นวิธีที่ตรงตามขั้นตอนเทคนิคการก่อสร้างของทีมเทคโนโลยีบล็อกประสาน และมี
ความเป็นไปได้มากที่สุดในการนําวิธีการผลิตนี้มาใช้ในการนําเศษเซรามิกเหลือทิ้งเข้าไปผสมเป็นบล็อกดินประสาน
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า จะเลือกกรอบแนวคิดวิธีที่ 2 ที่ตรงตามขั้นตอนเทคนิคการก่อสร้างของทีมเทคโนโลยีบล็อกประสาน
มาทําการทดลองต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
1. ทําการศึกษาด้านการนําความร้อนเพียงอย่างเดียว
2. ทําการทดลองการนําความร้อนโดยแบบจําลองในระบบปิด
3. ทําการทดลองการนําความร้อนของวัสดุในช่วงวันที่ 22-25 เดือนกรกฎาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่ผู้ทําการวิจัยมีความพร้อมที่สุดของอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองและการวิจัยนี้ต้องการที่จะเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน
ของวัสดุเพียงอย่างเดียว
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การดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 นําเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานกังวาน , โรงงานนงค์ลักษณ์ และโรงงานสมพรเซรามิก ในตําบลท่าผา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง นํามาทุบแล้วนํามาร่อนในตะแกรงที่มีความถี่ขนาด 4 มิลลิเมตร เทเซรามิก บดละเอียดลงใน
ตะแกรงแล้วทําการร่อนจนได้เซรามิกละเอียดในขนาดที่ต้องการ

ภาพ 3 แสดงภาพการร่อนและที่ผ่านการร่อนเศษเซรามิกเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 นําเศษเซรามิกที่ผ่านการร่อนมาผสมกับดินผสมที่มีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ 1 ส่วน, ดินลูกรัง 1 ส่วนและ
ปูนขาวหรือทรายละเอียด 3 ส่วนโดยมีอัตราส่วนผสมดังนี้

อัตราส่วนของโรงงานทุ่งฝาย จ.ลําปาง

อัตราส่วนของผู้ทําวิจัย

ภาพ 4 แสดงอัตราส่วนของบล็อกดินประสานผสมเซรามิกเมื่อเทียบกับบล็อกดินประสานจากโรงงานทุ่งฝาย

18

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
___________-_______________________________________________________________________________
ขั้นตอนที่ 3 ทําการตักส่วนผสมในแต่ละอัตราส่วนที่ผสมเข้ากันดีแล้ว มาเทใส่เครื่องอัดบล็อกประสาน แล้วจึงทําการ
อัดเป็นบล็อกดินประสานออกมา

1

2

3

4

ภาพ 5 แสดงการเทส่วนผสมลงในแบบอัด ทําการเกลี่ยดินแล้วจึงทําการอัดบล็อกดินประสาน
ขั้นตอนที่ 4 วิธีการทดสอบเบื้องต้นนี้เป็นวิธีที่ทางทีมเทคโนโลยีบล็อกประสานได้แนะนําให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆใช้
ทดสอบถึงการผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความแข็งแรง เป็นวิธีที่ชาวบ้านสามารถทําได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หากบล็อก
ดินประสานไม่ผา่ นการทดสอบในเบื้องต้นจึงถือว่าบล็อกดินประสานใช้ไม่ได้ต้องนํามายุ่ยแล้วนํามาผสมใหม่หรือต้องทิ้งไปเลย วิธี
นี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกกับการนําบล็อกดินประสานมาทดสอบการรับแรงอัดตามสถานที่
ที่ได้มาตรฐานได้บ่อยนัก และวิธีการทดสอบความแข็งแรงของบล็อกดินประสานนั้นมีดังนี้
1. ตรวจสอบความแข็งแรงหลังทําการอัดเสร็จทันที
สังเกตว่ามีขอบบล็อกดินประสานเกิดการลุ่ยหรือไม่ ถ้าลุ่ยถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบอาจทําให้บล็อกดินประสานเกิด
การแตกง่ายเมื่อนําไปใช้ ถ้าแต่บล็อกดินประสานที่อัดได้ไม่ลุ่ยจึงถือว่าผ่าน และผลที่ได้คืออัตราส่วน 1:5:0, 1:4:1 และ 1:3:2
ผ่านการทดสอบ สามารถนําไปตรวจสอบในขึ้นตอนต่อไปได้
ตาราง 1 แสดงการตรวจสอบสภาพบล็อกดินประสานว่าลุ่ยหรือไม่

1:5:0

อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ดินผสม : เซรามิก
1:4:1
1:3:2
1:2:3

1:1:4

ขอบไม่ลุ่ย

ขอบไม่ลุ่ย

ขอบลุ่ย

ขอบไม่ลุ่ย
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2. ตรวจสอบความแข็งแรงหลังทําการอัดเสร็จ 1 คืน
ทําการรดน้ําใส่บล็อกดินประสานให้ชุ่ม แล้วจึงสังเกตว่าบล็อกประสานที่ผ่านการรดน้ํานั้นมีการยุ่ยของเนื้อดินหรือไม่
ถ้าหากมีการยุ่ยของเนื้อดินแสดงว่าบล็อกดินประสานนั้นไม่มีความแข็งแรงพอที่จะนําไปใช้งาน แต่ถ้าหากเนื้อดินไม่เกิดการยุ่ยก็จะ
สามารถนําไปทดลองต่อในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจากการตรวจสอบในขั้นตอนนี้นั้นพบว่า บล็อกดินประสานทั้งหมดนั้นผ่านการ
ตรวจสอบ
ตาราง 2 แสดงการตรวจสอบสภาพบล็อกดินประสานว่ายุ่ยหรือไม่

อัตราส่ วน ปูนซีเมนต์ : ดินผสม : เซรามิก

1:5:0

1:4:1

1:3:2

ไม่ยยุ่

ไม่ยยุ่

ไม่ยยุ่

3. ตรวจสอบความแข็งแรงหลังทําการอัดเสร็จ 3 วัน
สังเกตว่าบล็อกดินประสานที่ผ่านการบ่มเป็นเวลา 3 วันนั้น บนตัวบล็อกประสานนั้นมีการแตกร้าวหรือไม่ ถ้ามีการ
แตกร้าวถือว่าบล็อกดินประสานนั้นไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่สามารถนํามาใช้งานได้ แต่ถ้าบล็อกดินประสานไม่เกิดการ
แตกร้าวก็ถือว่าสามารถนําไปบ่มอีก 1 เดือนแล้วจึงสามารถนําไปใช้งานได้ จากการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายนั้นพบว่า บล็อก
ดินประสานทั้งหมดนั้นผ่านการตรวจสอบ และจึงนําบล็อกดินประสานทั้งหมดไปบ่มหรือตากไว้กลางแดดอีก 1 เดือน แล้วจึง
นําไปทดสอบด้านการนําความร้อน
ตาราง 3 แสดงการตรวจสอบสภาพบล็อกดินประสานว่าแตกร้าวหรือไม่

อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ดินผสม : เซรามิก

1:5:0

ไม่แตกร้าว

1:4:1

ไม่แตกร้าว

1:3:2

ไม่แตกร้าว

ขั้นตอนที่ 5 การทดลองประสิทธิภาพลดการนําความร้อน โดยได้ใช้กล่องทดลองด้านความร้อน ซึ่งมีคุณสมบัติคือ มีค่า
ถ่ายเทความร้อนต่ํา ค่ากักเก็บความร้อนต่ํา การดูดซับความร้อนต่ําและการถ่ายเทความชื้นต่ํา เพื่อเป็นตัวแปรควบคุมผลการ
ทดลอง ที่สามารถประกอบติดตั้งและดูแลรักษาง่าย และเลือกใช้กล่องทดลองที่ทําจากโฟมโพลีสไตรีนที่มีคุณสมบัติค่าการนํา
ความร้อนที่ต่ําที่สามารถช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้ และยังทนต่อความชื้นและการซึมผ่านของน้ําได้เป็น
อย่างดี โดยกล่องทดลองนั้นมีขนาด 0.90 x 0.90 x 0.90 เมตร กล่องหนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่บริเวณช่องเปิดด้านข้างสําหรับ
การติดตั้งวัสดุทดสอบเท่ากับ 0.60 x 0.60 x 0.60 เมตร
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ภาพ 6 แสดงลักษณะกล่องทดลองด้านความร้อนและตําแหน่งของวัสดุทดลอง
งานวิจัยนี้ได้ทําการทดลอง ณ ชั้นดาดฟ้าอาคารกลางน้ําที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทําการวางกล่องทดลองทั้ง 3 กล่องให้หันไปในทางทิศใต้ โดยวางให้ห่างกัน 2 เมตร เพื่อไม่ให้เงา
ของกล่องทดลองแต่ละกล่องนั้นพาดผ่านกัน ทดลองเป็นเวลา 4 วันแล้วทําการวัดอุณหภูมิอากาศภายในกล่องและภายนอกกล่อง
ทดลอง

ภาพ 7 แสดงลักษณะวิธีการทดลองด้านความร้อน

ภาพ 8 แสดงลักษณะรูปตัดของกล่องทดลองและตําแหน่งการวัดอุณหภูมิ
ขั้นตอนที่ 6 เปรียบเทียบวิเคราะห์ประสิทธิภาพลดการนําความร้อน จากกราฟทั้ง 4 วันของบล็อกดินประสานทั้ง 3
ตัวอย่างจึงทําการเลือกกราฟข้อมูลในวันที่ 2 มาวิเคราะห์เนื่องจากวันที่ 1 เป็นวันแรกที่เริ่มการทดลอง จึงนับเป็นวันที่จะทดสอบ
การทํางานของเครื่องมือต่างๆว่าสมบูรณ์หรือไม่ ส่วนวันที่ 3 นับว่าเป็นวันที่ต่อเนื่องไปวันที่ 4 ที่เกิดความผิดปกติของกราฟ โดย
พื้นที่สีขาวคือช่วงเวลาทํางานและพื้นที่สีเทาคือช่วงเวลาก่อนทํางานและหลังเลิกงาน ดังนั้นจึงทําการเลือกข้อมูลของวันที่ 2 ซึ่ง
เป็นวันระหว่างกลางที่ข้อมูลมีความใกล้เคียงกัน เพื่อนํามาวิเคราะห์การนําความร้อนต่อไป
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ภาพ 9 แสดงการเปรียบเทียบกราฟอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในทั้ง 4 วันของบล็อกดินประสานทั้ง 3 ตัวอย่าง
1. ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในของบล็อกดินประสานจากโรงงาน
จากกราฟพบว่าตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึง 08.00 น. อุณหภูมิอากาศภายนอกจะต่ํากว่าอุณหภูมิอากาศภายในเนื่องจาก
การที่บล็อกดินประสานนั้นมีการคายความร้อนอย่างช้าๆในช่วงเวลากลางคืนทําให้อุณหภูมิอากาศภายนั้นจึงค่อยๆลดลงจนมาถึง
เวลา 08.00 น. อุณหภูมิอากาศภายนอกจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บล็อกดินประสานจะค่อยๆเริ่มกักเก็บความร้อน ทําให้
อุณหภูมิที่ผิวภายนอกของบล็อกดินประสานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อุณหภูมิที่ผิวภายในจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ อุณหภูมิ
อากาศภายในก็จะค่อยๆสูงขึ้นอย่างช้าๆเช่นกัน จนถึงเวลา 16.00 น. อุณหภูมิอากาศภายนอกเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแต่อุณหภูมิ
อากาศภายในจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบล็อกดินประสานจะยังคงกักเก็บความร้อนต่อไปจนถึงเวลา 18.00 น.
บล็อกดินประสานมีกักเก็บความร้อนถึงจุดอิ่มตัวแล้วจึงค่อยๆคายความร้อนออกมาอย่างช้าๆ อุณหภูมิอากาศที่ผิวภายนอกของ
บล็อกดินประสานจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่อุณหภูมิอากาศที่ผิวภายในจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ อุณหภูมิอากาศภายในจึงค่อย ๆ
เริ่มลดลงอย่างช้าๆเช่นกันไปจนถึงเวลา 24.00 น. สามารถคิดค่าประหยัดพลังงานจากปริมาณพื้นที่ใต้กราฟช่วงเวลาที่บล็อกดิน
ประสานป้องกันความร้อนนั้นเท่ากับ 25.33 หน่วย

ภาพ 10 แสดงการเปรียบเทียบกราฟอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในของบล็อกดินประสานจากโรงงาน
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2. ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในของบล็อกดินประสานผสมเซรามิก 1:4:1
จากกราฟพบว่าตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึง 08.00 น. อุณหภูมิอากาศภายนอกจะต่ํากว่าอุณหภูมิอากาศภายในเนื่องจาก
การที่บล็อกดินประสานนั้นมีการคายความร้อนอย่างช้าๆในช่วงเวลากลางคืนทําให้อุณหภูมิอากาศภายนั้นจึงค่อยๆลดลงจนมาถึง
เวลา 08.00 น. อุณหภูมิอากาศภายนอกจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บล็อกดินประสานจะค่อยๆเริ่มกักเก็บความร้อน ทําให้
อุณหภูมิที่ผิวภายนอกของบล็อกดินประสานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่ผิวภายในจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น ทําให้อุณหภูมิอากาศ
ภายในก็จะค่อยๆสูงขึ้น จนถึง11.00 น.อุณหภูมิอากาศภายในก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงเวลา 16.00 น. อุณหภูมิอากาศ
ภายนอกเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแต่อุณหภูมิอากาศภายในจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบล็อกดินประสานจะยังคงกัก
เก็บความร้อนต่อไปจนถึงเวลา 17.00 น. บล็อกดินประสานมีกักเก็บความร้อนถึงจุดอิ่มตัวแล้วจึงค่อยๆคายความร้อนออกมา
อย่างช้าๆ อุณหภูมิอากาศที่ผิวภายนอกของบล็อกดินประสานจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่อุณหภูมิอากาศที่ผิวภายในจะค่อยๆลดลง
อย่างช้าๆ อุณหภูมิอากาศภายในจึงค่อยๆเริ่มลดลงอย่างช้าๆเช่นกันไปจนถึงเวลา 24.00 น สามารถคิดค่าประหยัดพลังงานจาก
ปริมาณพื้นที่ใต้กราฟช่วงเวลาที่บล็อกดินประสานป้องกันความร้อนนั้นเท่ากับ 20.36 หน่วย

ภาพ 11 แสดงการเปรียบเทียบกราฟอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในของบล็อกดินประสานผสมเซรามิก 1:4:1
3. ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในของบล็อกดินประสานผสมเซรามิก 1:3:2
จากกราฟพบว่าตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึง 08.00 น. อุณหภูมิอากาศภายนอกจะต่ํากว่าอุณหภูมิอากาศภายในเนื่องจาก
การที่บล็อกดินประสานนั้นมีการคายความร้อนอย่างช้าๆในช่วงเวลากลางคืนทําให้อุณหภูมิอากาศภายนั้นจึงค่อยๆลดลงจนมาถึง
เวลา 08.00 น. อุณหภูมิอากาศภายนอกจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บล็อกดินประสานจะค่อยๆเริ่มกักเก็บความร้อน ทําให้
อุณหภูมิที่ผิวภายนอกของบล็อกดินประสานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่ผิวภายในจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น ทําให้อุณหภูมิอากาศ
ภายในก็จะค่อยๆสูงขึ้น จนถึง10.00 น.อุณหภูมิอากาศภายในก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงเวลา 16.00 น. อุณหภูมิอากาศ
ภายนอกเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแต่อุณหภูมิอากาศภายในจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบล็อกดินประสานจะยังคงกัก
เก็บความร้อนต่อไปจนถึงเวลา 19.00 น. บล็อกดินประสานมีกักเก็บความร้อนถึงจุดอิ่มตัวแล้วจึงค่อยๆคายความร้อนออกมา
อย่างช้าๆ อุณหภูมิอากาศที่ผิวภายนอกของบล็อกดินประสานจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่อุณหภูมิอากาศที่ผิวภายในจะค่อยๆลดลง
อย่างช้าๆ อุณหภูมิอากาศภายในจึงค่อยๆ เริ่มลดลงอย่างช้าๆเช่นกันไปจนถึงเวลา 24.00 น สามารถคิดค่าประหยัดพลังงานจาก
ปริมาณพื้นที่ใต้กราฟช่วงเวลาที่บล็อกดินประสานป้องกันความร้อนนั้นเท่ากับ 19.73 หน่วย
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ภาพ 12 แสดงการเปรียบเทียบกราฟอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในของบล็อกดินประสานผสมเซรามิก 1:3:2
ขั้นตอนที่ 6 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในของบล็อกดินประสานทั้ง 3 ตัวอย่าง
1. ในช่วงเวลา 0.00 น. ถึง 08.00 น. จะมีอุณหภูมิอากาศภายในที่ใกล้เคียงกันโดยมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก และจะเห็นได้ว่าบล็อกดินประสานผสมเซรามิก 1:3:2 มีอุณหภูมิอากาศภายในต่ํากว่าบล็อกดินประสานใน 2 ตัวอย่างที่
เหลือ
2. ในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. บล็อกดินประสานทั้ง 3 แบบมีอุณหภูมิอากาศภายในค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น และ
สังเกตได้ว่าบล็อกดินประสานจากโรงงานนั้นมีอุณหภูมิอากาศภายในนั้นต่ํากว่า 2 รูปแบบที่เหลือ และหลังจาก 14.00 น.ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่มีอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดจะลดลง แนวโน้มของบล็อกดินประสานทั้ง 3 ก็ยังมีอุณหภูมิอากาศภายในที่สูงขึ้น
ต่อไปเรื่อยๆ
3. ในช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 24.00 น. บล็อกดินประสานทั้ง 3 แบบอุณหภูมิอากาศภายในจะค่อยๆลงต่ําลงอย่างช้าๆ
จึงทําให้ตอนกลางคืนจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิภายนอก และเห็นได้ว่าบล็อกดินประสานจากโรงงานนั้นจะมีอุณหภูมิอากาศ
ภายในที่ต่ํากว่าบล็อกดินประสานผสมเซรามิกที่เหลือทั้ง 2 แบบ

ภาพ 13 แสดงการเปรียบเทียบกราฟอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในของบล็อกดินประสานทั้ง 3 ตัวอย่าง
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการนําความร้อนของบล็อกดินประสานจากโรงงานและจากกรอบแนวคิดที่ 2 ที่นํา
เซรามิกเหลือทิ้งมาบดผสมเป็นบล็อกดินประสาน สามารถทําออกมาได้ทั้งหมด 5 อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ดินผสม:เซรามิก ได้แก่
1:5:0 (บล็อกจากโรงงาน) ,1:4:1,1:3:2 , 1:2:3 และ 1:1:4 การทดสอบด้านความแข็งแรงพบว่าบล็อกดินประสานจากโรงงาน
และบล็อกดินประสานผสมเซรามิกในอัตราส่วน 1:5:0 , 1:4:1และ 1:3:2 นั้นมีความแข็งแรงต่อการนําไปทดสอบในด้านการเป็น
ฉนวนความร้อน
จากการทดสอบประสิทธิภาพลดการนําความร้อนพบว่าในเวลา 08.00 น ถึง 16.00 น คือช่วงเวลาที่บล็อกดินประสาน
ในอัตราส่วน 1:5:0 1:4:1 และ 1:3:2 ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ โดยมีปริมาณพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับ 25.33 , 20.36 และ
19.73 ตามลําดับ โดยบล็อกดินประสานผสมเซรามิก 1:4:1 และ 1:3:2 นั้นมีพื้นที่ใต้กราฟที่น้อยกว่าบล็อกดินประสาน1:5:0
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายในและภายนอกที่น้อยกว่า ดังนั้นบล็อกดินประสานผสมเซรามิก1:5:0 จึงมี
ประสิทธิภาพในการลดการนําความร้อน
จากผลการวิจัยพบว่าเซรามิกนั้นเมื่อได้รับปริมาณความร้อนจากดวงอาทิตย์ในตอนกลางวัน เซรามิกจะเป็นตัวนําความ
ร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้มากกว่าปกติทําให้อุณหภูมิอากาศภายในอาคารมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติและในตอนกลางคืนอุณหภูมิ
อากาศภายในอาคารก็จะยังคงมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกแสดงให้เห็นว่าบล็อกดินประสานผสมเซรามิกนั้นช่วย
กักเก็บความร้อนในเวลากลางคืน ดังนั้นการนําไปประยุกต์ใช้นั้นจึงเหมาะกับการใช้งานในภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น โดยใน
ตอนกลางวันที่มีอากาศร้อนก็สามารถระบายอากาศร้อนได้โดยการเปิดหน้าต่างและในตอนกลางคืนที่มีอากาศหนาวหากต้องการ
รักษาอุณหภูมิภายในอาคารที่ให้ความอบอุ่นก็ทําได้โดยการปิดหน้าต่าง

ข้อเสนอแนะ
1.ขนาดของเซรามิกที่นํามาผสม ซึ่งหากมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการวิธีการนําเอาเซรามิกมาผสมนั้น ควรจะทําการศึกษา
เพิ่มตามกรอบแนวคิดที่ 1 เพื่อทดสอบถึงคุณสมบัติของความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของเซรามิกว่ายังคงอยู่หรือไม่
2. สถานที่ทดลอง ในการทดลองนี้เลือกใช้สถานที่ทดลองที่จังหวัดกรุงเทพฯ ในพื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งผลการทดลองที่ได้จึงเกิดจากลักษณะอากาศในพื้นที่ ซึ่งหากมี
การศึกษาต่อในเรื่องนี้ ควรจะทําการทดลองในพื้นที่จังหวัดลําปาง ที่ใกล้เคียงกับวัตถุดิบที่นํามาผลิตเป็นบล็อกดินประสาน
เนื่องจากจะทราบถึงค่าอุณหภูมิอากาศในสถานที่ที่นําบล็อกดินประสานไปใช้งานจริง
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้คือการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน มี
วัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.
เพื่อหาประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ผลงานการออกแบบ ของกลุ่ มผู้ผ ลิต เครื่อ งจั ก สาน และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ก่ อ นและหลัง การใช้ร ะบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น และ 4.เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสาน และนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยในขั้นตอนการศึกษา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลภาคสนาม
เกี่ยวกับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานทั่วทั้งภาคอีสาน ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตจํานวน 110 กลุ่มใน 20 จังหวัดภาคอีสาน การ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล เป็นการทดสอบเชิงระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ พบว่าระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก สามารถใช้งานส่วนต่าง ๆ ในระบบได้ดีมาก
การเปรียบเทียบคุ ณภาพผลงานการออกแบบ ของกลุ่มนักศึ ก ษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ก่อนและหลัง การใช้ร ะบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 30 คน โดยมีการจัดการทดสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งก่อนและหลัง
การใช้ ง านระบบฐานข้อมู ล ที่พัฒ นาขึ้น ปรากฏว่า คะแนนผลงานการออกแบบของกลุ่ มตัวอย่ า ง หลัง จากการใช้ง านระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าคะแนนผลงานการออกแบบของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานงานวิจัยที่ตั้งใว้ สําหรับการเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบของกลุ่มผู้ผลิต
เครื่องจักสาน ได้มีการทดลองกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานที่มีศักยภาพในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
จํานวน 3 กลุ่ม โดยใช้ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิม เป็นผลงานการออกแบบก่อนการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
และใช้ผลงานการออกแบบภายหลังการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น เป็นผลงานหลังการใช้งานระบบฐานข้อมูล การ
เปรียบเทียบคุณภาพผลงาน เป็นการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีการสํารวจข้อมูลต่อเนื่องจากการทดลองใช้
ระบบ ปรากฎผลว่า ทั้ง 3 กลุ่มที่ได้ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น มีผลงานที่ดีกว่าก่อนการใช้ในเชิงประจักษ์ และการผลิต
ชิ้นงานในเวลาต่อมาหลังจากสํารวจข้อมูลภายหลัง พบว่าแต่ละกลุ่มได้พัฒนาทักษะการผลิตเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนั่นเอง การวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนั้น
ปรากฏว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คําสําคัญ : ฐานข้อมูล เครื่องจักสาน อีสาน
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ABSTRACT
This study is study and improvement of the database system of Isan basketry for local product design
was purposed to 1) to study and improvement of the database system of basketry in North Eastern for
community’s product design, 2) to calculate of the database system efficiency of basketry in North Eastern
for community’s product, 3) to compare quality of product design of the basketry creator and the student of
product design field about before and after improve the data base system and 4) to evaluate of satisfaction
level of the database system user of the basketry creator and the student of product design field. For the
method of study and improvement, the student studied by the field data about the basketry creator in all
of Northeastern included the basketry creator of 110 groups in 20 provinces in Northeastern. Testing of
efficiency of the database system is systematic testing by the expertise of the database system and
information found that the improved database has efficiency in a very good level could able to use in any
part in a very good level, comparison of product design’s quality of the student of product design field
before and after improve the data base system, the researcher used the sample group such as the student
of bachelor degree, Industrial Product Design Program, Rajamangala University of Technology Isan for 30
students by adjustment of product design testing of the community before and after improvement of the
database system found that the points of design of the sample group before improve the database system
in significant statistic at 0.05 level accordance with the determined hypothesis of the research for
comparison of product design quality of the basketry creator was tested the potential basketry creators for
using computer and internet network for 3 groups by using the original product design by the community to
be the product design before improve the database system and used the product design after improve to
be the product design after improve the data base system. Comparison of quality of the product is
qualitative comparison by the expertise and follow by surveyed the data from using the system test, the
results found that both 3 groups were used the improved data base system have the better products before
using the system in experiential and produced the product after surveyed the data found that each group
was improved their skills even more that effected from using the improved data base system, evaluation of
satisfaction level of the sample group about using the improved data base system found that the points of
satisfaction was in a most level both the students of product design program and the product creators of
the community
Keyword: Database Basketry Isan

บทนํา
ฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สิ่งรอบตัวมนุษย์ มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ฐานข้อมูลมีส่วนช่วยให้การจัดการสิ่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(โอภาส เอี่ยมศิริวงษ์, 2548, หน้า 1) นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลที่ดี ยังช่วยลดการเกิดความผิดพลาด หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ใช้ข้อมูลของผู้ใช้อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ฐานข้อมูล คือกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นลักษณะของที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่
จะมีการจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําให้ง่ายต่อการจัดการ ระบบฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่
ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ทันที ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีความซ้ําซ้อนของ
ข้อมูลให้น้อยที่สุด ดังนั้น ระบบฐานข้อมูล (Database System) จึงสามารถประยุกต์และนํามาใช้ได้กับการทํางานหลากหลาย
ประเภท และช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน (ไตรรัตน์ คล้ายฉ่ํา 2553, หน้า 23-25)
การนําระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ด้านการออกแบบ เป็นแนวทางการนําเทคโนโลยีมาช่วย
แก้ปัญหาด้านการออกแบบที่สามารถเป็นไปได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ยิ่ง
จําเป็นต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง สอดคล้องกับวิบูลย์ ลี้สุวรรณ์(2535)ที่กล่าวว่า
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น นอกการผลิตเครื่องอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตแล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับประเพณี และความเชื่อ ซึ่ง
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ชาวอีสานดั้งเดิม มีความเชื่อเป็นของตนเอง ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มาเป็นสื่อกลางในการกระจายความรู้ในด้านการออกแบบ ให้แก่
กลุ่มผู้ผลิตงานจักสานในลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความเข้าใจในวิธีการผลิตของตนเอง และลักษณะงานใกล้เคียง เพื่อใช้ใน
การประยุกต์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทั้งยังทําให้นักออกแบบ และนักวิชาการที่มีบทบาทช่วยเหลือในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานจักสาน และนําความรู้ไปช่วยเหลือ กลุ่มจักสานอีกต่อหนึ่ง เพื่อให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ ฐานข้อมูลดังกล่าว จะมีประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งกลุ่มงานวิสาหกิจชุมชนที่ทํางานในลักษณะงานจักสาน หรืองานใน
ลักษณะอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับงานจักสาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
ศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ให้เป็นความรู้คู่กับคนไทยสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสาน สําหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฐานข้อมูล
3.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานและนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
4.เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานและนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

สมมุติฐานการวิจัย
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักศึกษา หลังจากการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์มากกว่าผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักศึกษา ก่อนการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิธีการดําเนินการวิจัย
1.ในขั้นตอนการสร้างระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานในภาคอีสานทั้งหมด 20 จังหวัด ที่มีการขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแต่ละจังหวัด
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่กลุ่มจักสานในภาคอีสานทั้งหมด 20 จังหวัด ที่มีการขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจํานวน 110 กลุ่ม โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบเจาะจง เลือกเฉพาะกลุ่มที่มีการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น และไม่มีความซ้ําซ้อนของลักษณะผลิตภัณฑ์ในระดับอําเภอ
1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยในขั้นตอนนี้ จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จึงใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้
1) แบบสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการจักสานภาคอีสาน
2) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พัฒนาโดยผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
2.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจาภา สุทธพินทุ อาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะ
ศิลปะกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2.2) ดร.ผดุงชัย ภู่ภัทร อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สิกขา อาจารย์ประจําคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการ
จักสาน
1.1.4การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือนและแตกต่างของ
เหตุผล และวิธีการในการจักสานลวดลาย
1.1.5การสร้างฐานข้อมูล
สร้างระบบฐานข้อมูลโดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดเรียงข้อมูลต่างๆโดยแยกแยะข้อมูลตามประเด็นที่
กําหนดขึ้น ได้แก่ ข้อมูลประวัติความเป็นมารูปทรงเครื่องจักสาน ลวดลายเครื่องจักสานภูมิปัญญาและเทคนิคพิเศษในการ
สร้างสรรค์งานจักสานในภาคอีสาน โดยประเด็นต่าง ๆ
2. เพื่อหาประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิธีการดําเนินงานวิจัยในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลโดยแบบประเมินประสิทธิภาพ และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ฐานข้อมูลจํานวน 3 ท่าน
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชา ชาญศิลป์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) ดร.นิศาชล จํานงศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3) อาจารย์ สุภัทรา เกิดเมฆ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลคุณภาพผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกลุ่ม
ผู้ผลิตเครื่องจักสาน ทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
3.1วิธีการดําเนินงานวิจัยในการเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบ ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสาน และ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี ทั้งก่อนและหลังการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 2 ส่วน
ดังต่อไปนี้
3.1.1เปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบของกลุ่มผู้ผลิตงานจักสานในภาคอีสาน ทั้งก่อน และหลังการใช้
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มจักสานในภาคอีสานทั้งหมด 20 จังหวัด ที่มีการขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแต่ละจังหวัด
1.2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มจักสานในภาคอีสาน ที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด จํานวน 3 กลุ่ม โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบเจาะจง เลือกเฉพาะกลุ่มที่มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง จน
เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น และไม่มีความซ้ําซ้อนของลักษณะผลิตภัณฑ์ในระดับอําเภอ และสามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และระบบอินเทอร์เน็ตได้ วิธีการเปรียบเทียบ เป็นลักษณะการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
3.1.2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในระดับปริญญา
ตรี ทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูล
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน147 คน
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 30 คน โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเรียนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ตามหลักสูตรสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบประเมินผลงานการออกแบบ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน
2.1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชา ชาญศิลป์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.1.2) ดร.นิศาชล จํานงศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจําสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การประเมินผลงานการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test Dependent)
4. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานและนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลังการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
4.1วิธีการดําเนินงานวิจัยในการหาความพึงพอใจ จากผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานเพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน มีดังต่อไปนี้
4.1.1เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกลุ่มผู้ทดลอง
ใช้ระบบฐานข้อมูลทั้ง สองกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ผ ลิตเครื่องจักสานในภาคอีสานที่เป็นกลุ่มทดลอง 5 กลุ่ม และกลุ่มนักศึกษาสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์จํานวน 30 คน
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1) แบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
2) สถิติที่ใช้ในการวิจัย
2.1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสาน สําหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากระบบฐานข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจํานวน 10 ระบบฐานข้อมูล และสรุปคุณสมบัติต่างๆได้ดังนี้
ระบบฐานข้อมูล ควรมีการแยกประเภทการสืบค้นข้อมูล ให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูลอาจมีส่วนของการช่วยเหลือ หรือแนะนําในการใช้ระบบในส่วนที่ซับซ้อนเท่านั้น โดยปกติแล้ว
ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่ควรออกแบบให้มีความง่ายต่อการใช้งานทุกส่วน
ระบบฐานข้ อ มู ล ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ มี ร ะบบการสมั ค รสมาชิ ก หากระบบฐานข้ อ มู ล นั้ น เป็ น ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข้อมูล และให้ความรู้ทั่วไป
การเรียงลําดับข้อมูลในระบบ มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ระบบฐานข้อมูลจะต้องมีกระบวนการ หรือระบบในการ
เรียงลําดับข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
ระบบฐานข้ อ มู ล ควรมี ข้ อ มู ล กํ า กั บ เกี่ ย วกั บ ระบบเองว่ า เป็ น ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากผู้ ใ ด และมี
วัตถุประสงค์อย่างไร ในการพัฒนาเพื่อทําความเข้าใจแก่ผู้ที่เข้ามาใช้ระบบ
ระบบฐานข้อมูลควรมีระบบการสืบค้นข้อมูลด้วยกล่องข้อความ เพื่อให้เกิดความง่ายแก่การใช้งาน ระบบอาจมี
การสืบค้นข้ามระบบฐานข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลเฉพาะในฐานข้อมูลเองก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้น การเลือกใช้สีในการในการออกแบบ ระบบฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ เลือกกลุ่มสีที่มีลักษณะสื่อถึงเครื่องจักสานเป็นหลัก
โดยมีกลุ่มสี น้ําตาล จากวัสดุจริง เป็นกลุ่มสีนํา ใช้กลุ่มสีที่เกิดแสงเงาในชิ้นงาน ใช้สีที่วัสดุจักสานส่วนใหญ่มีการเคลือบผิวให้เกิด
ความเงางาม และเลือกกลุ่มสีที่มีการย้อม หรือเป็นส่วนตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆ ในการ ใช้รหัสสีนั้น ใช้ระบบ อาร์จีบี (RGB) เพราะ
เป็นระบบในการนําเสนอบนหน้า จอแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์
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สรุปการพัฒนาระบบการช่วยเหลือด้านการออกแบบ เป็นส่วนเสริมที่มีในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านลวดลาย และการให้ความรู้ด้านหลักการออกแบบ ดังนี้
ส่วนเสริมด้านการสร้างความเข้าใจในด้านหลักการออกแบบ เป็นส่วนเสริมให้ความรู้ แก่ผู้ที่เข้าใช้ระบบฐานข้อมูล
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบ คือการใช้ระบบฐานข้อมูลสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่วนเสริมด้านการเปรียบเทียบสถิติ และยอดขายของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นระบบสําหรับเปรียบเทียบข้อมูล
ด้านการตลาดและยอดขาย เพื่อการตัดสินใจของผู้ที่เข้ามาใช้ระบบฐานข้อมูล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สนใจ
ส่วนเสริมด้านการออกแบบ เป็นส่วนเสริมเพื่ออํานวยความสะดวกในการออกแบบลวดลายเครื่องจักสาน โดยอาจ
ใช้ลายสานที่มีการสานแบบดั้งเดิมนํามาประกอบกันใหม่ หรือเป็นการออกแบบลายสานใหม่ด้วยตนเองภายในระบบ เพื่อเป็นไป

ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
เครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน
โปรแกรมออกแบบลวดลายจักสาน

ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

โปรแกรมเปรียบเทียบลวดลาย

ภาพ 1 แสดงลักษณะทางภายภาพของระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ภาพ 2 แสดงลักษณะไดอะแกรมของระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. สรุปการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล โดยแบบประเมินประสิทธิภาพ และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ในแต่ละส่วนได้แก่
2.1 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ เป็นการทดสอบการใช้งานจริง ประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้ อมู ลและส่ ว นเสริม จะเป็ นประสิ ทธิ ภาพเชิ ง ประจั ก ษ์ การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพนี้ ทดสอบโดยผู้ เชี่ ยวชาญด้ า นระบบ
ฐานข้อมูลจํานวน 3 ท่าน ปรากฏผลว่า ระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกคําสั่ง
ของระบบ
2.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ฐานข้อมูล จํานวน 3 ท่าน โดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลว่า ระบบมี
ความพร้อมในการใช้งาน อยู่ในระดับ ดีมาก ความง่ายต่อการใช้งานของผู้ดูแลระบบ อยู่ในระดับดี โครงสร้างของระบบมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับดี การทํางานในส่วนของผู้ดูแลระบบ ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับ ดีมาก ความสะดวกในการปรับแก้ไขข้อมูลของ
ฐานข้อมูล อยู่ในระดับ ดีมาก ความปลอดภัยของระบบ อยู่ในระดับ ดีมาก และระบบมีเสถียรภาพ ในระดับ ดีมาก
2.3 การประเมินประสิทธิภาพการออกแบบระบบในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ เป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ (Aplication) และสารสนเทศ จํานวน 3 ท่าน โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลว่า ความง่ายต่อการใช้งาน มีระดับ ดีมากที่สุด การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ดีมาก
ที่สุด ความเร็วของระบบ ดีมากที่สุด ความถูกต้องของข้อมูล ดีมากที่สุด การตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ดีมากที่สุด การออกแบบ
ระบบ มีความงามน่าใช้ ดีมากที่สุด ขนาดตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน ดีมากที่สุด ภาพประกอบทั้งหมด ดีมากที่สุด โปรแกรม
ออกแบบลวดลายจักสาน ดีมากที่สุด โปรแกรมเปรียบเทียบลวดลาย ดีมากที่สุด โปรแกรมสถิติเพื่อการตัดสินใจ ดีมากที่สุด
รูปแบบการนําเสนอความรู้ด้านการออกแบบดีมาก รูปแบบการนําเสนอความรู้ด้านการออกแบบง่ายต่อความเข้าใจมากที่สุด
ความเหมาะสมของเนื้อหาบนระบบ ดีมากที่สุด ระบบเสียงชัดเจน ดีมากที่สุด โดยรวมของระบบฐานข้อมูล อยู่ในขั้น ดีมากที่สุด
3. สรุปการเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบ ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสาน และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
การเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสาน และกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น มีการเปรียบเทียบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การเปรียบเทียบผลงาน
การออกแบบของนัก ศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม สามารถใช้ค่ าสถิติเป็น ตัวประเมิ นผลงานได้ แต่การ
เปรียบเทียบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานภาคอีสาน เป็นการเปรียบเทียบเชิงพรรณนา
รวมถึงการติดตามผลภายหลัง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1การเปรียบเทียบคุณภาพผลงานการออกแบบ ของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 จํานวน 30 คน โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สองครั้ง คือก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนจํานวน 3 ท่าน และนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบผลงาน ทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาค
อีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลัง ได้แก่การทดสอบค่าที (t - test Dependent) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงค่าสถิติสําหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์ทั้ง ทั้งก่อนและหลังการใช้
ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน(Paired samples Test)
ก่อนการใช้
หลังการใช้
ระดับคะแนน
t
Sig.
SD.
SD.
x̄
x̄
1.ด้านความงามของรูปทรงผลิตภัณฑ์

3.58

0.32

4.02

0.30

5.86*

0.00

2.ด้านความงามของลวดลายของผลิตภัณฑ์

3.51

0.30

4.54

0.27

5.93*

0.00

3.ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

3.93

0.35

4.39

0.29

6.94*

0.00

4.ด้านความคิดสร้างสรรค์

3.95

0.43

4.55

0.35

7.04*

0.00

5.ด้านการใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์

3.89

0.37

4.48

0.32

7.74*

0.00

6.คะแนนผลิตภัณฑ์โดยรวม

3.85

0.33

4.44

0.29

9.95*

0.00

เฉลี่ยรวม

3.78

0.35

4.40

0.30

7.24*

0.00

สรุปข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนด้านความงามของรูปทรงผลิตภัณฑ์ ด้านความงามของลวดลายผลิตภัณฑ์ ด้าน
ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์ และคะแนนผลิตภัณฑ์โดยรวม ทั้งก่อน
และหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยสถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันพบว่า คะแนนด้านความงามในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่2 จํานวน 30คน สูงกว่าคะแนนความงามก่อนการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น เป็นไป
ตามสมมุติฐานการวิจัย
3.2สรุปข้อมูลการเปรียบเทียบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานภาคอีสาน เป็น
การเปรียบเทียบเชิงพรรณนาโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานในภาคอีสานส่วนใหญ่ไม่
สามารถใช้ ง านระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต จึ ง เลื อ กกลุ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพในด้ า นการใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเตอร์เน็ต จํานวน 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้
3.2.1.กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านพลับ ตําบลสะแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
หลังจากได้ใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ทางกลุ่มจักสาน
บ้านพลับ มีความสนใจในการผลิตชิ้นงานให้มีลวดลายแปลกใหม่มากขึ้น โดยก่อนการใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนั้น ทางกลุ่ม
จะมีการสานลายสานอยู่สามลักษณะ ได้แก่ลายสองยืน ลายสองเวียน และลายกระแต และเมื่อได้เข้าศึกษาลวดลายในระบบ
ฐานข้อมูล สมาชิกในกลุ่มต่างสนใจลวดลายต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในระบบฐานข้อมูล โดยได้เห็นกลุ่มจักสานอื่นๆที่มีการสานลวดลาย
สวยงาม และได้ใช้โปรแกรมเปรียบเทียบลวดลายที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล (IBP design pattern) อันเป็นส่วนเสริมในการ
ช่วยเหลือด้านการออกแบบอีกโปรแกรมหนึ่ง และได้เลือกเปรียบเทียบลวดลายดอกทานตะวัน และลายซิ่นหมี่ จากนั้นจึงวางแนว
ลายในแนวตั้ง และสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีความสวยงามกว่าเดิมดังภาพ
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ผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้ระบบฐานข้อมูล

ผลิตภัณฑ์หลังการใช้ระบบฐานข้อมูล

ภาพ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลงานการออกแบบของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านพลับ อําเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งก่อนและ
หลังการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.2.2กลุ่มสตรีจักสานบ้านดวน หมู่ 2 ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ หลังใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทวัสดุต้นกก พบว่า เส้นกกมีความสม่ําเสมอดี ไม่มีราหรือรอยจุดให้เห็น
เส้นกกมีความเหนียว เพราะเลือกใช้เส้นกกที่มีอายุเหมาะสมในการใช้งาน เส้นกกมีความเรียบเสมอกันดี มีช่องไฟที่สม่ําเสมอ
ด้านลวดลายมีการออกแบบลวดลายสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ลวดลายมีการเว้นจังหวะให้เกิดความซ้ํา มีความประณีต และ
แข็งแรงอย่างมาก ในตัวลายมีการไล่ระดับสีให้เกิดความงามมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งไม่มีการใช้ลาย และสีมากเท่ากับผลิตภัณฑ์
ใหม่ มีการเก็บริมที่ประณีต เรียบร้อยกว่าผลิตภัณฑ์เดิม โดยได้ถักลายหางสิงห์อย่างเรียบร้อย ในส่วนประกอบอื่นๆ มีการเคลือบ
สีป้องกันเชื้อราอย่างดี
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้มีการสํารวจข้อมูลความเปลี่ยนแปลงหลังจากการทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องจัก
สานภาคอี ส านสํ าหรั บ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ประมาณ 3 เดื อน พบว่ า ลั ก ษณะงานของกลุ่ มจั ก สานบ้ า นดวนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้ทักษะที่ได้จากการใช้งานระบบ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น การทํารูปทรงของผลิตภัณฑ์ให้มี
รูปทรงที่ดีขึ้น มีการให้สีสรรที่ดีขึ้น และการเก็บขอบผลิตภัณฑ์ด้วยการถักหางสิงห์ อันเป็นลวดลายที่สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้จาก
ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้ระบบฐานข้อมูล

ผลิตภัณฑ์หลังการใช้ระบบฐานข้อมูล

ภาพ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลงานการออกแบบของกลุ่มสตรีจักสานบ้านดวน หมู่ 2 ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
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3.2.3กลุ่มจักสานคล้าบ้านโนนสะอาด ม.9 ต.โนนสะอาด อ.ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มจักสานบ้านโนนสะอาด พบว่า การออกแบบ
มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาจพิจารณาตามหลักข้อพิจารณาของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ กล่าวคือ มีรูปทรงสวยงามขึ้น
มีค วามประณี ตมากขึ้นเพราะต้ องใส่ ใจในเรื่ องการย้ อมสี และลวดลายที่ปรากฏ โดยคุณภาพของเส้นคล้ า ก็ไ ม่ แตก มี ค วาม
สม่ําเสมอ ไม่มีรอยต่อในชิ้นงาน มีความเหมาะสมในการใช้งาน และผืนเรียบใช้การสลับของสีย้อม สวยกว่าแบบเดิม
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้สํารวจข้อมูลภายหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ชุ มชน เป็ นเวลาประมาณ 3 เดือน พบว่ า ทางกลุ่ มมี การพั ฒนารู ป ทรง และลวดลายไปอย่า งก้า วกระโดด ทั้ ง การ
ออกแบบรูปทรงกระเป๋า ที่ได้มีการออกแบบอย่างมากมายหลายแบบ และหลายชนิด โดยมีการออกแบบกระเป๋าใบเล็ก ให้มีความ
ทัน สมั ย มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ก็ ยัง มี ก ารผลิตกระเป๋ าใบใหญ่ โดยการทํ า ลวดลายเพิ่ มเติ ม จากลายที่ ท ดลองใช้ ใ นโปรแกรม
เปรียบเทียบลวดลาย โดยเริ่มสานลายสองขัดบีที่มีความแปลกออกไปจากเดิม คือการสานลายสองขัดบีที่มีการสลับตําแหน่งเส้นบี
ทําให้ลายเป็นลักษณะลายขด มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ทําให้ปัจจุบันงานกระเป๋าของกลุ่มจักสานคล้าบ้านโนนสะอาดมีการ
ออกแบบที่ดีขึ้น จากเดิมที่ไม่นิยมสานลวดลายใด นอกจากลายสอง และลายกระแต

ผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้ระบบฐานข้อมูล

ผลิตภัณฑ์หลังการใช้ระบบฐานข้อมูล

ภาพ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลงานการออกแบบของกลุ่มจักสานคล้าบ้านโนนสะอาด ม.9 ต.โนนสะอาด อ.ทุ่งฝน จังหวัด
อุดรธานีทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. สรุปการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสาน และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระดับ 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง ค่อนข้างพึงพอใจ
ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 0.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยมาก
4.1 สรุปการวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นปีที่ 2 จํานวน 30 คน
ที่เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล
เครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากและมากที่สุด
โดยความพึงพอใจมาก ได้แก่ ข้อมูลที่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้การออกแบบระบบฐานข้อมูลมีความสวยงามน่าใช้ ความพึง
พอใจโดยรวมเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลโปรแกรมออกแบบลวดลายจักสาน ประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมช่วยด้านการออกแบบ
รูปแบบการนําเสนอความรู้เข้าใจง่าย และ ความพึงพอใจโดยรวมต่อเนื้อหาที่นําเสนอ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ความง่ายต่อการใช้งาน การจัดการข้อมูลเป็นหมวดหมู่ขนาดตัวอักษรมองเห็นได้
ชัดเจน ภาพประกอบทั้งหมด โปรแกรมเปรียบเทียบลวดลายจักสาน โปรแกรมวิเคราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจผลิตสินค้า ความพึง
พอใจโดยรวมของระบบช่ วยเหลือการออกแบบเนื้อหาความรู้ด้านการออกแบบเป็นประโยชน์ต่อเนื้อหาแต่ละส่วน มีขนาด
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พอเหมาะ ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป และเสียงบรรยายชัดเจน
4.2 สรุปการวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานภาคอีสาน จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจักสาน
ผักตบชวาบ้านพลับ กลุ่มจักสานคล้าบ้านโนนสะอาด และกลุ่มสตรีจักสานบ้านดวน จํานวน 36 คน ที่เข้าใช้ระบบฐานข้อมูล
เครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานภาคอีสานเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล
เครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่า ความพึงพอใจของผู้ผลิตเครื่องจักสานภาคอีสาน มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน ยกเว้น ความง่ายต่อการใช้งาน ที่มีคะแนนระดับมาก เท่านั้น

อภิปรายผล
ด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านระบบ ได้มี
การออกแบบโดยด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (Open source) ทั้งหมด เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระ และไม่มี
ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ด้านซอร์ฟแวร์ เป็นการออกแบบระบบให้สามารถแสดงผลข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของข้อมูล แยกตาม
วัสดุในการผลิต แหล่งผลิตแยกตามจังหวัด ประเภทของผลิตภัณฑ์ รวมถึงในส่วนของการสืบค้นภายในระบบเอง การออกแบบ
ระบบ จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการแสดงผล ซึ่งในขณะทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ ระบบฐานข้อมูลเครื่อง
จักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนระบบปฏิบัติการทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) ระบบปฏิบัติการ แม็กโอเอส เอ็ก (Mac OS X) และระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์ (Linux
Ubuntu) นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลได้ในระบบปฏิบัติการในสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ทั้ง ไอโอเอส (I OS) แอนดรอยด์
( Android ) และ วินโดว์โมบาย (Windows Mobile) สําหรับในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งเดสทอป และ แลปทอป สามารถ
ตอบสนองการแสดงผลได้สูงสุดด้วยโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์ กูเกิ้ลโครม (Chrome – Google)นั่นเอง
ในด้านโปรแกรมช่วยเหลือด้านการออกแบบลวดลายเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นส่วนเสริมในระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อเอื้ออํานวย
ต่อการออกแบบในลักษณะแนวคิดริเริ่มเท่านั้น ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมมีจํากัด เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เป็นแอพลิเคชั่น
บน ระบบอินเทอร์เน็ต จึงติดข้อจํากัดด้านศักยภาพที่มีความแตกต่างกันโปรแกรมที่ทําหน้าที่หลักและติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ
โดยตรง โปรแกรมการออกแบบลวดลาย (IBP design pixcle) เป็นโปรแกรมเสริมของระบบฐานข้อมูล ที่พัฒนามาจากแอพลิ
เคชั่นการออกแบบไอค่อนบนระบบเว็บบราวเซอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมเปรียบเทียบลวดลาย (IBP design
pattern) เป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เพื่อทํางานบนเว็ปบราวเซอร์ จึงทําให้การประมวลผลมีความคลาดเคลื่อน ในส่วนของ
การเรียงต่อกันของลวดลายเพื่อพิมพ์ หรือบันทึก กล่าวคือ มีระยะช่องว่างระหว่างลายแต่ละลายในการส่งพิมพ์ ซึ่งเป็นข้อจํากัด
แต่อย่างไรก็ตาม ระยะห่างดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ทําให้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดนั่นเอง
ระบบการเปรียบเทียบสถิติยอดขายเพื่อการตัดสินใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาค
อีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการใช้โปรแกรมดึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ในด้านยอดขายของแต่ละกลุ่มผู้ผลิต
ไปแสดงและเปรียบเทียบกัน เป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของระบบฐานข้อมูลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่เข้าใช้สามารถใช้งาน
ระบบนี้ และสามารถเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละกลุ่ม เพื่อการตัดสินใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในลักษณะเดียวกัน หรือ
ต่างกันของแต่ละกลุ่มในระบบได้
ระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการศึกษาถึงลักษณะหลักการออกแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลหลักการออกแบบ จากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่างๆ และวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วย และ
ได้ออกแบบหลักการขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการจักสาน ดังนั้นหลักการออกแบบทั้งหมดจะมี
วงจรในลักษณะเดียวกันทุกหลักการ ซึ่งเป็นหลักการที่ศึกษาและวิเคราะห์จากทฤษฎีและหลักการด้านการออกแบบและการตลาด
มากมาย จึงเป็นลักษณะของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ไม่ซ้ํากับหลักการออกแบบใดๆ สามารถยื่นขอจนสิทธิบัตรได้
ในด้านสิทธิบัตรที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
สามารถทําการยื่นขอจดสิทธิบัติได้สองลักษณะ ได้แก่สิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟท์แวร์ระบบการเก็บข้อมูลที่พัฒนาขึ้น คือระบบการ
เก็บข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโปรแกรมช่วยเหลือด้านการออกแบบลวดลาย
โปรแกรมช่วยเหลือด้านการเปรียบเทียบลวดลาย และสิทธิบัตรในด้านฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ทั้ง
ข้อความและรูปถ่าย รวมถึงภาพลายเส้นที่บรรจุอยู่ในระบบฐานข้อมูลด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในโปรแกรมออกแบบลวดลาย
จะบันทึกการใช้งานของผู้ที่เข้ามาออกแบบลวดลายจักสานผ่านระบบแบบออนไลน์ และจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันลิขสิทธิ์ของ
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_________________________________________________________________________________________
ผู้ออกแบบเพื่อประโยชน์ของผู้ออกแบบเองด้วย
ในด้านการเปรียบเทียบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ คือ คุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เป็นคุณลักษณะที่ดีกว่าเดิม ก่อนการใช้ระบบฐานข้อมูล อาจเป็นเพราะการใช้ระบบฐานข้อมูลนี้ประกอบการ
ออกแบบ เป็นการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองอย่างอิสระ ส่งผลต่อเจตคติที่ดีต่อการออกแบบ และส่งผลต่อคุณภาพของงานออกแบบ
ด้วยเช่นกัน ดังที่อัชรี หมอยาดี (2547)จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่าผู้เรียนมีความสนใจ มีความตั้งใจ และมีการ
จดบันทึก เพื่อนําไปใช้ตอบแบบฝึกหัด เมื่อนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบได้แล้วนั้นได้แสดงออกถึงความดีใจในผลการทดสอบ
และทําให้มีกําลังใจในการเรียนมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับ อัญชลี ชนะค้า (2545) ได้ทําการศึกษาเรื่อง บทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต พบว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้รู้จัก
ศึกษาด้วยตัวเอง และเกิดความสะดวกในการเรียน ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาเรียน สถานที่เรียน จึงอาจเป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เช่นเดียวกับ กิติพงศ์ บิญรัตน์ : (2552)ที่กล่าวว่าเมื่อจบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้น พฤติกรรมของผู้เรียนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และสนใจในบทเรียน และ เลอ
ศักดิ์ บุญทัน (2552) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมความรู้ เรื่องระบบการไหลเวียนโลหิตภายใน
ร่างกายมนุษย์ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และทบทวนในหัวข้อที่ต้องการได้ทันที การใช้
ระบบดังกล่าวไม่ได้จํากัดเวลาในการเรียน และสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริง นอกจากนี้ บุญส่ง บุญสืบ (2551) การสร้าง
บทเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ให้มาก เช่น การสอดแทรกลักษณะงานมัลติมีเดีย เข้าไว้เพื่อให้มีการเร้า
ความสนใจ ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนให้มากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามการทดลองนี้มีตัวแปรที่สอดแทรกเข้ามาในการ
ทดลอง ได้แก่ จํานวนวิชาที่นักศึกษากลุ่มทดลอง ต้องเรียนประจํามีจํานวนมาก และแต่ละวิชามีการให้งานนักศึกษาทุกวิชา ทําให้
การทํางานของนักศึกษาในวิชาอื่นๆ ร่วมด้วยในเวลาที่ทําการทดลอง จึงทําให้มีผลกระทบโดยตรงในการออกแบบ และความคิด
สร้า งสรรค์ ของนัก ศึก ษา ทั้ง ก่อน และหลัง การใช้ร ะบบฐานข้อมูล นั่นเอง แตกต่า งจากผลงานการออกแบบของกลุ่มผู้ผ ลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หลังจากการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่า
พอใจ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจเพราะเป็นงานที่ทุกคนเห็นความสําคัญและมีความชํานาญเกี่ยวกับเทคนิค จึงเกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจในการพัฒนามากกว่ากลุ่มของนักศึกษาที่ต้องบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัด ในการทดลองนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการยังผลิตงานที่มีคุณภาพ ภายหลังจากที่มีการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสาน
สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยพบลักษณะงานที่พัฒนาขึ้นจากเดิมมากขึ้น และการพัฒนาขึ้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กลุ่มต่าง ๆ นั้น เป็นผลพวงจากการใช้ระบบฐานข้อมูลนี้อย่างเห็นได้ชัดนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการออกแบบ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง หลั ง จากการดํ า เนิ น
โครงการวิจัยเสร็จสิ้นลง จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1.ระบบฐานข้อมูลในลักษณะนี้ สามารถสร้าง และพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในเชิงอนุรักษ์ร่วมด้วย แต่การผลิตระบบ
สารสนเทศในลักษณะนี้ การเก็บข้อมูลจะเป็นประเด็นหลัก และอาจต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลมากกว่าปกติ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตเครื่อง
จักสานอาจมีการล่มสลาย หรือเกิดขึ้นใหม่ภายในระยะเวลาในการเก็บข้อมูลได้เช่นกัน เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ผลิตงานหัตถกรรมใน
ลักษณะนี้เป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุมาก ในการสํารวจข้อมูลในงานวิจัยนี้ ได้สํารวจข้อมูลจํานวน 2 ครั้งในบางกลุ่มผู้ผลิต และผู้ผลิตบาง
รายเสียชีวิตไปแล้วในการสํารวจข้อมูลในครั้งหลัง ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงควรเก็บข้อมูลในระยะเวลาใกล้เคียงกันให้มาก
ที่สุด
2.ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ มีความซับซ้อน ต้องอาศัยระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างมาก และกลุ่มผู้ผลิต
ได้แก่ผู้เก็บข้อมูล ผู้ออกแบบระบบในระดับตรรกะ และโครงสร้าง รวมถึงผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์ ควรเป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อความ
ต่อเนื่องในการทํางาน ดังนั้นการจัดเตรียมกลุ่มผู้พัฒนาระบบ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมาก และนอกเหนือจากนี้ การเลือกกลุ่ม
ทดลองสําหรับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานในภาคอีสาน จําเป็นต้องเลือกกลุ่มทดลองที่มีศักยภาพทางด้านการใชังานคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต เพื่อง่ายต่อการทดลองใช้ระบบ เช่นเดียวกับโชติกา วรนันทกุล(2552)ที่กล่าวว่า ก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะเรียนด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และทําความคุ้นเคยกับการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นนั่นเอง สอดคล้อง รัตน์ฟ้า ปาลิอทิ ธิวัฒน์ (2552)ที่กล่าว
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ว่าการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่ใช้จะต้องมีความรู้ในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และทํา
ความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อความคล่องตัวในการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3.ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สําหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เพราะเป็นสื่อสารสนเทศแบบใหม่สําหรับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีนวัตกรรมจํานวนหลายชิ้น
บรรจุรวมอยู่ในระบบเดียว ควรมีการจดสิทธิบัตรในระบบที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดก่อนทําการเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ทั้ง
ประโยชน์โดยตรงในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานสําหรับนักเรียนนักศึกษา
รวมถึงอาจารย์ และผู้สนใจในการนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้นั่นเอง ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นไปอย่างยากลําบาก นักศึกษา
ต้องทํางานวิชาอืน่ ๆ ร่วมด้วยในเวลาที่ทําการทดลอง จึงทําให้มีผลกระทบโดยตรงในการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา ทั้งก่อนและหลัง การใช้ระบบฐานข้อมูลนั่นเองแตกต่างจากผลงานการออกแบบของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
หลังจากการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจาก
สมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจ เพราะเป็นงานที่ทุกคนเห็นความสําคัญ และมีความชํานาญเกี่ยวกับเทคนิค จึงเกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในการพัฒนามากกว่ากลุ่มของนักศึกษาที่ต้องบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัด ในการทดลองนั่นเอง อย่างไรก็ตาม
กลุ่มผู้ประกอบการยังผลิตงานที่มีคุณภาพ ภายหลังจากที่มีการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสําหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยพบลักษณะงานที่พัฒนาขึ้นจากเดิมมากขึ้น และการพัฒนาขึ้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มต่าง ๆ
นั้น เป็นผลพวงจากการใช้ระบบฐานข้อมูลนี้อย่างเห็นได้ชัดนั่นเอง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนไทยทรงดําและออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม
ข้อมูลที่ได้ศึกษา รวมทั้งศึกษาความต้องการของผู้บริโภค USB Drive และเครื่องประดับที่เป็นผู้หญิง ตั้งแต่อายุ 20-50 ปีที่มีต่อ
รูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 60 คน คือ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนําข้อมูลที่ได้มาใช้
ออกแบบและประเมิ น ผลรู ป แบบด้ ว ยแบบสอบถามโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน9คนจั ด ทํ า ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ USB Drive ที่อยู่ในรูปของสร้อยคอ2) ผลิตภัณฑ์USB Driveที่อยู่ในรูปของสร้อยข้อมือ3) ผลิตภัณฑ์ USB
Drive ที่อยู่ในรูปของแหวนและความพึงพอใจของผู้บริโภค USB Drive ที่เป็นเครื่องประดับ โดยเป็นผู้หญิง ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี ที่มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบของชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจํานวน130 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20-50 ปี จํานวน130คน โดยได้ทดลองสวมใส่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้มีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเรื่อง ความเป็นอัตลักษณ์ไทยทรงดํา/ความเป็นUSB Drive/ความเป็นเครื่องประดับ/ความ
สะดวกในการพกพา โดยอันดับที่ 1 คือ สร้อยข้อมือมีค่าเฉลี่ย (4.18) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(0.07) อันดับที่ 2 คือสร้อยคอ
มีค่าเฉลี่ย (4.09)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (0.06) และอันดับที่ 3 คือ แหวนมีค่าเฉลี่ย (4.04) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.(0.06)โดยภาพรวมผลงานออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทั้งหมด ซึ่งงานทั้งหมดที่ได้ออกแบบนั้น ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญในเรื่อง
ของFunctionโดยให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันมีความแข็งแรง คงทนต่อกรใช้งานสามารถพกพาได้สะดวก และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงดําที่มีความสวยงามมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้
ที่สนใจผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี
คําสําคัญ: วัฒนธรรม ไทยทรงดํา อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
_________________________________________________________________________________________

ABSTRACT
This research is to The purpose of this research is to study the problems and needs of Thaisongdam
communities and designed the products according to the studied information. In addition, to study the
consumer needs of USB Drive and decorationsof women aged 20-50 years who interested in the original
product series for 60 persons by interviewing and questionnaires. The information were used to design and
evaluate a questionnaire by specialists and peer reviewers for 9 persons. The original products were made
including 1) the USB Drive products performed as necklaces 2) the USB Drive products performed as bracelets 3)
the USB Drive products performed as rings. Moreover, the satisfaction of the consumer for USB Drive
decorations are women aged 20-50 years who were satisfied with the style of the original products for 130
persons which were analyzed by using percentage mean and standard deviation. The study concluded that
consumers who are women aged 20-50 years for 130 persons by wearing the original products have satisfied
with Thaisongdam identity/being USB Drive/being decorations/convenient to carry. The first one is the bracelet
with mean 4.18 and the standard deviation 0.07, second one is necklace with mean 4.09 and the standard
deviation 0.06, third one is the ring with mean 4.04 and the standard deviation 0.06. The overall design was
good and all designed products were made according to the function which are able to use for daily life, strong
for usage, convenient to carry. In addition the products shown the identity of the beauty of Thaisongdam,
appropriate to use and satisfaction to those interested in the product as well.
Keyword: Culture Thaisongdam Electronic Componets Accessories

บทนํา
กลุ่มไทยทรงดําเป็นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลุ่มไทยทรงดํา เดิมมาอพยพมาจากเวียดนาม ในปัจจุบันนั้นได้มีการ
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยอยู่มากมายและสภาพสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่
ลูกหลานได้ไปทํางานในเมืองแทนการทําไร่ทํานา ส่วนผู้สูงอายุยังทํางานอยู่ที่บ้านและหาอาชีพเสริมในเวลาว่าง เพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น
ให้กับครอบครัว โดยนําความรู้และภูมิปัญญาเดิมที่กลุ่มไทยทรงดําที่สืบทอดมานั้น คือ ทอผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งจากเดิมนั้นงาน
ทอผ้าและเครื่องแต่งกายของกลุ่มไทยทรงดํานั้นทําเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
เสริมให้กับครอบครัวในปัจจุบัน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดําของบ้านหัวเขาจีน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เนื่องจากเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดําที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้มีการทอผ้าและเครื่องแต่งกายโดยมีการพัฒนาการทอผ้า
ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ซึ่งการรวมกลุ่มทอผ้าไทยทรงดํานั้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและเครื่องแต่งกายไทยทรงดํามีความสวยงามและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและได้มีการนําผ้าทอมือมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันและของที่ระลึกต่างๆ
ความสําคัญของการวิจัย ด้วยกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา ของบ้านหัวเขาจีน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีการทอผ้าด้วยมือ
และมียอดการสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นประจําอยู่ตลอดทั้งปี ซึ่งส่วนมากจะเป็นลายผ้าขาวม้าเป็นส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการ แต่กลุ่มสตรีทอ
ผ้าไทยทรงดํามีความต้องการที่จะนําผ้าโบราณประจํากลุ่มไทยทรงดํา ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงดํา เพื่อเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า โดยมีความต้องการที่จะให้ลายผ้าทอมือ ลายแตงโม มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจและมีคุณค่า
ทางวัฒนธรรมมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิมที่กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดําได้ผลิตอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดในการเพิ่มคุณค่าของสินค้าให้กับกลุ่มสตรีไทยทรงดํา โดยการปรึกษาหารือกับกลุ่มสตรีทอผ้าไทย
ทรงดําของบ้านหัวเขาจีน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยการเสนอให้นําแนวคิดความเชื่อจากวัฒนธรรมไทยทรงดํามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Function การใช้
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งานได้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และสามารถเป็ น ได้ ทั้ ง เครื่ อ งแต่ ง กาย ซึ่ ง เดิ ม วั ฒ นธรรมการแต่ ง กายของกลุ่ ม ไทยทรงดํ า ก็ มี ก ารนํ า
เครื่องประดับมาใช้กับเสื้อผ้าอยู่แล้ว ผู้วิจัยได้สนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น USB Drive ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูล
สํารองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และมีขนาดที่เล็กสามารถพกติดตัวได้ทุกที่ทุกเวลา ในปัจจุบัน USB Drive มีความสําคัญกับชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์มากขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึง มีความสนใจที่จะศึก ษาและออกแบบผลิต ภัณฑ์อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์ที่เ ป็นเครื่องประดับ โดยนํา
แนวคิดจากวัฒนธรรมไทยทรงดํา กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา ของบ้านหัวเขาจีน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยเป็น
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทั้งเครื่องประดับ โดยการนําแนวคิดทางด้านความเชื่อด้านวัฒนธรรมของไทยทรงดํามาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลหาอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนํามาใช้ประกอบกับเครื่องประดับ โดยเครื่องประดับ จะใช้
แนวคิดความเชื่อของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาทางอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับของกลุ่ม
สตรีทอผ้าไทยทรงดํา

สมมุติฐานของการศึกษา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทําการออกแบบใหม่นี้ สามารถได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในระดับมาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของไทยทรงดํา
2) ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา
3) ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมในกลุ่มวัยรุ่น วัยทํางานของกลุ่มไทยทรงดํา
4) ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ จากแนวคิดการดํารงชีวิตของไทยทรงดํา
5) ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดไทยในปัจจุบัน

ขอบเขตงานวิจัย
1.ขอบเขตด้านการศึกษาข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อการศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่า คุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา ของบ้านหัวเขาจีน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยทําการศึกษาข้อมูล
จากการลงไปสัมภาษณ์การดํารงชีวิตและการผลิตสินค้าของกลุ่มไทยทรงดําของบ้านหัวเขาจีน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รวมทั้ง
ทําการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถจําแนกประเด็นได้ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1) ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด กลุ่มไทยทรงดําทั้งหมด ของบ้านหัวเขาจีน อําเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี (เพราะจํานวนสมาชิกอยู่ประจําศูนย์ จํานวน 20 คน)
2) ผู้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวและมาศึกษาดูงานที่ศูนย์วัฒนธรรมของไทยทรงดํา โดยวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (proposive Sampling ) กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาราชการ โดยกําหนดที่ 100 คน ขึ้นไป
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ กลุ่มประชากรไทยทรงดํา เพื่อขอแนวคิด
และแนวทางในการออกแบบ
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารตํารางานวิจัยและการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่นํามาใช้ในการออกแบบ (โดย
การค้นหาข้อมูลอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลเครื่องประดับ)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ
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วิธีการเก็บข้อมูล ใช้แบบข้อคําถามที่ทําการบันทึกด้วยตัวเอง โดยมีผู้ช่วยนักวิจัยถ่ายภาพให้ พร้อมการบันทึกเสียง
2.ขอบเขตด้านการออกแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลด้านการดํารงชีวิตและการผลิตสินค้าของไทยทรงดํา เพื่อทําการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับ โดยนําแนวคิดความเชื่อของกลุ่มไทยทรงดํา โดยมีขอบเขตในการ
ออกแบบ ดังนี้
ด้านการออกแบบ ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับ จากแนวคิดความเชื่อของ
กลุ่มไทยทรงดําเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 แนวทาง โดยยึด บุคลิกลักษณะของหญิงยุคใหม่ใ นปัจจุบัน โดยแต่ละ
แนวทางจะกําหนดไว้ที่ 3 แบบ (ผู้หญิงที่มีบุคลิกเท่, ผู้หญิงที่มีบุคลิกเซ็กซี่และผู้หญิงที่มีบุคลิกหวาน) รวมทั้งหมด 9 แบบ โดยแต่ละ
แบบจะประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ประชากรคือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ ที่มีความรู้
เชิงวัฒนธรรม และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มไทยทรงดํา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ
1) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับ จํานวน 2 คน
2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไทยทรงดํา จํานวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามประกอบพิจารณาข้อมูลด้านการออกแบบ ที่มีการตั้งประเด็นข้อคําถามที่ผ่านที่
ปรึกษารับรองก่อนนําไปใช้
วิธีการเก็บข้อมูล ใช้แบบข้อคําถามที่ทําการบันทึกด้วยตัวเอง โดยมีผู้ช่วยนักวิจัยถ่ายภาพให้ พร้อมการบันทึกเสียง
3.ขอบเขตด้านการศึกษาผลความพึงพอใจ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ประชากรคือ ผู้บริโภคที่สนใจในงานเครื่องประดับของไทยทรงดํา ที่เป็นหญิงอยู่ในช่วงวัย
20- 50 ปี กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มนักศึกษาและวัยทํางานที่เป็นหญิงอายุอยู่ในช่วงวัย 20 - 50 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามประกอบการพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อย
ข้อมือและแหวน จํานวน 1 ชุด
วิธีการเก็บข้อมูล ทําการสอบถามด้วยตัวเองและทําการสอบถามข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์บนเวปบอร์ดของ Google
จํานวน 100 คนขึ้นไป

วิธีการดําเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการดําเนินงานวิจัย โดยการแบ่งขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่1 ศึกษาหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงและข้อมูลทางด้านประวัติ ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของไทยทรงดํา ประวัติและการออกแบบของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องประดับ
ขั้นตอนที2่ ทําการออกแบบรูปแบบการสัมภาษณ์ถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพ 1 การสัมภาษณ์ถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
(ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดํา ที่มา : ดวงใจ อุชชิน)
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ขั้นตอนที่ 3 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมาวิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้แบบ
ที่เหมาะสมและสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยทรงดํา (นําข้อมูลที่สรุปได้มาเป็นข้อกําหนดในการออกแบบ)

ภาพ 2 การวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางเชื่อมโยงในการออกแบบ
ที่มา : ดวงใจ อุชชิน
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ภาพ 3 การวิเคราะห์ เพื่อหาอัตลักษณ์ของไทยทรงดํา(การวิเคราะห์เพื่อหาอัตลักษณ์ของไทยทรงดํา)
ที่มา : ดวงใจ อุชชิน)
ขั้นตอนที่ 4 ทําการออกแบบรูปแบบ จํานวน 3 แนวทางละ 3 แบบ จํานวน 9 แบบ

ภาพ 4-6 USB Driveแบบร่างขั้นที่ 1 อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับแบบที่ 1-3 (ผู้หญิงที่มบี ุคลิกเท่)
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ภาพ 7-9 USB Driveแบบร่างขัน้ ที่ 1 อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับแบบที่ 1-3 (ผู้หญิงที่มบี ุคลิกเซ็กซี่)

ภาพ 10-12 USB Driveแบบร่างขั้นที่ 1 อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับแบบที่ 1-3 (ผู้หญิงที่มีบุคลิกเซ็กซี่)

ขั้นตอนที่5 ทําการออกแบบรูปแบบแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เหลือ 1 แนวทาง

ภาพ 13 การสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดํา )
ที่มา : ดวงใจ อุชชิน
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ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้แนวทาง จํานวน 1 แนวทางที่ต้องการ จากนั้นทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ภาพ 14-16 แบบร่างขั้นสุดท้าย แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อ

ภาพ 17 หลักการและเหตุผลของโมเดลต้นแบบ (จากการสรุปข้อมูลและวิเคราะห์แบบร่างขั้นสุดท้าย )
ที่มา : ดวงใจ อุชชิน
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ขั้นตอนที่7 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 1 ชุด ได้แก่ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน

ภาพ 18-20 USB Drive ในรูปแบบสร้อยคอ,สร้อยข้อมือและแหวน (ผู้หญิงที่มบี ุคลิกเท่)
ขั้นตอนที่8 สํารวจความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อวิเคราะห์หาช่องทางในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับกลุ่มสตรีไทยทรงดํา
หมายเหตุ ทุกขั้นตอนผ่านการรายงานผลและผ่านการรับรองจากที่ปรึกษางานวิจัย
คําจํากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
กลุ่มสตรีไทยทรงดํา หมายถึง สมาชิกไทยทรงดํา(ศูนย์วัฒนธรรมไทนทรงดํา)บ้านหัวเขาจีน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องวัฒนธรรมของไทยทรงดําและผลิตภัณฑ์เครื่องประดับไทย
และผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง USB Drive เป็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสํารอง โดยการ
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านช่องเสียบสายทาง USB PORT
เครื่องประดับ หมายถึง สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มผู้หญิงที่ชอบงานเครื่องประดับ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 50 ปี
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของ สินค้า และผลิตภัณฑ์สิ่งของที่ได้จากการผลิตและออกแบบ โดยผ่านกระบวนการทอด้วยมือ
หรือปักผ้าด้วยมือหรือปะผ้าจากกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของลูกค้าหรือผู้ที่สนใจต่อสินค้าของกลุ่มสตรีทอผ้า ไทยทรงดําและลูกค้า
ที่ใช้อุปกรณ์เสริมเล็กทรอนิกส์ USB Drive
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ผลการวิจัย
ตาราง 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 130 ท่าน เป็นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 20 – 50 ปี

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ

รายได้

หญิง
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
ต่ํากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

สถานภาพ
นักท่องเที่ยวและสาวออฟฟิต (จํานวน 130 คน)
ความถี่(คน)
ร้อยละ
130
100
37
28
49
37
48
35
24
18
81
61
28
21
9
7
30
23
55
41
32
24
7
5
2
1
39
29
64
47
30
22

จากข้อมูลที่ได้รวบรวมพบว่าลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 130 ท่าน เป็นเพศหญิง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 31– 40 ปี ร้อยละ 37 มีจํานวนใกล้เคียงกันกับอายุตั้งแต่ 41 – 50 ปี ที่ร้อยละ 35 และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีส่วน
ใหญ่ที่ร้อยละ 61และรองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรีที่ร้อยละ21 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ41 และอาชีพที่
รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัวที่ร้อยละ 24 โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001–30,000 บาท อยู่ที่ร้อยละ47 ซึ่งรายได้รองลงมามากกว่า
30,000 บาท ร้อยละ 22
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับในรูปแบบของสร้อย
ข้อมือ
USB Drive ในรูปแบบสร้อยข้อมือ
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น S.D. แปลความ
ด้านความเป็นไทยทรงดํา
1. อัตลักษณ์ความเป็นไทยทรงดํา มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
4.18
0.57
มาก
ไทยทรงดํา บ่งบอกถึงความเป็นไทยทรงดํา
ด้านประโยชน์ใช้สอย
4.23
0.65
มาก
2. ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปใช้งานได้
3. ผลิตภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก
4.25
0.67
มาก
4. ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการได้
4.12
0.64
มาก
5. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
4.14
0.67
มาก
ด้านความสวยงาม
4.16
0.65
มาก
6. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทรงดํา
7. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ เกิดความชื่นชม
4.19
0.58
มาก
และความพึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์
8. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นเครื่องประดับ
4.38
0.56
มาก
9. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์
4.00
0.78
มาก
รวม
4.18
0.07
มาก
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร วบรวมพบว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบอุ ป กรณ์ เ สริ ม
อิเล็กทรอนิกส์(USB Drive)ที่เป็นเครื่องประดับในรูปแบบของสร้อยข้อมือ พบว่า มีความพึงพอใจใน (USB Drive)ในรูปแบบของสร้อย
ข้อมือมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย (X = 4.18) โดยมีความพึงพอใจในด้าน “การออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเครื่องประดับ”มาก
ที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย ( X =4.18) เนื่องจากมีการออกแบบ USB Drive ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสร้อยข้อมือที่เป็น
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (USB Drive)ที่เป็นเครื่องประดับใน
รูปแบบของสร้อยคอ
USB Drive ในรูปแบบสร้อยคอ
ค่าเฉลี่ย
S.D. แปลความ
ความคิดเห็น

รายละเอียด
ด้านความเป็นไทยทรงดํา
1. อัตลักษณ์ความเป็นไทยทรงดํา มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไทยทรงดํา
บ่งบอกถึงความเป็นไทยทรงดํา
ด้านประโยชน์ใช้สอย
2. ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปใช้งานได้
3. ผลิตภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก
4. ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการได้
5. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
ด้านความสวยงาม
6. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทรงดํา
7. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ เกิดความชื่นชม และความ
พึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์
8. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นเครื่องประดับ
9. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์
รวม

4.15

0.61

มาก

4.07

0.65

มาก

4.06
3.84
3.08
4.18

0.70
0.72
0.67
0.61

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

4.18

0.59

มาก

4.38
3.87
4.09

0.56
0.73
0.06

มาก
มาก
มาก

จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร วบรวมพบว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบอุ ป กรณ์ เ สริ ม
อิเล็กทรอนิกส์(USB Drive)ที่เป็นเครื่องประดับในรูปแบบของสร้อยคอ พบว่า มีความพึงพอใจใน (USB Drive)ในรูปแบบของสร้อยคอ
เป็นอันดับที่สอง ด้วยค่าเฉลี่ย(X = 4.09) โดยมีความพึงพอใจในด้าน “การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นเครื่องประดับ” มาก
ที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย ( X = 4.38) เนื่องจากมีการออกแบบ USB Drive ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสร้อยข้อมือที่เป็นเครื่องประดับ
ส่วนด้านประโยชน์ใช้สอย“ผลิตภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก”มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย ( X = 4.25) ให้ความรู้สึกว่ามีขนาดที่เหมาะสม
เมื่อสวมใส่และสามารถถอด (USB Drive) มาใช้งานได้สะดวก
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (USB Drive) ที่เป็นเครื่องประดับใน
รูปแบบของแหวน
USB Drive ในรูปแบบแหวน
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น S.D. แปลความ

รายละเอียด
ด้านความเป็นไทยทรงดํา
1. อัตลักษณ์ความเป็นไทยทรงดํา มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไทย
ทรงดํา บ่งบอกถึงความเป็นไทยทรงดํา
ด้านประโยชน์ใช้สอย
2. ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปใช้งานได้
3. ผลิตภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก
4. ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการได้
5. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
ด้านความสวยงาม
6. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทรงดํา
7. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ เกิดความชื่นชม และ
ความพึงพอใจใน ผลิตภัณฑ์
8. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นเครื่องประดับ
9. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์
รวม

4.09

0.60

มาก

4.02

0.69

มาก

4.00
3.92
3.95
4.04

0.73
0.74
0.67
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

4.08

0.64

มาก

4.32
4.96
4.04

0.54
0.73
0.06

มาก
มาก
มาก

จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร วบรวมพบว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบอุ ป กรณ์ เ สริ ม
อิเล็กทรอนิกส์(USB Drive)ที่เป็นเครื่องประดับในรูปแบบของแหวน พบว่า มีความพึงพอใจใน (USB Drive)ในรูปแบบของสร้อยคอ
เป็นอันดับสุดท้าย ด้วยค่าเฉลี่ย ( X = 4.04) โดยมีความพึงพอใจในด้าน“การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์” มากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย( X = 4.96) เนื่องจากมีการออกแบบ USB Drive ในรูปแบบเครื่องประดับได้เหมาะสมและมี
ความเป็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้มากที่สุด ส่วนด้านประโยชน์ใช้สอย “ผลิตภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก” มากที่สุด ด้วย
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.00) ให้ความรู้สึกว่ามีขนาดที่เหมาะสมกับนิ้วมือเมื่อสวมใส่
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ตาราง 5 ตารางแสดงความต้องการนําผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (USB Drive) ที่เป็นเครื่องประดับไปใช้งานของ
กลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบ

ความถี่

USB Drive รูปแบบสร้อยข้อมือ
USB Drive รูปแบบสร้อยคอ
USB Drive รูปแบบสร้อยแหวน
ครบชุด

34
22
21
58

ร้อยละ
25
16
16
43

จากข้อมูลที่ได้รวบรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (USB Drive) ที่เป็นเครื่องประดับใน
รูปแบบสร้อยข้อมือมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องและสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยทรงดําได้มากที่สุด โดยได้ออกแบบให้มีความเหมาะสม
ทางด้านประโยชน์ใช้สอยและสามารถนําไปใช้งานได้ในชีวิตประจําวัน โดยมีค่าความถี่ 34 และมีสัดส่วนร้อยละ 25 ส่วนรองลงมาคือ
สร้อยคอที่มีค่าความถี่ 22 และมีสัดส่วนร้อยละ 16 และสุดท้าย คือ แหวน ที่มีค่าความถี่ 21 และมีสัดส่วนร้อยละ 16

ผลการวิจัยทําการสรุปผลการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยได้ ดังนี้
ข้อมูลด้านอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ คุณสมบัติของยูเอสบีไดร์ (USB Drive)
พบว่า ยูเอสบีไดร์ (USB Drive) เป็นหน่วยความจําที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานได้กับ
USB 1.1และ USB 2.2 โดยทําหน้าที่เหมือนจานบันทึกแบบแข็ง หรือที่เรียกว่าฮาร์ดดิสก์ (Hart Disk) ขนาดเล็ก ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายข้อมูลในปริมาณมากได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากมีขนาดที่เล็กทําให้ใส่กระเป๋าเสื้อหรือสายคล้องคอได้ เมื่อจะใช้
งานก็เพียงเสียบลงในพอร์ต USB ก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ ทั้งนี้ USB มีขนาดความจุตั้งแต่ 2GB ถึง 16GB ส่วน
ความเร็วในการอ่าน/เขียนก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับความจุ เช่น 5.5/1.0 Mb/s(เมกะบิตต่อวินาที) หรือ 15/13 Mb/s และจาก
การลงพื้นที่สอบถามจากผู้หญิง ทั้งหมดจํานวน 60 คน ซึ่งปรากฏว่าผู้หญิงมีความนิยมใช้อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจําวัน
ที่เป็นUSB Drive ร้อยละ 65 และ มีความจําเป็นต่อการทํางานในชีวิตประจําวันมากที่สุด
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ ด้านวัฒนธรรม มีการนับถือประเพณีอย่าง
เคร่งครัดและสืบทอดกันมา ส่วนมากจะเกี่ยวกับความรักในด้านต่างๆ มีประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผี ในขณะเดียวกัน
ก็รับ การผสมผสานวัฒนธรรมจากของไทย เช่น สงกรานต์ การบวช การทําบุญวันสําคัญทางศาสนา จากการสัมภาษณ์และการ
รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารทางของลายผ้าไทยทรงดํา พบว่า ผ้าทอลายแตงโม เป็นผ้าที่มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมมากที่สุดใน
ชาวไทยทรงดํา มักจะใส่กับเสื้อฮี และผ้าทอลายแตงโมยังมีความหมายที่แสดงถึงความรัก ความพลัดพราก ความกตัญญู และบรรพ
บุรุษได้อย่างชัดเจน
ข้อมูลเครื่องประดับ สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ เครื่องประดับ ก็ มีความสําคัญกับกลุ่มไทยทรงดํา เพราะ
นอกจากใช้สวมใส่แล้ว การใส่เครื่องประดับของไทยทรงดํายังสามารถบอกถึงอายุ เพศด้วย ดังนั้น เครื่องของชาวไทยทรงดําก็มี
ความสําคัญกับชีวิตประจําและบวกกับแนวโน้มทางด้านการตลาดถึงความต้องการของเครื่องประดับในปัจจุบันก็มีความต้องการสูง
จากการลงพื้นที่สอบถามจากผู้หญิง ซึ่งปรากฏว่าผู้หญิงมีความนิยมสวมใส่เรื่องประดับในการทํางานในชีวิตที่เป็นสร้อยคอ ร้อยละ 45
และสร้อยข้อมือ ร้อยละ 13
จากการใช้แบบสอบถามถึงแนวทางความเป็นไปได้ต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ท่าน
ถึงพบว่า มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกเท่ เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า แบบร่างของผู้หญิงที่มีบุคลิกหวานกับ
ผู้หญิงที่มีบุคลิกเซ็กซี่นั้น ตัวแบบมีความคลายกับชาวเขาเผ่าพันธุ์อื่นๆทั่วไป ซึ่งแบบยังไม่เป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะและแตกต่างจาก
เผ่าพันธุ์อื่นๆ ดังนั้นผลการสอบถามผู้เชี่ยวชาญจึงให้ข้อเสนอที่ว่า ผ้าลายแตงโมนั้น สามารถพัฒนาแบบได้มากกว่าลายผ้าแบบอื่นๆ
และตัวลายผ้านั้นก็มีลักษณะที่ให้ความรู้สึกเหมือนสาวบุคลิกเท่อีกด้วยและจากการใช้แบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
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ต้นแบบ โดยถามผู้หญิง จํานวน 130 ท่าน ถึงพบว่ามีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งชุดอยู่ที่ร้อยละ43 โดยสามารถแยกได้เป็น
ที่เป็นสร้อยข้อมือ ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดมากที่สุดร้อยละ 25 ส่วนสร้อยคอกับแหวนอยู่ที่ร้อยละ 16

อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลด้านอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดความเชื่อของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา เป็นการนํา
แนวคิดความเชื่อของวัฒนธรรมและลายผ้าไทยทรงดํา คือ ลายแตงโมของชาวไทยทรงดํามาผสมผสานกับอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์
คือUSB Drive โดยผู้วิจัยได้ดึงเอา ความหมาย อัตลักษณ์ในด้านต่าง ๆของลายผ้าแตงโม (ซึ่งเป็นที่นิยมสวมใส่ในชีวิตประจําวันของผู้
หญิงไทยทรงดํา) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในด้านอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
เครื่องประดับ โดยผู้วิจัยนําเอาหลักการ FunctionของUSB Drive และคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ มาออกแบบที่เหมาะสมโดยให้อยู่ใน
รูปเครื่องประดับ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
การอภิปราย จากการวิจัยเรื่องนี้พบว่า ผลการวิจัยเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ด้านเครื่องประดับ ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา สุวรรณพงษ์.“การศึกษาและพัฒนาชุดเครื่องประดับ
จากประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงดํา” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557. ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับเหตุผลและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย ในเรื่องการนําเอา
เอกลักษณ์ของไทยทรงดํา คือการใช้สีดํามาทําเครื่องประดับ เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยทรงดํา ในเรื่องรูปทรงที่นํามามาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นํารูปทรงที่เรียบง่ายคือรูปทรงเลขาคณิต มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ เครื่องประดับ ที่แสดงถึงการใช้ชีวิตที่
เรียบ ส่วนด้านความขัดแย้ง ในเรื่องรูปทรงเลขาคณิตที่มีเหลี่ยมมุมแหลม(มัณฑนา สุวรรณพงษ์) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และใช้เหตุว่า
เหลี่ยมมุมแหลม ซึ่งเมื่อผู้บริโภคได้สวมใส่จะเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ที่สวมใส่ เพราะมุมเหลี่ยมแหลมของเครื่องประดับอาจจะขูด
ขีด เกี่ยวกับผิวหนังและเสื้อผ้าได้ ผู้วิจัยจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เป็นรูปทรงเลขาคณิต(วงกลม)เป็นส่วนใหญ่ เพื่อความ
ปลอดภัยเวลาสวมใสและใช้งาน
ด้ า นอุ ป กรณ์ เสริม อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้ มีค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ วิชิต การพัน ทา,“การศึก ษาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557. ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับเหตุผลและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย ในเรื่องการนําเอา
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ คือ USB Drive มาออกแบบร่วมกับเครื่องประดับ โดยเครื่องประดับที่เป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ และ
แหวน ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นและมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันและสามารถนํามาใช้งานได้จริง
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเดช โตมาตร์, “แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางการจัดจําหน่ายผ้าทอชาวไทยทรงดํา บ้านสะแกรายร่มเย็น ตําบลดอนยางหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”(ค้นคว้า
อิสระ) สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553 ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับเหตุผลและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย ใน
เรื่องการนําเอาช่องทางการจัดจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ไทยทรงดํา โดยได้มีการวิเคราะห์และหาสาเหตุเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการมากกว่าเดิมและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายให้มากกว่าเดิม
ประโยชน์ที่ได้รับมาจากงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งได้ประโยชน์จากงานวิจัย ดังนี้
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยถึงวัตถุประสงค์ที่ 1 : เพื่อศึกษาข้อมูลหาอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนํามาใช้
ประกอบกับเครื่องประดับ โดยเครื่องประดับจะใช้แนวคิดความเชื่อของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดําจังหวัดราชบุรี ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ
จากการวิจัยนี้ คือได้เห็นถึงคุณค่าและความรู้ในเรื่องความสําคัญของวัฒนธรรมไทยทรงดํา และได้นําความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้านต่างๆ เพื่อมาหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (USB Drive) โดยให้อยู่ใน
รูปแบบของเครื่องประดับของผู้หญิง ซึ่งสามารถสะท้อนให้กลุ่มวันรุ่น วัยทํางานได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยทรงดํา นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบและพัฒนานี้ ยังสามารถเพิ่มราย และเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยถึงวัตถุประสงค์ที่ 2 : เพื่อออกแบบและพัฒนาทางอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
เครื่องประดับของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดําจังหวัดราชบุรี ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้ คือ ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการคิดและวิเคราะห์ด้วยเหตุผลถึงความหมายและความเชื่อของลวดลายผ้ารวมถึงการนําเรื่อง
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ความหมายของสีที่กลุ่มไทยทรงดํานั้นเชื่อ โดยนํามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของตลาดไทยในปัจจุบันได้
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยถึงวัตถุประสงค์ที่ 3 : เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํา ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้ คือ ได้ทราบถึงความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากแนวคิดการดํารงชีวิตของไทยทรงดํา ว่ามีต้องการและเป็นที่สนใจ
ของผู้บริโภคในกลุ่มเครื่องประดับและกลุ่มที่ใช้(USB Drive)ได้ในระดับมากน้อยเพียงใด และจากผลการสอบถามในด้านความพึง
พอใจผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบนี้ ไ ด้ โดยมี ผ ลสรุ ป ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาและการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ เ สริ ม
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับ โดยนําแนวคิดความเชื่อจากวัฒนธรรมไทยทรงดํา ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ “มาก”

ข้อเสนอแนะ
1.แนวคิดวัฒนธรรม ความหมายของสีและความหมายของลายผ้าของไทยทรงดํา ซึ่งสามารถนําออกแบบเครื่องประดับและ
USB Drive ได้ตามกระแสและความนิยม
2.สามารถออกแบบให้สามารถใส่ได้ทั้งเซท และสามารถสวมใส่ได้หลากหลายบุคลิก
3.สามารถออกแบบให้มีการเพิ่มและการใช้วัสดุอื่น เช่น แร่ หิน พลาสติก ไม้ ผ้า
4.สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และเภทอื่นๆได้

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษาด้านวัสดุอื่นๆ ที่เป็นด้านอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่มีความเหมาะสมและใช้ร่วมกับเครื่องประดับ
ของไทยทรงดํา เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องประดับ
2. ควรมีก ารศึก ษาผลความพึง พอใจ เพื่ อเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาผลิต ภั ณฑ์อื่น ๆ ที่ น อกเหนื อจากเครื่องประดั บและ
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยทรงดํา
3. นําหลักการของการวิจัยในครั้งนี้ ไปศึกษากับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนเสริมสร้างการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะ
เกษ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร จังหวัดศรีสะเกษ สําหรับเป็นข้อมูลในการออกแบบบท
เนื้อเรื่อง เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร ของนักเรียน
และนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อประเมินผลการรับรู้ด้านวัฒนธรรม จากหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิจัยแบบผสมผสานรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าหนังสือการ์ตูน
เรื่องศรีพฤทเธศวร ได้แต่งบทจากข้อมูลที่ได้จากบันทึกภาษาขอมที่ได้จารึกไว้ที่กรอบประตูระเบียงคต ปราสาทสระกําแพงใหญ่ วัด
สระกําแพงใหญ่ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการ์ตูน SD 5ส่วน หรือ Super Deformation สัดส่วน 5 ส่วน ซึ่งเป็น
รูปแบบการผสมผสานระหว่างการ์ตูนตัดทอนและการ์ตูนแนวเสมือนจริง ซึ่งได้จากผลการสํารวจความต้องการของกลุ่มทดลอง การ
ตัดเส้นได้ใช้เส้นที่มีน้ําหนักเบา เข้ม แตกต่างกันตามจังหวะของแสงและเงาของภาพ เพื่อสร้างอารมณ์ และความสวยงามให้กับเส้น
การ์ตูนการลงสีได้ใช้สีในลักษณะคู่สีตรงกันข้ามในบริเวณเป็นเป็นจุดเน้น เพื่อสร้างความสนใจ และนําสายตาผู้อ่าน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวย่างมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะ
จังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรก่อนการทดลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย รายข้อมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุข
ปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรก่อนการทดลองในข้อ “สระน้ําศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ผู้อาบกินมีสุขภาพพลานามัยดี” มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด กลุ่มตัวย่างมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรหลังการทดลองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ รายข้อมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรหลังการทดลองในข้อ “ปีมหาศักราช
959 หรือปี พ.ศ. 1580 อาณาจักรขอม เป็นอาณาจักรที่ทรงอิทธิพล”มีค่าเฉลี่ยสูงสุด กลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการ
ออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านเนื้อหาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากรายข้อ“หนังสือสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ด้านวัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความเหมาะสมและความงามของ
ภาพ กลุ่มตัวอย่างมี่ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายข้อ “ความเหมาะสมของสีที่ใช้ในการนําเสนอ”และ“ขอบเขตของ
เนื้อหาในการนําเสนอ”มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างมี่ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากรายข้อ“ความน่าสนใจของ
หนังสือการ์ตูน”มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยยู่ในระดับมากรายด้านด้านประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูน
ในด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด จากการทดลองใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวร พบว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ประเภทมุขปาฐะหลังการทดลองด้วยการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการรับรู้ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : หนังสือการ์ตูน วัฒนธรรม ศรีสะเกษ การรับรู้ ศรีพฤทเธศวร การออกแบบ
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ABSTRACT
This research, “designing and developing cartoon for enhancing oral cultural awareness of Sisaket
Province”, aims to study about the oral culture of Sripluettasaun, Sisaket, in order to keep record of the story
to use them in designing and developing cartoon for enhancing oral cultural awareness of Sisaket Province for
Sisaket high school and university students. In addition, this research aims to assess the cultural awareness from
Sripluettasaun cartoon. Researcher uses mixed-method in this study consisted of qualitative, survey, and
document study. In conclusion, Sripluettasauncomic was created after Khmer document from the engravement
in the door way of Srakampangyai castle, in Srakampangyai, Utumporn District, Sisaket Province. The cartoon
was in 5SD or 5 Super Deformation which is the combination of retrenched cartoon and realistic cartoon.This is
from the survey of the needs of the sample group.The microscopy using a lightweight intensity vary according
to the rhythm of light and shadows of the images. In order to create a feeeling and beauty of the comic
strip.This comic use the contrast color to generate interest in readers' eyes.Most of the respondents were
female who study in high school and undergraduate. The samples are perceived oral culture of Sripluettasaun,
Sisaket in low level before they received the treatment. The highest average of the issue was “divine Pool help
us have a good health. The samples are perceived oral culture of Sripluettasaun, Sisaket, better. From the issue
of perception of oral culture of Sripluettasaun, Sisaket, “Mahasakarat 959 or Putasakarat 1580,Khmer Empire was
a powerful empire” has a highest average. The samples were satisfied with the quality design of the comics
Sripluettasaun. In the issue of “the suitability of the colors used in the present "and" the scope of the content”
was in high level average. The samples were satisfied with the efficiency of the comic. In the issue “an
interesting aspect of the comic book” was high level average, the samples were satisfied with this.The efficiency
of comic books in terms of efficiency has the highest average. The result of the research was; the average
perception of oral culture after received treatment was a higher than average pre-test recognition statistically
significant at the 0.05 level. Moreover, hypothesis viewed the satisfaction with the content correlated with
perceived cultural significance at the 0.05 level.

บทนํา
การ์ตูนไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 โดยพัฒนาขึ้นพร้อมๆกับการ์ตูนญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน การ์ตูนไทยเริ่มขึ้นจากหนังสือ
การ์ตูนเล่มละ 5 สตางค์ไปจนถึงการ์ตูนเล่มละ 1บาท จากนั้นก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน (จุลศักดิ์ อมรเวช, 2544: 283-284)
ปัจจุบันการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลกับผู้อ่านเป็นอย่างมากในประเทศไทยและยังมีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยจากการนําเข้า
ของการ์ตูนญี่ปุ่น ทําให้นักอ่านการ์ตูนทั้งหลายหันมาสนใจการ์ตูนญี่ปุ่นมากกว่าการ์ตูนที่เขียนโดยคนไทย ทั้งๆที่เริ่มต้นพัฒนาพร้อม
กัน แต่ประเทศไทยกลับต้องซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนจากญี่ปุ่น เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆประการ โดยเฉพาะประเทศไทยขาดการส่งเสริมด้าน
การ์ตูน โดยทราบได้จากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของพันทิพย์ ฟูเดช เรื่อง“การพัฒนาภาพยนตร์ไทยทางโทรทัศน์สู่ความเป็นสากล”
พบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาภาพยนตร์การ์ตูนไทยสู่ความเป็นสากลประกอบด้วย เงินทุน เทคโนโลยี บุคลากร การขยาย
ช่องทางการตลาด นโยบายภาครัฐ สถานีโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม จากเหตุผลที่ทําให้การ์ตูนไทย
ขาดการส่งเสริมนี้ จึงทําให้มีนักเขียนการ์ตูนอยู่น้อยมาก ดังนั้นผลผลิตที่ออกมาจึงมีปริมาณน้อยตามไปด้วย
การ์ตูนไทยมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งในเรื่อง ประเด็นของการครอบงําทางวัฒนธรรมเนื่องจากการ์ตูนญี่ปุ่นเป็น
การ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งหากมองความนิยมจากมูลค่าทางเศรษฐกิจนับเฉพาะมูลค่าในประเทศไทยปีพ.ศ.
2553 พบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจของการ์ตูนในประเทศไทยมีสูงถึงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยส่วนแบ่งการ์ตูนไทยอยู่ที่ร้อย
ละ 5-7 ส่วนอีกร้อยละ 90 จะเป็นกลุ่มการ์ตูนญี่ปุ่น ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มการ์ตูนจากประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลี ฮ่องกง เป็นต้น
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(วชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล, 2553) จากมูลค่าทางเศรษฐกิจข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าการ์ตูนญี่ปุ่นได้รับความนิยมจากคนไทยมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในการสํารวจผู้บริโภคการ์ตูนทุกครั้งที่พบว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคคนไทยนิยมอ่านหรือเปิดชมการ์ตูน
ญี่ปุ่นมากเป็นอันดับแรก และเมื่อสื่อการ์ตูนสามารถทําหน้าที่เป็นเครื่องมือของการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่สังคมอื่นๆ
ได้ โดยเฉพาะเมื่อปริมาณการชมหรือการบริโภคมีอย่างสูงก็ย่อมส่งผลให้การ์ตูนญี่ปุ่นมีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมต่อคนไทยได้เป็น
อย่างมาก เช่น แบบแผนของการแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม การกิน การแสดงออกทางใบหน้าและท่าทาง กิจกรรมการละเล่น สื่อที่
บริโภค ความเชื่อและค่านิยมของเด็กปัจจุบันที่เลียนแบบประเทศญี่ปุ่น ล้วนแล้วแต่ได้ซึมซับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การ
แต่งกายและบุคลิกภาพจากตัวละครในการ์ตูนนั้นๆ (จุลศักดิ์ อมรเวช, 2544) ซึ่งเป็นสาเหตุให้วัฒนธรรมของญี่ปุ่น และชาติอื่นๆเข้า
มามีบทบาทในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่รับสื่อการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น เพราะหนังสือการ์ตูนสามารถสื่อสารกับเด็กได้้โดยตรงโดยเด็กจะ
ค่อยๆ ซึมซับปัจจัยต่างๆ เรื่อยมา จนกลายเป็นแบบแผนและค่านิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งการ์ตูนบางเรื่อง
มีเนื้อหารุนแรง อาจจะมีผลกระทบต่่อจิตใต้้สํานึกของเด็กได้
จากเหตุผลดังกล่าว พบว่าได้้ว่า หนังสือการ์ตูนที่นําเข้าจากต่างประเทศ ไม่่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลี หรือ อเมริกา ล้วนได้
นําเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการออกแบบ และพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ์ตูน โดยนําวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
สร้า งสรรค์ผ่า นหนัง สื อการ์ตู น ทํ าให้ผลงานการ์ตู นประเทศดั งกล่าวมีความโดดเด่ นมี เอกลักษณ์ และได้ รั บความนิยมกั น อย่ าง
แพร่หลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะของ
จังหวัดศรีสะเกษและความสามารถในการถ่ายทอดและดึงดูดความสนใจของเยาวชน ของหนังสือการ์ตูน ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งใน
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการรับรู้ด้าน
วัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะให้น่าสนใจเพราะนอกจากความ สามารถในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และสามารถนําเสนอ
เนื้อหาที่ยากให้ง่ายต่อการเรียนรู้แล้วยังสามารถสร้างความสนุกให้กับคนดูได้ทุกเพศทุกวันอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะเรื่องศรีพฤทเธศวรจังหวัดศรีสะเกษ สําหรับเป็นข้อมูลในการออกแบบบทเนื้อเรื่อง
2.เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร ของ
นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ
3.เพื่อประเมินผลการรับรู้ด้านวัฒนธรรม จากหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบปัจจัยสําคัญที่สามารถนํามาใช้ในการออกแบบหนังสือการ์ตูนให้ประสบผลสําเร็จได้
2. ได้หนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวรที่มีผลต่อการรับรู้ด้านวัฒนธรรมของศรีสะเกษ
3. ได้ทราบผลการรับรู้และความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีต่อหนังสือการ์ตูน
เรื่องศรีพฤทเธศวร
4. ได้เผยแพร่หนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวรตามโรงเรียนต่างๆและแหล่งเรียนรู้สําคัญต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้
ทุกคนได้เรียนรู้ตํานานและสถานที่สําคัญของจังหวัดศรีสะเกษโดยทั่วกัน
5. ได้ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษประเภทมุขปาฐะในรูปแบบที่น่าสนใจ และมีความทันสมัยสามารถเข้าถึง
คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี สามารถเผยแพร่ไปสู่คนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ง่ายเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่กลุ่มผู้บริโภคต่อไป
6. ได้เผยแพร่ข้อค้นพบในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือการ์ตูน และสื่ออื่นๆให้มีความน่าสนใจให้
มีอัตลักษณ์วัฒนธรรม และสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะของจังหวัดศรีสะเกษให้คงอยู่และสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตของงานวิจัย
1.ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 5,451 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 10,137 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจํานวน 10,000 คน
รวมจํานวน 22,588 คน
2.กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) คือ นักเรียน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รวมทั้งหมดผู้ศึกษาจะใช้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเทียบจากตารางจํานวนประชากรของเครซี่และมอร์แกน(Krejcie& Morgan,
1970 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555หน้า 49)
3.เนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตํานานศรีพฤทเธศวรเท่านั้น เช่น เนื้อหา ความเชื่อ การแต่ง
กายในยุคขอม ปราสาทหินที่ปรากฏในตํานานเท่านั้นการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการผสมผสานรูปแบบ ซึ่งได้แก่
3.1 การวิจัยเอกสารในการสังเคราะห์องค์ความรูด้ ้านวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ทฤษฎีการวาดการ์ตูน และ
ทฤษฎีการรับรู้
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้มาจากการผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ทางด้านวัฒนธรรมจํานวน 5 ท่าน
3.3 การวิจัยเชิงสํารวจเป็นการสอบถามความคิดเห็นปัจจัยในการนําไปใช้ในการออกแบบภาพการ์ตูนของกลุ่มทดลอง
และทดสอบการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 1 การแบ่งกลุ่มและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง

จํานวนกลุ่มประชากร/คน

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง/คน

1. นักเรียนประถมศึกษา

5,451

80

2. นักเรียนมัธยมศึกษา

10,137

160

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี

10,000
25,588

160
400

รวม

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
การดําเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาโดยใช้ระยะเวลา 1ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1ระยะศึกษาและผลิตหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวร
ระยะนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขั้นพื้นฐานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการออกแบบหนังสือ
การ์ตูน ด้านการรับรู้ นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้ออกแบบและผลิตหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวรซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญในงานวิจัยชิ้น
นี้ เพื่อนําไปใช้ในการวัดการรับรู้ ของชาวศรีสะเกษ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนผู้ศึกษาได้ทําการศึกษา ออกแบบ ผลิต และทําการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานให้ออกมามีคุณภาพที่สุด โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดและสํารวจความสนใจในรูปแบบการ์ตูนจากกลุ่มทดลอง ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ มุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องศรีพฤทเธศวร การ์ตูน หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการรับรู้ จากนั้น
นํารูปแบบการ์ตูนไปสํารวจความสนใจในรูปแบบการ์ตูนจากกลุ่มทดลอง
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ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม สังเคราะห์ข้อมูลเรื่องตํานานศรีพฤทเธศวร หลักการออกแบบ การ์ตูน และ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรให้มีความสวยงามน่าสนใจ และสอดคล้องกับ
ความสนใจของชาวศรีสะเกษได้ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม จํานวน 5 ท่าน
ขั้นตอนที่ 3 เขียนบท จากข้อมูลที่ได้ทําให้สามารถสังเคราะห์ และ เรียบเรียงเป็นบทการ์ตูนได้ ซึ่งได้นําโครงสร้างหลักของ
เรื่องเล่ามาเพิ่มเติมและใส่รายละเอียดให้มีความต่อเนื่องและดูเป็นเรื่องราวที่สนุกมากยิ่งขึ้นภายใต้โครงสร้างของหลักการเขียนบท
แล้วตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมจํานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญใน
การแบ่งช่วงระยะเวลาให้มีความเหมาะสมกับช่วงอารมณ์ของการ์ตูนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดึงอารมณ์ของผู้ชมให้เกิดความ
สนใจอย่างต่อเนื่องได้ด้วย โดยได้แบ่งสัดส่วนของโครงสร้างบทไว้ดังนี้
1. แนะนํา
1 ส่วน
2. สร้างเงื่อนไข
1 ส่วน
3. สร้างวิกฤตกาล
2 ส่วน
4. จุดวิกฤตสูงสุด
1 ส่วน
5. ผลสรุป
1 ส่วน
ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญในช่วงระยะเวลาของส่วนที่ 3 คือช่วงสร้างวิกฤตกาล หรือปัญหาอุปสรรค์ให้กับตัวละครมากที่สุด
เนื่องจากเป็นส่วนที่มีความสําคัญที่สุดที่จะทําให้การ์ตูนเกิดความสนุกสนานน่าติดตาม ซึ่งถ้าในส่วนนี้มีระยะเวลาน้อยเกินไปจะทําให้
การ์ตูนสนุกไม่เต็มที่ น้ําหนักการให้ความสนุกจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ถ้าปัญหาและอุปสรรค์ของตัวละครเยอะเกินไปสัดส่วนเกิน
ครึ่งมันจะทําให้การ์ตูนอ่านแล้วเครียดและเหนื่อย หรือน่าเบื่อได้
1 ส่ วน
แนะนํา

1 ส่ วน
สร้ าง
เงื่อนไข

2ส่ วน
สร้ างวิกฤตกาล

1 ส่ วน
จุดวิกฤต
สูงสุด

1 ส่ วน
ผลสรุ ป

ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบสํารวจความสนใจรูปแบบตัวละคร Character Style โดยมีรูปแบบตัวละครที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน3รูปแบบ คือ1)รูปแบบการ์ตูนSD 3ส่วนหรือ Super Deformation สัดส่วน 3 ส่วนซึ่งจะมีสัดส่วนที่หัวค่อนข้าง
โต และตัวเล็ก รายละเอียดต่างๆ จะน้อยกว่าตัวการ์ตูนปกติ 2)รูปแบบการ์ตูนSD 5ส่วน หรือSuper Deformation สัดส่วน 5 ส่วน
ซึ่งเป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างการ์ตูนตัดทอน(SD) และการ์ตูนแนวเสมือนจริง (Real)และ 3)รูปแบบการ์ตูนReal เป็นการ์ตูนที่
เน้นความสมจริงในเรื่องของสัดส่วน และพื้นผิว มีความละเอียดสูง คล้ายกับคนจริง
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1. รู ปแบบ SD 3

2. รู ปแบบ SD 5

3. รู ปแบบ Real

ภาพ 1 ภาพแบบสํารวจความสนใจรูปแบบตัวละคร
ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบตัวละคร จากผลการสํารวจรูปแบบตัวละครทําให้ผู้ศึกษาได้แนวทางในการออกแบบตัวละคร
เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจในรูปแบบตัวละครของชาวศรีสะเกษ โดยนําเนื้อหาจากบทที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว
นํามาศึกษามาเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงเรืองราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวละครที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบตัวละคร จากนั้นได้ศึกษาการแต่งกายชาวขอม ที่ได้กล่าวถึงในตํานานศรีพฤทเธศวร
เพื่อให้สามารถนําไปสร้างสรรค์ในการออกแบบให้เกิดความสวยงาม และความแปลกใหม่ เพื่อให้งานออกแบบตัวละครมีน่าสนใจ จาก
ข้อมูลเบื้องต้นได้วิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครและทําการออกแบบเพื่อที่จะใช้ในการประกอบการทําหนังสือการ์ตูนตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญจากนั้นนําไปสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก2 มิติ ต่อไปโดยการสร้างนั้นจะต้องมีสัดส่วนรูปทรงและ
รายละเอียดของสีสันและลวดลายใกล้เคียงกับภาพแบบมากที่สุด

ภาพ 2 ภาพการประยุกต์รูปแบบการ์ตูนที่เกิดจากความสนใจของกลุ่มทดลอง
ขั้นตอนที่ 6 ออกแบบสตอรี่บอร์ดและเลเอ้าท์ หลังจากที่ได้เนื้อเรื่อง และตัวละครเสร็จแล้วผู้วิจัยได้ออกแบบสตอรี่
บอร์ดและเลาเอ้าท์ เพื่อเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยการจัดวางภาพในตําแหน่งที่น่าสนใจและมีความต่อเนื่องจากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญ
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ภาพ 3 ภาพการออกแบบสตอรี่บอร์ดและเลเอ้าท์
ขั้นตอนที่ 7 ตัดเส้นการ์ตูนและลงสีในคอมพิวเตอร์กราฟิก หลังจากได้ Story board เสร็จแล้วในขั้นตอนการวาดนี้
เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการทํามากที่สุด เพราะจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องท่าทางของตัวละครแสงเงา องค์ประกอบอื่นๆในฉาก
กราฟิกที่ใช้ในการแสดงอารมณ์ของการ์ตูนเพื่อจะได้การ์ตูนที่มีความสวยงามและน่าสนใจมากที่สุด

ภาพ 4 การตัดเส้นการ์ตูนในโปรแกรม Photoshop
ขั้นตอนที่ 8 ออกแบบหนังสือ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะได้ใช้หลักการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เข้ามาช่วยใน
การออกแบบองค์ประกอบของหนังสือให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภค ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบจํานวน 5 ท่าน
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ภาพ 5 การลงสีและออกแบบกราฟิกในโปรแกรม Photoshopให้กับหนังสือการ์ตนู เรื่องศรีพฤทเธศวร
ขั้นตอนที่ 8 นําหนังสือการ์ตูนมาทดลองกับกลุ่มทดลอง(Try out) กับกลุ่มนักเรียน

ภาพ 6 การนําหนังสือการ์ตูนมาทดลองกับกลุ่มทดลอง
ระยะที่ 2ระยะสร้างแบบสอบถามและประเมินคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะทําศึกษาทฤษฎีการรับรู้
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือสร้างเครื่องมือวิจัยตามแนวคิดหรือทฤษฎี ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะทําการร่างคําถามแบบสอบถาม
ตามแนวคิดและทฤษฎี และอ้างอิงเนื้อหาของหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรเป็นหลัก
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างแบบสอบถามว่าเป็นไปตาม
แนวคิดหรือทฤษฎีการสร้างแบบสอบถามหรือไม่ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผล จํานวน 5 ท่าน
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ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาตรวจสอบข้อคําถามแต่ละข้อว่าสอดคล้องหรือตรงและครอบคลุมตามคํานิยามหรือไม่และควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรอีก
บ้างตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลจํานวน 5 ท่าน
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแก้ไข ทําการปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญชุด
เดิมตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6 ทดลอง ทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับกลุ่มทดลอง
ขั้นตอนที่ 7 นําข้อมูลจากการทดลองไปหาคุณภาพ นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปหาคุณภาพผู้วิจัยใช้วิธีการทาง
สถิติหาคุณภาพทั้งรายข้อและทั้งฉบับเพื่อหาว่าผู้ตอบเข้าใจคําถามหรือไม่คําถามที่มีการตอบน้อยหรือไม่ตอบก็ต้องพิจารณาว่าคําถาม
ยากไปหรือไม่ ถ้ายากนํากลับไปปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 8 แก้ไขปรับปรุง ถ้าพบว่าเครื่องมือวิจัยยังมีข้อพกพร่องผู้วิจัยก็ต้องทําการปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะมี
คุณภาพตามเกณฑ์
ขั้นตอนที่ 9 เตรียมทดลองใช้ จัดเตรียมเครื่องมือวิจัยให้พร้อมที่จะนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ระยะที่ 3 ระยะวัดและประเมินผล
ผู้ ศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาเชิ ง ทดลองด้ ว ยตนเอง โดยทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา2557
สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดศรีสะเกษ มีลําดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมหนังสือ จัดเตรียมหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการกรอกข้อมูลให้กับกลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 4 แจกแบบสอบถามและหนังสือให้กับกลุ่มตัวอย่าง นําแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างได้ลงมือทํา โดย
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วเก็บรวบรวม จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร ซึ่งใช้เวลาในการอ่าน
ประมาณความยาว 20 นาที
ขั้นตอนที่ 5 ทดลอง นําแบบสอบถามแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทําแบบสอบถามโดยใช้
เวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นเก็บรวบรวม
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อหาผลของการ
รับรู้ และความพึงพอใจ ตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 7 สรุปและรายงานผลการวิจัย นําข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสรุป และรายงานผลการวิจัย ตรวจสอบ
ความถูก
ขั้นตอนที่ 8 เผยแพร่งานวิจัย เผยแพร่งานวิจัยต่อสังคม โดยส่วนของงานวิจัยที่เผยแพร่มี 2 ส่วน ดังนี้
1. บทความวิจัย นําผลของการวิจัยส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2. เผยแพร่หนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร มีแผนในการเผยแพร่ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเป็นประโยชน์สําหรับ
ประชาชนมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ห้องสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาล
- ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ห้องสมุดศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย
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สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนเสริมสร้างการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะ
เกษ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร จังหวัดศรีสะเกษ สําหรับเป็นข้อมูลในการออกแบบบท
เนื้อเรื่อง เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเภทมุขปาฐะเรื่องศรีพฤทเธศวร ของนักเรียน
และนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อประเมินผลการรับรู้ด้านวัฒนธรรม จากหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิจัยแบบผสมผสานรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสํารวจ ผู้วิจัยได้สรุปอภิปรายผลและจัดทํา
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร
พบว่า หนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร บทของการ์ตูนเรื่องนี้แต่งจากข้อมูลที่ได้จากบันทึกภาษาขอมที่ได้จารึกไว้ที่
กรอบประตูระเบียงคต ปราสาทสระกําแพงใหญ่ วัดสระกําแพงใหญ่ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะแกษ โดยได้นําข้อมูลจากจารึก
นั้นมาเขียนบท โดยได้เพิ่มเนื้อหาบางส่วนผสมเข้าไปแต่ยังคงแก่นเรื่องสําคัญไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บทเกิดความสนุกสนาน
และมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล ลักษณะรูปแบบของตัวละครในเรื่อง เป็นรูปแบบการ์ตูน SD 5 ส่วนหรือ Super
Deformation สัดส่วน 5 ส่วนซึ่งเป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างการ์ตูนตัดทอน (SD) และการ์ตูนแนวเสมือนจริง (Real) ซึ่งได้จาก
ผลการสํารวจความต้องการของกลุ่มทดลอง จํานวน 100 คน และได้นํารูปแบบการ์ตูนดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบตัวละครทั้งหมด
ในหนังสือการ์ตูน เรื่องศรีพฤทเธศวร การออกแบบฉาก ได้นําเอาความเชื่อ วิถีชีวิตประจําวัน ข้าวของเครื่องใช้ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ยุคขอม สมัยพระเจ้าวรมันที่ 1 มาร่วมใช้ในการออกแบบฉาก ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นจะสามารถบ่งบอกถึงยุคสมัย ภูมิปัญญาเฉพาะ
ท้องถิ่นได้ดี ทําให้คนดูมีความเชื่อ และหลงใหลไปกับบรรยากาศในการ์ตูน ในหนังสือการ์ตูนฉบับนี้ได้ออกแบบสตอรี่บอร์ดและวาง
เลย์เอ้าท์ เช่น กรอบภาพ ลักษณะของภาพ ทิศทางภาพ ตําแหน่งที่จะวางข้อความหรือกราฟิกอื่นๆ ไว้ให้มีความสมบูรณ์ การตัดเส้น
และลงสีให้การ์ตูนได้ใช้โปรแกรมกราฟิกในการตัดเส้นและลงสี การตัดเส้นได้ใช้เส้นที่มีน้ําหนักเบา เข้ม แตกต่างกันตามจังหวะของ
แสงและเงาของภาพ เพื่อสร้างอารมณ์ และความสวยงามให้กับเส้นการ์ตูน การลงสีได้ใช้สีในลักษณะตรงกันข้ามในบริเวณเป็นจุดเน้น
ความสนใจเช่นภาพส่วนใหญ่ใช้สีวรรณะเย็นประมาณ 80% ของพื้นที่แต่ตรงบริเวณที่ต้องการใช้เป็นจุดแห่งความสนใจอาจใช้สี
วรรณะร้อนประมาณ 20%ของพื้นที่ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดความน่าสนใจ และเกิดการรับรู้ได้เร็วขึ้น การใช้ตัวอักษร ผู้วิจัยได้
ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ธรรมดาเพราะมีความเหมาะสําหรับใช้พิมพ์เนื้อเรื่องทั้งหมดของสิ่งพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้อ่านง่ายอีกด้วย
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัด ศรีสะเกษเรื่องศรีพฤท
เธศวร
พบว่ากลุ่มตัวย่างมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรก่อนการทดลองโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง
ศรีพฤทเธศวรก่อนการทดลองในข้อ “สระน้ําศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ผู้อาบกินมีสุขภาพพลานามัยดี” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =4.28) รองลงมา
“ศรีสุกรรมากําสเตงงิเข้าเฝ้าพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยได้นํา ไตภัทระ ซึ่งเป็นบุตรี ไปถวายเพื่อเป็นข้าบาทบริจาริกา แก่พระเจ้าสุ
ริยวรมันที่ 1”(X = 4.13) และข้อ “เมืองกุรุเกษตร ซึ่งมีศรีสุกรรมากําเสตงงิ เป็นเจ้าเมือง มีชื่อเดิมว่า เมืองวิเภทะ” (X = 3.72)
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
กลุ่มตัวย่างมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่องศรีพฤทเธศวรหลังการทดลองโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.10) รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง
ศรีพฤทเธศวรหลังการทดลองในข้อ“ปีมหาศักราช 959 หรือปี พ.ศ. 1580 อาณาจักรขอม เป็นอาณาจักรที่ทรงอิทธิพล” มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (X = 4.25) รองลงมา “อาณาจักรขอมในปี ปี พ.ศ. 1580 กษัตริย์ผู้ครองนคร มีนามว่า พระบาทกมรเตงกันดวนอัญศรีสุริยะ
วรมันเทวะ หรือ พระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 1”(X = 4.19) และข้อ“กัมรเดงชคตศรีพฤทเธศวร เป็นชื่อเรียกเดิมของปราสาทหินสระ
กําแพงใหญ่”(X = 3.89) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
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ตอนที่ 3สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวร
พบว่า กลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านเนื้อหาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.75) รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านเนื้อหาในข้อ
“หนังสือสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อให้เกิดการรับรู้ด้านวัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร” มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (X = 4.33) รองลงมา “ความสอดคล้องของเนื้อหากับภาพประกอบ”(X = 3.93) และข้อ “การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
การถ่ายทอดเนื้อหา” (X = 3.61) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
กลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านความเหมาะสม และความงามของ
ภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.77) รายข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธ
ศวรด้านความเหมาะสม และความงามของภาพ ในข้อ “ความเหมาะสมของสีที่ใช้ในการนําเสนอ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับข้อ
“ขอบเขตของเนื้อหาในการนําเสนอ” (X = 3.93) รองลงมา ข้อ“ความกลมกลืนของภาพ” เท่ากับข้อ “ท่าทางการแสดงออกของ
ตัวละคร” (X = 3.92) และข้อ “ความน่าสนใจของภาพ” (X = 3.40) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
กลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.85) รายข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้าน
ประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนในข้อ “ความน่าสนใจของหนังสือการ์ตูน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.96) รองลงมา ข้อ“หนังสือการ์ตูน
สามารถสร้างแรงจูงใจต่อผู้อ่าน” เท่ากับข้อ “หนังสือการ์ตูนสามารถทําให้ผู้อ่านคล้อยตาม” (X = 3.93) และข้อ “หนังสือการ์ตูน
สามารถทําให้ผู้ชมเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการนําเสนอ” (X = 3.58) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
กลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรโดยรวมเฉลี่ยยู่ในระดับมาก ( X =3.82)
รายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูน
ในด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.85) รองลงมา ด้านความเหมาะสม และความงามของภาพ (X = 3.77) และด้าน
เนื้อหา (X = 3.75) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
สรุปผลการทดลองใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรพบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเภทมุขปาฐะหลัง
การทดลองด้วยการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการรับรู้ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า ความพึ ง พอใจด้ า นเนื้ อ หามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.579 ความพึงพอใจด้านความเหมาะสม และความงามของภาพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้าน
วัฒนธรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.512 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.511 ความพึง
พอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.511

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรได้แต่งบทจากข้อมูลที่ได้จากบันทึกภาษาขอมของที่ได้จารึกไว้ที่กรอบ
ประตูระเบียงคตปราสาทสระกําแพงใหญ่วัดสระกําแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะแกษรูปแบบการ์ตูนSD 5ส่วนหรือSuper
Deformation สัดส่วน 5 ส่วนซึ่งเป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างการ์ตูนตัดทอนและการ์ตูนแนวเสมือนจริงซึ่งได้จากผลการสํารวจ
ความต้องการของกลุ่มทดลองการตัดเส้นได้ใช้เส้นที่มีน้ําหนักเบาเข้มแตกต่างกันตามจังหวะของแสงและเงาของภาพเพื่อสร้างอารมณ์
และความสวยงามให้กับเส้นการ์ตูนการลงสีได้ใช้สีในลักษณะคู่สีตรงกันข้ามในบริเวณเป็นเป็นจุดเน้นเพื่อสร้างความสนใจและนํา
สายตาผู้อ่านกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีกลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจ
คุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านความเหมาะสมและความงามของภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากรายข้อ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวร ด้านความเหมาะสมและความงามของภาพ ส่วน
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ความเหมาะสมของสีที่ใช้ในการนําเสนอ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งเท่ากับขอบเขตของเนื้อหาในการนําเสนอ” โดยมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2535 : 39) ที่ได้ทําการสํารวจเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนยอดนิยมพบว่าเกณฑ์ในการเลือกหนังสือ
การ์ตูนดูจากปกและเนื้อกระดาษดูจากของแถมและรางวัลอัตราการซื้อ / เดือน มากที่สุด50-150 บาทต่อเดือน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนวลทิพย์ ปริญชาญกมล (2538) ที่ได้ศึกษาถึงความต้องการและความสนใจด้านรูปแบบหนังสือการ์ตูนของเด็กไทยศึกษา
เชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร และเด็กในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสอง นิยม
การจัดรูปเล่มแนวตั้งมากที่สุดและต้องการให้การ์ตูนมีขนาดเล็กเป็นภาพสีที่มีการวาดภาพเหมือนจริงรวมทั้งชอบตัวหนังสือแบบ
ตัวพิมพ์ชัดเจนมากที่สุดทั้งนี้เป็นเพราะว่าหน้าปกของหนังสือเป็นสิ่งที่ผู้อ่านได้เห็นเป็นอันดับแรกและเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาผู้อ่านใน
การอ่านหนังสือการ์ตูนแต่ละเล่มได้ หากหน้าปกไม่หน้าสนใจ แม้ว่าจะมีเนื้อหาดีเพียงใด อาจจะไม่สามารถดึงดูดผู้อ่านให้อ่านหนังสือ
การ์ตูนได้
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านเนื้อหาโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านเนื้อหาในข้อ
“หนังสือสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อให้เกิดการรับรู้ด้านวัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษประเภทมุขปาฐะ เรื่องศรีพฤทเธศวร และความ
สอดคล้องของเนื้อหากับภาพประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐพงศ์ พิสิฐสุขสิริ (2552) ได้กล่าวถึงการทํางานร่วมระหว่างภาพ
กับภาษาในหนังสือภาพประกอบสําหรับเยาวชนเพื่อการออกแบบแอนิเมชันพบว่าภาพประกอบเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่ง
สําหรับสื่อสิ่งพิมพ์เนื่องด้วยที่ผ่านๆมานั้นภาพประกอบมีบทบาทในหนังสือประเภทต่างๆเรื่องนั้นจะมีชีวิตชีวาและมีความหมายก็
ต่อเมื่อมีภาพประกอบที่ดีเพราะภาพประกอบทํางานร่วมส่งเสริมสนับสนุนหรือบางครั้งสร้างเนื้อหาที่เกินเลยจากตัวอักษรแตกต่างจาก
หนังสือการ์ตูนช่องที่ภาพจะทํางานเป็นหลักและให้ตัวอักษรทําหน้าที่สนับสนุนงานออกแบบแอนิเมชันที่สามารถสื่อสารกับคนดูได้ดี
นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้วิธีการเล่าเรื่องที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนทําให้ผู้ดูนั้นรับรู้ได้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับภาพประกอบซึ่งเป็น
องค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์เนื่องด้วยที่ผ่านๆมานั้นภาพประกอบมีความสําคัญมากมีบทบาทในหนังสือประเภท
ต่างๆเนื้อเรื่องจะมีชีวิตชีวาและมีความหมายก็ต่อเมื่อมีภาพประกอบที่ดีเพราะภาพประกอบทํางานร่วมส่งเสริมสนับสนุนหรือบางครั้ง
สร้างเนื้อหาที่เกินเลยจากตัวอักษรแตกต่างจากหนังสือการ์ตูนช่องที่ภาพจะทํางานเป็นหลักและให้ตัวอักษรทําหน้าที่สนับสนุนผล
การศึกษาพบว่าวิธีการที่นํามาใช้ในการทํางานของภาพคือการใช้ภาพแสดงรายละเอียดเป็นวิธีที่นํามาใช้มากที่สุดซึ่งเป็นการนําเสนอ
ความเป็นไปของตัวเนื้อเรื่องจึงทําให้เกิดความเข้าใจของตัวเนื้อหาได้ชัดเจนเป็นวิธีการที่ทําให้เข้าใจภาพได้ง่ายในส่วนของลักษณะการ
ทํางานของตัวอักษรวิธีที่นํามาใช้มากที่สุดคือการเสริมความหมายของภาพจะทําให้สามารถเข้าใจในส่วนของภาพได้ง่ายเป็นการ
ทํางานร่วมกันอย่างดีระหว่างการแสดงรายละเอียดและการเสริมความหมายของภาพซึ่งเป็นการทํางานของภาพและภาษาที่จะทําให้
เข้าถึงอารมณ์ของตัวเนื้อเรื่องได้ดีที่สุดและทําให้เกิดอรรถรสในการอ่านเปรียบเสมือนการชมภาพยนตร์จากงานออกแบบแอนิเมชัน
ประกอบเพลงที่สามารถสื่อสารกับคนดูได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้วิธีการเล่าเรื่องที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนทําให้ผู้ดูนั้นรับรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้นและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธศวรด้านประสิทธิภาพ
หนังสือการ์ตูนโดยเฉลี่ยยู่ในระดับมากรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคุณภาพการออกแบบหนังสือการ์ตูนเรื่องศรีพฤทเธ
ศวรด้านประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนในด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาด้านความเหมาะสมและความงามของภาพและด้าน
เนื้อหาสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรภพแก้วไกรสิน (2549) ได้กล่าวถึงการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ภาพในตัวละครจักรๆวงศ์ๆทาง
โทรทัศน์กับแก่นจินตนาการของผู้ชมที่เป็นเด็กโดยในงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของจินตนาการและวิธีการสื่อสารเชิง
สัญลักษณ์ภาพที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของตัวละครอมนุษย์ในละครจักรๆวงศ์ๆทางโทรทัศน์และเพื่อให้ทราบถึงแก่นจินตนาการในละคร
จักรๆวงศ์ๆในการรับรู้ของผู้ชมที่เป็นเด็กโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการลู่เข้าเชิงสัญลักษณ์และแนวทางการศึกษาแก่นจินตนาการแนวคิด
เรื่องสัมพันธบทผลจากการวิจัยพบว่าวิธีการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ภาพที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของตัวละครอมนุษย์ในละครจักรๆวงศ์ๆ
ทางโทรทัศน์มีวิธีการที่สําคัญได้แก่ 1) การนําเสนอด้วยภาพที่มีลักษณะภาพตามแบบแผนของจิตรกรรมไทยแนวประเพณี 2) การสื่อ
ความหมายแฝงจากภาษาภาพโทรทัศน์3) การสร้างบริบทเพื่อกํากับความหมายอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวละคร 4) การสร้างสัมพันธ
บท 5) การประยุกต์ใช้รหัสภาพการ์ตูนในแง่ของที่มาของจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครอมนุษย์ในการรับรู้ของเด็กประกอบด้วย 1) งาน
จิตรกรรมและงานประติมากรรมในศาสนสถาน 2) งานวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 3) งานสื่อสารมวลชนและ 4) กระบวนการ
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ขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัวและโรงเรียนสําหรับแก่นจินตนาการของผู้ชมที่เป็นเด็กที่มีต่อละครจักรๆวงศ์ๆประกอบด้วย 1) แก่น
จินตนาการที่เน้นความถูกต้องเป็นจริง 2) แก่นจินตนาการที่เน้นค่านิยมทางสังคม 3) แก่นจินตนาการที่เน้นประโยชน์ทั้งส่วนบุคคล
และทางสังคม
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1.เพื่อศึกษากิจกรรมศิลปะบําบัดในการลดความเครียดกลุ่มผู้ติดสารเสพ
ติด 2.สร้างรูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด 3.ศึกษาผลของความเครียดก่อนและหลังการบําบัดโดย
กิจกรรมศิลปะบําบัด จากการพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบ
กิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดของผู้ติดสารเสพติด ที่เข้ารับการฟื้นฟูอาการติดสารเสพติด ภายในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
กองบิน46 โดยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างเพศชาย อายุระหว่าง18 ถึง 60 ปี จํานวน 35 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากลุ่มประชากร
ตัวอย่างทั้งหมด120 คน โดยวิธีการจับฉลาก หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการวัดประเมินความเครียดของ กลุ่มประชากรตัวอย่าง โดย
แบ่งออกเป็นสามช่วง คือ ช่วงก่อนทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด ช่วงกลางของการทํากิจกรรมศิลปะบําบัด
ความเครียดผู้ติดสารเสพติด และเมื่อเสร็จสิ้นสัปดาห์สุดท้ายของการทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด เพื่อ
เปรียบเทียบผลของความแตกต่างในส่วนของค่าคะแนนความเครียด ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยทดลองรูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัด
ความเครียดผู้ติดสารเสพติด โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างต้องผ่านการทํากิจกรรมศิลปะบําบัด ทั้งหมด 8 กิจกรรม อันประกอบด้วย
1.กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ 2.กิจกรรมวาดเส้นจินตนาการจากสิ่งที่ต้องการวาดออกมามากที่สุด 3.กิจกรรมปั้นดินจากแบบที่
จดจํา 4.กิจกรรมระบายสีอย่างอิสระ 5.กิจกรรมคอลลาจ 6.กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิธีอัตโนมัติ 7.กิจกรรมเริงระบําของสีและ
ดนตรี 8.กิจกรรมพิจารณาตนเองผ่านงานศิลปะ เมื่อกลุ่มประชาทางศิลปะ ผลการศึกษาวิจัยทดลองพบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่าง
ที่ผ่านการทํากิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด มีคะแนนความเครียดลดลงที่ระดับ 0.05 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
คําสําคัญ : ศิลปะบําบัด

ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study art therapy activity for reducing the drug addiction’s
stress (2) to create art activity models for treating the drug addict’s stress, and (3) to study the effect of
stress before and after getting treatment by using the art therapy activity from art therapy activity’s model
development of the drug addict’s stress. To treat the drug addict’s stress who received the drug
rehabilitation within the Wing 46 Drug Addiction Treatment Center. There were using 35 people having age
during 18 to 60 years old in sample group which passing the selection from 120 people by drawing method.
After that, the researcher had evaluated the people’s stress from the sample group by separated three
periods including before doing art therapy activity for treating the drug addict’s stress, middle of doing art
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therapy activity for treating the drug addict’s stress, and when finished the last week of doing art therapy
activity for treating the drug addict’s stress. For comparing the effects of stress points that were occurred
from research study and experiment about the art activity models for treating the drug addict’s stress, the
people in sample group must passed all 8 art therapy activities including (1) relationship building activity, (2)
drawing an imagination line which was the most thing that they wanted to draw, (4) free painting activity, (5)
collage activity, (6) automatic creating activity, (7)color dance and music activities, and (8) considered
themselves activity through art work. According to the research result, it found that the stress point of
people who passed art therapy activity for treating the drug addict’s stressing sample group had decreased
at the statistical significance level of .05.
Keywords: Art Therapy

บทนํา
ปัจจุบันสารเสพติดกลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ตั้งแต่ปัญหาทางสังคม ปัญหาด้าน
อาชญากรรม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และที่สําคัญคือปัญหาภายในครอบครัว จากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบมาสู่ตัวผู้ติดสาร
เสพติดโดยตรง คือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อร่างกาย สมอง และจิตใจ ทําให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อาการหงุดหงิด ตื่นตกใจ
วุ่นวายใจ หวาดระแวง มีอาการเจ็บป่วย จากปัญหาดังกล่าวของผู้ติดสารเสพติด จะพัฒนารุนแรงจนกลายเป็นความเครียด ที่
ก่อให้เกิดแรงกดดันที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจ กล่าวว่าความเครียด คือความกลัวหรือความเจ็บปวดต่างๆที่เข้ามาแทรกซ้อนใน
วงจรการทํางานตามปกติของร่างกายและจิตใจ ทําให้ร่างกายและจิตใจเสียสมดุลที่คนปกติพึงมี จึงทําให้เกิดความเครียดขึ้น แต่ใน
ส่วนของผู้ติดสารเสพติดผลของความเครียดจะเกิดสูงกว่าคนปกติ เนื่องจากผลของตัวยาที่เสพเข้าไป จะไปกระตุ้นระบบประสาท
และร่างกายให้ทํางานหนักกว่าปกติ จนบางครั้งอาจอยู่ในขั้นรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งบุคคลอื่นๆที่อยู่
ในสังคมด้วย
ดังนั้นการใช้ศิลปะบําบัดจะช่วยบําบัดและเยียวยาทั้งทางร่างกาย สมอง และพฤติกรรมอย่างแท้จริง เพราะการทําศิลปะ
บําบัด คือการ นํากระบวนการในการสร้างสรรค์ศิลปะ และการใช้เทคนิคทางศิลปะเข้ามาดําเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็น
ตอน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบําบัดได้ทํางานศิลปะที่มีความอิสระ และสะดวกต่อการใช้อุปกรณ์ทางศิลปะ โดยมีการจัดเตรียมไว้ให้
เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการทํางาน อีกทั้งในแต่ละกิจกรรมจะต้องมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการส่งผลต่อ
การกระตุ้นด้านต่างๆของผู้เข้ารับการบําบัด ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมศิลปะบําบัด หัวใจสําคัญของศิลปะบําบัด คือความ
ยืดหยุ่นและการเปิดกว้าง ซึ่งจะต้องแสดงนัยความอดทนอดกลั้นในช่วงที่เกิดความยุ่งเหยิงและปัญหายุ่งยากขึ้น และศิลปะบําบัด
คือหนทางที่นําไปสู่การค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนในการแสวงประโยชน์จากสิ่งที่ค้นพบนั้น โดยผู้วิจัย อาศัยเพียงกระบวนการทาง
ศิลปะเพื่อการบําบัดความเครียดเท่านั้น ไม่ได้เข้าไปค้นหาและบําบัดทางจิตเวชหรือใช้ศิลปะบําบัดจิตแต่อย่างใด
ศิลปะจึงเป็นสื่อกลางที่จะทําให้ผู้เข้ารับการบําบัดยอมเปิดประตูบานสําคัญที่ซ่อนเร้นออกมาให้เราได้ศึกษาและทําความ
เข้าใจ เพื่อดึงเอาส่วนที่เป็นทัศนคติในด้านต่างๆออกมา ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกออกมา เพราะการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เมื่อถูกถ่ายทอดออกมาผ่านอารมณ์ความรู้สึก
และที่สําคัญเมื่อได้แสดงความบริสุทธิ์ใจออกมา มันจะช่วยสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพความน่าสนใจ กระบวนการทางศิลปกรรมจึง
นับเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการฝึกฝนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุล ระหว่างความรู้สึก ความคิด
อารมณ์ และการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ และขณะเดียวกันยังช่วยให้คนที่มีความเครียดสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บําบัดความเครียดที่เกิดจากสาเหตุทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ติดสารเสพติด เมื่อเข้ารับการบําบัด ด้วยศิลปะ
บําบัดแล้วจะทําให้ความเครียดลดลง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมศิลปะบําบัดในการลดความเครียดกลุ่มผู้ติดสารเสพติด
2. สร้างรูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด
3. ศึกษาผลของความเครียดก่อนและหลังการบําบัดโดยกิจกรรมศิลปะบําบัด
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้รูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดที่สามารถนําไปปรับใช้กับผู้ติดสารเสพติดกลุ่มอื่นได้
2.ผู้เข้ารับการบําบัดกิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติดมีความเครียดลดลงและเห็นคุณค่าในตนเอง
มากขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย
รูปแบบกิจกรรมศิลปะช่วยให้ผู้ติดสารเสพติดมีความเครียดลดลง

ขอบเขตของงานวิจัย
1.ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดอาการติดยาเสพติด ภายในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กองบิน
46 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 120 คน
1.1กลุ่มประชากรตัวอย่าง ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่าง จํานวน 35 คน การได้มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยวิธีสมัครใจเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น หลังจากนั้นทําการจับ
ฉลาก โดยกําหนดหมายเลขประจําตัวให้กับสมาชิก นําหมายเลขประจําตัวมาทําฉลาก จับขึ้นมาที่ละหมายเลขจนได้ตามจํานวน
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วนํามาวัดความเครียด แปลค่าผลคะแนนเป็นระดับความเครียด และทํารหัสระดับความเครียดของแต่ละคน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบค่าระดับความเครียดในระหว่างการศึกษาวิจัย
2.การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสานรูปแบบการวิจัย ได้แก่
2.1การศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะและศิลปะบําบัด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิธีการทางศิลปกรรม แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ และคุณสมบัติอุปกรณ์ทางศิลปะสําหรับการบําบัด แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผู้ติด
สารเสพติด ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกอบรม
2.2การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการทดลองรูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดสองช่วงเวลา คือ ช่วงของการทดลอง
รูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดช่วงที่1ผู้วิจัยได้ทดลองรูปแบบกิจกรรมศิลปะโดยนําเทคนิคในการสร้างสรรค์ศิลปะเข้าไปใช้ใน
การศึกษาทดลอง กับกลุ่มประชากรภายในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดกองบิน 46

วิธีการดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.แบบวัดประเมินความเครียด เป็นแบบวัดประเมินความเครียดที่ผู้วิจัยนํามาใช้พัฒนาโดยโรงพยาบาลสวนปรุง ซึ่งเป็น
แบบวัดประเมินความเครียดที่ได้รับการยอมรับในการวัดประเมินความเครียด ซึ่งมีความครอบคลุม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และสาเหตุของอาการเจ็บป่วยเพื่อให้ผลการวัดประเมินความเครียดมีความน่าเชื่อถือและยอมรับได้
2.แบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมศิลปะบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด
3.แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดเพื่อรับการบําบัดรักษากระทรวงสาธารณสุข
4.แบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติดโดยผู้เชี่ยวชาญ
5.ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมศิลปะบําบัด โดยสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม
ศิลปะบําบัดและประโยชน์ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมศิลปะบําบัด
โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่1ศึกษาแนวคิด ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ กิจกรรมศิลปะและศิลปะบํา บัดศึกษาทฤษฎีเกี่ ยวกับ
ศิลปกรรมและคุณสมบัติอุปกรณ์ทางศิลปะสําหรับการบําบัด ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผู้ติดสารเสพติด ศึกษาทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกอบรม และศึกษางานวิจัยเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่2วิเคราะห์ข้อมูลด้านศิลปะบําบัด ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทํากิจกรรมศิลปะบําบัดในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่
ขั้น ตอนการเตรียมการ ขั้ น ตอนการทดลองและขั้ นตอนการประเมิน ผล รวมทั้ ง สั ง เคราะห์ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้อ งกั บ เทคนิ ค การ
สร้างสรรค์ศิลปะ และเทคนิคขั้นตอนการฝึกอบรม และสาเหตุของการติดสารเสพติดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
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ขั้ น ตอนที่ 3ทดลองทํ า กิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ บํ า บั ด ความเครี ย ดผู้ ติ ด สารเสพติ ด การทํ า กิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ บํ า บั ด
ความเครียดในขั้นตอนที่3นี้ อยู่ในช่วงปี พ.ศ.2553 – 2554 ภายหลังจากผ่านการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่2 ผู้วิจัย
ได้ทําการศึกษาเชิงทดลองกิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียด โดยการเข้าไปศึกษาข้อมูลภายในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
กองบิน46 จังหวัดพิษณุโลก เริ่มศึกษาสภาพแวดล้อมของศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดและศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ติดสารเสพ
ติด และกิจกวัตรประจําวันรวมทั้งกิจกรรมที่ผู้ติดสารเสพติดต้องทําในแต่ละวัน รวมทั้งศึกษากฎระเบียบที่ทางศูนย์ได้กําหนด
เอาไว้ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้วางแผนการทํากิจกรรมในช่วงทดลอง ในการทํากิจกรรมโดยกําหนดช่วงเวลาไว้ ประมาณ2เดือน
หลังจากนั้นได้เริ่มทํากิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด โดยมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
ในช่วงการทดลองทั้งหมด 45 คน
ขั้นตอนที่4พัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดเพื่อบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินการในขั้นตอนที่3 เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด โดยพัฒนากิจกรรม
ศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด ทั้งหมด15กิจกรรม ประกอบด้วย
1)กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการรับรู้ข้อมูลและเป็นการสร้างความรู้สึกคุ้นเคยสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มประชากรตัวอย่างในเบื้องต้น
2)กิจกรรมนําชมผลงานศิลปะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มประชากรตัวอย่างเข้าใจคุณค่าความหมายของศิลปะบําบัด
เข้าใจขั้นตอนเทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะและเกิดความสนใจต่อกิจกรรมศิลปะบําบัด
3)กิจกรรมแนะนํารูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัดและอธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์ทางศิลปะที่ใช้สําหรับการบําบัดและ
ตอบแบบสอบถามวัดระดับความเครียด วัตถุประสงค์เกิดความเข้าใจความหมายของศิลปะบําบัดความเครียด และรู้ถึงคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียด รวมทั้งการวัดประเมินความเครียด
4)กิจกรรมเขียนเรื่องราวอธิบายความรู้สึกที่มีคุณค่าต่อชีวิต วัตถุประสงค์เป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้กลุ่มประชากร
ตัวอย่างได้ทบทวนความรู้สึกของตนเอง ได้เขียนระบายสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่คาดหวังในชีวิต การเขียนบันทึกความดีของตนเอง
5)กิจกรรมวาดเส้นจากจินตนาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบายสิ่งที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิต หรือ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ช่วยระบายความทรงจําออกมาเป็นภาพ และเข้าใจความรู้สึกของ
ตนเอง
6)กิจกรรมปั้นดินจากแบบที่จดจํา วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆจากการปั้นดิน ฝึกสมาธิในการ
จดจําแบบและการใช้สมาธิและความพยายามในการปั้นตามแบบช่วยในการควบคุมอารมณ์และมีความมุ่งมั่นในการทํางานให้
สําเร็จ ช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงเครียดได้ผ่อนคลาย และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อทํางานสําเร็จ
7)กิจกรรมระบายสีอย่างอิสระ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบายอารมณ์ผ่านความรู้สึกและการรับรู้ผ่านการใช้สี รู้จักการ
แก้ปัญหาและการรับมือกับการควบคุมการใช้สี มีสมาธิในการควบคุมอารมณ์ขณะทํางาน เพราะการใช้สีบางครั้งต้องมีการรอคอย
เพื่อให้การระบายสีเป็นไปตามความต้องการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่และรู้จักการควบคุมอารมณ์
8)กิจกรรมเทคนิคคอลลาจฉีกกระดาษตัดแปะ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นและการเกิดมุมมองใหม่ๆ ทั้งในแง่
คิด และกระบวนการในการสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการช่วยในการรําลึกถึงความทรงจําในอดีตผ่านสื่อวัสดุ รู้จักการทํางานอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน ช่วยควบคุมอารมณ์และสมาธิในการทํางานกล้าคิดกล้าแสดงออก
9)กิจกรรมเทคนิคฟรอททาจ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการแสวงหาเรื่องราวจากวัสดุ ได้สัมผัสกับพื้นผิววัสดุทําให้เกิด
ความเพลิดเพลินและประสบการณ์ใหม่ เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิดและกล้าทดลอง
10)กิจกรรมวาดดอกไม้โดยระบายสีที่ตัดกัน วัตถุประสงค์ทําให้เกิดปฏิกิริยาในการรับรู้ผ่านการมองเห็น และจะส่งผลไป
ยังความรู้สึก ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความพึงพอใจและสร้างแรงบันดาลใจ
11)กิจกรรมการสร้างรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมที่มีสีสันแตกต่างกัน วัตถุประสงค์ผู้สร้างสรรค์ศิลปะบําบัดได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการใช้สีที่เกิดจากความรู้สึกที่แท้จริงของตนผ่านรูปทรงที่เรียบง่าย คือรูปทรงเรขาคณิต เกิดความกระตือรือร้น
ในการแสดงออก สะท้อนอารมณ์ที่แท้จริงออกมา ก่อให้เกิดการคิดรูปทรงใหม่เพื่อให้ได้ปลดปล่อยระบายความเครียด
12)กิจกรรมการถ่ายทอดสําแดงพลังอารมณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อ ระบายภาวะกดดันและความตึงเครียดออกมา สะท้อน
อารมณ์ที่แท้จริงขณะนั้นออกมาผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย
13)กิจกรรมการสร้างสรรค์ด้วยวิธีอัตโนมัติ วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวตนผ่านการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ๆ ระบาย
ความรู้สึกทั้งที่เป็นรูปธรรม กึ่งนามธรรม และนามธรรมออกมา ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ที่ถูกกดทับออกมา ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเอง ทํางานโดยมีสมาธิคอยควบคุม
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14)กิจกรรมเริงระบําของสีและดนตรี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน การทํากิจกรรมควรให้เกิดอาการ
เคลื่อนไหวประสานไปกับเสียงดนตรีช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด
15)กิจกรรมพิจารณาตนเองผ่านงานศิลปะ วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตนเอง ก่อให้เกิดความคิดทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบ ที่สําคัญคือการค้นหาข้อดีข้อเสียของตนเอง โดยมีศิลปะและสื่อวัสดุการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมความรู้สึกในการ
ทบทวนตนเอง
ขั้นตอนที่ 5 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบกิจกรรมและคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนํามาใช้ในการทดลองเมื่อผู้วิจัยได้พัฒนา
รูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด ทั้งหมด15กิจกรรมตามที่ได้นําเสนอไว้ในขั้นตอนที่4 แล้วนั้น ผู้วิจัย
ได้นํารูปแบบกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินพร้อมทั้งคัดเลือกกิจกรรมศิลปะบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติดให้เหลือ8กิจกรรม
เหตุผลที่คัดให้คงเหลือ 8กิจกรรมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลา ในการทดลอง เนื่องจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง มีช่วงเวลา
ในการเข้ารับการฟื้นฟูภายในศูนย์ฟื้นฟูประมาณ 120วัน โดยการเข้าออกจะมีความไม่แน่นอน เช่นบางคนอยู่มาแล้ว 60 วัน บาง
คน 70 วัน บางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ต้องอยู่120 วัน ผู้วิจัยจึงหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทําการทดลองกิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัด
ความเครียด คือในช่วงระยะเวลา 60 วัน
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองรูปแบบกิกรรมศิลปะบําบัดกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 7 สรุปกิจกรรม โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการดําเนินกิจกรรมศิลปะบําบัดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงผลการ
ดําเนินกิจกรรมและรายงานค่าระดับคะแนนความเครียดให้ทุกคนได้รับทราบและถ่ายทอดความรู้ให้ด้านกิจกรรมศิลปะบําบัด
ให้กับกลุ่มครูและนักจิตวิทยาประจําศูนย์ฟื้นฟูกองบิน46 เพื่อนําไปดําเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินความพึงพอใจรูปแบบกิจกรรม เพื่อนําผลความพึงพอใจมาประกอบการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือใน
ผลการดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลและรายงานผลการวิจัย

ผลการวิจัย
กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
ผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ศิลปะ ของกลุ่มศิลปินต่างๆ โดยนําเสนอภาพตัวอย่างศิลปะในลัทธิเอ็ก
เพรสชั่นนิสม์ ให้ดูจํานวน 50 ภาพเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเกิดความสนใจและไม่กังวลใจต่อการทํางานเมื่อถึงช่วงของกิจกรรม
ปฏิบัติงานจริง เพราะผลงานที่ให้ดูนั้น เป็นผลงานที่แสดงออกในเรื่องสัญชาตญาณ การสร้างรูปทรงที่บริสุทธิ์มีความจริงใจ และให้ชม
ภาพตัวอย่าง ผลงานของ ออริดง เรอดง เพื่อให้เห็นถึงภาวะที่แท้จริงของจิตใจและเห็นถึงความสงบ ผ่านสีสัน ให้ชมผลงานของ ซาน
วาดอร์ ดาลี เพื่อให้ได้พิจารณาถึงอารมณ์ของความฝัน และสิ่งที่อาจคอยหลอกหลอนจิตใจ รวมทั้งให้เห็นถึงภาวะของจิตใต้สํานึกที่ถูก
กดทับอยู่ ผู้วิจัยได้อธิบายต่อว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการศิลปะบําบัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงเนื้อหาเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับ
ผลงานของศิลปินที่ยกตัวอย่าง แสดงออกผ่านการทํางานศิลปะได้ และให้ชมภาพตัวอย่างผลงาน ยุคอิมเพรสชั่นนิสม์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึก
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นําผลจากการวัดความเครียดมาหาค่าระดับความเครียดของแต่ละคนว่าอยู่ในระดับใด ผลจากการ
ประเมินความเครียดพบว่า มีความเครียดเล็กน้อย 1คน มีความเครียดปานกลาง 5 คน มีความเครียดสูง18 คน และมีความเครียด
รุนแรง 11 คน จากค่าความเครียดของแต่ละคนผู้วิจัยได้ทําป้ายรหัสความเครียด โดยกําหนด ให้ T1 แทนค่าความเครียดระดับ
เล็กน้อย T2 แทนค่าความเครียดระดับปานกลาง T3 แทนค่าระดับความเครียดสูง และ T4 แทนค่าระดับความเครียดรุนแรง จากการ
แยกค่ารหัสดังกล่าวผู้วิจัยแจกให้กลุ่มประชากรตัวอย่างใช้แขวนติดตัวตามระดับความเครียดของแต่ละคน เพื่อใช้ในการสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงระหว่างทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียด วิธีการดังกล่าวนี้มีความสําคัญและจําเป็น ที่ผู้วิจัยใช้สังเกตเพื่อบันทึกข้อมูล
ในระหว่างขั้นตอนการทดลอง
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ภาพ 1 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
กิจกรรมวาดเส้น (จินตนาการจากสิ่งที่ต้องการวาดออกมามากที่สุด)
กิจกรรมนี้เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติงานศิลปะเพื่อบําบัดความเครียด ของผู้ติดสารเสพติด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้
คือการได้ระบายสิ่งที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิต หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
เพื่อช่วยระบายความทรงจําออกมาเป็นภาพ และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง รวมทั้งให้ตระหนักถึงการใช้จินตนาการ เพราะคําว่า
จินตนาการในกิจกรรมครั้งนี้ผู้วิจัยตั้งสมมติฐาน ถึงความเป็นอิสระ ไม่มีอะไรถูกอะไรผิด และไม่ใช้เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์
ที่ซับซ้อน ไม่คาดหวังในผลสําเร็จของชิ้นงานว่าต้องสวยงามสมบูรณ์ ตามหลักการสร้างสรรค์ศิลปะทั่วไป แต่ให้ทุกคนย้อนกลับไป
รําลึกถึงการวาดรูปในวัยเด็ก เพราะการวาดรูปในวัยเด็กของทุกคนมักไร้กฎเกณฑ์ มีความอิสระและสามารถอธิบายได้ โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมประกอบด้วย ดินสอ สีไม้ สีเทียน ส่วนกระดาษให้ใช้ขนาด A4 เพราะขนาดไม่ใหญ่มาก เพื่อให้ทุกคน
สามารถทํางานเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด โดยใช้เวลาในการทํากิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที
จุดเด่นของกิจกรรมนี้อยู่ที่การนําเสนอจิ นตนาการอันเกิด จากปัญ หาของแต่ละคนที่กํา ลัง ประสบอยู่ สิ่ง เหล่า นี้ถูก
ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวผ่านการสร้างสรรค์แทบทุกคน โดยเฉพาะความคิดถึงบ้านและคนที่ตนเองรัก รวมทั้งคนในครอบครัว
และความรู้สึกประชดประชันที่ต้องมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ส่วนความรู้สึกที่เป็นความหวังนั้นจะพบจากผู้ที่เข้ามาอยู่ในสถานที่แห่ง
นี้ ร ะยะหนึ่ ง แล้ ว และใกล้ วั น ที่ จ ะได้ อ อกไปใช้ ชี วิ ต กั บ ครอบครั ว กลุ่ ม นี้ จ ะสะท้ อ นผ่ า นผลงานที่ มี สี สั น สดใส เรื่ อ งราวจะ
ประกอบด้วยบุคคลในครอบครัว บุคคลอันเป็นที่รัก
ส่วนผู้ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ภายในศูนย์ฟื้น ลักษณะของผลงานจะปรากฏออกมาเป็นคําพูดที่ใช้เขียนระบายลงบนกระดาษ แล้ว
ใช้สีสันระบายลงไปแทนความรู้สึก บางคนมีการนําปัญหามาถ่ายทอดเป็นภาพในเชิงพรรณนาบอกเล่าเรื่องราว หลายคนเริ่มจาก
ความรู้สึกอัดอั้น และแสดงทัศนะที่เป็นสัญลักษณ์เสียดสีประชดประชันชีวิต สิ่งที่ปรากฏเด่นชัดขณะทํางานคือความมั่นใจและมี
ความเป็นตัวตนของแต่ละคนค่อนข้างสูง
เกี่ยวกับผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ทุกคนนําเสนอบอกเล่าความรู้สึกของตนเอง ในช่วงท้ายของ
กิจกรรม โดยสรุปของกิจกรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้หวังผลในด้านทักษะฝีมือ หากแต่ต้องการให้ทุกคนได้ปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิด
จากภายในออกมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบายความรู้สึก การกระทําเช่นนี้เป็นการบําบัดในลักษณะการสะท้อนความรู้สึกให้
ปรากฏออกมาเป็นรูปช่วยระบายสิ่งที่อัดอั้นออกมา เป็นการชําระความรู้สึกเครียดเบื้องต้น

ภาพ 2 การปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมวาดเส้นจากจินตนาการ
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กิจกรรมปั้นดินจากแบบที่จดจํา
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆจากการปั้นดิน ฝึกสมาธิในการจดจําแบบและการใช้สมาธิและ
ความพยายามในการปั้นตามแบบ ช่วยในการควบคุมอารมณ์และมีความมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จ ช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึง
เครียดได้ผ่อนคลาย และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อทํางานสําเร็จ กิจกรรมปั้นดินจากแบบที่จดจํา ผู้วิจัยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทํา
กิจกรรม คือ ดินเหนียว กระดานที่ใช้สําหรับนวดดินและรองรับรูปทรงการปั้นดิน แบบตัวอย่างจํานวน 8 แบบ เริ่มจากแบบที่มี
รูปทรงเรียบง่ายจนถึงแบบที่มีรูปทรงซับซ้อน
สําหรับกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจ และมีหลายคนที่เลือกภาพต้นแบบที่มีความยากและซับซ้อนโดยเฉพาะคนที่มัก
แยกตัวไปทํางานคนเดียวไม่ชอบการทํางานรวมกลุ่มกับคนอื่น คนเหล่านี้มักเลือกแบบที่ยาก แตกต่างจากคนที่ชอบทํางาน
รวมกลุ่มชอบพูดคุย คนเหล่านี้มักเลือกแบบที่ง่ายเพื่อให้ทํางานเสร็จเร็วขึ้น ภาคการประเมินกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการทําลายชิ้นงานนั้นตามหลักการของศิลปะบําบัด เพื่อไม่ให้ให้เกิดการจดจําสิ่งที่ทําขึ้นมา การทําลาย
ชิ้นงานในกิจกรรมการปั้นดินจะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้น

ภาพ 3 การปฏิบัติกิจกรรมปั้นดินจากแบบที่จดจํา
กิจกรรมระบายสีอย่างอิสระ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบายอารมณ์ผ่านความรู้สึกและการรับรู้ผ่านการใช้สี รู้จักการแก้ปัญหาและการรับมือกับ
การควบคุมการใช้สี มีสมาธิในการควบคุมอารมณ์ขณะทํางาน เพื่อบอกกล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งรูปธรรมและนามธรรม การใช้
สีจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจซึ่งเป็นตัวแทนของความประทับใจต่อสิ่งที่เกิดจากการเห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
กิจกรรมเริ่มต้นโดยผู้วิจัยอธิบายถึงคุณค่าและความหมายของสี คุณสมบัติของอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับการทํางาน ฉายภาพตัวอย่างผลงานศิลปะที่สะท้อนเรื่องเรื่องความรู้สึกผ่านการใช้สี ตัวอย่างผลงานของ มาร์ค รอธ
โก วิลเลี่ยม เดอคุนนิ่ง วาสิลี แคนดินสกี้ พอล คลี และผลงานของศิลปินกลุ่มฟิวเจอร์ริสซึ่มส์ โดยอธิบายให้เห็นคุณค่าความหมาย
ของการใช้สีในการสื่ออารมณ์และแทนค่าอารมณ์ความรู้สึก อธิบายคุณค่าความเป็นสี การใช้ค่าจําเพาะของสีที่แสดงความเป็น
วัตถุ คุณลักษณะของสีที่มีความทึบแสงและโปร่งแสงที่มีคุณสมบัติเกี่ยวเนื่องกับสีที่กําหนดให้ใช้ในครั้งนี้ อันประกอบด้วย สีเทียน
สีชอร์ค สีไม้ สีโปสเตอร์ สีอะคลิลิค สีผสมอาหารและสีน้ํา การที่ทุกคนได้ใช้สีที่เกิดจากความพึงพอใจ ช่วยทําให้ลดความเบื่อ
หน่ายจําเจ จากสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ กิจกรรมครั้งนี้จะก่อให้เกิดการค้นหาความรู้สึกและความงามบางประการที่ทุกค้นสามารถ
ค้นหาได้ หรือแม้กระทั่งการลอกเลียนแบบวัตถุ รูปทรงจากธรรมชาติ ก็ย่อมนําพาไปสู่เป้าหมายที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกรับรู้ได้อย่างกลมกลืน ผลงานบางชิ้นดูห่างไกลจากตัวเอง และมุ่งเข้าสู่สภาวะทางความรู้สึก บางชิ้นนําเสนอเรื่องราว
สีสันแลดูสดใสดูมีชีวิตชีวาผ่านรูปทรงของดอกไม้ บางชิ้นแสดงออกผ่านเรื่องราวที่สะท้อนสังคมการเมือง เปรียบเสมือนการตั้ง
คําถามกับตัวเอง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการทํางาน นี่คือการปลดปล่อยความรู้สึกในการทํางานแบบรวมกลุ่ม
ในการทํากิจกรรมนี้ผู้วิจัยคํานึงถึงการค้นหาและการปลดปล่อยความรู้สึก กล่าวคือ ไม่ได้คํานึงเรื่องของทักษะฝีมือทาง
ศิลปะ การตัดเอากฎเกณฑ์ทางศิลปะและปัญหาเรื่องรสนิยมออกไปนั้น ช่วยให้ทุกคนมีอิสระหากแต่นําวิธีการกระบวนการทาง
ศิลปะเข้ามาเยียวยาบําบัดความเครียดแทน โดยปล่อยให้สัญชาตญาณในการรับรู้ทําหน้าที่ของมันไปพร้อมกับสื่อวัสดุที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ จะช่วยให้พบเห็นคุณค่าความงามบางอย่างปรากฏรูปขึ้นมาภายในรูปภาพ
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ภาพ 4 การปฏิบัติกิจกรรมระบายสีอย่างอิสระ
กิจกรรมคอลลาจ
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นและการเกิดมุมมองใหม่ๆ ทั้งในแง่คิด และกระบวนการในการสร้างสร้างสรรค์
รวมทั้งเป็นการช่วยในการรําลึกถึงความทรงจําในอดีตผ่านสื่อวัสดุ รู้จักการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ช่วยควบคุมอารมณ์และ
สมาธิในการทํางาน กล้าคิดกล้าแสดงออก ผู้วิจัยได้อธิบายความหมายของเทคนิค คอลลาจให้กลุ่มประชากรตัวอย่างได้รับฟัง
กล่าวคือ เป็น เป็นกรรมวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะโดยการปะติด กรรมวิธีนี้ริเริ่มโดยศิลปินคิวบิสท์ ชาวฝรั่งเศส คือ จอร์ช บร้าค ซึ่ง
เขาได้นําเอากระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้า กระดาษปิดผนัง กล่องไม้ขีดไฟ มาปะติดลงไปด้วยการทากาว ต่อมา ปิกัสโซ่ ศิลปินชาว
สเปน ก็ได้นํามาใช้โดยมองหาวัสดุใหม่ๆ เช่น ปูนปลาสเตอร์ เชือก หวายสาน มาใช้ในเทคนิคการคอลลาจ ของเขา และจาก
เทคนิคดังกล่าวศิลปินทั้งสองท่านนํามาใช้ร่วมกับการวาดเส้นและระบายสี การแสดงออกด้วยเทคนิคดังกล่าวในทางศิลปะ คือการ
เปิดเผยตัววัสดุจริงๆโดยไม่ต้องพึ่งพาการลอกเลียนแบบ ผู้วิจัยได้กําหนดให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ใบหน้าของตนเองเป็น
แบบ เหตุผลเพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่กับตนเองและยึดถือตนเองมากที่สุด ดังนั้นการสร้างสรรค์ใบหน้าตนเองคงทําให้เกิดความพึง
พอใจมากที่สุด
การแสดงตัวตนของแต่ละคนออกมาในการทํางานครั้งนี้ จึงดูมีความหมายสําหรับทุกคน ดังนั้นโจทย์การสร้างสรรค์
ใบหน้าตนเองจึงเป็นความลงตัว โดยเฉพาะความไม่เอนเอียงไปหาสิ่งยึดมั่นอื่นๆ ที่ไกลตัวจนเกินไปมาใช้ในการสร้างสรรค์
เทคนิคและวิธีการช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นกล้านํารูปทรงมาใช้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ใช้เพื่อทดแทนความโดดเดี่ยวของตนเอง เนื่องจาก
ทุกคนอยู่ภายใต้การกดทับของปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับชีวิต ไม่ว่าจะเกิดจากความเครียด ความกดดัน ความผิดพลาด ความเหงา
หรือความคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รัก การนํารูปทรงดังกล่าวมาใช้ในฐานะวัตถุทางศิลปะเพื่อช่วยเยียวยาความรู้สึกที่ขาดหายไปของ
ตนเอง จากการทํากิจกรรมครั้งนี้ทุกคนแสดงออกได้อย่างน่าสนใจ งานทุกชิ้นที่สร้างสรรค์ออกมามีความแปลกตา ในเรื่องรูปทรง
ทุกคนทํางานอย่างไตร่ตรองและมีการวางแผนและสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจ

ภาพ 5 การปฏิบัติ กิจกรรมคอลลาจ
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วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
_________________________________________________________________________________________
กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิธีอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวตนผ่านการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ๆ ระบายความรู้สึกทั้งที่เป็นรูปธรรม กึ่งนามธรรม และ
นามธรรมออกมา ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ที่ถูกกดทับออกมา ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ทํางานโดยมีสมาธิคอยควบคุม วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบด้วย กระดาษสีน้ําตาลขนาดตามความเหมาะสม ภาชนะใส่สี สีหมึกจีนสีดําหรือสีน้ําพลาสติกสีดํา สีน้ําพลาสติก
ชนิดกึ่งเงาผสมสีสําเร็จรูปมาจากโรงงาน พู่กันขนาดต่างๆ ถังน้ํา ผ้ากันเปื้อน เวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 50 นาที
การสร้างสรรค์ด้วยวิธี อัตโนมัติ คือการปลดปล่อยจินตนาการ ที่ทําให้ทุกคนสามารถค้นหาสภาวะความเป็นตัวตนที่ซ่อน
เร้นภายในจิตใจได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนได้ทดลองด้วยวิธีการใหม่ๆ โดยการทําให้เกิดรูปทรงที่มี
อาการการเคลื่อนไหว ทําให้ได้ค่าน้ําหนักที่แตกต่างในการใช้สีจากการวาดภาพมากกว่าที่เคยทํามา และที่สําคัญอาจทําให้เกิดการ
ค้นพบภาษาใหม่ในการแสดงออก วิธีการดังกล่าว แจ็คสัน พอลล็อค ได้นํามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์อย่างได้ผล ในการกําหนด
ควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ขณะทํางานบนผืนผ้าใบ ดังที่เขาได้กล่าวว่า พลังและการเคลื่อนไหวมองเห็นได้ เขาเชื่อว่า เขา
วาดภาพออกมาจากจิตใต้สํานึกของเขา จากแนวทางดังกล่าว ผู้วิจัยนํามาพัฒนาปรับใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่างในการทําศิลปะ
เพื่อบําบัดความเครียดครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก ค้นหาตัวตนผ่านความรู้สึกโดยการระบายสีผ่านรูปทรง
แบบฉับพลันต่อเนื่อง
กิจกรรมครั้งนี้ทุกคนทํางานด้วยความอิสระ หลายคนใช้อุปกรณ์ได้อย่างมั่นใจ มีการตอบสนองการรับรู้ในเรื่องของสีได้ดี
การได้ปลดปล่อยการทํางานในลักษณะการเขียนแบบฉับพลันโดยไม่ต้องกําหนดเรื่องราว ให้วาดภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องยก
พู่กันขึ้นจากกระดาษ จนกว่าสีจะเหือดแห้ง วิธีการเช่นนี้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวทาง ที่ศิลปินได้แสดงออกที่พวกเขาเรียกว่า
Decalcomania คือคล้ายกับการเล่นสนุกกับสีของเด็กนักเรียน โดยการเอากระดาษหรือผ้าใบที่ระบายสีไว้มาประกบกันแล้วดึง
ออกมาเพื่อให้ได้ผิวหน้าที่ไม่คาดหวังมาก่อนเกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ วิธีการเช่นนี้เป็นการลดความสําคัญของจิตใต้สํานึกลง ใน
การทํางานครั้งนี้ A18 ใช้วิธีการดังกล่าวโดยที่ผู้วิจัยไม่ได้แนะนําหรือยกตัวอย่างให้ดูมาก่อน โดยเขานําสีมาเทผสมบนกระดาษ
เสร็จแล้วทําการพับกระดาษ ปล่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วกางแผ่นกระดาษออกจนได้รูปทรงใหม่ เขาบอกว่ามันคือผีเสื้อ เพื่อน
หลายคนมองอย่างสนใจ ทําให้เขาดูมีความภาคภูมิใจกับวิธีการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความคิดของเขาเอง มีบางคนนําไปทดลองทํา
ตาม การสร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้ หลายคนใช้วิธีการระบายสีแบบสดๆ และใช้วิธีการระบายอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว แสดงออกอย่าง
อิสระ หากสิ่งที่พวกเขากําลังสร้างสรรค์ประหนึ่งการขับร้องบทเพลงประสานเสียง โดยการตอบโต้กับความรู้สึก คําถามที่เกิดกับ
ผู้วิจัย คือ สิ่งที่พวกเขากําลังระบายสีอย่างคล่องแคล่วไร้ความกังวล มันคือการแสดงออกของสัญชาตญาณมนุษย์เมื่อถูกกระตุ้น
อย่างถูกจังหวะ ผลงานของพวกเขาดูมีชีวิตชีวา แสดงออกผ่านท่วงทํานองของอารมณ์ลักษณะเส้นที่ดูบิดไปบิดมา ผ่านจังหวะของ
ปลายพู่กันที่ดูมีการผ่อนหนักผ่อนเบา เกิดเป็นรูปทรงที่มีความหลากหลาย การแสดงออกดังกล่าวทุกคนทําเพื่อสนองตอบตัวเอง
ขณะที่พวกเขากําลังสร้างสรรค์เช่นนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าความรู้สึกของทุกคนก็ได้รับการประคับประคองไปด้วย เพราะไม่มีใครแสดงออก
จนล้นพ้นตัว หากแต่อยู่บนความพอดีในการสร้างสรรค์ศิลปะครั้งนี้
ผู้วิจัยเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังสร้างสรรค์อยู่นี้ คือการบําบัดเพื่อการผ่อนคลายความเครียดที่ทุกคนมีอยู่ ด้วยการทําลายมัน
ลงไป และยิ่ง กว่านั้น คือการแสดงออกทางศิลปะที่มนุษย์ชื่นชอบและมีอยู่ในตัวตน เมื่อทุกคนได้รับการชี้นําและกระตุ้นให้
แสดงออกทุกอย่างจึงแจ่มชั ดขึ้น ภาวการณ์เช่นนี้ คือประโยชน์อย่างแท้จริงของการใช้ศิลปะบํา บัดความเครียดด้วยวิธีการ
สร้างสรรค์แบบอัตโนมัติ

ภาพ 6 การปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิธีอัตโนมัติ
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_________________________________________________________________________________________
กิจกรรมเริงระบําของสีและดนตรี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน การทํากิจกรรมครั้งต้องการให้เกิดอาการเคลื่อนไหวประสานไปกับเสียงดนตรี
โดยมีดนตรีบรรเลงเปิดประกอบการทํากิจกรรมหลังจากที่มีการทํากิจกรรมศิลปะบําบัดมาแล้วถึง 6 กิจกรรม การใช้อุปกรณ์ต่าง
ทุกคนสามารถใช้ได้จนเกิดความคุ้นเคยและมั่นใจ สามารถรับมือกับเทคนิควิธีการการสร้างสรรค์ได้โดยไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ
เมื่อผู้วิจัยได้อธิบายขั้นตอนการทํางานเสร็จ ทุกคนดูมีความพร้อมและมีความตื่นเต้น ผู้ช่วยนักวิจัยได้แจกวัสดุอุปกรณ์
ประกอบด้วย ผ้าใบขนาด130x400เซนติเมตรและผ้าใบขนาด155x300 เซนติเมตร โดยให้ทํางานเป็นกลุ่มใหญ่แบ่งออกเป็นสอง
กลุ่ม ให้ทุกคนเลือกกลุ่มทํางานและนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยมีผืนผ้าใบอยู่ตรงกลาง การทํางานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ทํางานในพื้นที่คนอื่นได้ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการทํางาน ส่วนอุปกรณ์ประกอบด้วยภาชนะใส่สี สีหมึกจีนสีดําหรือสี
น้ําพลาสติกสีดํา สีน้ําพลาสติกชนิดกึ่งเงา ผู้วิจัยเลือกใช้แบบผสมสําเร็จรูปมาจากโรงงาน สําหรับสี อะคลายลิค สีโปสเตอร์ สีน้ํา สี
ผสมอาหาร พู่กันขนาดต่างๆ ถังน้ําผ้ากันเปื้อนนั้นได้จัดเตรียมไว้ในจุดที่ทุกคนสามารถมานําไปใช้เองได้เมื่อต้องการ เวลาในการ
ทํากิจกรรมประมาณ1ชั่วโมง 30นาที
เมื่อทุกคนนั่งประจําที่ของตัวเองแล้ว ผู้วิจัยได้แจกแปรงขนาด 2 นิ้ว คนละหนึ่งด้าม ส่วนพู่กันขนาดต่างถูกนํามาวางไว้
ตามจุดที่สามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวก สําหรับสีครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สีนําพลาสติกชนิดกึ่งเงาผสมสําเร็จรูปมาจากโรงงาน จํานวน
12 ถัง โดยแบ่งออกเป็น12สีวางเรียงกัน ให้ทุกคนตักใสภาชนะใช้ได้อย่างเพียงพอ ผู้วิจัยเริ่มต้นโดยการเปิดเพลงบรรเลงที่มี
ทํานองสนุกสนานให้ทุกคนฟังพร้อมค้นหาจินตนาการเรื่องราวจากภายในจิตใจประมาณ2นาทีหลังจากนั้นให้ทุกคนเริ่มวาดภาพ
การใช้ดนตรีประกอบทําให้ทุกคนมีความตื่นเต้น ลดอาการประหม่าลงอย่างเห็นได้ชัด และเริ่มทํางานอย่างมีความสุข การทํา
กิจกรรมครั้งนี้นําไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีอิสระ จากเดิมที่ทุกคนทํางานบนพื้นที่ของตนเอง กิจกรรมครั้งนี้ช่วยสลายพื้นที่ความเป็น
ส่วนตัวลง ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการทํากิจกรรม ขณะที่ดนตรีกําลังบรรเลงประกอบด้วยท่วงทํานอง คีย์โน้ตช้าและเร็ว
อยู่นั้น การปาดป้ายพู่กันบรรยายเนื้อหาทั้งความรัก ความสุข ธรรมชาติ สัญลักษณ์ตัวแทนความรู้สึกก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาเป็น
ภาพที่ดูมีความหลากหลาย หากแต่ถูกรวมกันไว้บนผืนผ้าผืนเดียวกัน
ผู้วิจัยเชื่อว่าศิลปะและดนตรีทําให้ทุกคนมีจิตใจที่อ่อนโยน และทําให้ทุกคนได้ระบายสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจออกมา สังเกต
จากการทํางานร่วมกันทุกคนแบ่งปันอุปกรณ์และพื้นที่การทํางานของตนเองแก่ผู้อื่น โดยไม่มีอาการรังเกียจและมีการกระทบกระ
ทั้งใดๆเกิดขึ้นตลอดการทํากิจกรรมครั้งนี้ จากการเริ่มต้นทํางานบนผืนผ้าใบสีขาว เมื่อเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมง เรื่องราวของชีวิตที่
หลากหลายก็ปรากฏชัดเจนขึ้น และค่อยๆรังสรรค์ไปจนสิ้นสุดกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้ทุกคนสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความ
ประทับใจและรู้สึกดีที่ได้ทํางานร่วมกันในครั้งนี้ทําให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้มาก

ภาพ 7 การปฏิบัติกิจกรรมเริงระบําของสีและดนตรี
กิจกรรมพิจารณาตนเองผ่านงานศิลปะ
การพิจารณาตนเองผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยให้ความสําคัญอย่างมาก และเป็นกิจกรรมสุดท้ายในการ
ทํากิจกรรมศิลปะบําบัด การทบทวนตนเองทั้งในด้านบวกและด้านลบ การค้นหาข้อดีและข้อเสียของตนเอง โดยมีศิลปะและสื่อ
วัสดุการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมความรู้สึก ผู้วิจัยได้อธิบายสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา และให้ทุกคนตระหนักรับรู้
บทบาทของตนเองและการใช้ศิลปะเพื่อบัดความเครียด โดยกําหนดให้ทุกคนวาดภาพใบหน้าตนเองพร้อมกับตั้งคําถามกับตนเอง
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ไปด้วยขณะทํางาน ผู้วิจัยได้นําเสนอแนวคิดด้วยแนวทางของ ชาร์ล โบดแลร์ นักวิจารณ์ศิลปะและกวี ชาวฝรั่งเศสมาใช้เป็นแนว
ทางการอธิบาย คือการไม่เพ่งเล็งแต่รูปลักษณ์เท่าที่ตาเห็น และไม่ควรลอกเลียนรายละเอียดอย่างที่ตาเห็น หรือยึดแบบอย่างของ
ศิลปินมาสร้างสรรค์จนขาดความเป็นตัวของตัวเอง แต่ควรพิจารณาตัวตนที่เป็นแบบอย่างลึกซึ้ง เพื่อหยั่งให้เห็นถึงอุปนิสัยอัน
แท้จริงและพัฒนาการอารมณ์ความรู้สึกจากภายในตนเองออกมา โดยพิจารณาดูรายละเอียดของอารมณ์ความรู้สึกที่มีนัยสําคัญ
สิ่งที่ซ่อนเร้นปิดบังอยู่ หรืออารมณ์ที่เก็บกด อัดอั้น เพื่อนํามาเสนอให้เห็นความเด่นชัดด้วยวิธีการวาดภาพระบายสี และเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ ต่อจากนั้นผู้ช่วยนักวิจัยแจกวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วย กระจกเงาส่องหน้าคนละหนึ่งบาน กระดาษ
สี ประกอบด้วยกระดาษสีเหลือง สีชมพู สีแดง สีเขียว สีเทา ให้ทุกคนเลือกกระดาษจากสีที่ชอบ ดินสอร่างภาพ สีทุกชนิดที่เคยใช้
ในการทํากิจกรรมตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่7 ผู้วิจัยนํามาให้ทุกคนได้ใช้อย่างครบถ้วน จานสี พู่กัน ดินสอ ผ้ากันเปื้อน ถังน้ํา ให้ทุกคน
ไปหยิบจากจุดที่วางไว้ กําหนดเวลาทํากิจกรรม1ชั่วโมง30นาที
การสร้างสรรค์ในกิจกรรมครั้งนี้ของแต่ละคน สิ่งที่เด่นชัด คือการใช้สีและเส้น โดยการค้นหาลักษณะเด่นของตนเอง เมื่อ
วาดออกมาภาพทั้งหมด ดูมีการผสมผสานระหว่างรูปทรงกับอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างน่าสนใจ การสังเกตรายละเอียด บุคลิกภาพ
ของตนเองถูกวาดออกมาอย่างมีอารมณ์ และเข้าใจตนเอง ทุกคนมีความเชื่อมั่นในเองค่อนข้างสูง มีความตั้งใจทํางาน และมีการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม หลายคนถ่ายทอดการสร้างสรรค์ใบหน้าตนเองได้อย่างมีบุคลิกภาพ การใช้สีสันตัดกันอย่าง
รุนแรง เพื่อสะท้อนสัญชาตญาณความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของสีออกมาได้อย่างมีพลัง แสดงความเป็นสีและทีแปรงที่ดูอิสระจนสามารถ
รับรู้ได้ถึงความมีชีวิตชีวาภายในงานของแต่ละคน
จากการสร้างสรรค์ในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการทํา กิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด
โดยสะท้อนผ่านภาพวาดใบหน้าตนเอง เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานสําคัญเข้าสู่โลกแห่งความเป็นตัวตนที่แท้จริง ที่ทุกคน
ต้องการชําระล้างความเครียดของตนเองให้ทุเลาเบาบางลงโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นเครื่องมือในการบําบัด
ความเครียด เมื่อทุกคนทํางานเสร็จผู้วิจัยได้ให้แต่ละคนนําเสนอความรู้สึกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละคน ผลจากการ
นําเสนอหลายคนบอกว่ารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียด การทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดช่วยให้รู้สึก
ผ่อนคลาย หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการวัดประเมินความเครียดครั้งสุดท้าย

ภาพ 8 การปฏิบัติกิจกรรมพิจารณาตนเองผ่านงานศิลปะ
ผลการศึกษาความเครียดก่อนและหลังการบําบัดโดยกิจกรรมศิลปะบําบัด
จากการทําการทดลองกิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด กลุ่มประชากรตัวอย่าง ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
สถานภาพ เป็น เพศชาย จํานวน 35 คน มีช่วงอายุ ระหว่าง18-60 ปี โดยเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด
ทั้งหมด 8 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ 2.กิจกรรมวาดเส้นจินตนาการจากสิ่งที่ต้องการวาดออกมามากที่สุด
3.กิจกรรมปั้นดินจากแบบที่จดจํา4.กิจกรรมระบายสีอย่างอิสระ 5.กิจกรรมคอลลาจ 6.กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิธีอัตโนมัติ
7.กิจกรรมเริงระบําของสีและดนตรี 8.กิจกรรมพิจารณาตนเองผ่านงานศิลปะ และได้ทําการวัดประเมินความเครียดทั้งหมด 3 ครั้ง
คือช่วงก่อนการทํากิจกรรมที่1 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 4 และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่8 ผลของคะแนนความเครียดที่พบมีค่าแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญ ดังตารางแสดงค่าสถิติผลการทดลองดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลความเครียดในการทําศิลปะบําบัด (n=35)
การทดสอบความเครียด

Mean

S.D

แปลผล

ครั้งที่ 1

54.457

13.587

มีความเครียดปานกลาง

ครั้งที่ 2

44.257

13.077

มีความเครียดน้อย

ครั้งที่ 3

36.429

11.840

มีความเครียดน้อย

จากเกณฑ์การประเมินความเครียด0 - 20 ไม่มีความเครียด/21 - 40 มีความเครียดน้อย / 41– 60 มีความเครียดปาน
กลาง / 61 – 80 มีความเครียดสูง /81 – 100 มีความเครียดสูงที่สุด
พบว่า การทําศิลปะบําบัดครั้งที่ 1 มีค่าความเครียดเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 54.457 ซึ่งแปลผลได้ว่ามีความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ครั้งที่ 2 มีค่าความเครียดเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 44.257 ซึ่งแปลผลได้ว่ามีความเครียดอยู่ในระดับน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
ความเครียดลดลง ครั้งที่ 3มีค่าความเครียดเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 36.429 ซึ่งแปลผลได้ว่ามีความเครียดอยู่ในระดับน้อย
ตาราง 2 เปรียบเทียบความเครียดจากการทําศิลปะบําบัด (n=35)
การเข้าบําบัด
ก่อน – หลัง

คะแนนค่าความเครียด
การบําบัดก่อน

การบําบัดหลัง

t

sig

x

SD

แปลผล

x

SD

แปลผล

ครั้งที่ 1 และ 2

54.457

13.587

ปานกลาง

44.257

13.077

น้อย

4.934*

0.000

ครั้งที่ 2และ 3

44.257

13.077

น้อย

36.429

11.840

น้อย

4.597*

0.000

ครั้งที่ 1และ 3

54.457

13.587

ปานกลาง

36.429

11.840

น้อย

8.040*

0.000

*sig <0.05 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยผลการดําเนินกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดครั้งนี้ ประเด็นหลักของการศึกษาวิจัย ได้แก่ ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเครียด รูปแบบกิจกรรมศิลปะบําบัด กระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียด รวมถึงผู้ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีความเครียดลดลงจากการประเมินผลหาค่าระดับความเครียดก่อนเข้าสู่กระบวนการศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสาร
เสพติด และเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์สุดท้ายของการทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียด ผลลัพธ์ที่ได้คือความเครียดลดลงจากการหาค่า
ทางสถิติ
การศึกษาวิจัยศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติดครั้งนี้ อยู่ภายใต้การคํานึงถึงบริบทของการเคารพสิทธิ์ของ
กลุ่มประชากรตัวอย่างและกฎระเบียบของศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด กองบิน46 การใช้พื้นที่เพื่อทํากิจกรรมมีการควบคุมให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดกองบิน46 การควบคุมเรื่องของเวลาในการทํากิจกรรมเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้วิจัย
คํานึงถึงมากที่สุด เพราะทางศูนย์ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ประกอบกับกลุ่มประชากรที่ไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมจะต้องรอให้กลุ่มที่ทํากิจกรรมศิลปะบําบัดเสร็จสิ้นก่อนจึงจะทํากิจกรรมอื่นๆต่อไปได้ ดังนั้นกรอบเงื่อนไขของเวลาจึง
ต้องเป็นไปตามที่กําหนด และมีการตอบแบบคัดกรองผู้ติดสารเสพติด การตอบแบบยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรมโดยความสมัครใจ
การตอบแบบวัดประเมินความเครียดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีผลดําเนินการ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของเนตรนภิส จันทะวัฒนะ,จรรยา เจตนสมบูรณ์และคณะ (2554) ที่ได้ทําการวิจัยทดลองผลการบําบัด
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ด้วยศิลปะบําบัดต่อการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยยาไอซ์ กรณีศึกษาในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด กลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
บําบัดด้วยศิลปะบําบัดต่อการเผชิญปัญหามีคะแนนการเผชิญปัญหาหลังการเข้าร่วมโปรแกรมดีกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
และจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําศิลปะบําบัดไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการทางด้านจิตเวช เพื่อให้ผู้ติดสารเสพ
ติด มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มองเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเข้าใจตนเอง และอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้เกิดการปรับตัว
และความคิดในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ นุริยา แหละหมัด และ คณะ (2555) ที่ได้ทําการ
วิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของกลุ่มฝึกทักษะ การคิดเชิงบวกต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของผู้ป่วยยาเสพติด ที่เข้ารับการ
บําบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนการคิดเชิงบวกต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงขึ้น โดยมีคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกทักษะการคิดเชิงบวก ต่อ
ความรู้สึก มีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยยาเสพติด สามารถส่งเสริมการคิดเชิงบวกต่อความรู้สึก มีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยยาเสพ
ติด รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูวิทย์ รัตนพแสนย์ (2551) ที่ได้ศึกษาผลการใช้ศิลปกรรมบําบัด ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับกลางถึงสูง และเข้าร่วมโปรแกรมศิลปกรรมบําบัด จํานวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุ มีภาวะซึมเศร้าลดลงหลังการเข้าร่วมโปรแกรมศิลปกรรมบําบัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการเข้าร่วมโปรแกรมศิลปกรรมบําบัดส่งผลให้ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุลดลง
และจากการศึกษาทดลองกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด กิจกรรมที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
คือกิจกรรมที่ 7 การเริงระบําของสีและดนตรี จากการทํากิจกรรมพบว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างจินตนาการและก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลิน มีการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ทํากิจกรรมเป็นอย่างมาก ในส่วนนี้ผู้วิจัยพบว่าการดําเนินการมีความ
สอดคล้อง กับการศึกษาของ ฐสรรพร เติมทอง และ คณะ (2553) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัย โปรแกรมดนตรีและศิลปะบําบัด
พฤติกรรมก้าวร้าว ของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงพบว่า ศิลปะนั้นช่วยให้เด็กได้ระบายอารมณ์ที่
เคร่งเครียดต่างๆออกมา และผ่อนคลายอารมณ์ พบว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวโดยภาพรวมลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.5 และผลของการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่ มีการใช้สีระบายเรื่อราวผ่านใบหน้าตนเอง และเรื่องราวจากจินตนาการ ช่วยกระตุ้นให้
กลุ่มประชากรตัวอย่างเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหาและรับมือกับปัญหาที่เกิดจากความรู้สึกภายในได้ โดยการ
ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสีสันสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก เพื่อปลดปล่อยความเครียดและความอัดอั้นตันใจออกมาขณะทําการ
สร้างสรรค์ศิลปะบําบัด นับเป็นการตอบสนองความต้องการด้านการแสดงออกและความรู้สึกได้อีกกิจกรรรมหนึ่ง เนื่องจากตาม
หลักการสร้างสรรค์ศิลปะแล้ว สีเป็นตัวทําปฏิกิริยากับอารมณ์ความรู้สึกได้ดีที่สุด ในการแทนค่าความหมาย ผ่านการแสดงออก
ทางศิลปะ สอดคล้องกับ สิ่งที่ ชลิดา รัชตะพงศ์ธร (2554) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสีและปัจจัยเกี่ยวเนื่องในศิลปะบําบัดที่มีผลต่อ
การลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบสื่อศิลปะบําบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ก่อนพบแพทย์
สามารถลดภาวะซึมเศร้าระดับต้นในผู้สูงอายุได้ ผลการออกแบบกล่องระบายใจ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วน
ผลงานการออกแบบ สื่อศิลปะบําบัด กิจกรรมระบายสี กิจกรรมวาดหน้าตนเอง กิจกรรมสร้างภาพจากภายในใจ กิจกรรมกล่อง
แห่งความสุข ผู้สูงอายุมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
กิจกรรมที่มีความสําคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กิจกรรมที่8 พิจารณาตนเองผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะผู้วิจัย
กําหนดให้กลุ่มประชากรตัวอย่างสร้างสรรค์ศิลปะ ผ่านการวาดใบหน้าตนเอง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมปิดท้าย ผู้วิจัยถือว่าเป็นภาค
การประเมินความรู้สึกของกลุ่มประชากรตัวอย่าง เพื่อมุ่งหาเหตุปัจจัยที่อยู่ภายในจิตใจ ค้นหาสาเหตุและแรงกระตุ้นที่ส่งผลใน
ด้านอาการเครียด รวมทั้งสาเหตุที่เป็นผลกระทบกับจิตใต้ในด้านลบ ซึ่งเกิดจากการกระทําที่ผิดพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อ
ถ่ายทอดออกมา โดยมีสีเป็นตัวแทนค่าอารมณ์ความรู้สึก วิธีนี้ใช้ได้ผลดีในระบายอารมณ์ความรู้สึกต่างที่ติดค้างอยู่ภายในจิตใจ
ออกมาผ่านเนื้อหาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน เปรียบเสมือน การเปิดประตูบานแรกที่อยู่ภายในจิตใจของทุกคนออกมา
เพื่อประเมินถึงแรงหนุนและแรงต้านในการดําเนินชีวิต ผู้วิจัยจะไม่ทําตัวเป็นผู้ชี้นํา หรือกระตุ้นให้คิดหรือวาดในสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่คอย
สังเกตปฏิกิริยาของทุกคนขณะสร้างสรรค์ บันทึกข้อมูลทั้งด้านพฤติกรรมระหว่างการทํากิจกรรม ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ ด้าน
การใช้อุป กรณ์ และด้านเนื้อหาที่ทุกคนได้พูดคุยระบายออกมาทั้งขณะทํางานและเมื่อสิ้นสุดการทํางาน ผู้วิจัยพบว่า ระบบ
ความคิด และเนื้อหาเรื่องราว อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกมาจะสอดคล้องกับพฤติกรรมตัวบุคคล เช่นกลุ่มที่แยกตัวทํางานคน
เดียว ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใคร รูปแบบงานที่สร้างสรรค์ออกมาจะเน้นการใช้ลายเส้น และเก็บรายละเอียดของภาพค่อนข้างสมบูรณ์
มีการใช้สีค่อนข้างน้อย อารมณ์ของภาพดูจริงจังเคร่งเครียด ส่วนกลุ่มที่ทํางานร่วมกับคนอื่น มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน
ขณะทํางาน ชอบร้องเพลงขณะทํางาน หรือชอบพูดจาหยอกล้อคนอื่น กลุ่มนี้จะแสดงออกผ่านการใช้สีสันที่สดใส ใช้สีอย่าง
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_________________________________________________________________________________________
หลากหลาย ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่จัดเตรียมไว้ให้ ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมามักไม่เน้นรายละเอียดของภาพ มีการเพิ่มเติมเนื้อหา
เรื่องราวจากจินตนาการเข้าไปภายในภาพ ไม่ยึดติดรูปแบบ แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือระบบคิดที่เป็น
เหตุเป็นผลเชื่อมั่นในตัวเองยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่จะปิดบังซ่อนเร้นหากไม่ไว้ใจและพร้อมจะเปิดเผยและยอมรับความคิดของ
ผู้อื่นเมื่อเกิดความคุ้นเคยและความไว้วางใจเท่านั้น
การประเมินการทดลองกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด ผู้วิจัยใช้วิธีการพูดคุยแบบรวมกลุ่ม และให้แต่
ละคนนําเสนอความรู้สึกจากการทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดในทุกกิจกรรม และระหว่างการทํากิจกรรมผู้วิจัยใช้การ
สังเกต บันทึกข้อมูล จดจําพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขในการทํากิจกรรมศิลปะบําบัดตลอดช่วงของ
การศึกษาทดลอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างไม่ให้เกิดแรงต้านในช่วงของการทําการศึกษาทดลองกิจกรรมศิลปะ
บําบัด และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในบางกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในส่วนของรูปแบบการทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติดพบว่าในช่วงสิบนาทีแรกทุกคนจะมีความ
กระตือรือร้นในการจัดเตรียมพื้นที่ การเตรียมความพร้อมของตนเองในการทํากิจกรรม มีสมาธิสนใจรับฟังข้อมูลต่างๆจากผู้วิจัย
เมื่อเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะ ทุกคนจะเดินหากลุ่มที่ตนเองคุ้นเคยเพื่อนั่งทํางานด้วยกันและจะเป็นกลุ่มเดิมทุก
ครั้งที่ทํากิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนกลุ่มบ้างในบางครั้ง แต่ท้ายที่สุดแล้วจะกลับมารวมกลุ่มเดิมที่ตัวเองคุ้นเคย ส่วนคนที่แยกตัว
ทํางานคนเดียวไม่ทํางานร่วมกับคนอื่นก็จะแยกตัวทํางานคนเดียวทุกในทุกกิจกรรม ไม่ค่อยพูดคุยเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครจะพูดก็
ต่อเมื่อผู้วิจัยสอบถามและช่วงของการนําเสนอความรู้สึกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเท่านั้น และเมื่อเข้าสู่ช่วงของการทํางาน ทุกคนจะทํา
อย่างตั้งใจมีสมาธิ และความมุ่งมั่นในการทํางานอย่างต่อเนื่อง การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสรรค์ศิลปะทุกคนจะใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วไม่เกิดปัญหาในทุกกิจกรรม และการทํากิจกรรมทุกครั้งทุกคนจะรักษาเรื่องของเวลาได้ดีมากทุกครั้งก่อนเริ่มกิจกรรม
ทุกคนจะถูกเรียกมารวมกลุ่มและนั่งรอผู้วิจัยทุกครั้ง และการทํากิจกรรมไม่มีการทํางานเกินขอบเขตของเวลาและทํางานได้
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ในทุกกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกครั้งมีการพูดคุยหยอกล้อกันในภายกลุ่ม เดินดูผลงานคนอื่น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และกล่าวชื่นชมผลงานของคนอื่น ช่วยกันทําความสะอาดอุปกรณ์ของตนเองและผู้อื่น มี
อาสาสมัครทําความสะอาดจัดเก็บสถานที่ทุกครั้งก่อนการนําเสนอผลงานในขั้นตอนสุดท้าย และสิ่งสําคัญคือทุกคนมีความเคารพ
ในผู้วิจัยทั้งการพูดคุยการยกมือไหว้สวัสดีก่อนเริ่มกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมทุกครั้ง
กระบวนการดําเนินกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด จะต้องมีการตอบแบบประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
ตอบแบบคัดกรองผู้ติดยาเสพติด และตอบแบบวัดประเมินความเครียดก่อนการทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพ
ติด เพื่อหาค่าระดับความเครียดและใช้ทํารหัสระดับความเครียดประจําตัวของแต่ละคน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยขณะ
ทําการศึกษาทดลองกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด โดยไม่แจ้งผลระดับความเครียดให้กลุ่มประชากรตัวอย่าง
รับทราบจนกว่าจะสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมในสัปดาห์สุดท้าย และส่วนสําคัญอีกอย่างคือการกําหนดให้กลุ่มประชากรตัวอย่าง
เขียนระบายความรู้สึกก่อนทํากิจกรรมศิลปะบําบัดความรู้สึกที่ทุกคนอย่างถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อหาของการสร้างสรรค์ศิลปะ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาข้อบกพร่องและปัญหาของแต่ละคน ผลตรงส่วนนี้จากการประเมินมีความลึกซึ้งพอสมควรต่อ
สิ่งที่กลุ่มประชากรตัวอย่างได้เขียนออกมาจากข้อมูลที่ทุกคนเขียนระบายออกมา จะมีความสอดคล้องกับลักษณะของพฤติกรรม
การถ่ายทอดเรื่องราวในการสร้างสรรค์ศิลปะในแต่ละกิจกรรม และยังสะท้อนพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุของอาการเครียด
และสิ่งที่เป็นการคาดหวัง นับเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการศึกษาทดลองกิจกรรมศิลปะบําบัดความเครียด
ในส่วนของความหมายคุณค่าของสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากิจกรรมศิลปกรรมบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด
ประกอบด้วย ด้วยดินสอ สีชอล์คน้ํามัน ความหมายและคุณค่าเพื่อเป็นการทบทวนถึงปัญหาภายใน การใช้การเคลื่อนไหว และ
สร้างกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเพื่อลดความกังวลต่อวัสดุอุปกรณ์ รําลึกถึงสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ประทับใจและสิ่งที่คาดหวังในชีวิต ดิน
เหนียวช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นในการทํางานให้บรรลุความสําเร็จ การสัมผัสกับดินช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อมัดเล็กๆลดความตึง
เครียดของกล้ามเนื้อ การสัมผัสกับดินคือการสัมผัสที่อ่อนโยน มีสมาธิในการควบคุมรูปทรง ก่อให้เกิดการวางแผนการในขณะ
ทํางาน สอดแทรกจินตนาการที่อยู่นอกเหนือรูปแบบที่กําหนดให้ สีอะคลายลิค สีผสมอาหาร สีน้ําพลาสติกชนิดกึ่งเงา หมึกจีนสี
ดํา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นของเหลว ช่วยในด้านการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึก เกิดจินตนาการใหม่ มีสมาธิในการควบคุมการใช้
สีและมีความอดทนในการรอคอย เกิดความกล้าในการคิดและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ใหม่ๆ เช่น การหยด การเป่า การปั๊ม การ
ใช้อวั ยวะบางส่วนของร่างกายระบายสีแ ล้วปั๊มประทั บ ลงไป เช่น มือ เท้า เป็นต้น ช่วยให้มีความกล้าในการแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์ การโต้ตอบระหว่างอารมณ์กับสี มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้สําเร็จ เนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏในการทํากิจกรรม
ศิลปะบําบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด จะเกี่ยวข้องกับการสะท้อนปัญหาในชีวิต ความรักจินตนาการที่ไร้รูป ความหวังเมื่อ
ออกไปใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไป ความสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวความภาคภูมิใจที่ได้ทําให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก และจาก
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สาหรับ
สินค้าด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ให้สามารถดาเนินการ
ผลิต บรรจุและจัดจาหน่ายในท้องตลาดได้จริง และ 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่มีต่อ
ผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาวิจัยแบบพัฒนาทดลองตามหลักการและกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจานวน 8 ราย โดยมีการประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพ จากตัวแทนของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา/นักวิจัย นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน/เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นักออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์ /นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตัวแทนของกลุ่ม
ผู้บริโภคทั่วไป โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเลือกและการเลือกแบบบังเอิญ รวมจานวนทั้งสิ้น 104 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการนาเสนอผลงานแบบกลุ่มย่อย การสอบถามความคิดเห็นทั้งโดยตรงและแบบออนไลน์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง 8 ราย มีภาพรวมด้านมาตรฐานอัตลักษณ์
คุณภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์ ด้านมาตรฐานและคุณภาพการออกแบบรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และภาพรวมของ
การสื่อการรับรู้ที่เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใช้อัตลักษณ์ จังหวัดชัยนาทเป็นสื่อ
สร้างสรรค์คือ วัด นก เขื่อน มาเป็นส่วนประกอบร่วมนั้น เป็นผลงานการออกแบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่มีค่า
ความคิดเห็นต่อภาพรวมผลงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70,SD=0.52 )
คาสาคัญ : การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วิสาหกิจ
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท
ABSTRACT
The aims of this research were 1) to design and development the product and pakage
standard brand of herbal spa and wellness products for a community enterprise group in the
Chai Nat province, and continue production packaging and distribution in the existing market, and 2)
to evaluate the standard quality and efficiency opinion of the new branding and packaging design
development that connect to cultural tourism of herbal spa and wellness products from the
community enterprise groups. This experimental design and community development process
based on participatory action research (PAR) takes place in Chai Nat with a corporation and
participation from 8 selected groups, which evaluate the standard and quality effectiveness of the
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new Branding and Packaging design set by experts from five different sectors. These include
entrepreneur/marketing, scholar/advisor/researcher, social worker/government agent/government
institute, professional product designer and regular consumer, chosen by a simple random sample
method in total of 104 samples. The final designs are presented to a small group of people before
collecting the evaluating questionnaires and opinions using a focus group method. The evaluation is
done through both online questionnaires and in person. The descriptive statistics used in this
experimental research include percents, mean, and standard deviation.The results found that the
overall design of new branding and packages have a brand identity attribute, packaging form, and
Chai Nat tourism linkage design elements with herbal spa and wellness products of community
enterprise groups to be able to continue production packaging and distribution in the existing
market as well as strengthen market perception and competitiveness. According to the selected
groups of expert opinion, the evaluation results in a mean of 4.70, S.D. 0.52 for all the entire groups
that involved in this research.
Keywords: Branding and Packaging Form, Design and Development, Herbal Spa and Wellness
Products, Community Enterprise , Chai Nat Province, Cultural Tourism

ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
สภาพการจาหน่ายสินค้าจากชุมชนในปัจจุบัน มีแนวโน้มของการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อความงามและเพื่อสุข ภาพที่
ทาจากพืชสมุนไพรในธรรมชาติเข้ามาเป็นกระแสความนิยมหนึ่งเพิ่มขึ้น (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,2558) ซึ่งกระตุ้น
ให้เกิดการผลิตสินค้ารายย่อยขึ้นในระดับชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงแนวคิดร่วมกับภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดย
ได้รับการส่งเสริมจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจึงหันกลับมานิยมใช้สมุนไพร
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น สินค้าสมุนไพรจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงในตลาดปัจจุบัน และในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้
ความสนใจเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างมากเพราะเป็นพืชที่สาคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประเทศกาลัง
ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การนาสมุนไพรไทยมาพัฒนาเป็นยา เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สปา และเครื่องสาอาง ทาให้
ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศที่ต้องนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ นอกจากนีย้ ังเป็นการพึ่งตนเอง ที่ได้ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษไทยและหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นแนวคิดร่วมเชื่อมโยงใช้ นั้น นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนระดับ
ฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันพบว่าจังหวัดชัยนาท มีข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีน้อย
มาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ช่องทางของตลาด กลไกการตลาดและข้อมูลปัจจัยอื่นที่มี
ผลต่อการบริโภค ฯลฯ ทางจังหวัดจึงตั้งวิสัยทัศน์เอาไว้ว่า จะเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทาง
น้า และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ โดยตั้งเป้าประสงค์ไว้คือ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
ในภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ของภาคการค้า การบริการ และการขนส่ง
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี (สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย, 2556) โดยมี ก ารเริ่ ม ด าเนิ น การตามโครงการสร้ า งเสริ ม ขี ด
ความสามารถของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 เอาไว้คือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดด้านการเกษตร โดยมีเป้าประสงค์หลักเอาไว้ 3 ข้อคือ 1) ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 2) เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และ3) เพิ่มรายได้เกษตรกร (สานักงานจังหวัดชัยนาท, 2556) มีการ
จัดอบรมความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP แต่จากสภาวการณ์ที่ผ่านมาพบปัญหาว่า
ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวภายในจังหวัด ยังขาดความรู้ในเชิงการตลาด การคาดการณ์ การออกแบบ การส่งออกสินค้าและ
การสื่อสารกับผู้ค้าในระดับสากล (บ้านเมือง, 2556) ซึ่งส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในท้องตลาดมี
จานวนน้อย โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐาน 5 ดาว เพียง 8 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตขึ้นมาจาหน่ายนั้น ก็ยังไม่
ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งจังหวัดชัยนาทได้เริ่มทาการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเด่นๆหลายแห่ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆแล้ว การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทยังมีจานวน
น้อยและไม่หลากหลายเท่าที่ควร จึงทาให้ขาดแรงจูงใจ การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือมีสิ่งของผลิตภัณฑ์ที่ เชื่อมโยงถึง
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นักท่องเที่ยว กอปรกับปัญหาอุทกภัยก็ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดซบเซาลง ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลดลงอย่างต่อเนื่อง (จาลอง โพธิ์สุข, 2556 : 36)
ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเป็นส่วนควบทางกายภาพที่สาคัญยิ่งต่อผลิตภัณฑ์สินค้าทุกชนิด
ทุกระดับการผลิต เป็นคุณลักษณะที่จาเป็นต้องมีการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทาให้สินค้ามีความโดดเด่นและต่างไปจาก
คู่ แข่ง เป็นทุกสิ่ ง ทุกอย่า งที่ผู้บ ริโภคจะได้รับ เมื่อได้ซื้อสินค้ า หรือบริการทั้ ง ในด้า นที่จั บต้ องได้ อันได้แ ก่ คุ ณ ลักษณะและ
คุณสมบัติของตราสินค้าต่างๆ รูปลักษณ์ทางกายภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายสื่อสารต่างๆ และรวมถึงสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงสินค้ากับผู้บริโภค สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งทาการยกระดับให้กับตัวสินค้า
ไปในตัวด้วย (Philip Kotler, and Gary Armstrong, (2014: 250) ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ สินค้าของ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อสุขภาพและความงามที่ปรากฏมีอยู่ ในเขตจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการสนับสนุนการ
ออกแบบเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความเป็นสากล ความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรแห่งการสร้างสรรค์ และมี
การละเมิดสิทธิทางปัญญากันอยู่มาก ทั้งในแง่ของการออกแบบรูปลักษณ์ ออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟิกสื่อสาร
สื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่มีการประสานใช้ประโยชน์อื่นๆร่วมกับกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งทั้งภาคีภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือร่วมรับรู้เพื่อการแก้ปัญหานี้ ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัยได้
เข้าศึกษาและสุ่มสารวจความต้องการงานออกแบบเบื้องต้น จากผู้ประกอบการและข้อมูลปัญหาแห่งความต้องการงาน
ออกแบบดัง ที่ กล่า วมาแล้ว จึ ง มี ค วามเห็นร่ว มกันว่ า ควรต้องเข้า ไปมี ส่วนร่ วมในฐานะของภาคี ภาคการศึ ก ษา ด้ วยการ
ศึกษาวิจัยและบริการวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการการศึกษา อันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาที่ถูกต้องอย่างมีหลักวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพและเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ที่
สอดคล้องสนับสนุนกับแผนยุทธศาสตร์การแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดชัยนาทไว้แล้วคือ เป็น
เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต ซึ่งมีพันธกิจข้อแรกคือการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตร เพื่อ
เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมโยงกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดได้อีกหนทางหนึ่ง

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ที่อ าศั ย เทคนิ ค วิ ธี วิ จั ยแบบผสมผสานด้ ว ยการพั ฒนาทดลอง (Experimental
Development) ตามหลักการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และใช้วิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดาเนินการกับชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (Community-Based Participatory
Research (CBPR) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สื่อสาร สร้างการเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ชัยนาท
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
ได้รับการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทางการตลาด
แนวคิดเศรษฐกิจ
- การออกแบบตราสัญลักษณ์
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
- การออกแบบรูปลักษณ์
โครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์
ตรา-สัญลักษณ์
ให้มีหน้าทีก่ ารบรรจุ การปกป้องรักษาและ
รูปลักษณ์สินค้า
คุ้มครอง มีข้อมูลสื่อสารและแสดงอัตลักษณ์
ลักษณ์
เฉพาะ การอานวยความสะดวกต่อผู้บริโภค
การเชื่อมโยงการ
สิ่งดึงดูดทางการตลาด สื่อกราฟิกที่เชื่อมโยง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของ จังหวัดชัยนาท
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : ประชิด ทิณบุตร, 2558.
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- การมีส่วนร่วม
ศึกษาวิจัยกับชุมชนและ
ผู้ประกอบการ
- การประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพผลงาน
ออกแบบ
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ศึกษาคือ รูปแบบตราสัญลักษณ์ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ประเภทเพื่อสุขภาพและ
ความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 8 อาเภอ ในเขตจังหวัดชัยนาท ที่มีดาเนินการผลิตและจัดจาหน่ายจริงในปี พ.ศ. 25572558
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ออกแบบพัฒนาคือ ผลิตภัณฑ์ประเภทเพื่อสุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน
เขตจังหวัดชัยนาท ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดชัยนาท รวม 8 ผลิตภัณฑ์
1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ร่วมความคิดเห็นในประสิทธิภาพผลงานการออกแบบ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสุ่มโดยเจาะจง
เลือกจากกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา/นักวิจัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ นักออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์/นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป รวมจานวน 104 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษา สารวจ วิเคราะห์ วิจัยแบบมีส่วนร่วม สังเคราะห์ เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความ
งาม ในเขตจังหวัดชัยนาท ให้มีคุณลักษณะและประสิทธิภาพในการใช้เป็นสื่อ สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ เป็นองค์ประกอบในการ
ตีความหมาย ให้สามารถสื่อสารได้ ภายใต้กรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม
3. ขอบเขตด้านเวลา ดาเนินการภายใน 1 ปี (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)
4. ขอบเขตด้านสถานที่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการให้กลุ่มบุคคลในชุมชนที่เป็นสถานที่ร่วมทาการศึกษาวิจัย
พัฒนาทดลอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและกระบวนการออกแบบพัฒนาเฉพาะเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนา

สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับการพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจริง ภายใต้แนวคิด
ของการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท มีคุณลักษณะของส่วนประกอบและรายละเอียด
ต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่การใช้งาน ตามโครงสร้างและตามคุณลักษณะทางกราฟิกสื่อสาร อันเป็นข้อสรุปสู่การผลิตจริง
สามารถนาไปใช้ในระบบการผลิต การบรรจุและการจัดจาหน่ายจริงในท้องตลาดได้อย่างเหมาะสม
2. กลุ่มตัวอย่างประชากรมีความคิดเห็นที่พึงพอใจต่อแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนา
และผลิตขึ้นใหม่ ภายใต้แนวคิดของการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดชัยนาท ให้สามารถดาเนินการผลิต การบรรจุและจัดจาหน่ายในท้องตลาดได้จริง
2. เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่มีต่อประสิท ธิภาพของผลงานการออกแบบพัฒนาตรา
สัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดชัยนาท
ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบพัฒนาทดลองตามหลักการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ โดยวิธีการให้
กลุ่มบุคคลในชุมชนที่เป็นสถานที่ทาการศึกษาวิจัยทดลอง ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทั้ง 8 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธูป
หอมอินทร์มงคล อาเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
อาเภอสรรคบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกถั่วดาวอินคา อาเภอเนินขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทาสมุนไพรและ
ศิลปะประดิษฐ์ อาเภอวัดสิงห์ วิสาหกิจชุม ชน ศิวัตราคาร์บอน อาเภอมโนรมย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ มกองทุนเพื่อการเกษตร
ชุมชนบ้านแหลมทอง อาเภอหันคา และวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อาเภอหันคา ได้เข้ามามีส่วนร่วมวิจัยใน
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การศึกษาร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยเป็นลาดั บ
ขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สรุปย่อขั้นตอนการดาเนินการออกแบบสร้างสรรค์ได้ดังนี้
1. ขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้า (Product’s Brand and
Packaging Design Specification) โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2. ขั้นตอนการกาหนดมโนทัศน์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product’s Brand and Packaging Design
Concept Generation Stage)
3. ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product and Packaging Design Stage) เป็นขั้นตอนการทางาน
ออกแบบในระดับต่างๆของนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
4. ขั้นการผลิต (Production Stage)
5. ขั้นการสรุป ประเมินผล และเผยแพร่ (Conclusion Evaluation & Publication)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงานการ
ออกแบบพัฒนา แบบมีส่วนร่วม เป็นกลุ่มตัวอย่างในฐานะของกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา/นักวิจัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นักออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์ /นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตัวแทน
ของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดใช้เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. แบบบันทึก-สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการสารวจข้อมูลเบื้องต้น ณ สถานประกอบการ เกี่ยวกับข้อมูล
ของผู้ประกอบการ ศักยภาพการผลิต การจัดจาหน่าย ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อนจุดแข็ง
ของรูปแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ความพร้อมในการผลิต แนวคิดและความต้องการออกแบบ
ตามแนวคิดร่วมกับโครงการวิจัย เพื่อรับการออกแบบพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
2. แบบสารวจประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของต้นแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัย เพื่อให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพผลงานออกแบบ เกี่ยวกับภาพรวมด้านคุณภาพการ
ออกแบบรูปแบบตราสัญลักษณ์รูปลักษณ์ทางโครงสร้างสินค้า คุณภาพการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ และภาพรวม
การรับรู้ทางด้านการตลาด ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย หาความเชื่อมั่นโดยการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่าน ได้ผลสรุปค่าความสอดคล้องแบบสอบถามทั้ง 16 ข้อ มีค่า IOC = 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ที่มีการผลิตจริง พร้อมจัดจาหน่าย มีต้นแบบอาร์ตเวิร์คที่สมบูรณ์และมี
แบบจาลองเหมือนจริงบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดสมมติฐานหลักคือการออกแบบพัฒนาแบบตรา
สัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท รวม 8 ผลิตภัณฑ์ จานวนรวมไม่น้อยกว่า 1,600 ชิ้น

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง 8 ราย มี
ภาพรวมด้านมาตรฐานอัตลักษณ์และคุณภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์ ด้านมาตรฐานและคุณภาพการออกแบบรูปลักษณ์
บรรจุภัณฑ์ และด้านภาพรวมของสื่อการรับรู้ที่เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใช้อัตลักษณ์
จังหวัดชัยนาท เป็นสื่อสร้างสรรค์คือ วัด นก เขื่อน เป็นองค์ประกอบร่วมนั้น เป็นผลงานการออกแบบที่มีประสิทธิภาพที่เป็นไป
ตามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52
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____________________________________________________________________________________
ตาราง

1 ค่าเฉลี่ยรวม ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลความคิดเห็นที่มีต่อผลงานการออกแบบ
พัฒนาตราสัญลักษณ์ แ ละรูปลักษณ์ บรรจุ ภัณ ฑ์ของผลิตภัณ ฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจ ชุ มชนใน
จังหวัดชัยนาท รวมทั้ง 8 ราย

รายที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านแหลมทอง อาเภอหันคา
กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล อาเภอเมือง
กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาเภอเมือง
กลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง อาเภอสรรคบุรี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกถั่วดาวอินคา อาเภอเนินขาม
กลุ่มทาสมุนไพรและศิลปะประดิษฐ์ อาเภอวัดสิงห์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศิวตราคาร์บอน อาเภอมโนรมย์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อาเภอหันคา
รวม

8

4.62
4.69
4.80
4.87
4.70
4.74
4.41

S.D
0.56
0.48
0.39
0.34
0.66
0.51
0.71

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.77
4.70

0.48
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

จากผลตารางวิเคราะห์ที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และ
รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละราย มีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด รวม 7 ราย และระดับมาก 1 ราย และเมื่อวิเคราะห์ผลรวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็นทุกกลุ่มแล้วพบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ที่ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้คือ
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม สาหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้นั้น มีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดชัยนาท ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการวิจัยจานวนทั้งสิ้นรวม 8 ราย ผลจากความร่วมมือในการมีส่วนร่วม
ในการความสาเร็จของการวิจัยที่ได้ดาเนินตามกระบวนการสร้างสรรค์และวิธีดาเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม นับแต่ในขั้นตอน
การสืบค้นข้อมูลระยะแรกที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยนั้น ทาให้ได้รับ
ข้อมูลเชิงลึกทั้งทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การจัดจาหน่าย
รูปแบบการใช้วัสดุ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ทั้งการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบคุณลักษณะกราฟิก
ของสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาทของผู้ประกอบการ และข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ นับแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชน
ประจาอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกผู้ประกอบการในพื้นที่การวิจัย เพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจัย
ออกแบบพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับวิธีการเก็บข้อมูลและการสังเคราะห์เชิง
ลึกของ สถาพร ถาวรอธิวาสน์ (2553) ที่ได้ทาการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวสถานธรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และยังเป็นหลักการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับวิธีการดาเนินงานวิจัยของ ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ และ
สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล (2554) ที่ใช้วิธีปฏิบัติการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PAR) สร้างกรอบแนวคิดเพื่อนาจุดเด่นทางวิถีชุมชนที่
เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมดั้ งเดิมมาเป็นจุดขายทางวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเสวนา
กลุ่ม (Focus Group) ผู้นาชุมชนและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานเชิงกลยุทธ์ด้านการ
บริหารจัดการและคัดกรองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนเพื่อค้นหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชน รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ประชิด ทิณบุตร, 2557) ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ผู้วิจัย
ได้นาเสนอเผยแพร่และจัดทาตาแหน่งพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ โดยการจัดทาการเชื่อมโยงใช้กับแผนที่ของกูเกิ้ล (Google
Map) ที่สามารถเข้าถึงเข้าใช้ได้ตลอดเวลา พร้อมกับการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์การวางแผน
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พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจของชุมชนได้เป็นแบบอย่างการสร้ างสรรค์และ
พึ่งพาตนเอง (ประชิด ทิณบุตร, 2559)

ภาพ 2 สรุปย่อภาพรวม ขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือและการมีส่วนร่วมการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์
และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
ที่มา : ประชิด ทิณบุตร, 2558
ซึ่งผลในการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ ทาให้ได้ชุดผลงานจริงและผลงานต้นแบบ ที่
มีความสมบูรณ์ทั้งส่วนประกอบของแบบโครงสร้างและแบบกราฟิกอัตลักษณ์สาหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการทั้ง 8 ราย ผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และใช้เป็นต้นแบบจริงในการวางแผน ทดลองการผลิตจริง การ
จัดจาหน่าย การจดลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้า และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า และ
หรือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบทางการตลาดต่อคู่ค้าและผู้บริโภคได้จริง อย่างเหมาะสมกับขีดความสามารถทางการค้า การผลิตและ
การลงทุนของแต่ละราย ซึ่งคุณลักษณะของกราฟิกอัตลักษณ์ ที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์สินค้านั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยให้ใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร การเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท
ได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทินวงษ์ รักอิสสระกุล และธัญญธร อินทร์ท่าฉาง (2554) ที่ได้ทาการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ประจาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อใช้เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ โดยการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจาภาคเหนือตอนล่าง
และนามาสร้างรูปแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก กันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งทางผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้ อย่างถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ ให้เป็นแบรนด์แห่งชุมชน เป็นประสบการณ์แห่ง
ความภาคภูมิใจร่วมในแบรนด์ เกิด ความประทับใจให้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วม เกิดการยอมรับทั้งสมาชิกในกลุ่มและเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน ซึ่งก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภาพร แสงทองและคณะ (2550) ที่ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพรสวน ซึ่งทาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนตูล มีความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ สามารถนาความรู้ไปพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร ทาให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสวนตูลมีความพึงพอใจ ได้ฉลากและบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณลักษณะเด่น สะดุดตา สวยงาม ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจ
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ของลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายได้ดีกว่ารูปแบบเดิม อีกทั้ง ในการสร้างคุณลักษณะของแบ
รนด์ทด่ี ี ก็ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงไกร กาญจนโภคิน (2551) ที่ได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์นี้เอาไว้ว่า ภาพลักษณ์
ของสินค้า เป็นสิ่งที่ผู้คนมองเห็นและสัมผัสได้อย่างชัดเจน เป็นรูปร่างภายนอกและเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ อาทิ ตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า และกราฟิ ก ร่ ว มสื่ อ สารที่ ส ามารถน าไปจดทะเบี ย นลิ ข สิ ท ธิ์ สามารถน าไปประเมิ น มู ล ค่ า เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ข อง
ผู้ประกอบการได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆอีกด้วย

ภาพที่ 3 ภาพผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีพื่อสุขภาพ และของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล จังหวัดชัยนาท ที่ได้นาไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้เป็นอัตลักษณ์องค์กร
ที่มา : ประชิด ทิณบุตร, 2558
ในประเด็นของภาพรวมของการสรุปผลงานและการประเมินประสิทธิภาพผลงานออกแบบของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจนั้น
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้ร่วมตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพและประเมินประสิทธิภาพคุณภาพผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และ
รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่นั้น มีความคิดเห็นร่วมกันว่าเป็นผลงานที่มี คุณภาพ การออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานและ
คุณภาพการออกแบบรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และด้านภาพรวมของสื่อการรับรู้ที่เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ชัยนาท (Chainat Tourism Linkage) โดยใช้อัตลักษณ์จังหวัดชัยนาทเป็นสื่อสร้างสรรค์คือ วัด นก เขื่อน เป็นองค์ประกอบร่วมนั้น
เป็นผลงานที่ไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นทั้ง 8 ราย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.70
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพนี้ก็เป็นขั้นตอนการสรุปผลรวมที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพวรรณ
ชีวอารี (2555) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขายกรณี ศึกษาบรรจุภัณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ที่ใช้หลักการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและแบ่งประเด็นเป็น 4 ด้าน คือด้านการ
ปกป้องผลิตภัณฑ์ ด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์ ด้านอานวยความสะดวก ด้านส่งเสริมการจาหน่าย และผลงานออกแบบที่มีมาตรฐาน
คุณภาพและประสิทธิภาพทั้งตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์นั้นก็ย่อมจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะ
มีความสาคัญต่อการพัฒนาต่อยอดทางความคิดในลาดับต่อไป ดังเช่นที่ ฟิลลิป คอตเลอร์ ได้กล่าวถึงความสาคัญ ดังสรุปได้ว่า ตรา
สัญลักษณ์ที่ดีนั้น จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งในคาสัญญาของผู้ผลิตที่จะส่งมอบคุณลักษณะ คุณภาพ ผลประโยชน์ และการบริการ รวมถึงการ
รับประกันคุณภาพ โดยสามารถสื่อความหมายได้ 6 ระดับ คือ คุณลักษณะของสินค้า ตราสัญลักษณ์สินค้า ทาให้นึกถึงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะเด่นที่แน่ชัดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเชื่อมโยงถึงคุณประโยชน์อื่นๆตามหน้าที่ทางการตลาด การสื่อ ทางอารมณ์ เช่น ความ
ทนทาน แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งาน ก่อให้เกิดคุณค่า ทางวัฒนธรรม โดยตราสัญลักษณ์สินค้า อาจเป็นตัวแทน
ของวัฒนธรรมขององค์กรหรือของประเทศผู้ผลิตได้ ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ ถึงบุคลิกภาพเฉพาะของสินค้า และสื่อถึงลักษณะของ
ผู้ใช้ตามไปด้วย ตราสัญลักษณ์สินค้า จึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ตราสัญลักษณ์ ยังมีขอบข่ายที่
กว้างขวาง ดังที่ทั่วไปเราสามารถสังเกตเห็นเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการใช้งานในรูปแบบต่างๆอย่างมากมาย (Philip Kotler, and Gary
Armstrong, (2014: 250)
ในส่วนการออกแบบพัฒนาต้นบรรจุภัณฑ์จริงครั้งนี้นั้น ทาให้ได้ชุดผลงานต้นแบบที่มีส่วนประกอบทางโครงสร้างและ
กราฟิกอัตลักษณ์สาหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าให้ ไว้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เป็นแบรนด์ของชุมชน เพื่อให้
เป็นประสบการณ์รว่ ม ความภาคภูมิใจร่วมในแบรนด์ เกิดประทับใจให้รู้สึกรับรู้ความเป็นเจ้าของร่วม เกิดการยอมรับทั้งสมาชิก
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ในกลุ่มและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการสร้างคุณลักษณะของแบรนด์ที่ เกรียงไกร กาญจนโภคิน (2551)
ได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์นี้เอาไว้ว่าแบรนด์เป็นสิ่งที่ผู้คนมองเห็นและสัมผัสได้อย่างชัดเจน เป็นรูปร่างภายนอกและ
เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ เช่นตราสัญลักษณ์สินค้าและกราฟิกร่วมสื่อสารที่สามารถนาไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์และ
นามาประเมินมูลค่าเป็นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการได้ ซึ่งผลงานต้นแบบและไฟล์เอกสารดิจิตัลต่างๆที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฏหมายที่ทางคณะผู้วิจัยได้มอบให้แก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ ก็ทาให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจและประกอบการใช้งานจริงในองค์กร อันสอดคล้องกับการผลสรุปการนาเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงของ
ประชิด ทิณบุตรและคณะ (2557) ที่ได้ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ซึ่งจากภาพรวมของการสรุปผลงานและการประเมินประสิทธิ ภาพผลงานออกแบบของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ร่วมประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ที่ได้พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เห็นว่าภาพรวมด้านการออกแบบโครงสร้าง ด้านการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ และด้านการรับรู้
ทางด้านการตลาด เป็นผลงานการออกแบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกอาเภอ มีค่าอยู่ที่ 4.70 ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพนี้ก็เป็นขั้นตอนการสรุปผลรวมที่สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ออกแบบสร้างสรรค์ของ นพวรรณ ชีวอารี (2555) ที่ใช้หลักการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและแบ่งประเด็นเป็น 4 ด้าน คือด้าน
การปกป้องผลิตภัณฑ์ ด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์ ด้านอานวยความสะดวก และด้านส่งเสริมการจาหน่าย และในขั้นการส่งมอบ
งานนั้นผู้วิจัยได้นาข้อมูลความต้องการเพิ่มเติม คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่ างๆของผู้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจเลือกภาพรวม
ของผลงาน และแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพเรขศิลป์บรรจุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงสรุป
บันทึกไฟล์ดิจิตัลต้นแบบทั้งหมดอันได้แก่ ไฟล์ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ไฟล์ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์กราฟิกที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อทัศน์ภาพประกอบทางการพิมพ์ แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ไฟล์ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฯลฯ ของผู้ประกอบการแต่ละราย ลงในแผ่นดีวีดีรวมขนาดไฟล์ทั้งสิ้น 3.2 กิกะไบท์ เพื่อนาส่งมอบให้ผู้ประกอบการได้นาไปใช้
ประโยชน์ทางการผลิตและในเชิงพาณิชย์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการแข่งขันทางการค้าที่มีประสิทธิภาพได้จริงในอนาคต
ต่อไป

ภาพที่ 4 สรุปภาพรวมทั้งโครงการผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อ
สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ทั้ง 8 ราย จากซ้ายไปขวาคือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทาสมุนไพรและ
ศิลปะประดิษฐ์ อาเภอวัดสิงห์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านแหลมทอง อาเภอหันคา วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง อาเภอสรรคบุรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธูปหอม
อินทร์มงคล อาเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนศิวัตราคาร์บอน อาเภอมโนรมย์ วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อาเภอหัน
คา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกถั่วดาวอินคา อาเภอเนินขาม
ที่มา : ประชิด ทิณบุตร, 2558
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะอันเป็นผลจากการวิจัยและหรือสาระสืบเนื่องในครั้งนี้ มีดังนี้คือ
1.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมและสนับสนุนทุนให้มีการศึกษาวิจัยหรือการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการของชุมชนอื่นๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดมี
ต้นแบบหรือแบบอย่างทางความคิด การประดิษฐ์คิดค้น การต่อยอดทางความคิด การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญา เกิดการ
คิดค้นปรับประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม วิถีการดาเนิ นชีวิตและทรัพยากรต่างๆใน
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ให้สามารถแปลงเป็นทุนทรัพย์ สินทรัพย์ได้อย่างสร้างสรรค์ ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
ต่อเนื่องได้ ซึ่งปัจจุบันนี้มีนักวิจัยปฏิบัติการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ
ในระดับวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดเล็กและขนาดย่อม อยู่เป็นจานวนน้อยมาก ซึ่งยังไม่ได้รับความสาคัญเท่าที่ควร โดยที่
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยส่วนใหญ่ ไปให้ความสาคัญแก่ระดับ SME ที่เติบโตแล้วและสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วเป็นส่วน
ใหญ่ อีกทั้งยังได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่ควรจะสอดคล้องกับรายจ่ายค่าดาเนินการวิจัยที่เกิดขึ้นจริง
2.ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์งานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์สาหรับผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ หรือธุรกิจบริการอื่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขนาดเล็กและขนาดย่อมที่เป็นสินค้าด้านต่างๆหรือในพื้นที่อื่นๆอีก
เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางสู่การขยายฐานการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการให้มีมูลค่าเพิ่มและ
ยั่งยืน มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันในเวทีการค้าในตลาดประชาคมอาเซียน
(AEC) หรือพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตัลได้อย่างกว้างไกล
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนหรือให้เป็นแนวทางการคิดสร้างสรรค์ (Creative Design Inspiration
Research) เพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตสินค้าและแบรนด์ของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร่วมสมัย เช่นส่งเสริมการนาเอาทุนทาง
สังคม ทุนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น (Cultural and Community Capital) มาใช้ในการสร้างสรรค์
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการบริการให้มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2559). รายงานตลาดสินค้าสุขภาพและความงาม. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม
2556. จาก http://www.ditp.go.th/files/Report%20Health%20%20Wellness.pdf
เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. (2551). Interactive Communications. กรุงเทพฯ : เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้งเซอร์วิส .จาลอง
โพธิ์สุข. (2556). แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) จังหวัดชัยนาท : สานักงานจังหวัดชัยนาท.
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ และสุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล. (2554). รายงานการวิจัยเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จักสาน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่.
ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และธัญญธร อินทร์ท่าฉาง. (2554). การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจาภาคเหนือตอนล่าง
เพื่อออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
นพวรรณ ชีวอารี.(2555).การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขายกรณีศึกษา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา
ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บ้านเมือง. (2556).”ชัยนาทติวเข้ม SMEs และ OTOP พร้อมลุยศึก AEC.” บ้านเมือง. (2556, 3 มีนาคม) สืบค้น
เมื่อ 31 มีนาคม 2556. จาก http://www.banmuang.co.th/2013/03/ชัยนาทติวเข้ม smesและoto/
ประชิด ทิณบุตร. (2554). รายงานการวิจัยการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสาหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม. สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_______. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด
93

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
______________________________________________________________________________________
เศรษฐกิจสร้างสรรค์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_______. (2559).การจัดการความรู้คู่การวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดชัยนาท. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2559. จาก http://chainatbrand.blogspot.com.
ประภาพร แสงทองและคณะ. (2550). การวิจัยและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สวนตูลเครื่องสาอาง
สมุนไพร กรณีศึกษา:วิสาหกิจชุมชนสวนตูล เครื่องสาอางสมุนไพร ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
สถาพร ถาวรอธิวาสน์. (2552).รายงานการวิจัยเส้นทางท่องเที่ยวสถานธรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. (2556). บทสรุปสาหรับผู้บริหาร(Executive Summary) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง). สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2556.
จาก http://www.thaichamber.org/scripts/stratigic.asp?Tag=7 & nShowMag =1&nPAGEID=91
สานักงานจังหวัดชัยนาท. (2556). แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท ปีพ.ศ. 2555-2559 ฉบับปี 2556 สืบค้นเมื่อ
31 มีนาคม2557. จาก http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/site/index.php?option=com_
Content &view=category&id=40&layout=blog&Itemid=67
Kotler, Philip and Armstrong, Gary. (2014). Principles of Marketing : Global Edition.15th ed.,
Harlow, England : Pearson Education Limited.
ภาคผนวก

ภาพที่ 5. เว็บบล็อกการจัดการความรู้คู่การวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดชัยนาท URL : http://chainatbrand.blogspot.com
ที่มา : ประชิด ทิณบุตร, 2559

94

การสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย
พิบูล ไวจิตรกรรม1*

Brand Identity Creation for Thai Halal Products
Pibool Waijittragum1*

1*

อาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Lecturer, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
*
Corresponding author e-mail: pibool.wai@gmail.com
_________________________________________________________________________________________________________
1*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลใน
ประเทศไทย โดยที่ยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม 2) ออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลใน
ประเทศไทย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ได้กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับสร้างจุดขายและสร้างอัตลักษณ์สินค้า ด้วยการ
ออกแบบสื่อส่งเสริมการตลาดและออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเดลฟาย เครื่องมือที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
อ้างอิง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตัวบุคคล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 19 คนและมุสลิมที่เป็นตัวแทนของมัสยิด
ในกรุงเทพฯ 122 คน เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล 5 ประเภท คือ 1) เนื้อสัตว์ 2) ผัก ผลไม้ 3) อาหารสําเร็จรูป
เครื่องปรุงแต่งอาหาร 4) เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว 5) ของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย ผลการวิจัยพบว่า สามารถสร้างอัตลักษณ์
สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยจุดเด่น 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณประโยชน์ของสินค้าที่เน้นเรื่องคุณค่า
ทางโภชนาการ วัตถุดิบที่สดและสะอาด 2) ด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า สิ่งตกแต่งภายนอก ตัวบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจ
ใช้ลวดลายกราฟิกประดับตกแต่ง มีภาพสินค้า มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 3) ด้านคุณค่าของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของ
ผู้บริโภค สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อถือได้ 4) ด้านบุคลิกภาพของสินค้าที่
สะท้อนไปถึงผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกายและสุขภาพ เป็นคนมีเหตุผล มีศีลธรรม เป็นคน
รอบคอบ ช่างคิด ชอบวางแผน และเป็นคนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต
คําสําคัญ: อัตลักษณ์สินค้า กลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ฮาลาล กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ABSTRACT
The purposes of this research are 1) to analyze the marketing strategies of Thai Halal products which
related to the way of life for Thai Muslims 2) to design the representation media for Thai Halal Products. The
expected benefit is the marketing strategy for brand building process for Thai Halal products. Four elements
of marketing strategies which necessary for the brand identity creation is the research framework consist of
Attributes, Benefits, Values and Personality. This is a Qualitative Research using the methodology of
Quantitative Research within Delphi Technique. In-depth interview and questionnaire have been using. The
descriptive statistics and inference statistics have been using for the analysis. Nineteen Marketing experts
with dynamic roles in Thai consumer products were interviewed. In addition, a field survey of 122 Thai
Muslims was studied. Data analysis will be according to 5 categories of Thai Halal product: 1) Meat 2)
Vegetable and Fruits 3) Instant foods 4) Beverages and Snacks 5) Hygienic products. The results will explain
some suitable representation in the marketing strategies of Thai Halal products as are: 1) Benefit; the
characteristics of the product with its benefit; it is beneficial nutrients product, there are no toxic or chemical
residues. Fresh and clean materials 2) Attribute; the exterior images that attract to consumer; there is a Halal
products mark. Packaging should be draw attention. Use an attractive graphic. Use outstanding images. 3)
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Value; the value of products that affect to consumers perception; it is healthy products. Accumulate quality
of life. It’s sincere, honest and reliable to all. 4) Personality; reflection of consumers thought. The Personality
feedback to them after they were consumes this product; they are health care persons. They are the
rational person, moral person, justice person and thoughtful person like a progressive thinking.
Keywords: Brand Identity, Marketing Strategy, Halal Products, Graphic Design on Packaging

บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดงานวิจัยชิ้นนี้ คือ แรงศรัทธาของมุสลิมที่มีต่อพระเจ้าของเขา และความเชื่อมั่นในวิถีชีวิตที่มี
หลักปฏิบัติตามคําสอนในพระคัมภีร์ ระยะเวลากว่า 1,400 ปีหลังจากศาสนาอิสลามได้ถูกเผยแพร่ออกมาจากดินแดนตะวันออก
กลาง ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อของมนุษย์หรือทําให้ละทิ้งวิถีชีวิต
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ในขณะเดียวกัน วิทยาการทางวิทยาศาสตร์กลับยิ่งสนับสนุนหลักการหลายข้อที่มีประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวติ อย่างคาดไม่ถึง ตัวอย่างหนึ่งของข้อปฏิบัติเหล่านั้น คือ ฮาลาล
เนื้อหาที่ถูกใส่ไว้ในบทนํานี้ จะอยู่บนแนวคิด 3 แนวคิด (อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, 2552) คือ 1) แนวคิดเรื่องอิสลามภิ
วัตน์ ได้แก่ หลักการของศาสนาอิสลาม หลักการของฮาลาล 2) แนวคิดเรื่องท้องถิ่นภิวัตน์ ได้แก่ มุสลิมในบทบาทของผู้บริโภค
รูปแบบชีวิตและทัศนคติของชาวไทยมุสลิม 3) แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ ได้แก่ องค์ประกอบและการสื่อความหมายในการออกแบบ
ดังปรากฏในภาพที่ 1

ภาพ 1 แสดงแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย
ที่มา : ดัดแปลงจาก อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, 2552
มีสถิติอย่างเป็นทางการระบุว่า ในประเทศไทยมีชาวไทยมุสลิมอยู่ประมาณ 3.9 ล้านคน หรือร้อยละ 4.9 จากจํานวน
ประชากรของประเทศไทยทั้งหมด 66 ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) แต่ในข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการแจ้งว่า
อาจมีมากถึง 10 ล้านคน เพราะมีชาวไทยมุสลิมจํานวนมากที่ไม่ถูกสํารวจในการจัดทําสํามะโนประชากรมาโดยตลอด ไม่ว่าจะอยู่
ในสถานะอย่างไร มุสลิมทุกคนจะต้องยึดถือในหลักศรัทธา หลักปฏิบัติและหลักคุณธรรม ที่ทําให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสันติ
ตามปรัชญาแนวคิดที่ว่า ทําดีตามแนวทางของอิสลาม เพื่อความสุขที่ยั่งยืนในโลกหน้า ความคาดหวังสูงสุดของมุสลิม คือ เป็นที่
โปรดปรานของพระเจ้า การปฏิบัติที่สําคัญมากอย่างหนึ่งในหลักการแห่งคุณธรรมของมุสลิม คือ ฮาลาล ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ศาสนา
อนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน ให้ดื่ม ให้ทํา ให้ใช้สอย การอนุมัติหรือการห้ามสิ่งใดในศาสนาอิสลามเป็นประกาศิตที่มาจากพระเจ้า
มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่า โลกนี้มีพระเจ้าองค์เดียว พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์
ขึ้นมา สิ่งที่พระเจ้าอนุมัติเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ (สมจัย อนุมานราชธน, 2551)
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ฮาลาลหรือหะล้าล หมายถึง สิ่งที่อนุมัติให้มุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามใช้ประโยชน์ได้ มีทั้งสิ่งที่เป็นอาหารและ
ไม่ใช่อาหาร โดยต้องไม่มีการปนเปื้อนสิ่งหะรอมหรือสิ่งที่ไม่อนุมัติ (วินัย ดะห์ลัน, 2553) ฮาลาลเป็นสิ่งที่บริโภคได้ เช่น อาหาร
ยา สมุนไพร และบริโภคไม่ได้ เช่น เครื่องอุปโภค เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการบริการต่าง ๆ เช่น สถาบันการเงิน สปา
โรงแรม สถานพยาบาล โรงเรียน กิจการขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตาม หากไม่ขัดแย้งกับหลักการในศาสนา
อิสลาม ย่อมเป็นฮาลาลได้ทั้งสิ้น โดยทั่วไปแล้ว คนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันจะมีความคิดต่างกันในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม
โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่มาจากสัตว์ อิสลามไม่ได้ห้ามอาหารที่ได้มาจากพืช ยกเว้นสิ่งที่เกิดจากการนําไปหมักจนกลายเป็นสุรา ไม่
ว่าจะผลิตจากองุ่น อินทผลัม ข้าวบาร์เลย์ หรือวัตถุอื่นใดก็ตาม เมื่อกลายสภาพเป็นสุรา อิสลามห้ามดื่มของมึนเมาและเป็น
อันตรายต่อร่างกาย เช่น ยาเสพติด
เมื่อพิจารณาถึงสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา จะพบว่าสัตว์ทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์มิได้เพื่อตัว
ของมันเอง สภาพทางธรรมชาติของสัตว์จะอยู่ในสถานะเพื่อรับใช้มนุษย์ มนุษย์น่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานมันขณะเมื่อ
มันมีชีวิตอยู่ มนุษย์ควรจะได้รับประโยชน์จากเนื้อของมันหลังจากที่มันถูกเชือด ด้วยเหตุนี้พืชจึงถูกตัดไปเป็นอาหารสัตว์และสัตว์
จะถูกเชือดเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ แต่อาหารที่ต้องห้ามสําหรับมุสลิม คือ ซากสัตว์ที่ตายเอง โดยไม่ได้ถูกเชือดหรือถูกล่าโดย
มนุษย์ เลือดทุกประเภท เนื้อหมู สัตว์ที่ถูกใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่น ซากสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย ซากสัตว์ที่ถูกตีจนตาย
ซากสัตว์ที่ตกมาตาย ซากสัตว์ที่ถูกขวิดตาย ซากสัตว์ที่ถูกสัตว์ป่ากิน ซากสัตว์ที่ถูกเชือดเพื่อบูชาเทวรูปต่าง ๆ (บรรจง บินกาซัน,
2547)
ฮาลาลเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับคนไทยทั่วไป แต่ก็มีบทบาททางสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จําหน่ายอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าสําหรับบริโภคที่มีภาพลักษณ์แบบผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป กระบวนการทางการตลาดก็
ใช้เฉพาะเครื่องหมายตราฮาลาลเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่มีกลยุทธ์ทางการตลาดใด ๆ ในการสร้างจุดขายให้กับ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทยอย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานของการวิจัยว่า จะสามารถค้นหากลยุทธ์ทางการตลาดได้ด้วย
องค์ประกอบ 4 อย่าง ซึ่งผู้เขียนประยุกต์จากทฤษฎีของฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2012) คือ คุณประโยชน์ (Benefit) ที่มี
อยู่จริงของสินค้า, รูปร่างหน้าตา (Attribute) ที่มองเห็นได้ของสินค้า, คุณค่า (Value) ของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค
และบุคลิกภาพ (Personality) ของสินค้าที่สะท้อนไปถึงผู้บริโภค
จากกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 4 ด้านข้างต้น เป็นองค์ประกอบที่จําเป็นสําหรับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์สินค้า (Brand
Identity Creation) ที่ให้ความสําคัญกับความประทับใจในด้านต่างๆ ของสินค้า ดังปรากฏในภาพที่ 2 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

ภาพ 2 แสดงแนวคิดของการสร้างอัตลักษณ์สินค้า
ที่มา: ดัดแปลงจาก Philip Kotler, 2012
1. รูปร่างหน้าตา (Attributes) ที่มองเห็นได้ของสินค้า เช่น ชื่อยี่ห้อ ตัวอักษร โลโก้ สีสัน บรรจุภัณฑ์ ร้านค้า
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. คุณประโยชน์ (Benefits) ที่มีอยู่จริงของสินค้าและผู้บริโภครับรู้ได้ เช่น รสชาติ กลิ่น ผิวสัมผัส ส่วนผสม ประโยชน์
ใช้สอย กระบวนการผลิต แหล่งผลิตและผู้ผลิต
3. คุณค่า (Values) ของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น ความมั่นใจ น่าเชื่อถือ มีคุณค่า
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4. บุคลิกภาพ (Personality) ของสินค้าที่สะท้อนไปถึงผู้บริโภค เช่น ดูทันสมัย ดูเป็นวัยรุ่น
การสร้างสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้าจะทําให้องค์กรและตัวสินค้าหรือการบริการ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม เมื่อสินค้าหรือองค์กรมีความแข็งแกร่งก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างกว้างขวาง สามารถแข่งขันได้ในทุก
สถานการณ์และในทุกภูมิภาค เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้สร้างสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้า คือ การออกแบบกราฟิก ที่เป็น
กระบวนการนําเสนอข้อมูลที่ใช้หลักการสื่อสารแบบสั้นกระชับ ชัดเจน จดจําง่ายและดึงดูดสายตา เป็นภาษาสากลที่เป็นภาพ เป็น
สัญลักษณ์และบางครั้งก็อาจเป็นตัวอักษร
การออกแบบเรขศิลป์หรือกราฟิก (Graphic Design) เป็นกระบวนการนําเสนอข้อมูลและข่าวสารแบบหนึ่ง ที่ไม่มี
อุปสรรคทางด้านภาษา การออกแบบกราฟิกที่ดีจะต้องชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตัดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปและที่ขาดไม่ได้
คือ สุนทรียะหรือความงดงาม ที่ช่วยให้สะดุดตา สะกิดใจ ทําให้น่าสนใจ น่าติดตาม ไม่แข็งกระด้างไร้อารมณ์ความรู้สึก เป็น
ส่วนผสมที่มีทั้งรูปทรง (Form) ที่น่าจดจํา และมีเนื้อหาสาระ (Function) ที่สื่อสารถึงกันได้ ซึ่ง วิรุณ ตั้งเจริญ (2545) ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบเรขศิลป์ว่า “เป็นการออกแบบจัดวางข้อมูลสําหรับการอ่านและการมองดู การตอบสนอง
กลุ่ ม เป้ า หมายให้ เ กิ ด การคล้ อ ยตามในสื่ อ ที่ ม องเห็ น เช่ น การจั ด วางองค์ ป ระกอบ รู ป แบบของตั ว อั ก ษร สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า งๆ
ภาพประกอบหรือภาพถ่าย เป็นเรื่องที่สําคัญมาก”
การออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์จะใช้หลักการสื่อความหมายด้วยทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการสร้างบุคลิกภาพและ
ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ อาจใช้ทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ทั้งสามทฤษฎีผสมผสานกันก็ได้ แต่ต้องถ่ายทอดความคิดนั้นให้
เป็นรูปธรรมผ่านสื่อที่มองเห็นได้ที่เรียกว่า องค์ประกอบทางการออกแบบ (Elements of Design) ได้แก่ ภาพประกอบ ตัวอักษร
และสีสัน (พิบูล ไวจิตรกรรม, 2553)

ปัญหาของการวิจัย
ถึงแม้ว่าฮาลาลจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทย แต่มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกําหนดให้เป็นสินค้าส่งออกของไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์แบบสินค้า
ทั่ว ๆ ไป ที่แสดงความเป็นฮาลาลโดยใช้เครื่องหมายตราฮาลาลเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ ไม่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัว เนื่องจากแนวคิดของ
ศาสนาอิ ส ลาม จะให้ค วามสนใจในกระบวนการเตรีย มวัตถุดิ บ และวิ ธีก ารผลิ ต ตามหลั ก การฮาลาล มากกว่ า ที่ จ ะเน้นเรื่อ ง
ภาพลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งจํานวนประชากรมุสลิมในประเทศไทยมีไม่มากนัก จึงไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค ทําให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลส่วนใหญ่ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม มองข้ามอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมอิสลาม แต่ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ซึ่งมีวัฒนธรรมที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของตนอยู่
ก่อนแล้ว จึงไม่จําเป็นจะต้องใส่ความเป็นอิสลามเข้าไปแต่อย่างใด
ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้นในด้านอายุ เพศ อาชีพ ชนชั้นทางสังคม รูปแบบการดํารงชีวิต วัฒนธรรม
และศาสนา ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงเกิดการทําการตลาดเฉพาะกลุ่มกันมากขึ้น (ยุพิน หะสัน,
2546) ตลาดผู้บริโภคกลุ่มมุสลิมในยุคโลกาภิวัตน์ก็เช่นเดียวกันกับตลาดกลุ่มอื่น ๆ คือ นอกจากจะต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่
ผลิตตามหลักการฮาลาลแล้ว ยังต้องการสิ่งที่ตอบสนองทางจิตใจ ต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นความสําคัญของตน ต้องการการยอมรับ
จากสังคมรอบตัว
จากปัญหาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมองเห็นประเด็นในการสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วยกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพราะในประเทศไทยยังไม่มีการกําหนดแนวคิดและรูปแบบเฉพาะตัวที่เด่นชัดให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยตรง ในการ
วิจัยเรื่องนี้ มีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างอัตลักษณ์สินค้าที่ชัดเจนให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดสํ า หรั บ สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลในประเทศไทยโดยที่ ยั ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม
2. เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล 5 ประเภท คือ 1) เนื้อสัตว์ 2) ผัก ผลไม้ 3) อาหารสําเร็จรูป เครื่องปรุงแต่ง
อาหาร 4) เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว 5) ของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย
2. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 4 ด้าน คือ1) คุณประโยชน์ (Benefit) ที่มีอยู่จริงของสินค้า 2) รูปร่าง
หน้าตา (Attribute) ที่มองเห็นได้ของสินค้า 3) คุณค่า (Value) ของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค 4) บุคลิกภาพ
(Personality) ของสินค้าที่สะท้อนไปถึงผู้บริโภค
3. ออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย ได้แก่ กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และ
สิ่งพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แนวคิดหลักที่ใช้
คือ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาข้อมูลด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ
การคาดการณ์ของผู้วิจัยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ต้องการจะมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์สาขานั้น ๆ โดย
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนไม่มีโอกาสรู้ว่า ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นที่ร่วมให้ข้อมูลเป็นใคร เพื่อลดความขัดแย้งทางความคิด มีกระบวนการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ้ํากันหลาย ๆ รอบ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสคิดทบทวนในสิ่งที่ตอบไปแล้วและสามารถเปลี่ยนแปลง
คําตอบได้หากต้องการ ในการวิจัยนี้เริ่มใช้เทคนิคเดลฟายตั้งแต่การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 โดยเก็บจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
จากนั้น จะเก็บข้อมูลรอบที่ 2 และรอบที่ 3 โดยเก็บจากตัวแทนมุสลิมในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาลาล

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มี 2 กลุ่ม จากการเลือกแบบเจาะจงตัวบุคคล (Purposive Sampling) คือ
1. กลุ่มตัวอย่างที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด จํานวน 19 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาลาล เป็นชาวไทยมุสลิมที่มาทํากิจกรรมทางศาสนาในมัสยิดในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้น 175 แห่ง (ข่าวสารมุสลิม, 2552) จะคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน อ้างใน จิตราภา
กุณฑลบุตร (2550) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หาจํานวนตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% จะได้ตัวแทนมุสลิมจากมัสยิดใน
เขตกรุงเทพฯ จํานวน 122 แห่ง ๆ ละ 1 คน เลือกมัสยิดด้วยการสุ่มตัวอย่างจับฉลากตามรายชื่อมัสยิดในเขตกรุงเทพฯ จนครบ
ตามจํานวนที่ต้องการ ชื่อมัสยิดที่หยิบได้ คือ สถานที่ที่จะไปเก็บข้อมูล ดังนั้น จะใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาลาล จํานวน
122 คน

เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย ในรอบที่ 1 ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้มีอิสระในการตอบแต่มีกรอบคําถามที่แน่นอน
คําตอบที่ได้จะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับสร้างเครื่องมือวิจัยในรอบที่ 2 ที่เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) เพื่อให้ได้คําตอบที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ จึงมีการเก็บข้อมูลในรอบที่ 3 กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว จะ
นํ า ผลการวิ จั ย ส่ ง ให้ ผู้ ต อบพิ จ ารณาว่ า จะยื น ยั น คํ า ตอบเดิ ม หรื อ จะเปลี่ ย นแปลงคํ า ตอบ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจะให้ ทํ า
แบบสอบถามชุดเดิมจากรอบที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรอบนี้เสร็จแล้ว จะพิจารณาดูว่าผลการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ หากยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อีกจะทําการเก็บข้อมูลซ้ํา จนกว่าผลการวิจัยไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจึงจะสรุปผล รายละเอียด
ของเครื่องมือวิจัย ได้แก่
1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2. แบบสอบถามแบบใช้มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ 1 เห็นด้วยมากที่สุด 2 เห็นด้วยมาก 3 เห็นด้วย
ปานกลาง 4 เห็นด้วยน้อย 5 เห็นด้วยน้อยที่สุด จะได้ค่าอันตรภาคชั้น เท่ากับ 0.80 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งเกณฑ์การพิจารณาความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลในแต่ละข้อด้วยคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 คะแนนขึ้นไป หากคะแนนต่ํากว่านี้จะไม่ผ่านการพิจารณา
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การทดสอบเครื่องมือวิจัย
ก่อนจะนําเครื่องมือไปใช้เก็บข้อมูล มีการทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ดังนี้
1. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาโดยการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาในคําถามแต่ละข้อว่า สอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลรวมที่ได้จากการประเมินความสอดคล้อง (IOC)
ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 0.9611 หมายถึง ภาพรวมของแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงสูง
2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับคําแนะนํา
ไปทดสอบ(Pre-test) กับนักศึกษาสาขาการตลาดจํานวน30 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้ ปรากฏผลของ
ความน่าเชื่อถือในภาพรวมของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.9572

สถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นของนัก
ออกแบบ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentages) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Means) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติอ้างอิง (Inference Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 1) การคํานวณหาค่า t – Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2
กลุ่ม ได้แก่ เพศ 2) การทดสอบค่าความแปรปรวนของข้อมูลด้วย f – Test ใช้สําหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way
ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ โดยการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) ด้วยวิธี
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทําให้ทราบกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศ
ไทย โดยจําแนกเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล 5 ประเภท ดังนี้
1.กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเนื้อสัตว์
ชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับกระบวนการทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภท
เนื้อสัตว์ คือ ด้านคุณประโยชน์ (Benefit) ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute)ด้านคุณค่า (Value) และด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตาราง 1 กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเนื้อสัตว์
การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเนื้อสัตว์
ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)
ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute)
ด้านคุณค่า (Value)
ด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ภาพรวม

X
3.64
3.61
3.55
3.49
3.57

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
.48
มาก
.42
มาก
.45
มาก
.47
มาก
.45
มาก

จากตารางที่ 1 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเนื้อสัตว์ ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ พบว่า ตัวแทนชาว
ไทยมุสลิมเห็นด้วยกับจุดขายด้านคุณประโยชน์ของสินค้า เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.64 ด้านรูปร่าง
หน้าตาของสินค้า เป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.61 ด้านคุณค่าของสินค้า เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับ
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ความคิดเห็น 3.55 และด้านบุคลิกภาพของสินค้า เป็นอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.49 เมื่อนําผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเนื้อสัตว์ มีแนวทางการออกแบบดังปรากฏในภาพที่ 3

ภาพ 3 งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเนื้อสัตว์
ที่มา: พิบูล ไวจิตรกรรม, 2556
2. กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผักและผลไม้
ชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับกระบวนการทางการตลาดใน 3 ด้าน เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผัก
และผลไม้ คือ ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute) ด้านคุณค่า (Value) และด้านบุคลิกภาพ (Personality) แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับด้าน
คุณประโยชน์ (Benefit) ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตาราง 2 กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผักและผลไม้
การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผักและผลไม้
ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)
ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute)
ด้านคุณค่า (Value)
ด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ภาพรวม

X
3.36
3.49
3.41
3.42
3.42

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
.43
ปานกลาง
.39
มาก
.41
มาก
.43
มาก
.41
มาก

จากตารางที่ 2 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผักและผลไม้ ด้วยองค์ประกอบด้านต่างๆ พบว่าตัวแทน
ชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น3.49 ด้าน
บุคลิกภาพของสินค้า เป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.42 และด้านคุณค่าของสินค้า เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็น 3.41 ส่วนด้านคุณประโยชน์ของสินค้า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.36 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้
เมื่อนําผลการวิจัยมาสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผักและผลไม้ มีแนวทางการออกแบบดังปรากฏในภาพ
ที่ 4

ภาพ 4 งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผักและผลไม้
ที่มา: พิบูล ไวจิตรกรรม, 2556
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3. กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทอาหารสําเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร
ชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับกระบวนการทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภท
เนื้อสัตว์ คือ ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute) ด้านคุณค่า (Value) และด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตาราง 3 กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทอาหารสําเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร
การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทอาหารสําเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร
ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)
ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute)
ด้านคุณค่า (Value)
ด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
X
S.D.
ระดับ
3.45
.43
มาก
3.94
.45
มาก
3.70
.40
มาก
3.73
.46
มาก
3.70
.43
มาก

จากตารางที่ 3 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทอาหารสําเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร ด้วย
องค์ประกอบด้านต่างๆ พบว่า ตัวแทนชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็น3.94 ด้านบุคลิกภาพของสินค้า เป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น3.73 ด้านคุณค่าของสินค้า
เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น3.70และด้านคุณประโยชน์ของสินค้า เป็นอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็น3.45 เมื่อนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ประเภทอาหารสําเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร มีแนวทางการออกแบบดังปรากฏในภาพที่ 5

ภาพ 5 งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทอาหารสําเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร
ที่มา: พิบูล ไวจิตรกรรม, 2556
4. กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว
ชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับกระบวนการทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภท
เนื้อสัตว์ คือ ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute) ด้านคุณค่า (Value) และด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ดังปรากฏในตารางที่ 4
ตาราง 4 กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว
การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว
ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)
ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute)
ด้านคุณค่า (Value)
ด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ภาพรวม
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X
3.72
3.72
3.71
3.83
3.75

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
.42
มาก
.38
มาก
.45
มาก
.48
มาก
.43
มาก
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จากตารางที่ 4 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
พบว่า ตัวแทนชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.83
ด้านคุณประโยชน์ของสินค้าและด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้าทั้ง 2 องค์ประกอบนี้เป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
3.72 เท่ากัน และด้านคุณค่าของสินค้า เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น3.71เมื่อนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว มีแนวทางการออกแบบดังปรากฏในภาพที่ 6

ภาพ 6 งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว
ที่มา: พิบูล ไวจิตรกรรม, 2556
5. กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย
ชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับกระบวนการทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภท
เนื้อสัตว์ คือด้านคุณประโยชน์ (Benefit) ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute) ด้านคุณค่า (Value) และด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตาราง 5 กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย
การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย
ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
ด้านคุณประโยชน์ (Benefit)
ด้านรูปร่างหน้าตา (Attribute)
ด้านคุณค่า (Value)
ด้านบุคลิกภาพ (Personality)
ภาพรวม

X
3.53
3.77
3.65
3.77
3.68

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
.44
มาก
.46
มาก
.44
มาก
.40
มาก
.43
มาก

จากตารางที่ 5 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง
ๆ พบว่า ตัวแทนชาวไทยมุสลิมเห็นด้วยกับจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้าและด้านบุคลิกภาพของสินค้า ทั้ง 2 องค์ประกอบ
นี้เป็นอันดับที่1มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น3.77เท่ากัน ด้านคุณค่าของสินค้า เป็นอันดับที่2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
3.65และด้านคุณประโยชน์ของสินค้า เป็นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น3.53 เมื่อนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย มีแนวทางการออกแบบดังปรากฏในภาพ
ที่ 7
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ภาพ 7 งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย
ที่มา: พิบูล ไวจิตรกรรม, 2556

สรุปผลการวิจยั
1. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้ง5ประเภท ด้วยองค์ประกอบด้านต่าง ๆ มีดังนี้
1.1 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเนื้อสัตว์ ควรเน้นจุดขายด้านคุณประโยชน์ของสินค้า คุณภาพของ
วัตถุดิบ ความใหม่ สดและสะอาด เน้นคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เน้นความปลอดภัยของสินค้า ไม่มี
สารเคมีตกค้าง เน้นรสชาติของสินค้า เน้นกลิ่นของสินค้าและเน้นสีของสินค้า
เน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เครื่องหมายฮาลาล ลวดลายกราฟิก ลาย
ประดับตกแต่ง มีชื่อเรียกสินค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้าและมีภาพสินค้า
เน้นจุดขายด้านคุณค่าของสินค้า สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวสินค้าดูมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มีความรู้จากการค้นคว้าวิจัย เป็นผลดีต่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นของต้นตํารับ มีตํานานเล่า
ขาน
เน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า สร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภคดูเป็นคนที่ใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้
แข็งแรง เป็นคนยึดหลักการ ยุติธรรม มีเหตุผล มีศีลธรรม เป็นคนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต เป็นคนรอบคอบ ช่างคิด
ชอบวางแผน
1.2 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทผักและผลไม้ ควรเน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ความ
ปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมีตกค้าง คุณภาพของวัตถุดิบ ความใหม่ สดและสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ มีมาตรฐานในการผลิตทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
เน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า ภาพลักษณ์ของคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเห็น
ด้วยรองลงมากับจุดขายแบบเน้นภาพลักษณ์ของคนยึดหลักการ ยุติธรรม มีเหตุผล มีศีลธรรม เน้นภาพลักษณ์ของคนรักกีฬา ชอบ
ออกกําลังกาย ชอบการแข่งขันและเน้นภาพลักษณ์ของคนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต
เน้นจุดขายด้านคุณค่าของสินค้า ดีต่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับ
ชุมชน เน้นความจริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้และเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง รู้จริงจากการค้นคว้าวิจัย
1.3 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทอาหารสําเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร ควรเน้นจุดขายด้าน
คุณประโยชน์ของสินค้า คุณภาพของวัตถุดิบที่ใหม่ สดและสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ความปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมีตกค้าง มาตรฐานในการผลิต ตัวเครื่องจักรและอุปกรณ์ แรงงานและชื่อเสียงของผู้ผลิต เน้น
จุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ข้อความบรรยายจุดเด่นของสินค้า วัตถุดิบและส่วนผสม มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน มี
เครื่องหมายฮาลาลมีภาพสินค้าหรือส่วนผสมรูปร่างลักษณะของบรรจุภัณฑ์สีสันและวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ตราสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายการค้า กราฟิกและลายประดับตกแต่ง
เน้นจุดขายด้านคุณค่าของสินค้า ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดี ทันสมัย ใหม่สดเสมอ ปรับปรุงตลอดเวลา
ความเชี่ยวชาญของผู้ผลิต มีความรู้จากการค้นคว้าวิจัย ความเป็นของแท้ ต้นตํารับ มีตํานานเล่าขาน ความจริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจ
ได้ เชื่อถือได้และเน้นความสําคัญของผู้บริโภค การรับฟังผู้บริโภค ไม่ละเลยข้อติชม
เน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า ภาพลักษณ์ของคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและเน้น
ภาพลักษณ์ของคนเมือง ชอบสะดวก รวดเร็ว วัฒนธรรมต่างชาติ และเห็นด้วยรองลงมากับจุดขายแบบเน้นภาพลักษณ์ของคน
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สนใจข่าวสาร สถานการณ์โลก รับข่าวสารทุกช่องทาง เน้นภาพลักษณ์ของคนเป็นคนชอบเข้าสังคม ติดเพื่อน ชอบทํากิจกรรมกับ
คนเยอะๆ เน้นภาพลักษณ์ของคนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคตและเน้นภาพลักษณ์ของคนรอบคอบ ช่างคิด ชอบวางแผน
1.4 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ควรเน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของ
สินค้า คุณภาพของวัตถุดิบที่ใหม่ สดและสะอาด เน้นคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ รูปร่างหน้าตาของสินค้า
เน้นรสชาติ กลิ่นและสีของสินค้า เน้นมาตรฐานในการผลิต เรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมี
ตกค้าง
เน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ภาพสินค้า ภาพวัตถุดิบหรือส่วนผสม รูปร่างลักษณะของบรรจุภัณฑ์ สีสัน
และวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ข้อความบรรยายจุดเด่นของสินค้าวัตถุดิบหรือส่วนผสม โลโก้ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มี
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานและต้องมีเครื่องหมายฮาลาล กราฟิกและลายประดับตกแต่ง
เน้นจุ ดขายด้า นคุ ณ ค่า ของสิน ค้ า ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณ ฑ์เพื่อคุณ ภาพชีวิตที่ดี ทันสมัย ใหม่ สดเสมอ ปรับปรุง
ตลอดเวลา จริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้ เชื่อถือได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ผู้ผลิตมี
ความรู้จากการค้นคว้าวิจัย
เน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า มีภาพลักษณ์ของคนทันสมัย ชอบเทคโนโลยี ชอบคอมพิวเตอร์ ไอที คนรัก
ก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต เป็นคนสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ชอบความบันเทิง มีภาพลักษณ์ของคนรักกีฬา ชอบออก
กําลังกาย ชอบการแข่งขัน เป็นคนเมือง ชอบสะดวก รวดเร็ว วัฒนธรรมต่างชาติ
1.5 การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเภทของใช้ประจําวันเพื่อสุขอนามัย ควรเน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพ
ของสินค้า คุณภาพของวัตถุดิบ ใหม่ สดและสะอาด ชื่อเสียงของผู้ผลิต รูปร่างหน้าตาของสินค้า มาตรฐานในการผลิต ด้าน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ความปลอดภัยของสินค้า ไม่มีสารเคมีตกค้างและชื่อเสียงของแหล่งผลิต ประเทศผู้ผลิต
เน้นจุดขายด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เครื่องหมายฮาลาล
วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ชื่ อ เรี ย กสิ น ค้ า ข้ อ ความบรรยายจุ ด เด่ น ของสิ น ค้ า วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นผสม โลโก้ ตราสั ญ ลั ก ษณ์
เครื่องหมายการค้า กราฟิกและลายประดับตกแต่ง ภาพสินค้า ภาพวัตถุดิบหรือส่วนผสม
เน้นจุดขายด้านคุณค่าของสินค้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน เน้นความจริงใจ ซื่อสัตย์ มั่นใจได้
เชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ผู้ผลิตมีความรู้จากการค้นคว้าวิจัย ดีต่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทันสมัย ใหม่สดเสมอ
ปรับปรุงตลอดเวลา เน้นความสําคัญของผู้บริโภค การรับฟังผู้บริโภค ไม่ละเลยข้อติชมและเน้นการสร้างอนาคตตั้งแต่วันนี้ มีการ
ริเริ่มก่อนคนอื่น
เน้นจุดขายด้านบุคลิกภาพของสินค้า มีภาพลักษณ์ของคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเป็น
คนสนใจข่าวสาร สถานการณ์โลก รับข่าวสารทุกช่องทาง เป็นคนรักกีฬา ชอบออกกําลังกาย ชอบการแข่งขัน เป็นคนชอบเข้า
สังคม ติดเพื่อน ชอบทํากิจกรรมกับคนเยอะๆ คนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต คนเมือง ชอบสะดวก รวดเร็ว วัฒนธรรม
ต่างชาติ เป็นคนสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ชอบความบันเทิง
2. องค์ประกอบทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ที่ควรใช้ในการสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาล มีดังนี้
2.1การสร้างแบรนด์ด้วยคุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit)
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ รับรู้ได้ง่ายที่สุด แนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนําให้ใช้ คือ
รูปลักษณ์หรือหน้าตาของสินค้าต้องดูดี รสชาติ กลิ่น สีและผิวสัมผัสของสินค้าต้องถูกกับรสนิยมคนไทย มีขนาดและปริมาณที่คุ้ม
ราคา คํานึงถึงวัตถุดิบที่ใหม่ สดและสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สิ่งที่ต้องรับประกัน
คือ มาตรฐานในการผลิตด้านเครื่องจักร ด้านบุคลากร สินค้าต้องมีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง ชื่อเสียงของผู้ผลิต ชื่อเสียง
ของแหล่งผลิตหรือประเทศผู้ผลิตมีผลต่อการเลือกซื้อ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบําบัดของเสียเป็นสิ่งที่ต้องดูแล
2.2การสร้างแบรนด์ด้วยรูปร่างหน้าตาของสินค้า (Attribute)
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า ทําให้ลดเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อได้ดีที่สุด
แนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนําให้ใช้ คือ คือ ลักษณะ สีสันและวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจ ชื่อสินค้า
จําง่ายเรียกง่าย มีข้อความบรรยายจุดเด่นของสินค้า วัตถุดิบหรือส่วนผสม มีโลโก้ ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่โดดเด่น
มีเครื่องหมายบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด เครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ และที่ต้องมี คือ เครื่องหมายฮาลาล การใช้ลวดลายกราฟิก
หรือลวดลายประดับตกแต่งก็เป็นทางเลือกที่ดี หรือมีภาพสินค้า ภาพผู้ผลิตอยู่ด้วย ส่วนสื่อโฆษณาสินค้า สื่อส่งเสริมการขายหรือ
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรอาจจะมีได้ ซึ่งอาจจะเป็นชื่อผู้แทนจําหน่ายหรือกิจกรรมทางการตลาด การจัดโปรโมชั่น ลด
แลก แจก แถมรวมอยู่ด้วย
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2.3การสร้างแบรนด์ด้วยคุณค่าของสินค้า (Value) ที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค
เป็นองค์ประกอบที่อ่อนไหว ผู้บริโภคไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมแต่สัมผัสได้ รับรู้ได้จากความเชื่อถือและไว้ใจ
แนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนําให้ใช้ คือ ใช้แล้วให้ผลดีต่อสุขภาพ ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน คุ้มค่า ราคายุติธรรม มีคุณภาพยอดเยี่ยม เพราะไม่เห็นแก่ตัวจึงทําเพื่อสังคมและประเทศชาติ เป็นของแท้ ต้นตํารับ มี
ตํานานเล่าขาน เป็นสินค้าชั้นเยี่ยม หรูหราและเป็นอมตะ ยืนหยัดในคุณภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่บนความจริงใจซื่อสัตย์
มั่นใจได้ เชื่อถือได้ ให้ความสําคัญกับผู้บริโภค รับฟังผู้บริโภคเสมอและไม่ละเลยข้อติชม เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
รู้จริงจากการค้นคว้าวิจัย คิดนอกกรอบและเลิกทําเรื่องเดิมๆ แต่ทําเพื่ออนาคตตั้งแต่วันนี้ จึงเริ่มคิดก่อนคนอื่น
2.4การสร้างแบรนด์ด้วยบุคลิกภาพของสินค้า (Personality) ที่สะท้อนไปถึงผู้บริโภค
เป็นองค์ประกอบที่สร้างยากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสะท้อนกลับมาหลังจากได้ใช้สินค้านั้นๆแล้ว เมื่อผู้บริโภค
รับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าที่ผู้ผลิตให้คําสัญญา จะเกิดภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคอยากจดจําและอยากเป็นตามนั้น แนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดแนะนําให้ใช้ คือ เป็นคนทันสมัย ชอบเทคโนโลยี ชอบคอมพิวเตอร์ ไอที เป็นคนสนใจข่าวสาร สถานการณ์โลกรับ
ข่าวสารทุกช่องทาง เป็นคนมีความรู้ รักการอ่าน-การเขียน ชอบวิพากษ์วิจารณ์ เป็นคนยึดหลักการ ยุติธรรม มีเหตุผล มีศีลธรรม
เป็นคนมีธรรมะ ชอบกิจกรรมทางศาสนา ชอบงานการกุศล เป็นคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เป็นคนรัก
กีฬา ชอบออกกําลังกาย ชอบการแข่งขัน เป็นคนชอบความท้าทาย ตื่นเต้น ผาดโผน ลุ้นระทึก เป็นคนชอบเข้าสังคม ติดเพื่อน
ชอบทํากิจกรรมกับคนเยอะๆ เป็นคนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต เป็นคนสันโดษ ชีวิตเรียบง่าย ชอบอยู่กับบ้าน อยู่กับ
ครอบครัว เป็นคนเมือง ชอบความสะดวก รวดเร็ว ชอบวัฒนธรรมต่างชาติ เป็นคนสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ชอบความบันเทิง
เป็นคนใช้ชีวิตหรูหรา ชอบของแพง ชอบสินค้าแบรนด์เนม เป็นคนรอบคอบ ช่างคิด ชอบวางแผน

อภิปรายผลการวิจัย
กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย เป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์สินค้าที่ทําให้
องค์กร ตัวสินค้าหรือการบริการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เมื่อสินค้าหรือองค์กรมีความแข็งแกร่งก็จะ
สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างกว้างขวาง สามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์และในทุกภูมิภาค ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลในประเทศไทยด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 4 ด้ า น ดั ง ที่ ไ ด้ ส รุ ป ไว้ ข้ า งต้ น
ในภาพรวมมีแนวคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีของฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2012)
1.การสร้างแบรนด์ด้วยคุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและตัวแทนชาวไทยมุสลิม มี
ความเห็น ที่ส อดคล้ องกัน ว่า รูป ร่า งหน้า ตา รสชาติ กลิ่ น สีแ ละผิว สัม ผัส ของสิ น ค้า ต้อ งถู ก กั บ รสนิ ย มคนไทย การพิ จ ารณา
คุณลักษณะของสินค้าที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นสิ่งแรก สอดคล้องกับบรรจง บินกาซัน, (2547) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอ การอุปโภคและบริโภคที่ถูกหลักศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติ
มุสลิมจึงต้องพิจารณาสินค้าให้ถี่ถ้วนก่อนจะเลือกซื้อ มุสลิมจะมุ่งเน้นประโยชน์จากการบริโภคมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก เพื่อ
ไม่ให้หลงไปกับลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
2.การสร้างแบรนด์ด้วยรูปร่างหน้าตาของสินค้า (Attribute) ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและตัวแทนชาวไทยมุสลิม มี
ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าลักษณะ สีสันและวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นตัวดึงดูดความสนใจ ส่วนชื่อสินค้าต้องเรียกง่ายจําง่าย
การมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาลจะช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับพิบูล ไวจิตรกรรม, (2553) ที่ได้อธิบาย
เกี่ยวกับการสื่อความหมายและการออกแบบที่เป็นสากล ในกระบวนการสื่อสารที่ใช้หลักการฟัง พูด อ่าน เขียน มีภาษาภาพเป็น
ภาษาสากลที่สามารถเข้าใจได้เร็วที่สุดแม้จะอ่านหนังสือไม่ออก สิ่งตกแต่งภายนอกของผลิตภัณฑ์ก็คงมีอิทธิพลต่อการเลือกอยู่
พอสมควรดังจะเห็นได้จาก บรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลในกลุ่มประเทศมุสลิมก็มีการออกแบบลวดลายกราฟิก มีการตกแต่งอย่าง
สวยงามตามรสนิยมของชนชาติตะวันออกกลาง ซึ่งแทบจะไม่ต้องใส่เครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาล เพราะถ้วนแล้วแต่เป็นฮา
ลาลทั้งสิ้น ซึ่งต่างจากประเทศไทย
3.การสร้างแบรนด์ด้วยคุณค่าของสินค้า (Value)ที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและ
ตัวแทนชาวไทยมุสลิม มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าเป็นองค์ประกอบที่อ่อนไหว ผู้บริโภคไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม แต่
สัมผัสได้ รับรู้ได้ ใช้แล้วให้ผลดีต่อสุขภาพ ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ที่สอดคล้องกับพิบูล ไวจิตรกรรม, (2553)ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ
หลักการของอิสลาม ฮาลาลและสุนทรียภาพจะสะท้อนมาจากหลักศาสนา การไม่ยึดติดกับรูปธรรมเป็นหลักปฏิบัติของมุสลิมอยู่
แล้ว มุสลิมจึงยึดถือความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความมั่นใจ ความเชื่อถือเป็นสิ่งสูงสุด และสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างแบรนด์
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สินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกดังกล่าวของผู้บริโภคของดลชัย บุณยะรัตเวช (2555) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะสามารถครองใจ
ผู้บริโภคชาวมุสลิมได้
4.การสร้างแบรนด์ด้วยบุคลิกภาพของสินค้า (Personality) ที่สะท้อนไปถึงผู้บริโภค ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและ
ตัวแทนชาวไทยมุสลิม มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าเป็นองค์ประกอบที่สร้างยากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสะท้อนกลับมา
หลังจากได้ใช้สินค้านั้นๆแล้ว เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าที่ผู้ผลิตให้คําสัญญา จะเกิดภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคอยากจดจํา
และอยากเป็นตามนั้น แนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนําให้ใช้ คือ เป็นคนทันสมัย ชอบเทคโนโลยี ชอบคอมพิวเตอร์ ไอที
เป็นคนสนใจข่าวสาร สถานการณ์โลก รับข่าวสารทุกช่องทาง เป็นคนมีความรู้ รักการอ่าน-การเขียน ชอบวิพากษ์วิจารณ์ เป็นคน
ยึดหลักการ ยุติธรรม มีเหตุผล มีศีลธรรม เป็นคนมีธรรมะ ที่สอดคล้องกับพิบูล ไวจิตรกรรม, (2553) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
และวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ความแตกต่างกันของชาติพันธุ์ อันได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา ทําให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัว
เกิดรูปแบบศิลปะ รูปแบบวัฒนธรรมและรูปแบบชีวิต ผลการวิจัยในส่วนนี้ทําให้เห็นว่า ชาวไทยมุสลิมมีรูปแบบชีวิตเฉพาะตัวที่
ค่อนข้างหลากหลาย การสร้างบุคลิกภาพให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างตลาดให้กับสินค้าประเภทนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการกําหนดแรงจูงใจ (Advertising Appeal) ของวิทวัส ชัยปาณี (2548)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ ประจําหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจํา
จัง หวัดและสามารถนํา ไปใช้เป็น สื่อประชาสัมพัน ธุ์จังหวัด ได้ 3)เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อสติ๊กเกอร์
อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจําจังหวัด ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสุ่มแบบบังเอิญของกลุ่มนักท่องเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวประจําจังหวัด จํานวน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการนําเสนอผลงานแบบกลุ่มย่อยการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจาการวิจัยตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์และวิธีดําเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทํา
ให้ได้ชุดผลงานต้นแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําหวัด จํานวน 4 แบบ ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 28 แบบ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้ร่วมประเมินคุณภาพผลงานต้นแบบสติ๊กเกอร์
อิเล็กทรอนิกส์ประจําหวัด เห็นว่าภาพรวมด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรง ด้านการออกแบบกราฟิกด้านความคิดสร้างสรรค์และ
ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ เป็นผลงานออกแบบที่มีคุณภาพและเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ อยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด ผู้วิจัยได้สรุปรวบรวมไฟล์ต้นแบบดิจิตัลที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องขององค์ประกอบทางกราฟิกแสดงถึงอัตลักษณ์ บันทึก
ลงแผ่นดีวีดี มอบให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
คําสําคัญ : อัตลักษณ์ สติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์

ABSTRACT
This study was conducted to 1) investigate and analyze the Northern Isan identity of Kalasin, Khon
Kaen, Nong Khai, and Udonthani; 2) design an electronic sticker that represents promote the symbols of
those four provinces and to be practically used for promoting the provinces; 3) examine the tourist’s
satisfaction toward the electronic sticker. 80 participants were accidentally sampled from tourists at the
famous tourist attractions in each of the four provinces. The data had been collected from the presentation
of four different sicker sets before it was analyzed to find the percentage, mean, and standard deviation.
The study utilized the creative thinking process and participatory research methodology and it was resulted
as 4 sets of provincial electronic sticker including Kalasin, Khon Kaen, Nong Khai, and Udonthani. These sets
totally consisted of 28 styles of the sticker. The experts agreed that the electronic sticker was a good
quality medium that directly answered the objective of this study. That is, the highest score was rated to
affirm the quality of the appearance and shapes, graphic design, creativity, and effectiveness in presenting
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the northern Isan identity. Finally, the researcher purposively stored the digital files of the graphic elements
into a DVD for the other people who share the same interest in this field of study.
Keywords: identity electronic sticker symbols.

บทนํา
ในโลกนี้มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมากกว่า 100 ภาษา และที่เป็นภาษาถิ่นอีก5,000 ภาษา ความยุ่งยากในการสื่อสาร
ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นมักจะสื่อสารกันด้วย “สัญลักษณ์” ที่สร้างความเข้าใจต่อคนทั่วไป
โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ตั ว แทน “สั ญ ลัก ษณ์ ตั ว แทนประจํ า จั ง หวั ด ” ซึ่ง เรามั ก จะพบเห็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใช้ ใ นการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ตัวการ์ตูนสนู้ปปี้ ฯลฯ และสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ ที่เป็นตรา หรือโลโก้ ของงานนั้น ๆ จึงจัดได้ว่า
สัญลักษณ์ตัวแทนประจําจังหวัด มีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ ในภาคอีสานเหนือ กลุ่มที่ 6 Spicy
I-San : แดนอัศจรรย์อีสานเหนือ ประกอบด้วย 4 คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี
ประเพณีของภาคอีสานเหนือมีระยะเวลาอันยาวนานจากอดีตถึงปัจจุบันประชาชนในภูมิภาคนี้ ล้วนมีความผูกพันกับ
วัฒนธรรมประเพณีมาตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นชีวิต จึงเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ตัวแทนประจําจังหวัด เป็นตัวกลางหนึ่งที่สามารถบ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัด การส่งเสริมการขายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และงานประเพณีต่างๆจึงดูเหมือนว่า “สัญลักษณ์ตัวแทนประจําจังหวัด”มีศักยภาพเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถสร้าง
อาชีพ เสริมรายได้ให้กับผู้ที่นําไปใช้
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าจะนํามาทดลองใช้ เพราะเมื่อพบเห็นสัญลักษณ์แล้วจะทราบได้ว่ามา
จากที่ไหนและจะเป็นที่รู้จักเนื่องจากนักออกแบบต้องการสัญลักษณ์ประจําจังหวัดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ประกอบกิจกรรม
เฉพาะกลุ่มที่ 6 และอํานวยความสะดวกในการออกแบบสัญลักษณ์ประจําจังหวัดโดยจัดเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถ
นําไปใช้ได้นอกเหนือไปจากการใช้คําขวัญประจําจังหวัดเพียงอย่างเดียวและจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน
ดั ง นั้ น ผู้วิ จัย จึง ต้ อ งการออกแบบสติ๊ก เกอร์ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ที่แ สดงอั ต ลัก ษณ์ข องภาคอี ส านตอนเหนือ กรณีศึ ก ษา
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือประจําหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจําจังหวัดและสามารถนําไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
จังหวัดได้
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจําจังหวัด

ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะเน้นการศึกษาปัจจัยทางด้านรูปร่างรูปทรง ด้านการออกแบบกราฟิก ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ ที่ส่งอิทธิพลต่อการการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์และความพึงพอใจ
ที่มีต่อสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยมีขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลในการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ที่ผู้คนจากต่างสถานที่
เดินทางมาท่องเที่ยว
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่
กรอบแนวความคิดในการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการออกแบบสื่อสื่อมฤมิตเบื้องต้น
(สืบศิริ แซ่ลี้ : 2552 : หน้า 20) กําหนดไว้ดังนี้
หลักการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบศิลปะ คือ การนําเอา เส้น รูปทรง ค่าของน้ําหนัก สี และพื้นผิว
มาจัดวางลงในที่ว่าง ส่วนประกอบของการออกแบบได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่ว่าง ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นในเรื่องของการสร้าง
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ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ขึ้นในที่ว่างของภาพ ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบทางรูปธรรม และยังมีองค์ประกอบทางนามธรรม ซึ่งหมายถึง
เนื้อหาสาระอีกส่วนหนึ่งด้วย และในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการออกแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากร ที่ศึกษาได้แก่อัตลักษณ์ประจําจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ดังต่อไปนี้
3.1.1 ตราประจําจังหวัด
3.1.2 คําขวัญประจําจังหวัด
3.1.3 ต้นไม้ประจําจังหวัด
3.1.4 เชื้อชาติ
3.1.5 วิถีการดําเนินชีวิต
3.1.6 อาชีพ
3.1.7 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
3.1.8 ศิลปะการแสดง
3.1.9 ประเพณี
3.1.10 วัฒนธรรม
3.1.11 เทศกาลต่างๆ
3.1.12 โบราณสถานโบราณวัตถุ
3.1.13 ของดีประจําอําเภอ
3.2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ได้จากกลุ่มประชากร 80 คน จากนั้นแทนค่าสูตรของ Yamane (1973) แล้วจึงทํา
การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (accidental sampling) ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
หนองคายและจังหวัดอุดรธานี
3.2.1 การพั ฒ นาและเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของการออกแบบ
สติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนําไปออกแบบลวดลายกราฟิก โดยศึกษาตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
อัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือและสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
3.2.2 ตัวแปรต้น ได้แก่ อัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือและสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
3.2.3 ตั ว แปรตาม คือ ด้า นการออกแบบรูป ร่า งรูป ทรง ด้า นการออกแบบกราฟิก ด้า นความคิ ด
สร้างสรรค์และด้านอัตลักษณ์ประจําหวัด ที่มีผลต่อการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีดําเนินการวิจัย
การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นประกอบไปด้วย ศึกษาประวัติและศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานเหนือ ศึกษาอัตลักษณ์ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ศึกษา
หลักการออกแบบสัญลักษณ์ ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย ศึกษาสื่อทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปสู่กระบวนการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ท่แี สดงสัญลักษณ์ประจําจังหวัดและที่เหมาะสม
2. ทําการออกแบบร่างสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์
ประจําจังหวัด จํานวน 4 แบบ คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 28 แบบ
ผู้วิจัยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสัญลักษณ์ประจําจังหวัด โดย
ออกแบบที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ ประเภทสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 แบบ โดยกําหนดแนวทาง ดังนี้
ด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรง ด้านการออกแบบกราฟิก ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอัตลักษณ์ประจําหวัดของภาคอีสาน
ตอนเหนือ
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3. ทําการประเมินแบบภาพร่างสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษา
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด จํานวน 4 แบบ รวมทั้งสิ้น 28 แบบ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก จํานวน 3 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
3.1 แบบสอบถามความต้องการเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจและความสนใจสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอน
เหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
4. วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแบบร่างสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษา
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและสร้างต้นแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์
5. ประเมินผลด้านความพึงพอใจที่มีผลต่อการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสาน
ตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจําจังหวัด ของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ที่มีต่อสัญลักษณ์ประจําจังหวัด จํานวน 4 แบบ
รวมทั้งสิ้น 28 แบบ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ภายใต้สัญลักษณ์ประจําจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ประชากรที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัย คือประชากรในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ผู้คนจากต่างสถานที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อเลือก กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน คือ การศึกษาสัญลักษณ์
ประจําจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานและวิเคราะห์ข้อมูล
6. นําเสนอผลงานวิจัยและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจยั
การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วสรุปได้ว่าสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษา
สัญลักษณ์ประจําจังหวัดและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก จํานวน 3 ท่าน และปรับปรุง
แก้ไขเพื่อนําแนวทางการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ ไปศึกษาความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั้วไป รวม 80 คน
โดยสรุปผลการวิจัยแยกเป็น 2 ตอนดังนี้
1. การนําเสนอผลงานออกแบบ ได้แก่ แบบสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ประจําจังจังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี และแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน
ตาราง 1 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 ท่าน ที่ประเมินแบบสติ๊กเกอร์
อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ประจําจังจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและ จังหวัดอุดรธานี
รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรง
2. ด้านการออกแบบกราฟิก
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์
4. ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัด
5. ด้านความสวยงาม
สรุปความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย
รวมทุกด้านเท่ากับ

สัญลักษณ์
1)กาฬสินธุ์
X
4.58
4.53
4.50
4.44
4.44
4.52
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S.D.
0.14
0.12
0.25
0.19
0.25
0.25

สัญลักษณ์
2)ขอนแก่น

สัญลักษณ์
3)หนองคาย

X
4.85
4.16
4.18
4.44
4.33
4.39

X
4.10
4.90
3.86
4.71
4.43
4.40

S.D.
0.30
0.38
0.57
0.39
0.31
0.39

S.D.
0.30
0.30
0.36
0.46
0.51
0.39

สัญลักษณ์
4)อุดรธานี
X
4.32
4.40
4.68
4.48
4.38
4.45

S.D.
0.28
0.00
0.28
0.18
0.13
0.41
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จากตารางที่ 1 สรุปผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน 5 ด้าน ชุดสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์
ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์
ประจําจังหวัดจํานวน 4 แบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 ท่าน ดังนี้
1) กาฬสินธุ์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมากที่สุด
2) ขอนแก่น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมาก
3) หนองคาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมาก
4) อุดรธานี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมาก
สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน รูปแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ประจําจังหวัด ทั้ง 4 แบบ
ได้คะแนนรวมทุกด้านสูงที่สุด อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์
ประจําจังจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี นํามาปรับปรุงในแต่ละด้านให้ดียิ่งขึ้น ตามผล
วิเคราะห์และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนํามาออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ประจําจังหวัด เพื่อนําไป
ออกแบบจริงและนําไปหาความพึงพอใจต่อผู้ที่สนใจ
2. การนําเสนอผลงานออกแบบ ได้แก่ แบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ประจําจังจังหวัดกาฬสินธุ์
ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี และแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์โดยตรงกับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จํานวน 80 คน
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั้วไป จํานวน 80 คน ที่ประเมิน
แบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
X
4.32
4.40
4.68
4.48
4.38
4.45

1. ด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรง
2. ด้านการออกแบบกราฟิก
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์
4. ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัด
5. ด้านความสวยงาม
สรุปความพึงพอใจต่อผู้ที่สนใจ
โดยรวมทุกด้านเท่ากับ

S.D.
0.28
0.00
0.28
0.18
0.13
0.41

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 สรุปผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน 5 ด้าน แบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์
ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรงมี
ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก 2) ด้านการออกแบบกราฟิกมีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
3) ด้านความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก 4) ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัดค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมาก 5) ด้านความสวยงามค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยในทุกด้านเท่ากับ 4.45
อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
ผลการสังเคราะห์งานออกแบบ
1. ขั้นวางแผนการออกแบบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
2. ขั้นเตรียมการออกแบบ นําข้อมูลที่รวบรวมมาดําเนินการหารูปแบบที่เหมาะสมด้วยการสร้างแบบร่าง และศึกษา
รายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ในการออกแบบ ขั้นการออกแบบ แบบร่างที่ได้มาผลิตจริงด้วย
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมต่าง ๆ ด้านการออกแบบในเชิงสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล รวมผลงาน
เอกสารและบันทึก จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลการวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งเครื่องมือใช้ในการวิจัยออกได้ 2 ส่วน ดังนี้
2.1 เครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวการ
ออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
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2.2 ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์
ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี จํานวน4 แบบ รวม 28 แบบ
โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคล้องกลมกลืนและสื่อความหมายเป็นที่ง่ายแก่ผู้ใช้งาน
แนวความคิดในการออกแบบ
แรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้และแนวคิดในการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ สืบศิริ แซ่ลี้ (2554) ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบ
1. คิดแบบค้นพบ คือ การคิดที่ได้ไอเดียใหม่ หรือทฤษฎีใหม่ เช่น การค้นพบทฤษฎีแรงดึงดูดของโลก ของเซอร์ไอ
แซก นิวตัน
2. คิดเชิงนวัตกรรม คือ การคิดประยุกต์ที่นําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาผนวกให้เกิดคุณค่าในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น การประดิษฐ์ทีวีขึ้นมา โดยนําหลักการเดินทางของคลื่นมาประยุกต์เป็นสิ่งประดิษฐ์
3. คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ คือ ความคิดที่นําสิ่งที่มีอยู่เดิมมารวบรวมหรือยําให้เกิดความคิดและสร้างเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมา
4. คิดแบบดัดแปลง คือ การนําปัญหาที่มีอยู่มาผนวกกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วเกิดการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่ง
ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง รูปทรง

ภาพ 1 ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อนุสาวรีพระยาชัยสุนทร
ที่มา : ผศ.ดร.สืบศิริ แซ่ลี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557.
สรุปผลแนวทางการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศึกษาคําขวัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ์
และความหมายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เหมาะสม พบว่า จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาค
อีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600
ปี
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แนวคิดในการออกแบบมาจาก อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิต) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์องค์แรก (พ.ศ. 2336)
ซึ่งเกิดราวปี พ.ศ. 2275 โดยได้นํากาน้ําสําริดทูลเกล้าฯ ขึ้นถวายต่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาจึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านแก่งสําโรงขึ้นเป็นเมืองพระราชทานนามว่า กาฬสินธุ์ ตั้งแต่นั้นมาพร้อมทั้งมีพระบรม
ราชองการโปดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งท้าวโสมพะมิต เป็นพระยาไชยสุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก ซึ่งเป็นที่นิยมแก่นักท้อง
เที่ยวที่มาเยี่ยมชมอนุสาวรีพระยาชัยสุนทรเป็นจํานวนมาก ผู้วิจัยจึงเลือกสัญลักษณ์ประจําหวังหวัดกาฬสินธุ์ คือ พระยาชัยสุนทร
(ท้าวโสมพะมิต) เพื่อนํามาออกแบบเป็นสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ 2 ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง
ที่มา : ผศ.ดร.สืบศิริ แซ่ลี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557.
สรุป ผล แนวทางการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิก ส์ประจําจัง หวัดขอนแก่น โดยศึ กษาคํา ขวัญประจํา จัง หวัด
ขอนแก่นและความหมายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เหมาะสม พบว่า
ที่มาของชื่อจังหวัดขอนแก่น เหตุที่เมืองนี้มีนามว่า เมืองขอนแก่นนั้นได้มีตํานานแต่โบราณเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ก่อนที่เพี้ยเมือง
แพนจะอพยพไพร่พลมาตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นนั้น ปรากฏว่าบ้านขาม หรือตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพองปัจจุบัน ซึ่งเป็นเขตแขวง
ร่วมการปกครองกับบ้านชีโล้น มีตอมะขามขนาดใหญ่ที่ตายไปหลายปีแล้ว กลับมีใบงอกงามเกิดขึ้นใหม่อีก และหากผู้ใดไป
กระทํามิดีมิร้ายหรือดูถูกดูหมิ่น ไม่ให้ความเคารพยําเกรง ก็จะมีอันเป็นไปในทันทีทันใด เป็นที่น่าประหลาดและมหัศจรรย์ยิ่งนัก
แนวคิดในการออกแบบมาจาก อุทยานไดโดเสาร์ศรีเวียง การค้นพบกระดูกไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519
กรมทรัพยากรธรณี โดยโครงการความร่วมมือด้านบรรพชีวินวิทยา ไทย-ฝรั่งเศส ได้ทําการสํารวจไดโนเสาร์บนเทือกเขาภูเวียง
อย่างต่อเนื่อง มีการค้นพบกระดูก ฟัน และรอยตีนไดโนเสาร์จํานวนมาก โดยส่วนใหญ่พบอยู่ในหินทรายหมวดหินเสาขัวยุคครีเท
เชียสตอนต้น (ประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว) มีทั้งไดโนเสาร์ซอโรพอดและเทอร์โรพอด หลากหลายสายพันธุ์ ผู้วิจัยจึงเลือก
สัญลักษณ์ประจําจังหวัดขอนแก่น คือ อุทยานไดโดเสาร์ศรีเวียง เพื่อนํามาออกแบบเป็นสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัด
ขอนแก่น
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ภาพ 3 ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัดหนองคาย ได้แก่ ตํานานบั้งไฟพญานาค
ที่มา : ผศ.ดร.สืบศิริ แซ่ลี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557.
สรุ ป ผลแนวทางการออกแบบสติ๊ก เกอร์ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระจํ า จัง หวัด หนองคายโดยศึก ษาคํ า ขวั ญ ประจํา จั ง หวั ด
หนองคายและความหมายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เหมาะสม พบว่า
จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นจังหวัดชายแดนและเป็นจังหวัดที่เงียบสงบ น่าอยู่และน่า
ท่องเที่ยว มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ําโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
การชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา เมืองหนองคายบริเวณที่ตั้งศูนย์กลางจังหวัดได้รับฉายาใหม่ว่า "พัทยาอีสานเหนือ"
เพราะเมืองหนองคายเป็นเมืองท่าและมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแนวยาวขนานไปกับแม่น้ําโขง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
เมืองพัทยาที่ตั้งเมืองขนานไปกับหาด เพราะเหตุนี้เองที่หาดจอมมณีจังหวัดหนองคายได้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หาดพัทยา
อีสาน"
แนวคิดในการออกแบบมาจาก ประเพณีลอยเรือไฟบูชาพญานาคและความเชื่อ บั้งไฟพญานาค ( หรือชื่อที่เรียกกันใน
ก่อนปี พ.ศ. 2529 ว่า บั้งไฟผี ) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกลางแม่น้ําโขง เห็นได้จากทั้งฝั่งไทยและลาว ลักษณะเป็นลูกกลมเรือง
แสงลอยขึ้นจากน้ําขึ้นไปในอากาศ จํานวนลูกไฟมีรายงานระหว่างหลายสิบถึงหลายพันลูกต่อคืน บั้งไฟพญานาคเกิดช่วงวันออก
พรรษาของแต่ละปี ผู้วิจัยจึงเลือกสัญลักษณ์ประจําหวังหวัดหนองคาย คือ ประเพณีลอยเรือไฟบูชาพญานาคและความเชื่อ บั้งไฟ
พญานาค เพื่อนํามาออกแบบเป็นสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัดหนองคาย
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ภาพ 4 ผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจําจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
ที่มา : ผศ.ดร.สืบศิริ แซ่ลี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557.
สรุปผลแนวทางการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดหนองคายโดยศึกษาคําขวัญประจําจังหวัดหนองคาย
และความหมายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เหมาะสม พบว่า จังหวัด
อุดรธานี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของประเทศไทย เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้ง อุดรธานีได้รับ
การสถาปนาอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิด
จากการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมาก
แข้ง อุดรธานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอิสานตอนบน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730
ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่)อันดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่ง
หนึ่งของประเทศและของโลก มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์
มี อ าณาเขตปกครองกว้ า งใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศ ปั จ จุ บั น อุ ด รธานี เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการคมนาคมทางอากาศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งมีศูนย์ประชุมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย
แนวคิดในการออกแบบมาจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสําคัญแห่งหนึ่ง อยู่ที่อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ทําให้รับรู้ถึงการดํารงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์
ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือ
ภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสําหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดํารงชีวิตและสร้างสังคม-วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกัน
มาเป็นระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมบ้านเชียงได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่ง ซึ่ง
เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจึงได้
ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก ซึ่งเป็นที่นิยมแก่นักท้องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ผู้วิจัย
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จึงเลือกสัญลักษณ์ประจําจังหวัดอุดรธานี คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เพื่อนํามาออกแบบเป็นสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์
ประจําจังหวัดอุดรธานี

อภิปรายผล
การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
ผลของการวิจัยสําเร็จไปตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว้ คือ
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือประจําหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด
หนองคายและจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจําจังหวัดและสามารถนําไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธุ์
จังหวัดได้
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจําจังหวัด
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและสัมภาษณ์สอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจําจังหวัดนั้น สรุปผลได้ว่ามีความต้องการแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจําจังหวัด
และสามารถนําไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธุ์จังหวัดได้ โดยสรุปอัตลักษณ์ประจําจังหวัด ได้ดังนี้
3.1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิต) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์องค์แรก (พ.ศ. 2336)
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
3.2 จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อุทยานไดโดเสาร์ศรีเวียง การค้นพบกระดูกไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519
กรมทรัพยากรธรณี โดยโครงการความร่วมมือด้านบรรพชีวินวิทยา ไทย-ฝรั่งเศส ได้ทําการสํารวจไดโนเสาร์บนเทือกเขาภูเวียง
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
3.3 จังหวัดหนองคาย ได้แก่ บั้งไฟพญานาค ( หรือชื่อที่เรียกกันในก่อนปี พ.ศ. 2529 ว่า บั้งไฟผี )เป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นกลางแม่น้ําโขง เห็นได้จากทั้งฝั่งไทยและลาวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
3.4 จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลาย
พันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งใน
บรรดามรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
ด้านกรอบแนวความคิดในการออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการออกแบบสื่อมฤมิตเบื้องต้น (สืบศิริ แซ่ลี้ :
2552 : หน้า 45.) กําหนดหลักการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบศิลปะ คือ การนําเอา เส้น รูปทรง ค่าของน้ําหนัก สี และ
พื้นผิว มาจัดวางลงในที่ว่าง ส่วนประกอบของการออกแบบได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่ว่าง ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นในเรื่องของ
การสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ขึ้นในที่ว่างของภาพ ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบทางรูปธรรม และยังมีองค์ประกอบทางนามธรรม
ซึ่งหมายถึงเนื้อหาสาระอีกส่วนหนึ่งด้วย และในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการออกแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะ โดย
ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ นําเสนอแบบร่าง สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน และนํารูปแบบที่ได้รับคะแนนรวมทุกด้าน
สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมากที่สุด แล้วมาพัฒนาปรับปรุงและสร้างตัวต้นแบบเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจต่อไป
สรุ ป ผลด้ า นการประเมิ น พึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและบุ ค คลทั่ ว ไป จํ า นวน 80 คน ที่ ป ระเมิ น แบบสติ๊ ก เกอร์
อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ประจําจังจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยใน
ทุกด้านเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ ของชลูด นิ่ม
เสมอ (2531) ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกันทั้ง ด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรง ด้านการออกแบบกราฟิก ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัด ด้านความสวยงาม ที่มีผลวิจัยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
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บทคัดย่อ
การศึกษาภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์เพื่อใช้ในการออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการ
แต่งกายสตรี เป็นการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี โดยใช้ภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ โดยมี
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ 2) เพื่อออกแบบลวดลายและ
เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาในงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี การศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความ
เป็นมาของงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ ลักษณะทั่วไปและความหมายของลวดลาย ภูมิปัญญาและความสําคัญ แล้ว
นําผลของการศึกษาวิเคราะห์นั้น มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการออกแบบลวดลาย เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี กลุ่มตัวอย่าง คือ สุภาพสตรีที่เข้ามาเลือกซื้อเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า(ส่วนโรบินสัน) จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่าได้ลวดลายที่ประยุกต์จํานวน
6ลวดลาย ได้แก่ ลายประสานรัก ลายพุดบรรจบ ลายประชุมมาลี ลายร้อยรัก(เส้นนอก) ลายร้อยรัก(เส้นใน) และลายดารา
ลอย เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี ประเภท หมวก ผ้าพันคอ และกระเป๋าจํานวน 6 เอกลักษณ์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : ภูมิปัญญางานดอกไม้สด การออกแบบลวดลาย เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี

ABSTRACT
The wisdom study of Thai traditional fine craft of fresh flora art is to 1) analyze the traditional
knowledge of fresh floral art and green banana leaves fine craft, 2) design motif patterns and women
accessories by using the conceptual idea of the studies, and 3) evaluate the motif pattern and
accessories, design satisfaction of a sample group. The successful studies of Thai traditional fine craft of
fresh flora art history, the importance of traditional lore, and the feature and substance of the motif
forms were analyzed and applied for the process of motif design and women at the accouterments. The
sampling group of this research is sixty women accessories shops in Robinson section, Central Department
Store, Phitsanulok. The result is revealed design applied 6 design such as pasarnruk design pudbunjob
design pracummalee design loyruk design(out line) loeyruk(in line) and daraloey design for apply to design
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women’s accessories such as hat scarfs and bags amount 6 identity, the outcome shows that the
sampling respondents were satisfied with high level as well.
Keywords: Fresh Floral Art Motif Pattern Design Women Accessories

บทนํา
ในงานประเพณีไทยๆ มักมีงานประดิษฐ์ ดอกไม้ใบไม้ นํามาตกแต่งในบริเวณงานกระทั่งเครื่องประกอบอาหาร
หวาน คาว เครื่องครอบ เครื่องคลุมฯลฯ เรียกได้ว่ามีประโยชน์เกือบทุกวาระ ทุกโอกาส ศิลปะที่เกิดจากดอกไม้สดและใบตอง
ประดิษฐ์ มีความสวยงาม มีเสน่ห์ ยามสดจนกระทั่งค่อยเหี่ยวเฉา ก็มีคุณค่าที่น่าประทับใจ กระทั่งมีผู้ที่รักงานดอกไม้สดและ
ใบตอง ต้องการยืดอายุให้ยาวนาน แต่ทําไม่ได้ จึงเกิดการพัฒนามาเป็นงานผ้า งานกระดาษ งานดินปั้น มาทดแทนงานดอกไม้
สดและใบตองจริงๆ การจําลองดังกล่าว เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ สวยงาม ทนทาน แต่ราคาสูง หากเป็นผู้ที่มีฝีมือจากงาน
ดอกไม้สดและใบตองอยู่แล้ว การพัฒนามาเป็นวัสดุอื่นๆ ย่อมไม่ยุ่งยากลําบากประการใด แต่ขั้นตอนในการเรียนรู้ในขั้นแรก ก็
ยังต้องเรียนรู้จากงานใบตองก่อนเสมอ (เศรษฐมนตร์ กาญจนกุล, 2552) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคาดว่าวันข้างหน้าศิลปะภูมิ
ปัญญาอันสวยงามนี้อาจจะถูกลบเลือนหายไปกับเทคโนโลยีที่แทรกซึมโดยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัย
ขอยกตัวอย่างประเพณีลอยกระทงของไทย ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี คือ การลอยกระทงออนไลน์ นั่น
เป็นเหมือนดั่งอนาคตกําลังจะบอกเราว่า ประเพณีออนไลน์จะเข้ามาแทนที่ประเพณีไทย ด้วยสาเหตุของการอํานวยความ
สะดวกหรือลดโลกร้อนก็ตามแต่ ผู้วิจัยมีความคาดหวังเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสสุนทรียภาพของศิลปะที่บรรพบุรุษของไทยได้
คิดค้นและสร้างสรรค์ไว้ด้วยจิตวิญญาณและสติปัญญา โดยผู้วิจัยสนใจนํารูปแบบของการใช้ลวดลายงานดอกไม้สดและใบตอง
ประณีตศิลป์มาเพื่อพัฒนาและออกแบบลวดลายถ่ายทอดผ่านเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นว่าเป็นอีก
แนวทางในการสืบสานทํานุบํารุงลวดลายที่มีความวิจิตรพิสดารไม่น้อยไปกว่าลายประจําชาติใดในโลก ดังคํากล่าวของ (มณี
รัตน์ จันทนะผะลิน, 2526) “ข้าพเจ้ามีโอกาสผ่านตามาหลายประเทศที่สําคัญทั่วโลกกล่าวว่า คงไม่มีชาติใดใช้ดอกไม้ในงาน
พิธีต่างๆ อย่างมากมายเหมือนเราชาวไทย และที่จะวิจิตรพิสดารอย่างไทยนี้ไม่มี” เพื่อถ่ายทอดลงบนผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าถึงคนไทย
ได้ง่าย และสามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจําวัน สามารถปรับให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีใหม่
ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งของโลก แม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้ที่ต้องการและสนใจที่จะสืบสานงานดอกไม้สดและใบตองประณีต
ศิลป์อยู่มาก แต่การหยิบจับมาใช้ในชีวิตประจําวันนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร อีกทั้งประเพณีต่างๆเปรียบเทียบกับชุดไทยใน
สมัยอดีต แม้ว่าจะมีความงดงาม อ่อนช้อยมากเพียงใด ก็ยังไม่สามารถนํา มาสวมใส่ไ ด้ในชีวิตประจําวัน ด้วยบริบทของ
สังคมไทยที่มีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสู่โลกของเทคโนโลยีรุ่งเรือง เป็นเรื่องที่น่า
เศร้าใจมากถ้าความสวยงามนี้จะกลายเป็นเพียงแค่บันทึกทางประวัติศาสตร์หรือความทรงจําที่ถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลา
จึงเป็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์
2.เพื่อออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาในงานดอกไม้สดและใบตอง
ประณีตศิลป์
3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี

สมมติฐานของการวิจัย
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีในระดับมาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการเผยแพร่ความประณีตสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ไทย
2. ทําให้ทราบถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนสวยงามวิจิตรตระการตาซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทย
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3. ทําให้ทราบถึงกระบวนการถอดลายดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ตามองค์ประกอบการออกแบบ
4. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
1.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์
1.2 ศึกษาเทคนิคการพิมพ์ผ้า
1.3 ศึกษากระบวนการออกแบบลายพิมพ์ผ้า
2.4 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี
2.5 สํารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสตรีจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและ ผู้บริโภค
2. ขอบเขตของการออกแบบ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีตรงส่วนที่เหนือเอวขึ้นมา เพราะเป็นส่วนที่สตรี
เน้นให้เด่นกว่าส่วนอื่นของร่างกายประกอบด้วย กระเป๋า หมวก และผ้าพันคอ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้
2.1 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีสําหรับสุภาพสตรีที่มีสีผิวไปทางวรรณะร้อน คือ ผิวขาวเหลือง และ
ผิวทนแดด (สีแทน)
2.2 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีสําหรับสุภาพสตรีที่มีสีผิวไปทางวรรณะเย็น คือ ผิวไหม้แดด
(สีน้ําตาล)
3. ขอบเขตของกลุ่มประชากร
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มสุภาพสตรีทั่วไป ที่เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการ
แต่งกายสตรีในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าส่วนโรบินสัน จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 400 คน ภายในเวลา 7 วัน สถิติ
ประชากร / สัปดาห์
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสตรีใน
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 90 คน ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน (±10% ระดับค่าความเชื่อมั่นที่95%) โดยใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ กําหนดกลุ่ม อ้างถึงการวิเคราะห์
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูป ของ Yamane

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. ภูมิปัญญางานดอกไม้สด หมายถึง การเย็บแบบ การร้อยดอกไม้ การกรองดอกไม้ วิธีการต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้
ทําให้เกิดผลงานหลากหลาย และมีชื่อเรียกต่างๆ กัน ได้แก่ อุบะ เฟื่อง ตาข่าย มาลัย เป็นต้น ซึ่งนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เป็น
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมประจําชาติไทยที่บรรพบุรุษได้คิดประดิษฐ์ขึ้น และได้มีการพัฒนาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
2. การออกแบบลวดลาย หมายถึง ลายเส้นและลวดลายที่เกิดจากภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตอง เป็นการ
ถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลาย ความงามที่แสดงออกและซ่อนเร้นอยู่ในวัฒนธรรมไทย เพื่อสนองทางด้าน
จิตใจ โดยมีรูปแบบที่เป็นต้นแบบหลัก ได้แก่ ดอกตุ้ม อุบะ ดอกทัดหู แบบ ตาข่าย เป็นต้น
3. เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสตรีด้านการตกแต่ง
ความสวยงามให้กับร่างกายตั้งแต่ส่วนเหนือเอวขึ้นไป ได้แก่ หมวก ผ้าพันคอ และกระเป๋า โดยนําภูมิปัญญางานดอกไม้สดและ
ใบตองประณีตศิลป์เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลาย ประกอบกับการใช้สีที่เหมาะสมกับสีของเครื่องแต่งกาย
และสีผิวของสตรี
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวมรวมและศึกษาเอกสาร สภาพทั่วไปของงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์
2. รวมรวมและศึกษา ลวดลายและงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ในแบบต่าง ๆ
3. รวมรวมและศึกษา เกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย
4. การทําแบบประเมินเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์เป็นสถิติของความพึงพอใจของต้นแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
สตรี 2. เพื่อออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาในงานดอกไม้สดและใบตอง
ประณีตศิลป์
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทําการถอดแบบลวดลายโดยใช้หลักการออกแบบลวดลายแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกลวดลาย
ออกมาเพียง 6 ลวดลายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ โดยคัดเลือกลวดลายที่มีความหมายดีสื่อถึงที่มา
ของลวดลาย และคํานึงถึงหน้าที่ที่เหมาะสมจะนําไปใช้ออกแบบเป็นลวดลายของเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี ประกอบไป
ด้วยลวดลายของเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีสําหรับผู้ที่มีสีผิววรรณะร้อน คือ 1.) ลายประสานรัก 2.) ลายพุดบรรจบ 3.)
ลายประชุมมาลี ลวดลายของเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีสําหรับผู้ท่มี ีสีผิววรรณะร้อน คือ 1.) ลายร้อยรัก(เส้นใน) 2.) ลาย
ร้อยรัก(เส้นนอก) 3.) ลายดอกลอย(เส้นนอก) ซึ่งจะแบ่งเป็นลักษณะดังนี้
2.1 ลายที่มีลักษณะเป็นตาข่ายดอกไม้
2.1.1 ความหมายและที่มาของลวดลาย ลายตาข่ายดอกไม้ แนวความคิดในการออกแบบลวดลาย ตาข่ายดอกไม้ คือ
การร้อยดอกไม้ที่ทําให้เกิดลวดลายสานกันเป็นตาข่าย การร้อยตาข่ายเริ่มมีปรากฏตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยนางนพมาศเป็นผู้
คิดริเริ่มร้อยตาข่ายคลุมพานพุ่ม เพื่อถวายแด่สมเด็จพระร่วงเจ้า และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 5 “พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินี” เป็นผู้ที่มีความสามารถร้อยตาข่ายแบบต่างๆ ได้อย่างงดงาม ในการร้อยตาข่าย
ดอกไม้นี้สําหรับงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ จะนํามาร้อยเป็นตาข่ายคล้องหน้าช้าง ในโอกาสที่พระมหากษัตริย์
ประทับหลังช้างขณะเสด็จไปในพิธีต่างๆ ใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญในการหุ้มโครงคลุมไตร โคมไฟ พวงดอกไม้ (กัณหา อัมพ
วัน, 2546)
ดอกรักที่นํามาร้อยเป็นตาข่ายดอกไม้นี้ยังมีความหมายถึงความรัก ดังเช่นในนิราศพระแท่นดงรัง ที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นหนึ่งในดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ในวรรณคดีที่ตอนหนึ่งพรรณนาว่า (ภราดร อํานวย ปิ่นรัตน์, 2522)
“เห็นดงรักริมคลองทั้งสองฟาก
ยิ่งรักมากมัวจิตพิศวง
พี่รักดอกรักจูบรักรูปทรง
รักจนหลงเหลือรักหนักอุรา”
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของลายคือใช้เป็นลายพื้นภาพ เนื่องจากมีลักษณะเป็นแผ่นผืนมีลักษณะที่สัมพันธ์และสานต่อ
กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
2.1.3 องค์ประกอบของลาย ประกอบด้วยตัวลายที่มีขนาดสัดส่วนเท่ากันแต่กําหนดให้มีระยะห่างของลายต่างกันแต่
มีความต่อเนื่อง และทิศทางต่างกันแต่ทําให้เกิดความเป็นเอกภาพด้วยการซ้ํารูปแบบ
2.1.4 แม่ลายที่ใช้มีลักษณะที่เป็นลวดลายเฉพาะ
2.1.5 การผูกลาย มีการกําหนดโครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิตและเส้น แล้วนําแม่ลายมาบรรจุตามเส้นโครงสร้าง
ด้วยการซ้ํารูปแบบด้านใดด้านหนึ่ง โดยผู้วิจัยได้ทําการผูกลวดลายที่เป็นไปในลักษณะรูปแบบตาข่ายดอกไม้ แบ่งออกเป็น 4
ลวดลายดังนี้
2.1.5.1 ลายประสานรัก ด้วยรูปแบบของแม่ลายที่มาจากรูปทรงของดอกรัก และลักษณะโครงสร้างของแม่ลายนํามา
ประสานกันเป็นแผ่นผืนจึงเรียกลายนี้ว่าลาย ประสานรัก
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ภาพ 1 ประสานรัก
ที่มา: นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม, 2558
2.1.5.2 ลายร้อยรัก ลักษณะลวดลายนี้จะคล้ายคลึงกับลายตาข่ายดอกไม้ หรือลายของตาข่ายหน้าช้างมากที่สุด
แตกต่างกันเพียงแค่ลายตาข่ายหน้าช้างมีรูปทรงด้านนอกเป็นรูปสามเหลี่ยม เกิดจากการนําดอกรักมาเรียงร้อยต่อกัน แต่ลาย
ร้อยรัก เป็นลายที่ผูกต่อกันเป็นผืนใหญ่ จึงเรียกลายนี้ว่าลายร้อยรัก

ภาพ 2 ลายร้อยรัก(เส้นนอก)
ที่มา: นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม, 2558
1.1.5.3 ลายพุดบรรจบ รูปแบบของแม่ลายมีที่มาจากรูปทรงของดอกพุด และลักษณะของโครงสร้างจะเห็นได้ว่า
ดอกชนดอก ก้านชนก้าน จึงเรียกลายนี้ว่าพุดบรรจบ ด้วยลักษณะการผูกลายให้ปลายดอกทุกดอกหันมาบรรจบกัน
ดอกพุดเป็นดอกไม้พรรณหนึ่งที่มีความสําคัญในวรรณคดีไทย (สุวิทย์ พวงสุวรรณ, 2547) มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับนาฏการณ์ของตัวละครในวรรณคดีไทยดังเช่นบทเสภาที่ท่านสุนทรภู่นํามากล่าวถึง และกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้า
ธรรมธิเบศรที่ต่างก็พรรณนาถึงความงามของดอกพุดไว้น่าสนใจยิ่ง
“พระเก็บพุดหยุดยื่นให้โฉมศรี
กุมารีรับจากหัตถ์แล้วทัดหู
เก็บสุกรมชมชื่นแล้วยื่นชู
สํารวลเรียงเคียงดูกันสองเรา
(ลักษณาวงศ์ : สุนทรภู่)
พุดจีบกลีบแสล้ม
พิกุลแซมสุกรม
หอมชวยรวยลมตาม
เหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจ
กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร”

ภาพ 3 ลายพุดบรรจบ
ที่มา: นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม, 2558
2.3 ลวดลายที่มีลักษณะเป็นลายประยุกต์จากงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์
2.3.1 ความหมายและที่มาของลวดลาย แนวความคิดในการออกแบบลวดลายที่มีลักษณะเป็นลายประยุกต์จากงาน
ดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ มีที่มาคือใช้แบบกลีบบัว ดอกทัดหู และตาข่ายดอกไม้ สําหรับงานดอกไม้สดและใบตอง
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ประณีตศิลป์ จะประดิษฐ์ดอกไม้เหล่านี้มาใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเช่น งานเครื่องแขวน งานพาน
พุ่ม – พานดอกไม้สด
2.3.2 บทบาทหน้าที่ของลวดลาย คือ ลายที่ใช้เป็นจุดสนใจของลวดลาย เนื่องจากเป็นลายที่มีรูปแบบเฉพาะ มี
ลั ก ษณะเป็ น เอกเทศที่ แ ตกต่ า งไปจากตั ว ลายลั ก ษณะอื่ น ๆ เมื่ อ ถู ก นํ า มาจั ด วางในลั ก ษณะลายประกอบร่ ว มตามรู ป
ลักษณะเฉพาะของตัวลายจะเป็นตัวกระตุ้นเร้าความรู้สึกได้ดีกว่าตัวลายในรูปลักษณะอื่นๆ
2.3.3 องค์ประกอบของลวดลาย ประกอบด้วยแม่ลาย 3 รูปแบบ แต่ละแบบมีขนาดสัดส่วนต่างกัน ระยะห่างของตัว
ลายทั้ง 4 ด้านมีพื้นที่ว่างไม่เท่ากัน แต่นํามาผูกกันเป็นลวดลายที่มีความต่อเนื่องและสม่ําเสมอด้วยการซ้ํารูปแบบ มีบริเวณว่าง
ลบมากว่าบริเวณว่างบวก เคลื่อนไหวทุกทิศทางในลักษณะการแผ่เป็นผืน
2.3.4 แม่ลาย เป็นลายเฉพาะ แบบอสมมาตร ที่เกิดจาก 3 แม่ลายนํามาประกอบร่วมเป็น 2 แม่ลาย เมื่อแบ่งรูปทรง
เลขาคณิต เป็นส่วนเท่าๆ กันลวดลายจะมีลักษณะไม่เหมือนกันทั้ง 4 ด้าน
2.3.5 การผูกลาย ด้วยวงจรสี่เหลี่ยม (Repetiton) เริ่มด้วยการเขียนโครงสร้างของสี่เหลี่ยมก่อน แล้วใช้ด้านทั้ง 4
ด้านเป็นส่วนเชื่อมในการต่อลาย ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง 2 ด้านแล้วบรรจุลวดลายลงในตําแหน่งต่างๆ ของโครงสร้าง
กรอบสี่เหลี่ยม แล้วนําเอา 1 ช่วงลาย (1 Repeat) มาต่อกันทีละด้านจนได้ลวดลายผืนใหญ่ (ดุษฎี สุนทรารชุน, 2531)

ภาพ 4 ลายประชุมมาลี
ที่มา: นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม, 2558
หมายเหตุ: ลายดอกทัดหูผู้วิจัยนําต้นแบบการถอดลายของ กัญญารัตน์ เห็นสว่าง, (2544 หน้า 26) มาใช้เป็นต้นแบบของแม่
ลาย
2.4 ลายที่มีลักษณะเป็นลายดอกทัดหู
2.4.1 ความหมายและที่มาของลวดลาย ที่มีลักษณะเป็นลายดอกทัดหู คือ ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์จากการนํา
กลีบของดอกไม้ใบไม้สด มาตัด พับแล้วเย็บตรึงกับใบตองที่เป็นแบบกลม ในงานดอกไม้สดและใบตองประณีต ดอกทัดหู ดอก
ประจํายาม หรือ ดวงดารา เป็นเครื่องประดับที่สําคัญมากที่สุดสําหรับงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ เนื่องจากเป็น
ส่วนที่เชื่อมโยงรอยต่อ มุม หรือจุดที่ประชุมกันของเฟื่องและอุบะสําหรับปิดปมด้ายที่ผูกมัด แล้วยังเป็นจุดสะดุดตาสามารถ
ดึงดูดความสนใจที่สุด (รัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์, 2547)
2.4.2 บทบาทหน้าที่ของลายใช้เป็นลายดอกลอยเนื่องจากมีรูปลักษณะเป็นเอกเทศ คือ การแยกตัวกันของลวดลาย
ออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก จัดวางลงบนพื้นภาพ เพื่อให้มีความโดดเด่นในลายแต่ละตัวลาย ไม่สัมพันธ์หรือสานต่อกับลายอื่นๆ
2.4.3 แม่ลาย มีลักษณะของรูปทรงเป็นวงกลม
2.4.4 องค์ประกอบลาย ลายดอกลอยมีขนาดสัดส่วนที่เท่ากัน มีช่วงจังหวะถี่ห่างเท่ากัน ทําให้เกิดความต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันยังมีบริเวณว่างเท่ากันทั้ง 4 ด้าน จึงทําให้เกิดความโดดเด่นและสบายตา ในลายดอกลอยนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามี
บริเวณว่างลบมากว่าบริเวณว่างบวก และมีทิศทางที่เคลื่อนไหวไปทางแนวเฉียง และมีความเป็นเอกภาพในลักษณะกลมกลืน
ด้วยการซ้ํา
2.4.5 การผูกลาย ลายดอกลอยมีการนําแม่ลายมาประกอบกัน โดยการกําหนดโครงสร้างโดยใช้เส้นแนวเฉียงมาวาง
ตัดกันจนเกิดเป็นโครงสร้างในลักษณะที่เป็นตาข่าย หรือในบางครั้งอาจเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเรียงต่อกันทั้ง 4 ด้าน
แล้วนําแม่ลายมาบรรจุลงตรงจุดตัดของเส้นโดยการซ้ํารูปแบบไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้วิจัยได้ทําการผูกลวดลายที่มี
ลักษณะเป็นลายดอกทัดหูไม้ดังนี้
2.4.5.1 ลายดาราลอย ด้วยรูปแบบของแม่ลายที่มาจากดอกทัดหู หรือเรียกอีกอย่างว่าดวงดารา และมีบทบาท
หน้าที่ที่ใช้เป็นลายดอกลอย จึงเรียกลายนี้ว่าลายดาราลอย
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ภาพ 5 ลายดาราลอย
ที่มา: นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม, 2558
หมายเหตุ: ลายดอกทัดหูผู้วิจัยนําต้นแบบการถอดลายของ (กัญญารัตน์ เห็นสว่าง, 2544) มาใช้เป็นต้นแบบของแม่ลาย
ผลของการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี

ภาพ 7 ต้นแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่มีสีผิว
วรรณะร้อนชุดที่ 1 ลายประสานรัก

ภาพ 6 แบบร่างเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่มีสีผิว
วรรณะร้อนชุดที่ 1 ลายประสานรัก

ภาพ 8 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีเปรียบเทียบกับสีผิวและเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ที่มีสีผิววรรณะร้อนชุดที่ 1
ลายประสานรัก
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ภาพ 9 แบบร่างเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่มี ภาพ 10 ต้นแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่
มีสีผิววรรณะร้อนชุดที่ 2 ลายพุดบรรจบ
สีผิววรรณะร้อนชุดที่ 2 ลายพุดบรรจบ

ภาพ 11 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีเปรียบเทียบกับสีผิวและเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ที่มีสีผิววรรณะร้อนชุดที่ 2
ลายพุดบรรจบ

ภาพ 12 แบบร่างเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่ ภาพ 13 ต้นแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่
มีสีผิววรรณะร้อนชุดที่ 3 ลายประชุมมาลี
มีสีผิววรรณะร้อนชุดที่ 3 ลายประชุมมาลี
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ภาพ 14 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีเปรียบเทียบกับสีผิวและเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ที่มีสีผิววรรณะร้อนชุดที่ 3
ลายประชุมมาลี

ภาพ 15 แบบร่างเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่ ภาพ 16 ต้นแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่
มีสีผิววรรณะเย็นชุดที่ 1 ลายร้อยรัก(เส้นนอก)
มีสีผิววรรณะเย็นชุดที่ 1 ลายร้อยรัก(เส้นนอก)
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ภาพ 17 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีเปรียบเทียบกับสีผิวและเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ที่มีสีผิววรรณะเย็นชุดที่ 1
ลายร้อยรัก(เส้นนอก)

ภาพ 18 แบบร่างเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับ
ผู้ที่มีสีผิววรรณะเย็นชุดที่ 2 ลายร้อยรัก(เส้นใน)

ภาพ 19 ต้นแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่มีสี
ผิววรรณะเย็นชุดที่ 2 ลายร้อยรัก(เส้นใน)
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ภาพ 20 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีเปรียบเทียบกับสีผิวและเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ที่มีสีผิววรรณะเย็นชุดที่ 2
ลายร้อยรัก (เส้นใน)

ภาพ 21 แบบร่างเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่ ภาพ 22 ต้นแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี สําหรับผู้ที่
มีสีผิววรรณะเย็นชุดที่ 3 ลายดาราลอย
มีสีผิววรรณะเย็นชุดที่ 3 ลายดาราลอย
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ภาพ 23 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีเปรียบเทียบกับสีผิวและเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ที่มีสีผิววรรณะเย็นชุดที่ 3
ลายดาราลอย

ผลของการแปรผล ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบลวดลายและเครื่องประกอบการ
แต่งกายสตรี
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1.การศึกษาภูมิปัญญางานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ ในส่วนของการศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความ
เป็นมาของงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ ลักษณะทั่วไปและความหมายของลวดลายภูมิปัญญาและความสําคัญ พบว่า
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทย์ภัสร์ เชี่ยวชลาคม(2555) ที่ทําการศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สดเพื่อออกแบบตกแต่ง
ภายในศูนย์นันทนาการของผู้สงู อายุ ด้านกระบวนการศึกษา การวิจัยโดยนําผลของข้อมูลจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ประวัติความเป็นมา แนวคิดและภูมิปัญญามาวิเคราะห์หาแนวความคิดในการออกแบบ แล้วนําผลของการศึกษาวิเคราะห์นั้น
มาแปรรูปโดยการสังเคราะห์เป็นงานออกแบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ruhee, DC.(1993) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
สัญลักษณ์ลวดลายงานฝีมือแบบดั้งเดิมในNakshi Kanthaของรัฐเบงกอลตะวันตกของศตวรรษที่19 ในช่วงต้นของศตวรรษ
ที่ 20 ในประเทศอินเดีย สถานที่ที่อุดมไปด้วยลวดลาย แรงบันดาลใจของช่างฝีมือ Nakshi Kantha ความเชื่อของคนศาสนาฮินดู
ในภูมิภาค ที่มีลวดลายปักอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกับ ลวดลายของงานดอกไม้ส ดและ
ใบตองประณีตศิลป์ที่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องทางศาสนา
2. กระบวนการการออกแบบลวดลาย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาความหมาย และที่มาของลวดลาย แล้วนํามาออกแบบเป็น
ลวดลายของเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี โดยใช้กระบวนการออกแบบ มีความแตกต่างกับงานวิจัยของ ทัศนียา นิลฤทธิ์
(2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษาเส้นกรอบนอกของปราสาทศีขรภูมิ เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ
ลายผ้าที่ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นสุภาพสตรี โดยใช้หลักการออกแบบลวดลายจากภาพลวงตา มาเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ลวดลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ กลิ่นสุวรรณ (2548) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลการสอนการออกแบบลาย
พิมพ์ผ้าโดยใช้กระบวนการออกแบบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ โดยศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบ แนวโน้มความนิยมกับการออกแบบ แนวคิดการเรียนการสอนด้านการออกแบบ การออกแบบลายพิมพ์
ผ้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา เจริญวิเชียรฉาย (2549) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบลวดลายสําหรับผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้านประเภทผ้าของผลิตภัณฑ์OTOPจังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาข้อมูลทั่วไปเพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านประเภทผ้า ในด้านการออกแบบลวดลาย เทคนิควิธีการออกแบบ
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการออกแบบเครื่องประดับให้เป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับวงการเครื่องประดับของประเทศไทยเป็น
อย่างมากด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับด้วยวิธีการนําเสนอเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นให้
ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด โดยนําเสนอในรูปแบบของเครื่องประดับที่สามารถสื่อสารได้ในรูปแบบที่เป็นสากล ในการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง โดยเลือกศึกษาจากพื้นที่ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มชาวบ้านบ้านป่าคาใหม่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบเครื่องประดับและเพื่อประเมินความพึง
พอใจของ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และ
แบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ชนเผ่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องงานหัตถกรรมมากที่สุดคือชนเผ่าม้ง
และความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของชาวเขาเผ่าม้ง คือ ลวดลายที่ใช้ปักลงบนเสื้อผ้า โดยการประเมินหาเอกลักษณ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าลายก้นหอยที่มีลักษณะลวดลายที่เกิดจากเส้นตามธรรมชาติของสัตว์น้ําที่เกิดจากเส้นการวนของเปลือกหอยมี
ความเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด รูปแบบของเครื่องประดับควรออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่ยังคงความเป็นเครื่องเงินชาวเขาไว้
สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันได้ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบเครื่องประดับชาวเขาออกแบบโดยการนําเอา
จุดเด่นของรูปทรงของเครื่องประดับแบบดั้งเดิมไว้ แต่ออกแบบขึ้นมาใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้น ผลการประเมินการออกแบบชุด
เครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้รวบรวมสรุปข้อมูลนํามาสร้างแบบร่างโดยใช้
แนวความคิดจากลวดลายก้นหอย จํานวน 30 รูปแบบ และใช้ทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอยในการตัดทอนรูปแบบชุดเครื่องประดับให้
เหลือจํานวน 5 รูปแบบ นําไปเขียนโปรแกรม 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รูปแบบเครื่องประดับมีความสมจริงมากที่สุด นําไป
ประเมินแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยผลการประเมินรูปแบบพบว่า รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด
คําสําคัญ : เอกลักษณ์ ชาวเขาเผ่าม้ง เครื่องประดับ ลายก้นหอย
ABSTRACT
Nowadays, unique jewelry design is indeed significant to Thailand’s jewelry industry. Jewelry design
with local uniqueness thus is very important to present it with international design. The objective of this
research is to examine uniqueness of Hmong people in Phop Phra District, Tak province by compiling data
from villagers in Baan Pakamai, specialists and professions as a base for jewelry design as well as to evaluate
satisfaction of professions, manufacturers and consumers. Moreover, the tools used for compiling data are
interview, evaluation, and questionnaire. The findings indicate that Hmong people have most outstanding
handicraft skills among hill tribe people. The most distinct uniqueness is patterns stitched on their clothes.
According to professions, spiral pattern derived from natural lines of shells is most unique. As a result, the
jewelry design should keep simplicity yet silverware of Hmong people. It is wearable in daily life as a new
option for customers who love hill tribe jewelry. The design should keep uniqueness of shape of original
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jewelry but reflect contemporary at the same time. For the evaluation results for jewelry design inspired by
uniqueness of Hmong people in Phop Phra District,Tak Province, data is compiled to draft 30 designs inspired
by spiral pattern concept.Consequently, reverse engineering is applied to reduce to 5 designs and then
computer three-dimension program is used to make most realistic designs.The designs are eventually
assessed by professions.The results show that the first design is most appropriate
Keywords : Uniqueness, Hmong People, Jewelry, Spiral Pattern

บทนํา
เนื่องจากในปัจจุบันการออกแบบเครื่องประดับให้เป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับวงการเครื่องประดับของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก เพราะจากการที่สมาคมผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทยได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบัน งานของแต่ละบริษัทจึงมี
รูป แบบที่มีความคล้า ยกัน ไม่มีเอกลักษณ์เป็น ของตัวเอง รูปแบบของเครื่องประดับ จึงไม่น่า สนใจ ด้วยเหตุนี้ จําเป็นต้อง
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับด้วยวิธีการนําเสนอเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยนําเสนอในรูปแบบของ
เครื่องประดับที่สามารถสื่อสารได้ ในรูปแบบที่เป็นสากล ซึ่งการพัฒนาในลักษณะนี้จะเป็นการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
การ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก จนสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นกระแสหรือแนวโน้มแฟชั่นในอนาคตจังหวัดตาก
ถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะในด้าน
การเมืองและสังคม กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตากมีทั้งหมด 6 ชนเผ่า คือ เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าม้ง เผ่าเย้า เผ่าอ่าข่า
เผ่ามูเซอ และเผ่าลีซอ กลุ่มชาวเขาในจังหวัดตากที่มีความโดดเด่นในเรื่องงานหัตถกรรมคือชาวเขาเผ่าม้ง (พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า
ออนไลน์.2556) ในด้านเศรษฐกิจด้วยความนิยมของแฟชั่นใน 1-2 ปีที่ผ่านมา หัตถกรรมชาวเขา ถูกปรุงแต่งให้เข้าไปอยู่ใน
กระแสแฟชั่นไปโดยได้ผสมผสานกับ "ความเก่า"และ "งานฝีมืออันงดงาม" จึงเป็นเสน่ห์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า
ปัจจุบันตลาดไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่กลายเป็นสินค้าที่นิยมของชาวต่างประเทศ (เศรษฐกิจประเทศลุ่มน้ําโขง.
สํานักข่าวเนชั่น . 2556) และแนวโน้มทางการตลาดเชื่อว่าหากผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ เชื่อ
ว่า ยั ง คงได้รับ ความนิยมมากยิ่ ง ขึ้ น จากข้อมูล ข้า งต้นทําให้เล็ง เห็น ความสําคั ญของการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มมู ล ค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพ ให้สูงขึ้นเพื่อเป็นที่ต้องการของตลาด (ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ. 2553) โดยสื่อ
ผ่านในรูปแบบของเครื่องประดับที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ให้ความสําคัญและ
ความรู้สึกของเครื่องประดับดุจเดียวกับเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความรู้สึกถึงคุณค่าความงามในการประดับร่างกาย พิธีกรรมและคุณค่าที่
มีต่อจิตใจ เครื่องประดับถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเลอค่า สวยงาม บ่งบอกถึงฐานะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้สวมใส่ จึงนับ
ได้ว่าเครื่องประดับสามารถบันทึกเรื่องราวและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆได้จาก วัสดุ ลวดลาย และวิธีการผลิต จากความเป็นมา
และความสําคัญของปัญหา ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อการ
ออกแบบเครื่องประดับ และเป็นการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่ได้ทรงพระราชดําริว่า“เครื่องเงินชาวเขาเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ควรอนุรักษ์” จึงต้องมีการอนุรักษ์ ปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ออกมามีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับยุกต์สมัย แต่คุณค่าของเครื่องประดับก็
ไม่ได้ลดลงไปและยังสามารถบันทึกวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆได้ จากลวดลายและการออกแบบ ที่สําคัญรวมถึง
เป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
2. เพื่อออกแบบเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะการศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ด้านความสวยงาม และด้านประโยชน์ใช้
สอย โดยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
แหล่งข้อมูล คือ กลุ่มชาวบ้านป่าคาใหม่ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มชาวเขาเผ่าม้งบ้านป่าคาใหม่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชาวเขา
จํานวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จํานวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเงินชาวเขา จํานวน 3 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินหาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง จํานวน 3 ท่าน
2.เพื่อออกแบบเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
แหล่งข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับชาวเขา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ จํานวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับ
ชาวเขา จํานวน 3 ท่าน
3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ จากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ
จังหวัดตากที่พัฒนาใหม่
แหล่งข้อมูล คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้า ภายในศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 55 และบริเวณร้านค้าชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้า ภายในศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 55 และบริเวณร้านค้าชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ จํานวน 100 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลในเรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้แก่ ข้อมูลด้านความเป็นมาตลอดจนถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง โดยใช้เครื่องมือการสังเกต และแบบสัมภาษณ์ จากกลุ่มชาวบ้านป่าคาใหม่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ชาวเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเงินชาวเขา
2. เพื่อออกแบบเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบ
เครื่องประดับ วิศวกรรมย้อนรอย (วัฒนะ จูฑะวิภาค 2545:73-113) ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบชุดเครื่องประดับ
และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเงินชาวเขา
3.เพื่อประเมินความพึงพอใจการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขา
เผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้าภายในศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
55 และบริเวณร้านค้าชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ
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ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและการหาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง
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ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลในการทําวิจัย ได้ทําการลงพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลที่หมู่บ้านป่าคาใหม่ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดย
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาได้ในแต่ละด้านมาวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อประเมิน
หาเอกลักษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เครื่องประดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงพื้นที่ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บ้านป่า
คาใหม่ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชาวเขาด้วยแบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้ผลจาก
การศึกษาโดยแบ่งข้อมูลได้ดังนี้

ภาพ 2 โบสถ์คริสต์ประจําหมู่บ้าน
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านชาวเขา พบว่า ด้านประเพณีและความเชื่อ เผ่าม้งมีความเชื่อแบบนับถือผี ผสมการ
บูชาบรรพบุรุษแต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญเข้าถึงมีการเผยแพร่ศาสนาอื่นๆมากขึ้น ชาวม้งจึงไปนับถือศาสนาที่แตกต่างกันส่วนใหญ่
นับถือศาสนาคริสต์ แต่ยังคงมีความเชื่อและยังนับถือผีอยู่ด้วย นอกจากนี้ชาวเขาเผ่าม้งยังมีประเพณีวันขึ้นปีใหม่หรือประเพณี
ฉลองปีใหม่ซึ่งเป็นงานรื่นเริงของชาวม้ง ทุกๆปีจะจัดขึ้นหลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีเรียบร้อย และเป็นการฉลองถึง
ความสําเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซึ่งจะต้องทําบุญบูชา ผีฟ้า ผีป่า ผีบ้าน ที่ให้ความคุ้มครองและดูแลความสุขสําราญตลอด
ทั้งปี รวมถึงผลผลิตที่ได้ในรอบปีด้วย

ภาพ 3 บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
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ด้านที่อยู่อาศัย ในสมัยก่อนชาวม้งจะสร้างหมู่บ้านอาศัยอยู่ตามภูเขาสูง บ้านเผ่าม้งในสมัยก่อนจะสร้างจากวัสดุที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น ตัวบ้านจะปลูกบนดินใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้าน ผนังทําด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยใบจากหรือหญ้าคา แปลนบ้านเป็นแบบ
ง่าย ใกล้กับประตูจะมีเตาไฟเล็กและแคร่สําหรับไว้รับแขก ด้านซ้ายสุดของบ้านจะมีเตาไฟใหญ่ไว้สําหรับทําอาหาร บริเวณ
กลางบ้านจะมีพื้นที่โล่งไว้ใช้ทํางาน บางบ้านจะมีครกไว้สําหรับตําข้าว สําหรับมุมบ้านทางด้านซ้ายจะกั้นเป็นห้องนอนของพ่อแม่
กับห้องนอนลูก ในปัจจุบันบ้านม้งแบบดั้งเดิมแทบจะไม่มีให้เห็น ส่วนใหญ่สมัยนี้นิยมปลูกแบบบ้านคนไทยพื้นเมืองหมดแล้ว

ภาพ 4 เครื่องใช้และเครื่องดนตรีเผ่าม้ง
ด้านเครื่องใช้และเครื่องดนตรี เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของชาวเขาเผ่าม้ง เครื่องมือทําการเกษตร อุปกรณ์
ทําอาหาร เครื่องดนตรีของชาวม้งจะใช้เล่นในงานประเพณีและเทศกาลต่างๆ เป็นการสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวม้ง เพราะเครื่องดนตรี
แคนนั้นเป็นอุปกรณ์คู่กายของผู้ชายชาวม้ง ในสมัยก่อนผู้ชายเผ่าม้งจะใช้เล่นเพื่อเป็นการบอกรักหญิงสาวที่ชอบ หรือ ใช้ในการ
แสดงประกอบพิธีกรรมต่างๆ เครื่องใช้และเครื่องดนตรีจะทํามาจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนํามาจักรสานลวดลายง่ายๆโดย
ลวดลายการสานจะไม่แตกต่างจากของคนพื้นราบ แต่ลักษณะของรูปทรงจะปรับตามลักษณะการใช้งาน

ภาพ 5 การทอผ้าและการทําเครื่องเงินของชาวเขาเผ่าม้ง
ด้านอาชีพชาวเขาเผ่าม้งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทําไร่ข้าวโพด ปลูกกะหล่ําปลี ปลูกผัก
และผลไม้เมืองหนาว แต่ปัจจุบันบางกลุ่มได้มีการทําการค้าขาย ทําเครื่องประดับเงิน ทอผ้าและปักผ้าส่งศูนย์ศิลปาชีพ และ
รับจ้างทั่วไป ชาวเขาทุกชนเผ่ามีลักษณะอาชีพที่มีความคล้ายกัน คือ การทําเกษตรเป็นหลักและอาจจะมีความแตกต่างกันในบาง
เผ่าที่จะทําการค้าขาย ทําเครื่องเงิน และทอผ้า ปักผ้า เป็นรายได้หลังจากการทําเกษตรกรรม
ด้านการแต่งกาย การแต่งกายจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆด้วยกันคือ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ โดยชาวเขาเผ่าม้งให้
ความสําคัญกับสองสิ่งนี้เป็นอย่างมาก เพราะทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกถึงฐานะของครอบครัวนั้นๆ
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ภาพ 6 การแต่งกาย ชาย-หญิง ของชาวเขาเผ่าม้ง
1.เสื้อผ้า ลักษณะการแต่งกายของชาวม้ง โดยม้งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ ม้งขาวและม้งเขียว (ม้งดํา) เนื่องจาก
จังหวัดตากมีแต่กลุ่มม้งเขียวหรือม้งดํา ชุดของกลุ่มม้งเขียวจะเป็นสีดําปักลวดลายสวยงาม ผู้หญิงหญิงจะสวมเสื้อแขนยาวสวมทับ
ด้วยกระโปรง สาบเสื้อสองข้างจะปักด้วยลวดลายหรือขลิบด้วยผ้าสี กระโปรงจีบรอบปักเป็นลวดลายต่างๆ มีผ้าสี่เหลี่ยมผืนยาว
ปักลวดลายปิดด้านของกระโปรง มีผ้าสีแดงคาดเอวทับอีกทีหนึ่งโดยการผูกปล่อยชายเป็นหางไว้ด้านหลัง ใช้ผ้าสีดําที่ประดับด้วย
ลูกปัดสีต่างๆพันมวยผม ใส่สายสะพายไหล่ หรือย่าม เฉียงสลับกันสองข้าง ผู้ชาย สวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือ ชายเสื้ออยู่ระดับเอว
ปกเสื้อด้านขวาจะป้ายเลยมาทับซีกซ้ายของตัวเสื้อ ตรงสาบเสื้อจะใช้ด้ายสีปักลวดลายต่างๆกางเกงสีเดียวกับเสื้อมีลักษณะขา
กว้างตรงปลายขาแคบ เป้ากางเกงจะหย่อนลงมาต่ํากว่าระดับเข่าปลายขากางเกงปักลวดลาย

ภาพ 7 เครื่องประดับ
2. เครื่องประดับ ผู้วิจัยได้ศึกษาและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเงินชาวเขาและได้สรุปเป็นบทวิเคราะห์ดังนี้
เครื่องประดับเป็นศิลปะในการตกแต่งร่างกาย และเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่เด่นชัดของชนเผ่าม้ง ชาวม้งนิยมสวมใส่เครื่องเงิน
ซึ่งมีความเชื่อว่า“โลหะเงินเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง และสุขสวัสดิ์ในชีวิต” ดังนั้นทุกครอบครัวจึงต้องทําหรือซื้อหาให้
ลูกหลานได้ใส่ในงานปีใหม่หรืองานสําคัญของชนเผ่า สําหรับรูปแบบเครื่องเงินของชนเผ่าม้ง แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ
เครื่องประดับร่างกายและเครื่องประดับเสื้อผ้า โดยเครื่องประดับร่างกายและเครื่องประดับเสื้อผ้าจะประกอบไปด้วย กําไลคอ
เดี่ยว แผงกําไลคอ สร้อยระย้า กําไลข้อมือ ต่างหู แหวน ปิ่นปักผม เชิงมวยผม และเหรียญเงินรูปีที่ใช้สําหรับประดับตกแต่งเสื้อผ้า
และของใช้
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านด้านสรุปได้ว่า ความ
เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของชาวเขาเผ่าม้งคือ การแต่งกาย จากการศึกษารูปแบบการแต่งกายของแต่ละเผ่าพบว่า ลวดลาย
บนเสื้อผ้า ตลอดจนเครื่องประดับของแต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกันโดยเราสามารถแยกความแตกต่างของแต่ละชนเผ่าได้จาก
เสื้อผ้าที่สวมใส่ ซึ่งรูปแบบของเสื้อผ้า ลวดลาย การทอ และการตัดเย็บจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของ
เครื่องแต่งกายชาวเขาเผ่าม้งอยู่ที่ลวดลายที่ปักอยู่บนเสื้อผ้าโดยลายที่นิยมปักจะมีอยู่ประมาณ 12 ลาย คือ ลายก้นหอย ลาย
เท้าช้าง ลายหัวใจ ลายไฮ ลายดาว ลายฟันเลื่อย ลายปีก ลายดอกเย้า ลายดอกไม้ ลายเท้ากา ลายดอกไม้ประยุกต์ และลายก้น
หอยผสม

ภาพ 8 ลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้งจากลวดลายผ้าปัก เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ โดย
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
ตาราง 1 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการหาเอกลักษณ์
เกณฑ์การประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเมินเอกลักษณ์ (n = 3)

1. ลวดลายสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของเผ่าม้ง
2. ความสวยงามของลวดลาย
3.ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบเครื่องประดับ
รวม

ลายไฮ

ลายก้นหอย
S.D.
X
5.00
0.00

ลายเท้าช้าง
S.D.
X
3.66
0.57

ลายหัวใจ
S.D.
X
3.33
0.57

X
3.33

S.D.
0.57

4.66
4.33

0.57
0.57

4.33
3.00

0.57
1.00

3.00
2.66

0.00
0.57

3.33
3.66

0.57
0.57

4.66

0.33

3.66

0.57

3.00

0.00

3.44

0.19
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ตาราง 1 (ต่อ) ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการหาเอกลักษณ์
เกณฑ์การประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเมินเอกลักษณ์ (n = 3)

ลายฟันเลื่อย
S.D.
X
3.00
0.00

ลายปีก
S.D.
X
3.00
1.00

ลายดอกเย้า
S.D.
X
2.33
0.57

1.00
0.57

3.33
3.00

2.66
3.00

2.66
3.00

0.57
0.00

0.50

3.11
0.69
2.88
0.69
2.66
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเมินเอกลักษณ์ (n = 3)

0.33

ลายดาว
S.D.
X
3.00
0.00

1. ลวดลายสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของเผ่าม้ง
2. ความสวยงามของลวดลาย
3.00
3.ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ใน 3.66
การออกแบบเครื่องประดับ
รวม
3.22
เกณฑ์การประเมิน

ลายดอกไม้
1. ลวดลายสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของเผ่าม้ง
2. ความสวยงามของลวดลาย
3.ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบเครื่องประดับ
รวม

1.15
1.00

ลายเท้ากา

0.57
1.00

ลายดอกไม้
ประยุกต์
S.D.
X
2.66
1.15

ลายก้นหอยผสม
ดาว
S.D.
X
3.33
0.57

X
3.66

S.D.
0.57

X
3.00

S.D.
1.00

3.33
3.33

1.15
1.15

3.00
3.33

1.00
0.57

3.33
3.00

0.57
1.00

3.33
3.66

1.15
0.57

3.44

0.69

3.11

0.19

3.00

0.88

3.44

0.69

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประเมินการหาเอกลักษณ์จากลวดลายผ้าปักชาวเขา เผ่าม้ง พบว่า ลายก้นหอย มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ( X =4.66) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.33) รองลงมาคือ ลายเท้าช้าง มีความเหมาะสมมาก( X =3.66)
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.57)รองลงมาคือ ลายก้นหอยผสมลายดาว มีความเหมาะสมมาก ( X =3.44) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.69) จากการวิเคราะห์จะพบว่า ลายก้นหอย มีความเหมาะสมที่สุดในการนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เครื่องประดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่ามัง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดจากลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง คือ ลายก้นหอย ซึ่งเป็นลวดลายที่เกิดจากเส้นตามธรรมชาติ
ของสัตว์น้ําที่เกิดจากเส้นการวนของเปลือกหอยเมื่อมองจากด้านบน และตามความเชื่อลายก้นหอยยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์
อีกด้วย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาถึงลักษณะของลวดลาย สี และขั้นตอนการผลิต เพื่อดึงนําเอาจุดเด่นของลายก้นหอย มาตัดทอน
ออกแบบเป็นเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ (วัฒนะ จูฑะวิภาค)
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ภาพ 9 แบบร่างชุดเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง
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การระดมความคิดการออกแบบชุดเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยได้ใช้
แนวคิดจากลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง คือ ลายก้นหอย มาใช้ในการออกแบบร่าง จํานวน 30 ชุด จากนั้นได้ทําการตัดทอน
จํานวนรูปแบบชุดเครื่องประดับให้ลดลง โดยทฤษฎีวิศวะกรรมย้อนรอย โดยการสร้างตารางเพื่อพิจารณาให้ได้ผลออกมาเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยได้นํากรอบแนวคิดของ วัฒนะ จูฑะวิภาค (การออกแบบเครื่องประดับ 2545:73-113) มาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา

ภาพ 10 แสดงตารางการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อเลือกรูปแบบเครื่องประดับ 5 รูปแบบ
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ผลการออกแบบชุดเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก จากการประเมินตัดทอน
จํานวนรูปแบบด้วยทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอย ตามเกณฑ์การออกแบบเครื่องประดับจนได้จํานวน 5 ชุด นํามาสร้างแบบ 3 มิติด้วย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสมจริงมากที่สุดดังต่อไปนี้

ภาพ 11 แสดงรูปแบบเครื่องประดับ 5 รูปแบบ
จากการประเมินรูปแบบชุดเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ พบว่า ผู้เชี่ ยวชาญมีค วามคิดเห็นสอดคล้องกัน ว่ า ผลิตภัณ ฑ์ชุดเครื่องประดับจาก
เอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระจังหวัดตากรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.44) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.= 0.12)รองลงมาคือรูปแบบที่2( X =3.63) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.09) รองลงมาคือ รูปแบบที่ 4( X =3.50) ส่วน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.08) รองลงมาคือ รูปแบบที่ 5( X =3.44) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.19) และรูปแบบที่ 3
( X =3.36) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.15) ตามลําดับ

ภาพ 12 แสดงรูปแบบเครื่องประดับ รูปแบบที่ 1
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก
ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก
ลําดับ
เกณฑ์การประเมิน
ผู้บริโภค ( n=100 )
1.

ด้านความสวยงาม
1. ความสวยงามของตัวเรือนเครื่องประดับ
2. ความเหมาะสมของสีสันและอัญมณีที่ใช้
3. การจัดวางลวดลายที่ลงตัว
4. ชิ้นงานเครื่องประดับมีความเข้าชุดกัน
5. รูปแบบและวัสดุที่ใช้มีความสัมพันธ์กัน
6. ความประณีตของชิ้นงาน
7. รูปแบบสามารถสร้างแรงจูงใจในการตัดสอนใจเลือก
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความเหมาะสม
2.
ด้านความคิดสร้างสรรค์
1. สื่อถึงเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง
2. การจัดวางลวดลายมีองค์ประกอบที่ลงตัว
3. รูปทรงและลวดลายมีความเหมาะสมในการใช้
4. การทับซ้อนกันของชิ้นงานมีความเหมาะสม
5. ความเหมาะสมในการใช้เทคนิคกับรูปแบบเครือ่ งประดับ
6. การใช้เส้น สี และพื้นผิวเหมาะสมกับรูปทรงและที่ว่าง
7. มีความแตกต่างไปจากรูปแบบเครื่องประดับชาวเขาแบบเดิม
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความเหมาะสม
3.
ด้านประโยชน์ใช้สอย
1. รูปแบบง่ายต่อการสวมใส่
2. รูปร่าง รูปทรง มีความเหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่
3. เครื่องประดับมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ขณะสวมใส่
4. ง่ายต่อการเก็บและดูแลรักษา
5. สามารถนําไปสวมใส่ได้หลายโอกาส
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความเหมาะสม
สรุปผลความพึงพอใจผู้บริโภคที่มีต่อชุดเครื่องประดับชาวเขาเผ่าม้ง
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับความเหมาะสม

S.D.
0.60
0.92
0.88
0.66
0.60
0.85
0.82
0.76

X
4.50
3.34
3.93
4.42
4.39
4.18
4.08
4.12

มาก
S.D.
0.87
0.92
0.91
0.93
0.96
0.90
0.90
0.91

X
4.24
3.98
4.12
4.00
4.03
4.16
4.11

4.09
มาก

S.D.
0.96
0.89
1.00
0.97
0.98
0.96

X
4.01
4.07
3.88
3.94
3.98
3.97
มาก
X
4.07

S.D.
0.87
มาก

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก แบ่งได้เป็นด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.12ด้านความคิดสร้างสรรค์
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 และด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97
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สรุปผลรวมความคิดเห็นของผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก มี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยตลอดจนการลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มชาวชาวเขาบ้านป่าคาใหม่
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก และผู้เชี่ยวชาญด้านชาวเขา พบว่าชาวเขาที่มีความโดดเด่นที่สุดจากชาวเขาทั้งหมด 6 เผ่าที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดตาก คือชาวเขาเผ่าม้ง และความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของเผ่าม้งคือ ลวดลายที่ปักอยู่บนเสื้อผ้า ซึ่งลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวเขาเผ่าม้งคือลายก้นหอย ลักษณะของลายนี้อยู่ที่เส้นที่เกิดจากการวนขดของเปลือกหอย ที่มีความโดดเด่น
เหมาะสมกับการนําลวดลายมาประยุกต์ใช้เป็นลวดลายตกแต่งตัวเรือนเครื่องประดับเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงาน
จากการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ ทั้งนี้
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ทําการ
ออกแบบและทําการคัดเลือกรูปแบบ โดยใช้ทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอย คัดเลือกตามเกณฑ์การออกแบบเครื่องประดับ(วัฒนะ จูฑะ
วิภาค การออกแบบเครื่องประดับ 2545:73-113) และประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการ
ผลิตเครื่องประดับ พบว่า รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด
จากการประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก มีความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก
โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสวยงามของตัวเรือนเครื่องประดับ ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ สื่อถึงเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง และด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปแบบง่ายต่อการสวมใส่

ข้อเสนอแนะ
1. ในการทําวิจัยควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสํารวจตลาดก่อนว่าผู้บริโภคสนใจเครื่องประดับรูปแบบลักษณะใด
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2.ควรมีการศึกษาวัสดุประเภทอื่นในท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัสดุประเภทโลหะเงิน
เพื่อสร้างความหลากหลายและแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
3. รูปแบบและวิธีการสวมใส่เครื่องประดับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรออกแบบในรูปของ collection เพื่อที่จะนํามาปรับใช้ได้
ในหลายโอกาส
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บทคัดย่อ
งานวิจัย มีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อศึก ษาและพั ฒนางานผลิ ต ภัณฑ์ สิ่ง ทอ ประเภทของที่ ระลึ กของบ้ า นหาดเสี้ ยว จัง หวัด สุ โ ขทั ย
ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย โดยนําลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอตีนจกบ้านหาดเสี้ยว ที่เป็นผลจากการวิจัยที่ได้ทําแล้ว มาต่อยอด
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และนําผลการพัฒนามาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ต่อไป การวิจัยใช้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ ผู้เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้ และผู้ชมการเผยแพร่งานวิจัยรวม 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม ในส่วนขั้นตอนการออกแบบประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอ สรุปผลการวิจัยที่ใช้ในพัฒนาผลิตภัณฑ์
คือ (1) การออกแบบลายประยุกต์จากโครงสร้างลายแบบดั้งเดิม โดยลดรายละเอียดของลายและใช้กลุ่มสีใหม่ ให้มีความกลมกลืน (2)
วัสดุคือกลุ่มผ้าฝ้ายผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติ และกลุ่มผ้าไหมซาตินสังเคราะห์ที่สะดวกในการใช้งาน (3) กรรมวิธีการผลิตลวดลาย ใช้
การพิมพ์ลายร่วมกับการปักตกแต่ง ผลงานต้นแบบประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง
รวม 5 รูปแบบ ได้แก่ หมอนอิงรูปทรงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม กระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมและห้าเหลี่ยม และกล่องผ้าเอนกประสงค์
ผลการเผยแพร่การวิจัย ด้านความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.48
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ / ผ้าทอตีนจกหาดเสี้ยวจังหวัดสุโขทัย /ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของที่ระลึก

ABSTRACT
This research is a supplementary study from the previous research which has purpose to develop local
souvenirs from uniqueness of Jok woven textiles of Ban Hadseao district in Sukhothai province to modern
patterns, and then propagate the outcomes from the research to public for further development
and promotion of creative economic. The research was carried out by qualitative and quantitative methods.
The group of samples in the research were from specialists in woven textiles, entrepreneurs, consumers who
interests in woven textile products, and attendants at the exhibitions of the developed products totaling 226
persons. The research was carried out by means of interviewing and questionnaires. Each process of making
sample products was evaluated by specialists in woven textile products. Methods of creating patterns in the
sample products consists of (1) creation contemporary pattern based on outline of original patterns by
simplifying their details and applying with harmonious tones of colours; (2) employing natural fabric such as
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cottons and easy-care synthetic satin fabric as the sample products; (3) developing printing technology to
geometric patterns. The sample of souvenir textile products consists of 5 household and decorating items;
i.e.,triangle and square cushions, triangle and hexagon bags,multi-purpose boxes. Scores of satisfaction which
obtained propagation the sample products were 4.79 max. for average, and 0.48 max. for standard deviation.
Keywords: Textile Products Development, Jok woven textile of Had Seao, Sukhothai, Souvenir Textile Products.

บทนํา
ที่มาและปัญหางานวิจัย
งานผ้ า ทอพื้ น บ้ า นของไทย จั ด เป็ น งานด้ า นศิ ล ปหั ต ถกรรม ที่ มี ค วามงดงามแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะภู มิ ภ าค สะท้ อ นถึ ง
ขนบประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานในวิถีชีวิตของแต่ละพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดี ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีกลุ่ม
ผ้าทอตีนจกบ้านหาดเสี้ยวของชาวไทพวน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่มีชื่อเสียงด้านความงามของสีสันและลวดลายผ้า
และยังคงรักษาลักษณะเฉพาะถิ่นของผ้าทอไว้จนถึงปัจจุบัน
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุลและแพทรีเซีย ซีสแมน (2530: 7,71) กล่าวถึงที่มาของผ้าทอจากชาวไทกลุ่มต่างๆที่อพยพ มาจาก
สปป.ลาวเข้ามาในอาณาจักรล้านนาเมื่อประมาณ 200ปีที่ผ่านมา ผ้าซิ่นลาวที่พบในล้านนา ส่วนหนึ่งได้แก่ ผ้าทอของกลุ่มชาวไท คือ
กลุ่มไทพวน ที่ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และที่อําเภอ ตรอน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ลักษณะของตัว
ผ้าซิ่นไทพวน เป็นลายมุก ในแนวเส้นยืนและมีตีนจกที่ทอด้วยการประดิษฐ์ลวดลายอย่างละเอียดวิจิตรยิ่งและ สุรพล ดําริห์กุล(2542:
25,74) ได้ระบุว่า มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตอาณาจักรล้านนาทางทิศใต้มีอาณาเขตจรดสวรรคโลก(สุโขทัย) ส่วนเมือง
น่านและเมืองแพร่ที่อยู่ในอาณาเขตล้านนา จัดเป็นกลุ่มเมืองที่อยู่ในแคว้นเชลียง โดยมีเมืองเชลียงหรือศรีสัชนาลัยเป็นศูนย์กลาง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่16 กลุ่มเมืองเหล่านี้มีการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าแบบล้านนาที่ต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน
ผ้าตีนจก คือส่วนที่เป็นเชิงซิ่น ส่วนใหญ่ทอด้วยฝ้าย ซิ่นหาดเสี้ยวมี2ชนิด คือซิ่นธรรมดาใช้ใส่อยู่กับบ้านและทํางาน และซิ่น
ที่ใช้ในโอกาสพิเศษเช่น งานบุญ งานเทศกาลและพิธีสําคัญ ใช้เทคนิคการทําที่ละเอียดสลับซับซ้อนผู้ทอต้องมีทักษะฝีมือชั้นสูงและใช้
เวลาในการทอเป็นเวลานาน จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผ้าทอที่สวยงามและมีคุณค่าได้
ปัจจุบันชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญประจําจังหวัด จากการลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
พบว่าสินค้าหัตถกรรมประเภทสิ่งทอของหาดเสี้ยวที่โดดเด่นคือ ผ้าทอตีนจกที่ส่วนใหญ่จําหน่ายเป็นผ้าผืน หรือผ้าซิ่น ซึ่งเป็นสินค้า
เชิงอนุรักษ์ประเภทเครื่องแต่งกาย ส่วนสินค้าอื่นๆจะนํามาจากแหล่งผลิตในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและในเขตภาคเหนือ มาจําหน่าย
รวมกับสินค้าของชุมชน และถึงแม้ว่าผ้าทอของชาวบ้านหาดเสี้ยวจะเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในความงดงาม แต่ด้วยข้อจํากัด
ในการนําไปใช้งาน ที่ส่วนใหญ่จะนําไปใช้ในโอกาสพิเศษ เช่นงานทําบุญ หรืองานมงคลต่างๆ ประกอบกับสินค้ามีราคาค่อนข้างสูง
เนื่องด้วยผลิตด้วยวิธีการทอ ต้องใช้ทักษะและเวลาในการผลิตมาก ปัญหาดังกล่าวทําให้มีการนําไปใช้งานจํากัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภค
อนุรั กษ์ นิยม ทั้ งนี้ หากมีการนํ าความงามของผ้า ทอดังกล่า ว มาประยุกต์หรือแปรรูป เป็น ผลิต ภั ณฑ์ ใหม่ที่สามารถนํา มาใช้ งาน
ในชีวิตประจําวัน หรือโอกาสอื่นๆได้ เช่น ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ ของที่ระลึก ที่จะเป็นการขยายกลุ่มผู้บริโภคและเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ต่อไป
เศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) คือระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ประเทศชั้นนําต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
จีน รวมถึงกลุ่มประเทศต่างๆในยุโรป ให้ความสําคัญที่ผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ(คุณากร วาณิชย์วิรุฬ์,
2552) กระแสดังกล่าวได้ส่งผลต่อประเทศแถบเอเชียเช่น เกาหลี ได้นําแนวคิดจากรูปแบบทางวัฒนธรรมเกาหลีมาสร้างสรรค์ผ่านสื่อ
ต่างๆให้แพร่กระจายไปทั่วโลก ทั้งนี้ UNCTAD ได้แบ่งงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ1.มรดกทางวัฒนธรรม2.ศิลปะคือ
กลุ่มงานที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปะและวัฒนธรรม 3.สื่อประเภทต่างๆและ 4.งานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งานต่างๆ
สําหรับประเทศไทยได้มีการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวาง จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่11 มุ่งเน้นส่งเสริมให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ เช่นโครงการCreative Thailand,Creative City โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากนโยบายดังกล่าว ผู้วิจัยได้เห็นความสําคัญที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
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สร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการสืบสานลวดลายผ้าทอตีนจกบ้านหาดเสี้ยว ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าความงาม โดยนํา
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพานิช ด้วยการเชื่อมโยงความงามของงานศิลปหัตถกรรมในอดีต มาสู่งานผลิตภัณฑ์
สิ่งทอร่วมสมัย ที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันได้ต่อไป
สืบเนื่องจากผลการวิจัยปี 2553 ของผู้วิจัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าทอตีนจก ของบ้านหาดเสี้ยว
อํ าเภอศรี สั ชนาลั ย จั งหวั ด สุ โ ขทั ย และนํ า ผลดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ ให้ เ หมาะสมกั บ รสนิ ย มของผู้ บ ริ โ ภค
ในปัจจุบัน จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ผู้จําหน่ายและผู้บริโภค ต้องการรูปแบบของสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ สามารถใช้งานได้หลายโอกาส เช่น เครื่องใช้ประเภทเคหะภัณฑ์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือของตกแต่งทั่วไป
ที่มีลวดลาย สีสัน และชนิดของผ้าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน สินค้าควรมีราคาไม่เกิน 1,000 บาท และสินค้าที่จําหน่าย ได้ง่าย
จะมีราคาระหว่าง100- 500 บาท
จากข้ อ สรุ ป งานวิจั ยดัง กล่ า ว ผู้วิ จัย จึง นํา ผลที่ ได้ม าต่ อ ยอดในงานวิจัย นี้ โดยจั ด ทํ า เป็ น ผลิต ภั ณฑ์ เชิ ง วัฒ นธรรมประเภท
ของที่ระลึก เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายเศรษฐ์กิจสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าที่มีรูปแบบเชิงวัฒนธรรมอื่นๆต่อไป

กรอบแนวคิดงานวิจัย
1. วัตถุประสงค์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ประเภทของที่ระลึก โดยการ
ประยุกต์ลวดลายจากผ้าทอตีน
จกบ้านหาดเสี้ยว

2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
- ลวดลายเอกลักษณ์ผ้าทอตีนจก
บ้านหาดเสี้ยว
- ความต้องการผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก

4. กระบวนการออกแบบ
แนวทางการออกแบบ พิจารณาจากปัจจัยดังนี้
- คุณภาพ ประโยชน์ใช้สอย วัสดุ การผลิต
- ความต้องการผู้บริโภค สอดคล้องความเป็นอยู่ วัฒนธรรม
รสนิยม เศรษฐกิจ
- มีคุณค่าความงาม ร่วมสมัย ประณีต

3. การสรุป ประเมินผล วิเคราะห์

- ความคิดเห็นที่มีตอ่ รูปแบบผลิตภัณฑ์
จากผู้เชี่ยวชาญ ผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการ
- ประเมินความต้องการผู้บริโภค
ด้านรูปแบบ ลวดลาย ประเภทผลิตภัณฑ์
วัสดุ ราคา กรรมวิธีการผลิต และกลุม่ สี

5. เผยแพร่งานวิจยั / ถ่ายทอดความรู้
- ประเมินผลความพึงพอใจ
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผู้เข้าอบรมและผู้ชมผลงาน

- กําหนดลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์
- คัดเลือกแบบลาย
- ผลิตงานต้นแบบ กําหนดขนาด กล่มสี วัสด กรรมวิธีการผลิต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.ศึกษารูปแบบของสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเภทของที่ระลึกที่ตอบสนองกับความต้องการและประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน
2.พัฒนางานผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึกของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ให้มีรูปแบบทีท่ ันสมัยโดยนําต้นแบบ
ลวดลายที่ได้จากโครงการวิจัยที่ได้ทําแล้ว มาต่อยอดและใช้ประกอบในการออกแบบ
3.ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ขอบเขตของการวิจัย
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและใช้ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขทางสถิติมาประกอบในการหา
ข้อสรุปขอบเขตการวิจัยมีดังนี้
1.ศึกษา สํารวจ รูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึกของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย และแหล่งจําหน่าย
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
2.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก 5 ประเภท โดยนําต้นแบบลวดลายที่ได้จากการวิจัย ในปี 2553
ของผู้วิจัย นํามาประยุกต์ใช้ให้มีรปู แบบทีท่ ันสมัย มีเอกลักษณ์ของผ้าทอหาดเสี้ยว เหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน
3.เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ผลการวิจัยให้กับ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีรปู แบบเชิงวัฒนธรรม

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1.การประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอจํานวน 3
ราย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สิ่งทอในชุมชนหาดเสี้ยวจํานวน 6 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอประเภทของที่ระลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
2.การประเมินความต้องการกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ในชุมชนหาด
เสี้ยวและกรุงเทพฯ จํานวน150 ราย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.การคัดเลือกแบบลาย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจํานวน 3 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อ
คัดเลือกภาพแบบจําลองผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
4.การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้ จํานวน 30 ราย
และผู้ชมผลงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 34 ราย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจยั
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอประเภทของที่ ร ะลึ ก ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรวบรวมข้ อ มู ล
จากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม นําเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะของการบรรยายเชิงคุณภาพ โดยมีข้อสรุปตามลําดับดังนี้
1.ผลสรุปจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในด้านความนิยมที่มีต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภท ของที่ระลึก
- ด้านรูปแบบและลวดลายลักษณะที่ควรนํามาพิจารณามากที่สุดคือ รูปแบบลวดลายที่ผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมกับ
แบบสมัยใหม่ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมคือ ลายและสีแบบดั้งเดิมจะเหมาะสมกับงานผ้าซิ่น ควรปรับลายให้ดูสบายตาและไม่เน้นเป็นทางการ
มากนัก
- ด้านประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึกที่นิยมซื้ออันดับที่ 1 คือสินค้าประเภทเครื่องประดับตกแต่ง เช่น
หมอนอิง รองลงมาคือ ประเภทเครื่องใช้และเครื่องแต่งกาย เช่น กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าพันคอและเสื้อ
- ด้านวัสดุ ควรเป็นผ้าจากใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย และใยโพลีเอสเตอร์ เช่น ผ้าไหมซาติน
- ด้านราคา ความนิยมซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ราคา100–500 บาทและไม่เกิน1,000 บาท ด้านกรรมวิธีการผลิต ใช้การตกแต่ง
ด้วยวัสดุหรือเทคนิคอื่นๆเช่นวิธีการพิมพ์
- ด้านกลุ่มสีของผลิตภัณฑ์ คือกลุ่มสีแบบกลมกลืน เรียบง่าย อ่อนหวาน ซึ่งเป็นที่นิยมกันเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มสีแบบ
พื้นถิ่น เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ และกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกหรูหรา สง่างาม นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ยังให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- วัสดุที่ใช้ต้องดูแลรักษาได้ง่าย และราคาควรไม่สูงมากนัก เพราะหากสินค้าราคาสูง จะทําให้การตัดสินใจของผู้บริโภค
ยากขึ้ น สิ น ค้ าควรจะเป็ น สิ น ค้า ขนาดเล็ ก ซึ่ ง สามารถนํ า กลั บไปได้ อย่า งสะดวก หากทํ า เป็ น ประเภทเสื้ อ ต้ อ งพิจ ารณาด้ วยว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมซื้อใส่เอง ไม่นิยมเป็นของฝาก เพราะจะมีเรื่องของขนาด และรูปแบบมาเกี่ยวข้อง
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- สินค้าที่ผลิตควรแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ สินค้าที่มีความประณีตสูง เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยม ส่วนสินค้าทั่วไป
ควรทําในลักษณะของสินค้าที่มีราคาไม่สูงมากนัก เพื่อเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝากในปริมาณที่มากได้
2. ผลสรุปจากแบบสอบถามด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
- ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ สรุปเป็นเพศหญิง ร้อยละ68เพศชายร้อยละ 32รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000
บาท อยู่ในเขตกรุงเทพฯร้อยละ 48 ภาคเหนือร้อยละ 34 จังหวัดอื่นๆร้อยละ18
- ข้ อมู ลด้ านจิต พิ สัย สรุป ได้ต ามลํา ดับคื อ นิยมซื้ อสิน ค้า ให้ เพื่อ นและผู้ใ หญ่ โดยจะซื้ อ สิน ค้าของที่ ร ะลึ กทุ กครั้ง
และบ่อยครั้งที่มาแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบการผสมผสานระหว่างแบบพื้นถิ่น และแบบสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่
นิยมซื้อคือ หมอนอิง กระเป๋าผ้า และของตกแต่งชื้นเล็กๆ นิยมผลิตภัณฑ์ที่มีผิวสัมผัสลื่นเป็นเงาและนุ่ม กรรมวิธีการผลิตที่นิยมคือ
การพิมพ์และการปัก นิยมกลุ่มสีเรียบง่าย แต่มีความหรูหราในตัว ราคาอยู่ระหว่าง 100-1,000 บาท
- การพิจารณาเลือกซื้อ พิจารณาจากความประณีตงดงาม ค่าเฉลี่ย 4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 การออกแบบ
รูปแบบที่ทันสมัยค่าเฉลี่ย 4.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 และรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของสิ่งทอพื้นถิ่น ค่าเฉลี่ย4.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33 ตามลําดับ

แนวทางการออกแบบ
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ข้อสรุปแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1.การออกแบบลวดลายประยุกต์มาจากลวดลายแบบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าทอตีนจกบ้านหาดเสี้ยว โดยใช้
โครงร่างของลายแบบเดิมแต่ลดรายละเอียดลง และปรับกลุ่มสีให้เป็นกลุ่มสีกลมกลืนตามข้อสรุปที่ได้
2.ประเภทของผลิตภัณฑ์ออกแบบให้เป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งแบบต่างๆ คือ กระเป๋า หมอนอิง กล่องผ้า ขนาดเล็ก
3.วัสดุที่เลือกใช้ มี 2 กลุ่ม ตามความนิยมของผู้บริโภค คือกลุ่มที่1 ผ้าใยธรรมชาติ ได้แก่กลุ่มผ้าฝ้าย(Cotton)ที่มีความนุ่ม
ผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติ มีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี เหมาะสมกับการทําเครื่องใช้และของตกแต่ง กลุ่มที่ 2 คือผ้าใยโพลีเอสเตอร์
ได้แก่ กลุ่มผ้าซาติน (Satin) และผ้าไหมญี่ปุ่น มีผิวสัมผัสลื่นเป็นเงา นุ่ม ไม่ยับย่นง่าย ให้ความรู้สึกหรูหรา สะดวกการใช้งานและดูแล
รักษา ราคาไม่สูง
4.กรรมวิธีการผลิตใช้เทคนิคการพิมพ์ ด้วยระบบดิจิตอล เป็นวิธีการผลิตที่ให้ลวดลายคมชัด สะดวกรวดเร็วและสามารถพิมพ์ได้
ทุกเฉดสีตามที่ออกแบบ และการพิมพ์ด้วยระบบสกรีนลายด้วยสีฟรอย์ ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับผลิตภัณฑ์ ร่วมกับกรรมวิธีการ
ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการปักด้วยวัสดุต่างๆ เช่น เลื่อม ลูกปัด เพื่อเพิ่มความโดดเด่น และความประณีตสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์
5.จากผลสรุปด้านราคาที่เหมาะสม คือ100–1,000บาทผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
สินค้า จึงควรมีขนาดที่สามารถนํากลับไปได้สะดวกและมีราคาไม่แพง
6.แนวทางการออกแบบพิจารณาจากปัจจัยในด้านต่างๆดังนี้
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นการผลิตจํานวนมากในรูปสินค้า ซึ่งจะผลิตด้วยเครื่องจักร หรือวิธีการอื่นใดก็ได้การออกแบบผลิตภัณฑ์
ควรสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆคือ 1. สัมพันธ์กับคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมกับการนําไปใช้ในโอกาสต่างๆ2.การพิจารณาถึงวัสดุ
และกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 3. สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค ควรคํานึงถึงความต้องการที่สอดคล้องกับชีวิต ความ
เป็นอยู่ เหมาะสมกับวัฒนธรรม รสนิยม สภาพเศรษฐกิจและสังคม 4. มีคุณค่าทางความงาม ตระหนักถึงความงามที่เด่นชัด ร่วมสมัย
และมีความประณีตบรรจง (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2526: 111-114)
การออกแบบ
จากข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยได้นําผลการสรุปมาเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยใช้ลวดลายเอกลักษณ์ของผ้าตีนจกบ้านหาด
เสี้ยว ที่ได้จากผลการวิจัยปี 2553 โดยคัดเลือกมาใช้จํานวน3กลุ่มลายเพื่อนําไปพัฒนาใช้กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจํานวน 5 ประเภท
ให้เหมาะสมกับข้อสรุป ความนิยมของผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลลวดลายผ้าทอตีนจกบ้านหาดเสี้ยว
การทอผ้าตีนจกของตําบลหาดเสี้ยว ใช้วิธีการจกให้เกิดลวดลายจากด้านหน้าของผ้า ในขณะที่การทอผ้าตีนจกของอําเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่จะใช้วิธีการจกจากด้านหลังของผ้า (จกแบบคว่ําลาย) ลวดลายของผ้าตีนจกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
ลายหลัก คือลายขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลาง และลายประกอบ คือลายขนาดเล็กจัดวางประกบอยู่ด้านบนและด้านล่างของลายหลัก ที่
ช่วยส่งเสริมให้ลายมีความโดดเด่นสวยงามกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกัน โครงสร้างการจัดวางลายหลักในผ้าทอเป็นแบบสมมาตร วาง
ลายซ้ําเป็นจังหวะต่อเนื่อง สีส่วนใหญ่ที่ใช้คือสีตัดกันวรรณะร้อน สีที่นิยมคือ ลายสีเหลืองเขียว บนพื้นแดง เอกลักษณ์แบบดั้งเดิมของ
ลายผ้าทอตีนจกบ้านหาดเสี้ยว มีลายหลัก 9 ลาย คือ ลายสี่ขอ แปดขอ สิบสองหน่วยตัด มนสิบหก เครือน้อย เครือใหญ่ เครือกลาง
สองท้อง และลายน้ําอ่าง ส่วนลายประกอบเช่น ลายดอกหมี่ นกคุ้ม นกหมู่ พังคิน เครือขอ และลายสร้อยสา เป็นต้น ที่มาของรูปแบบ
ลายผ้าทอตีนจก พื้นฐานคือลายเรขาคณิต และลายที่ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ลายดอกไม้ และ ลายสัตว์ เช่น ลายนกคุ้ม
แสดงถึงสิ่งที่เป็นมงคลให้คุ้มครองชีวิต หรือลายนกหมู่แสดงถึงการรวมกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน เป็นต้น
ลายมนสิบหก

ลายสิบสองหน่วยตัด

ลายเครือใหญ่

ภาพ 1 ลวดลายเอกลักษณ์ของผ้าทอตีนจกหาดเสี้ยวที่นํามาใช้ในการออกแบบ
ที่มา : ใจภักดิ์ บุรพเจตนา

ภาพ 2 ผ้าทอตีนจกบ้านหาดเสี้ยวแบบดั้งเดิม จากศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : ใจภักดิ์ บุรพเจตนา
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ภาพ 3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกทีม่ กี ารปรับสีใหม่ตามความนิยม และผ้าทอที่จําหน่ายทั่วไปในชุมชนบ้านหาดเสี้ยว
ที่มา : ใจภักดิ์ บุรพเจตนา
กลุ่มลายที่นํามาใช้ในการออกแบบ

ลายกลุ่มที1่

ลายกลุ่มที3่

ลายกลุม่ ที่5

ภาพ 4 การออกแบบและคัดเลือกลายโดยใช้โครงสร้างลายแบบดั้งเดิม แต่ลดลายละเอียดและปรับกลุ่มสีใหม่
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ลวดลายและผลิตภัณฑ์ต้นแบบหมอนทรงสามเหลี่ยม

แบบ 1 พิมพ์ดิจิตอล ด้านหน้า-ด้านข้าง

Color way

แบบ 2 พิมพ์ดิจิตอล ด้านหน้า-ด้านข้าง
- ขนาด 28x24 cm. กลุ่มสีม่วงแดง และม่วงน้ําเงิน ใช้ผ้าลายพิมพ์ลาย
สลับกับผ้าสีพื้น เพื่อเน้นลวดลายให้โดดเด่น ปักทับบนลายด้วยไหมปัก
เลื่อม ลูกปัด และตกแต่งด้วยปอมปอม และพู่จากเส้นไหมเพื่อเพิ่ม
ประณีต หรูหรา สวยงาม
- เทคนิคการพิมพ์ 2 วิธี คือการพิมพ์ลายระบบดิจิตอลและการพิมพ์ลาย
ระบบสกรีนด้วยฟรอย์สีเงิน
- วัสดุ ผ้าไหมซาติน ผ้าไหมญี่ปุ่น

แบบ3 พิมพ์ฟรอย์

ภาพ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหมอนทรงสามเหลี่ยม
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ลวดลายและผลิตภัณฑ์ต้นแบบหมอนทรงสี่เหลี่ยม
Color way

แบบที่1 ด้านหน้า- ด้านหลัง
แบบที่2
- ขนาด 50x30 cm. ใช้กลุ่มสีตัดกัน ที่มีการลดค่าน้าํ หนักสีของ
กลุ่มสีชมพู สีส้ม และกลุ่มสีฟ้า สีเขียว เพื่อให้รู้สึกกลมกลืนกัน
ใช้ผ้าที่มีลายพิมพ์สลับกับผ้าสีพื้น ปักด้วยไหมปัก เลื่อม
และตกแต่งด้วยพู่จากเส้นไหม
- เทคนิค คือการพิมพ์ลายระบบดิจิตอล
- วัสดุ ผ้าไหมซาติน ผ้าไหมญี่ปุ่น

ภาพ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหมอนทรงสี่เหลี่ยม
ลวดลายและผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าทรงห้าเหลี่ยม
Color way

- ขนาด 21x27cm. และ 17x30 cm. เลือกใช้กลุ่มสีเขียว
80% และสีส้ม 20%ร่วมกับการไล่นา้ํ หนักสีเขียวเพื่อสร้าง
ความกลมกลืนกัน ใช้ผ้าที่มีลายพิมพ์ประกอบกับวัสดุหนัง
เพื่อเน้นลวดลายให้โดดเด่น
- เทคนิคการพิมพ์ระบบดิจิตอล
- วัสดุ ผ้าฝ้ายเนื้อหนาให้ผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติและสะดวก
ในการดูแลรักษา และใช้หนังเป็นวัสดุประกอบ เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กับตัวผลิตภัณฑ์

ด้านหน้า – ด้านหลัง

ภาพ 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าทรงห้าเหลี่ยม
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ลวดลายและผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าทรงสามเหลี่ยม
Color way

แบบ1 พิมพ์ดิจิตอล ด้านหน้าด้านหลัง
- ขนาด 20x30 cm. และ 14x20 cm.
- วัสดุ ด้านนอกใช้ผ้าไหมซาตินพิมพ์ลาย ด้านในใช้ผ้าไหม
ญี่ปุ่น ส่วนหูกระเป๋าใช้เส้นหนังและ เทปผ้าสีทอง
- เทคนิค การพิมพ์2 วิธี คือการพิมพ์ลายด้วยระบบดิจิตอล
และการพิมพ์ลายระบบสกรีนด้วยฟรอย์สีเงินกับสีทองลงบน
ผ้าพื้นสีขาว สีแดง สีฟ้า สีเขียว และตกแต่งด้วยการปักเลือ่ ม
และพู่จากเส้นฝ้าย

แบบ2 พิมพ์ลายด้วยฟรอย์สีเงิน สีทองลงบนผ้าพื้นสีต่างๆ

ภาพ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าทรงสามเหลี่ยม
ลวดลายและผลิตภัณฑ์ต้นแบบกล่องผ้าอเนกประสงค์
Color way

กล่องผ้า 3 ขนาด ด้านข้าง ด้านบน
- ขนาด 15x8 cm. 10x20 cm. และ 10x6 cm.
สําหรับใส่ของหรือวางตกแต่ง ออกแบบเป็นกล่อง
ขนาดเล็ก ทรงสูงและทรงเตี้ย รวม 3 ขนาด
- เทคนิค พิมพ์ระบบดิจิตอล มุมทั้ง 4 ด้านติด
กระดุมทองเหลือง เพื่อสามารถปรับขนาดรูปทรง
ของกล่องให้เปิดออกได้
- วัสดุ ด้านนอกเป็นผ้าไหมซาตินพิมพ์ลาย ด้านใน
บุด้วยผ้าไหมญี่ปุ่นสีน้ําตาล

เปิดด้านข้าง ปรับขนาด

ภาพ 9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกล่องผ้าอเนกประสงค์
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ภาพ 10 ภาพรวมผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนําลวดลายไปต่อยอดผลิตเพิ่มเป็นของที่ระลึกอื่นๆ
: ผ้าพันคอ กระเป๋า ซองแว่นตา พวงกุญแจผ้า ผลงานส่วนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน open house
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ภาพ 11 การต่อยอดผลงานวิจัย ได้รับรางวัลระดับนานาชาติในงาน Korea International Women’s
Invention Exposition 2012 เรื่อง“การออกแบบลวดลายผ้าไทล้านนาแบบร่วมสมัย” ผลงานในสาขา Design รางวัลเหรียญทอง
(KIWIE 2012 Gold Medal) และรางวัลเหรียญทอง (WIPO Gold Medal) จาก World Intellectual Property Organization

ภาพ 12 การอบรมถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพ 13 การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านเชลียง อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ของชุมชนบ้าน
หาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัยจากผู้ชมผลงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประเด็น
รูปแบบสื่อถึงงานผ้าทอแบบพื้นถิ่นของ
บ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
ความประณีตงดงาม
ความทันสมัย
การใช้วัสดุ สี ลวดลาย เหมาะสมกับความ
นิยมในปัจจุบัน
มีการพัฒนาด้านลวดลาย และสีแตกต่าง
จากงานพื้นถิ่น
รูปแบบเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ประเภทของทีร่ ะลึก
เทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่
ระลึก
ความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวม

ระดับส่งผลต่อความสําเร็จ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
x̅
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
19
15
4.53

S.D.

แปลผล

0.51

มากที่สุด

18
28
25

16
5
8

1
1

-

-

4.79
4.71
4.56

0.48
0.52
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

19

15

-

-

-

4.62

0.49

มากที่สุด

21

13

-

-

-

4.76

0.43

มากที่สุด

26

8

-

-

-

4.65

0.54

มากที่สุด

23

10

1

-

-

4.65

0.54

มากที่สุด

ตาราง 1 ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึกจากข้อมูลใน
ตารางสรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุกด้าน ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้านความประณีตงดงามในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48

อภิปรายผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว ผู้วิจัยได้สํารวจความต้องการเบื้องต้น และสรุป
วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ จากผลสรุปดังกล่าว จึงใช้รูปแบบลวดลายที่ผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมกับการ
ประยุกต์ใหม่ โดยนําลวดลายต้นแบบที่ได้จากการทําวิจัย ในปี 2553 มาใช้เป็นลวดลายหลักในการออกแบบ โดยใช้เฉพาะโครงร่าง
ของลาย เพื่อคงลักษณะแบบดั้งเดิมบางส่วนไว้ ร่วมกับการกําหนดกลุ่มสีใหม่ให้มีความกลมกลืน อ่อนหวาน สดใสและดูหรูหรา
เทคนิคการผลิตลวดลายใช้นวัตกรรมการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล และการพิมพ์ระบบสกรีนลายด้วยสีฟรอย์ สามารถผลิตได้รวดเร็ว
ช่วยลดต้นทุนการผลิตลง ทําให้สินค้ามีราคาไม่สูง ร่วมการปักตกแต่งลวดลายด้วยวัสดุต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความประณีต สวยงามที่ดูเป็น
สินค้าที่ใช้กรรมวิธีสมัยใหม่แต่ยังคงมีลักษณะของงานฝีมือร่วมอยู่ด้วย ในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ได้แก่ หมอนอิงรูปทรงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม กระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมและห้าเหลี่ยม รวมถึง
กล่องผ้าเอนกประสงค์ 3 ขนาด ด้านวัสดุที่นํามาใช้ มี 2ชนิด คือผ้าฝ้ายจากใยธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติ นุ่มเป็นธรรมชาติ สะดวกใน
การดูแลรักษา และผ้าไหมซาติน ผ้าไหมญี่ปุ่นจากใยสังเคราะห์ เป็นผ้าที่สะดวกในการใช้งาน มีผิวสัมผัส นุ่ม มันวาว ให้ความรู้สึก
หรู ห รา เหมาะสมกั บ การผลิ ต เป็ น ของที่ ร ะลึ ก และมี ร าคาไม่ สู ง ทํ า ให้ ส ามารถควบคุ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ มี ร าคาที่ เ หมาะสม
เฉลี่ย ระหว่างราคา 100–1,000 บาท ซึ่งเป็นความต้องการโดยรวม จากผลสรุปแบบสอบถามผู้บริโภค
จากผลงานต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย นอกจากจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาสิ่งทอพื้นถิ่นให้มีรูปแบบเหมาะสมกับความนิยมในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภคที่นิยมสินค้า
เชิงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ ที่สามารถนําผลการวิจัยไปต่อยอด พัฒนาแนวคิด และนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบในการพัฒนางานด้านสิ่งทอพื้นถิ่นในรูปแบบอื่นๆ ทัง้ นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. การนําวัสดุ เทคนิคการผลิตนวัตกรรมด้านสิ่งทอ มาใช้ในการผลิต เช่น เทคนิคการผลิตลวดลายผ้าที่ให้พื้นผิวพิเศษ การ
ผสมสารเคลือบผิวบนผลิตภัณฑ์หรือผสมในเส้นใยผ้า เช่น สารสะท้อนน้ําและไฟ/สารที่ให้กลิ่นหอม/สารบํารุงผิว เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ความคงทน ความสวยงาม และความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์
2. ควรศึกษาแนวโน้มการออกแบบ (Trend) ที่เป็นปัจจุบันเพื่อทราบแนวทางการออกแบบในด้านรูปแบบวัสดุ การใช้สี
และกระบวนการผลิต เพื่อให้เหมาะสมกับความนิยมของผู้บริโภค
3. ควรนําลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอหรือ ลวดลายที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ในพื้นถิ่นอื่นๆ มาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทําเครื่องทองเพชรบุรี กระบวนการสร้างสรรค์ทองรูปพรรณ
วิธีการทํารูปแบบและลวดลาย รวมทั้งศึกษาการถ่ายทอดความรู้เชิงช่าง โดยเลือกศึกษาจากพื้นที่ ตําบลท่าราบ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเครื่องประดับและประเมินความพึง
พอใจจาก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และ
แบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาพบว่า การทําเครื่องประดับทองเพชรบุรีนั้นจะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
และมักจะเป็นการถ่ายทอดเฉพาะภายในครอบครัว มากกว่าที่จะถ่ายทอดไปสู่คนภายนอก รูปร่างรูปทรงลวดลาย วัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตของเครื่องประดับเพชรบุรี ส่วนมากเป็นลวดลายจากธรรมชาติธรรมชาติเช่น ลูกสน ดอกพิกุล ไข่ปลา สิ่งรอบตัว
ในชีวิตประจําวัน หรือขึ้นอยู่กับการสั่งทําของลูกค้า วัสดุ มีทั้งทอง เงิน นาค และอัญมณี โดยใช้กรรมวิธีการรีดทองเป็นเส้นแล้ว
ดัดลวดลายต่างๆ ต้องทําทีละส่วนประกอบด้วยมือผลิตได้เพียงครั้งละชิ้น สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ผลการประเมิน
การออกแบบชุดเครื่องประดับเพชรบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมสรุปข้อมูลนํามาสร้างแบบ จํานวน 10 รูปแบบ และใช้ทฤษฎีวิศวกรรม
ย้อนรอยในการตัดทอนรูปแบบชุดเครื่องประดับให้เหลือจํานวน 5 รูปแบบ นําไปเขียนโปรแกรม 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
รูปแบบเครื่องประดับมีคามสมจริงมากที่สุด จากนั้นนํารูปแบบที่ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและการ
ออกแบบเครื่องประดับประเมินผล จากการประเมินรูปแบบชุดเครื่องประดับเพชรบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการ
ผลิตเครื่องประดับ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดเครื่องประดับเพชรบุรี รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ( X=4.54, S.D.=0.12) รองลงมาคือ รูปแบบที่ 5 ( X=3.63, S.D.=0.09) รองลงมาคือ รูปแบบที่ 2 ( X=3.59, S.D.=0.16)
รองลงมาคือ รูปแบบที่ 4 ( X=3.50, S.D.=0.08) และรูปแบบที่ 3 ( X=3.36,S.D.=0.15) ตามลําดับ
คําสําคัญ : ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ เครื่องประดับเพชรบุรี
ABSTRACT
This research aimed to study the wisdom of making Petchaburi gold ornaments, the process of
pendants inventives, the method to making their styles and patterns, including to study the communication
of the technical knowledges by choosing to study from the area of Taraab sub-district , Muang district in
Petchaburi province and collecting the data from groups of the concerned experts to develop the
ornaments and assess the complacencies of the experts ,the producers and the customers. Data collection
instruments for research included formal interviews, evaluation forms and questionnaires. The findings
revealed that making Petchaburi gold ornaments is relayed from each generation to anothers and usually
relays within their families more than to the person outsides. The most of shapes, patterns, materials and
the processess of making Petchaburi gold ornaments are made from nature such as cones,flowers , spawn
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and everything around their daily lives or it depends on the customers’ orders. The materials have both
gold,silver , naga and gems. By pressing gold into string and bend it to be different patterns that has to make
each part by hand, one part once telling the identitiy of the local. The results of assessment of Petchaburi
design , the researcher has collected and concluded the data to create them to 10 designs and used
Reverse Engineering theory to retrench them to be only 5 designs. Designed them in 3 dimension program
by using computer in order to make the ornaments be the most reality. After that all designs are assessed
by the experts of ornament’s productions and designs.The results of the assessment, according to all
experts’ opinions, the first Petchaburi design is the most appropriate ( X=4.54, S.D.=0.12), the second is the
fifth design ( X=3.63, S.D.=0.09) ,the third is the second design ( X=3.59, S.D.=0.16) , the fourth is the fourth
design ( X=3.50, S.D.=0.08) and the last is the third design ( X=3.36,S.D.=0.15) .
Keywords : knowledges identitiy Jewelry Phetchaburi

บทนํา
เครื่องประดับในปัจจุบัน ถือกันว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพ มีความงดงามสมบูรณ์
อยู่ในตัวเอง และในขณะเดียวกัน ก็เป็นสื่อสัญลักษณ์ของการแต่งงาน เป็นสัญลักษณ์ของการเกิด และชัยชนะในบางครั้ง อีกทั้งยัง
เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงด้วย แม้จะได้มีการวิเคราะห์กันแล้ว ว่าประโยชน์ของเครื่องประดับ จะมีอยู่น้อยมากก็ตาม งาน
เครื่องประดับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าของนักออกแบบ การออกแบบจึงเป็นหัวใจสําคัญยิ่งของ
การทําเครื่องประดับ ซึ่งแต่ละยุคสมัยมีเอกลักษณ์การออกแบบรูปแบบและความงดงามต่างกัน รวมถึงเทคนิคในการสร้างสรรค์
ชิ้นงานอันล้ําค่าแต่ละชิ้นขึ้นมา มิใช่เพียงเพื่อเป็นเครื่องหรือวัตถุที่ใช้ตกแต่งร่างกาย หรือเพื่อแสดงทักษะทางฝีมืออันประณีต
เท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ และภูมิปัญญาของกลุ่มชน ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมี
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัย อีกทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันหลายพระองค์ ในสมัยกรุงสุโขทัยและ
อยุธยาก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเพชรบุรีเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งทางแถบตะวันตกจนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพชรบุรี
เป็นเมือง ซึ่งมีกษัตริย์ถึง 3 พระองค์ เมืองเพชรบุรีจึงเป็นเมืองที่มีช่างหลากหลายสาขามาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น งานเขียน งาน
ปั้น งานแกะสลักและงานหัตถกรรมเครื่องทอง (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.2556)การทําเครื่องประดับทองที่มีลวดลายวิจิตร
บรรจงโดยเทคนิคในการทําเครื่องประดับทองเพชรบุรีนั้นจะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและมักจะเป็นการถ่ายทอดเฉพาะภายใน
ครอบครัว มากกว่าที่จะถ่ายทอดไปสู่คนภายนอก ทําให้ช่างฝีมือทําเครื่องประดับเพชรบุรีในปัจจุบันเหลือน้อย ประกอบกับใน
ปัจจุบันราคาทองสูงขึ้นมาก ส่งผลให้การรับรู้และความต้องการในเครื่องประดับทองเพชรบุรีเริ่มลดน้อยลง เหลือเพียงกลุ่มคนบาง
กลุ่ ม ในสั ง คมชั้ น ปานกลางถึ ง สู ง ที่ ยั ง คงมี ก ารเก็ บ สะสมเครื่ อ งประดั บ ทองเพชรบุ รี อ ยู่ บ้ า ง จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ทํ า ให้ เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญของการอนุรักษ์ พัฒนา รูปแบบทองรูปพรรณของเมืองเพชรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งบ่อบอกถึงคุณค่าศิลปะงาน
ทองอันล้ําค่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทยเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น)
จากความเป็นมาและความสําคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี เพื่อ
พัฒนาชุดเครื่องประดับให้เหมาะสมกับยุคสมัย จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น
และสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่สูง โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา รวมถึงเป็นการ
อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามเพื่อให้อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนาเครื่องประดับเพชรบุรีในเชิงอนุรักษ์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับเพชรบุรี
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี เพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดขอบเขตการศึกษาในงานวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อดังนี้
1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี
ปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องประดับเพชรบุรี จํานวน 3 ท่าน
2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับเพชรบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับเพชรบุรี จํานวน 3 ท่าน
3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับ
เพชรบุรี
ประชากร คือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคจากร้านจําหน่ายเครื่องประดับเพชรบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ท่านผู้บริโภคเครื่องประดับเพชรบุรีจากร้านจําหน่ายเครื่องประดับเพชรบุรี จํานวน 100 คน เป็นแบบการ
สุ่มแบบบังเอิญ
2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี เพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับ ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเพชรบุรี วัสดุและกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับเพชรบุรี
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึ่งพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับเพชรบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการทําวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี เพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทําเครื่องทองเพชรบุรี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต ลักษณะและรูปแบบ
เครื่องประดับเพชรบุรี ศึกษาทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการลงพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือการสังเกต สัมภาษณ์ และ
ถ่ายภาพ จากปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตเครื่องประดับเพชรบุรี ภายใต้กรอบแนวคิดของ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2535: 3)
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์เครื่องประดับ
- ลักษณะรูปแบบและลวดลาย
- วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2. เพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเพชรบุรีในเชิงอนุรักษ์ โดยใช้ทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับ วิศวกรรมย้อนรอย
(วัฒนะ จูฑะวิภาค 2545:73-113) ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบชุดเครื่องประดับ และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และผู้บริโภคจากร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับเพชรบุรี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี เพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับ ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึกษาให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงพื้นที่ โดยวิธีสังเกตและสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องประดับเพชรบุรี สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
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ภาพ 1 ห้องแถวบ้านทองสัมฤทธิ์และห้องแถวของตระกูลชูบดินทร์
จากการสัมภาษณ์ด้านผู้ผลิตเครื่องประดับเพชรบุรี พบว่า การถ่ายทอดงานช่างทองจังหวัดเพชรบุรี มักสอนให้คนใน
ครอบครัวและผู้ที่มีใจรักในศิลปะ ช่างทองที่ปรากฏหลักฐานคนแรกของจังหวัดเพชรบุรี คือ นายหวน ตาลวันนา หลังจากนั้น มี
ตระกูลช่างอื่นๆ ที่สืบสานงานศิลปหัตถกรรมเครื่องทองจนเป็นที่รู้จักกันดีใน เวลาต่อมา คือ ช่างทองตระกูล “สุวรรณช่าง”
ตระกูล “ทองสัมฤทธิ์” ตระกูล “ชูบดินทร์” ตระกูลช่างทองเหล่านี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านงานช่างทองแก่ลูกหลานและศิษย์ไว้
หลายคน แต่ส่วนใหญ่เสียชีวิตไปเกือบหมดแล้ว บางคนอายุมากและสุขภาพไม่ดีจึงเลิกทําทอง ปัจจุบันมีเพียงนางสาวมณฑาแฝงสี
คํา บุตรสาวของนางเนื่อง แฝงสีคํา ช่างทองเชื้อสายตระกูล “ชูบดินทร์” เป็นผู้รับช่วงต่องานศิลป์งานช่างทองทองโบราณทอง
เมืองเพชรเพียงคนเดียวที่ยังคงคุณลักษณะที่สวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์แบบทองโบราณทองเมืองเพชรบุรีสืบมาจนถึง
ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของทองเพชรบุรี คือ รูปทรงและลวดลายจากธรรมชาติ เช่น ลูกสน ดอกพิกุล ไข่ปลา โดยการรีดทองเป็น
เส้นแล้วดัดลวดลายต่าง ๆ ต้องทําทีละส่วนประกอบด้วยมือผลิตได้ครั้งละชิ้น ช่างทองเมืองเพชรโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
คือ ช่างทองรูปพรรณ และช่างทําภาชนะต่างๆ ช่างทองเมืองเพชรอยู่ในกลุ่มช่างทองรูปพรรณ รูปแบบทองรูปพรรณของเมือง
เพชรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนิยมทําเครื่องประดับประเภท สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู ลวดลายที่ได้สร้างสรรค์จนเป็นที่
นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภาพ 2 ลักษณะการนั่งทํางาน ของช่างทองเมืองเพชร

163

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
___________________________________________________________________________________________

ภาพ 3 กระบวนการผลิตเครื่องประดับ
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ด้านเครื่องประดับทองรูปพรรณในจังหวัดเพชรบุรีนั้น ปัจจุบันยังคงรูปแบบลวดลายดั้งเดิม นิยมทําเป็นเครื่องประดับ
ประเภท ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ จี้ ปิ่น เข็มกลัด ในส่วนลวดลายที่ช่างทองเมืองเพชรได้
รังสรรค์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังตาราง
ตาราง 1 การศึกษารูปแบบเครื่องประดับเพชรบุรี

เครื่องประดับ

บทวิเคราะห์
บัวสัตตบงกช (กระดุม) มีลักษณะคล้ายบัวสัตตบงกช
กระดุมมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนฐานและส่วน
ยอด ในส่วนของฐานเริ่มจากนําลวดทองขนาดเล็กมาทํา
โครงดอกจันดอกใหญ่ 1 ดอก และดอกจันเล็ก 1 ดอก
ในกลีบดอกใหญ่แต่ละกลีบจะใช้ดอกจันชนิดหางปลา
และเกสรทําด้วยไขปลา เชื่อมติดในโครงกลีบดอกแต่ละ
ดอกในส่ วนยอดจะใช้ ล วดทองขนาดเล็ ก ม้ว นให้ ก ลม
คล้ายลวดสปริงทําเป็นชั้นๆ ส่วนยอดสุดของกระดุม จะ
ประดับด้วยไข่ปลา
ลูกสนเป็นลวดลายที่มีลักษณะคล้ายลูกสนทะเล ลูกสน
เป็นทองรูปพรรณที่ละเอียดและใช้เวลาในการประดิษฐ์
นานมาก มีลักษณะคล้ายลูกสนทะเลประกอบด้วยโครง
ลวดทองขนาดเล็กมาหยักเป็นลายดอกพิกุลซึ่งมีกลีบ
ดอก 12 ดอก ลูก สน 1 ลูกใช้โ ครงดอกพิกุล 2 โครง
เชื่อมติดกันเป็นโครงลูกสน ใช้ไข่ปลาขนาดเล็กเชื่อมต่อ
เป็นดอกพิกุลขนาดเล็กแล้วนํามาเชื่อมติดประดับบน
โครงลู ก สน นิ ย มใช้ ลู ก สนทํ า เป็ น สร้ อ ยคอ สร้ อ ยตั ว
สร้อยข้อมือ และต่างหู
ปะวะหล่ํามีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกโปร่งหกเหลี่ยม
คล้ายๆรูปแบบโคมจีนสร้อยคอ หรือสร้อยมือปะวะหล่ํา
จะร้ อ ยคั่ น ด้ ว ยลู ก ปั ด ทองเม็ ด เรี ย บเสมอ อั น เป็ น
รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ ปะวะหล่ํ า ซึ่ ง มี ผิ ว ลายลวดดั ด
ปะวะหล่ํามีลวดลายเป็นรูปดอกจันซึ่งใช้ลวดทอดบิด
เกลี ย วมาดั ด เป็ น กลี บ ดอก ใช้ ไ ข่ ป ลาซึ่ ง ถู ก ตี แ บน
ประดับเป็นเกสร ส่วนปะวะหล่ําทรงเครื่องมีรูปทรงและ
ลวดลายเช่นเดียวกับปะวะหล่ํา แต่จะประดับเกสรแต่
ละด้านด้วยพลอยสีแดง (ทับทิม)
ลู ก ไม้ ป ลายมื อ คล้ า ยใบของต้ น ปี บ เป็ น ต้ น ไม้ ยื น ต้ น
หลอดทรงกระบอกที่ร้อยคั่นนั้นมีทั้งแบบขัดมันกับแบบ
มี ล วดลายวางไข่ ป ลายเป็ น ดอกพิ กุ ล หรื อ ใช้ ล วดปั่ น
เกลียวดัด ลาย ในส่ว นของตั วลูก ไม้ทํา เป็น รูป ห้า แฉก
คล้ายฝ่ามือและฝ่านิ้วนั้นจะใช้พลอยในการประดับ
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ตารางที่ 1 (ต่อ) การศึกษารูปแบบเครื่องประดับเพชรบุรี

เครื่องประดับ

บทวิเคราะห์
สร้อยขัดมัน เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของช่าง เมื่อชักลวด
ได้ความยาวที่ต้องการแล้วช่างจะตัดเป็นท่อน เท่าๆ กัน แล้ว
จะนําแต่ละท่อนมาดัดเป็นรูปวงรี เชื่อมห่วงแต่ละห่วงให้ต่อ
กั น เหมื อ นโซ่ แล้ ว ใช้ ต ะไบละเอี ย ดลบเหลี่ ย มของสั น ห่ ว ง
ตลอดเส้น ลักษณะของสร้อยขัดมันจะคล้ายโซ่โดยทั่วๆ ไป
สร้ อ ยขั ด มั น เป็ น สร้ อ ยที่ ช่ า งเมื อ งเพชรทุ ก คนเมื่ อ เริ่ ม หั ด
จะต้องทําสร้อยชนิดนี้ก่อน ซึ่งนับเป็นการฝึกการสานและการ
ขัดลวดลายอย่างง่ายที่สุด
สี่ เสา หกเสา และแปดเสา เป็นการถักห่วงกลมขนาดเล็กๆ
จํานวนมากอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเส้น โดยชื่อเรียกสร้อยสี่เสา
หกเสา หรือแปดเสานั้น สร้อยสี่เสาจะมีขนาดเล็ก สร้อยหก
เสามีขนาดปานกลาง ส่วนสร้อยแปดเหลี่ยมจะมีขนาดใหญ่ไม่
มีลวดลายที่แตกต่างมีเพียงขนาดเท่านั้นที่ต่างกันนอกจากนี้
ปัจจุบันช่างเมืองเพชรยังได้ทําสร้อยสิบเสา สิบสองเสา และ
ดัดแปลงเป็นสร้อยข้อมือและสร้อยคอแบบใหม่ๆ อีกด้วย
แหวนพิ รอด มี รูป ทรงวงกลมลัก ษณะโครงสร้า งคล้ า ยของ
แหวนการถักของเชือก ลักษณะลวดลายโดยทั่วไปของแหวน
พิรอดส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝังพลอดแบบหลายๆสีที่เรียกว่า
นพเก้าตามความเชื่อของคนโบราณตลอดรอบเรือนแหวนและ
ลงยาสีแดงกับเขียว
แหวนตะไบลักษณะลวดลายของแหวนตะไบ จะมีแต่ฝังพลอย
หรือเพชรซีก แต่ช่างทองเพชรบุรีจะสร้างสรรค์ลวดลายโดย
การตะไบขอบทั้ง 2 ข้างให้เป็นร่อง
แหวนพญานาครุ่นเก่าส่วนหัวพญานาคจะใหญ่กว่าส่วนอื่นๆ
ทั้งหมด ลายกระหนกคล้ายครีบบนสันหลังแนวขอบแหวนจะ
มีลักษณะเป็นการแกะให้ลอยเด่นขึ้นคล้ายการแกะภาพนูนสูง
ท้องแหวนใช้การแกะเป็นลายเส้นอาจมีการลงยาสีด้วยสีเขียว
และแดงบริ เวณลํา ตัว ของพญานาคได้ มี ลั ก ษณะพิเ ศษอี ก
ประการคื อ ลิ้ น ของพญานาค สามารถเลื่ อ นเข้ า ออกและ
กระดกได้ เมื่อผู้สวมใส่เคลื่อนไหวมือ อาจลงยาสีแดงที่ลิ้น
หรือไม่ก็ได้
ต่างหูดอกมะลิมีลักษณะคล้า ยดอกมะลิกําลังบานโดยกลีบ
ดอกมะลิแต่ละดอกจะประดับเพชรซีก ยาวรี ด้วยวิธีการฝัง
หุ้ ม และใช้ เ พชรซี ก กลมประดั บ เกสรดอกเป็ น รู ป แบบที่
เรียบง่าย
บัว จงกลและมณฑปเป็นลวดลายของช่า งเขียนลายไทยซึ่ง
ช่างทองได้นํามาออกแบบเป็นปิ่นปักผมในการใช้ปิ่นปักผมนั้น
ในอดีตใช้ปิ่นปักคู่กับเกี้ยว ซึ่งเป็นทองคําคล้ายกําไลฝังพลอย
สีต่างๆ รอบเกี้ยวส่วนช่วงล่างช่างจะแกะเป็นลวดลายใบเทศ
ส่วนขอบบนและล่างทําเป็นวงกลมนูนขึ้นรอบเกี้ยว
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ตารางที่ 1 (ต่อ) การศึกษารูปแบบเครื่องประดับเพชรบุรี

เครื่องประดับ

บทวิเคราะห์
ดอกพิ กุ ล เป็ น ลวดลายทองนิ ย มใช้ ต กแต่ ง หรื อ ประกอบ
ทองรูปพรรณลวดลายอื่นๆ ช่างจะประดับดอกพิกุลซึ่งทําด้วย
ไข่ปลาบนสร้อยตะขาบทรงเครื่อง หรือประดับดอกพิกุลซึ่งทํา
ด้วยไข่ปลาบนโครงของลูกสน
ตะขาบและตะขาบทรงเครื่อง เป็นลวดลายทองรูปพรรณที่
เลีย นแบบตัว ตะขาบนิยมทํา เป็น สร้อยข้อมือ ตะขาบ สร้อ ย
ตะขาบทรงเครื่องจะมีลักษณะอ่อนตัว ว่างในแนวโค้งบิดซ้าย
ขวา สร้อยจะสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนลักษณะของตะขาบ
ที่กําลังเลื้อยอยู่
ประจํายาม เป็นลวดลายของช่างเขียนลายไทย ซึ่งช่างทองได้
ดัดแปลงลายประจํายามมาทําเป็นจี้มีสองชนิดคือ จี้ตัวผู้ และ
จี้ตัวเมียโดยจี้ขนาดเล็ก ตรงกลางยกสูง ประดับพลอยสีเขียว
ส่วนลวดลายประจํายาม จะถูกดัดแปลงและฉลุเป็นลายโปร่ง
ปลายของจี้ด้านล่างจะมีตุ้งติ้งห้อยอยู่ ซึ่งตุ้งติ้งนี้จเคลื่อนไหว
ได้ตามการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่โดยตุ้งติ้งจะมีรูปคล้ายกลีบ
ดอกไม้ 3 กลีบ ด้านหลังของจี้ช่างมักจะขีดเป็นรอยเส้น
เสมาหรือปลา เป็นลวดลายที่ช่างทองสมัยโบราณนิยมทําเป็น
แผ่นทอง และดุนให้เป็นลวดลายเสมาหรือปลาส่วนใหญ่นํามา
ประดับสร้อยคอ
ผี เ สื้ อ เป็ น ทองรู ป พรรณที่ มี รู ป แบบการสร้ า งสรรค์ จ าก
โครงสร้ า งของผี เ สื้ อ อาทิ แ หวนรู ป ผี เ สื้ อ ฝั ง พลอยแดงเป็ น
ชิ้นงานที่ได้จากความธรรมชาตินอกจากนี้ช่างทองได้ดัดแปลง
โครงร่างรูปผีเสื้อมาใช้ในการทําตาบซึ่งสามารถนํามาแขวน
คลายจี้ได้
ตาบทําด้วยทองแผ่นหุ้มชันภายใน การทําลวดลายใช้วิธีการ
ตอกดุนลายให้สูงขึ้นตามแบบ โดยมีการฝังพลอยโดยใช้วิธีการ
ติดผนึก
มังกร เป็นชื่อกําไลที่มีลวดลายที่ดัดแปลงมาจากลวดลายมังกร
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรูปแบบของกําไลยังเป็นรูปแบบเดิม
คือ ส่วนปลายจะมีลักษณะลวดลายเป็นรูปหัวมังกร อีกปลาย
หนึ่งเป็นหางมังกรสลักลายมังกรในส่วนกลางของกําไล นิยม
สวมใสกันทั้งชายและหญิง ตามความเชื่อของชาวจีนที่แสดงถึง
ความยิ่งใหญ่ สง่างาม
ก้านบัว เป็นกําไลซึ่งมีปลายเป็นรูปดอกบัวหลวง ส่วนที่เป็น
ทองคําจะเป็นส่วนปลายทั้งสองข้างจะใช้การสลักและดุนดอก
ลวดลายกลีบบัว ลายประจํายาม ที่ปลายทั้งสองข้างของกําไล
ส่วนกลางของกําไลจะทําด้วยนาค การประกอบเรือนมีสลัก
และเดือยเกลียว ที่ปลายหนึ่งของกําไล เมื่อใส่และถอดต้อง
คลายเดือยเกลียว เพื่อถอดหัวบัวออก
167

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
___________________________________________________________________________________________
จากการสังเกตและสัมภาษณ์เกี่ยวกับ รูปร่างรูปทรงลวดลาย วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของเครื่องประดับเพชรบุรี สรุป
ได้ดังนี้รูปร่างรูปทรงและลวดลาย ส่วนมากเป็นลวดลายจากธรรมชาติธรรมชาติเช่น ลูกสน ดอกพิกุล ไข่ปลา สิ่งรอบตัวใน
ชีวิตประจําวัน (หรือขึ้นอยู่กับการสั่งทําของลูกค้า) วัสดุและวิธีการผลิต มีทั้งทอง เงิน นาค และอัญมณี โดยใช้กรรมวิธีการรีดทอง
เป็นเส้นแล้วดัดลวดลายต่างๆ ต้องทําทีละส่วนประกอบด้วยมือผลิตได้ครั้งละเพียงครั้งละชิ้น
ด้านสกุลช่างทอง สกุลช่างทองในประเทศไทยแบ่งออกเป็น3 สกุลช่างได้แก่ สกุลช่างทองเมืองเพชร สกุลช่างทอง
สุโขทัย สกุลช่างถมนคร ที่มีเอกลักษณ์การออกแบบที่สวยงามแตกต่างกัน ดังตาราง
ตาราง 2 การวิเคราะห์เครื่องประดับของสกุลช่างทอง
สกุลช่าง
รูปแบบเครื่องประดับ
สกุลช่างทอง
เมืองเพชร

วิเคราะห์
สกุลช่างทองเมืองเพชรเป็นการสืบทอดทักษะเชิงช่างจาก
สมัยอยุธยา แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ช่างทองรูปพรรณและ
ช่ า งทํ า ภาชนะ โดยได้ พั ฒ นาต่ อ ยอดจนเป็ น เอกลั ก ษณ์
เฉพาะตั ว และลวดลายทองรู ป พรรณของเมื อ งเพชร
เอกลักษณ์ของทองเพชรบุรีคือ รูปทรงและลวดลายจาก
ธรรมชาติ เช่น ลูกสน ดอกพิกุล ไข่ปลา เป็นต้น

สกุลช่างทอง
ศรีสัชนาลัย

สกุลช่างทองศรีสัชนาลัย หรือที่เรียกกันว่าทองรูปพรรณ
ศรีสัชนาลัย มีชื่อเสียงจากลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดย
เป็นงานที่ทําขึ้นจากทองบริสุทธิ์ 99.99% ลอกเลียนจาก
เครื่องเงินเครื่องทองโบราณ มีลักษณะเฉพาะตัว คือ สร้อยถัก
เป็นการรีดและดึงทองจนได้เส้นเล็กมาร้อยผูกกันตั้งแต่ 2 เส้น
ขึ้นไป เรียกว่า สร้อยถักสามเสา สี่เสา ห้าเสา หกเสา แปดเสา
นอกจากนี้ยังมีการทําลูกประคําติดลาย ประคําลงยา ซึ่งเป็น
การประดิษฐ์ชิ้นงานลักษณะเป็นทรงกลม ข้างในกลวง พร้อม
กับการเดินลายบนพื้นผิวแบบไทย เช่น ลายเครือวัลย์ ที่มีเถา
ไม้กระวัดรัดเกี่ยวเกยอ่อนช้อยงดงาม รวมทั้ง งานฉลุอีกด้วย

สกุลช่างถมนคร

สกุลช่างถมนคร สมัยก่อนถือเป็นของสูง เพราะเป็นเครื่อง
ราชูปโภคของกษัตริย์ และใช้เป็นเครื่องบรรณาการแด่กษัตริย์
ต่างชาติ โดยเฉพาะเครื่อง 'ถมทอง' ซึ่งก็คือเครื่องถมเงิน แต่ใช้
น้ํ า ปรอทที่ มี ท องคํ า เคลื อ บบนลวดลายทั้ ง หมด นิ ย มใช้ ทํ า
ภาชนะหรือเครื่องประดับที่มีลายทองมากๆ บนพื้นสีดํา ส่วน
'ถมตะทอง' เป็นเครื่องถมเงิน แต่มีการนําน้ําปรอทที่มีทองคํา
บริสุทธิ์ละลายผสมอยู่ไปใน 'ตะ' ซึ่งหมายถึงการ แต้ม แตะ
หรือทา ทับลงบนลวดลายที่เป็นเส้นเงิน เฉพาะตรงที่ต้องการ
ให้เป็นสีทองเท่านั้น ทําให้ได้ลวดลายสีทองสลับเงิน

จากตาราง 2 พบว่าลวดลายของเครื่องประดับทั้ง 3 สกุลช่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัสดุที่ใช้คล้ายกัน คือ เงินและทอง
มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องประดับเพชรบุรีเป็นงานดัดลวดเครื่องประดับสุโขทัยเป็นงานลงยาสี และเครื่องถมนคร
เป็นงานถมเงินถมทอง สามารถแยกความแตกต่างของแต่ละสกุลช่างโดยเทคนิคในการผลิต
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับเพชรบุรี
ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดในการออกแบบจากรูปทรงและลวดลายจากธรรมชาติ มาใช้เป็นแรงบันดาลใจ รวมกับการดัด
ลวดปั่นเกลียวและไข่ปลา เป็นลวดลายที่ได้มาจากการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยรูปแบบของงานเพชรบุรีจะมีเอกลักษณ์และ
จุดเด่นคือรูปทรงและลวดลายเลียนแบบจากธรรมชาติ เช่น ลูกสน เต่าร้าง ดอกพิกุล ไข่ปลา โดยการรีดทองเป็นเส้นแล้วดัด
ลวดลายต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเพชรบุรีให้โดดเด่นและสอดคล้องกับ
แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ (วัฒนะ จูฑะวิภาค )
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ภาพ 4 แบบร่างชุดเครื่องประดับเพชรบุรี
169

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
___________________________________________________________________________________________
การระดมความคิดการออกแบบชุดเครื่องประดับเพชรบุรี โดยใช้แนวความคิดในการออกแบบจากรูปทรงและลวดลาย
จากธรรมชาติ มาใช้เป็นแรงบันดาลใจ รวมกับการดัดลวดปั่นเกลียวและไข่ปลา มาใช้ในการออกแบบร่าง จํานวน 10 ชุด จากนั้น
ได้ทําการตัดทอนจํานวนรูปแบบชุดเครื่องประดับให้ลดลง โดยทฤษฎีวิศวะกรรมย้อนรอย โดยการสร้างตารางเพื่อพิจารณาให้
ได้ผลออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยได้นํากรอบแนวคิดของ วัฒนะ จูฑะวิภาค (การออกแบบเครื่องประดับ 2545:73-113) มา
ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ผลการออกแบบชุดเครื่องประดับเพชรบุรี จากการประเมินตัดทอนจํานวนรูปแบบด้วยทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอย ตาม
เกณฑ์การออกแบบเครื่องประดับจนได้จํานวน 5 ชุด นํามาสร้างแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสมจริง
มากที่สุดดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5

ภาพ 5 แสดงรูปแบบเครื่องประดับ 5 รูปแบบ
จากการประเมินรูปแบบชุดเครื่องประดับเพชรบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดเครื่องประดับเพชรบุรี รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด( X=4.54) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.12) รองลงมาคือ รูปแบบที่ 5 ( X=3.63) ส่วนค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.09) รองลงมาคือ
รูปแบบที่ 2 ( X=3.59) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.16) รองลงมาคือ รูปแบบที่ 4 ( X=3.50) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.=0.08) และรูปแบบที่ 3 ( X=3.36) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.15) ตามลําดับ
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ภาพ 6 แสดงรูปแบบเครื่องประดับ

สรุปผลการวิจยั
การศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรีเพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับ สรุปว่ารูปแบบรูปร่างรูปทรงและลวดลาย ส่วนมาก
เป็นลวดลายจากธรรมชาติธรรมชาติเช่น ลูกสนดอกพิกุลไข่ปลา สิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวัน หรือขึ้นอยู่กับการสั่งทําของลูกค้า
ในปัจจุบันร้านผู้ผลิตและจําหน่ายส่วนใหญ่ไม่ได้มีการออกแบบเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่นํามาปรับปรุงเพิ่มเติมมากกว่า
ส่วนวัสดุและวิธการผลิต มีทั้งทอง เงิน นาค และอัญมณี โดยใช้กรรมวิธีการรีดทองเป็นเส้นแล้วดัดลวดลายต่างๆ ต้องทําทีละ
ส่วนประกอบด้วยมือผลิตได้ครั้งละเพียงครั้งละชิ้น ซึ่งสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของเครื่องประดับเพชรบุรี
ผลจากการวิเคราะห์ ด้านสกุลช่างทอง พบว่าลวดลายของเครื่องประดับทั้ง 3 สกุลช่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัสดุที่ใช้
คล้ายกัน คือ เงินและทอง มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องประดับเพชรบุรีเป็นงานดัดลวด เครื่องประดับสุโขทัยเป็น
งานลงยาสี และเครื่องถมนครเป็นงานถมเงินถมทอง สามารถแยกความแตกต่างของแต่ละสกุลช่างได้เทคนิคในการผลิต ในส่วน
รูปทรงและลวดลายที่ใช้เพชรบุรีกับสุโขทัยมีรูปทรงและลวดลายที่คล้ายกันเป็นบางชนิดคือเป็นรูปทรงจากธรรมชาติที่ และใช้
วิธีการถักและการสลักดุนที่เหมือนกัน ส่วนเครื่องถมนครไม่มีลวดลายและรูปทรงที่คล้ายกับเครื่องทองเพชรบุรี

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยตลอดจนการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ว่า เครื่องประดับเพชรบุรี มีรูปร่างรูปทรงและ
ลวดลาย ส่วนมากเป็นลวดลายจากธรรมชาติธรรมชาติ เช่น ลูกสน ดอกพิกุล ไข่ปลา ดอกบัว วัสดุและวิธการผลิต มีทั้งทอง เงิน
นาค และอัญมณี โดยใช้กรรมวิธีการรีดทองเป็นเส้นแล้วดัดลวดลายต่างๆ ต้องทําทีละส่วนประกอบด้วยมือผลิตได้ครั้งละเพียง
ครั้งละชิ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2535:บทคัดย่อ) ศิลปหัตถกรรมของช่างทองเมืองเพชร กระบวนการ
สร้างสรรค์ทองรูปพรรณในแง่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการทํา รูปแบบและลวดลายของทองรูปพรรณ รวมทั้งศึกษาถึงวิธีการถ่ายทอด
ความรู้วิชาช่างทอง และแนวทางการดํารงรักษาสืบทอดฝีมือทําทองรูปพรรณของช่างสกุลเพชรบุรี
การพัฒนาชุดเครื่องประดับเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลได้ว่า ผู้วิจัยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับเพชรบุรี
โดยการนําเอาจุดเด่นของลวดลายของเครื่องประดับแบบดั้งเดิมไว้ และทําการสรุปผลตัดทอนรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับ
สอดคล้องกับ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2545:73-113) เรื่องการออกแบบเครื่องประดับ กล่าวไว้ว่า แม้ลักษณะเด่นของงานออกแบบ
เครื่องประดับจะเน้นความสวยงามประการแรก หากแต่เรื่องหน้าที่ใช้สอย ความทนทาน ก็เป็นสิ่งที่นักออกแบบควรคํานึงถึงด้วย
เช่นกัน การออกแบบที่ดีต้องวางโครงสร้างของงานอย่างพอดีเลือกใช้วัสดุให้ตรงกับแบบและลวดลายและหน้าที่ใช้สอยและความ
ทนทานของวัสดุที่ใช้ให้ความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ (วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ 2526:71) เรื่องศิลปะเครื่องประดับ กล่าวไว้ว่า การ
ออกแบบเครื่องประดับในปัจจุบันเน้นเรื่องความเรียบง่ายของรูปทรง ออกแบบให้สัมพันธ์กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
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ลักษณะของเครื่องประดับที่ดี ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างวัสดุ มีความสวยงามนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถดัดแปลงใช้ใน
กรณีอื่นๆได้ตามความเหมาะสม
การประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ ทั้งนี้ผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องประดับเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและทําการคัดเลือกรูปแบบ โดยใช้
ทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอย คัดเลือกตามเกณฑ์การออกแบบเครื่องประดับ (วัฒนะ จูฑะวิภาค 2545:73-113) และประเมินรูปแบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ พบว่า รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด
รองลงมาคือ รูปแบบที่ 5 รองลงมาคือ รูปแบบที่ 2 รองลงมาคือ รูปแบบที่ 4 และรูปแบบที่ 3 ที่มีความคิดเห็นเหมาะสมใกล้เคียง
กันโดยมีข้อสอดคล้องในด้านการจัดวางลวดลายที่ลงตัว

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาลักษณะงานช่างทองพื้นบ้านกับงานช่างทองในวัง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการทํางาน
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บทคัดย่อ
เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้วในยุคหินใหม่ บรรพชนได้คิดค้นเทคนิคการมัดย้อมแบบมัดหมี่ขึ้นซึ่งเป็นเทคนิคการสร้าง
ลวดลายให้กับผ้าทอมือที่เกิดจากการนําเส้นไหมหรือฝ้ายมามัดให้เกิดลวดลายก่อนการย้อมสี จากนั้นจึงนําเส้นด้ายเหล่านั้นมาทอ
เป็นผืนผ้า โดยการก่อรูปของลายมัดหมี่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีหมี่ซิ่นแบบหมี่ลวดจะมีการออกแบบวางลายจากแม่ลาย
เดียวกันให้มีรูปแบบต่างกันโดยอาศัยการซ้ํา โดยการกําหนดทิศทางและขนาดของลาย สามารถทําได้ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน
ที่ 1 การเตรียมเส้นพุ่งโดยการค้นหมี่ที่เครื่องโยกหมี่ และขั้นตอนที่ 2 การมัดหมี่ โดยทั้งสองขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใช้ระบบมโนทัศน์สําหรับการผลิต ซึ่งทั้งสองขั้นตอนมีผลต่อการก่อรูปของลายมัดหมี่ กล่าวคือ การเตรียมเส้นพุ่ง
แบบหมี่ล่ายทําให้เกิดการก่อรูปของลายแบบวางลายตั้งขึ้นในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งผืนผ้า แต่การเตรียมเส้นพุ่งแบบหมี่ลวด ทํา
ให้เกิดการก่อรูปของลายแบบภาพสะท้อนกลับตลอดทั้งผืนผ้า หากนักออกแบบเข้าใจกระบวนการดังกล่าวจะสามารถสร้างสรรค์
งานใหม่ได้
คําสําคัญ : ลวดลาย มัดหมี่ ผ้าทอมือ ผ้าทอพื้นบ้าน
ABSTRACT
About 4,000 years ago in the Neolithic period, human ancestors invented the tie-dye technique
called ikat (Mud-Mee) which is the technique producing patterns in hand woven cloths by tying parts of silk
or cotton yarns to create the patterns before dyeing them then using those yarns to weave a piece of cloth.
The local wisdom was used in forming the ikat patterns. In the case of ikat wrap-around cloth called MeeRuat (one step tie dye), the same pattern was designed and utilized repeatedly in the different forms by
setting different directions and sizes of the pattern. It can be done in 2 steps: 1) preparing weft yarns by
stretching them using a yarn tension device, and 2) tie-dyeing. Both steps are related and the local wisdom
regarding the manufacturing concept system was employed. Both steps affected on the formation of ikat
patterns. In summary, preparing the weft yarns of Mee-Lai formed the pattern in the vertical direction
throughout the cloth. However, preparing the weft yarns of Mee-Ruat formed created mirror images or
patterns throughout the cloth. If designers understand the process, it will create new designs.
Keyword: Pattern Ikat handwoven Textiles Thai Traditional Textiles
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บทนํา
บรรพชนเผ่าไทได้คิดค้นเทคนิคการมัดย้อมแบบมัดหมี่ขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้วในยุคหินใหม่ เรียกว่า
“มัด ก่ า น” ซึ่ ง ยั ง คงเรี ย กชื่ อ นี้ สื บ มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ในหมู่ ช าวไทลื้ อ และต่อ มาราว 2,500 ปี ชาวโปร์โ ตมาเลย์ ไ ด้ อ พยพจาก
แผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอยู่ตามเกาะ ต่าง ๆ ก็ได้นํากรรมวิธีมัดก่านไปเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในชื่อว่า
“Mangikat” ต่อมาเสียงกร่อนเป็น “Ikat” ในปัจจุบัน (อรไท ผลดี, 2546 : 289) มัดหมี่ เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายให้กับผ้า
ทอมือ ที่เกิดจากการนําเส้นไหมหรือฝ้ายมามัดให้เกิดลวดลายก่อนการย้อมสีจากนั้นนําเส้นด้ายเหล่านั้นมาทอเป็นผืนผ้า การ
มัดหมี่เพื่อทําผ้ามัดหมี่มี 3 แบบ ได้แก่ มัดหมี่เส้นพุ่ง มัดหมี่เส้นยืน และมัดหมี่สองทาง (Double ikat) โดยพบว่าเป็นเทคนิคที่มี
อยู่ทั่วโลก ในประเทศที่มีอารยธรรมโบราณ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในทวีปเอเชีย ทั้งจีน อินเดีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย หรือในทวีปยุโรป
และแอฟริกา สําหรับประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยลาวซึ่งมีการมัดหมี่เฉพาะไหมเส้นพุ่ง
ร่วมกับเส้นยืนใช้เส้นไหมย้อมสีพื้น ส่วนกลุ่มไทยเขมรจะมีการมัดหมี่ทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน คือ ผ้าอัมปรม ในอดีตของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์มีผ้ามัดหมี่ เรียกว่า “ผ้าปูม” ซึ่งเป็นผ้าส่วยของหลวงมาจากเขมร (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ที่ใช้พระราชทาน เป็น
เครื่องยศขุนนาง
ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าพื้นเมืองของกลุ่มคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นหรือต้นแบบที่น่าจะ
มาจากสิ่งเดียวกัน คือ มีบรรพบุรุษร่วมกันและคิดค้นลวดลายที่มาจากความคิดเดียวกันและต่างคนเมื่อแยกย้ายอพยพตั้งถิ่นฐาน
ลวดลายผ้าก็ยังคงสืบทอดแม่ลายเดิมเรื่อยมาแต่การคิดลายดัดแปลงไปจากลายดั้งเดิมก็มีบ้างก่อให้เกิดลวดลายที่แปลกออกไป
จังหวะการวางลายก็เช่นกัน แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคิดลายใหม่ ๆ ขึ้นได้แต่การวางลายหรือโครงสร้างของแนวลายก็ยังคงแนว
เดิม (ณัฎฐภัทร จันทวิช, 2547 : 1) การวางลวดลายจะมีโครงสร้างการวางลวดลายประกอบด้วยลายหลัก อาจวางเป็นลายเดี่ยว
ลายกลุ่ม หรือเป็นแถวแล้วแต่ประเภทของผ้าและมีลายอื่นที่มีขนาดเล็กเป็นลายประกอบ อาจใช้เพียงลายเดียวหรือหลายลาย
ประกอบกัน แต่ผ้ามัดหมี่ผืนนั้นจะถูกเรียกชื่อตามชื่อลายที่เป็นลายหลักเสมอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 : 19)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการก่อรูปของลายในงานมัดหมี่ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากยังไม่มี
เอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยใดแสดงกระบวนการนี้อย่างละเอียด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบผ้า
มัดหมี่ทอมือสําหรับผู้สนใจต่อไปและหากสามารถค้นหาวิธีการค้นหมี่แบบอื่น ๆ ทําให้การเรียงลําดับของลายเปลี่ยนไปในขั้นตอน
การค้นหมี่จากเดิมย่อมก่อให้เกิดเปลี่ยนตําแหน่งของลายทําให้สร้างสรรค์เป็นลายใหม่ได้โดยยังไม่ผู้คิดค้นวิธีการนี้มาก่อน
รูปแบบของโครงสร้างการวางลายในผ้ามัดหมี่
ในอดีตผ้ามัดหมี่เป็นผ้าที่ใช้ในการนุ่งทั้งชายและหญิง ทําให้ความยาวของผืนผ้าที่ใช้แตกต่างกันตามรูปแบบการนุ่ง
กล่าวคือ ผ้าที่ใช้นุ่งแบบโจงกระเบนจะมีความยาว ประมาณ 4-5 หลา หากเป็นผ้านุ่งแบบการนุ่งซิ่นไม่มีหน้านางใช้ความยาว
ประมาณ 2 หลา ด้วยความช่างประดิษฐ์ของคนไทยจึงมีการออกแบบโครงสร้างการวางลายตามรูปแบบของการนุ่ง ดังนี้
1) ผ้าปูม คือ ผ้านุ่งของขุนนางในอดีตของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นผ้าส่วยของหลวงมาจากเขมรที่ใช้พระราชทาน
เป็นเครื่องยศขุนนางนาง เดิมไทยเรามีโรงไหมของหลวงทอผ้าสมปักปูม และสมปักเชิงกรวยพระราชทาน ทอด้วยไหมเพลาะ
กลางผืนผ้าเป็นลายสีต่าง ๆ ใช้ตามยศตามเหล่า มีสมปักปูมเป็นชนิดสูงสุด สมปักริ้วเป็นชนิดต่ําสุด ลักษณะการนุ่งแบบโจง
กระเบน ซึ่งโครงสร้างของผ้าปูมจะประกอบด้วย สังเวียนที่อยู่ด้านบนและล่าง ตรงกลางคือท้องผ้า และริมผ้าเรียกว่า “หน้านาง”
2) หมี่ซิ่น คือ ผ้าไหมมัดหมี่ที่ใช้สําหรับสตรีนุ่งเป็นผ้าซิ่น โดยมีการออกแบบลวดลายเป็น 3 ส่วนตามแนวของเส้นพุ่ง
ส่วนบนสุดเรียกว่า”หัวซิ่น” มักทําเป็นสีพื้น ช่วงกลางเรียกว่า”ตัวซิ่น” จะมัดหมี่เป็นลวดลายด้วยลวดลายหลักและลายประกอบ
และส่วนล่างเรียกว่า”ตีนซิ่น” มักจะมีเส้นขอบลายที่แยกระหว่างลายของส่วนตัวซิ่นกับตีนซิ่น ส่วนตีนซิ่นจะมัดหมี่เป็นลวดลาย
อีกแบบแยกจากตัวซิ่นโดยนิยมลายกรวยเชิง ดังภาพ 1
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หัวซิ่น
สังเวียน

สังเวียน
ท้องผ้า
ตัวซิ่น

หน้านาง
ตีนซิ่น
ภาพ 1 โครงสร้างการวางลายของผ้ามัดหมี่
ในกรณีที่เป็นโครงสร้างการวางลายผ้าแบบหมี่ซิ่น การออกแบบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีกําหนดรูปแบบของการวางลายที่
มีตําแหน่งที่แน่นอนจนทําให้เรียกชื่อผ้ามัดหมี่ตามรูปแบบของการวางลายได้ 4 รูปแบบ ได้แก่
1) หมี่ข้อ คือ ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีการทําลวดลายเป็นจุด ๆ จุดหนึ่งก็คือหนึ่งลํา นั่นคือมัดเส้นด้ายเป็นเปลาะตามลําของ
เส้นด้าย โดยเว้นระยะช่องไฟไว้พองาม หมี่ข้อเป็นลายพื้นฐานที่มีขนาดเล็กที่สุด แยกเป็น หมี่ข้อตรง คือ การวางลวดลายตามแนว
ผ้า และหมี่ข้อหว่าน คือ การลวดลายตามแนวเส้นทแยง
2) หมี่ลวด คือ ผ้ามัดหมี่ที่มีลวดลายเดียวกัน โดยโครงสร้างของลายมีลักษณะเป็นลายแถบแนวนอนเกิดจากการผูก
ประกอบลายเรีย งต่อกันในแนวนอนและจัด องค์ประกอบตัว ลายหรือแม่ลายต่อเข้า ด้วยกันจนเต็มพื้น ที่ต่อเนื่อ งสัมพัน ธ์กัน
ตลอดทั้งผืนผ้า ซึ่งตามภาพอาจเรียกว่า “หมี่วง” ก็ได้เพราะมีลายหลักที่มีเส้นล้อมเป็นวง
3) หมี่ล่าย คือ ผ้ามัดหมี่ที่มีลวดลายเดียวกัน โดยโครงสร้างของลายมีลักษณะเป็นลายแถบแนวเฉียง เกิดจากการผูก
ประกอบลายเรียงต่อกันเอียงจากแนวไปทางใดทางหนึ่งและจัดองค์ประกอบตัวลายหรือแม่ลายต่อเข้าด้วยกันจนเต็มพื้น ที่
ต่อเนื่องสัมพันธ์กันตลอดทั้งผืนผ้า
4) หมี่คั่น คือ ผ้ามัดหมี่ที่มีการวางลวดลายมัดหมี่สลับคั่นลายด้วยเส้นสีพื้นเป็นช่วง ๆ ตามตั้งของเส้นพุ่ง ตลอดทั้งผืนผ้า
ดังภาพ 2

ภาพ 2 รูปแบบของการวางลายในผ้าหมี่ซิ่น : หมี่ข้อ หมี่ลวด หมี่ล่าย หมี่คั่น
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ผ้ามัดหมี่ทอมือของจังหวัดในเขตกลุ่มอีสานใต้มีลักษณะเฉพาะตามกลุ่มชาติพันธุ์ ลวดลายมัดหมี่ในปัจจุบันมีทั้งลาย
ดั้งเดิมและลายที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยสามารถแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ลายเรขคณิต และลายอิสระโดยได้แรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติ พืช สัตว์ คน หรือสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ตะขอ ฉัตร หากเป็นอาคาร พบว่าใช้รูปด้านของอาคาร ศาลา พระราชมณเฑียร
ในเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกในพระพุทธศาสนา ลวดลายมัดหมี่ส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ (สมบัติ ประจญ
ศานต์, 2549 : 136) ผ่านการผลิตโดยไม่มีแบบที่พิมพ์หรือวาดเป็นแผ่นกระดาษ ถือเป็นความอัจฉริยะของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถก่อรูปลายมัดหมี่ขึ้นในระบบมโนทัศน์จํานวนนับร้อยนับพันลาย จึงไม่น่าแปลกใจเหตุใดช่างพื้นบ้านจะไม่สามารถ
แปรเปลี่ยนองค์ประกอบของลายแตกต่างจากบรรพบุรุษ เนื่องจากการก่อรูปลายนั้นเป็นแบบแผนฝังลึกในระบบมโนทัศน์ที่แน่ชัด
แล้ว การเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยอาจกระทบต่อระบบการจําในมโนทัศน์ทั้งหมด
การสร้างลายมัดหมี่
เมื่อทําการฟอกไหมเพื่อลอกกาวโปรตีนที่เกาะเส้นใยตามธรรมชาติออกแล้วจะคล้องเส้นไหมใส่กงแล้วถ่ายเส้นไหมไป
พันรอบอัก ตั้งอักถ่ายเส้นไหมพันรอบหลักค้นหมี่ หรือเครื่องโยกหมี่ซึ่งมีความกว้างสัมพันธ์กับความกว้างของฟืมที่ใช้ทอผ้า นับ
จํานวนเส้นไหมให้เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจํานวนเส้นไหมสัมพันธ์กับขนาดของลาย (จํานวนลํา) ลายมัดหมี่จะก่อรูปในจินตนาการ
ของช่างตามลายที่ต้องการด้วยความจําในสมองไม่มีการเขียนแบบลายเป็นภาพในกระดาษ หากเขียนเป็นภาพได้จะมีลักษณะการ
กําหนดลายในตารางโดยชาวบ้านเรียกแต่ละช่องตารางว่า “ลํา” ดังภาพ 3 และ 4 จากแม่ลายเดียวกันแต่วางทิศทางต่างกันการ
วางลายในแนวตั้งจะมีขนาด จํานวน 21 ลํา และหากวางลายแนวนอนจะมีขนาด จํานวน 15 ลํา ต่อลาย ขนาดของลายจํานวน
1 ลํา เมื่อปรากฏบนผืนผ้าที่ทอแล้วเสร็จจะเท่ากับความยาว 2.8 - 3.3 มิลลิเมตร หรือความยาวโดยเฉลี่ย 3 มิลลิเมตร (สมบัติ
ประจญศานต์, 2558 : 86)

จํานวน 15 ลํา
จํานวน 21 ลํา

ภาพ 3 การนับขนาดของลายตามแนวนอน

ภาพ 4 การนับขนาดของลายตามแนวตั้ง

การออกแบบลายมัดหมี่ให้มีรูปแบบต่างกัน โดยการกําหนดทิศทางและขนาดของลายที่มี สามารถทําได้ 2 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเส้นพุ่งโดยการค้นหมี่ที่เครื่องโยกหมี่ และขั้นตอนที่ 2 การมัดหมี่ โดยทั้งสองขั้นตอนมีความสัมพันธ์
กันและช่างใช้ระบบมโนทัศน์สําหรับการผลิต ซึ่งทั้งสองขั้นตอนมีผลต่อการก่อรูปของลายมัดหมี่
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การเตรียมเส้นพุ่งโดยการค้นหมี่ที่เครื่องโยกหมี่
การเตรียมเส้นพุ่งโดยการค้นหมี่ที่เครื่องโยกหมี่ (บางท้องถิ่น เรียกว่า “โฮงค้นหมี่” หรือ “เครื่องค้นหมี่”) ซึ่งเส้นไหมใน
หนึ่งรอบจะมีความยาวเท่ากับหน้ากว้างของเครื่องโฮงมัดหมี่และฟืมที่มีความกว้าง 40 นิ้ว ผืนผ้าที่ได้หน้ากว้าง 102 เซนติเมตร
นําไปคํานวณความยาวของผืนผ้าตามที่ต้องการ เช่น ผืนละ 2 เมตร หรือ 4 เมตร โดยต้องมัดหมี่ให้มีขนาดความกว้างของ
ลวดลายในหนึ่งซ้ําตามหน้ากว้างของผืนผ้า หรือที่ช่างมัดหมี่เรียกว่า “จํานวนลํา” เพื่อไปคํานวณจํานวนรอบ (ชาวบ้านแต่ละพื้นที่
เรียกต่างกันว่า “ขีน”หรือ “ไพ”หรือ“ตา”) ที่ต้องซ้ําเพื่อให้ได้ลวดลายตามความยาวของผืนผ้าที่ต้องการ เช่น ตัวอย่างการ
กําหนดจํานวนลําสัมพันธ์กับจํานวนรอบเพื่อให้ได้ผ้ายาว 2 เมตร กรณีใช้เส้นไหม จาก 2 อัก เข้าเครื่องโยกหมี่พร้อมกัน
-จํานวนลาย 49 ลํา ต้องเตรียมเส้นไหมทั้งหมด 12 รอบ
-จํานวนลาย 35 ลํา ต้องเตรียมเส้นไหมทั้งหมด 18 - 20 รอบ
-จํานวนลาย 25 ลํา ต้องเตรียมเส้นไหมทั้งหมด 24 - 28 รอบ
การคํานวณดังกล่าวถือเป็นประมาณการโดยอาศัยประสบการณ์ของช่างที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น (วิไลกรณ์ พรไธสง.
2557, สัมภาษณ์) (ประคอง ภาสะฐิติ. 2558, สัมภาษณ์) (กุหลาบ อินทร์ศิริพงษ์. 2558, สัมภาษณ์) อาจมีปริมาณเส้นไหมไม่
เพียงพอทําให้ความยาวของผ้าที่ได้คลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับฝีมือความชํานาญของช่างทอแต่ละคนในการกระทบฟืมด้วยน้ําหนักมือที่
หนักเบาไม่เท่ากันทุกครั้ง ถ้ากระทบฟืมด้วยน้ําหนักมือที่หนัก ผ้าช่วงนั้นจะแน่นทําให้ใช้เส้นพุ่งจํานวนมาก แต่ถ้ากระทบฟืมด้วย
น้ําหนักมือที่เบา ผ้าช่วงนั้นก็จะไม่แน่นทําให้ใช้เส้นพุ่งจํานวนน้อยลง หรืออาจเกิดจากขนาดของเส้นไหมเช่น ไหมเปลือกนอกจะมี
ขนาดเส้นหนากว่าไหมน้อย และยังมีความสม่ําเสมอของขนาดแต่ละเส้นอีกด้วย
การค้นหมี่จะมีผลต่อรูปแบบลวดลายที่จะเกิดขึ้นบนผืนผ้ากระทําได้ 2 เทคนิควิธี คือ แบบหมี่ล่าย (คําว่า “ล่าย”เป็น
ภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า“เรียงอย่างเป็นระเบียบ”) และแบบหมี่ลวด โดยสังเกตว่าจํานวนช่องที่มีการแบ่งเส้นไหมเป็นกลุ่มๆบน
เครื่องโยกหมี่จะเท่ากับขนาดของลายในหนึ่งซ้ํา (จํานวนลํา) โดยแต่ละช่องจะมีจํานวนเส้นไหมเท่ากับจํานวนรอบซ้ําของลวดลาย
ผ้า

ภาพ 5 การเตรียมเส้นพุ่งบนเครื่องโยกหมี่
ขนาดความกว้างของคานของเครื่องโยกหมี่ที่ใช้ค้นหมี่จึงต้องสัมพันธ์กับความกว้างของฟืมที่ใช้เพื่อให้ผ้าที่ได้มีขนาด
กว้าง 102 เซนติเมตร เพราะหากไม่สัมพันธ์กันจะทําให้ไหมเส้นพุ่งมีความยาวเส้นมากกว่าหน้ากว้างของผ้า ทําให้เวลาทอผ้า ผู้ทอ
จะเหน็บเก็บทบกลับมาไว้ที่ชายผ้าซึ่งบางพื้นที่ช่างจะนิยมทอลักษณะเช่นนี้ให้เป็นหัวซิ่น เพราะการเพิ่มเส้นไหมจะทําให้ขอบหัว
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_________________________________________________________________________________________
ซิ่นมีความหนา เวลานุ่งเหน็บจะเพิ่มความแน่นกว่าปกติ แต่ในการส่งผ้าเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือการประกวด ขอบ
ผ้าลักษณะดังกล่าวมักจะมีผลการตรวจหรือการประกวดมักจะถือว่าเป็นตําหนิของผ้า คือ ขอบผ้าไม่เรียบ
เทคนิคการเตรียมเส้นพุ่งค้นหมี่ ด้วยเครื่องโยกหมี่
วัสดุอุปกรณ์
1) เส้นไหมที่กรอใส่อัก จํานวน 2 อัน (หากใช้ไหมจํานวน 14 ไจ ต่ออัก รวมต้องใช้ไหม 28 ไจ และต้องเพิ่มไหม
อีก 18 ไจ สําหรับย้อมสีพื้น (ชาวบ้านเรียกว่า “สีเปลี่ยว”) เพื่อสอดคั่นระหว่างลายมัดหมี่ ปริมาณไหมนี้จะใช้ทําเส้นพุ่งได้ผ้าที่มี
ความยาว 40 เมตร
2) เครื่องโยกหมี่ สําหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดทําอาจใช้ไม่ตีตะปูเป็นช่อง ๆ ติดยึดกับด้านล่างของเครื่องโยกหมี่สําหรับ
นับจํานวนเส้นไหมในแต่ละช่องได้ง่าย โดยจะต้องมีจํานวนเส้นไหม 4 เส้นใน 1ช่อง นั้นคือต้องหมุนเครื่องโยกหมี่ 2 รอบ
เนื่องจากดึงไหม 1 เส้นจากอักจํานวน 2 อักเข้าพร้อมกันจึงได้ไหมเป็น 2 เส้น (ถ้าต้องการหมี่ 4 เส้นหรือเรียกว่า “4 สอด” ให้
หมุนค้นโยกเพื่อให้ไหมพันรอบคาน 2 รอบ)
ขั้นตอนการเตรียมเส้นพุ่งค้นหมี่แบบหมี่ล่าย กําหนดใช้ลาย จํานวน 48 ลํา
1) ดึงไหม 2 เส้นคู่จากอักมาที่ด้านบนของเครื่องโยกหมี่ ผูกมัดอย่าให้หลุด
2) หมุนเครื่องโยกหมี่ จํานวน 2 รอบ จะได้เส้นไหมที่อยู่ในช่องที่ 1 จํานวน 4 เส้น (หมุนให้ครบรอบที่ด้านล่างของ
เครื่องโยก)
3) จากนั้นเริ่มดึงไหมเข้าช่องที่ 2 หมุนเครื่องโยกจํานวน 2 รอบ จะได้เส้นไหมที่อยู่ในช่องที่ 2 จํานวน 4 เส้น
กระทําดังนี้จนครบจํานวน 48 ช่อง (ตามจํานวนลําของลาย)
4) เมื่อครบ 48 ช่อง ใช้ไม้จิ้มฟันขัดเส้นไหมที่ช่องที่ 48 และช่องที่ 1
5) ให้โยงเส้นไหมขึ้นด้านบนของเครื่องโยกในช่องที่ 48 เกี่ยวกับไม้จิ้มฟันที่ขัดใส่ไว้แล้วโยงเส้นไหมย้อนไปหาไม้จิ้ม
ฟันที่ขัดไว้กับไหมช่องที่ 1 (นับเป็น 1 ขีน)
6) ใช้เชือกพลาสติกผูกเส้นไหมที่ค้นไว้รอบแรกที่ด้านบนซ้ายขวาของเครื่องโยกเพื่อแยกเส้นไหมเป็นกลุ่ม ๆ
7) ใช้เชือกผูกรองเท้าสีดําผูกกับเหล็กด้านซ้ายและขวา ให้เชือกอยู่บนเส้นไหมที่ค้นไว้รอบแรกที่ด้านล่างของเครื่อง
โยกเพื่อให้สามารถสังเกตจํานวนเส้นไหมที่จะค้นในรอบที่ 2 ในแต่ละช่องได้โดยสะดวก
8) เริ่มรอบที่ 2 โยงเส้นไหมจากด้านบนของช่องที่ 1 ลงมาด้านล่างที่ช่องที่ 1 หมุนเครื่องโยก จํานวน 2 รอบ จะ
ได้เส้นไหมที่อยู่ในช่องที่ 1 จํานวน 4 เส้น กระทําดังนี้จนครบ 48 ช่อง
9) เมื่อครบรอบที่ 2 ให้แก้เชือกผูกรองเท้าสีดําออก แล้วมัดใหม่ให้อยู่ด้านบนของเส้นไหมที่ค้นได้ในรอบที่ 2 แล้ว
กระทําตามขั้นตอนที่ 6-9 จนได้ไหมครบ 48 ช่อง จํานวน 12 รอบ สําหรับเป็นไหมเส้นพุ่งที่จะทอผ้าได้ยาว 2 เมตร ซึ่งจํานวน
รอบก็คือจํานวนซ้ําของลวดลายในผืนผ้านั่นเอง โดยมีผังการค้นหมี่ดังภาพ 6 (ซ้าย)
10) เมื่อโยกหมี่ครบตามที่กําหนดให้นําเชือกพลาสติกพันลําหมี่ ลําละ 1 รอบจนครบทุกลําแล้วผูกไว้ลําสุดท้ายของ
ลําหมี่ เพื่อป้องกันเส้นไหมหลุดรวมกัน ต่อจากนั้นใช้เชือกพลาสติกอีก 2 เส้นร้อยระหว่างกลางรอบวงไหมมัดหมี่ทั้งสองด้านแล้ว
นําออกจากคานค้นหมี่เพื่อใช้ในการมัดลายตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนการเตรียมเส้นพุ่งค้นหมี่แบบหมี่ลวด กําหนดใช้ลาย จํานวน 49 ลํา
1) ดึงไหม 2 เส้นคู่จากอักมาที่ด้านบนของเครื่องโยกหมี่ ผูกมัดอย่าให้หลุด
2) หมุนเครื่องโยกหมี่ จํานวน 2 รอบ จะได้เส้นไหมที่อยู่ในช่องที่ 1 จํานวน 4 เส้น (หมุนให้ครบรอบที่ด้านล่างของ
เครื่องโยก)
3) จากนั้นเริ่มดึงไหมเข้าช่องที่ 2 หมุนเครื่องโยกจํานวน 2 รอบ จะได้เส้นไหมที่อยู่ในช่องที่ 2 จํานวน 4 เส้น
กระทําดังนี้จนครบจํานวน 49 ช่อง (ตามจํานวนลําของลาย)
4) เมื่อครบ 49 ช่อง (นับเป็น 1 ขีน) ใช้เชือกพลาสติกผูกเส้นไหมที่ค้นไว้รอบแรกที่ด้านบนซ้ายขวาของเครื่องโยก
เพื่อแยกเส้นไหมเป็นกลุ่ม ๆ
5) ใช้เชือกผูกรองเท้าสีดําผูกกับเหล็กด้านซ้ายและขวา ให้เชือกอยู่บนเส้นไหมที่ค้นไว้รอบแรกที่ด้านล่างของเครื่อง
โยกเพื่อให้สามารถสังเกตจํานวนเส้นไหมที่จะค้นในรอบที่ 2 ในแต่ละช่องได้โดยสะดวก
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6) ให้หมุนเครื่องโยกหมี่อีก 1 รอบ แล้วดึงเส้นไหมเข้าช่องที่ 48 ด้านบนของเครื่องโยกหมี่ แล้วหมุนเครื่องโยก
จํานวน 2 รอบ จากนั้นกระทําดังนี้ไปที่ช่อง 47 46 45 44 43 ……4 3 2 จนไปที่ช่องที่ 1 เป็นอันครบรอบที่ 2
7) เมื่อครบรอบที่ 2 ให้แก้เชือกผูกรองเท้าสีดําออก แล้วมัดใหม่ให้อยู่ด้านบนของเส้นไหมที่ค้นได้ในรอบที่ 2 แล้ว
กระทําตามขั้นตอนที่ 6-9 จนได้ไหมครบ 49 ช่อง จํานวน 12 รอบ โดยมีผังการค้นหมี่ดังภาพ 6 (ขวา)
8) เมื่อโยกหมี่ครบตามที่กําหนดให้นําเชือกพลาสติกพันลําหมี่ ลําละ 1 รอบจนครบทุกลําแล้วผูกไว้ลําสุดท้าย
ของลําหมี่ เพื่อป้องกันเส้นไหมหลุดรวมกัน ต่อจากนั้นใช้เชือกพลาสติกอีก 2 เส้นร้อยระหว่างกลางรอบวงไหมมัดหมี่ทั้งสองด้าน
แล้วนําออกจากคานค้นหมี่เพื่อใช้ในการมัดลายตามขั้นตอนต่อไป
หมายเหตุ 1)จํานวนไหม 4 เส้นต่อลํานี้จะเหมาะกับลายที่มีลักษณะมีเหลี่ยม หากผู้ออกแบบออกแบบลายที่มีลักษณะมน โค้ง จะ
ใช้เส้นไหม 6 เส้นต่อลํา
2)การเตรียมเส้นพุ่งค้นหมี่แบบหมี่ล่ายต้องโยงเส้นไหมที่ครบรอบแล้วมาเริ่มต้นใหม่ที่ช่องที่ 1 เสมอ การเตรียมเส้นพุ่ง
ค้นหมี่แบบหมี่ล่าย ขนาดของลายต้องมีขนาดเป็นจํานวนคู่เท่านั้น

ภาพ 6 ผังการค้นเส้นไหมแบบหมี่ล่ายที่มีลาย จํานวน 48 ลําและผังการค้นเส้นไหมแบบหมี่ลวดที่มีลาย จํานวน 49 ลํา
การมัดหมี่
มัดหมี่เป็นการทําลวดลายให้กับเส้นไหมก่อนทอเป็นผืนผ้าโดยการใช้วัสดุกันน้ํา เช่น เชือกกล้วย เชือกพลาสติก มัดเส้น
ไหมที่มีการแยกเป็นกลุ่ม ๆ (ชาวบ้านเรียกว่า “เป็นลูก ๆ” ) มัดหมี่ให้เป็นลวดลายตามต้องการโดยมัดเป็นเปลาะ ๆ ก่อนนําเส้น
ไหมไปย้อมน้ําสีธรรมชาติหรือสีเคมีตามจํานวนสีที่ออกแบบไว้ ส่วนที่ถูกมัดโอบจะไม่ติดสี ส่วนที่ไม่ถูกมัดโอบก็จะติดสีย้อมนั้น
เมื่อแก้เชือกออกจึงเกิดสีแตกต่างกัน ถ้าต้องการเพียง 2 สี จะแก้เชือกเพียงครั้งเดียว หากต้องการหลายสีจะมีการแก้และมัดโอบ
ด้วยเชือกหลายครั้งยิ่งเพิ่มความซับซ้อนของการผลิต ซึ่งในการมัดหมี่และย้อมสีนั้นช่างต้องมีการวางแผนการมัดและการย้อมสี
ตามลําดับก่อนและหลังเสมอ เนื่องจากสีน้ําหนักเข้มในวรรณะสีเดียวกันสามารถย้อมทับสีที่มีน้ําหนักอ่อนได้โดยไม่ต้องมัดโอบหมี่
หลายครั้ง และยังต้องมีองค์ความรู้เรื่องการผสมสีตามวงจรสี อันเป็นกฎของสีตามธรรมชาติ
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การมัดหมี่เป็นลวดลายที่เครื่องโฮงมัดหมี่จะมัดจากด้านขวามือไปด้านซ้ายมือของผู้มัดหมี่เสมอ ดังภาพ 7

ภาพ 7 การมัดหมี่เป็นลวดลายที่เครื่องโฮงมัดหมี่
การมัดหมี่เพื่อให้ได้ลวดลายและทิศทางของลายตามที่ได้วางแผนและคํานวณเส้นไหมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหมี่
การมัดหมี่เส้นพุ่งที่เครื่องโฮงมัดหมี่จะมีความยาวของเครื่องโฮงมัดหมี่เท่ากับหน้าฟืมที่มีความกว้าง 40 นิ้ว กระทําได้ 2 วิธีที่มีผล
ต่อการก่อรูปของลวดลายมัดหมี่ ดังภาพ 8 และ 9 โดยเทคนิคการเตรียมเส้นพุ่งแบบหมี่ล่าย ด้วยเครื่องโยกหมี่ จํานวนลําจะเป็น
เลขคู่เท่านั้น แต่การการเตรียมเส้นพุ่งแบบหมี่ลวดด้วยเครื่องโยกหมี่จํานวนลําเป็นเลขคี่หรือคู่ก็ได้
การมัดหมี่แบบที่ 1
ความกว้าง 102 ซม.

ความกว้างของหน้าผ้า 102 ซม.

มัดลายที่โฮงมัดหมี่

ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าถ้าค้นหมี่แบบหมี่ล่าย

ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าถ้าค้นหมี่แบบหมี่ลวด

ภาพ 9 การมัดหมี่แบบที่ 1 มัดลายแนวตั้งที่โฮงมัดหมี่
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การมัดหมี่แบบที่ 2
ความกว้าง 102 ซม.

ความกว้างของหน้าผ้า 102 ซม.

มัดลายที่โฮงมัดหมี่

ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าถ้าค้นหมี่แบบหมี่ล่าย

ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าถ้าค้นหมี่แบบหมี่

ภาพ 10 การมัดหมี่แบบที่ 2 มัดลายแนวนอนที่โฮงมัดหมี่
สังเกตได้ว่าเทคนิคการเตรียมเส้นพุ่งแบบหมี่ล่ายทําให้เกิดการก่อรูปของลายแบบวางลายตั้งขึ้นในทิศทางเดียวกัน
(One way) ตลอดทั้งผืนผ้า แต่การเตรียมเส้นพุ่งแบบหมี่ลวด ทําให้เกิดการก่อรูปของลายแบบภาพสะท้อนกลับ (Mirror) ตลอด
ทั้งผืนผ้า ดังภาพที่ 11 เป็นการเตรียมเส้นพุ่งแบบหมี่ล่าย ก่อรูปลายด้วยการมัดที่โฮงมัดหมี่ ทําให้ได้ผ้าไหมมัดหมี่แบบลายวาง
ลายตั้งขึ้นในทิศทางเดียวกัน
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ภาพ 11 การก่อรูปลายที่โฮงมัดหมี่ และผ้าไหมมัดหมี่ที่มีลายตามการมัดและย้อมสี
บทสรุป
การออกแบบลายมัดหมี่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการออกแบบวางลายจากแม่ลายเดียวกันให้มีรูปแบบต่างกันโดยอาศัย
การซ้ํา โดยการกําหนดทิศทางและขนาดของลาย สามารถทําได้ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1การเตรียมเส้นพุ่งโดยการค้นหมี่ที่
เครื่องโยกหมี่ และขั้นตอนที่ 2 การมัดหมี่ โดยทั้งสองขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันและภูมิปัญญาใช้ระบบมโนทัศน์สําหรับการผลิต
ซึ่งทั้งสองขั้นตอนมีผลต่อการก่อรูปของลายมัดหมี่ กล่าวคือ การเตรียมเส้นพุ่งแบบหมี่ล่ายทําให้เกิดการก่อรูปของลายแบบวาง
ลายตั้งขึ้นในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งผืนผ้า แต่การเตรียมเส้นพุ่งแบบหมี่ลวด ทําให้เกิดการก่อรูปของลายแบบภาพสะท้อนกลับ
ตลอดทั้งผืนผ้า ผู้ออกแบบลายผ้ามัดหมี่จําเป็นต้องเข้าใจเทคนิควิธีและการก่อรูปของลายเพื่อสื่อสารกับช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สามารถผลิตผ้าไหมมัดหมี่ได้ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ และหากสามารถค้นหาวิธีการค้นหมี่แบบอื่น ๆ ทําให้การเรียงลําดับของ
ลายเปลี่ยนไปในขั้นตอนการค้นหมี่จากเดิมย่อมก่อให้เกิดเปลี่ยนตําแหน่งของลายทําให้เป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ได้ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
ณัฎฐภัทร จันทวิช. (2547). “ตามรอยผ้าของชาวอีสาน”. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องผ้าทอจาก ภูมิปัญญาไทยเจิดจรัสได้
ด้วยพระบรมราชินูปถัมภ์. กระทรวงวัฒนธรรม. หน้า 1-39.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2543). ลวดลายและสีสันบนผ้าทอพื้นเมือง โครงการพัฒนาผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมการผลิตและการส่งออก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมบัติ ประจญศานต์. (2549). “เสื้อดํา ตําแพร ซิ่นไหม: ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น”. วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง. 2(2). หน้า
125-138.
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หลากหลายรูปแบบหรือรูปธรรมแตกต่างกัน ดังเห็นได้จากประเภทผลงานทัศนศิลป์ ได้แก่จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม
และศิลปะสื่อประสม เป็นอาทิ ต่างก็มีกระบวนสร้างสรรค์ที่ปรากฏถึงการเปลี่ยนแปลงออกไปจากขนบนิยมเดิมๆ ที่สืบเนื่องกัน
มาอย่างมากมาย นับว่าเป็นการพัฒนาแสดงให้เห็นก้าวหน้าออกไปในแทบทุกมิติ ได้แก่ มิติทางรูปแบบ ทางเนื้อหา และทาง
กลวิธี ตลอดจนเครื่องมือสําหรับการสื่อสารการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามคุณค่าทางศิลปะ หรือคุณค่าทางความงาม
ที่เรียกว่า“คุณค่าทางสุนทรียภาพ”ในองค์ประกอบของศิลปะก็ยังคงเป็นแก่นสารที่สําคัญที่สุดสําหรับกระบวนการสร้างสรรค์และ
แสดงให้เห็นถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของศิลปะอยู่เสมอ ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้อย่างดีที่สุดจากจุดมุ่งหมายอันเป็นเจตนาในการ
สร้างสรรค์ศิลปะที่ศิลปินกําหนดขึ้น โดยทั่วไปแล้วในการสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถจําแนกแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน
ดังนี้ประเภทที่ 1“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม”เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่นําเสนอความงามหรือ
สุนทรียภาพทางรูปทรงเป็นสําคัญ(Formalism),ประเภทที่ 2“ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สึก”เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ เ ป็ น การแสดงออกของ“เป็ น ภาษาแห่ ง อารมณ์ ความรู้ สึ ก ”สะเทื อ นใจเป็ น คุ ณ ค่ า สํ า คั ญ สุ ด
(Expressivism) และประเภทที่ 3“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย”เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการ
สร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ที่เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับชีวิต สังคม และโลก เพื่อยกระดับจิตใจ และ
สังคมให้สูงส่งดีขึ้น โดยเน้นคุณค่าสําคัญอยู่ที่ความคิด(Instrumentalism) ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research
Project)การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์;ชุด ภพ-ภูมิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi
of Namarupa)ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ ได้กําหนดจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ศิลปะอันเป็นเจตนาที่สําคัญอยู่ 2 ประการ
โดยบูรณาการผสมผสานประยุกต์เข้าด้วยกันได้แก่ แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารว่า “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม”
กับ “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย” ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ (The creation of
Visual Arts Poetry)ชุดนี้ ได้กําหนดให้มีรูปแบบหรือส่วนที่เป็นรูปธรรม (Form):ที่แสดงกระบวนการทดลองสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางศิลปะรูปแบบใหม่ขึ้นด้วยการนําศิลปะจากสองประเภท ที่มีทั้งคุณลักษณะคล้ายกัน และแตกต่างกัน ตลอดจนมี
ความสัมพันธ์กันพอสมควรมาบูรณาการประยุกต์แทรกเข้าด้วยกันให้เกิดเอกภาพที่เหมาะสมและลงตัวมากที่สุด อย่างแรกก็คือ
วิจิตรศิลป์ (Fine Art )ประเภททัศนศิลป์ (Visual Arts) ได้แก่ จิตรกรรม (Painting) วาดเส้น (Drawing) และอย่างหลังคือวิจิตร
ศิลป์(Fine Art )ประเภทกวีนิพนธ์ (Poetry) ได้แก่ ประเภทโคลง กลอนสุภาพ แม้ว่าทั้งสองล้วนมีรูปธรรม ที่ต้องมองเห็นรับรู้ดู
ได้ด้วยตาเป็นสําคัญเหมือนกันก็ตาม แต่ทว่าในทางกลับกันแล้ว ต่างก็มีสุนทรียธาตุหรือสุนทรียภาษาที่สื่อให้รับรู้ดูเห็นถึง รูปแบบ
ความหมาย และความเข้าใจ รวมทั้ง ความรู้สึก ที่ผิดแผกกัน เพราะว่าประเภททัศนศิลป์ (Visual Arts)นั้น ใช้ภาษาทัศนธาตุ
ได้แก่ จุด เส้น สี แสง เงาและที่ว่าง สื่อแสดงถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะส่วนประเภทกวีนิพนธ์ (Poetry) ใช้ภาษาแห่ง
ถ้อยคํา สํานวนโวหาร การแปลความหมาย ความเข้าใจในสัญลักษณ์(ผ่านตัวอักษร)ต่างๆ ที่ผูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นประโยค
อธิบายข้อความต่างๆ เพื่อสื่อแสดงถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะหรือ“รส”แห่งกวีนิพนธ์ตามหลักอลังการศาสตร์ ในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์(The creation of Visual Arts Poetry)ชุดนี้ นอกจากเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่แสดงให้
เห็นถึงการบูรณาเข้าด้วยกันระหว่าง ทัศนศิลป์ (Visual Arts) กับกวีนิพนธ์ (Poetry) อย่างมีเอกภาพแล้ว ยังเป็นเครื่องประจักษ์
ชัดว่า“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย” กับ“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม”สามารถนํามาการบูรณา
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การผสมผสานกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือพาหะแห่งความคิดที่บัญญัติขึ้น(Concept)เป็นสําคัญ จนกลายเป็นการพัฒนาและ
เชื่อมโยงต่อยอดเกิดความก้าวหน้าการสร้างสรรค์ศิลปะ ให้แปลกใหม่อย่างมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและมีอัตลักษณ์ที่พิเศษ
เฉพาะตัวออกไป สําหรับส่วนนามธรรมหรือเนื้อหา (content):ผู้วิจัยสร้างสรรค์ให้ความสําคัญพิเศษ ต่อความหมายและหัวข้อ
ธรรมะในพระพุทธศาสนา ตามหลักของ “พุทธธรรม”สอนให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายอยู่ในรูปของส่วนประกอบต่างๆ ที่มาประชุมกัน
เข้า โดยตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายนั้นหามีไม่ เมื่อแยกส่วนต่างๆ ที่มาประกอบกันเข้านั้นออกไปหมดก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้น
เหลืออยู่เลย แต่ทว่าให้ความสําคัญพิเศษต่อความเกี่ยวข้องเรื่องชีวิต โดยเฉพาะในด้านจิตใจหรือธาตุรู้การแสดงส่วนประกอบ
ต่างๆ จึงต้องครอบคลุม ทั้งวัตถุและจิตใจ หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นการแบ่งอย่างกว้างๆ ว่า“นามและรูป” หรือ
นามธรรม กับรูปธรรม ได้แก่ นามคือ จิต เจตสิก กับรูป คือ รูปธรรม หรือรูปขันธ์ แต่กระนั้นก็ดีส่วนนามนั้น ยังแบ่งได้แยกย่อย
อีกคือ จิตะวิญญาณขันธ์ เจตสิก เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ เป็นต้น นอกจากเรื่อง“นามรูป”แล้ว ผู้วิจัยสร้างสรรค์มี
ความสนใจศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับ “ภพ-ภูมิ” ที่มีปรากฏในพุทธธรรมอย่างสําคัญยิ่ง ได้แก่“ภพ”หมายถึงโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์
ภาวะชีวิตของสัตว์มี 3 คือ: กามภพ รูปภพ และอรูปภพ(เทียบเท่าคติภูมิ) หรือเรียกว่า ไตรภูมิ หมายถึงโลกียภูมิทั้งสามนั่นเอง
ดังนั้นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์(The creation of Visual Arts Poetry) ชุดนี้ มีจํานวนผลงานวาด
เส้นดินสอดํา ดินสอสี ปากกาเคมี ผสมผสานงานจิตรกรรมกลวิธี สีอะครายลิค สีน้ํามัน สีพาสเทลชนิดน้ํามัน ทั้งหมด 8-10 ภาพ
ทั้งหมดนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในส่วนรูปแบบ (Form)และเนื้อหา (Content) ตลอดจนกลวิธี (Technique) เป็นเครื่องยืนยันถึง
นวัตกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ ที่สําแดงอัตลักษณ์ เฉพาะตนได้อย่างเป็นรูปธรรมปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจน ในการนี้สามารถ
วิเคราะห์สรุปผลสําเร็จ และขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ได้ดังนี้ โดยมีการแต่งบทร้อยกรองเป็นกวีนิพนธ์ขึ้นก่อนแล้วจึง
ค่อยๆพัฒนารูปแบบ เนื้อหา ของกลอนนั้นให้ลงตัวเป็นบทกวีนิพนธ์ตามลําดับต่อไป ทั้งนี้ก็อาศัยการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น
ผสมผสานงานจิตรกรรม ให้เกิดเป็นภาพแบบร่าง (Sketch) และพัฒนาขึ้นเป็นผลงานขยายจริงขึ้นตามลําดับ มีคุณค่ารูปแบบ
ภาพสัญลักษณ์ เนื้อหาเรื่องราว ให้สอดคล้องคล้อยตาม และเชื่อมโยง เข้ากับความคิดเป็นความบันดาลใจในการแต่งบทกวี
นิพนธ์ จนสามารถนํามาสร้างสรรค์ศิลปะ แบบบูรณาการร่วมกันขึ้นใหม่ โดยการเขียนบทกวีนิพนธ์นั้นเป็นลักษณะตัวอักษร
วิจิตร หรือตัวอาลักษณ์อันเป็นรูปแบบเฉพาะตัว ผสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพ
คําสําคัญ: การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ภพหมายถึง ภพ 3 (ภาวะชีวิตของสัตว์ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์)
ภูมิหมายถึง ภูมิ 4 (ชั้นแห่งจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต)
ABSTRACT
Nowadays, the contemporary art created movement of the world has various styles for instance; painting,
printed making, sculpture, mixed media, and etc. Each genre has developed its making process from the
previous day which effects the change in almost every aspect such as form, content, procedure, and
medium. However, the aesthetic value of the art is strongly concerned with art composition; the outcome
of the completed piece is always revealed the level of achievement which determined the purpose of
creator. Generally, art production can be categorized into three types. Firstly; formalism, art is the language
of beauty. The purpose of this type emphasizes on compositional elements of making process. Secondly,
expressivism-an artistic style of critical emotion and feeling such as depression; an artist wants to depict
about subjective emotions which arouse inside. Finally, art is a language of thoughtfulness or meaning. The
purpose of this genre is for being a communication tool which presents a story of way of life, society, and
the world. In addition, the artist intends to elevate mind and society by focusing on the core values of the
idea. This type is called instrumentalism.
For this creative research project - visual art poetry creation in the series of Bhava-Bhumi of Namrupa
has two objectives which are intercommunicated art integration and adaptation of art as a language of
beauty and interpretation. In the creative procedure, form is acted as an innovation of a new art style by
combining both two related art genres which have similarly and differentially characteristics. The new
established type reveals perfect proportion and unity. Although the concrete form of both visual art using
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painting and drawing and poetry using Thai octameter poem-Klonsupap have to be view by vision, they
have different aesthetic element because of their diverse elements; visual art elements are point, line,
colour, tone, shade, shadow, and space while poetry language element are word, phraseology,
interpretation, and understanding letter symbolism. The poetry elements are put together into a sentence
in order to present aesthetic value of art or taste of poetry by relied on literature rules. Despite the unity of
the art work, it also indicated that art is the language of thoughtfulness or denotation and the language of
beauty that can be integrated to create new art genre with aesthetic values and an identity. In part of
content, the meaning and Buddhism morality are the main topic of creation because Dharma teaches to
see thing in term of components with compounded parts. The mere existence of the thing is nothing so
that mind is focused as the most important part of life. The various components symbols are denoted both
material and mind, on the other hand concrete and abstract are called name and form for example name
as a mental and matter as a concrete or Skandhas. The substitutes of name are Chita-mind, Vinnana
Skandhas-consciousness, Vedana Skandhas-sensation, Sanna Skandhas-perception, Sankhara Skandhasmental formation, and so on. In addition, this creative research has particular studied about “Bhava-Bhumi”
in Buddhist morality with included Bhava (the continuity of life and death) -place where organism is living.
The living organism condition has three states named Tri-Bhumi (three stages) which are Khamma Bhumi,
Rupa (form) Bhumi, and Arupa Bhumi. The result of this project is achieved perfectly as in the objective.
There are totally 8-10 paintings using pencil, color, and marker drawing; acrylic; oil; and oil pastel as
mediums. The new style of creative art innovation is successfully confirmed and revealed the unity of the
art work in a combination of form, content, along with technique. Additionally, the new unique style is
working as an obvious artist identity. In conclusion, the achievement analysis and working process can be
described as the following; first, the verse poetry is composed then gradually develops a style that fits the
content of the poem. Next, in visual art part begins with sketching the idea of form and content using
drawing and painting techniques then improve the sketch to an actual decision size painting. In the poetry
part, fine characters and singular form of scribes are mixed and become oneness. The completed paintings
of visual arts poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa are revealed the unity of visual element of visual art that
perfectly blend with the poetry language element and content.
Keywords: The creation of Visual Arts Poetry, Existence; sphere, Planes of Consciousness; planes of
existence; degrees of spiritual Development

บทนํา
ความสําคัญและความเป็นมาของการวิจัยการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์
การวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) หัวข้อเรื่องทัศนศิลป์กวีทรรศน์; ชุด ภพ-ภูมิของนามรูปนี้
ผู้วิจัยสร้างสรรค์ มีที่มาของการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ในเบื้องต้น ๒ ประเด็น ที่ความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อการวิจัยแบบสร้างสรรค์
โครงการดังกล่าวนี้
ประการที่ 1 เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อการทํางานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ อย่าง
ต่อเนื่องจากที่ได้เคยทํางานวิจัยแบบสร้างสรรค์ชุด “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์”ในปี พ.ศ. 2554 ผ่านมาแล้วโดยนําเอารูปแบบและ
เนื้อหา แนวความคิด ของการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ชุดดังกล่าวมาเป็นความคิด ความบันดาลใจ เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยแบบ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าออกไปทั้งในส่วนรูปแบบ และเนื้อหา แนวความคิด ซึ่งประกอบด้วย
งานทัศนศิลป์ กับงานกวีนิพนธ์ (วรรณศิลป์) ประยุกต์เข้ากันเหมือนเดิม
ประการที่2 หลังจากที่ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ ได้ผ่านประสบการณ์การวิจัยแบบสร้างสรรค์ “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์” ใน
โครงการฯที่ผ่านมาดังกล่าวแล้ว สามารถสรุปชัดเจน ว่าการมีเนื้อหา แนวคิด ที่มากมายหลากหลาย ต่อรูปแบบ แนวคิดของ
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_________________________________________________________________________________________
กระบวนการสร้างสรรค์นั้น มีรูปแบบ และเนื้อหา แนวคิด ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีท่วงทํานองในเดียวกันก็ตาม แต่ทว่ายังไม่
สามารถแสดงพลังของรูปแบบเนื้อหา แนวคิดทางทัศนศิลป์และกวีทรรศน์อย่างเป็นเอกภาพ (Unity) เท่าที่ควร ที่กล่าวมาทั้ง ๒
ประเด็น จึงทําให้ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ เล็งเห็นแนวทางของกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ในกระบวน
แบบที่พัฒนาในรูปแบบ และเนื้อหา แนวคิด ก้าวออกมาจากเดิมๆไปสู่กระบวนในการแสดงคุณค่าทางความคิด และ ความงาม
(Aesthetical) ของศิลปะประเภททัศนศิลป์ (Visual Arts) โดยเฉพาะผลงานลักษณะวาดเส้น (Drawing)ผสมผสาน จิตรกรรม
(Painting) ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้เสพสัมผัสทางตาเป็นสําคัญ โดยนําเอาศิลปะประเภทโสตศิลป์ ได้แก่ วรรณศิลป์ (Literature)
ประเภทกวีนิพนธ์ (Poetry) ที่เป็นร้อยกรอง อันเกิดขึ้นจากกรอบของกลวิธีที่มีฉันทลักษณ์ อาทิเช่น กาพย์ กลอน เท่านั้น มา
ประสานให้สัมพันธ์ แต่ได้กําหนด ให้รูปแบบเนื้อหา และแนวคิด ของบทกวีนิพนธ์ มีส่วนส่งเสริมให้ผลงาน “ทัศนศิลป์” มีความ
ประจักษ์ชัดที่โดดเด่นสําคัญที่สุดขององค์ประกอบการสร้างสรรค์ และการนําเสนอ กล่าวคือ เป็นการกําหนดให้“ทัศนศิลป์เป็น
หลัก ส่วนกวีนิพนธ์เป็นรอง” นั่นเอง
อย่างไรก็ตามในการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project)นี้ ถือว่าเป็นการผสมข้ามศาสตร์กันระหว่าง
ทัศนศิลป์ กับวรรณศิลป์ แต่เดิมนั้นทัศนศิลป์ใช้ภาษาภาพ และวรรณศิลป์ใช้ภาษาอักษร แยกกันอิสระเป็นเอกเทศ มาในยุค
ศิลปะสมัยใหม่ ( Modernism) พาโบล ปิกัสโซ่ ได้ริเริ่มใช้กลวิธีการ ติดปะ (Collage) โดยเอาหนังสือพิมพ์ตัดติดมีแต่ตัวอักษร
ติดมาด้วย ต่อมาศิลปินลัทธิเหนือจริง(Sur-realism)ใช้ถ้อยคําผสมในจิตรกรรม ซึ่งเป็นการใช้ความหมายของถ้อยคํา ประสาน
กับความหมายของภาษาภาพ มาในยุคของ ศิลปะแนวประเด็นคิด (Conceptual art) ภาษาอักษรถูกใช้เป็นสื่อหลักในการ
ถ่ายทอดความคิด
จิตรกรรมจีนตั้งแต่ยุคโบราณ ก็มีการใช้กวีนิพนธ์ ผสมลงในจิตรกรรม ส่วนศิลปะร่วมสมัยไทยปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติ
คุณชลูด นิ่มเสมอ ก็เคยทํางานวาดเส้นชุด Visual Poetry และศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ก็ได้ทํางานชุด”
อักขระ”แสดงนิทรรศการเดี่ยวมาแล้ว นับว่าผลงานทั้งสองท่านเป็นการมองแบบย้อนกลับ ด้วยการสร้างตัวอักษรที่เป็นสัญญะ
ของทัศนศิลป์ มิใช่การเอาตัวอักษรมาใช้สื่อความหมายร่วมกับภาษาภาพ
ส่วนของจีนโบราณใช้บทกวีนิพนธ์มาประสานกับจิตรกรรม เพื่อเพิ่มพลังการแสดงออก โดยศิลปินปินจีนใช้พู่กันที่ใช้
สําหรับการวาดรูป เขียนเป็นวรรณกรรมที่มีชีวิตของเส้นสาย แสดงความงามเป็นศิลปะในตัวเอง กลมกลืนกับภาพจิตรกรรมอยู่
แล้วนั่นเอง
ในการนี้ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ จึงได้ทดลองปรับแนวคิดหรือเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมๆ เพื่อขจัดความพร่ามัว
และกระจัดกระจายของรูปแบบ เนื้อหา ในผลงานที่ผ่านมา ให้ปรากฏเป็นภาพลักษณ์ที่สําแดงพลังอย่างคมชัด นั่นก็คือ สามารถ
กําหนด รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด สําหรับการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ในเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งที่สุด จึงทําให้การวิจัยแบบสร้างสรรค์
สามารถดําเนินออกไปปรากฏผลงานศิลปะ อย่างเป็นรูปธรรมตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดหมายอย่างสมบูรณ์ เพราะได้พิจารณา
เกี่ยวกับ เนื้อหา แนวคิด ที่มีความหลากหลาย ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุด “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์” ในปี พ.ศ.
2554 ที่ผ่านมา อาทิเช่น เหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคม การเมือง ความขัดแย้งและสงคราม ตลอดจนเกี่ยวกับการสะท้อน
ถึงอิทธิพลเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิตคนเรา รวมทั้งหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา เป็นต้น
แต่เมื่อนํามาพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ปรากฏว่าผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ ได้ให้น้ําหนักความสําคัญต่อทัศนคติ แนวคิด
ความเห็น ลงไปสู่หลักธรรมะ ในพระพุทธศาสนาเป็นลําดับต้นๆสูงสุด เพราะอรรถประโยชน์ของพระพุทธศาสนานั้น ครอบคลุม
ความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดต่อวิถีชีวิตคนเรายิ่งนัก การวิจัยสร้างสรรค์จึงได้
กําหนดกรอบความคิด ของโครงการวิจัยแบบสร้างสรรค์ครั้งนี้ ในหัวข้อเรื่อง ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ครั้งนี้ มุ่งแนวความคิดเนื้อหาลง
ไปสู่ สภาวะแห่งภพ-ภูมิ ของนามรูปสามารถอรรถาธิบายแสดงประเด็นต่างๆเป็นลําดับได้ ดังนี้
1.นําเสนอความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักธรรมะหรือเรียกให้ชัดแจ้งว่า “พุทธธรรม” เป็น
สําคัญ
2.นําเสนอความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ที่มุ่งประเด็นลงที่ ความหมายประเภท รูปแบบ และลักษณะจําเพาะของ
ศิลปะ คือศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือความหมาย (Instrumentalism) กับศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม Formalism) ที่
ผู้วิจัยสร้างสรรค์มีความสนใจและเลือกเป็นเครื่องมือสําหรับแสดงออกเป็นสําคัญในการสร้างสรรค์ศิลป์อย่างเป็นรูปธรรม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “พุทธธรรม” ซึ่งเป็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาและหลักธรรม ที่ลึกซึ้งอย่าง
ที่สุด และกว้างขวางอย่างมหาศาล (๘๘,๐๐๐ พระธรรมขันธ์) นับว่ามากมายสุดประมาณ โดยผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ พิจารณาถึง
ธรรมะในทัศนคติส่วนตน เลือกเอาเฉพาะในส่วนเนื้อหาและหลักธรรมที่มีความสนใจเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น คํานึงถึงเหตุปัจจัย ใน
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_________________________________________________________________________________________
หลักธรรมะ อรรถะและพยัญชนะ ที่สื่อความหมายที่เป็นเนื้อหา แนวคิด ต่อการสร้างความบันดาลใจ ให้ความรู้ ความนึกคิดและ
จินตนาการ เกิดเป็นภาพสัญลักษณ์ที่แสดงพลัง พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์ สามารถเชื่อมโยงออกมาเป็น ถ้อยคํา
ผูกพันกันเป็นร้อยกรอง เกิดเป็นงานกวีนิพนธ์ส่งผลลัพธ์ที่ประสานอย่างเป็นเอกภาพ

ภาพ 1 แสดงแผนภูมิหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา
ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ต่อความหมายและหัวข้อหลักธรรมะ ของพุทธธรรม เกี่ยวกับชีวิตและ
ตัวสภาวะของชีวิต ซึ่งตามหลักของ“พุทธธรรม”มองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูปของส่วนประกอบต่างๆ ที่มาประชุมกันเข้า ตัวตน
แท้ๆของสิ่งทั้งนั้น หามีไม่ เมื่อแยกส่วนต่างๆ ที่มาประกอบกันเข้านั้นออกไปหมดก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู่ แต่
ให้ความสําคัญพิเศษต่อความเกี่ยวข้องเรื่องชีวิต โดยเฉพาะในด้านจิตใจ การแสดงส่วนประกอบต่างๆ จึงต้องครอบคลุม ทั้ง
วัตถุและจิตใจ หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นการแบ่งอย่างกว้างๆ ว่า “นามและรูป” หรือ นามธรรม กับรูปธรรม ได้แก่
นามคือ จิต เจตสิก กับรูป คือ รูปธรรม หรือรูปขันธ์
แต่กระนั้นก็ดี โดยเฉพาะส่วนนามนั้น ยังแบ่งได้แยกย่อยอีกคือ จิตวิญญาณขันธ์ เจตสิก เวทนาขันธ์ สัญญา
ขันธ์ และสังขารขันธ์ เป็นต้น นอกจากเรื่อง “นามรูป” แล้ว ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ยังมีความสนใจศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
“ภพ-ภูมิ” ที่มีปรากฏในพุทธธรรมอย่างสําคัญยิ่ง ได้แก่ “ภพ” หมายถึงโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ ภาวะชีวิตของสัตว์มี 3 คือ 1.
กามภูมิเป็นภพของผู้ยังเสวยกามคุณ 2. รูปภพเป็นภพของผู้เข้าถึง รูปฌานและ 3. อรูปภพเป็นภพของผู้เข้าถึง อรูปฌาน
(เทียบเท่า คติ ภูมิ) หรือเรียกว่า ไตรภูมิ หมายถึงโลกียภูมิ ทั้ง 3“ภูมิ”ชั้นแห่งจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี 4 ภูมิ : 1.กามา
วจารภูมิระดับจิตใจของสัตว์ในภาพภพทั้ง 11 ชั้น 2.รูปาวจารภูมิระดับจิตใจ ของท่านผู้ที่ได้ฌาน 3.อรูปาวจารภูมิระดับ
จิตใจ ของท่านผู้ที่ได้อรูปฌาน 4.โลกุตระภูมิระดับจิตใจ ของพระอริยเจ้าพ้นแล้วจากโลกียภูมิรวมทั้ง“มหาภูมิ 4 รูป”
หมายถึง ดิน (ปฐวี) น้ํา (อาโป) ไฟ (เตโช) ลม (วาโย)
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ โดยผู้วิจัยสร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อคิดค้นรูปแบบลักษณะ และเนื้อหา แนวความคิด ทางศิลปะที่มีแนวทาง
เฉพาะตน และมีความแตกต่างออกไปจากศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นกระแสหลักของเมืองไทยปัจจุบัน และนําเสมอรูปแบบ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่เป็นระบบระเบียบ มีขั้นตอนและลักษณะเฉพาะตนขึ้นเป็น
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พิเศษ อันเป็นแนวทางพื้นฐานต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองให้ชัดเจน และเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการเรียน
การสอนการสร้างสรรค์ศิลปะแก่นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ต่อไป
การวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) หัวข้อเรื่องทัศนศิลป์กวีทรรศน์; ชุด ภพ-ภูมิของนามรูปนี้ เป็นการ
วิจัยแบบสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อยู่ในประเภทสาขามนุษยศาสตร์ มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะการ
วิจัยแขนงอื่น เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ โดยมากมักนิยมใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative
research) ด้วยเหตุท่ีมีความเป็นปรนัยหรือภาวะวิสัยสูง (Objective) สําหรับเป็นเครื่องมือรับรองถึงความเที่ยงตรง
แม่นยํา ของผลการวิจัยนั้นอย่างชัดเจน เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative research) ผลงานศิลปะที่ตั้งอยู่
บนรากฐานอันมั่นคงของประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะตน กล่าวคือ มีลักษณะเป็นอัตนัย หรืออัตตวิสัย (Subjective) อย่าง
ยิ่ง เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างสรรค์ ฯ และผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนกระบวนการวินิจฉัย พิจารณาวิเคราะห์ หรือตีความ
คุณค่าของผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ จึงยึดถือหลักการอรรถาธิบาย ในทัศนะของผู้วิจัยสร้างสรรค์ ที่สามารถพรรณนา
ขยายความรู้สึกนึกคิด ออกมาให้ปรากฏ รับรู้และเข้าใจความหมายได้ อย่างมีระบบระเบียบและขั้นตอน เป็นที่เข้าใจถึง
รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิดแก่บุคคลอื่นได้
อนึ่ง การพิจารณา วินิจฉัย วิเคราะห์ในคุณค่าทางศิลปะหรือความหมายทางสุนทรียภาพ อันประกอบด้วย รูปแบบ
เนื้อหา และแนวความคิด ที่ส่งผลก่อให้เกิดสุนทรียารมณ์ พุทธิปัญญา (Intellectual content) และประสบการณ์ใหม่ๆ
แก่ ค นเรานั้ น ย่อ มมีฐ านรากจากประสบการณ์เ ฉพาะตนนั้ นเป็ น สํา คัญ กระบวนการวิ จัย แบบสร้า งสรรค์ (Creative
research) เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ หรือการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research) นับเป็นที่นิยมกันมากใน
การวิจัยที่ผสานสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ (วิรุณ ตั้งเจริญ.2545:102)
ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่ง การวินิจฉัยการพิจารณาวิเคราะห์คุณค่าผลงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้
จําเป็นต้องใช้กระบวนการเขียนเชิงพรรณนาความ ร้อยเรียงเนื้อหาออกมาอย่างมีเหตุและผล สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งประสบการณ์เฉพาะตนของผู้วิจัยสร้างสรรค์เป็นสําคัญ เชื่อมั่นว่าผลงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
กวีทรรศน์ชุดนี้ เป็นวิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อย่างชัดเจน และมีคุณค่าทางศิลปะในลักษณะ
รูปแบบ และเนื้อหาใหม่ๆ อาจจะมีข้อผิดแผกแตกต่าง ไปจากรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะแนวขนบนิยมเดิมๆ ที่ศิลปิน
ร่วมสมัยหลายคนพากันยึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่บ้างอย่างแน่นอน
ดังนั้นในโครงการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project)การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ; ชุด
ภพ-ภูมิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa) เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์
สืบเนื่องจากการวิจัยการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ที่เคยวิจัยแบบสร้างสรรค์ ฯ ที่ผ่านมาในปี 2553-2554 โดย
มุ่งเน้นในลักษณะพัฒนาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ให้เกิดความก้าวหน้าออกไปจากเดิมที่ใช้กระบวนการ
บูรณาการ ผลงานจิตรกรรมผสมผสานกวีนิพนธ์ ผ่านกลไกทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เป็นสําคัญ
เพราะการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project)การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์;ชุด ภพภูมิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa) ครั้งนี้ ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ ได้
หันกลับมาใช้กระบวนการด้วยทักษะฝีมือทางจิตรกรรม วาดเส้น ด้วยกลวิธีการเขียนและระบายสี ทั้งที่เป็นภาพและ
ตัวอักษร ด้วย ดินสอ สีไม้ สีพาสเทล สีฝุ่นพีลิแกน สีอะครายลิค สีน้ํามัน ลงบนผืนผ้าใบ(Canvas) ที่ขึงบนกรอบเฟรมไม้
สี่เหลี่ยมสําหรับเขียนภาพขนาดต่างๆ เป็นสําคัญและรวมทั้งการวาดเส้นหมึกดําบนกระดาษด้วย จํานวน 19 ภาพ
กลวิธีการดําเนินการวิจัยสร้างสรรค์แบบสร้างสรรค์และวัสดุอุปกรณ์
1. กําหนดแนวคิด เนื้อหา และรูปแบบในการวิจัยสร้างสรรค์ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานตามลําดับ ตามแบบ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผสมการวาดเส้น
2. ดําเนินการสํารวจ ค้นคว้า เอกสารข้อมูล และภาพข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ของ
พระพุทธศาสนาได้ แก่นาม-รูป ภพ-ภูมิ ทั้งที่เป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ในลักษณะแบบไทยประเพณี (แบบครู
โบราณ) แบบไทยประเพณีประยุกต์ และแบบศิลปะร่วมสมัย ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า หนังสือพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับประมวลศัพท์ , ฉบับประมวลธรรม และหนังสือเกี่ยวกับไตรภูมิ
3. นําเอกสารและภาพข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาวิเคราะห์พิจารณาในคุณค่า
ความหมายและความสําคัญของเนื้อหาความคิดของภาพข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ (ดังกล่าวข้อ 1) เพื่อค้นหาคุณค่าความงามของ
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ศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ สัญลักษณ์ของรูปแบบเนื้อหา เป็นต้นรวมทั้งพิจารณาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่สามารถนํามาเป็น
ความบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ในชุดนามรูป ภพ-ภูมิ
4.วิธีการดําเนินการวิจัยสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ข้อมูลมีกระบวนการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การจัดทําแบบร่าง
(Sketch) เริ่มต้น
รูปแบบ แนวคิด

การพัฒนาปรับปรุงภาพ
แบบร่างให้หลากหลาย
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การเขียนบทกวีนิพนธ์ตาม
รูปแบบแนวคิดความหมาย
จากภาพแบบร่าง

การเลือกภาพแบบ
ร่าง (Sketch) ที่
สมบูรณ์ทั้งรูปแบบ
และเนื้อหา นํามา
ขยายเป็นงานจริง

การขยายภาพแบบร่าง
(Sketch) ลงบนผ้าใบ
(canvas) ในกรอบงาน
ขนาดใหญ่ด้วยดินสอสี

ลงมือเขียนภาพและระบาย
สี ด้วยสีอะครายลิค ตาม
รูปแบบที่ขยายมาจากภาพ
ร่าง ตามกําหนดเวลา แต่ละ
ภาพให้แล้วเสร็จอย่าง
สมบูรณ์

นําบทกวีนิพนธ์ที่เขียนขึ้น
จากความบันดาลใจของ
ภาพแบบร่าง (sketch) มา
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ทั้ง
รูปแบบและเนื้อหาฯ

ถ่ายภาพผลงานทัศนศิลป์
กวีทรรศน์ เพื่อนําไปจัดทํา
ต้นฉบับ สูจิบัตรศิลปะเพื่อเป็น
ขั้นตอนที่ 4 หนังสื่อศิลปะ เผยแพร่
ประกอบการจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการทัศนศิลป์กวีทรรศน์
ต่อไป

เขียนบทกวีนิพนธ์
ประกอบลงไปในภาพ
ผลงานทัศนศิลป์ตาม
องค์ประกอบของศิลปะที่
กําหนดไว้ ให้สมบูรณ์

การวิเคราะห์ถึงคุณค่า
รูปแบบ เนื้อหา ใน
ความงาม ความหมาย
ของผลงานตาม
วัตถุประสงค์

การจัดทํารูปเล่มรายงาน
ผลการวิจัยแบบ
สร้างสรรค์ ให้ครบด้าน
สมบูรณ์ เพื่อส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉะนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะในกระบวนแบบการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ แม้ว่าเป็นการบูรณาการศิลปะ
ที่มีลักษณะต่างประเภทสาขากันในด้านลักษณะรูปแบบก็ตาม แต่ทว่าในส่วนที่เป็นเนื้อหาและแนวความคิดนั้น ก็มาจากความ
บันดาลใจอย่างเดียวกัน เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์เพื่อศึกษาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบนวัตกรรม ประเภท
ทัศนศิลป์ที่แปลกใหม่ออกไปจากขนบนิยมเดิมๆ เพราะมีการนําเอาทั้งคุณลักษณะอันแตกต่างกัน และความพิเศษของงาน
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ศิลปะต่างประเภทสาขากัน มาบูรณาการประสานเข้าด้วยกัน จนเกิดผลออกมาเป็นนวัตกรรมศิลปะที่มีรูปแบบและคุณลักษณะ
ใหม่ นําเสนอวิธีคิดทางทัศนศิลป์ และกวีนิพนธ์ แนวความคิด ความคิดสร้างสรรค์ และระบบปัจเจกบุคคลแห่งการสร้างสรรค์
ศิลปะอย่างแท้จริง
จุดมุ่งหมายของการวิจัยแบบสร้างสรรค์
1. เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาผลงานศิลปะในลักษณะนวัตกรรมใหม่ ที่มีการผสมผสานบูรณาการกันระหว่างศิลปะ
แบบอย่างทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-วาดเส้น) กับแบบอย่างวรรณศิลป์ หรือ สัญลักษณ์ศิลป์ (กวีนิพนธ์: กาพย์กลอน) ให้เป็นผลงาน
ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ที่แสดงคุณลักษณะของศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือภาษาแห่งความหมาย(Instrumentalism)เป็น
สําคัญ แต่ก็มุ่งเน้นคุณลักษณะของศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism) เป็นส่วนเสริมในเรื่องการจัดวางองค์ประกอบ
ของศิลปะด้วย
2.เพื่อนํา เสนอผลงานการสร้า งสรรค์ง านทัศ นศิล ป์ก วีท รรศน์ให้เ ป็น ที่ประจัก ษ์แ ก่ส าธารณชน โดยการเผยแพร่ใ ห้
สาธารณชนได้สัมผัส รับรู้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะ และมีเนื้อหาแนวคิด เกี่ยวกับภพ-ภูมิของนามรูป ผ่านการจัดแสดง
นิทรรศการศิล ปะ และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนัง สือสูจิบัต รผลงานศิลปะ รวมทั้ง ส่ ง ผลงานศิล ปะไปร่ วมแสดงนิทรรศการ
ศิลปกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถนําไปเผยแพร่สู่พื้นที่สาธารณะของสังคมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(Social Network) เช่น
Face book, Website เป็นต้น

ภาพ 2 นิทรรศการศิลปกรรมผลงานการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) เพื่อถ่ายทอดผลงานสู่กลุ่มเป้าหมายให้จัดแสดงเป็นที่
ประจักษ์แก่สังคมและเป็นการให้ประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทางทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2558

ขอบเขตของการวิจัยแบบสร้างสรรค์
1.กํ า หนดกรอบของเนื้ อ หาแนวความคิ ด จากพื้ น ฐานที่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ มี ฉั น ทะ ความรั ก และความศรั ท ธา ในคุ ณ ค่ า
สุนทรียภาพของผลงานทัศนศิลป์(จิตรกรรมและวาดเส้น:รูปแบบกึ่งนามธรรมและแบบมโนคติ) และการเขียนวรรณศิลป์ หรือกวี
นิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โดยมีเนื้อหาแนวคิด เกี่ยวกับ ภพ-ภูมิของนามรูป และหลักพุทธธรรมเป็น หัวใจสําคัญในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้
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2.ดําเนินศึกษาข้อมูลจากที่มีเนื้อหา แนวความคิด เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธศาสนา (ที่อรรถาธิบายถึงภพ-ภูมิของนาม
รูป) รวมทั้งจากความรู้สึก นึกคิด และการตระหนักรู้จากจินตนาการของตนเอง ที่รับผลกระทบจากสภาวะปัจจัยภายนอกและ
สภาวะปัจจัยภายใน อันทําให้เกิดการรับรู้ ความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด ที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวก
และด้านลบ(กุศล/อกุศล) ต่อชีวิตจิตใจ อันส่งผลต่อทัศนคติการดําเนินวิถีชีวิตในแต่ละวัน แล้วประมวลเป็นเนื้อหาแนวความคิด
เกี่ยวกับภพ-ภูมิของนามรูป
กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ มี 2 ขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1.การสร้างสรรค์ภาพแบบร่าง(Sketch)ที่หลากหลาย คัดเลือกนําภาพแบบร่างนั้นมาใช้เป็นความบันดาลใจในการเขียน
บทกวีนิพนธ์ ให้มีเนื้อหา แนวความคิด (เกี่ยวกับภพ-ภูมิของนามรูป) ให้เกิดการประสานสอดคล้องกับรูปแบบภาพแบบร่างศิลปะ
ดังกล่าว
2.การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ โดยเลือกภาพแบบร่าง (Sketch) ที่สมบูรณ์ทั้งรูปแบบและเนื้อหา (เกี่ยวกับ
ภพ-ภูมิของนามรูป) นํามาขยายเป็นงานจริง ลงบนผ้าใบ (canvas) ในกรอบงานขนาดใหญ่ ด้วยดินสอสี ปากกาเคมี ปากกาลบ
คําผิด รวมทั้งการเขียนภาพระบาย ด้วยสีพาสเทล สีอะครายลิค สีน้ํามัน ผสมผสานกัน ลงบนผืนผ้าใบ(Canvas) ตามรูปแบบ
ที่ขยายมาจากภาพร่าง แต่ละภาพให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์

ภาพ 3 การสร้างสรรค์ภาพแบบร่าง (Sketch)การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์และใช้เป็นความบันดาลใจในการเขียนบทกวีนิพนธ์ ให้มีเนื้อหา
แนวความคิด (เกี่ยวกับภพ-ภูมิของนามรูป)

ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่ผลงานการวิจัยแบบสร้างสรรค์สู่กลุ่มเป้าหมาย
1.การสร้ า งสรรค์ ง านทั ศ นศิล ป์ ก วี ท รรศน์ ชุด นี้ เพื่อ ต้ อ งการเผยแพร่ ให้ ส าธารณชน ได้ สั มผั ส รั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ทาง
สุนทรียภาพของผลงานศิลปะในลักษณะนวัตกรรมใหม่ จํานวน19 ภาพ โดยได้ความรู้ความเข้าใจต่อกลวิธีในการสร้างสรรค์
ศิลปะ ทั้งรูปแบบงานทัศนศิลป์ : จิตรกรรม (Painting) วาดเส้น (Drawing) รูปแบบกึ่งนามธรรม รูปแบบมโนคติและ งาน
วรรณกรรม: กวีนิพนธ์ (Poetry) ผสมผสานกัน เป็นการศึกษากระบวนการวิจัยแบบทดลอง กลวิธีสร้างสรรค์ศิลปะ ที่สามารถ
นําไปประยุกต์และบูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ และเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาศิลปะ
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2.การนําเสนอผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ เผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สัมผัสรับรู้ถึงคุณค่าทาง
สุนทรียภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในห้องแสดงผลงานศิลปะ จํานวน 17 ภาพ เผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สัมผัส รับรู้
ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2558 และการ
เผยแพร่และนําเสนอการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุด “ภพ-ภูมิของนามรูป”The creation of Visual Arts
Poetry ในการนําเสนอผลงานงานวิชาการ“นเรศวรวิจัย 11”(ที่มีการตีพิมพ์บทความบน Proceedings) ในวันที่ 22 กรกฎาคม
2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นหนังสือสูจิบัตรผลงานศิลปะด้วย
นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้ส่งผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ไปร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมต่างทั้ง
ระดับ ชาติ และนานาชาติ ได้แ ก่ นิท รรศการศิลปกรรมระดับ นานาชาติ ในวัน ที่ 23-25 สิงหาคม 2558 ณ หอศิล ป์ค ณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 จ.ปทุมธานี
นิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (2557) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
(เจ็ดยอด) และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ ณ หอศิลป์ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาตินิทรรศการศิลปกรรมกมล ทัศนาญชลี (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2540)
ครบรอบ 72 ปี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ16-28
มกราคม 2558 ณ หอศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ
นิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ (ASEAN
ART: ART in the South of Thailand 2012.) เนื่องในกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม วันกัลยาณิวัฒนา19กรกฎาคม 2558 ณ
หอศิลป์ศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลป์ยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย กระบวนการวิจัย
แบบสร้างสรรค์การวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุด“ภพ-ภูมิของนามรูป”(The creation of Visual Arts
Poetry) ในงาน ม.อ.วิชาการ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพ 4 ผลงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุด “ภพ-ภูมิของนามรูป” (The creation of Visual Arts Poetry)ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดง
นิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ
ที่จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ และหน่วยงานศิลปวัฒนธรรมศึกษา ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ
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ภาพ 5 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย ให้หัวข้อเรื่อง กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์การวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุด “ภพ-ภูมิ
ของนามรูป” (The creation of Visual Arts Poetry) ในงาน ม.อ. วิชาการ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วัสดุและอุปกรณ์
1.เครื่องมือการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ สําหรับใช้เพื่อการเขียนรูป ระบายสี ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน
ต่างๆเช่น ดินสอวาดเส้นสีดํา ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร ปากกาลูกลื่น น้ําหมึกปากกาหมึกซึมสีดํา แดง ปากกาเคมี (สีดํา น้ํา
เงิน แดง สีทอง และสีเงิน) สีเมจิก ปากกาลบคําผิด บล็อกเพลทพลาสติกเขียนแบบรูปวงกลม วงรี กระบอกฉีดน้ําฟ็อกกี้
กระดาษพิมพ์สีขาว ขนาด A3,A 4 กระดาษวาดเขียน สมุดสเกตช์ภาพ สมุดบันทึกข้อมูล และบนผ้าใบ (Canvas) พู่กันเขียนรูป
ระบายสีขนาดต่างๆ สีชนิดต่างๆ เช่น ประเภทดินสอไม้ ปากกาเคมี ปากลบคําผิด สีเทียนพาสเทล(Oil Pastel) สีอะครายลิค สี
น้ํามัน กรอบเฟรมผ้าใบเขียนรูปขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม

ภาพ 6 เครื่องมือการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ สําหรับใช้เพื่อการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน
ได้แก่ อุปกรณ์ การวาดเส้น พู่กัน สีดินสอ สีพาสเทล สีอะครายลิค และสีน้ํามัน

2. อุปกรณ์ประเภทสื่อเทคโนโลยี่ (ไอ.ที. ระบบคอมพิวเตอร์ (ดิจิตอล)ได้แก่ กล้องถ่ายรูประบบคอมพิวเตอร์
ทั้งประเภทโน้ตบุ๊ก และประเภทตั้งโต๊ะ เครื่องสแกนภาพ (Scan) กระดาษพิมพ์ภาพ ขนาด A3 และ สําหรับพิมพ์ภาพด้วย
เครื่องพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาภาพแบบร่าง (sketch)
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ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์
ผลงานการวิจัยชุดนี้เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์ ในสาขาปรัชญา ประเภทศิลปกรรม และ
เป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้ปรากฏการริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปะลักษณะนวัตกรรมใหม่ๆ ต่างออกไป
จากที่มีการสร้างสรรค์กันอยู่ในศิลปะร่วมสมัยของไทยปัจจุบัน
ในกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้ เป็นการนําคุณลักษณะทางสุนทรียภาพจากศิลปะสองประเภท ด้วยกัน ได้แก่
ประเภททัศนศิลป์(วาดเส้นผสมจิตรกรรม ) ที่สัมผัสรับรู้ ด้วยการรับรู้ดูเห็น ถึงคุณค่า ความงาม ด้วยอายตนะทาง “ตา” เท่านั้น
เป็นอย่างแรก และอย่างที่สอง ได้แก่ ประเภทวรรณศิลป์ หรือสัญลักษณ์ศิลป์ (กวีนิพนธ์(Poetry)) เรียกว่าการเขียนแบบร้อย
กรอง ที่สามารถรับรู้และเข้าใจใน คุณค่า เรื่องราว แนวความคิด ความไพเราะ งดงามทางศิลปะ ด้วยอาศัยการอ่าน การใช้ภาษา
ถ้อยคํา ศัพท์สัญลักษณ์ แสดงความหมาย สรรพสําเนียง จังหวะ สั้นยาว และวรรณยุกต์หนักเบาของถ้อยคํา (ซึ่งเป็นผลงานของ
ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน) มาเป็นอีกส่วนหนึ่ง สําหรับสร้างสรรค์ศิลปะโดยบูรณาการแบบประสมประสานเข้าด้วยกัน
นับว่าเป็นการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางและกลวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ ประเภททัศนศิลป์ ที่แปลกใหม่ออกไปจากขนบนิยม
เดิมๆ หรือที่ปฏิบัติกันมาโดยทั่วไป เพราะมีการนําเอาทั้งคุณลักษณะอันแตกต่างกัน และความพิเศษของงานศิลปะต่างประเภท
สาขากัน มาบูรณาการประสานแทรกเข้าด้วยกัน จนกระทั่งเกิดสัมฤทธิผลออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะที่มีรูปแบบและ
คุณลักษณะอย่างใหม่ขึ้น
ดังนั้นการสรุปและการอภิปรายวิเคราะห์ในสัมฤทธิผล กระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้
วิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กระบวนการสร้า งสรรค์งานทัศนศิล ป์กวีทรรศน์ ผลจากการวิจัยเชิง การสร้างสรรค์ง านทัศ นศิล ป์
กวีทรรศน์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามลําดับขั้นตอนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ โดยประจักษ์ชัดถึง
ผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ที่ครบถ้วนทั้งรูปแบบและเนื้อหาและกลวิธีต่างๆ ที่ได้ประสมประสานกัน เป็นจํานวนกว่า19 ภาพ (ซึ่ง
เกินกว่าที่กําหนดไว้ เพราะได้เสนอไว้เพียง 8-10 ภาพเท่านั้น)
ฉะนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะในกระบวนแบบการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ แม้ว่าเป็นการบูรณาการศิลปะ
ที่มีลักษณะต่างประเภทสาขากันในด้านรูปแบบก็จริงอยู่ แต่ทว่าในส่วนที่เป็นเนื้อหาและแนวความคิดนั้น แท้ที่จริงแล้วกล่าว
ยืน ยัน ได้ว่า มาจากความบันดาลใจอย่า งเดียวกันหรือจากแหล่ง เดียวกัน นั่นเอง การวิจัย แบบการสร้า งสรรค์ง านทัศ นศิล ป์
กวีทรรศน์ชุดนี้ เป็นการเพื่อศึกษาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ ประเภทวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ กวีนิพนธ์ แสดงรูปแบบ
เนื้อหาศิลปะอย่างแปลกใหม่ออกไปจากขนบนิยมเดิมๆ เพราะมีการนําเอาทั้งคุณลักษณะอันแตกต่างกันและความพิเศษของงาน
ศิลปะต่างประเภทสาขากัน มาบูรณาการประสานเข้าด้วยกัน จนเกิดผลออกมาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบและคุณลักษณะใหม่ เพื่อ
เสนอวิธีคิดทางทัศนศิลป์ และกวีนิพนธ์ แนวความคิด ความคิดสร้างสรรค์ และระบบแห่งปัจเจกบุคคลแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ
อย่างแท้จริง และสามารถนําไปใช้พัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือภาษาแห่ง
ความหมาย(Instrumentalism)เป็นสําคัญ”นอกนี้ก็ยังอาศัยคุณลักษณะของศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism) เป็น
ส่วนเสริมในเรื่ององค์ประกอบของศิลปะด้วย
ประเด็นที่ 2การสัมผัสรับรู้ ดูเห็นคุณค่าทางสุนทรียภาพในผลงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ งาน
ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ รูปแบบและเนื้อหาผลงานศิลปะแบบใหม่ ที่มีลักษณะการผสมผสาน โดยบูรณาการ
กันระหว่างศิลปะแบบอย่างทัศนศิลป์ กับแบบอย่างวรรณศิลป์ (สัญลักษณ์ศิลป์หรือกวีนิพนธ์(Poetry)) ดังนั้นการนําเสนอผลงาน
ศิลปะให้ผู้อื่นได้สัมผัสรับรู้ ดูเห็นถึง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ จึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
การเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สัมผัสรับรู้ ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะนั้น เป็นกระบวนการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
เพื่อให้ผู้อื่นเห็นและรู้สึกถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพของทัศนธาตุ องค์ประกอบของศิลปะและเนื้อหา ประเภททัศนศิลป์ และ
ขณะเดียวกันนั้นก็ให้เข้าใจถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพ พลังความหมายของถ้อยคํา ศัพท์สําเนียงและรูปประโยคเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ
ที่ประกอบปรุงแต่งขึ้นเป็นบทกวีนิพนธ์ ลักษณะร้อยกรองที่มีฉันทลักษณ์กฎเกณฑ์งดงาม
กล่าวสรุปย่อๆก็คือว่างานทัศนศิลป์นําเสนอให้เกิดความรู้สึกนึกคิด ในพลังสุนทรียภาพ ทางปัญญา และความรู้สึกสุข
ทุกข์ เวทนา จากการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ส่วนกวีทรรศน์นั้นนําเสนอให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพลังสุนทรียภาพทางความคิด
เนื้อหาเรื่องราวด้วย การรับรู้แปลความหมาย ถ้อยคํา ศัพท์สําเนียง รูปประโยคเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ประกอบปรุงแต่งขึ้นเป็น
พาหะแห่งความคิด ด้วยบทกวีนิพนธ์ แบบร้อยกรองที่มีฉันทลักษณ์ตามแนวขนบนิยมของไทย พบว่าผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์
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ชุดนี้ มิใช่เฉพาะแต่แนวความคิดกับเป็นเนื้อหาเท่านั้น ที่ได้หลอมกลายเป็นเรื่องเดียวกัน หากแต่ว่ารูปแบบที่ประจักษ์ชัด
ออกมาของผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ได้กลายเป็นเอกภาพเดียวกันอย่างมีสุนทรียภาพที่ลงตัวอีกด้วย
ดังนั้นสาระสําคัญในสัมฤทธิผลของกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ ก็อยู่ที่ว่ามีจุดมุ่งหมายการ
สร้างสรรค์ศิลปะแบบนวัตกรรม เพื่อแสดงออกถึงสุนทรียภาพ หรืออารมณ์ความรู้สึก ประจักษ์ชัดว่า เมื่อมองจากจุดยืนของภาพ
ร่วมอย่างกว้างๆศิลปะร่วมสมัยยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยสร้างสรรค์เชื่อมั่นว่า พลังภาษาแห่งอักษร หรือภาษาแห่งวรรณศิลป์นี้ ก็เป็น
คําตอบหนึ่งที่สามารถหยิบยืมมาใช้อย่างมีเหตุมีผลเชิงตรรกะว่า ได้ใช้ภาษานี้ในการสื่อหรือพาหะแห่งความคิด ตัวอักษรที่ร้อย
เรียงเป็นประโยคในบทกวีนิพนธ์ จึงถูกใช้ในแง่เป็นข้อความ สื่อ“สาร” พลังทางความคิดที่ต้องการสําแดงออกมาให้ปรากฏ ใน
ลักษณะกวีนิพนธ์ เป็นการใช้ภาษาตัวอักษร ประสมประสานกับการใช้ภาษาภาพ ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ มีเจตนารมณ์
ทั้งเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเป็นการขยายขอบเขตของศักยภาพแห่งทัศนศิลป์ และกวีนิพนธ์ให้กว้างไกลเหลื่อมสลับ
ทับซ้อนออกไปยิ่งขึ้น ในทัศนะผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์เองเชื่อว่า ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันนี้ แต่ละคนต่างก็มุ่งมั่น
ค้นคว้าหาวิถีทางสร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะตัว ทั้งทางรูปแบบ เรื่องราว เนื้อหาและแนวความคิด ตลอดจนกลวิธีการสร้างสรรค์
ในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองเป็นจุดหมายเฉกเช่นเดียวกับนักวิชาการในศาสตร์สาขาอื่นๆนั่นเอง นับว่าการ
วิ จั ยแบบสร้างสรรค์ง านทัศ นศิล ป์ก วี ท รรศน์ชุ ดนี้ เป็น เครื่ อ งแสดงถึง การก้ า วเข้า สู่ วิถีท าง“ปั จ เจกชนนิยม”ของผู้วิจั ยแบบ
สร้างสรรค์ศิลปะอย่างแท้จริง
อุปสรรคและการแก้ปัญหาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์มีดังนี้
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาดําเนินกระบวนการตามขั้นตอน การศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล สร้างพลังความบันดาลใจ และสมาธิ ในการสร้างสรรค์และการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทั้งงานทัศนศิลป์ และกวี
นิพนธ์อย่างหนักแน่นจึงต้องมีระบบระเบียบวินัย ในการค้นคว้า สืบหาข้อมูลซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น เอกสารข้อมูลภาคทฤษฎี
ศิลปะ กวีนิพนธ์ ประวัติศาสตร์ศิลปะต่างๆฯลฯ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง นอกจากต้องมีวินัยในการปฏิบัติงานวิจัยสร้างสรรค์อย่าง
สม่ําเสมอแล้ว ที่สําคัญยิ่งก็คือจะต้องครุ่นคิด ทบทวน วิเคราะห์ตรวจสอบ พิจารณาถึงคุณภาพ และคุณค่าของศิลปะ จากผลงานงาน
ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ เพื่อแลเห็นถึงข้อบกพร่องซึ่งมีอยู่แน่นอน จะได้นํามาแก้ไข ปรับปรุง รูปแบบ เนื้อหา และแนวความคิด ให้มี
องค์ประกอบศิลปะและมีสุนทรียะ ที่สมบูรณ์ลงตัวอย่างมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ครั้งต่อไปพอสังเขปมีดังนี้
การวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ครั้งต่อไป ต้องมีการกําหนดกรอบเนื้อหา แนวความคิด และเรื่องราว ที่จะ
นํามาสร้างสรรค์รูปแบบ กระบวนแบบ ในงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ให้ชัดเจนแน่นอนในแนวใดแนวหนึ่ง ระหว่าง “ศิลปะเป็นภาษาแห่ง
ความคิดหรือภาษาแห่งความหมาย(Instrumentalism)” กับ“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism)”ก่อนที่จะดําเนินตามขั้นตอน
ในการทําวิจัยแบบการสร้างสรรค์ต่อไป จนกระทั่งสําเร็จเป็นรูปธรรมแห่งงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ที่สมบูรณ์

ภาพผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุด “ภพ-ภูมิของนามรูป”

ภาพ 7 ภาพร่าง ภพ-ภูมิของนามรูปกลวิธี วาดเส้นปากกาดําบนกระดาษขนาด 8 X 16 เซนติเมตร
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ภาพ 8 ภาพ ตัณหา อุปาทาน นามรูป กลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบคําผิด ปากกาเคมี
สีเทียน Oil Pastel สีน้ํามัน และสีอะครายลิคบนผ้าใบ ขนาด 80x100 เซนติเมตร

ภาพ 9 ชื่อภาพ กามาวจรภูมิกลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบคําผิด ปากกาเคมี
ดินสอสี สี Oil Pastel และสีอะครายลิคบนกระดาษและผ้าใบ ขนาด 80x100 เซนติเมตร

ภาพ 10 ชื่อภาพ กามาวจรภูมิ นามรูปภพ กลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบคําผิด ปากกาเคมี
ดินสอสี สี Oil Pastel และสีอะครายลิคบนกระดาษและผ้าใบ ขนาด 80x100 เซนติเมตร
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ภาพ 11 ชื่อภาพ มหาภูตรูป 4 และ ขันธ์ 5 กลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบคําผิด ปากกาเคมี
และสีอะครายลิคบนกระดาษ ขนาด 65x160 เซนติเมตร

ภาพ 12 ชื่อภาพ พุทธธรรมกลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบคําผิด ปากกาเคมี
สีน้ํามันและสีอะครายลิคบนผ้าใบ ขนาด 150x150 เซนติเมตร

ภาพ 13 ชื่อภาพ กามาวจรภูมิ (สัตว์-นามรูป“ขันธ์ห้า") กลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบคําผิด ปากกาเคมี
สีน้ํามันและสีอะครายลิคบนผ้าใบ ขนาด : 135x190 เซนติเมตร
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ภาพ 14 ชื่อภาพ กาย เวทนา จิต ธรรม (สัตว์-นามรูป“ขันธ์ห้า") กลวิธี : วาดเส้นผสมจิตรกรรม ปากกาลบคําผิด ปากกาเคมี
สีน้ํามันและสีอะครายลิคบนผ้าใบ ขนาด : 135x190 เซนติเมตร
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หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผูเ้ ขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่
เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ 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 ไ ด้ ข้อมูล หรือหลัก การบางอย่า งที่จ ะนํ า ไปสู่ค วามก้าวหน้า ทางวิช าการ หรือการนํา วิ ช าการมาประยุก ต์ใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่นมีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กําหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้
2. การจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ไม่เกิน 16 หน้า
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
ผู้เขี ยนบทความควรตรวจสอบถึงความถู กต้องของการอ้างอิงเอกสาร 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
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