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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเส้นใยกาบตาล เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยการนํากาบตาลอ่อนพรมน้ําให้ชุ่ม และคลุมด้วยผ้า
ชุบน้ําจนกาบตาลมีความอ่อนตัว นิ่ม เหมาะสําหรับกระบวนการทุบด้วยเครื่องทุบโดยใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อแยกเส้นใยที่อยู่
ภายในกาบตาล ซึ่ง 1 ชั่วโมง สามารถใช้เครื่องทุบด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทุบกาบตาลได้ 30 กาบ หรือกาบละ 2 นาที และจาก
การศึกษาวิจัยพบว่า ลักษณะทางกายภาพของเส้นใยกาบตาล มีลักษณะเส้นใยที่เหนียว ทนความร้อน ทนสารเคมี มีความยาว
ประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร ขนาดเส้นใยตัดขวาง ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุจากเส้นใยกาบตาล ผู้วิจัยได้รวบรวมสรุปข้อมูลนํามาสร้างแบบ จํานวน 10 รูปแบบ
และใช้ทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอยในการตัดทอนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหลือจํานวน 5 รูปแบบ นําไปเขียนโปรแกรม 3 มิติด้วย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความเสมือนจริงมากที่สุด จากนั้นนํารูปแบบที่ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุจากเส้นใยกาบตาลประเมินผล จากการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์วัสดุจากเส้นใยกาบ
ตาล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุจากเส้นใยกาบตาล พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่า ผลิตภัณฑ์วัสดุจากเส้นใยกาบตาล รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด (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) และ
รูปแบบที่ 3 (x=3.36,S.D.=0.15) ตามลําดับ
คําสําคัญ : เส้นใย กาบตาล เครื่องทุบ

ABSTRACT
Research objectives are studies and developments the materials from the fiber of the bracts of sugar
palm to apply for design the products. And collect the data from associated groups of experts and
professionals by bringing green bracts of sugar palm and sprinkle them become sodden and then cover them
with wet cloth until they were supple and silky. Favorableness for process with beating machine by electric
motor system to separate the fiber inside the bracts of sugar palm. Within 1 hour, the beating machine by
electric motor system can beat 30 bracts, 2 minutes each. Regarding to research result, the physical qualities
of the fibers of the bracts of sugar palm were cohesive, heat and chemistry resistant, each fiber is about 60 –
80 centimeters long, and about 1-2 millimeter by transversal. Be able to bring and apply for products design.
Researcher evaluated products design, the fibers of the bracts of sugar palm. Researcher collected the
information to design 10 images, and managed by Reverse Engineering theory to decrease the products images
for 5 images remaining. Take them to design 3 dimensions-program by computer in order to make all images
be the most realistic. Then, bring all designs were evaluated by the experts and professionals in productions
1
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and design about the fibers of the bracts of sugar palm. Regarding to evaluation result of the product’s design
about the fibers of the bracts of sugar palm by the experts and professionals in productions and design about
the fibers of the bracts of sugar palm : all professionals were agreeable that the products which made of the
fibers of the bracts of sugar palm were ; the 1st image was the most appropriate (x=4.54, S.D.=0.12) , the 2nd
was the 5th image (x=3.63, S.D.=0.09) , the 3rd was the 2nd image (x=3.59, S.D.=0.16), the 4th was the 4th image
(x=3.50, S.D.=0.08) and the 3rd image (x=3.36,S.D.=0.15) respectively.
Keywords : Fiber, Bracts of sugar palm, Beating machine

บทนํา
ในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ป ระเทศไทยได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม ตลอดจนระบบธุ รกิจ
อุตสาหกรรมการค้าการลงทุนจากต่างชาติได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีมากมาย ส่งผลกับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้พลังงานรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมด้วยสารเคมี ผลิตวัสดุที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ ขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนของกระบวนการการย่อยสลาย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นวงเวียนชีวิตในระบบอุตสาหกรรมที่ล้วน
แล้วแต่สร้างมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่มนุษย์โลกได้รับ ทําให้มนุษย์ประสบปัญหาทั้งทางตรง
และทางอ้อมในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้มนุษย์เราจําเป็นต้องหันมาตระหนักและช่วยกันหาทางแก้ไขหรือหาวัสดุทดแทนเพื่อช่วยทํานุ
บํารุงโลกใบนี้ไว้ให้อยู่คู่กับเราไปนาน ๆ
เนื่ อ งจากประเทศไทยตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ ม อุ ด มไปด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรแร่ธาตุ ซึ่งทรัพย์ยากรเหล่านี้ทําให้ประเทศ
ไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและการทําเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และใน
ปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรมากมาย การเกษตรจึงมีบทบาทสําคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังต้องได้รับการปรับเปลี่ยนปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรมสามารถพัฒนาไปพร้อมกับยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ต้นตาลคือพืชจากธรรมชาติที่พบมากในทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย มีเส้นใยเป็นโครงสร้างหลักที่สําคัญ ทั้งลําต้น
มีความน่าสนใจในการศึกษาเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงต้องการทราบถึงศักยภาพและ
คุณสมบัติวัสดุทดแทนจากเส้นใยต้นตาล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติจากเส้นใยต้นตาล เพื่อ
นํามาศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์ด้วยวัสดุทดแทนจากเส้นใยต้นตาลเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย
การดําเนินการสร้างจากแนวความคิดที่เป็นระบบ และเป็นเหตุผล สามารถสร้างช่องทางในการพัฒนารายได้ในชุมชน พัฒนาชีวิต
ของคนในชุมชน ซึ่งกระบวนการศึกษาพัฒนาจะเน้นให้สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงท้องถิ่น
จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นไม่สามารถแยกจากกันได้การที่ท้องถิ่น
หรือชุมชนนั้นๆ เกิดเสถียรภาพ ก็เท่ากับสืบทอด และฝืนฟูฝีมือ ด้านหัตถกรรม แรงงาน เศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ
ในสังคมท้องถิ่น ดังนั้นท้องถิ่นต้องเห็นถึงประโยชน์ที่สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งในปัจจุบันกับการทํา
เครื่องใช้เครื่องประดับบ้านที่ทําจากต้นตาลเป็นที่นิยมของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันต้นตาลเจ้าของคนไทยก็กําลังใกล้จะสูญ
พันธุ์ไปด้วย (วิญญู บุญยงค์.2535:83)
ดังนั้นการใช้กรอบแนวความคิดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้กรอบแนวคิด "เกษตรทฤษฎีใหม่" (อําพล
, 2542: 3-4) ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบรัฐวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงคาดหวังให้การผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบระบบอุตสาหกรรมในอนาคตให้มีความน่าสนใจ ผสมผสานใช้
แนวความคิด และองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค และส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของคนในยุคปัจจุบันได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเส้นใยกาบตาล
2. เพื่อศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใยกาบตาลในการออกแบบผลิตภัณฑ์
3. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบตาล
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ผลิตผู้จําหน่ายและผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์วัสดุจากเส้นใยกาบตาล

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเส้นใยกาบตาลเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยธรรมชาติ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์,
ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพของต้นตาล อําเภอปรางกู่ จังหวัดศรีษะเกษ, กลุ่มเกษตรกรอําเภอปรางกู่, กลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้
เกี่ยวกับกายภาพของเส้นใยธรรมชาติ และกายภาพของต้นตาล เพื่อนํามาวิเคราะห์โดยเริ่มจากการสํารวจพื้นที่แหล่งเพาะปลูก
กระบวนการแยกเส้นใย และการแปรรูป เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและสํารวจพื้นที่แหล่งเพาะปลูก
มีการสํารวจพื้นแหล่งเพาะปลูก พบว่า ต้นตาลมีจํานวนมากตลอดเส้นทางถนน ในพื้นที่อําเภอปรางกู่ จังหวัดศรีษะเกษ
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของลําต้นมีความสูง ใหญ่ โคนต้นใหญ่กว่าช่วงกลางลําต้น วัดเส้นรอบวงโดยรอบประมาณ 2 เมตร
ภายนอกลําต้นเนื้อไม้เป็นเสี้ยนสีดํา แข็ง เหนียว ไม่หักง่าย เนื้อไม้ภายนอกหรือด้านนอกจะแข็งมากกว่าภายในลําต้นรอบๆ ลํา
ต้นมีกาบหุ้มลําต้น ลักษณะผิวมันแข็งสีดําน้ําตาลเป็นซีกๆ ห่อหุ้มลําต้นซ้อน ๆ กัน มีลักษณะคล้ายรูปตัว Y 2 แฉก ห่อหุ้มลําตัน
ไว้ ผิวลื่น มีหนามที่ขอบกาบ ภายในมีเส้นใยเหนียว ความยาวโดยประมาณ 60-80 เซนติเมตร ต่อจากก้านใบ ก้านใบมีความแข็ง
ผิวมัน และลักษณะใบเป็นแผ่นแฉกคล้ายรูปพัด บริเวณลําต้นมีรวง และผล ซึ่งตาลจะสามารถออกผลได้เมื่ออายุ 10-15 ปีขึ้นไป
ทนต่อสภาพพื้นที่แห้งแล้ง

ภาพ 1 ลักษณะทางกายภาพส่วนต่างของต้นตาล
2 กระบวนการแยกเส้นใย
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ผู้วิจัยได้แยกเส้นใยโดยผ่านกระบวนการการคัดแยกเส้นใยที่มีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
1) กระบวนการแยกเส้นใยจากการทดลองแยกจากสารเคมี
โดยการใช้โซดาไฟ และความร้อน เป็นตัวช่วยเร่งเวลาในการย่อยขุยของเส้นใย นําส่วนของกาบตาล ต้มในน้ํา
เดือดผสมโซดาไฟ หลังจากนั้นนําเส้นใยล้างทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าเพื่อล้างทําความสะอาดโซดาไฟที่ตกค้างในเส้น ใย
จากนั้นนําเส้นใยที่ล้างเรียบร้อย แช่น้ําขี้เถ้า ทุบ และแยกเส้นใยด้วยหวี เก็บรวบสังเกตการณ์จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงสี และ
ความยืดหยุ่น ของตัวเส้นใยที่ได้ผ่านกระบวนการทดสอบต้มด้วยโซดาไฟด้วยความร้อน
3
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ภาพ 2 กระบวนการแยกเส้นใยจากทดลองแยกจากสารเคมี
2) กระบวนการแยกเส้นใยจากการทุบพลังงานไฟฟ้า
โดยการเก็บกาบตาลอ่อนจากต้นตาล แล้วคลุมกาบตาลด้วยผ้าชุบน้ํา หรือเศษขุยกาบตาล เพื่อให้กาบตาล
นิ่ม อ่อน สะดวกต่อการแยกเส้นใย แยกเส้นกาบตาลด้วยเครื่องทุบไฟฟ้า จากนั้นแยกเส้นใยจากขุยกาบตาล ตากไว้ให้
แห้งเพื่อทําความสะอาด พร้อมสามารถนําไปแปรรูป

ภาพ 3 กระบวนการแยกเส้นใยจากการทุบพลังงานไฟฟ้า
3) การแปรสภาพด้วยการย้อมสี
กระบวนการแปรรสภาพด้วยวิธีการย้อมสีผู้วิจัยได้ทดลองย้อมสีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กระบวนการแปรรสภาพด้วยวิธีการย้อมสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ

ภาพ 4 การแปรสภาพด้วยการย้อมสีธรรมชาติ
2. กระบวนการแปรรสภาพด้วยวิธีการย้อมสีเคมี

ภาพ 5 การแปรสภาพด้วยการย้อมสีเคมี
4
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4) กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย
จากการทดสอบการขึ้นรูปของเส้นใยมีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการขึ้นรูปด้านการสานด้วยวัสดุเส้นใยตาลล้วน

ภาพ 6 กระบวนการขึ้นรูปด้วยการทอด้วยเส้นใยตาลล้วน
2. กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีการทัก

ภาพ 7 กระบวนการขึ้นรูปด้วยทัก
3. กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีสานรวมกับเส้นใยไหม

ภาพ 8 กระบวนการขึ้นรูปด้วยการทอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเส้นใยกาบตาลเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้ศึกษาและทดลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษาและทดลองงานวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น
ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเส้นใยกาบตาล
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ต้นตาลมีเส้นใยเป็นส่วนประกอบในหลายส่วน เช่น เส้นใยที่เป็น
ส่วนของลําต้น กาบตาล ทะลายตาล เปลือกลูกตาล ซึ่งดําเนินการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพเส้นใยที่ได้จากส่วนต่างๆ
ของต้นตาล สามารถทราบถึงขนาดเส้นใยส่วนของต้นตาลๆของตนตาล

5

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
___________________________________________________________________________________________
1) คุณลักษณะทางกายภาพของเส้นใยกาบตาล
การศึกษารวบรวมการข้อมูลพบว่าต้นตาลมีเส้นใยที่เหนียวที่สามารถนํามาแปลสภาพไหลายส่วน แต่ส่วนที่
เหมาะสมในการนํามาเข้าสู่กระการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์คือส่วนของเส้นใยกาบตาล ที่จํานวนมาก เกิดได้ระยะเวลาสั้น และมีอย่า
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีเส้นใยที่มีความยาวขนาดเท่าๆกัน ยาวมากที่สุดหากนํามาเปรียบเทียบกับส่วนต่างๆ เส้นใยต้นตาลจึงควรใช้
ในส่วนที่ได้จากกาบตาลจึงจะเหมาะสมที่สุด
ตาราง 1 แสดงลักษณะทางกาบภาพของเส้นใยในต้นตาล
ระยะเวลาเจริญเติบโต

ระยะเวลา
เจริญเติบโต

ลักษณะของเส้นใย

10-15 ปี

ลักษณะเส้นใยในลําต้นเป็นเส้นใยมีลักษณะเหนียว
สีขาวไข่ ล้อมไปด้วยเยื่อขาวคล้ายฟองน้ํา มีความชื้น
และหุ้มด้วยเปลือกหนา แข็ง ล้อมเป็นวงกลม

15 วัน

ลักษณะเส้นใยที่ได้มีขนาดความยาวประมาณ 50 –
80 เซนติเมตร มีความเหนี่ยว สีขาวไข่ หรือ น้ําตาล
อ่อน

15 วัน

ลักษณะก้านแข็ง มีเส้นใยละเอียดอัดแน่น ล้อมรอบ
เปลือกแข็งสีเขียว

10 วัน

ลักษณะใบเป็นแผ่นแข็ง รูปทรงแฉก สีเขียว ผิวเรียบ

10-15 ปี

ลักษณะเส้นใยในทะลาย เป็นเส้นใยเหนียว ขนาด
ความยาวเส้นไม่เท่ากัน รอบด้วยกลีบเลี้ยงใบ

10-15 ปี

ลักษณะเส้นใยลูกตาล มีเส้นใยเล็กที่เปลือกลูกตาล
เป็นเส้นเล็กๆ ฝอยๆ

10-15 ปี

ลักษณะแข็ง สีน้าตาลเข้ม ไม่มีเส้นใย

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า เส้นใยที่ได้จากกาบตาล มีระยะเวลาในการงอกใหม่ตลอดชีวิตของการเจริญเติบโต มีการงอกใหม่ด้วย
ระยะเวลาอันสั้น จึงสามารถนํามาแปรสภาพเป็นเส้นใย โดยที่ไม่จําเป็นต้องตัดลํา มีเส้นใยที่เหนียว ทนทาน ต้นเป็นส่วนที่
เหมาะสมหากนํามาแปรสภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทนทาน หรือเป็นส่วนที่เป็นจุดน่าสนใจสําคัญในการนํามาแปรสภาพ โดย
ไม่ทําลายธรรมชาติ เพราะมีกระการเกิดที่สั้น
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2. การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใยกาบตาลในการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแยกเส้นใย มีกรรมวิธี ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 กระบวนการแยกเส้นใยจากทดลองแยกจากสารเคมี
1. เตรียมส่วนต่างๆของต้นตาล ที่ใช้นํามาทดลองแยกเส้นใย มีส่วนประกอบ ดังนี้

ภาพ 9 ส่วนต่างๆของต้นตาล
2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อทดลองต้มด้วยโซดาไฟคัดแยกเส้นใยด้วยสารเคมีและความร้อน

ภาพ 10 ต้มส่วนประกอบจากต้นตาลกับโซดาไฟด้วยความร้อน
3. ล้างส่วนประกอบต่างๆ ของต้นตาลด้วยน้ําเปล่า ทุบเพื่อให้เส้นใยแตกตัว หลังจากนั้นใช้หวีสางเส้นใยให้แยกออก
จากกัน จากนั้นแช่ด้วยน้ําขี้เก่าเพื่อทดลอง การปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของเส้นใยที่ต้มเสร็จแล้ว

ภาพ 11 ล้าง หวี แช่น้ําขี้เถ้า ส่วนต่างๆ ของต้นตาลหลังจากการต้ม
2.2 กระบวนการแยกเส้นใยจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักการทุบ
1. เก็บกาบตาลที่มีเนื้ออ่อนสีขาว
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ภาพ 12 กาบตาลที่เก็บจากต้นทันที
2. คลุมกาบตาลด้วยขุยตาลที่ชุ่มน้ํา

ภาพ 13 กาบตาลด้วยขุยตาลที่ชุ่มน้ํา
3. ทุบด้วยเครื่องทุบ

ภาพ 14 การทุบเพื่อแยกเส้นใยด้วยเครื่องทุบ
4. การแยกขุยออกจากเส้นใยกาบตาลหลังทุบ

ภาพ 15 แยกเส้นใยจากขุย
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ตาราง 2 กระบวนการแยกเส้นใยจากทดลองแยกจากสารเคมี
กระบวนการแยกเส้นใยด้วยความร้อนเส้นใยส่วนต่างๆของต้นตาล
ส่วนประกอบ
ต้นตาล

ต้มโซดาไฟ
(2 ชม.)

ต้มโซดาไฟ (5ชม.)
(5 ชม.)

แช่ขี้เถ้า

ผลการวิเคราะห์

หวี

1. ลูกตาล

เส้นใยมีขนาดเล็ก
สีน้ําตาลอ่อนสลับดํา

2. ลายตาล

เส้นใยมีความยาวสั้น
ไม่สม่ําเสมอ มีหลาย
ขนาดปนกัน

3. ใบตาล
-

ใบมีความคงทน
แข็งแรง คงรูปทรง
เป็นแผ่น ไม่เปื่อยยุ่ย

-

เส้นใยมีขนาดเล็ก
ละเอียดซ่อนกันอัด
แน่น ไม่ยืดหยุ่น

4. ก้านตาล

5. กาบตาล

มีเส้นใยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ
1 มม. มีเส้นใยยาว
ปานกลาง 45-60 ซม.

6. ลําต้นตาล

มีเส้นใยเรียงตัวกัน
ล้อมรอบด้วยวัดสุสี
ขาวชุ่มน้ําคล้าย
ฟองน้ํา

-

จากตารางที่ 2 สรุปการวิเคราะห์ได้ว่า เส้นใยจากต้นตาลในแต่ละส่วนต่างๆของต้นตาล เมื่อทดลองแยกเส้นใยด้วยสารเคมี
ใช้ระยะเวลาในการต้มด้วยโซดาไฟเป็นเวลานาน ส่งผลให้ความเหนียว และความยืดหยุดของเส้นใยลดลง
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ตาราง 3 กระบวนการแยกเส้นใยด้วยการทุบ
การแยกเส้นใยด้วยกระบวนการทุบ
ลําดับ
เครื่องมือ
ระยะเวลาที่ใช้
จํานวน(กาบ)
1.
ทุบด้วยมือโดยใช้ไม้ขนาด
1 วัน
7-8 กาบ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15
ซม.
2.
เครื่องทุบไฟฟ้า
1 ชม.
20 กาบ

ผลการวิเคราะห์
เส้นใยที่ได้มีลักษณะกลม
สวย ใช้ระยะเวลาในการ
แยก
เส้นใยแยกออกจากขุยได้
ง่าย เส้นใยละเอียด ไม่กลม
ได้ปริมาณมาก ใช้ระยะเวลา
น้อย

จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยสรุปการวิเคราะห์ได้ว่า เส้นใยที่แยกด้วยการทุบด้วยมือโดยใช้ไม้ขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง
15 ซม. ทุบ ใช้เวลานาน ส่งผลช้าหากต้องนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนกาบตาลที่แยกด้วยเครื่อง เส้นใยใยอาจจะไม่กลม
สมบูรณ์ แต่สามารถได้เส้นใยจํานวนมากในเวลาที่น้อย สามารถนําเจ้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็ว
กระบวนการการแปรสภาพด้วยการย้อมสีเคมีและสีธรรมชาติ
1. เตรียมสีเคมีและธรรมชาติที่จะใช้ย้อมเส้นใย

ภาพ 16 สีเคมีใช้ในการย้อมเส้นใย

ภาพ 17 วัสดุธรรมชาติใช้ในการย้อมสีเส้นใย

10

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
___________________________________________________________________________________________
ตาราง 4 กระบวนการย้อมสีจากธรรมชาติ
สี
1. เปลือกไม้

กระบวนการย้อมสีเส้นใยจากสีธรรมชาติ
การย้อม
ผลการวิเคราะห์
โทนสีน้ําตาลอ่อน
สื่อถึงความอบอุ่น

2. เปลือกลูกหว้า

โทนสีน้ําตาลอมม่วง

3. ครั่ง

โทนสีน้ําตาลแดง

4. ประดู่ลงโคลน

โทนสีน้ําตาล

5. เม็ดคําแสด

โทนสีน้ําตาลอ่อน

6. เข, ประโหด, ครั่ง

โทนสีสีน้ําตาลเหลือง

7. เปลือกมังคุด

โทนสีน้ําตาลส้ม

8. ประโหด, ปูนใส

โทนสีน้ําตาลหม่น

9. ประดู่

โทนสีน้ําตาลอ่อน
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สี
10. ประโหดลงโคลน

กระบวนการย้อมสีเส้นใยจากสีธรรมชาติ
การย้อม
ผลการวิเคราะห์
โทนสีเทา

11. เข

สีน้ําตาลอมเหลือง

12. คราม

โทนสีเทาดํา

13. ปลีกล้วยลงโคลน

โทนสีเทาอ่อน

ตาราง 5 กระบวนการย้อมสีจากสีย้อมเคมี
สี
1. สีเปลือกไม้เคมี

กระบวนการย้อมสีเส้นใยจากสีธรรมชาติ
การย้อม
ผลการวิเคราะห์
โทนสีน้ําตาลอมเทา

2. สีน้ําตาลแก่เคมี

โทนสีน้ําตาลอมม่วง

3. สีเลือดหมูเคมี

โทนสีแดงเลือดหมู

4. สีเหลืองเคมี

โทนสีเหลืองอมน้ําตาล
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ตาราง 5 กระบวนการย้อมสีจากสีย้อมเคมี (ต่อ)

สี
5. สีน้ําเงินแก่เคมี

กระบวนการย้อมสีเส้นใยจากสีธรรมชาติ
การย้อม
ผลการวิเคราะห์
โทนสีน้ําเงินหม่น

โทนสีเทาดํา

6. สีดําเคมี

โทนสีเทาอมเขียม

7. สีเขียวหัวเป็ดเคมี

จากตารางที่ 4 และ 5 แสดงผลการย้อมสี 2 กระบวนการ ผู้วิจัยสรุปการวิเคราะห์ได้ว่า การย้อมสีเส้นใยตาลด้วยสีเคมี จะ
มีการดูดซึมสีที่ชัดเจนกว่าสีธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่วไป การย้อมจากสีธรรมชาติจะให้สีโทนน้ําตาลไม่ว่าจะโทนเหลือมส้ม หรือแดง ซึ่ง
สีสันเหล่าให้ความสวยงามแตกต่างกันออกไป สามารถนํามาประยุคใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์จะนํามาผ่านกระบวนการแปรสภาพ
ต่อไป
กระบวนการการการขึ้นรูปเส้นใย
เส้นใยกาบตาลแปรสภาพขึ้นรูปแผ่น และตามโครางสร้างของผลิตภัณฑ์

ภาพ 18 รูปแบบกระบวนการขึ้นรูปเส้นใย
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ตารางที่ 6 กระบวนการแยกเส้นใยจากขึ้นรูปเส้นใย
เทคนิคการขึ้นรูป

วัสดุ

กระบวนการขึ้นรูปเส้นใย
รูปแบบที่ได้

ใยตาลล้วน

ผลการวิเคราะห์
มีลักษณะใยตาลสานด้วยใยตาล มีความ
แผ่นใยตาลหน้ากว้าง
สวยงามในเนื้อแผ่น แต่วัสดุจะไม่ประณีต
ประมาณ 60 x 60 ซม. ชิดติดกันเนื่องจากขนาดของเส้นตาลไม่
เท่ากัน ให้ความสวยงามแบบธรรมชาติ

ใยตาลล้วน

เส้นใยทักเปียยาว

มีลักษณะเป็นเส้นยาว ด้วยการทักเส้นใย
เกิดปมในจุดที่ประสานเส้นใย แต่สามารถ
นําเส้นใยยาวไปประดับตกแต่งได้

ใยตาลผสมเส้นไหม
พรมหนาพิเศษ

ผืนใยตาล
กว้าง 60 ซม.

มีลักษณะผืนผ้าผิวเรียบปานกลาง มีความ
เรียบร้อยของชิ้นงาน สามารถเพิ่มความ
ยาวได้ตามความเหมาะสม

ใยตาลสานขึ้นรูปผสม
หวาย

ขนาดโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์

มีลักษณะสานขึ้นรูปได้ตามโครงสร้างผลิ
ภัณฑ์ได้ดี เพิ่มความแข็งแรงของ
กระบวนการ

ใยตาลสานขึ้นรูปผสม
เส้นเอ็น

ขนาดโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์

มีลักษณะสานขึ้นรูปได้ตามโครงสร้างผลิ
ภัณฑ์ได้ดี ให้ความโปร่งแสงของ
กระบวนการ

จากตารางที 6 ผู้วิจัยสรุปการวิเคราะห์ได้ว่า พบว่า กระบวนการแปรสภาพเส้นใยกาบตาลเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
มีความหลากหลายทางด้านพื้นผิว ความสวยของสีสัน และสามารถสอดคล้องเข้ากับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะของการ
นําไปใช้งาน อันได้แก้ การผสมสานแล้วมีความทนทาน ผสมผสานโปร่งแสง ล้วนแล้วแต่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้
3 การวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเส้นใยกาบตาล
ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผสมผสานธรรมชาติกับความร่วมสมัย โดยเน้นการใช้วัสดุมา
แปรสภาพในกระบวนการต่าง และยึดหลักการใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบตามแนวความคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526 : 19)
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ภาพ 19 แบบร่างผลิตภัณฑ์
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ภาพ 19 แบบร่างผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
จากการนํ า แนวคิ ด แรงบั น ดาลใจ และการผสมผสานวั ส ดุ เ ข้ า กั บ งานออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเส้ น ใยกาบตาลผ่ า น
กระบวนการทดลองต่างๆ สามารถสร้างแนวคิดออกแบบร่าง จํานวน 30 รูปแบบ จากนั้นได้มีการคัดเลือกรูปแบบที่มีความ
เหมาะสมตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 5 รูปแบบ ด้วยทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอย โดยการสร้างตารางเพื่อพิจารณาให้
ได้ผลออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนํากรอบแนวคิดของ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526 : 19) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ภาพ 20 แสดงตารางการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ 5 รูปแบบ
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ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน จากการประเมินคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม ด้วยทฤษฎีวิศวกรรมย้อน
รอย ตามเกณฑ์ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตกแต่ ง บ้ า นจนได้ จํ า นวน 5 รู ป แบบ นํ า มาสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แบบ 3 มิ ติ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสมจริงมากที่สุด เพื่อนําไปสู่ขั้นตอนการผลิตต้นแบบจริง ดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5

ภาพ 21 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ 5 รูปแบบ
จากการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต พบว่า ในภาพรวมทั้ง
5 แบบ คือ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ผลิตภัณฑ์วัสดุจากเส้นใยกาบตาล รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด
(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

ภาพ 22 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์
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สรุปผลการวิจยั
การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเส้นใยกาบตาลเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สรุปผลได้ในด้านรูปทรงความ
สวยงามมีแนวโน้มที่ได้แรงบันดาลใจมากจากธรรมชาติ การนําเส้นใยมาสร้างรูปทรงของผลิตภัณฑ์ ที่แสดงถึงรูปทรงที่มีความ
ต่อเนื่อง สื่อถึงเส้นใย การประยุกต์ใช้กระบวนการขึ้นรูปเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และการใช้งานที่เน้นประโยชน์ความคงทน
และความสวยงามสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานรวมในผลิตภัณฑ์เดียวด้วยเส้นใยกาบตาล
ผลจากการวิเคราะห์ มีข้อสังเกตพบว่าเส้นใยกาบตาลที่ผ่านกระบวนขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ ทั้งจากการสานขึ้นรูปรูปด้วยวัสดุ
หรือขึ้นรูปด้วยวีการผสมผสานวัสดุร่วม สามารถนํามากสร้างความสวยงามได้และสร้างความแต่งในรูปแบบความหลากหลายใน
การใช้ในงานออกแบบ เพื่อให้งานสามารถมีการใช้งานที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าได้ โดยใช้คุณสมบัติความคงทน ความยืดหยุ่น
ของเส้นใยกาบตาล

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากเส้นใยกาบตาลเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการศึกษางานด้านเอกสารและ
งานวิจัย การลงพื้นที่ท้องถิ่น การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น มีการแปรสภาพกาบตาลมาเป็นเส้นใยที่ใช้
ในการสร้างกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการทุกด้วยเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากใช้ระยะเวลาไม่มาก และได้จํานวนที่
เหมาะสมต่อการใช้งาน
การประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบตาล
ทั้งนี้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบตาล ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและทําการ
คัดเลือกรูปแบบ โดยใช้ทฤษฎีวิศวกรรมย้อนรอย คัดเลือกตามเกณฑ์การออกแบบเครื่องประดับ (วัฒนะ จูฑะวิภาค 2545:73113) และประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ พบว่า รูปแบบที่ 1 มี
ความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบที่ 5 รองลงมาคือ รูปแบบที่ 2 รองลงมาคือ รูปแบบที่ 4 และรูปแบบที่ 3 ที่มีความ
คิดเห็นเหมาะสมใกล้เคียงกันโดยมีข้อสอดคล้องในด้านการจัดวางลวดลายที่ลงตัว

ข้อเสนอแนะ
1. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์กับวัสดุต่างๆ เพื่อสามารถต่อยอดเส้นใยให้เข้ากับเทคโนโลยีในที่
มีความหลากหลายในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งไม่เป็นจําเป็นต้องเกิดจาการสานหรือทอ เพื่อให้สามารถเปรียบคุณค่าและความสวยงาม
แบบผสมผสานในสิ่งต่างๆ ได้
2. สามารถนําวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีจํานวนมาก และเกิดในระยะเวลาอันสั้น ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างานออกแบบในแบบที่ทันสมัย แต่ใช้วัสดุจากธรรมชาติทดแทนได้ ทั้งในด้านการประยุกต์ด้วยวัสดุเพียง
อย่างเดียว หรือการผสมผสานในกระบวนการต่างๆ
3. สามารถนําวัสดุท้องถิ่น และทักษะความสามารถของคนในท้องถิ่น มาสร้างกระบวนการเพื่อสร้างความหลากหลายของ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากเส้นใยที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และต่อการสร้างธุรกิจในท้องถิ่นได้
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บทคัดยอ
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ผูวิจัยไดดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อการ
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ เครื่องจักสานไมไผที่เกิดจากการตอยอดภูมิป ญ ญาแบบมีสวนรวมของชุมชน การผสมผสานวัสดุห นังให มี
เอกลั ก ษณ สรางมู ล ค าเพิ่ ม ให มี รูป แบบเป น ที่ ต องการของตลาดและผู บ ริโภค การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ต น แบบ การถา ยทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนดานการออกแบบและดานการผลิตผลิตภัณฑ วิธีดําเนินการศึกษาวิจัยมีดังนี้ คัดเลือกกลุมผูผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องจักสานไมไผแบบมีสวนรวม คือกลุมสานศิลป บางเจาฉา จังหวัดอางทอง ศึกษาวิเคราะห ขอดี ขอบกพรองเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยการสังเกต สัมภาษณเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดานการจักสาน ดานการออกแบบ
และดานการผลิตผลิตภัณฑชวยในการแนะนํา เพื่อนําไปสูการออกแบบราง การเขียนแบบ และการผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสาน
ไมไผผสมผสานกับหนังสัตว ผลิตเปนผลิตภัณฑกระเปาจํานวน 5 แบบ ที่มีลักษณะแตกตางกัน ใหมีความแปลกใหมและนําเสนอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยละเอียดดวยรูปภาพ คําอธิบายใตภาพและนําตนแบบมาเปนสื่อการถายทอดความรู ทักษะดานการ
ออกแบบ ดานการผลิตผลิตภัณฑใหกลุมสานศิลปบางเจาฉา ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไผที่ไดรับการพัฒนาแลวจะใชเครื่องมือ
แบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นของผูผลิต และผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑ ดานประโยชนใชสอย ดานความสวยงาม
และดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเปรียบเทียบ
ความแตกตางใช t-test ผลการวิจัยพบวา ออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ ก ระเปาเครื่อ งจั กสานไม ไผ ผสมผสานกั บ หนั งสัต ว สําหรับ
สุภาพสตรีจํานวน 4 แบบ สุภาพบุรุษจํานวน 1 แบบ ผูผลิตและผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เปรียบเทียบความคิดเห็น ความพึงพอใจในแตละดานพบวาไมแตกตาง เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขอพบวาขอที่มีความแตกตางคือ
ผลิตภัณฑมีการจัดวางลวดลายสาน การตกแตงดวยสี พื้นผิววัสดุ มีความสวยงามและความเหมาะสม กลุมสานศิลปบางเจาฉาที่
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี ไดรับความรู ทักษะดานการออกแบบ ดานการผลิต สามารถนําแนวทางเพื่อไปพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องจักสานไมไผได
คําสําคัญ : การพัฒนา เครื่องจักสาน ไมไผ เอกลักษณ

ABSTRACT
Bamboo work product development the researcher conducted in order to complete with the
objective of the research to develop the identity and value added to bamboo handicraft which is
to expand community associated knowledge, focuses on market’s need of products form and transferring
knowledge to community on design and production. The instrument of this research were, selected the
bamboo producer group which was Sansin Bangchaocha Group Angthong Product by observing and
interviewing to get background information for the development by three experts on bamboo work,
design and production. The step of doing this is drafting pattern drawing and producing of five different
bamboos with leather bags which consist of four female bags and one male bag. The presentation shows
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pictures with descriptions. Prototype products were used to Transfer knowledge in design and production
to Sansin Bangchaocha Group. The questionnaires for producers, consumers and interested people were
used to analyze by percentage, mean, standard deviation and t-test. The research finding suggest that the
producers, the consumers or interested people consider the usefulness, the beauty and the satisfaction
at high level. There is no statistical significant different in all aspects but there are differences in layout of
the design color decorating and material to create beauty and suitability. Sansin Bangchaocha Group
acquires knowledge and technology in design and production to develop and create bamboo works.
Keywords: Development Handicraft Bamboo Identity

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การพั ฒ นาประเทศควรใหค วามสําคัญ กั บการพั ฒ นาชุมชน เพราะชุมชนเปน แหลงขอมูล ดานความรู ภู มิป ญ ญา
รูปแบบการดําเนินการควรเนนการพัฒนาคนดวยการจัดการความรูใหเปนระบบ สงเสริมใหชุมชนไดเรียนรูรวมกัน จากการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง สามารถดูแลตนเองได เสริมสรางความรู ทักษะใหมๆ ตองมีการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพราะทุกสิ่งทุกอยางมีความสัมพันธกัน (ประเวศ วะสี. 2542 : 25) สังคมไทยเกี่ยวของกับงานหัตถกรรม คนในชุมชนสามารถ
ผลิตสิ่งของเครื่องใชตางๆ จากวัสดุธรรมชาติเพื่อตอบสนองวิถีชีวิต การดํารงชีพ จนกลายเปนเอกลักษณ เฉพาะชุมชนโดย
เฉพาะงานจักสาน โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น มาจักสานทําเปน เครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบอาชีพ ทําเปนเครื่องจับ
สัตวน้ํา จากการถายทอดภูมิปญญาจากพอสูรุนลูกสืบทอดเอกลักษณ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
ปจจุบันเปนงานหัตถกรรมที่งดงาม สามารถตอบสนองประโยชนใชสอยไดเปนอยางดี (วิบูลย ลี้สุวรรณ. 2539: 38) การสราง
เครื่องมือใชสอยเพื่อประกอบการดํารงชีวิตกําเนิดขึ้นมีวิวัฒนาการควบคูกันของผูคนในชุมชน มนุษยไดสรางสรรคสิ่งตางๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการทางกาย เพื่อประโยชนใชสอยเปนอันดับแรกแลวคอยๆ พัฒนาปรับปรุงใหมีความสวยงามเพื่อตอบสนอง
ทางอารมณ และตอบสนองความตองการของสังคมลําดับตอไป (อภัย นาคคง. 2523 : 1)
สินคาหัตถกรรมมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตคนไทยทั้งทางตรงและทางออม การผลิตใชวัตถุดิบ และทรัพยากรที่อยูใน
ทองถิ่นผสมผสานกับฝมือที่แสดงถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ใชอุปกรณการผลิตแบบพื้นบาน
สรางสรรค ผลงานในรูป แบบที่ สอดคล องกับ สภาพความเป น อยู ในภู มิ ป ระเทศ สภาพแวดล อมทางธรรมชาติผ สมผสานกั บ
วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาประดิษฐผลงานเพื่อการใชสอยเปนหลัก (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 2544: 2) ภาค
กลางของประเทศไทยนับเปนแหลงที่มีการผลิตงานหัตถกรรมเครื่องจักสาน เปนที่รูจักและยอมรับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑเครื่อง
จักสานที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ จังหวัดอางทองถือเปนจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงดานงานหัตถกรรมจักสานไมไผ ถือเปนตัวแทน
ภูมิปญญาที่สรางสรรคขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยควบคูกับความสวยงาม ความประณีตซึ่งเปนงานศิลปหัตถกรรมที่บงบอกถึงอัต
ลักษณ สะทอนรากฐานแหงภูมิปญญาการพึ่งพาธรรมชาติดวยการจักสานตามการใชงาน จินตนาการ การจักสานเพื่อไวใชใน
ครัวเรือน ผลิตเพื่อเปนสินคาจําหนายสรางรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน
ผูวิจัยไดสํารวจลงพื้นที่ ที่จังหวัดอางทอง พบวา เครื่องจักสานมีการผลิตที่เกิดจากภูมิปญญา ทักษะความชํานาญ
การสืบทอดจากบรรพบุรุษ แตขาดการบูรณาการตามแนวทางของการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ ยังเขาไมถึงแหลงขอมูล
การหาวัสดุ อุปกรณ เพื่อทดลองสรางตนแบบใหม กระบวนการผลิตและดานการตลาด ยังไมพบวามีหนวยงานหรือองคกรใด
ใชกระบวนการวิจัยมาพัฒนาอยางเปนระบบ การพัฒนาควรคํานึงถึงภูมิปญญา ความตองการของชุมชน ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนอยางแทจริง ซึ่งเปนเรื่องละเอียดออน โดยเฉพาะงานหัตถกรรมเครื่องจักสานไมไผในจังหวัดอางทองถาไดรับการสงเสริม
พัฒนาตามระบบ เขาใจกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ การผสมผสานวัสดุ การผลิต การสรางผลิตภัณฑใหม ผูวิจัยเชื่อวา
สามารถสรางผลิตภัณฑเครื่องจักสานใหมีคุณภาพ มีความแปลกใหม สามารถสรางมูลคาเพิ่มตลอดจนการนําเทคโนโลยี องค
ความรูใหมๆ มาพัฒนาตอยอดการผลิตสินคา เครื่องจักสานไมไผใหกับคนในชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อพัฒ นาผลิตภัณ ฑ เครื่องจักสานไมไผที่ เกิดจากการตอยอดภูมิปญ ญาแบบมีสวนรวมของชุมชนมาสรางเป น
ผลิตภัณฑ การผสมผสานวัสดุใหมีความแปลกใหม มีเอกลักษณ สรางมูลคาเพิ่มใหตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภค
2. เพื่อผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผโดยการผสมผสานวัสดุเปนผลิตภัณฑตนแบบ
3. เพื่อถายทอดเทคโนโลยี ความรู ทักษะดานการออกแบบ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ
ใหกับกลุมชุมชน
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูผลิต ผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑเครื่องจักสานที่ไดรับการพัฒนาในดานประโยชนใช
สอย ดานความสวยงาม และดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑ และเปรียบเทียบความคิดเห็น ความพึงพอใจในแตละดาน

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตดานพื้นที่ผูวิจัยไดสืบคนขอมูลจากเอกสาร และลงพื้นที่สํารวจสอบถามชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสาน
ไมไผ ในจังหวัดอางทองโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงคือ กลุมสานศิลปบางเจาฉา ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง มีความเหมาะสมที่สุด เพราะเปนกลุมที่ผลิตเครื่องจักสานมาอยางตอเนื่องตั้งแตบรรพบุรุษ มีจํานวนสมาชิกคนรุนใหม
มากที่สุด ผลิตภัณฑเครื่องจักสานมีความหลากหลาย และสมาชิกในกลุมมีความพรอมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสาน
2. ขอบเขตชวงเวลา การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับภูมิปญญาทองถิ่น สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยางมี
เอกลักษณเฉพาะตน ตองอาศัยความละเอียดออนตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนในชุมชนตามวิธีการตาง ๆ เปนเวลาทั้งสิ้น 1 ป
3. ขอบเขตดานการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ผูวิจัยนําองคความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต
จากตํารา เอกสาร และผูเชี่ยวชาญ มาเปนแนวทางในการออกแบบและการผลิตโดยใชวัสดุหนังสัตวมาผสมผสานกับเครื่องจัก
สานไมไผมาสรางเปนผลิตภัณฑกระเปาตนแบบใหกับชุมชน จํานวน 5 แบบ เปนกระเปาสําหรับสุภาพสตรีวัยทํางานจํานวน 4
แบบ สุภาพบุรุษวัยทํางานจํานวน 1 แบบ ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนและประเมินผลจากผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่
ไดรับการพัฒนาแลวจากผูผลิต ผูบริโภค หรือผูที่สนใจผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเครื่องมือทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
การวิเคราะหผลิตภัณฑเดิม การสนทนากลุมยอย และการสังเกต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือกลุมสานศิลปบางเจาฉา ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
2. แบบสั งเกต แบบสัม ภาษณ การสนทนากลุ ม ยอ ย กลุ ม สานศิ ล ป บ างเจาฉ า แบบมี ส วนรวม วิเคราะห ข อ ดี
ขอบกพรองของผลิตภัณฑเครื่องจักสาน เพื่อนําขอมูลมาสูการรางแบบ การออกแบบ และการผลิตเปนผลิตภัณฑตนแบบ
3. การประเมินแบบรางผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ เพื่อนําไปสูการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน ประกอบไปดวย ผูเชี่ยวชาญดานการจักสานไมไผ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ และผูเชี่ยวชาญดานการผลิต
ผลิตภั ณ ฑเครื่องหนังกระเป า โดยการสัมภาษณ การสนทนา การสอบถาม ข อคิดเห็ น ความเหมาะสมที่ จะนํ ามาผลิตเป น
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑกระเปาตนแบบ
4. แบบสอบถามสอบถามผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาแลวจากกลุมสานศิลปบางเจาฉา สอบถามผูผลิต ผูบริโภค
หรือผูสนใจในผลิตภัณฑที่มีตอผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตวเปนผลิตภัณฑกระเปาในดานประโยชนใชสอย
ดานความสวยงาม และดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
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ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ กลุมสานศิลปบางเจาฉา ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง
สํารวจวิเคราะหขอดี ขอบกพรอง ของผลิตภัณฑเดิม
ของกลุมสานศิลปบางเจาฉา
วิเคราะหปญหาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ จากการสังเกต การสนทนาการสัมภาษณประธานกลุม
และการสนทนากลุม สานศิลปบางเจาฉา โดยการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ แบบมีสวนรวมในการพัฒนา
กําหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตวโดยการออกแบบรางผานความ
เห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน สรางเปนผลิตภัณฑตนแบบจํานวน 5 แบบ เปนผลิตภัณฑกระเปาจํานวน 5 ใบ

การถายทอดเทคโนโลยี ความรูและทักษะดานการออกแบบ ดานการผลิต
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ใหกับกลุมสานศิลปบางเจาฉา
ประเมินผลผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ไดรับการพัฒนาแลวในดานประโยชนใชสอย ดานความสวยงาม และดาน
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑจากผูผ ลิต ผูบริโภค หรือผูส นใจผลิตภัณฑโดยใชแบบสอบถาม
ภาพ 1 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมสานศิลปบางเจาฉา ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง เพราะมีความพรอมมากที่สุด มีความหลากหลาย ในการจักสานผลิตภัณฑไมไผ มีภูมิปญญาในการจักสานมา
ตั้งแตบรรพบุรุษ สมาชิกกลุมพรอมที่จะไดรับการพัฒนาแบบมีสวนรวม โดยมีความตองการที่จะสรางเปนผลิตภัณฑกระเปา
เครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว โดยการผสมผสานวัสดุ ผลการวิเคราะหขอดี ขอบกพรอง ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ
ของกลุมสานศิลปบางเจาฉา ขอดีการจักสานไมไผเปนงานหัตถกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญามีทักษะความชํานาญสืบทอดมาตั้งแต
บรรพบุรุษ ใชวัสดุธรรมชาติที่มีในทองถิ่นสามารถสรางอาชีพ สรางรายได สรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุธรรมชาติชุมชนใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและสามารถสรางเศรษฐกิจใหกับชุมชนมีความเปนอยูดีขึ้น ขอบกพรองมีรูปแบบทีไ่ มคอยทันสมัย ขาดการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑไมไผไมคอยมีความหลากหลายมีการลอกเลียนแบบกันภายในชุมชน ขาดการพัฒนาการผสมผสาน
วัสดุ ขาดเอกลักษณจุดเดนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ขาดหนวยงานของรัฐและเอกชนเขามาพัฒนา ขาดแนวทางในการพัฒนา ดานการ
ออกแบบ ด านการผลิ ต และดานการตลาดให ตรงกับ ความต องการของผูบ ริโภค ดวยเหตุผ ลดังกลาวจึงนํ าไปสูก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ โดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทานในแตละดาน ดานเครื่องจักสาน ดานการออกแบบ และดานการผลิต
ผลิตภัณฑกระเปา เปนผูชี้แนะ แนะนํา สรุปรูปแบบ เพื่อสรางเปนผลิตภัณฑตนแบบจํานวน 5 รูปแบบ ที่มีความแตกตางกันโดย
เปนกลุมผูบริโภคสุภาพสตรีวัยทํางานจํานวน 4 แบบสุภาพบุรุษวัยทํางานจํานวน 1แบบ เพื่อสรางเปนผลิตภัณฑตนแบบจํานวน
5 รูปแบบที่มีความแตกตางกัน โดยเนนภูมิปญญาดานการจักสาน ลวดลายสานโดยการยึดหลักลวดลายแมบท ลายขัด ลายสอง
ลายตาเฉลวและการผสมผสานลวดลายพัฒนาเพื่อใหมีความแตกตาง ดานลวดลายการสาน การผสมผสานวัสดุ และรูปทรงของ
ผลิตภัณฑกระเปา
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รูปแบบที่ 1 การสานใชรูปแบบเดิมลักษณะทรงกลม การสานแบบหยาบ สีธรรมชาติ ใชเครื่องจักสานไมไผ 80% หนังสัตว
20 % การผลิตใชจักรอุตสาหกรรมประกอบรูปทรงโดยการเย็บ ดานบนของกระเปามีลักษณะเปนหูรูด ลักษณะการใชงานโดย
การถือ เหมาะสําหรับสุภาพสตรี

ภาพ 2 ผลิตภัณฑกระเปาเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว แบบที่ 1
รูปแบบที่ 2 การสานไมไผลักษณะทรงกลม การสานคอนขางละเอียด ใชเครื่องจักสานไมไผ 20 % เฉพาะดานกนกระเปา
สวนประกอบอื่นๆใชหนังสัตว 80 % โดยการสรางความแตกตางตัวกระเปาใชหนังทั้งหมด สีของไมไผเปนสีธรรมชาติ การผลิต
การประกอบรูปทรง เปนแบบอุตสาหกรรมโดยใชจักรอุตสาหกรรมเย็บประกอบรูปทรง ลักษณะเปนกระเปาสะพาย เหมาะ
สําหรับสุภาพสตรีวัยทํางาน

ภาพ 3 ผลิตภัณฑกระเปาเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว แบบที่ 2
รูปแบบที่ 3 ลักษณะเปนกระเปาแบบใหม ทําหุนจําลองไมใหม การสานแบบใหม รูปทรงสี่เหลี่ยมดานขางเปนทรงรี การสาน
ใชไมไผ 80 % ใชหนังสัตว 20 % การสานหยาบมาก โดยเฉพาะชวงกลางใชหนังสอดสานผสมกับไมไผสีธรรมชาติ การผลิต
ประกอบรูปทรงแบบอุตสาหกรรม โดยใชจักรอุตสาหกรรมเย็บ ดานบนของกระเปาใชซิป ปด-เปด ลักษณะเปนกระเปาถือ
เหมาะสําหรับสุภาพสตรีวัยทํางาน

ภาพ 4 ผลิตภัณฑกระเปาเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว แบบที่ 3
24
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รูป แบบที่ 4 ลัก ษณะเป น กระเปาแบบใหม เป น กระเป าสะพายสําหรับ สุ ภ าพบุ รุษ วั ยทํ างาน รูป ทรงเป นสี่ เหลี่ย มทรงสู ง
ดานขางเปนวงรี การสานใชไมไผสานแบบหยาบมาก ใชหนังสัตวสานสอดเพื่อการตกแตงใหสวยงามมีการผสมผสานวัสดุ การ
ประกอบรูปทรงใชวิธีการเย็บดวยจักรอุตสาหกรรม ดานบนใชซิป ปด-เปด เพื่อความปลอดภัย

ภาพ 5 ผลิตภัณฑกระเปาเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว แบบที่ 4
รูปแบบที่ 5 การสานไมไผใชการสานแบบละเอียดมาก มีการยอมสีลวดลายน้ําไหลใชวิธีการยอมสี โดยมีเครื่องจักสานไมไผ
80% ใชหนังสัตว 20% รูปทรงเปนแบบสี่เหลี่ยมดานขางโคงมน ดานลางกนกระเปาใชหนัง ดานบนที่ปด-เปด กระเปาใชซิป
โครงสรางภายในใชซับในเปนกํามะหยี่ ประกอบรูปทรงโดยการเย็บดวยจักรอุตสาหกรรม ลักษณะเปนกระเปาถือ เหมาะ
สําหรับสุภาพสตรีวัยทํางาน

ภาพ 6 ผลิตภัณฑกระเปาเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว แบบที่ 5

ภาพ 7 ผลิตภัณฑกระเปาเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตวที่ไดรับการพัฒนาจํานวน 5 แบบ
การถายทอดเทคโนโลยีดานความรู ดานการออกแบบ และดานการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ
ผสมผสานกับหนังสัตวเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑกระเปา มีการสอนแบบสาธิต แนะนําการสาน ขอดี ขอบกพรอง การออกแบบ
25
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การตกแตงดวยหนังสัตว การทําโมเดลดวยกระดาษกับผลิตภัณฑเครื่องจักสาน การใชเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ ในการปฏิบัติ
จริง โดยใหผูเขารวมอบรมปฏิบัติไปพรอมๆ กับการสาธิตการสอน
ผลการถายทอดใหกบั กลุมสานศิลปบางเจาฉา กลุม ไดรับความรู และทักษะในการออกแบบและการผลิต การ
ผสมผสานวัสดุ การตกแตงผลิตภัณฑเครื่องจักสานภายนอกดวยหนังสัตวและภายในดวยผา ผลิตภัณฑที่ออกจําหนาย สามารถ
จําหนายไดในราคาทีส่ ูงขึ้นสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและมีผูสนใจผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผมากขึ้น

ภาพ 8 การถายทอดเทคโนโลยี ดานความรู ดานการออกแบบและดานการผลิตที่ศูนยการเรียนรู กลุมจักสานบางเจาฉา
จํานวน 2 ครั้งโดยมีผูเขารับการอบรมเรียนรูครั้งละจํานวน 20 คน
สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ที่ไดรับการพัฒนาแลวจากกลุมผูผลิต กลุม
ผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑในดานประโยชนใชสอย ดานความสวยงาม และดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑจากแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นของผูผลิต ผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ผลิตเปน
ผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานกับหนังสัตวของกลุมสานศิลปบางเจาฉา กลุมผูผ ลิต จํานวน 50 คน กลุมผูบริโภคหรือผูส นใจ
ผลิตภัณฑจํานวน 150 คน
รายการ
1.ดานประโยชนใชสอย
1.1 ผลิตภัณฑมีรูปแบบการใชงานที่หลากหลายสอดคลองกับความตองของผูบริโภค
1.2 ผลิตภัณฑมีประโยชนใชสอยที่เหมาะสมกับราคา
1.3 ผลิตภัณฑมีรูปราง รูปทรง มีประโยชนใชสอยเหมาะสมกับการนําไปใชงาน
1.4 ผลิตภัณฑมีรูปแบบภายในที่มีประโยชนใชสอยและมีความปลอดภัย
1.5 ผลิตภัณฑมีความสะดวกสบายในการใชงาน
1.6 ผลิตภัณฑมีการพัฒนารูปแบบ มีความเหมาะสมตอการใชงานตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค
รวม
2. ดานความสวยงาม
2.1 รูปแบบผลิตภัณฑออกแบบไดเหมาะสมตามสมัยนิยม
2.2 ผลิตภัณฑมีการจัดวาง ลวดลาย การสาน มีความสวยงาม และมีความ
เหมาะสม
2.3 ผลิตภัณฑมีการเลือกใชวัสดุหนังประกอบตกแตงที่สวยงามและมีความเหมาะสม
2.4 ผลิตภัณฑมีรูปแบบกะทัดรัด สวยงาม
2.5 ผลิตภัณฑมีการตกแตงดวยสี พื้นผิว วัสดุ มีความสวยงาม
2.6 ผลิตภัณฑมีความโดดเดนสะทอนใหเห็นถึงคุณคา มีความสวยงามในตัวผลิตภัณฑ
รวม
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x�

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.85
3.86
4.04
4.50
3.97
4.52

0.751
0.723
0.782
0.521
0.789
0.501

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.12

0.412

มาก

3.90
4.24

0.789
0.718

มาก
มาก

4.50 0.501
3.89 0.843
4.10 0.814
4.51 0.511
4.19 0.431

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
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ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นของผูผลิต ผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ผลิตเปน
ผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานกับหนังสัตวของกลุมสานศิลปบางเจาฉา กลุมผูผ ลิต จํานวน 50 คน กลุมผูบริโภคหรือผูส นใจ
ผลิตภัณฑจํานวน 150 คน (ตอ)
x�

รายการ
3.ดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
3.1 ความพึงพอใจในการประยุกตใชวัสดุหนังรวมกับผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ
3.2 ความพึงพอใจในความประณีตในการสานที่ยังคงแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ของงานหัตถกรรมเครื่องจักสานไมไผ
3.3 ความพึงพอใจในดานคุณภาพของวัสดุที่นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ
3.4 ความพึงพอใจในการตัดเย็บการผสมผสานวัสดุ ภายนอก-ภายในที่มีตอ
ผลิตภัณฑ
3.5 ความพึงพอใจในการประกอบรูปทรง ผลสําเร็จของผลิตภัณฑ
3.6 ความพึงพอใจผลิตภัณฑกระเปาที่ไดรับการพัฒนาแลวสามารถสราง
มูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชน
รวม

S.D

ระดับความคิดเห็น

4.56
4.19

0.508
0.737

มากที่สุด
มาก

4.14
4.21

0.699
0.739

มาก
มาก

4.15
4.58

0.764
0.505

มาก
มากที่สุด

4.30

0.441

มาก

ตาราง 1 ความคิดเห็นของผูผ ลิตและผูบ ริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผทผี่ ลิตเปน
ผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานกับหนังสัตว พบวา ดานประโยชนใชสอย ดานความสวยงาม และดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
โดยรวมมีความคิดเห็นระดับมาก
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูผ ลิต ผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑตอการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม
ไผที่ผลิตเปนผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานกับหนังสัตว ของกลุมสานศิลปบางเจาฉา
สถานภาพ
ผูผลิต
ผูสนใจผลิตภัณฑ
(n=50)
(n=150)

ความคิดเห็น
1. ดานประโยชนใชสอย
1.1 ผลิตภัณฑมีรูปแบบการใชงานที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค
1.2 ผลิตภัณฑมีประโยชนใชสอยที่เหมาะสมกับราคา
1.3 ผลิตภัณฑมีรูปราง รูปทรง มีประโยชนใชสอยเหมาะสมกับการนําไปใชงาน
1.4 ผลิตภัณฑมีรูปแบบภายในที่มีประโยชนใชสอยและมีความปลอดภัย
1.5 ผลิตภัณฑมีความสะดวกสบายในการใชงาน
1.6 ผลิตภัณฑมีการพัฒนารูปแบบ มีความเหมาะสมตอการใชงานตรงกับความจอง
การของผูบริโภค
รวม
2.ดานความสวยงาม
2.1 รูปแบบผลิตภัณฑออกแบบไดเหมาะสมตามสมัยนิยม
2.2 ผลิตภัณฑมีการจัดวาง ลวดลายการสานมีความสวยงามและมีความเหมาะสม
2.3 ผลิตภัณฑมีการเลือกใชวสั ดุหนังประกอบตกแตงที่สวยงามและมีความเหมาะสม
2.4 ผลิตภัณฑมีรูปแบบกะทัดรัด สวยงาม
2.5 ผลิตภัณฑมีการตกแตงดวยสี พื้นผิว วัสดุ มีความสวยงาม
2.6 ผลิตภัณฑมีความโดดเดนสะทอนใหเห็นถึงคุณคา มีความสวยงามในตัว
ผลิตภัณฑ
รวม
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t

p

3.78

.58

3.87

.80

.70

.41

3.90
4.02
4.12
4.04
4.58

.74
.77
.82
.83
.49

3.85
4.05
4.07
3.95
4.49

.72
.79
.74
.78
.50

.45
.21
.43
.72
1.06

.65
.84
.67
.47
.29

4.13

.38

4.12

.42

.23

.81

3.84
4.24
4.54
3.80
4.08
4.52

.68
.74
.50
.90
.85
.50

3.92
4.24
4.49
3.92
4.11
4.51

.82
.71
.50
.82
.80
.51

.62
.00
.56
.87
.20
.15

.54
.00*
.57
.39
.03*
.87

4.17

.43

4.20

.43

.39

.69
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูผ ลิต ผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑตอการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม
ไผที่ผลิตเปนผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานกับหนังสัตว ของกลุมสานศิลปบางเจาฉา (ตอ)
ความคิดเห็น
3. ดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
3.1 ความพึงพอใจในการประยุกตใชวัสดุหนังรวมกับผลิตภัณฑเครื่องจักสาน
ไมไผ
3.2 ความพึงพอใจในความประณีตในการสานที่ยังคงแสดงถึงความเปน
เอกลักษณของงานหัตถกรรมเครื่องจักสานไมไผ
3.3 ความพึงพอใจในดานคุณภาพของวัสดุที่นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ
3.4 ความพึงพอใจในการตัดเย็บการผสมผสานวัสดุ ภายนอก-ภายในที่มีตอ
ผลิตภัณฑ
3.5 ความพึงพอใจในการประกอบรูปทรงผลสําเร็จของผลิตภัณฑ
3.6 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑกระเปาที่ไดรับการพัฒนาแลวสามารถสราง
มูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชน
รวม
โดยรวม

สถานภาพ
ผูผลิต
ผูสนใจผลิตภัณฑ
(n=50)
(n=150)

t

p

4.46

.54

4.59

.49

1.61

.10

4.12

.77

4.21

.73

.72

.47

4.08
4.24

.75
.82

4.15
4.19

.68
.71

.64
.39

.07
.70

4.26
4.68

.80
.47

4.12
4.55

.75
.51

1.12
.06

.26
.95

4.31
4.20

.47
.39

4.30
4.21

.43
.37

.06
.04

.95
.96

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 2 ความคิดเห็นของผูผลิต ผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑตอการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ผลิต
เปนผลิตภัณฑกระเปาผสมผสานกับหนังสัตว โดยรวมและเปนรายดาน ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ผูผลิต
และผูบริโภคหรือผูสนใจผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นแตกตางกัน ไดแก ผลิตภัณฑมีการจัดวาง ลวดลายการสานมีความสวยงาม มี
ความเหมาะสม และผลิตภัณฑมีการตกแตงดวยสี พื้นผิว วัสดุ มีความสวยงาม อาจเปนเพราะการผสมผสานลวดลายสาน การ
ใชหนังสัตวตกแตงเพื่อใหเกิดพื้นผิว ลวดลาย สีสันมีความแตกตางจากผลิตภัณฑเดิมทําใหเกิดความสวยงามและมีความเหมาะสม
อภิปรายผล

การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมสานศิลปบางเจาฉา เพราะเปนศูนยการเรียนรูของ
ชุมชน ประธานกลุมเปนคนรุนใหมมีความตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว เพื่อสรางเปน
ผลิตภัณ ฑกระเปา โดยกลุมสานศิลปบางเจาฉา มีความตองการที่จะพัฒ นาแบบมีสวนรวม ตามความตองการของกลุมซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา แกวสุขและคณะ (2548: บทคัดยอ) การพัฒนาควรเกิดจากความรวมมือรวมใจ ความตองการ
ของชุม ชนที่จะพั ฒ นาตนเองมี สวนรวมในการเรียนรู เพื่อให เกิดการพัฒ นาที่ยั่งยืนของชุมชน ผลิตภัณ ฑเครื่องจักสานไมไผ
รูปแบบยังไมคอยทันสมัย ไมมีความหลากหลายอดีตเคยทํากันมาอยางไรก็ยงั คงทําแบบเดิม อาจเปนเพราะการสรางหุนตนแบบ
ตองใชเงินทุนสูง เพราะเปนหุนไม แตราคาที่จําหนายผลิตภัณฑเครื่องจักสานราคาไมสูง เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการผลิต
ทักษะฝมือดานงานหัตถกรรม นวลลออ ทินานนท (2543: 28-30) ไดกลาวคุณคางานหัตถกรรม มีคุณคาดานความสวยงาม ดาน
ประโยชนใชสอย คุณคาทางศิลปะ เอกลักษณเฉพาะถิ่นมีคุณคาหลายประการ ราคาควรจะแพง แตความเปนจริงราคาไมแพง
อาจเปนเพราะผูผลิตไมสามารถกําหนดราคาเองได ลูกคาสวนใหญจะเปนผูกําหนดราคา ปญหาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจัก
สานไมไผ สวนหนึ่งเกิดจากการลอกเลียนแบบกันภายในชุมชน ผลิตสินคาเหมือนกัน ขายตัดราคากันเอง การพัฒนาควรที่จะ
พัฒนา ดานการออกแบบ ดานการผลิต ควรใชวัสดุอื่นๆ มาผสมผสาน เพื่อความแปลกใหม มีเอกลักษณ มีความคงทน มี
ประโยชนใชสอย และความสวยงาม เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ เพราะการผสมผสานวัสดุหนัง
เพื่อสรางผลิตภัณฑเพิ่มความแตกตาง ในเรื่องของ สี พื้นผิว ระยะเวลาในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ
ควรพั ฒ นาแบบมีส วนรว มของชุ ม ชน การพั ฒ นาตน แบบแบบควรมี ความแตกตาง ผ านกระบวนการคิ ด วิเคราะห ของ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน ดานเครื่องจักสาน ดานการออกแบบ และดานการผลิตผลิตภัณฑกระเปา เพื่อสรางเปนผลิตภัณฑกระเปา
เครื่องจักสานผสมผสานกับหนังสัตว จํานวน 5 แบบ ที่มีความแตกตางกันในลักษณะของรูปแบบ การสานไมไผ การผสมผสาน
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วัสดุเครื่องจักสานกับหนังสัตว การตกแตงพื้นผิว ขั้นตอนของกระบวนการผลิต ลักษณะของการใชงาน และกลุมผูใชผลิตภัณฑ
กระเปาเครื่องจักสานไมไผผสมผสานกับหนังสัตว ซึ่งสอดคลองกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2544: 35) กลาวไว การผสมผสาน
วัสดุเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ การสรางสรรคดานการออกแบบโดยการใชวัสดุที่มีความหลากหลาย สามารถสราง
เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ดี มี ค วามสวยงาม มี ป ระโยชน ใช ส อย ผลิ ต เป น งานอุ ต สาหกรรมได สรา งเอกลั ก ษณ ค วามแตกต าง ผ า น
กระบวนการสรางสรรคใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน การถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมสานศิลปบางเจาฉา ทําการถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการของกลุม การสอนใชวิธีการสอนแบบสาธิต แบบการปฏิบัติงาน จากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยาก ผูสอน
สอนแบบปฏิบัติจริง ใหผูเขารับการถายทอดปฏิบัติตามทุกขั้นตอนโดยละเอียด สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2552: 330) ได
กลาวไววา การสอนแบบสาธิตเหมาะสมสําหรับการเรียนแบบปฏิบัติจริง โดยใหผูเรียนดูการสาธิต และปฏิบัติตามโดยละเอียดทุก
ขั้นตอน ผูเรียนจะไดรับประสบการณโดยตรง เรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทําใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติจริงไดดี ความคิดเห็น
ของผูผลิต ผูบริโภคหรือ ผูสนใจผลิตภั ณ ฑ ที่มีตอการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ เครื่องจักสานไม ไผที่ไดรับการพัฒ นาแลวพบวาดาน
ประโยชนใชสอย ดานความสวยงามและดานความพึงพอใจในผลิตภัณฑอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
พัฒนาแลวมีความแปลกใหม มีเอกลักษณในการผสมผสานวัสดุ ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑที่มีรูปแบบของความแตกตางกับ
ผลิตภั ณฑ ที่มีอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ สุ รเชษฐ ไชยอุ ปละ (2546 : บทคัดยอ) และงานวิจัยของ ธวัชชัย เทียนประที ป
(2552: 97) การพัฒนาผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑคือการผสมผสานวัสดุที่มีความแตกตางกันในแตละชนิด สีสันที่
ตางกันนํามาออกแบบและพัฒนาผสมผสานรวมกันโดยเฉพาะหนังสัตวนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑกระเปาสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑได เปรียบเทียบความคิดเห็นความพึงพอใจในแตละดานพบวาไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาแนวทางในการประยุกตวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นผลิตภัณฑที่มีอยูในชุมชน หรือผลิตภัณฑโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) มาผสมผสานวัสดุเพื่อสรางผลิตภัณฑใหมโดยวิธีการแลกเปลี่ยน เรียนรู เพื่อเปนการสนับสนุน
รวมกันระหวางชุมชน เปนทางเลือกใหมในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานอยางตอเนื่อง ควรมีผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดานมาเปน
ผูใหความรู ทักษะการปฏิบัติงาน และควรมีที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผโดยเฉพาะ
กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติติดตาม
ผลการดําเนินงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัย
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาสีผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารโดยแบ่งเป็น วัตถุประสงค์ เพื่อทํา
สีธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร และศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสี
ธรรมชาติของไม้ไผ่ โดยวิธีการวิจัยการทดสอบสารหนูประเภทวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
การทําสีธรรมชาติของไม้ไผ่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบด้านอาหาร ด้านสีธรรมชาติ ผลการวิจัยการทําสีไม้ไผ่เพื่อใช้เป็น
วัสดุสัมผัสอาหารพบว่า การทําสีจากฝาง กับผลิตภัณฑ์จักสาน ไม่ไผ่เกิดสี C = 23 M = 76 Y = 99 และ K = 12 ผลการทดสอบ
ไม่พบสารหนู การทําสีจาก ชา กับผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่เกิดสี C = 26 M = 45 Y = 90 K = 5 ผลการทดสอบไม่พบสารหนู การ
ทําสีจาก กาแฟ กับผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่เกิดสี C = 31 M = 58 Y = 99 K = 16 ผลการทดสอบไม่พบสารหนู ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร พบว่า สีฝางมีค่าเฉลี่ย 3.90 มี
ความเหมาะสมมาก สีกาแฟมีค่าเฉลี่ย 4.25 มีความเหมาะสมมาก สีชามีค่าเฉลี่ย 4.70 มีความเหมาะสมมากที่สุด จากการ
ทดสอบหารหนูทั้ง 3 ชนิดไม่พบสารหนู
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ สีธรรมชาติ วัสดุสัมผัสอาหาร

ABSTRACT
This research studied The development of Color bamboo product for Food packaging design. with
The purpose Natural color with bamboo products to design food contact materials. And study the expert
opinion on the natural color of bamboo. Arsenic test method for food contact materials. To study the expert
opinion on the natural color of bamboo. By food design experts Natural color The results showed Color of
bamboo for food contact found. Fang color C = 23, M = 76, Y = 99, K = 12, respectively. The results showed
that arsenic not detected. The color of tea and bamboo woven product C = 26, M = 45, Y = 90, K = 5, Coffee
color C = 31, M = 58, Y = 99, K = 16, The results of the arsenic test show no arsenic. The expert opinion on
color with bamboo basketry product. Food packaging design, contact materials, Fang color has an average of
3.90 very appropriate. The average coffee color 4.25. Tea has an average of 4.70 appropriate for Design
product.
Keyword : Bamboo product, Natural, Food packaging design

บทนํา
การนําวัสดุธรรมชาติมาออกแบบพัฒนาห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้น และประยุกต์ใช้ควบคู่กับ
การดําเนินชีวิตนานนับตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการเกี่ยวกับการประยุก ต์ใช้วัส ดุธรรมชาติมาใช้ ใน
ชีวิตประจําวันสูงขึ้นโดยลําดับจากความปลอดภัยที่ส่งผลต่อสุขภาพถือเป็นสิ่งสําคัญ การนําวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ออกแบบ
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บรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารโดยการห่อหุ้มเพื่อรักษาป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ด้านในโดยวิธีการแบบเรียบง่าย เช่น การ
พับ มัด รัด พัน และอื่นๆ ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงขึ้นโดยต้องคํานึงถึงหน้าตารูปแบบโดยรวมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ วัสดุ
ธรรมชาติที่มีความปลอดภัย นเร ขอจิตต์เมตต์ (2559:59-77) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการเลือกใช้วัสดุเพื่อใช้ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ว่าการที่จะทําให้สวยงามต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของสินค้าและนักออกแบบเพื่อยืนยันคุณภาพสินค้า
โดย จะมีสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ตรวจสอบสินค้าเพื่อกําหนดเป็นมาตรฐานทําให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซึ่ง
จะมีเครื่องหมายแสดงไว้บนฉลากบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของผู้ผลิตสินค้า ในอดีตที่ผ่านมาอาจไม่มีใครสนใจเรื่องฉลาก
สินค้ามากนัก เพราะการซื้อขายเป็นแบบตลาดสดหรือตลาดนัด ผู้ผลิตเจรจาซื้อขายกับผู้บริโภคหรือต่อรองกันโดยตรงส่วนใหญ่
เป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร ปลาแห้ง เนื้อสัตว์ ผลไม้ในปัจจุบันเมื่อผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มจํานวนมากขึ้นผู้คน
มากขึ้น ระบบการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นจึงส่งผลต่อการปรับตัวในทุกด้าน
ไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้รับความสนใจในการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์มาก ซึ่งเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
รวดเร็วในพื้นที่ของประเทศไทยเป็นพืชพื้นถิ่นที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เป็นพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นพืชเมืองร้อน
สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกทวีป สําหรับประเทศไทยมีไม้ไผ่หลายพันธุ์เจริญงอกงามได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย ไม้ไผ่มีหลาย
พันธุ์พบเห็นได้ตามพื้นถิ่นชุมชนนํามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย การเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ดังเช่น บริเวณหมู่บ้านใกล้
เขตภูเขา จะมีประเภทไม้ไผ่ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่ซางผา ไผ่ป่า ไผ่พุง และไผ่เพ็ก ส่วนบริเวณพื้นที่ราบจะมีประเภทไม้ไผ่ เช่น ไผ่สีสุก
หรือไผ่บ้าน ไผ่รวก ไผ่ตง ไผ่บง ไม้ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับหญ้าถือเป็นพืชตระกูลหญ้าที่สูงที่สุดในโลก สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หาได้ง่าย และมีจํานวนมากพอ
การทําสีไม้ไผ่เพื่อใช้ทําบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหรือสัมผัสอาหารมีการทํากันอย่างแพร่หลายโดยการนําสีที่ได้จากพืชมาย้อม
กับไม้ไผ่ แต่ไม่มีการทดสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยที่มีต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรงพร้อมทั้งเป็น
การสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยวิธีการยืนยันผลการตรวจสอบหรือมีหน่วยงานรองรับผลของคุณภาพสินค้า การทําสีไม้ไผ่เป็น
การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารเพื่อให้บรรจุภัณฑ์เกิดความน่าสนใจ การออกแบบจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์ทางด้านการ
คิดควบคู่กับการใช้เทคนิคในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ชลูด นิ่มเสมอ
(2557:412) ได้กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์ คือการทําให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นในโลกด้วยปัญญาของมนุษย์ สิ่งที่สร้างสรรค์นั้นต้องมี
ลักษณะเป็นต้นแบบในทางใดทางหนึ่ง ไม่ซ้ํากับสิ่งที่เคยมีอยู่แล้ว การสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่อิสระ ไม่เป็นทาสของสิ่งใด
ซึ่ง สอดคล้องกับ ปาพจน์ หนุนภักดี (2553:21) ที่เคยกล่าวไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ได้ไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียว ความคิดสร้างสรรค์เป็นมากกว่าการคิดแตกต่าง และสามารถเพิ่ม
มูลค่าได้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเพิ่มมูลค่าสินค้าในด้านการตลาด ด้านคุณค่า
ด้านคุณภาพ ด้านเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยสูงขึ้นได้โดยใช้วิธีการและขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ตามความหมายของ พจนานุกรมไทยฉบับทันสมัย (2543:633) ให้ความหมายคําว่าเอกลักษณ์ว่าหมายถึง ลักษณะที่
เหมือนกันหรือมีร่วมกันในส่วนของ วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2551:519) ว่า Identity แปลว่า เอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะตัว สถาบัน
ไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548:1) ได้ให้ความหมายว่า อัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ ครั้งหนึ่งนิยมใช้คําว่าเอกลักษณ์
เป็นคุณสมบัติของคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ทําให้มีความโดดเด่นแตกต่างไปจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น ต่อมาวง
วิ ช าการนิ ย มเลื อ กใช้ คํ า ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ เนื่ อ งจาก ความหมายตามรู ป คํ า ศั พ ท์ ข อง เอกลั ก ษณ์ ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ร่ ว มใน
ลักษณะเฉพาะมีความโดดเด่น และในส่วนของ ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548:51) ได้กล่าวว่าการสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดการจดจํา
เอกลักษณ์ คือการสร้างจุดจดจําทําหน้าที่เหมือนสวิตช์ไฟที่เปิดให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกระลึกถึง จุดจดจําสามารถเป็นได้ทั้ง รูป
รส กลิ่น เสียง ที่สัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าของมนุษย์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาสีธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้
ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารจึงถือเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เกิดอัตลักษณ์ พร้อมด้วยการพัฒนา
คุณภาพด้านความปลอดภัยที่มีต่อสุขภาพร่างกายของบริโภคโดยตรงเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
จดจําต่อผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น
ดังที่กล่าวมาการพัฒนาสีผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นนวตกรรมเพื่อพัฒนานาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่มีอยู่ปริมาณมากในประเทศ
ไทยเพื่อใช้นําไปใช้ออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อทําสีธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีธรรมชาติของไม้ไผ่

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการทดสอบสารหนูประเภทวัสดุสัมผัสอาหารโดยการทดสอบด้วยเครื่องมือ Inductively
Couple plasma-optical emission spectrometer สารหนู (As), มก./ล.หมายเลขปฏิ บั ติ ก าร L60/02310.1 โดยกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยไม้ไผ่ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นเพื่อใช้เพิ่มมูลค่าโดยใช้เป็นภาชนะห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหาร
สีธรรมชาติ หมายถึง การนําวัสดุธรรมชาติ เช่น ฝาง ชา และ กาแฟ มาทําสีผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่งานจักสานไม้ไผ่ของ
ประเทศไทยโดยแสดงถึงงานหัตถกรรมชุมชน
วัสดุสัมผัสอาหาร หมายถึง วัสดุไม้ไผ่ที่ใช้สัมผัสอาหารที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยประเภทสารหนูเพื่อนํามาใช้
สัมผัสอาหารโดยการทดสอบ
การทดสอบสารหนูประเภทวัสดุสัมผัสอาหาร หมายถึง การทดสอบด้วยเครื่องมือ inductively couple plasmaoptical emission spectrometer สารหนู (As), มก./ล.หมายเลขปฏิ บั ติ ก าร L60/02310.1 โดยกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความปลอดภัยของไม้ไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร
ประชากร หมายถึง บรรจุภัณฑ์ไม้ไผ่ สัมผัสอาหาร
กลุ่มตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ไม้ไผ่ที่นํามาใช้ทดสอบสารหนูประเภทวัสดุสัมผัสอาหาร หมายถึง การทดสอบด้วยเครื่องมือ
inductively couple plasma-optical emission spectrometer สารหนู (As), มก./ล.หมายเลขปฏิ บั ติ ก าร L60/02310.1
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มประชาการและกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีธรรมชาติของไม้ไผ่
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคประกอบด้วย เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย
จากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
2 คน
2 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสีธรรมชาติ
1 คน
กลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
2 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
2 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสีธรรมชาติ
1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ทดสอบความปลอดภั ย ของไม้ ไ ผ่ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น วั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร โดยเครื่ อ งมื อ Inductively couple
plasma-optical emission spectrometer
เครื่องมือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีธรรมชาติของไม้ไผ่โดยใช้แบบสอบถาม
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การดําเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
การทําสีกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร โดยนําวัสดุ ฝาง ชา และ กาแฟ ปริมาณนํา
หนัก 50 กรัม ผสมน้ําต้มสุก 100 องศาเซลเซียส ต่อปริมาณน้ํา 5 ลิตร แช่ไม้ไผ่ทิ้งไว้เป็นเวลา 4 วัน เพื่อให้เกิดสีผลิตภัณฑ์จัก
สาน
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การทําสีไม้ไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

สี
ฝาง

C = 23
M = 76
Y = 99
K = 12
ชา

C = 26
M = 45
Y = 90
K=5
กาแฟ

C = 31
M = 58
Y = 99
K = 16

ผลการทดสอบสารหนู
สารหนู (As), มก./ล.
หมายเลขปฏิบัติการ L60/02310.1
Fang
ไม่พบ
ขีดจํากัดการตรวจหา 0.004

สารหนู (As), มก./ล.
หมายเลขปฏิบัติการ L60/02310.2
Coffee
ไม่พบ
ขีดจํากัดการตรวจหา 0.004

สารหนู (As), มก./ล.
หมายเลขปฏิบัติการ L60/02310.3
Tea
ไม่พบ
ขีดจํากัดการตรวจหา 0.004

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การทําสีไม้ไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหารพบว่า การทําสีจากฝาง กับผลิตภัณฑ์จักสานไม่
ไผ่เกิดสี C = 23 M = 76 Y = 99 และ K = 12 ผลการทดสอบหาสารหนูพบว่า ไม่พบสารหนู
การทําสีจาก ชา กับผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่เกิดสี C = 26 M = 45 Y = 90 K = 5 ผลการทดสอบหาสารหนูพบว่า ไม่พบสารหนู
การทําสีจาก กาแฟ กับผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่เกิดสี C = 31 M = 58 Y = 99 K = 16 ผลการทดสอบหาสารหนูพบว่า ไม่พบสาร
หนู
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีฝาง กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (N=5)
ข้อคําถาม
1
2
3
4

คําถามแบบที่ 4 (สีฝาง)
สีเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทย
สีให้ความรู้สึกปลอดภัย
สีมีความสวยงาม
สีสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ
ผลรวม

X

4.00
3.60
4.40
3.60
3.90

S.D.
0.71
0.89
0.89
1.14
0.91

ความหมาย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีฝางกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร พบว่า สีเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยมีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมมาก สีให้
ความรู้สึกปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 3.60 มีความเหมาะสมมาก สีมีความสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.40 เหมาะสมมาก สีสื่อถึงความเป็น
ธรรมชาติ 3.60 มีความเหมาะสมมาก สรุปผลรวมแบบสีฝางพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.90 มีความเหมาะสมมาก
ตาราง 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีชา กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (N=5)
ข้อคําถาม
1
2
3
4

คําถามแบบที่ 3 (สีชา)
สีเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทย
สีให้ความรู้สึกปลอดภัย
สีมีความสวยงาม
สีสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ
ผลรวม

X

4.60
4.80
4.60
4.80
4.70

S.D.
0.89
0.45
0.89
0.45
0.66

ความหมาย
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

จากตารางผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีชา กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร พบว่า สีเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยมีค่าเฉลี่ย 4.60 มีความเหมาะสมมากที่สุด สี
ให้ความรู้สึกปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 4.80 มีความเหมาะสมมากที่สุด สีมีความสวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.60 เหมาะสมมากที่สุด สีสื่อถึง
ความเป็นธรรมชาติ 4.80 มีความเหมาะสมมากที่สุด สรุปผลรวมแบบสีชาพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.70 มีความเหมาะสมมากที่สุด
ตาราง 4 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีกาแฟ กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (N=5)
ข้อคําถาม
1
2
3
4

คําถามแบบที่ 2 (กาแฟ)
สีเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทย
สีให้ความรู้สึกปลอดภัย
สีมีความสวยงาม
สีสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ
ผลรวม

X

4.40
4.00
4.40
4.20
4.25

S.D.
0.55
0.00
0.89
1.10
0.72

ความหมาย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีกาแฟ กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร พบว่า สีเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยมีค่าเฉลี่ย 4.40 มีความเหมาะสมมาก สีให้
ความรู้สึกปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเหมาะสมมาก สีมีความสวยงามมีค่าเฉลี่ย 3.40 เหมาะสมมาก สีสื่อถึงความเป็น
ธรรมชาติ 4.20 มีความเหมาะสมมาก สรุปผลรวมแบบสีกาแฟพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.25 มีความเหมาะสมมาก
ตาราง 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (N=5)
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ตาราง 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วั
สดุสัมผัสอาหาร
ข้อคําถาม
สีฝาง กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์
วัสดุสัมผัสอาหาร
สีชา กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุ
สัมผัสอาหาร
สีกาแฟ กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์
วัสดุสัมผัสอาหาร

X

3.90

S.D.
0.91

ความหมาย
เหมาะสมมาก

4.70

0.66

เหมาะสมมากที่สุด

4.25

0.75

เหมาะสมมาก

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร พบว่า สีฝางกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.90
มีความเหมาะสมมาก สีช ากั บ ผลิตภัณ ฑ์จัก สานไม้ไ ผ่เพื่อใช้ อ อกแบบบรรจุภัณ ฑ์วั ส ดุสั มผัส อาหารมีค่ า เฉลี่ย 4.70 มีค วาม
เหมาะสมมากที่สุด สีกาแฟกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไ ผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณ ฑ์วัสดุสัมผัส อาหารมีค่า เฉลี่ย 4.25 มีความ
เหมาะสมมาก

อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจัยการพัฒนาสีผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารโดยแบ่งเป็น วัตถุประสงค์
เพื่อทําสีธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร ผลการทําสีไม้ไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร
พบว่า การทําสีจากฝาง กับผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่เกิดสี C = 23 M = 76 Y = 99 และ K = 12 ผลการทดสอบหาสารหนูพบว่า
ไม่พบสารหนู การทําสีจาก ชา กับผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่เกิดสี C = 26 M = 45 Y = 90 K = 5 ผลการทดสอบหาสารหนูพบว่า
ไม่พบสารหนู การทําสีจาก กาแฟ กับผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่เกิดสี C = 31 M = 58 Y = 99 K = 16 ผลการทดสอบหาสารหนู
พบว่า ไม่พบสารหนู ผลการตรวจสอบจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้น การนําไม้ไผ่ในพื้นถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นถิ่นซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ศักดิ์ชาย สิกขา และคณะ (2558 หน้า 115) งานหัตถกรรมไม้ไผ่เป็นงานที่มีความจําเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันไม้ไผ่เป็น
วัสดุท้องถิ่นที่มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตการนํามาใช้ประโยชน์
ผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการทําสีกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร
พบว่า สีฝางกับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารมีความเหมาะสมมาก สีกาแฟกับผลิตภัณฑ์จัก
สานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารมีความเหมาะสมมาก สีชากับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารมีความเหมาะสมมากที่สุด การเลือกใช้สีธรรมชาตินํามาออกแบบผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัยการพัฒนาสีผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
ทําสีธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร และศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการ
ทําสีธรรมชาติของไม้ไผ่
1.การทดสอบความปลอดภัยของไม้ไ ผ่เพื่อใช้เป็น วัส ดุสั มผัสอาหารสําหรับนําไปพัฒนาออกแบบบรรจุภั ณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่น ควรจะทดสอบความปลอดภัยของสารประเภทอื่นซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
2. การทําสีไม้ไผ่จากสีธรรมชาตินอกจากการนําสี ฝาง ชา และ กาแฟ สามารถนําพืชชนิดอื่นที่ทําให้เกิดสีมาประยุกต์
เพื่อสร้างความหลากหลายของสีได้
3. ควรนําผลที่ได้จากการทดลองการทําสีธรรมชาติ การทดสอบความปลอดภัยจากสารหนูนําไปออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นที่เน้นความปลอดภัยต่อสุขภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมาของสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) เพื่อออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สามารถสะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางการศึกษาหารูปแบบของการออกแบบสัญลักษณ์
ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก เพื่อที่จะได้ข้อมูลทางด้านเชื้อชาติ วิถีการดําเนินชีวิต อาชีพ ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาชาวบ้านจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
เพื่อประเมินประสิทธิผลของงานออกแบบ ในแง่ของการออกแบบและการใช้งานหาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลสําหรับการอ้างอิงให้แก่ผู้ที่สนใจการออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ชุดระบบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1) สัญลักษณ์
ประดับตกแต่งและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2) สัญลักษณ์ป้ายโฆษณา 3) สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 4) ตราสัญลักษณ์ และ 5) ผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคล้องกลมกลืนและสื่อความหมายที่ง่ายแก่ผู้ใช้งาน ผลงานการวิจัยสามารถสรุปออกมาเป็น
ผลงานออกแบบประกอบด้วยตัวอักษร รูปร่างรูปทรง การใช้สี ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์และงานโฆษณาประชาสัมพัมธ์ ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมได้อย่างหน้าพึงพอใจ
คําสําคัญ : สัญลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมมุสลิม

ABSTRACT
This study aims to: 1) explore and analyze an origin of the Muslim cultural Symbolic in the three
Southern Border Provinces; and 2) create the meaningful signs to promote the positive image of the three
southern provinces. The guide to this study conducting an in-depth interview with the participants who
Symbolic, the cultural and design specialists, the professionals in the related fields, and the villagers within
the three Southern Border Provinces (Pattani, Yala, and Narathiwat) in order to collect data on their race,
lifestyle, occupation, art and culture, and local wisdom. This data was purposively used to confirm the
effectiveness of the signs regarding design and functionality in which comments and suggestions were
granted for further development and kept as the reference for those who are interested in the cultural
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Symbolic design that represents the Muslim culture in the three Southern Border Provinces. Namely, this
study finally proposes a set of the cultural tourism signs: 1) decorative sign and printed media; 2)
advertisement sign; 3) packaging; 4) logo; and 5) consumer products that were designed to be attractive and
applicable for the locations and simply understandable for the tourists. In conclusion, this study suggests
that the designing of the Symbolic consists of fonts, shape, color, sample of printed media and
advertisement, and product and package
Keywords : Symbolic Identity Muslim Culture

บทนํา
สามจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งรวมศิลป วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย
หลายเชื้อสายเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น คนจีน คนมุสลิม และคนไทย ความแตกต่างของหลายวัฒ นธรรมหลอมรวมเป็ นหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คนภายนอกยังไม่เคยมาสัมผัส ความเป็นกันเองของประชาชนในท้องถิ่น
การต้อนรับด้วยมิตรไมตรี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสินค้าของที่ระลึกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และอํานวยความสะดวกในการออกแบบ
สัญลักษณ์ โดยจัดเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้นอกเหนือไปจากการใช้คําขวัญประจําจังหวัดเพียงอย่างเดียวและ
จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักท้องเที่ยวเกิดความมีส่วนร่วม และได้ความรู้ในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การออกแบบสัญลักษณ์ที่
สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมเป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายความสําคัญของสถานที่แต่ละแห่ง ช่วยนําทางในการเดินทางท่องเที่ยว สร้าง
บรรยากาศและส่งเสริมเอกลักษณ์ ท างกายภาพในสถานที่นั้น ๆ ด้วยปัญ หาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในการศึกษาการ
ออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ ด้านวัสดุและรูปแบบ
ของการนํ าไปใช้งาน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบริเวณจุดติดตั้งไม่
เหมาะสมกับทัศนียภาพรอบบริเวณ วัสดุที่นํามาใช้ในสถานที่บางแห่งเกิดการเลือนลาง จากการติดตั้งกลางแจ้ง ทําให้นักท่องเที่ยว
ไม่ได้รับความสะดวกในการรับข้อมูล สัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สิ่งนี้จึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก่ไข เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวและกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว
(ประสิทธิ์ รัตนมณี และคณะ. 2550)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมาสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม และสะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบสัญ ลักษณ์ ที่สะท้ อนวัฒ นธรรมมุสลิม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และสินค้าของที่ระลึกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าของที่ระลึก ให้เหมาะสมตาม
ลัก ษณะเพื่ อสามารถสื่อสารกับ นัก ท่ องเที่ยวได้มากที่ สุด ในขณะเดี ยวกัน ก็ส ะท้ อนเอกลัก ษณ์ และแสดงถึงคุณ ค่าที่ ส ะท้อ น
วัฒนธรรมมุสลิม เป็นการรวบรวมข้อมูลก่อนนํามาสร้างสรรค์และออกแบบ โดยผู้วิจัยสื่อความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างเป็นระบบ อันมีเนื้อหาและขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้ (วิศิลป์ แซ่เตีย. 2545)
1 การสร้างเครื่องมือวิจัย
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
1.3 ทํางานออกแบบ
1.4 การประเมินผลงานออกแบบ
1.5 กลุ่มผู้ประเมินผลงานออกแบบ
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1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
1.1.1. ศึกษาเอกลักษณ์ของสัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุสลิม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทํา
การออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
1.1.2 ศึกษาการออกแบบระบบสัญลักษณ์โดยที่มาของข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสะท้อนวัฒนธรรมมุสลิม สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โดยการศึกษาข้อมูลเชิงลักษณะ ที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลข แต่เป็นการสังเกตที่เป็นในรูปบรรยายเป็นเรื่องของความรู้ความ
เข้าใจ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลมาจากแหล่งทุติยภูมิ คือ ใช้วิธีสรุปข้อมูล ภาคเอกสารจาการดําเนินงานวิจัย
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
เป็นการรวบรวม ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงความต้องการที่แท้จริง รวมถึงการใช้งานของรูปแบบกราฟิกสิ่งแวดล้อม
ประเภทสัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุสลิม กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักออกแบบนักวิชาการและผู้ที่มีความรู้ด้าน
วัฒนธรรมมุสลิม อีกทั้งปรึกษาในด้านการออกแบบกราฟิกจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประสิทธิ์ รัตนมณี และคณะ. 2550)
1.2.1 การใช้แบบสอบถามและแบบตรวจสอบ วิธีการใช้แบบสอบถามและแบบตรวจสอบข้อดี คือ สามารถทําให้ผู้วิจัยได้รับ
ข้อมูลจากบุคคลหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะตอบไม่ตรงกับความจริง เนื่องจากมี
หลักการตั้งคําถามมีฐานจากปรัชญาในคําถาม
1.2.2 การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นจากความคิดเห็น นํามาพิจารณาและเป็นแนวทางในการออกแบบให้เหมาะสม
และสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ สัมภาษณ์ในด้านความรู้เกี่ยวกับประวัติเชิงวัฒนธรรมมุสลิม ในภาพรวมของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดและสัมภาษณ์ในด้านความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบเชิงวัฒนธรรมมุสลิม ประเภทป้าย
สัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยวแสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุสลิม เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3 การออกแบบ
1.3.1 ขั้นวางแผนการออกแบบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
1.3.2 ขั้นเตรียมการออกแบบ นําข้อมูลที่รวบรวมมาดําเนินการหารูปแบบที่เหมาะสมด้วยการสร้างแบบร่าง และศึกษา
รายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ในการออกแบบ ขั้นการออกแบบนําแบบร่างที่ได้มาผลิตจริงด้วย
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมต่าง ๆ ด้านการออกแบบในเชิงสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล รวมผลงาน
เอกสารและบันทึก จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลการวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งเครื่องมือใช้ในการวิจัยออกได้ 2 ส่วน ดังนี้
1. เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์ เป็น การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกราฟิกที่แสดงสัญลักษณ์ให้กับสถานที่ทอ่ งเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.ผลงานออกแบบกราฟิกที่แสดงสัญลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 1 ชุด (วิศิลป์ แซ่เตีย. 2545)
2.1 สัญลักษณ์ประดับตกแต่งและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2.2 สัญลักษณ์ป้ายโฆษณา
2.3 สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์
2.4 ตราสัญลักษณ์
2.5 ผลิตภัณฑ์ของใช้
โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคล้องกลมกลืนและสื่อความหมายเป็นที่ง่ายแก่ผู้ใช้งาน
1.3.3 เครื่องมือในการประเมินงาน การออกแบบกราฟิกสําหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิงวัฒนธรรมมุสลิม 1 ชุด และ
แบบประเมินผลงานกราฟิกที่แสดงสัญลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิงวัฒนธรรมมุสลิม 1 ชุด
1.3.4 การประเมินผลงานออกแบบ
การนําเสนอผลงานออกแบบได้แก่ ชุดระบบสัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุสลิม สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่ออภิปราย วิเคราะห์และสรุปผล
1.3.5 กลุ่มผู้ประเมินผลงานออกแบบ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและด้านการออกแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 คน
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1.3.6 กลุ่มประชากร
กลุ่มบุคคลทั่วไปในจังหวัดมหาสารคามที่รู้จัก 3 จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 100 คน
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล (ก่อนการออกแบบ)
1.1 สรุปผลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาอัตลักษณ์ของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรที่หน้าสนใจและมีการเปรียนแปลงไปอย่างไร โดยวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1.1 ตราประจําจังหวัด
1.1.2 คําขวัญประจําจังหวัด
1.1.3 ต้นไม้ประจําจังหวัด
1.1.4 เชื้อชาติ
1.1.5 วิถีการดําเนินชีวิต
1.1.6 อาชีพ
1.1.7 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1.1.8 ศิลปะการแสดง
1.1.9 ประเพณี
1.1.10 วัฒนธรรม
1.1.11 เทศกาลต่างๆ
1.1.12 โบราณสถาน โบราณวัตถุ
1.1.13 ของดีประจําอําเภอ
ตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะห์การออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อทําการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สําหรับจังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด

มัสยิดกรือเซะ
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สถานที่
เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200
ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐาน
ได้ ว่ า เป็ น ศาสนสถานที่ ส ร้ า ง
ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วม
สมัยอยุธยา มัส ยิดกรือเซะ มี
ชื่ อ เ รี ย ก อี ก อ ย่ า ง ห นึ่ ง
ว่ า มั ส ยิ ด ปิ ตู ก รื อ บั น ชื่ อ นี้
เรี ย กตามรู ป ทรงของประตู
มัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้ง
แหลมแบบกอธิคของชาวยุโรป
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ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะห์การออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อทําการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สําหรับจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด

การแข่งขันนกเขาชวา

สถานที่
ยะลาเป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาคใต้
ตอนล่างที่นิ ยมเสียงของนกเขาและ
ยังเชื่อว่า นกเขาเป็น สัตว์มงคลที่จ ะ
นํ า โชคลาภมาให้ แ ก่ ผู้ เป็ น เจ้ า ของ
โดยเฉพาะหากเป็นนกเขาที่มีลักษณะ
ถู ก ต้ อ งตามตํ า รา ด้ ว ยเหตุ นี้ ท าง
เทศบาลเมื อ งยะลาร่ ว มกั บ ชมรมผู้
เลี้ยงนกเขาชวาจังหวัดยะลา จึงจัดให้
มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์
อาเซี่ยน ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทย
เมื่ อ ปี 2529 ต่ อ มาได้ จั ด เป็ น งาน
เทศกาลประจําปีของจังหวัดยะลา ณ
บ ริ เว ณ ส น า ม ส ว น ข วั ญ เมื อ ง
กํ า หนดการจั ด งานคื อ วั น เสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือนมีนาคม ทุกปี
ผลปรากฏเป็ น ที่ นิ ย มของผู้ ที่ เลี้ ย ง
นกเขาจากทั่ ว ภู มิ ภ าคของประเทศ
ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย

ตาราง 3 สรุปผลการวิเคราะห์การออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อทําการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สําหรับจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด
สถานที่
เรือกอและ ภาษาพื้นเมือง
เรียก เรือโยกอง เป็น
เรือประมงหาปลาของ
ชาวประมงภาคใต้ของไทย
โดยเฉพาะ จังหวัดนราธิวาส
ทั้งได้ใช้เรือนี้เป็นเรือแข่งขัน
มาแต่โบราณ และได้หยุดไป
จนกระทั่ง พ.ศ. 2518
จังหวัดนราธิวาสจึงได้ฟื้นฟู
ประเพณีแข่งเรือกอและขึ้น
ใหม่อีกครั้ง
การแข่งเรือกอและเมื่อ พ.ศ.
2518 ประกอบพระราช
กรณียกิจทั่วจังหวัดภาคใต้
การแข่งขันเรือกอและ
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ส่วนที่ 4.2 ผลงานการออกแบบ ผลงานการออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาพใต้
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 คน สามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
1) ผลการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณ วุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 คน ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าผลงานออกแบบสัญลักษณ์มีรูปแบบที่น่าสนใจและเหมาะสมง่ายต่อการสื่อความหมาย โดยส่วนใหญ่ให้
เหตุผลในเรื่องขององค์ประกอบของสัญลักษณ์ รูปแบบมีความต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงกัน ทําให้ดูเป็นกลุ่มเดียวกัน
2) ลักษณะของภาพที่สะท้อน อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
รูปแบบสัญลักษณ์โดยรวม ง่ายต่อการสื่อความหมายและความเข้าใจสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สัญลักษณ์
ภาพมีการแบ่งกลุ่มสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นหมวดหมู่ ดูแล้วเข้าใจง่าย ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
3) ลักษณะรูปทรง ในเรื่องของวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ควรทําจากเหล็กเพราะมีความแข็งแรง ทนทาน
ส่วนสัญลักษณ์แนะนําให้ทําจากแผ่นพลาสติก เพราะมีน้ําหนักเบาขึ้นรูปทรงง่ายและได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรทําป้ายที่มี
ลักษณะแขวนเพิ่ม การใช้สีของสัญลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้เลือกใช้สีเทา สีดํา สีเขียว เพราะจะสื่อถึงวัฒนธรรมมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้สีโทนร้อนในบางจุดเพื่อเพิ่มจุดเด่นในชิ้นงานและเกิดจุดสนใจในการมอง

ภาพ 1 จากซ้ายไปขวาแสดงการคัดเลือกสีอัตลักษณ์ประจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส
การออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

แสดงสัญลักษณ์ประจําสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) สัญลักษณ์จังหวัดปัตตานี คือ บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยนํ้าตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด
2) สัญลักษณ์จังหวัดยะลา คือ ยะลาใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
3) สัญลักษณ์จังหวัดนราธิวาส คือ ทักษิณราชตํา หนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกอง
หอมหวาน
ภาพ 2 จากซ้ายไปขวาแสดงการคัดเลือกสีอัตลักษณ์ประจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส การออกแบบ
สัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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3.1.5 แนวคิดในการออกแบบ
การออกแบบ ใช้หลักการทั่วไปที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบ (สืบศิริ แซ่ลี้. พื้นฐานการออแบบ. 2554)
1) รูป ร่างและรูป ทรง มีแนวคิดในการออกแบบได้ชัดเจนและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีค วามแข็งแรงของโครงสร้างซึ่ง
สอดคล้องกับรูปแบบที่ออกแบบไว้
2) สีสัน ใช้สีของวัสดุแบบเดิม หรือสีที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัสดุและใช้สีสังเคราะห์หรือสารเคลือบเงาตกแต่ง
3) ลวดลาย เกิดขึ้นมาจากพื้นผิวของวัสดุ หรือการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์จะเป็น
ประเภทใด
4) เสนอแนวคิดผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์พื้นถิ่นและรูปแบบร่วมสมัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
5) เสนอแนวคิดการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เช่น การนําสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วไปใน
ท้องถิ่น นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือการใช้วัสดุทดแทน
6) ประโยชน์ใช้สอย การออกแบบคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยในผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภท เช่น แข็งแรง ปลอดภัย ใช้งานได้
จริง สะดวกสบายในการใช้ และบํารุงรักษาได้ง่าย

ภาพ 3 จากซ้ายไปขวาแสดงการออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับโลโก้

ภาพ 4 จากซ้ายไปขวาแสดงการใช้งานสื่อมัลติมีเดียกับโลโก้หลัก และแสดงการใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์กับโลโก้หลัก
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3.1.6 ประเมินผล (หลักการออกแบบ)
การประเมินผลงานการออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 3 ท่าน
ผลการวิจัยได้แก่ตารางที่ 1-2
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนการประเมินป้ายสัญลักษณ์ต้นแบบ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.51 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.51 – 4.50
เห็นด้วยมาก
2.51 – 3.50
เห็นด้วยปานกลาง
1.51 – 2.50
เห็นด้วยน้อย
0.00 – 1.50
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตาราง 1 สรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 คน ที่ประเมินแบบชุดระบบป้ายสัญลักษณ์
แสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส
สัญลักษณ์
ปัตตานี

สัญลักษณ์
ยะลา

สัญลักษณ์
นราธิวาส

X

S.D.

X

X

1. ด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรง

4.58

0.14 4.85

0.30 4.10

0.30

2. ด้านการออกแบบกราฟิก

4.53

0.12 4.16

0.38 4.90

0.30

3. ด้านความคิดสร้างสรรค์

4.50

0.25 4.18

0.57 3.86

0.36

4. ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัด

4.44

0.19 4.44

0.39 4.71

0.46

5. ด้านความสวยงาม

4.44

0.25 4.33

0.31 4.43

0.51

สรุปความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 4.52
รวมทุกด้านเท่ากับ

0.25 4.39

0.39 4.40

0.39

รายการประเมิน

S.D.

S.D.

จากตารางที่ 1 สรุปผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน 5 ด้าน ระบบป้ายสัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ของภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ที่แสดงอัตลักษณ์ประจําจัง จํานวน 4 แบบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 คน ดังนี้
1) พัทลุงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมากที่สุด
2) นราธิวาสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมาก
3) ปัตตานีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมาก
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป จํานวน 100 คน ที่ประเมินแบบชุดระบบป้าย
สัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
S.D.
1. ด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรง

4.32

0.28

มาก

2. ด้านการออกแบบกราฟิก

4.40

0.00

มาก

3. ด้านความคิดสร้างสรรค์

4.68

0.28

มากที่สุด

4. ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัด

4.48

0.18

มาก

5. ด้านความสวยงาม

4.38

0.13

มาก

สรุปความพึงพอใจต่อผู้ที่สนใจ
โดยรวมทุกด้านเท่าเท่ากับ

4.45

0.41

มาก

จากตารางที่ 2 สรุปผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน 5 ด้าน แบบชุดระบบป้ายสัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
1) ด้านการออกแบบรูปร่างรูปทรงมีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
2) ด้านการออกแบบกราฟิกมีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
3) ด้านความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
4) ด้านอัตลักษณ์ประจําหวัดค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
5) ด้านความสวยงามค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
ทําการศึกษาประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัญลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มตัวอย่าง เป็นชาวมุสลิมที่รู้จัก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 7 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในสามชายแดนใต้ จํานวน 3 คน จากนั้นจึงนําผลงานจากการสัมภาษณ์มาทําการสรุป
หาแนวทางในการออกแบบ และหลังจากการออกแบบแล้วนําเสนอผลงานออกแบบได้แก่ สัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สําหรับ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส 1 ชุด สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อสร้าง
แนวทางในการออกแบบ
ผลงานการวิจัยสามารถสรุปออกมาเป็นผลงานออกแบบประกอบด้วยตัวอักษร รูปร่างรูปทรง การใช้สี ตัวอย่างสื่อ
สิ่งพิมพ์และงานโฆษณาประชาสัมพัมธ์ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ
การออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี
ยะลาและนราธิวาส ต้องมีการศึกษารวบรวมข้อมูลถึงความเป็นมาของรูปแบบและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในอดีตของมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนได้ เพื่อให้ได้มาของข้อมูลในพื้นที่เพื่อนํามาใช้เป็นกรอบใหญ่ไว้สําหรับครอบครุมงานออกแบบ โดยสามารถ
รวมเป็นชุดเดียวกัน สิ่งที่นํามาใช้เป็นไปได้หลายแนวทาง เช่น การใช้โครงสี การใช้สัญลักษณ์ลายเส้น การใช้ลักษณะตัวอักษร
จากนั้นให้หาข้อมูลส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เลือกเอาจุดเด่นที่เป็นที่ยอมรับมาใช้ เช่นข้อมูลจากตราประจําจังหวัด
คําขวัญ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ทรัพยากรที่มีค่าทางธรรมชาติ หรือแม้แต่ข้อมูลที่เป็นรูปแบบนามธรรมและความรู้สึก
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ทั้งหมดใช้เป็นเนื้อหาในการออกแบบได้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้สามารถเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาในรายละเอียดของ
โจทย์ในหัวข้องานวิจัยและผลที่ออกมาเป็นวิธีการในการออกแบบที่สามารถนําไปใช้ในการออกแบบได้จริง แต่ก็ไม่ได้ยืนยันต่อ
ผลงานออกแบบขั้นสุดท้ายว่าจะต้องเป็นดังที่แสดงไว้เสมอ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าศิลปวัฒนธรรมของมุสลิมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นั้นมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งหลากหลายและซับซ้อน แต่ก็ล้วนแล้วน่าสนใจ แต่เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องที่มี
ความอ่อนไหวต่อสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้ข้อมูลบางส่วนที่อาจเป็นประโยชน์หรือมีความสําคัญมีความ
ยากลําบากในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การศึกษาด้านการออกแบบสัญ ลักษณ์ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย หลักการ
ออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ และเอกลักษณ์ท้อนถิ่นนั้น ๆ มีความสําคัญในการออกแบบโดยมีความสําคัญ ตามแต่ประสบการณ์
ของตัวเอง และยังต้องสร้างสมให้มาก เพื่อเป็นรากฐานในการออกแบบ

การอภิปรายผล
แนวทางการศึกษาหารูปแบบของการออกแบบสัญ ลักษณ์ ที่สะท้อนวัฒ นธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อที่จะได้ข้อมูลทางด้านเชื้อชาติ วิถี
การดําเนินชีวิต อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านจากกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและด้านการออกแบบ
จํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เพื่อประเมินประสิทธิผลของงานออกแบบ ในแง่ของการ
ออกแบบและการใช้งานหาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลสําหรับการอ้างอิงให้แก่
ผู้ที่สนใจการออกแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ ชุดระบบ
ป้ายสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
1) สัญลักษณ์ประดับตกแต่งและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2) สัญลักษณ์ป้ายโฆษณา
3) สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์
4) ตราสัญลักษณ์
5) ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่าง ๆ โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคล้องกลมกลืนและสื่อความหมายที่ง่ายแก่ผู้ใช้งาน

ภาพ5 แบบป้ายบอกทางประจําจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวคิดไปมาจากศิลปะการแสดงหนังตะลุง
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ภาพ 6 แบบประตูประจําจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวคิดไปมาจากศิลปะการแสดงหนังตะลุง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทสมุนไพร เนื่องจากแม้จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาในกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วแต่บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์และหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์2) เพื่อหาแนวทางในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และทําการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ่อลอย3) เพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพ่อลอยของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นวิธีการจัดการสนทนากลุ่ม ที่ประกอบไปด้วยนักออกแบบ ชุมชน และนักการตลาดเพื่อหา
แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง ผลการศึกษาพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์นั้นควรเป็นถุงพลาสติกที่สามารถปิดได้สนิทเพื่อปกป้องสินค้าจากสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดความ
เสียหายได้ และควรมีการปิดกราฟิกเพียงด้านเดียวตามความเหมาะสมของต้นทุนการผลิต และจึงทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ด้วยการจัดการสนทนากลุ่ม และนําบรรจุภัณฑ์ประเมินความพึงพอใจของผู้ซื้อ พบว่าผู้ซื้อมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.32 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.52 ด้านปกป้องสินค้ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.13 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.52 ด้านอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.43โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48 และด้านส่งเสริมการจัดจําหน่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.44โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54
คําสําคัญ : ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ สมุนไพร

ABSTRACT
This research is an herbal food packaging research. Even though nowadays the development of product
to enhance the quality of product is important, but the development of packaging is important too because
packaging is added value to the product. The purposes of this research are 1 ) To study types of products and
choose product for to design the package 2) To find the ways to design the product’s package and produce Por
Loy (brand’s name) herbal’s product packaging model 3) To evaluate the Por Loyherbal’s customer’s satisfaction
by using Focus Group Discussion method to find the way to design the package that can really added value of
the product. In the result, the package that is suitably to use with this product is plastic bag which can closed
tightly to protect the product from humidity environment that can cause of the product damage and should stick
the graphic only one side according to product cost. This research found that the overall customer’s satisfaction
is in high level with an average of 4.32 and S.D. of 0.52, in product’s protecting is in high level with an average of
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4.13 and S.D. of 0.52, in facilitate is in high level with an average of 4.43 and S.D. of 0.48and in Promoting the
distribution is in high level with an average of 4.44 and S.D. of 0.54
Keyword: Design, Packaging, Herbal

บทนํา
กลุ่มสมุนไพรพ่อลอย ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีการผลิตสมุนไพรทั้งในรูปแบบลูกประคบ และสมุนไพร
อบแห้งเพื่อต้มรับประทาน โดยสมุนไพรพ่อลอยนั้นมีการพัฒนากระบวนการผลิต จนผ่านมาตรฐานการตรวจเชื้อราจากสูตรส่งเสริม
และตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งนั้นมักเกิดเชื้อราได้ง่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานจึงเป็นสิ่งสําคัญ
แม้ทางกลุ่มสมุนไพรพ่อลอยจะมีการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแล้ว แต่ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่
ส่งผลต่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปแบบการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นไปในรูปแบบการวางโชว์ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เปิดทําให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับความชื้นในอากาศโดยตรง จึงทําให้แม้จะมีการอบแห้ง
สนิทแล้วก็ยังคงสามารถเกิดเชื้อราขึ้นมาได้อีกครั้ง เมื่อทําการหีบห่อเป็นเพียงการบรรจุด้วยถุงพลาสติกและใส่แผ่นพับผลิตภัณฑ์ไว้
ภายในซึ่งทําให้สารเคมีจากการพิมพ์แผ่นพับสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่มีการบอกรายละเอียดผู้ผลิตภัณฑ์และไม่มีสถานที่ขายที่
แน่นอนจึงเป็นการยากที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกทั้งสมุนไพรพ่อลอยมีการจัดทําตราสินค้าหากแต่กับไม่มีการใช้
ตราสินค้าเพื่อสร้างความจดจําสะท้อนให้เห็นว่าแม้ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพแล้ว แต่บรรจุภัณฑ์ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไป
กับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งบรรจุภัณฑ์อาหารจะมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยรักษาคุณภาพ
อาหารซึ่งอาจทําให้เปลี่ยนแปลงไปโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์อาหารคือการยืดอายุการเก็บของ
อาหารให้ยาวนานขึ้ น และสามารถรั ก ษาคุ ณภาพของอาหารให้คงอยู่ จนกระทั่งบริ โภคหมด (สุ นิ ษา มรรคเจริ ญ, 2553) อี กทั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ จะประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในตลาดนั้นต้องอยู่ที่ขั้นตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
แต่บรรจุภัณฑ์เป็นโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาดซึ่งเป็นสัจธรรมที่ว่าบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าแต่
สามารถเพิ่มคุณค่าของสินค้าได้ (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2548)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจั ยจึงทําการพั ฒนาบรรจุ ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรพ่อ ลอยที่มีหน้าในการปกป้ องคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และนําตราสินค้าที่มีอยู่เดิมมาผสมผสานกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างการจดจําและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์และหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อหาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และทําการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ่อลอย
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ่อลอยของผู้บริโภค

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่สนใจสินค้าประเภทสมุนไพร
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่สนใจสินค้าประเภทสมุนไพรในภาคอีสาน จํานวน 100 คน วิธีการเลือกตัวอย่าง โดยสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ทําการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งประกอบไปด้วยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์2 ท่าน นักการตลาด 2
ท่าน ผู้ผลิต 2 ท่าน และ ผู้บริโภค 2 ท่าน เพื่อทําการศึกษาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมที่จะทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2 นักออกแบบสร้างภาพปัจจัยทางด้านการออกแบบ เพื่อทําการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 8
ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนักการตลาด2 ท่านผู้ผลิต 2 ท่าน และผู้บริโภค 2 ท่าน ทําการคัดเลือกปัจจัยทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และเสนอแนะแนวทางเพื่อนําผลมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 นักออกแบบสรุปผลแล้วนําแนวทางที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาทําการออกแบบแบบร่างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
(Sketch Design)
ขั้นตอนที่ 4 ทําการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ท่าน
นักการตลาด 2 ท่าน ผู้ผลิต 2 ท่าน และ ผู้บริโภค 2 ท่าน ทําการคัดเลือกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (Sketch Design)
ขั้นตอนที่ 5 ทําการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินคุณภาพบรรจุภัณฑ์ต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน (นักการตลาด 2 ท่าน ผู้ผลิต 1 ท่าน และ
ผู้บริโภค 2 ท่าน) และปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 7 ผลิตบรรจุภัณฑ์สมุนไพรขุนพลจีน
ขั้นตอนที่ 8 ลงพื้นที่เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์และหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์และหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นดําเนินการโดยการจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ท่าน นักการตลาด 2 ท่าน ผู้ผลิต 2 ท่าน
และ ผู้บริโภค 2 ท่าน ได้ทําการคัดแยกผลิตภัณฑ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรสด, ผลิตภัณฑ์ประเภท
น้ํามัน และสมุนไพรอบแห้ง นักการตลาดทําการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รวมกับผู้ผลิตและผู้บริโภค พบว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดจําหน่าย ส่วน
ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง โดยมีการจัดจําหน่ายแบบแบ่งขายตามแต่ละประเภทของสมุนไพร แต่ทางผู้ผลิตได้มีการพัฒนา
จัดจําหน่ายสมุนไพรอบแห้งโดยตั้งชื่อว่า “ขุนพลจีน” โดยเป็นการคัดเลือกสมุนไพรแต่ละชนิดและสัดส่วนจากผู้ผลิตเอง นักการตลาด
จึงเห็นว่าสมุนไพรอบแห้ง “ขุนพลจีน”เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอีกทั้งไม่ซ้ํากับผู้ผลิตราย
อื่นๆ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นจากกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งด้วยกัน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรอบแห้ง “ขุนพลจีน” โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง “ขุนพลจีน” โดยมีการคํานวณส่วนประกอบตามน้ําหนัก
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งน้ําหนักสุทธิในการทําบรรจุภัณฑ์ คือ 200 กรัม ประกอบไปด้วย ม้ากระทืบโรง 50 เปอร์เซ็นต์ ฝาง 10 เปอร์เซ็นต์
กําลังเสือโคร่ง 10 เปอร์เซ็นต์ เถาวัลย์เปรียง 10 เปอร์เซ็นต์ กําแพงเจ็ดชั้น 10 เปอร์เซ็นต์ และส่วนประกอบอื่น ๆ อีก 10 เปอร์เซ็นต์
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ภาพ 1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์
และหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และทําการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ่อลอย
ในการหาแนวทางในการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละทํ า การผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรพ่ อ ลอยนั้ น นั ก
ออกแบบสร้างภาพปัจจัยทางด้านการออกแบบ เพื่อทําการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ท่าน นักการตลาด 2 ท่าน ผู้ผลิต 2 ท่าน และผู้บริโภค 2 ท่าน ได้เห็นภาพปัจจัยต่าง ๆ และทําการระดม
ความคิดร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเริ่มจากโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์จนถึงกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ภาพ 2 ขั้นตอนจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพื่อหาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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จากการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการออกแบบได้แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ควร
บรรจุในถุงพลาสติกที่มีการปิดผนึกที่ป้องกันอากาศและควรมีการใส่สารกันชื้น เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และถุงพลาสติกนั้น
ควรเป็นกึ่งทึบ คือด้านบนใสเพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์แต่ด้านล่างควรทึบเนื่องจากลักษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์อาจมีการแตกหักเป็นเศษเล็ก ๆ อยู่ก้นถุงไม่สวยงาม จึงควรปิดไม่ให้เห็น สีของถุงพลาสติกนั้นควรเป็นสีสัน
สดใส โดยมีลักษณะแวบวาว โดยให้นักออกแบบคัดเลือกสีที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง การใส่กราฟิกนั้นให้เป็นรูปแบบสติกเกอร์ เนื่องจาก
ยังมีการผลิตในจํานวนไม่มากและมีลักษณะการพิมพ์สี่สี จึงควรเป็นสติกเกอร์มากกว่าการพิมพ์ถุง อีกทั้งควรมีการติดสติกเกอร์เพียง
ด้านเดียวเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดนโทนสีหลักของบรรจุภัณฑ์เป็นสีแดงเพื่อสื่อถึงความเป็นจีนตามชื่อผลิตภัณฑ์ “ขุนพลจีน” และมี
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้มีการใช้สีทองเพื่อสนับสนุนการสื่อความเป็นจีนมากยิ่งขึ้น และกราฟิกเป็นลายไทยเพื่อสื่อถึงความเป็นไทย โดย
ลายละเอียดเพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์คือการใส่ตราสัญลักษณ์พ่อลอย ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์เดิมของผู้ผลิต มีการใส่ วัน เดือน ปี ที่ผลิต
โดยให้เว้นเป็นพื้นสีขาวเพื่อให้ทางผู้ผลิตสามารถระบุวันได้ด้วยตนเอง ที่อยู่ติดต่อพร้อมทั้งช่องทางการติดต่อทางอื่น ๆ การระบุ
ปริมาณสุทธิของผลิตภัณฑ์ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ตรารับรองคุณภาพมาตรฐานเชื้อรา และตราสัญลักษณ์ผู้สนับสนุนต่าง ๆ นัก
ออกแบบสรุปการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จึงได้แนวทางการออกแบบดังใน แนวทางการออกแบบ(mood board)

ภาพ 4 แนวทางการออกแบบ (mood board) จากการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม
แล้วแนวทางการออกแบบ (mood board) ที่ได้และทําการออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ (Sketch design) จํานวน 3 รูปแบบ
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ภาพ 4 ขั้นตอนการออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ (sketch design) จํานวน 3 รูปแบบ
และทําการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ท่าน นักการตลาด 2
ท่าน ผู้ผลิต 2 ท่าน และ ผู้บริโภค 2 ท่าน ทําการคัดเลือกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ (sketch design) โดยผลการจัด การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) พบว่าแบบร่างบรรจุภัณฑ์ (sketch design) ที่เหมาะสมคือ แบบที่ 1 ที่มีการติดกราฟิกเพียงด้านล่างอย่างเดียวโดย
ให้ตราสัญลักษณ์นั้นอยู่ทางฝั่งขวา เปิดใสด้านบนเพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ มีการเลือกวัสดุประเภทสีเงิน ใช้ตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายการ
เขียนด้วยพู่กันจีนในส่วนของชื่อชุดสมุนไพรขุนพลจีน ใช้สีแดงเป็นหลักและมีแทบสีทอง และมีลายกนกเป็นกริกบนพื้นสีแดง เพื่อทํา
การผลิตบรรจุภัณฑ์
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ภาพ 5 บรรจุภัณฑ์สําหรับสมุนไพรอบแห้งชุด “ขุนพลจีน”
วัตถุประสงค์ข้อที่3 เพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ่อลอยของผู้บริโภค
การประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ่อลอยของผู้บริโภค โดยการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) จํานวน 100 คน
ตาราง 5.1 ตารางด้านปัจจัยด้านบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม
การวัดค่า
ปัจจัยด้าน
เพศ
รวม
อายุ

รวม
รายได้

รวม
ประสบการณ์ที่มตี ่อ
สมุนไพร

ชาย
หญิง
ต่ํากว่า 20 ปี
21 ปี -30 ปี
31 ปี -40 ปี
41 ปี -50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ต่ํากว่า10,000
10,001-15,000
15,001-20,000
20,000 ขึ้นไป
ซื้อประจํา
ซื้อบ้าง
ไม่เคยซื้อ

รวม
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ความถี่

ร้อยละ

39
62
100
0
16
14
26
44
100
25
47
20
8
100
43
46
11
100

39
62
100
0
16
14
26
44
100
25
47
20
8
100
43
46
11
100
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ตาราง 5.1การวิเคราะห์ผลปัจจัยด้านบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน โดยแบ่งตามปัจจัยบุคคล ด้านเพศ เป็นเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 39 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 61 ด้านอายุ อายุระหว่าง 21- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 อายุระหว่าง 31- 40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 14 อายุระหว่าง 41- 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 อายุระหว่าง 51ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44 ด้านรายได้ รายได้ต่ํากว่า
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 รายได้ 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
20 รายได้ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8 และด้านประสบการณ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นประจํา
คิดเป็นร้อยละ 43 ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นบ้าง คิดเป็นร้อยละ 46 ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 11
ตาราง 5.2 ตารางประเด็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์

ค่าเฉลี่ย

ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์
- ป้องกันการสัมผัสกับความชื้นหรืออากาศ

4.44

0.49

ตาราง 5.2 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์

ค่าเฉลี่ย

ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์
- ป้องกันการสัมผัสกับความชื้นหรืออากาศ
- โครงสร้างบรรจุภัณฑ์สามมารถปิดได้สนิทเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์
ภายในได้
- บรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัดและพอดีกับผลิตภัณฑ์ภายใน
รวม
ด้านอํานวยความสะดวก
- สามารถเปิดรับประทานได้ง่าย
- เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้สะดวกในกรณีที่ยังรับประทานไม่หมด
รวม
ด้านส่งเสริมการจัดจําหน่าย
- ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
- บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย สวยงาม
- สีของบรรจุภัณฑ์สร้างความโดดเด่น
รวม
รวมทั้งหมด

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปล
ความหมาย

4.44
4.15

0.49
0.51

มาก
มาก

3.81
4.13

0.56
0.52

มาก
มาก

4.35
4.51
4.43

0.47
0.50
0.48

มาก
มาก
มาก

4.38
4.49
4.46
4.44
4.32

0.56
0.50
0.58
0.54
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 5.2 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์เดิมนั้น นั้น
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน8 ประเด็น ซึ่งประกอบไปด้วย ความพึงพอใจด้านปกป้องผลิตภัณฑ์ โดยมีประเด็นการป้องกันการสัมผัสกับ
ความชื้นหรืออากาศ, โครงสร้างบรรจุภัณฑ์สามมารถปิดได้สนิทเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายในได้และบรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัดและ
พอดีกับผลิตภัณฑ์ภายใน ด้านอํานวยความสะดวก โดยมีประเด็นการสามารถเปิดรับประทานได้ง่ายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้สะดวก
ในกรณีที่ยังรับประทานไม่หมดด้านส่งเสริมการจัดจําหน่ายโดยมีประเด็นดึงดูดความสนใจของลูกค้า, บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย
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สวยงามและสีของบรรจุภัณฑ์สร้างความโดดเด่นซึ่งประเมินความพึงพอใจโดยเป็นการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ซึ่งกําหนดค่าคะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ต (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังนี้
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับมาก
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับต้องน้อย
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับน้อยที่สุด
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ดังนี้
ระดับมากที่สุด หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
ระดับมาก
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
ระดับปานกลาง หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
ระดับน้อย
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
ระดับน้อยที่สุด หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ

4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

โดยจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 100 คน ด้านภาพรวมของบรรจุภัณฑ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ยที่ 4.32 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.52 ด้านปกป้องสินค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.13 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.52 ซึ่งด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์นั้นแบ่งเป็น 3 ประเด็น ประกอบไปด้วยประเด็นป้องกันการสัม ผั สกั บ
ความชื้นหรืออากาศมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.44 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.49 ประเด็นโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์สามมารถปิดได้สนิทเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายในได้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.15 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.51 และประเด็นบรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัดและพอดีกับผลิตภัณฑ์ภายในมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่
3.81 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.56 ด้านอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.43 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48 ซึ่งด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์นั้นแบ่งเป็น 2 ประเด็น ประกอบไปด้วยประเด็นสามารถเปิดรับประทานได้
ง่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.35 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.47 และประเด็นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้
สะดวกในกรณีที่ยังรับประทานไม่หมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.51 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50ด้าน
ส่งเสริมการจัดจําหน่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.44 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54 ซึ่งด้านการปกป้อง
ผลิตภัณฑ์นั้นแบ่งเป็น 3 ประเด็น ประกอบไปด้วยประเด็นดึงดูดความสนใจของลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่
4.38 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.56 ประเด็นบรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย สวยงามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่
4.49 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 และประเด็นสีของบรรจุภัณฑ์สร้างความโดดเด่นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ยที่ 4.46 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58
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ภาพ 6 ผลิตบรรจุภัณฑ์เปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิม

ภาพ 7 เก็บแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์

อภิปรายผล
ผลการประเมินความพึงพอใจของบรรจุภัณฑ์สมุนไพรโดยทําการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านปกป้องสินค้า, ด้านอํานวยความ
สะดวก และด้านส่งเสริมการจัดจําหน่าย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านปกป้องสินค้า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นใช้เป็นถุงพลาสติ ก
เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อการปกป้องสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราและใช้การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนเพื่อบรรจุ
ภัณฑ์สามมารถปิดได้สนิทเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งสอดคล้องกับ (จักรพันธุ์พันธุ์พฤกษ์, 2550) บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หน่วย
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รูปแบบวัตถุภายนอกที่ทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง เอื้ออํานวยให้เกิด
ประโยชน์ในทางการค้าและการบริโภค
ด้านอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีการออกแบบให้
รอยปะสําหรับเปิดบรรจุภัณฑ์และใช้เป็นถุงพลาสติกที่มีปิดบรรจุภัณฑ์ได้สนิทในกรณีที่ยังรับประทานไม่หมดซึ่งสอดคล้องกับ (สุนิษา
มรรคเจริญ, 2553) ที่กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์อาหารจะมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยรักษาคุณภาพอาหารซึ่งอาจทําให้เปลี่ยนแปลงไปโดย
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์อาหารคือการยืดอายุการเก็บของอาหารให้ยาวนานขึ้น และสามารถรักษา
คุณภาพของอาหารให้คงอยู่จนกระทั่งบริโภคหมด
ด้านส่งเสริมการจัดจําหน่ายมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีการออกแบบ
ให้สินค้ามีสีสันที่โดดเด่นจากบรรจุภัณฑ์เดิม และใช่วัสดุเป็นสีทองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ (สํานักวิจัยและ
พัฒนาข้าวกรมการข้าว, 2555) ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าที่มีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะทําให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นนอกจากจะ
จําหน่ายได้มากขึ้นแล้วยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจาการยกระดับราคาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ และ (จักรพันธุ์ พันธุ์พฤกษ์, 2550) ที่กล่าว
ว่าเพื่อเพิ่มยอดขายเนื่องจากในตลาดมีสินค้าและคู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีจะ
สามารถดึงดูดและสะดุดตาแก่ผู้บริโภคก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด

ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจัยและเก็บแบบสอบถามจะเห็นว่าประเด็นการบรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัดและพอดีกับผลิตภัณฑ์ภายในได้ความ
พึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ เนื่องจากลักษณะของถุงที่ใช้บรรจุนั้นมีก้นถุงแบบกว้าง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ภายในไม่พอดีกับบรรจุ
ภัณฑ์แล้วกองอยู่ด้านล่างถุงจึงทําให้ไม่สามรถเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรใบไม้สามารถแตกหักได้
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษารูปแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้พิการทางการได้ยินจําเป็นที่จะต้องออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนเพื่อให้ตอบสนองต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการประยุกต์สื่อการเรียนการสอนมาใช้บนระบบเครือข่ายในลักษณะของสื่อประสมโดยมี
การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยจึงนําองค์ประกอบของสื่อประสมมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เรียนที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ ยิ น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจังหวั ด สุ ริน ทร์ จํ า นวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ สื่อประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละของความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้เท่ากับร้อยละ 16.30 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 25) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ : สื่อประสม ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประชาคมอาเซียน

ABSTRACT
Designing and developing learning and teaching materials respond to the needs in learning and
continuous learning for the hearing-impaired students is fundamental in learning and teaching management.
Nowadays,there are the instruction on-line materials available on the Internet networks in the form of
multimedia, which can be presented in text, images, audio, and video. In order to teach the hearing-impaired
students effectively, the researcher intends to develop multimedia-teaching materials for the hearing-impaired
students. Thus, the aim of this research is to study the learning progress and learning achievement of the
hearing-impaired students by using the multimedia. The samples were 30 hearing- impaired students studying in
grade 4-6 at Surin School for the hearing impaired in academic year 2013. The research instruments consisted of
the multimedia learning and teaching materials and the achievement test. The results showed that the
percentage of learning progress of these students was 16.30, which was below the regular criteria (25%) and the
post-achievement scores statistically higher than that of the pre-achievement scores (p<.05).
Keywords: Multimedia, Hearing impaired, ASEAN
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บทนํา
รัฐบาลไทยได้กําหนดนโยบายในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้ เด็กไทยได้ เรียนฟรี 15 ปี ในหลักสูตรที่ เป็น มาตรฐาน
เดี ยวกั น (สํานั กงานคณะกรรมการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน, 2555) ไม่ ว่าจะเป็ น เด็ กด้ อยโอกาส เด็ก ปกติทั่ วไป ตลอดจนเด็ กที่ มีค วาม
บกพร่องในด้านต่าง ๆ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Aural Impairment) จัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องที่เกิดจากหูตึง ได้ยินข้างหนึ่ง
หรือได้ยินไม่ชัดเจนทั้งสองข้าง (พิมพ์พรรณ เมพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ, ม.ป.ป.) นํามาสู่ปัญหาของการสื่อสารใน
เรื่องการพูด จึงทําให้เด็กขาดทักษะทางภาษาที่จะสื่อถึงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองแก่ผู้อื่น ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กกลุ่มนี้จึงควรมีความแตกต่างจากการจัดการการเรียนการสอนเด็กทั่วไป โดยใช้การสื่อสารด้วยภาษามือแทน
การใช้ภาษาพูด (เมทินี สุประพาส, 2551) เพื่อไม่ให้พวกเขาเสียเปรียบในด้านการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน จึงเป็ น สิ่งจําเป็นอย่างยิ่ ง เพื่ อช่วยให้ เด็ กเหล่ านั้ นได้ พัฒ นาตนเองตามกํ าลังความสามารถของตน เพราะ
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ได้พัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีอาชีพที่จะช่วยให้มีรายได้เลี้ยง
ตัวเองต่อไป (เอื้อมพร ศรีภูวงศ์, 2546) ปัจจุบันเทคโนโลยีไร้ขีดจํากัด ทําให้การติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลมีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยกําลังก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในปีพุทธศักราช 2558 นี้ ซึ่งมี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
(กรมอาเซียน, 2554) ดังนั้นเด็กไทยจําเป็นต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วิทย์ บัณฑิตกุล,
2555) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินมีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป ผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึง
ควรหาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเป็นสื่อเสริมให้กับการเรียนรู้ (จิตติมา บุญดีเจริญ, 2550) เพื่อขยายบริการและแหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งถูก
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในลักษณะของสื่อเสริม สื่อเพิ่มเติม และสื่อหลัก และเป็นกระบวนการเรียนถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียน (Starr R.H., 1988) ทั้งในรูปแบบ
ของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสื่อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความพอใจ ตามความต้องการทั้งทางด้านเวลา สถานที่ และความสามารถทางด้านสติปัญญา อันจะนําพาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัลยา ขาวผ่อง, 2555; ทับทิมทอง กอบัวแก้ว, 2555; Ampuch, A, et al., 2014; Jing M. J.,
2006) ที่ได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่าสื่อดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อประสมสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรื่อง ประชาคมอาเซียน ตลอดจน
เป็นสื่อเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
ได้อย่างมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง ประชาคม
อาเซียน
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง ประชาคม
อาเซียน
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คําถามวิจัย
1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
(ร้อยละ 25) หรือไม่
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง ประชาคมอาเซียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 หรือไม่

วิธีดําเนินการวิจัย
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองที่ใช้คือวิธี One Group Pretest
Posttest Design (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโสตศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้นจํานวน 290 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 30 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ADDIE Model (Seel, B., & Glasgow, Z., 1998) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ (Analysis: A) ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาประกอบการทํางาน
วิจัย โดยได้ทําการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์เนื้อหา ในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 11 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โมดูลที่ 2 ความเข้าใจประเทศไทย โมดูลที่ 3 ความเข้าใจ
ประเทศกัมพูชา โมดูลที่ 4 ความเข้าใจประเทศบรูไน โมดูลที่ 5 ความเข้าใจประเทศพม่า โมดูลที่ 6 ความเข้าใจประเทศฟิลิปปินส์
โมดูลที่ 7 ความเข้าใจประเทศมาเลเซีย โมดูลที่ 8 ความเข้าใจประเทศลาว โมดูลที่ 9 ความเข้าใจประเทศอินโดนีเซีย โมดูลที่ 10
ความเข้าใจประเทศเวียดนาม โมดูลที่ 11 ความเข้าใจประเทศสิงคโปร์
โดยโมดูลที่ 1 ประกอบด้วยความหมายของอาเซียน ตราสัญลักษณ์ของอาเซียน ประวัติความเป็นมาของอาเซียน แผนที่
และธงอาเซี ย น กฎบั ต รอาเซี ย น ความสํ า เร็ จ ของอาเซี ย น และประเทศสมาชิ ก แต่ ล ะประเทศในอาเซี ย น ส่ ว นโมดู ล ที่ 2-11
ประกอบด้วย คําขวัญประเทศ แผนที่ประเทศ ชื่อทางการ พื้นที่ ประชากร ธงชาติ ตราแผ่นดิน ดอกไม้ประจําชาติ สัตว์ประจําชาติ
ทําเลที่ตั้ง ภูมิอากาศ แม่น้ําสําคัญ เทือกเขาสําคัญ ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจการค้า สินค้า ระบบเงินตรา
ภาษา การแต่งกาย สถานที่สําคัญ เทศกาลประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว และบุคคลสําคัญ
3.2 การออกแบบ (Design: D) ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบบทดําเนินเรื่อง ผังปะการังของการทํางานของแต่ละโมดูล และ
แบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนเกมจับคู่สําหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในการออกแบบสื่อประสมผู้วิจัยออกแบบตัวอักษรร่วมกับภาพนิ่ง
นํามาจัดเป็นลักษณะของเมนูเพื่อใช้เชื่อมโยงการปฏิสัมพัน ธ์ไปยังเนื้อหา และมีการกําหนดองค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์ของ
เนื้อหากับผู้เรียนที่มีนําเสนอในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ชวนให้ผู้เรียนอยากติดตาม
เนื้อหาและเข้าถึงองค์ประกอบของบทเรียนมากยิ่งขึ้น
3.3 การพัฒนา (Development: D) ผู้วิจัยได้ทําการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แบบประเมิน ผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาแบบประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน แบบประเมินความ
คิดเห็นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา แบบประเมินความคิดเห็นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ
2. สื่อประสม ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อประสมตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้อ 3.2 ดังภาพ 1 และ 2 จากนั้นนําสื่อดังกล่าวไป
ประเมินผลระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้นทําการปรับปรุงและ
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แก้ไขสื่อตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ และนําสื่อไปทดลองใช้งานกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อประสม
ต่อไป

ภาพ 1 ส่วนของเมนูหลัก

ภาพ 2 ส่วนของเกมประกอบการสอน (เกมจับคู่)

3.4 การนํ า ไปใช้ (Implementation: I) ผู้ วิ จั ย ได้ บั น ทึ ก สื่ อ ประสมลงในแผ่ น ซี ดี เพื่ อ นํ า ไปใช้ ง านที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
3.5 การประเมิ น ผล (Evaluation: E) ผู้ วิจัยได้ ทํ าการรวบรวมผลการกรอกแบบประเมิ น ของผู้ เชี่ ยวชาญด้ านเนื้ อ หา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ แบบบันทึกคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
4. ขั้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยนําสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ โดยเลือกนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
จํานวน 2 คน ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน จากนั้นสังเกต สัมภาษณ์ เพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วนําข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
นักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และนําบทเรียนที่ผ่านการปรับปรุงแล้วมาทดลองอีกครั้ง โดยเลือกนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 5 คน แล้วให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนและทําแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อประสมต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทําดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้
5.1 จัดทําหนังสือไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
5.2 บันทึกสื่อประสมลงแผ่นซีดี จากนั้นนําไปเปิดใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
สุรินทร์จํานวน 30 คน โดยกลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน เพื่อศึกษาสื่อประสม โดยแต่ละกลุ่มใช้
เวลาในการศึกษาสื่อประสมรวมทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 1 เดือน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้
1) ผู้เรียนกรอกชื่อก่อนเข้าใช้งานในระบบ
2) ผู้เรียนเลือกเมนูทตี่ ้องการซึ่งเป็นเมนูหลักประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
2.1) วิดีโอแนะนําบทเรียน
2.2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.3) จุดประสงค์การเรียนรู้
2.4) เนื้อหาบทเรียน
2.5) เกม
2.6) กิจกรรมการเรียนรู้
2.7) ทีมควบคุมการผลิต
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3) การเรียนเนื้อหาบทเรียน ผู้เรียนจะต้องทําการทดสอบก่อนเรียนก่อน จากนั้นดําเนินการเรียน โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง และวีดีโอภาษามือ และทดสอบหลังเรียนเป็นลําดับต่อไป ในการทดสอบแต่ละครั้งจะมี
ทฤษฏีการเสริมแรงของสกินเนอร์ คือให้คําชมเมื่อทําข้อสอบถูก และให้คําตําหนิเมือ่ ทําข้อสอบผิด
4) เกม ในส่วนของเกมจะเป็นเกมจับคู่ซึ่งมีอยู่หน่วยการเรียนรู้ละ 1 เกม
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเก็บรวบรวมผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในส่วนของคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนํามาทําการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนน
เฉลี่ยของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสามารถตอบคําถามวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน โดยผลการวิจัยพบว่า
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ได้ 26.57 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ได้ 44.50 คะแนน และคะแนนความก้าวหน้า
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 16.30 แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนสื่อประสมมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่าง

จํานวนผู้เรียน

กลุ่มทดลอง

30

ผลเฉลี่ยโดยรวมของคะแนน
ก่อนเรียน
26.57

ผลเฉลี่ยโดยรวมของคะแนน
หลังเรียน
44.50

ร้อยละความก้าวหน้า
16.30

2. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 โดยผลการวิจัยพบว่า จากคะแนนเต็ม 110 คะแนน ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 44.50
คะแนนซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 26.57 คะแนน ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

N
30
30

x

26.57
44.50

คะแนนเต็ม
110
110

S.D

3.66
4.96

t

15.45

Sig.
.00

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่าผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เรื่อง
ประชาคมอาเซียนสูงขึ้นร้อยละ 16.30 แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เนื่องมาจากในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ร้อยละ
ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกับผู้เรียนปกติ ซึ่งทําให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่อนข้างเกิดความ
เสียเปรียบในด้านเรียนรู้ นอกจากนี้ในการรับรู้ข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะใช้
สายตาเป็นหลัก (ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล, 2554) ซึ่งอาจจะเป็นข้อจํากัดในการรับรู้ของผู้เรียนกลุ่มนี้ที่มีมากกว่าผู้เรียนปกติ อย่างไร
ก็ตามสําหรับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวมีการนําเสนอเนื้อหาทั้งรูปแบบของข้อความ ภาพ และวีดิทัศน์ภาษามือ เพื่อเน้นให้
ผู้เรียนได้คิด กระตุ้นความสนใจ ชวนให้ติดตามค้นคว้าและเกิดทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทับทิมทอง กอบัวแก้ว
(2555), Ampuch, A. et al., (2014) และพชร ตินะมาส และคณะ (2551) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
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อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและพบว่าสื่อดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
เรียนรู้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. ควรมีการกําหนดระยะเวลาเพิ่มเติมในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เพราะบุคคลกลุ่มนี้ขาดช่องทางการเรียนรู้ด้านการฟังและการพูดที่ด้อยกว่าผู้เรียนปกติ ซึ่งเป็นผลให้ความสามารถในการรับรู้และการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องในแต่ละด้านค่อนข้างเป็นไปได้ช้ากว่าผู้เรียนปกติ
2. ควรมีการพัฒนาสื่อประสมสําหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในรูปแบบการเรียนออนไลน์ เพื่อเกิดความ
สะดวกในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนมาก เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ เช่น แท็ปเล็ท หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ: โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
สําหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปีงบประมาณ 2556

เอกสารอ้างอิง
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2554). บันทึกการเดินทางอาเซียน (พิมพ์ครั้งที่ 2) . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กัลยา ขาวผ่อง. (2555). เทคโนโลยีสื่อประสมสอนหลักการขับร้องเพลงไทยเดิม สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 8(1), 21-26.
จิตติมา บุญดีเจริญ. (2550). การพัฒนาแบบทดสอบและแบบสอบถามมัลติมีเดียภาษามือสําหรับคนหูหนวก. ศศ.ม.,
มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
ทับทิมทอง กอบัวแก้ว. (2555). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียทีส่ ่งเสริมทักษะทางสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์สาํ หรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน. ปร.ด., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ผดุง อารยะวิญญู. (2541). การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร.
พชร ตินะมาส, ภราดร สุรีย์พงษ์ และสันติชัย วิชา. (2551). โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Web Browser Plug in เพื่อแปลผล
คําศัพท์ภาษามือไทย-ภาษาอังกฤษ สําหรับสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ตสําหรับนักเรียนผูม้ ีความ
บกพร่องทางการได้ยิน. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพ์พรรณ เมพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (ม.ป.ป). ประเภทของเด็กพิเศษ. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559, จาก
http://e-book.ram.edu/e-book/e/ES203/ES203(50)-2.pdf.
65

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
__________________________________________________________________________________________
มนต์ชัย เทียนทอง. (2545). เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สําหรับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
เมทินี สุประพาส. (2551). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษามือเบื้องต้นสําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ . ค.อ.ม.,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
วิทย์ บัณฑิตกุล. (2555). รู้จักประชาคมอาเซียน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์.
ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล. (2554). การศึกษาผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง คําศัพท์ภาษามือไทยโดยการเล่านิทานที่มีผลต่อ
ทักษะการใช้ภาษามือของนักศึกษาล่ามภาษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. ศษ.ม, มหาวิทยาลัยศิลปากร,
กรุงเทพฯ.
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน. (2555). แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2558, จาก http://www.obec.go.th/documents/18136.
เอื้อมพร ศรีภูวงศ์. (2546). การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูแ้ ละความชอบระหว่างเทปวิดีทัศน์ที่มีล่ามภาษามือกับเทป
วิดีทัศน์ที่มีข้อความบรรยายใต้ภาพสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. ศษ.ม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพฯ.
Ampuch, A., Hiranrat, W., Pimbaotham, N., and Singnan, T. (2014). Developing a Computer Assisted Instruction
with Drill and Practice for English Teaching to Primary School Grade 6 Students with Hearing Impaired.
International Journal of the Computer, the Internet and Management, 2(22), 47-53.
Jing M. J. (2006). The Effect of Multimedia Stories about American Deaf Celebrities on Taiwanese Hearing
Students' Attitudes toward Job Opportunities for the Deaf. American Annals of the Deaf, 150(5), 427432.
Seel, B., and Glasgow, Z. (1998). Making Instructional Design Decisions (2nd.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
Starr R.H. (1988). Cooperative Learning in a Virtual Classroom: Highlights of Findings. In Proceedings of the 1988
ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work (CSCW 1988), 282-290.

66

การออกแบบภาพเคลื่อนไหวใบหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น
วิสิฐ จันมา1*

Facial and Lip movement design for Animation character
Visit Janma1*
1* คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of architecture, Naresuan University
* Corresponding author E-mail address ed_toon@hotmail.com

___________________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาเทคนิคการออกแบบวิธีสร้างการเคลื่อนไหวให้กับใบหน้าและปากตัว
ละคร สําหรับงานออกแบบแอนิเมชั่น ที่ตรงเป็นจังหวะมีความพร้อมเพรียงกับเสียงพูด เสียงร้องเพลง การออกเสียงของคํา
สระ ภาษาไทยในผลงานแอนิเมชั่น จากเสียงที่ทําการอัดพากย์ไว้สําหรับตัวละคร 2. เพื่ อ ออกแบบรู ป ร่ า งรู ป ทรงของการ
แสดงออกในใบหน้าที่สื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก 3. เพื่อเป็นหลักพื้นฐานสําหรับการออกแบบใบหน้าและเสียงให้
แอนิเมชันเทคนิคอื่นๆ เช่น แอนิเมชัน 2 มิติ 3 มิติ Stop motion 4. เพื่อทดสอบกับการออกแบบผลงานแอนิเมชั่นประกอบ
เสียงพูด ร้อง และแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆบนใบหน้าและปาก โดยมีกระบวนการออกแบบรูปร่างรูปทรงของใบหน้าและปาก
สํ า หรั บ ตั ว ละครแอนิเ มชั่น ตามเสี ย งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบภาพเคลื่อ นไหวใน
อุตสาหกรรมหลักร่วมประเมินผลงาน จํานวน 5 ท่าน ผู้ที่สนใจทั่วไปจํานวน 155 คน โดยที่มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 155 คนพบว่าผลการประเมินการออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น โดยการ
ออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่นด้านการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกมีความเหมาะสมในระดับมาก
(x= 4.06) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผลงานออกแบบใบหน้าและปากโดยรวมแสดงสื่อสารด้านอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน
มีความเหมาะสมในระดับมาก (x= 4.29) รูปร่างรูปทรงใบหน้าและปาก สื่อความหมายการสื่อสารได้ชัดเจนมีความเหมาะสม
ในระดับมาก x= 4.06) มีกระบวนการออกแบบใบหน้าและปากตัวละครอย่างเป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมในระดับ
มาก (x= 3.70) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานแอนิเมชั่น ในเทคนิคต่าง ๆ ต่อไปได้ มีความเหมาะสมใน
ระดับมากx= 4.16) และมีสุนทรียศาสตร์ทางด้านความงามในผลงานออกแบบฯ มีความเหมาะสมในระดับมาก x= 4.12)
คําสําคัญ : แอนิเมชั่นใบหน้าและปาก
ABSTRACT
The purposes of this research are to 1) study the techniques of animation design of face and mouth
of animated characters to exactly match the speech, singing, and pronunciation of words and vowels that
are recorded for the characters, 2) design the shape of the facial expressions that convey meaning,
emotions, and feelings, 3) use the results of this research as the principles of animation design of face and
mouth for other animation techniques, for example, 2D animation, 3D animation, and Stop motion, and 4)
test it with animation work that use speech, singing, and emotional expressions on face and mouth of
animated characters in Thai and English languages. This design of research was evaluated by 155 general
people who are interested in this field of study. The results of the study revealed that, based on 155
participants, the evaluation for animation design of face and mouth of animated characters to express
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emotions and feelings showed high appropriateness (x= 4.06). In greater detail, the overall design of face
and mouth showed clear emotional expressions in highly appropriate level (x= 4.29), shape of face and
mouth could convey clear meaning in highly appropriate level (x= 4.06), the process of the design of face
and mouth was conducted systematically and comprehensively in highly appropriate level (x= 3.70), this
animation design could be applied to use in other animation techniques in highly appropriate level (x=
4.16), and it showed the aesthetic beauty of design in highly appropriate level
(x= 4.12).
Keyword : facial animation

บทนํา
แอนิเมชั่นหรือภาพเคลื่อนไหว ปัจจุบันนับเป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ โน้มน้าว ชักจูงในการนําเสนอเรื่องราวทาง
วัฒนธรรม อารยะธรรมความเจริญของประเทศได้เป็นอย่างดี (Liu,2007.online) งานด้านแอนิเมชั่นถูกจัดอยู่เป็นหน่วยหนึ่ง
ในงานหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งมีความสําคัญ และได้ถูกบรรจุอยู่ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) แอนิเมชั่นเป็นสื่อสากลที่สามารถเข้าถึงชนทุกชาติทุกภาษา แต่ละ
ชาติและแต่ละวัฒนธรรมอาจมีความแตกต่างในเรื่องของภาษาพูด แต่สําหรับแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นภาษาภาพที่มีการแสดงออก
ด้วยบุคลิก ลักษณะ ท่าทางสีหน้า อารมณ์ นั้นกลับเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่ายทั้งเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ จึงทําให้
แอนิเมชั่นเป็นที่นิยมชื่นชมของทุกวัย ซึ่งเหมือนกับภาพยนตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาษาเช่นเดียวกัน การศึกษาและพัฒนาองค์
ความรู้ในเรื่องแอนิเมชั่นเป็นแนวทางที่ได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐ ทั้งจากสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่ ง ชาติ SIPA (Software Industry Promotion Agency) มาอย่า งต่อเนื่อ งตั้ ง แต่ปีพ.ศ. 2546 จนถึง ปั จ จุบัน และคํ า ว่า
การ์ตูนสร้างชาติก็ได้รับการขานรับจากสื่อมวลชนและผู้คนในสังคมไทย สอดคล้องกับการตื่นตัวเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น การ์ตูนสร้างชาติ เป็นวลีที่คนในชาติญี่ปุ่นกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคํา และเต็มความภาคภูมิ
ประมาณการได้ว่าในแต่ละปีชาวญี่ปุ่นใช้เงินกว่า 5 แสนล้านเยนไปกับการซื้อหนังสือการ์ตูน และยังบุกไปตีตลาดอีกหลาย
ประเทศทั่วโลก (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ , พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ ,หน้า 243- 244) มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ของภาพยนตร์
การ์ตูนที่สร้างรายได้ไปทั่วไปโลกนั้นกว่า 80,500 ล้านบาท (บทสรุปผู้บริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แ วร์
แห่งชาติ) ศึกษาและรายงานผลประกอบการในด้านแอนิเมชั่นของไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกๆปี และมีการส่งเสริมใน
รูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัลจากรัฐบาลปัจจุบัน (19ธ.ค.2557) ซึ่งศึกษาและถูกคาดการณ์จาก TDRI (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย) และSIPA ส่งเสริมการใช้สารสนเทศเฉพาะด้านแอนิเมชั่นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,000 ล้านบาท และยังมี
บุคลากรและความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้จํากัด ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลให้กับประเทศ
การออกแบบแอนนิเมชั่นสําหรับการเคลื่อนไหวใบหน้าและปากตัวละครโดยใช้ทักษะทางศิลปกรรมขั้นพื้นฐานและ
ต่อยอดไปสู่เทคนิคขั้นสูงในการทํางานเพื่อพัฒนาให้เข้ากับลักษณะพื้นฐานของภาษาไทย เพื่อเสริมเติมความรู้เทคนิคการ
ทํางานที่มีศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาษาไทยเรา ที่สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นด้วยประสบการณ์ความรู้
ความสามารถที่สั่งสมเป็นภูมิปัญญาเฉพาะขึ้นมาได้ จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และ
ยังส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนางานสร้างสรรค์แอนิเมชันซึ่งเป็นแนวทางวิจัยอีกด้านสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเทคนิคการออกแบบวิธีสร้างการเคลื่อนไหวให้กับใบหน้าและปากตัวละคร สําหรับงานออกแบบแอนิ
เมชั่น ที่ตรงเป็นจังหวะมีความพร้อมเพรียงกับเสียงพูด เสียงร้องเพลง การออกเสียงของคํา สระ ภาษาไทยในผลงานแอนิเมชั่น
จากเสียงที่ทําการอัดพากย์ไว้สําหรับตัวละคร
2. เพื่อออกแบบรูปร่างรูปทรงของการแสดงออกในใบหน้าที่สื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก
3. เพื่อเป็นหลักพื้นฐานสําหรับการออกแบบใบหน้าและเสียงให้แอนิเมชันเทคนิคอื่นๆ เช่น แอนิเมชัน 2 มิติ 3 มิติ
Stop motion
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4. เพื่อทดสอบกับการออกแบบผลงานแอนิเมชั่นประกอบเสียงพูด ร้อง และแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆบนใบหน้า
และปาก

วิธีการดําเนินงานวิจัย
ขั้นที่ 1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล ด้านเนื้อหา โดยการเนื้อหา แอนิเมชั่นใบหน้าและปาก เป็นส่วนพื้นฐานที่สําคัญในการ
กําหนดเรื่องราว แสดงอารมณ์ ความรู้สึก การสื่อสารอย่างถูกต้องชัดเจน และช่วยออกแบบผลงานแอนิเมชั่นมีความสมบูรณ์
2. การออกแบบรูปร่างรูปทรงของใบหน้าและปากให้ตรงกับอักษรพยัญชนะ สระ คํา และแสดงอารมณ์บนใบหน้า
จะเป็นอีกเครื่องมือทางเลือกในการสร้างผลงานแอนิเมชั่น ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อส่งเสริม เพิ่มเติมเทคนิคการใช้งาน
เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสําเร็จรูปในการสร้างแอนิเมชั่นแบบ2มิติและ3มิติ และสามารถส่งเสริมพัฒนา
ขยายงานอุตสาหกรรมการสร้างผลงานแอนิเมชั่นให้กับประเทศไทยต่อไปได้
3. ประเมินผลงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณวันเฉลิม ชูตระกูล ผู้กํากับแอนิเมชั่นจากกันตนาแอนิเมชั่น 2.คุณสดายุ โส
จิยะ ผู้กํากับศิลป์ บริษัทกันตนาแอนิเมชั่น 3. คุณธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้กํากับแอนิเมชั่น บริษัททีละเฟรม 4. ผศ.นิจจัง
พันธะพจน์ อ.ประจําภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 5. ดร. ขาม จตุรงคกุล อาจารย์
ประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ด้านการออกแบบแอนิเมชั่น ผู้ที่สนใจทั่วไปอีก 150 คน

สรุปผลการวิจยั
การออกแบบในทุกสาขาที่กําลังถูกส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนให้มีเอกลักษณ์ไทยในการออกแบบให้มากขึ้น
เนื่องจากเห็นความสําคัญของความมั่นคง ความภาคภูมิใจ และการเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในแง่ ของเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม จึงต้องรีบสร้างและส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์ที่เด่นชัดแตกต่างจากชาติอ่ืน ๆ (ไพโรจน์ พิทยเมธี. 2551.
หน้าบทคัดย่อ) แอนิเมชั่นเป็นส่วนหนึ่งในศาสตร์ด้านการออกแบบ และในกระบวนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นมีขั้นตอนที่
ทับซ้อนมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่มีความสมจริงเป็นธรรมชาติ และขั้นตอนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญก็คือ การ
เคลื่อนไหวของตัวละคร (Character Animating) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงออกซึ่งอารมณ์ของตัว
ละครนั้น ๆ การเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถแสดงอารมณ์ จําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยหลักใหญ่ๆ 3 ประการ คือ
1.หลักการทางสรีระศาสตร์ ( Anatomy) เป็นการศึกษาปัจจัยระหว่างโมเดล (Model) ที่สร้างข้อจํากัดกับการ
เคลื่อนไหวว่ามีมากเพียงใด การเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ
2.หลักการทางฟิสิกส์ (Physics) เข้าใจในเรื่องของแรง ความสมดุล น้ําหนัก จุดศูนย์ถ่วง การเร่งการผ่อนการถ่าย
น้ําหนัก ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตัวละครกับวัตถุแวดล้อมในวาระต่าง ๆ
3.ภาษากาย (Body Language) ได้แก่ การศึกษาการวางท่าทางของมนุษย์ ความหมายทางกายภาพและความหมาย
ของร่างกายในเชิงศิลปะ ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากอารมณ์ความรู้สึกภายในส่งผลให้การเคลื่อนไหวแสดงท่าทางต่างๆตาม
อารมณ์ (ธรวิชญ พานิชรุทติวงศ์. 2548, หน้าบทคัดย่อ) ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญในการศึกษาวิจัยการออกแบบ
พั ฒ นาโครงสร้ า งตั ว ละครสํ า หรั บ งานแอนิ เ มชั่ น ประเภท Stop Motion ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ แบบระบบทางกล (Armature
mechanic) เพื่อช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับการสร้างผลงานแอนิเมชั่นแบบสามมิติเทคนิคที่ขึ้นรูปด้วยมือ ซึ่งต้องใช้ทักษะด้าน
ศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่นการออกแบบศิลปกรรม การปั้นตัวละคร การออกแบบสี งานวาดลงสีด้วยมือ
และจากแนวความคิดที่ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือง่ายๆ หรือ เป็นเพียงการนําเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อถ่ายทอด
เนื้อหา หรือ ความคิด แต่ว่าตัวเทคโนโลยีเอง เป็นโครงสร้างหลักทางและนอกจากนั้นยังสร้าง ความหมายวัฒนธรรมผ่านความ
เข้าใจที่หลากหลาย ของสื่อทางสายตา (visual) โดยการสังเกตุเรื่องราวจากคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นใน ปัจจุบันในประเทศ
สหรั ฐ และญี่ ปุ่ น พบข้ อ ขั ด แย้ ง ที่ ว่ า ในเนื้ อ หาความแตกต่ า งของ วั ฒ นธรรมทางสั ง คม คอมพิ ว เตอร์ แ อนิ เ มชั่ น ต้ อ งการ
ความหมาย ทางวัฒนธรรม สไตล์ของ ตัวมันเอง และการสร้างสุนทรีย์ทางความงามเฉพาะทางในแต่ละ สังคมนั้นๆ (Lien
Fan Shen .2007, Online.) จึงเห็นได้ว่าเครื่องมือที่จะพัฒนาเทคนิคการสร้างแอนิเมชั่นนั้น ต้องส่งเสริมสุนทรียภาพทาง
ศิลปะด้านสื่อแอนิเมชั่น ที่สื่อสารเรื่องราวทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม
69

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
___________________________________________________________________________________________
ใบหน้าเป็นการแสดงออกและเน้นย้ําถึงอารมณ์ได้อย่างชัดเจนที่สุด รูปร่างรูปทรงของใบหน้าเป็นส่วนสําคัญที่แสดง
กิริยา พฤติกรรม การยืดตัวและหดตัว การเกร็งและผ่อนคลายของกล้ามเนื้อที่ควบคุมใบหน้าและปากไว้ จะเป็นผลตอบสนอง
เวลาที่ได้ยินเสียงบางอย่าง หรือพบเจอเหตุการณ์อะไร รู้สึกสัมผัสหรือคิดถึงได้ถึงสิ่งใด เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเมื่อตัวละครได้พบ
เจอกับสิ่งที่เข้ามากระตุ้น ใบหน้าก็จะแสดงถึงสิ่งที่ตัวละครกําลังคิดหรือรู้สึกออกมา เป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องกําหนดไว้ ในช่วง
ระหว่าง (Inbetween) การออกแบบท่าทางหลัก(Key Animation) ของตัวละครสองท่าทาง ลักษณะท่าทาง รูปร่างของ
ใบหน้าที่แสดงอารมณ์นั้นมี 8 อารมณ์ที่เป็นพื้นฐานคือ 1.มีความสุข 2.เศร้า 3. แปลกใจ 4.กลัว 5. โกรธ 6. รังเกียจ 7.สนใจ 8.
เจ็ บ ปวด อารมณ์ ทั้ ง หมดเป็ น เรื่ อ งที่ รั บ รู้ ไ ด้ แ บบเป็ น สากลและในทุ ก ๆวั ฒ นธรรมโดยทั่ ว ไป อาจมี ก ารผสมผสานความ
หลากหลายของอารมณ์เพื่อการแสดงออกให้เกิดความชัดเจนสมบูรณ์ การออกแบบตัวละคร (Character Design) ควรเน้นย้ํา
อารมณ์ต่างๆให้ชัดเจนแน่นอน (Steve Roberts. 2007. P.216)
สัดส่วนและกายวิภาคของใบหน้า
การศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวของใบหน้าและปากนั้น จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจ
เรื่องกายวิภาคมนุษย์ในส่วนของใบหน้าเพื่อทราบถึงข้อจํากัดของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ความคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าและปาก
เช่นกระดูก และกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ที่ควบคุมการขยับส่วนต่าง ๆ บนใบหน้า
ในสัดส่วนของหัวและใบหน้านั้นความแตกต่างระหว่างแต่ละคน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ แต่ก็มี
หลักการพื้นฐานต่าง ๆ ในเรื่องสัดส่วน ซึ่งก็แบ่งสัดส่วนความสูงไว้ประมาณ 3 ส่วน ความกว้างใบหน้านั้นจะมีขนาดสองในสาม
ของส่วนความสูงของใบหน้า ศีรษะด้านข้างจะแบ่งเป็น 3 ส่วนครึ่ง ในด้านตรงจะแบ่งครึ่งที่บริเวณจมูก เมื่อแบ่งส่วนที่เท่ากัน
ได้สองส่วนแล้ว จะมีส่วนตรงกลางอยู่ที่ตาดําทั้งสองข้าง เป็นสี่ส่วนโครงของสัดส่วนอย่างง่ายของใบหน้าผู้ใหญ่ สัดส่วนใบหน้า
ของเด็กมีความแตกต่างคือ ถ้าแบ่งสัดส่วนของหัวไว้ที่ 4 ส่วน สัดส่วนในบริเวณของหัวจะมีสัดส่วนไปประมาณสองส่วนของ
พื้นที่ส่วนหัวทั้งหมด ตาจมูกและปากจะมาอยู่รวมกันในสองส่วนล่าง
สัดส่วนโดยรวมของศีรีษะและหัว
แม้ว่าสัดส่วนของศีรษะจะแตกต่างกันระหว่างคนที่ต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามอายุ แต่ก็ยังมี
หลักการพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อปรับปรุงผลงานออกแบบใบหน้าของคนซึ่งสามารถใช้หลักเหล่านี้ในการ
ตรวจสอบโดยทั่วไปถึงขนาดรูปร่างและตําแหน่งของคุณสมบัติในผลงานการออกแบบใบหน้าโดยที่ศีรษะจากด้านหน้ากว้าง
ประมาณสองในสามของความสูง ถ้ามองดูที่ศีรษะจากด้านข้างกว้างประมาณ 7/8 ของความสูงของศีรษะสัดส่วนของศีรษะ
สามารถแบ่งออกแนวนอนเป็นสี่เท่ากัน 1. ส่วนแรกที่เป็นส่วนที่แบ่งสัดส่วนจากด้านบนของหัวลงไปที่ตีนเส้นผม 2. ส่วนที่สอง
สัดส่วนพื้นที่จากเส้นผมลงไปที่ส่วนตา ซึ่งจะเป็นส่วนตรงกลางของหัว 3. ส่วนที่สามมีพื้นที่ให้มองเห็นมากที่สุด สัดส่วนด้านบน
ของส่วนนี้ ส่วนของตาจะตรงกับระดับเดียวกับหู และที่ส่วนด้านล่างจมูกเป็นมีระดับเดียวกับติ่งหูโดยประมาณ 4. สัดส่วน
สุดท้ายเป็นสัดส่วนที่ยืดจากฐานของจมูก ไปสู่ส่วนปลายคางกับปาก ในตําแหน่งริมฝีปากล่างจะแบ่งส่วนได้ครึ่งหนึ่งพอดี
สัดส่วนเหล่านี้จะใช้ทํางานได้ผล ถ้าเราใช้การมองจากมุมระดับสายตาปกติ รูปร่างสัดส่วนเหล่านี้จะกลายเป็นภาพที่มีลักษณะ
บิดเบี้ยวถ้าเราดูภาพศีรษะนี้มาจากมุมด้านบนหรือด้านล่าง
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ภาพ 1 หัวกระโหลกมนุษย์
ที่มา : วิสิฐ จันมา
กระโหลกศีรษะ (Skull)
กระโหลกศีรษะของมนุษย์จ ะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของชาติพันธ์ ตลอดจน ความแตกต่ า ง
ระหว่างเพศและวัย ตามมาตราฐานทั่วไปกระโหลกจะมีสัดส่วน= 1/8 ของความสูงร้างกาย ชาวเอเชียมีสัดส่วนรูปร่างเล็กกว่า
ชาวตะวันตก อาจมีขนาดกระโหลกศีรษะเป็น 1/7 หรือ7 ส่วนครึ่ง ของส่วนสูง กระโหลกศีรษะจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตาม
อายุโดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
1. เมื่ อ แรกคลอดยั ง ไม่ มี ฟั น น้ํ า นม (AT BIRTH) 2. เมื่ อ ฟั น น้ํ า นมขึ้ น แล้ ว (IN FANCY) 3. เมื่ อ เข้ า สู่ วั ย กลางคน
(MATURITY) 4. เมื่อวัยชราช่วงเวลาฟันหลุกแล้ว (SENILITY) (บุญเลิศ บุตรขาว. หน้า 19. 2544)
กระโหลกส่วนสมอง (Cranium Part) มีกระดูกแปดชิ้นคือ 1. กระดูกท้ายทอย (Occipital Bone) 1 ชิ้น2. กระดูก
ข้างศีรษะ (Parietal) 2 ชิ้น3. กระดูกหน้าผาก (Frontal Bone) 1 ชิ้น 4. กระดูกขมับ (Temporal Bone) 2 ชิ้น5. กระดูกปีก
ผีเสื้อ (Spenoid Bone) 2 ชิ้น
กระโหลกส่วนใบหน้า (Face Part) มีกระดูก 7 ชิ้นคือ1. กระดูกโหนกแก้ม (Zygomatic Bone) 2 ชิ้น2. กระดูก
ขากรรไกรบน (Maxilla Bone) 2 ชิ้น 3. กระดูกสันจมูก (Nasal Bone)2 ชิ้น 4. กระดูกขากรรไกรล่าง (Mandible Bone)
1 ชิ้น
ความแตกต่างระหว่างเพศ วัย ของกระโหลกศีรษะมนุษย์
เด็ก สําหรับทารกที่อยู่ในครรภ์กระดูกกระโหลกยังไม่ประสานกันสนิทเพื่อให้สะดวกเวลาคลอด เมื่อคลอดแล้วก็ยังมี
บางส่วนเช่น ที่ขมับและท้ายทอย เด็กแรกคลอด กระโหลกมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับส่วนอื่นของร่างกาย แต่กระดูกส่วนใบหน้า
และขากรรไกรจะเล็ก เพราะฟันยังไม่ขึ้น จึงมีส่วนสมองมากกว่าส่วนใบหน้า ระดับลูกนัยน์ตาจะอยู่ต่ํากว่าเส้นแบ่งครึ่ง
กึ่งกลางของส่วนใบหน้ากระโหลกศีรษะ เมื่ออายุได้ 6 เดือนฟันชุดแรกหรือฟันน้ํานมขึ้น จะทําให้ขากรรไกรใหญ่ขึ้น สัดส่วนก็
จะเป็นไปรูปร่างผู้ใหญ่ตามปกติ
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ชาย ลักษณะทั่วไปใบหน้าจะประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้ากระดูกส่วนหน้าผากจะกว้างแลชัน โหนกคิ้วปรากฏชัดเจน
ขากรรไกรเป็นเหลี่ยมทําให้มีคางใหญ่ กระโหลกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยที่ตําแหน่งของลูกนัยน์ตาจะอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งสัดส่วน
ของกระโหลกพอดี
หญิง มีเค้าหน้าเป็นรูปไข่ เพราะหน้าผากโค้งมน ขากรรไกรสอบ คางเล็ก ขนาดกระโหลกเล็กกว่าชาย รอยต่อ
ประสานมีความเรียบปรานีตกว่าของชาย โหนกคิ้วไม่ปรากฏชัดเจน
คนชรา เนื่องจากกระดูกเจริญเต็มที่จึงมีบางส่วนเปลี่ยนแปลงเช่นโหนกคิ้ว โหนกแก้มชัดเจน กระดูกขากรรไกรล่าง
และบนจะเล็กและยื่นออกมาข้างหน้าเพราะฟันหลุดหมด ทําให้ริมฝีปากถูกเม้มเข้าด้านใน กระดูกขมับยุบลง เบ้าตาลึก

ภาพ 2 กล้ามเนื้อส่วนใบหน้ามนุษย์
ที่มา : วิสิฐ จันมา
กล้ามเนื้อที่สําคัญบนใบหน้า
จุ ด สํ า คั ญ ของกล้ า มเนื้ อ สํ า หรั บ การแสดงออกบนใบหน้ า (The Eleven Key Muscles OfFacial Expression)
ใบหน้าของมนุษย์จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อต่าง ๆ ซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้ จะมีผลต่อการแสดงออกทางใบหนทําให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกต่าง ๆ กันไป ซึ่งกล้ามเนื้อทั้งหมดบนใบหน้าที่สําคัญ มีดังต่อไปนี้ 1. เป็นเสมือนเส้นรัศมีหรือเส้นโคจรรอบ ๆ ดวงตา
จะมีกล้ามเนื้อแผ่ติดเป็นวงเป็นชั้น ๆ รอบดวงตา ซึ่งกล้ามเนื้อผิวบนจะกินอนาเขตถึงคิ้ว และกล้ามเนื้อผิวล่างจะติดกับแกล้ม
2. กล้ามเนื้อบาง ๆที่สัมผัสลงบนกึ่งกลางระหว่าง เส้นโคจรรอบ ๆ ดวงตา ตําแหน่งกล้ามเนื้อชิ้นนี้จะอยู่บนเปลือกตาด้านบน3.
เป็นกล้ามเนื้อที่ติดอยู่บนบริเวณฐานใต้จมูก เชื่อมต่อเส้นวงกลมรอบ ๆ ปาก ซึ่งกล้ามเนื้อชิ้นนี้จะมีลักษณะแยกออกเป็น2ทาง
ซึ่งมีเนื้อหุ้มอยู่เหนือปากอีกที กล้ามเนื้อชิ้นนี้คือกล้ามเนื้อสําหรับการยิ้ม (Sneering muscle)4.เป็นกล้ามเนื้อที่แยกตัวออกไป
จากกล้ามเนื้อรอบปาก ซึ่งเป็นเส้นแนวเฉียงออกไปถึงแนวแกล้มกล้ามเนื้อมีไว้สําหรับการฉีกยิ้ม และทําให้มุมปากเปิด5. เป็น
กล้ามเนื้อที่แยกตัวจากกล้ามเนื้อรอบปากไปถึงกราม และขากรรไกรซึ่งกล้ามเนื้อนี้อยู่บริเวณช่วงกลางระหว่างแกล้มกับคาง
กล้ามเนื้อชิ้นนี้สามารถแผ่และยึดเข้าออกที่แสดงอารมณ์เสียใจ และเป็นตัวควบคุมของกล้ามเนื้อมุมปาก 6. กล้ามเนื้อบริเวณ
หน้าผาก เริ่มจากหัวคิ้วไปถึงตีนผม เป็นกล้ามเนื้อที่สามารถยึดและยกคิ้วขึ้นลง ลักษณะของกล้ามเนื้อชิ้นนี้ จะเป็นเสิ้นแนวดิ่ง
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เป็นริ้วๆ แผ่ออกด้านข้าง แสดงอารมณ์สงสัยและประหลาดใจ 7. เป็นกล้ามเนื้อที่แปะอยู่ใต้จมูกยาวไปถึงมุมปาก ตําแหน่งคือ
ปากชิ้นบนที่ยื่นออกมารับแสงทําให้ดูสว่าง เป็นกล้ามเนื้อที่แสดงการเปิดปากให้เชิดขึ้น8. เป็นกล้ามเนื้อที่แปะทับอยู่บน
ระหว่างหัวคิ้วถึงปลายคิ้ว กล้ามเนื้อชิ้นนี้มีลักษณะแยกเป็น 3 ทาง ซึ่งเรียกกันว่ากล้ามเนื้อนี้ของการขมวดคิ้ว (Frowning
muscle) 9. กล้ามเนื้อเสมือนรูปสามเหลี่ยมที่ต่อลงมาจากกล้ามเนื้อรอบปาก ที่ดิ่งลงมาถึงจนถึงคางซึ่งทําหน้าที่ประคองรูป
คางไว้10. เป็นกล้ามเนื้อใต้ริมฝีปาก แยกตัวเฉียงออกไป ประสานกับกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยม ที่ทําหน้าที่เปิด-ปิดปากล่างแสดง
การพูด 11. เป็นกล้ามเนื้อรูปตัววี อยู่ระหว่างกึ่งกลางของคางเป็นจุดที่ต่ําที่สุดแสดงรอยบุ๋มและยื่นของคาง (พิพัฒน์ นวลศรี.
2548. หน้า30)
คิ้ว (Eyebrows) มักจะอยู่ในลักษณะยกขึ้นเหยียดตรง โก่งขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ หรืออาจจะอยู่ในลักษณะผ่อนคลาย
ได้ด้วยเหมือนกัน ตา (Eye) เบิกกว้างเท่าที่จะกว้างได้ กับเปลือกตาล่างในลักษณะผ่อนคลาย กล้ามเนื้อตา (Muscles of the
Eye) กล้ ามเนื้ อ ตาด้ านหน้า ของกล้ ามเนื้ อ ตาชิ้น นี้บัง คับรอยย่น และแสดงผลโดยตรงต่อคิ้วและทางอ้อมรอบ ๆ ดวงตา
กล้ามเนื้อนี้จะยกหนังตาและกล้ามเนื้อรอบดวงตา จะแสดงผลโดยตรงต่อดวงตาและแก้มส่วนบน และบางครั้งก็ส่งผลทางอ้อม
ต่อคิ้ว ส่วนบังคับการยกขึ้นของหนังตา : กล้ามเนื้อยกหนังตา (The Eyelid Lifter : LevatorPalpebrae) เปลือกตาด้านบน
จะเคลื่อนไหวมากกว่าผิวหนังตาทั้ง 2 ข้าง เพราะมันมีกล้ามเนื้อของมันเอง คือกล้ามเนื้อยกหนังตา มันจะกระทบโดยตรงต่อ
ผิวหนังของหนังตาส่วนบน ณ ตําแหน่งปลายสุดและผิวหนังของเบ้าตา เมื่อเกร็งหนังตาด้านบนจะถูกยกขึ้น ยิ่งหดเกร็งมาก
เท่าไหร่ หนังตาด้านบนก็จะถูกยกขึ้นมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งดวงตาถูกเปิดออกหรือลืมตาขึ้นโดยปกติแล้ว กล้ามเนื้อยกหนัง
ตาจะหดเกร็งเบาๆ ช่วยประคองหนังตาส่วนบนและจะทําให้รู้สึกตื่นขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อยกหนังตาผ่อนคลายลง หนังตาบนจะถูก
ดึงด้วยแรงดึงดูดของโลกค่อยๆ ปล่อยลงปิดม่านตา ถ้ากล้ามเนื้อยกหนังตาผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ หนังตาบนจะตกลง
กระทบกับหนังตาล่างปิดตาสนิท การหดเกร็งของกล้ามเนื้อยกหนังตาจะเปิดตาอีกครั้ง ถ้ามันยังคงมีการหดเกร็ง หนังตาจะ
ยกขึ้นสู่สภาวะปกติเผยดวงตามากกว่าปกติ (ตาเบิกโตขึ้น)
ปาก (Mouth) การจัดรูปปาก (The Embouchure)ธรรมชาติสร้างกรามและฟันให้แข็งแรงมีพลัง ตรงข้ามกับริม
ฝีปากที่อ่อนนุ่ม จะต้องรู้จักและเข้าใจสรีระเกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บนใบหน้า โดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมบังคับการ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของริมฝีปากกรามบน และกรามล่างเป็นส่วนสําคัญของโครงสร้างใบหน้า กรามบนเป็นส่วนเดียวกันกับ
กะโหลกศีรษะ จึงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ส่วนกรามล่างมีขนาดย่อมกว่าติดอยู่ด้านล่าง ยึดไว้ด้วยกล้ามเนื้อจึงมีอิสระสามารถ
เคลื่อนไหวได้เหนือกระดูกใบหน้ามีกล้ามเนื้อบาง ๆ จํานวนมากที่แผ่ออกซ้อนทับกันอยู่ภายใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อเหล่านี้ต่างไป
จากกล้ามเนื้อส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย คือเป็นอิสระไม่ยึดติดอยู่กับกระดูกทําหน้าที่บังคับริมฝีปาก และควบคุมการเคลื่อนไหว
ของทุกส่วนที่อยู่บนใบหน้ากล้ามเนื้อบนใบหน้า มิได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดรูปริมฝีปากเท่านั้น ยังทําหน้าที่สะท้อนอารมณ์
และเจตนาโดยตรง จากจิตใจสู่กล้ามเนื้อ และผิวหน้าอีกด้วย เมื่อได้รับการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหล่านี้จะเคลื่อนไหวได้อย่างเป็น
อิสระ หรือร่วมประสานกันได้ แต่กล้ามเนื้อเหล่านี้จะไม่สามารถยืดตัวได้ จะทําได้ก็เพียงหดตัวเท่านั้น

ภาพ 3 ทิศทางการขยับของกล้ามเนื้อใบหน้า
ที่มา : วิสิฐ จันมา
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สรุปผลของการวิจัย
การออกเสียงภาษาไทยนั้น ตามหลักภาษานั้น พยัญชนะต่าง ๆ ในภาษาไทยมี 44 รูป 21 เสียง จําเป็นต้องอาศัยสระ
จึงจะออกเสียงขึ้นมาได้ สระจึงมีหน้าที่ในการใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาในภาษาไทย ซึ่งสระนั้นมี 21 รูปแบบ และสามารถเข้า
มาประกอบกันเป็นเสียงสระได้ 32 เสียง โดยสะกดด้วยรูปสระพื้นฐานหนึ่งตัวหรือหลายตัวร่วมกัน ดังนี้

อะ

อา

อิ

อี

อึ

อื

อุ

อู

เอะ

เอ

เเอะ

เเอ

เอียะ

เอีย

เอือะ

เอือ

อัวะ

อัว

โอะ

โอ

เอาะ

ออ

เออะ

เออ

อํา

ใอ

ไอ

เอา

ฤ

ฤๅ

ฦ

ฦๅ

1. สระที่ออกเสียงสั้นได้แก่ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อํา ไอ ใอ เอา
2. สระเสียงยาว ได้แก่ สระที่ออกเสียงยาว คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ
การออกเสียงภาษาไทยและการแสดงรูปแบบของรูปทรงปากในการออกเสียงมีดังต้อไปนี้

อะ

อี

อา

อิ

อุ

อู
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แอะ

เอา

แอ

ไอ,ใอ

อึ, เอือะ, เออะ, ฤ

อือ, เอือ, เออ, ฤๅ

ภาพ 4 แสดงรูปร่างรูปทรงปากตัวละครแอนิเมชั่นที่ออกเสียง สระ ภาษาไทย
ที่มา : วิสิฐ จันมา
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โอะ, อัวะ

เอียะ, เอีย

เอ

โอ, อัว

เอะ

เอาะ

ออ

อํา (สระยาว) รูปปากเคลื่อนต่อเนื่องและปิด
ภาพ 5 แสดงรูปร่างรูปทรงปากตัวละครแอนิเมชั่นที่ออกเสียง สระ ภาษาไทย

มาตราตัวสะกดภาษาไทย
มาตราตัวสะกดภาษาไทยมี 8 มาตรา + 1 มาตราที่ไม่ออกเสียง มาตราตัวสะกดภาษาไทยคือพยัญชนะที่ใช้บังคับ
เสียงท้ายคํา หรือพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระได้แก่ 1.แม่กง 2. แม่กน 3. แม่กม 4. แม่กก 5. แม่กด 6. แม่กบ 7. แม่เกย 8.
แม่เกอว และ 9. แม่ ก กา เป็นคําที่ไม่มีตัวสะกด ซึ่งเป็นตัวควบคุมการออกเสียงที่มีผลต่อภาพปาก รูปร่างรูปทรงปาก ฟัน ลิ้น
ของตัวละครแอนิเมชั่น
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การสร้างรูปทรงปากซึ่งประกอบด้วยมาตราตัวสะกดที่เป็นเสียงที่รูปทรงปากแบบเปิดคือ แม่กง แม่กน แม่กม แม่
กก แม่กด แม่เกย และ แม่ ก กา
มาตราตัวสะกดที่เป็นเสียงที่รูปทรงปากแบบปิดคือ แม่กบ แม่เกอว แม่กม

แม่กม

แม่กง

แม่กก

แม่กน (ปากเคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน)

แม่กบ

แม่กด (ปากเคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน)

แม่เกย

ภาพ 6 แสดงรูปร่างรูปทรงปากตัวละครแอนิเมชั่นที่ออกเสียงมาตราตัวสะกดภาษาไทย
ที่มา : วิสิฐ จันมา
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แม่เกวอ

แม่ก กา

ภาพ 7 แสดงรูปร่างรูปทรงปากตัวละครแอนิเมชั่นที่ออกเสียงมาตราตัวสะกดภาษาไทย

การออกเสียงในภาษาอังกฤษนั้นพยัญชนะมี 24 ตัว สระมี 5 เสียง โดยเสียงสระภาษาอังกฤษการออกเสียงมีรูปร่าง
รูปทรงของปากตัวละครแอนิเมชั่น ดังต่อไปนี้

A (เอ)

E (อี)

I ( ไอ )

O ( โอ )

U ( ยู )

Normal

ภาพ 8 แสดงรูปร่างรูปทรงปากตัวละครแอนิเมชั่นที่ออกเสียงมาตราตัวสะกดภาษาอังกฤษ
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ปากของคนจะเปิดตรงตัวสระภาษาอังกฤษ A E I O U และปากจะปิดบนตัวพยัญชนะ B M P F T V และลิ้นจะจะ
มาอยู่หลังฟันที่ N D L T H T

L ( แอล )

B ( บี )

M ( เอ็ม )

F ( เอฟ )

D ( ดี )

R ( อาร์ )

Normal

Normal

T ( ที )

ภาพ 9 แสดงรูปร่างรูปทรงปากตัวละครแอนิเมชั่นที่ออกเสียงสระภาษาอังกฤษ และพยัญชนะเสียงปิด
Richard Williams (2001,P.305) กล่าวว่าการขยับปากในแอนิเมชั่นเหมือนการแสดงดนตรี การสร้างภาพรูปทรง
ของปากสําหรับตัวละครแอนิเมชั่นนั้น จะต้องวาดภาพแสดงความซับซ้อนและมีความรวดเร็วผ่านสิ่งหลักๆไป ไม่จําเป็นจะต้อง
ให้เห็นชัดเจนเท่ากันทุกรูป บางครั้งก็มีภาพที่เบลอ บางครั้งผู้คนก็ไม่ได้ขยับปากชัดเจนในทุกคําพูด สิ่งที่ต้องคิดคือ รูปร่างของ
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คํา วลีและสระ ไม่ใช่ตัวอักษร ปากของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางครั้งในกึ่งกลางคํา อาจลบภาพบางภาพออกไป และการ
เปลี่ยนภาพทันทีจะช่วยให้ผลงานแอนิเมชั่นนั้นมีชีวิตชีวามากกว่า และอย่าลืมใส่พื้นฐานเรื่องการยืดหยุ่นรูปทรง (Stretch)
บางครั้งการที่ใบหน้าส่วนล่างไม่มีการยืดเพียงพอจะทําให้แอนิเมชั่นนั้นแข็งกระด้าง
การลิปซิงค์ (Lip-synch) การออกเสียงพากษย์เสียงลงแอนิเมชั่น
การลิปซิงค์มีกุญแจสําคัญ นั่นคือการให้ความรู้สึกถึงคํานั้น หมายถึง ไม่ใช่ตัวอักษรนั้น ทําให้แน่ใจว่าผู้ชมเห็นมัน
เลือกที่สําคัญ หลีกเลี่ยงการพลิกรูปร่างปากเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นนักแสดงที่พากษย์เสียงบทพูดแปลจากภาษาต่างประเทศลง
ในหนังจะทําแค่การเน้น และขัดเกลาสิ่งที่เห็นรองลงมา โดยจับสระที่เริ่มประโยค และเน้นส่วนปลายประโยค อะไรที่มันอยู่
ตรงกลางก็จะดูใช้ได้ มีบางครั้งที่ผู้กํากับแอนิเมชั่นจะสั่งให้แอนิเมเตอร์ (นักสร้างภาพเคลื่อนไหว) ให้ทําการเคลื่อนไหวปากให้
เร็วกว่าเสี่ยง 1 – 2 เฟรมเสมอ
ภาพใบหน้าคนที่แสดงอารมณ์นั้นแบ่งอารมณ์ความรู้สึกตามลักษณะโดยทั่วไปของมนุษย์ เช่นความรู้สึกยินดี พอใจ
หัวเราะ เสียใจ ร้องไห้ โกรธ โมโห เฉยชา สงสัย โดยกําหนดเส้นหลักบนใบหน้า ดวงตา คิ้ว เส้นรูปทรงของปาก ซึ่งเป็นการ
แสดงออกทางภาษาท่าทาง ที่สื่อสารอารมณ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีความสลับซับซ้อนมาก ซึ่งในความเป็นจริงการแสดง
อารมณ์บนใบหน้าของคนนั้นมีความสลับซับซ้อนของอารมณ์มาก และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ วัย อายุด้วยในการแสดงอารมณ์
แต่ละครั้ง
สรุปการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่
1. ด้านการออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละคร โดยการออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนิ
เมชั่นสําหรับการออกเสียงภาษาไทย มีความเหมาะสมในระดับมาก (x= 4.03)
1.1 ผลงานออกแบบใบหน้าและปากโดยรวมแสดงสื่อสารด้านภาษาไทยชัดเจนมีความเหมาะสมในระดับ มาก
(x= 4.38)
1.2 รูปร่างรูปทรงใบหน้าและปาก สื่อความหมายการสื่อสารได้ตรงตามเสียง พยัญชนะ และสละภาษาไทย มีความ
เหมาะสมในระดับมาก (x= 4.10)
1.3 มีกระบวนการออกแบบใบหน้าและปากตัวละครอย่างเป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
(x= 3.52)
1.4 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานแอนิเมชั่นในเทคนิคต่างๆต่อไปได้ มีความเหมาะสมในระดับมาก
(x= 4.17)
1.5 มีสุนทรียศาสตร์ทางด้านความงามในผลงานออกแบบฯ มีความเหมาะสมในระดับมาก (x= 3.97)
2. การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่นสําหรับการออกเสียงภาษาอังกฤษ
2.1 ผลงานออกแบบใบหน้าและปากโดยรวมแสดงสื่อสารด้านภาษาอังกฤษชัดเจน มีความเหมาะสมในระดับมาก (
x= 4.00)
2.2 รูปร่างรูปทรงใบหน้าและปาก สื่อความหมายการสื่อสารได้ตรงตามเสียง พยัญชนะ และสละภาษาอังกฤษ มี
ความเหมาะสมในระดับมาก (x= 4.03)
2.3 มีกระบวนการออกแบบใบหน้าและปากตัวละครอย่างเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายมีความเหมาะสมในระดับมาก
(x= 3.60)
2.4 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานแอนิเมชั่นในเทคนิคต่างๆต่อไปได้ มีความเหมาะสมในระดับ
มาก (x= 4.03)
2.5 มีสุนทรียศาสตร์ทางด้านความงามในผลงานออกแบบฯ มีความเหมาะสมในระดับมาก (x= 4.17)
3. การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่นด้านการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก
3.1 ผลงานออกแบบใบหน้าและปากโดยรวมแสดงสื่อสารด้านอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน ความรู้สึกมีความเหมาะสม
ในระดับมาก (x= 4.06)
3.2 รูปร่างรูปทรงใบหน้าและปากสื่อความหมายการสื่อสารได้ชัดเจนมีความเหมาะสมในระดับมาก (x= 4.29)
3.3 มีกระบวนการออกแบบใบหน้าและปากตัวละครอย่างเป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมในระดับมาก
(x=4.06มีความเหมาะสมในระดับมาก (x= 3.70)
3.4 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานแอนิเมชั่นในเทคนิคต่าง ๆ ต่อไปได้ มีความเหมาะสมในระดับ
มาก (x= 4.16)
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3.5 มีสุนทรียศาสตร์ทางด้านความงามในผลงานออกแบบฯมีความเหมาะสมในระดับมาก (x= 4.12)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.เรื่องการใช้รูปร่างรูปทรงปากสําหรับการออกเสียงนั้นควรออกแบบสร้างขึ้นให้ครบในเรื่องเสียงทุกการออกเสียง
ของคําเช่นกลุ่มคําเป็นคําตาย สระเสียงสั้น ยาว คําควบกล้ํา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมลักษณะสิมและพระพิมพ์เพื่อนํามาปั้นเป็นโมเดลสามมิติโดยใช้เทคนิคการรังวัดดิจิตอล
ร่วมกันกับการทําพื้นผิวสําหรับเกม โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาเทคนิคการทําพื้นผิวประเภทต่างๆ ที่ใช้ภายในโมเดลโพลิ
กอนต่ําสําหรับเกม ในการแสดงรายละเอียดของสิมและฮูปแต้ม 2) เพื่อประเมินคุณภาพของสิมและภาพฮูปแต้มบนพื้นผิวโมเดล
สามมิติจากผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของสิมและภาพฮูปแต้มจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
บุคคลทั่วไปจํานวน 65 คน ที่อยู่ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกโดยการสุ่ม
แบบบังเอิญ และใช้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนในการประเมินคุณภาพของวัตถุสามมิติ เครื่องมือวิจัยได้แก่ โดยเดลสามมิติที่ใช้เทคนิค
Photogrammetry ที่จะเป็นการนําภาพถ่ายจํานวนมากในหลายๆ มุม มาสร้างเป็นวัตถุสามมิติจํานวนโพลิกอนสูงและบูรณาการ
กับการปั้นโมเดลและทําพื้นผิวสําหรับเกม ทําให้ได้วัตถุจํานวนโพลิกอนต่ําที่สามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ ตรงตามวัตถุต้นแบบ
ได้ เก็บ รวบรวมข้อมู ลโดยใช้แ บบสอบถาม ผลการประเมิ น จากผู้ เชี่ยวชาญพบว่าโดยรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ ป านกลางและ
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ดี
คําสําคัญ: สิม รังวัดดิจิตอล การทําพื้นวัตถุสามมิติสําหรับเกม

ABSTRACT
This Research is a collecting data of the Sims and the Prapims to show the 3D Model by using
photogrammetry and the game texturing techniques. This study was conducted to 1) To study the
techniques of texturing that using in low polygon model for game. 2) To examine the quality of this
technique that using in 3d model from the exports 3) To examine satisfaction toward of the target group. 65
participants were convenience sampling from student in Faculty of Informatics in Mahasarakham University
and three adepts to evaluation this technique. The Tool of this research is the 3D Model that using
photogrammetry technique. It is the using of many images that shooting on the specified object in many
angles and integration with low polygons modeling and texturing. This technique will show the details of
objects and it will be the same of real object. The data have collected by using questionnaire. The
assessment from the experts is the line for moderate and samples is the line for good
Keywords: Sim, Photogrammetry, Game Texturing
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บทนํา
จังหวัดมหาสารคามมีพุทธศิลป์ที่เก่าแก่อยู่มากมาย โดยเฉพาะ สิมอีสานและฮูปแต้ม โดย “สิม” ในภาษาอีสานหมายถึง
โบสถ์ มาจากคําว่า สีมา สิมมา หรือพัทธสีมา ที่ปรากฏในคําจารึกบนแผ่นหินที่ประกาศเจตนาของผู้สร้าง ปักไว้ด้านหลังสิม ซึ่งมี
ปรากฏอยู่ทั่วไป ความหมายของสิม หมายถึงเขต หรืออาณาเขตที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้ทํากิจกรรมในพระพุทธศาสนา เช่น เป็นเขตที่
พระสงฆ์ใช้ประชุมทําสังฆกรรมบรรพชา และอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ ลักษณะโดยทั่วไปของสิม แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักตาม
สภาพของแหล่งที่ตั้ง คือ สิมน้ําและสิมบก สิมน้ํา เป็นสิมที่ตั้งอยู่กลางน้ํา เช่น สระ หนอง บึง ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างอย่าง
ชั่วคราวสําหรับวัดที่ยังไม่มีวิสุงคามสีมา ส่วนใหญ่สิมบกเป็นสิมที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นอาคารถาวร นอกจากนี้ สิมยัง
แบ่งตามลําดับอายุก่อนหลังและลักษณะร่วมในรูปแบบได้เป็น 4 ประเภท คือ สิมก่อผนังแบบดั้งเดิม สิมโถง สิมก่อผนังรุ่นหลัง
และสิมแบบผสม
ขณะที่ “ฮูปแต้ม” หรือรูปแต้ม คือจิตรกรรมฝาผนังของชาวอีสานที่นอกจากปรากฏบนผนังภายในสิมหรือโบสถ์แล้ว โดย
ทั่วไปฮูปแต้มเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พุทธศาสนา ผ่านเรื่องราวพุทธประวัติ พุทธชาดก และวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน มี
เรื่องราวนรกสวรรค์ เป็นสิ่งเตือนใจให้คนไม่ทําความชั่ว ทําแต่ความดี และมีปริศนาธรรมให้ขบคิดประเทืองปัญญา นอกจาก
นั้นฮูปแต้มยังเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานในสมัยนั้น ส่วนวรรณกรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องสินไซ จะแฝง
ด้วยแก่นธรรมของพุทธศาสนา โดยนํามาเล่าผูกเรื่องให้สนุกสนาน เพิ่มความสนใจแก่ชาวบ้านผู้ชม นอกจากเนื้อหาเชิงนามธรรม
แล้วฮูปแต้มยังสะท้อนบุคลิกแบบอีสาน คือ ความตรงไปตรงมา ซื่อๆ ง่ายๆ แม้รูปร่างหน้าตาสีสันจะไม่สวย ไม่วิจิตร แต่มีความ
สนุกสนานในตัวเอง
ปัจจุบัน ผู้คนจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อสิมและฮูปแต้ม แม้แต่ผู้คนในท้องถิ่นเองก็ตาม ซึ่งเป็นเหตุคนรุ่นหลัง
ในบางกลุ่มมองไม่เป็นคุณค่าของสิมและฮูปแต้ม ดังนั้นคณะผู้พัฒนาโครงการจึงขอนําเสนอสื่อสร้างเสริมความรู้ในด้านพุทธศิลป
อีสานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนได้เห็นความสําคัญของสิมและฮูปแต้มในท้องถิ่นตน อันจะก่อให้เกิดความ
ภูมิใจใน “ของดี” ที่ตนมี แล้วจะนําไปสู่การหวงแหนและอนุรักษ์ในพุทธศิลป์ท้องถิ่นต่อไป
สํารวย เย็นเฉื่อย (2552 : 1-3) ได้กล่าวเอาไว้ว่า สะดืออีสาน คือคําที่ใช้แทนจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ตรง
จุดกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิมและฮู
ปแต้ม ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีฮูปแต้มมากถึง 7 วัดด้วยกัน คือ วัดโพธาราม วัดป่าเรไรย์ วัดยางซวง วัดตาลเรือง วัดศิริมงคล วัด
อินทราราม วัดบ้านขามเปี้ย แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่วัดศิริมงคล วัดอินทรารามและวัดบ้านขามเปี้ยได้ถูกทุบทําลายและ
สร้างเป็นสิมใหม่ขึ้นมาทดแทนสิมที่มีฮูปแต้มหลังเดิม ด้วยเหตุนี้การเก็บรวมรวบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของสิมและฮูปแต้มจึง
เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดไปสู่ปุถุชนรุ่นหลัง
ปัจจุบันเทคนิคการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของสถาปัตยกรรมได้ถูกพัฒนาไปมากทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ
ความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยํา David Barber และคณะ (2001 : 360-366) ได้ทําการเก็บข้อมูลสามมิติของสภาพอาคาร
ในปัจจุบันเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีคุณ ค่า การใช้สแกนเนอร์สามมิติ (3D Laser Scanner) และการ
สร้างแบบจําลองสามมิติจากภาพถ่าย (Photogrammetry) ทําให้ได้รูปทรงของโมเดลสามมิติตรงตามลักษณะของวัตถุจริงๆ
งานวิจัยนี้จะเป็นการนําเอาวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลสามมิติด้วยสแกนเนอร์สามมิติหรือการสร้างแบบจําลองสามมิติจาก
ภาพถ่ายมาประยุกต์ใช้กับการทําโมเดลสามมิติที่มีจํานวนโพลิกอนต่ําโดยกระบวนการเรียงเส้นของวัตถุสามมิติใหม่จากโมเดลที่
แสกนได้ ( Re-topology) และการทําพื้นผิวสําหรับเกมด้วยกระบวนการดึงรายละเอียดของวัตถุที่แสกนได้มาใส่วัตถุสามมิติที่
เรียงเส้ น แล้ว (Baking) เพื่ อให้ ได้พื้ น ผิ วของวัต ถุตามความเป็ น จริง เพื่ อ ให้ ได้รายละเอียดต่างๆ ของสิมและพระพิ ม พ์ อย่า ง
ครบถ้วน แล้วจึงนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์แบบสามมิติทําให้มองเห็นวัตถุแบบ 360 องศา อันจะสามารถนําไปสู่การอนุรักษ์ข้อมูล
ทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ปุถุชนรุ่นหลังสืบไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเทคนิคการทําพื้นผิวประเภทต่างๆ ที่ใช้ภายในโมเดลโพลิกอนต่ําสําหรับเกม คือ จะมีจํานวนโพลิกอน 5000
– 15,000 โพลิกอน เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด
2. เพื่อประเมินคุณภาพของสิมและภาพฮูปแต้มบนพื้นผิวโมเดลสามมิติจากผู้เชี่ยวชาญ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของสิมและภาพฮูปแต้มจากกลุ่มเป้าหมาย
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ขอบเขตการวิจัย
1. สามารถใช้เทคนิคแสกนวัตถุด้วย Photogrammetry สําหรับสร้างวัตถุสามมิติจากรูปภาพได้
2. สามารถใช้เทคนิคการทําพื้นผิวสําหรับเกม เพื่อสร้างพื้นผิวสามมิติจากวัตถุที่ทําการแสกนได้
3. ทํ าการสร้างวัตถุส ามมิติ เป็ น สิมอีส านและฮูป แต้ม อย่างน้อย 3 แห่ง และพระพิ มพ์ อย่ าง 1 แหล่งภายในจังหวัด
มหาสารคาม ด้วยเทคนิคแสกนวัตถุสามมิติและการทําพื้นผิวสําหรับเกม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ส ามมิ ติ ที่ ส ร้ า งจากการใช้ เทคนิ ค
Photogrammetry และการทําพื้นผิวสําหรับเกม
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจของการแสดงผลวัตถุสามมิติที่สร้างการใช้เทคนิค
Photogrammetry และการทําพื้นผิวสําหรับเกม
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเว็บไซต์ที่มีวัตถุสามมิติที่ได้จากการใช้เทคนิครังวัดดิจิตอลและการทําพื้นผิวสําหรับเกม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของสิมและฮูปแต้ม
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสิมและฮูปแต้มแก่ผู้ที่สนใจ
3. เพื่อทํานุบํารุงพุทธศิลป์อีสาน เช่น สิมและฮูปแต้ม ให้แก่ปุถุชนรุ่นหลัง
4. เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ

วิธีการดําเนินการวิจัย

ภาพ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 ขั้นตอนที่ 1 วางแผนเพื่อทําการศึกษาสิมประเภทต่างๆ ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล
6.1.1 กําหนดพื้นที่ที่จะไปจัดเก็บข้อมูลก่อน-หลัง ดังต่อไปนี้
(1) สิม
- สิมวัดโพธาราม บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
- สิมวัดหงษาราม บ้านนาหาด ต.พระธาตุ อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
- สิมวัดโพธารมณ์ บ้านโหทา ต.พระธาตุ อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
- สิมวัดสุวรรณาวาส บ้านกันทรวิชัย ต.กันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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(2) พระพิมพ์
- พระธาตุนาดูน ต.พระธาตุ อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
6.1.2 กําหนดอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) กล้องถ่ายรูป สําหรับจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายรายละเอียดของสิมเพื่อนําไปจัดทําเว็บไซต์และพื้นผิวของวัตถุ 3 มิติ
(2) สมุดบันทึก ใช้สําหรับจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของพุทธศิลป์ที่ทีมงานได้ไปสัมภาษณ์ และลงพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล
6.1.3 วางแผนและออกแบบระบบเว็บไซต์
6.2 ขั้นตอนที่ 2 เพื่อเก็บข้อมูลสิมและพระพิมพ์ในจังหวัดมหาสารคามก็ทําการลงพื้นที่เพื่อนําภาพที่ได้มาทําพื้นผิววัตถุ
สามมิติ
6.2.1 ผู้วิจัยได้ทําการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสิมต่าง ๆ และพระพิมพ์นาดูนที่อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามโดยการ
ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่

ภาพ 2 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล (ซ้าย) การถ่ายภาพพระพิมพ์ (กลาง) การสร้างเป็นวัตถุสามมิติด้วย Photogrammetry (ขวา)
6.2.2 สร้างวัตถุสามมิติขึ้น มาด้วยเทคนิค Photogrammetry โดยการนําเอารูป ภาพที่ถ่ายได้รอบวัตถุมานํามาใส่
โปรแกรมที่เตรียมเอาไว้ โดยกระบวนการของโปรแกรมที่ใช้สร้างวัตถุสามมิติด้วยเทคนิค Photogrammetry มีดังต่อไปนี้
(1) Align Images คือการนํารูปภาพที่ได้มาทําการคํานวณตําแหน่งในแกนสามมิติ โดยจะต้องถ่ายภาพเป็น
วงกลมและให้วัตถุที่ต้องการสร้างเป็นโมเดลสามมิติอยู่ตรงกลาง
(2) Build Dense Cloud คือ การนําภาพที่ได้จากข้อแรกมาสร้างเป็นจุด Vertex Color ในแกนสามมิติเพื่อให้
ได้รูปทรงของวัตถุที่ต้องการสร้างเป็นโมเดลสามมิติ ขั้นตอนนี้สามารถตัดจุด Point Cloud ที่ไม่จําเป็นออกได้
(3) Build Mesh คือ การคํานวณจากจุด Dense Cloud ที่ได้จากรูปภาพให้เป็นพื้นผิวของวัตถุสามมิติ เพื่อนํา
วัตถุที่ได้ไปประมวลผลในกระบวนการถัดไป โดยกระบวนการนี้สามารถตัดพื้นผิววัตถุสามมิติที่ไม่จําเป็นออกไปได้
(4) Build Texture คือ กระบวนการคํานวณสีของพื้นผิวจากภาพถ่ายที่ได้ โดยจะทําการ Projection ลงไปที่
พื้นผิวของวัตถุสามมิติ ตามมุมและตําแหน่งของรูปภาพที่คํานวณได้ในข้อ (1) และ (2) โดยรายละเอียดของพื้นผิวที่ได้จะขึ้นอยู่
กับการปรับขนาดของ Texture ให้มีขนาดมากน้อยเพียงใด โดยขนาด Texture ที่จะใช้นั้นควรเป็นขนาด 2n x 2n พิกเซล เช่น
256x256, 512x512, 1024x1024 พิกเซล เป็นต้น
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(1) การ Align Images

(2) การ Build Dense Cloud

(3) การ Build Mesh

(4) การ Build Texture

ภาพ 3 กระบวนการสร้างวัตถุสามมิติด้วยเทคนิค Photogrammetry
6.2.3 ทําการเรียงเส้นของโมเดลที่ได้จากการใช้เทคนิค Photogrammetry ใหม่ด้วยขั้นตอน Re-topology เพื่อให้ได้
จํานวนโพลิกอนที่ต่ําลงสามารถนําไปใช้แสดงผลบนเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงนําโมเดลที่ได้จากกระบวนการนี้ไปทํา
Texture ใหม่ด้วยกระบวนการ Baking เพื่อดึงเอารายละเอียดของพื้นผิววัตถุมาใส่ภายใน Texture ประเภทต่าง ๆ
Re-topology

Baking Texture

ภาพ 4 กระบวนการสร้างวัตถุสามมิติให้มีจํานวนโพลิกอนต่ําโดยใช้เทคนิค Re-topology และ Baking Texture
6.2.4 นําโมเดลทที่ได้จากข้อ 5.2.3 ไปฝากไว้ที่เว็บ sketchfab.com จากนั้นจึงทําการนําโค้ดของโมเดลที่ต้องการไป
ฝังไว้กับเว็บไซต์ที่ได้ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

นําโค๊ดไปฝังที่เว็บไซต์

ภาพ 4 การแสดงข้อมูลของสิมแบบสามมิติที่ถูกนํามาแสดงบนหน้าจอ Web Browser
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6.3 ขั้นตอนที่ 3
6.3.1 นําสื่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของวัตถุสามมิติที่สร้างจากการใช้เทคนิค
Photogrammetry และการทําพื้นผิวสําหรับเกม
6.3.2 นําสื่อไปให้กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไปจํานวน 65 คน ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของการ
แสดงผลวัตถุสามมิติที่สร้างการใช้เทคนิค Photogrammetry และการทําพื้นผิวสําหรับเกม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพสื่อ
ตาราง 1 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1. มีวัตถุสามมิติภายในซีน (Assets) ครบถ้วนตามสถานที่จริง
2. วัตถุสามมิติมีรูปทรงที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามวัตถุต้นฉบับ
3. วัตถุสามมิติมีความกว้าง ยาว และสูงตรงตามวัตถุต้นฉบับ
4. วัตถุมีการเรียงตัวของเส้น Edge อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. วัตถุสามมิติมีจํานวนโพลิกอนที่เหมาะสมในการแสดงผล
ด้านพื้นผิวของวัตถุสามมิติ

3.33
3.67
4
3
3

0.58
1.53
1
1.73
1.73

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

6. มีรายละเอียดของพื้นผิวที่ถูกต้องเหมาะสม
7. มีการใช้ Texture แต่ละประเภทอย่างถูกต้องเหมาะสม
8. พื้นผิวมีการสะท้อนและหักเหของแสงที่ถูกต้องเหมาะสม
9. มีการจัดวางตําแหน่งของแสงภายในซีน อย่างถูกต้องเหมาะสม
10. มีการใช้ขนาดของ Texture อย่างถูกต้องเหมาะสม
ด้านการนําเสนอ
11. สื่อที่ใช้ในการนําเสนอวัตถุสามมิตินี้มีความรวดเร็วในการใช้งาน
12. สื่อเว็บไซต์นี้มีความรวดเร็วในการใช้งาน

3
3.33
2.33
3
2.33

1
1.53
0.58
1
1.53

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย

4
3.33

1.41
1.53

มาก
ปานกลาง

13. สื่อที่ใช้ในการนําเสนอวัตถุสามมิตินี้มีความเหมาะสมของสีที่ใช้
14. สื่อที่ใช้ในการนําเสนอวัตถุสามมิตินี้สามารถทําให้ผู้ใช้ต้องการ
จะศึกษาประวัติความเป็นมากของสิม ฮูปแต้มและพระพิมพ์มาก
ยิ่งขึ้น

3.33

0.58

ปานกลาง

4

1

มาก

3.33

1.15

ปานกลาง

ด้านรูปทรง

15. สื่อที่ใช้ในการนําเสนอวัตถุสามมิตินี้สามารถแสดงผลได้ดี ทั้ง
คอมพิวเตอร์และมือถือ
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ตาราง 2 สรุปผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
การประเมินวัตถุสามมิติในแต่ละด้าน
1. ด้านรูปทรง
2. ด้านพื้นผิวของวัตถุสามมิติ
3. ด้านการนําเสนอ

คะแนนเฉลี่ย
3.4
2.79
3.59

คุณภาพระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากข้อมูลผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ด้านการนําเสนอวัตถุสามมิติบนเว็บไซต์นั้น ทําให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.598 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าหากทําการแสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ
บนเว็บไซต์ตามปกตินั้น จะทําให้มีเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจและไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ หากเป็นวัตถุสามมิติที่เคลื่อนไหวได้รอบ
ทิศทาง จะทําให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ส่วนด้านที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนน้อยที่สุดคือด้านพื้นผิวของวัตถุสามมิตินั้น
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่ามีแสงสะท้อนพื้นผิวของวัตถุมากเกินไป ทําให้รายละเอียดต่างๆ ที่แสดงผลออกมาดูเกินจริง เช่น
พื้นผิวของปูน พื้นผิวของหลังคา ที่มีมีความมันวาวมากเกินไป เป็นต้น
6.2 ผลการประเมินคุณภาพของวัตถุสามมิติจากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 65 คน
ผลการประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับพุทธศิลป์ของเมืองมหาสารคามพบว่าโดยรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือความรวดเร็วในการใช้งานสื่อและการแสดงผลสือ่ บนมือถือซึ่งมีค่า 3.89 เท่ากัน ทั้งนี้ทางผู้จัดทําคาดว่าน่าจะ
มีปัจจัยสําคัญที่ทําให้ได้ผลการประเมินน้อยคือ ข้อมูลเว็บไซต์นั้นมีปริมาณเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการดาวน์
โหลดข้อมูลลงอุปกรณ์ที่ใช้เปิดสื่อและความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้เข้าถึงสื่ออาจจะช้าเกินไปทําให้มีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการ
เข้าถึงสื่อ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือวัตถุมีรูปทรงที่ถูกต้องเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ทั้งนี้คงเนื่องมาจากทางคณะผู้จัดทํา
ได้ทําการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงเพื่อนํามาสร้างเป็นวัตถุสามมิติ จึงทําให้ผลลัพธ์ที่ได้มีรูปทรงที่ถูกต้องเหมาะสมตามสถานที่และ
วัตถุนั้นจริงๆ
ตาราง 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของสื่อจากกลุ่มเป้าหมายจํานวน 65 คนในแต่ละด้าน
การประเมินคุณภาพของสื่อแต่ละด้าน
1. ด้านรูปทรง
2. ด้านพื้นผิวของวัตถุสามมิติ
3. ด้านการนําเสนอ

คะแนนเฉลี่ย
4.10
4.128
3.964

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี

อภิปรายผล
1. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
การใช้เทคนิคสแกนวัตถุสามมิติและการทําพื้นผิวสําหรับเกมในการแสดงผลรายละเอียดบนพื้นผิวของพุทธศิลป์อีสาน
กรณีศึกษาสิมและฮูปแต้ม มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาเทคนิคการทําพื้นผิวประเภทต่างๆ ที่ใช้ภายในโมเดลโพลิกอนต่ําสําหรับ
เกม ในการแสดงรายละเอียดของสิมและฮูปแต้ม 2. เพื่อประเมินคุณภาพของสิมและภาพฮูปแต้มบนพื้นผิวโมเดลสามมิติจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของสิมและภาพฮูปแต้มจากกลุ่มเป้าหมาย นั้น ทําให้เกิดแนวทางในการพัฒนา
วัตถุสามมิติเพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์จากการใช้เทคนิค Photogrammetry ซึ่งเป็นการนํารูปภาพถ่ายของวัตถุที่ต้องการจํานวน
มากมาสร้างเป็ น วัตถุสามมิติที่มีจํานวนโพลิก อนสูง จากนั้น จึงใช้การสร้างวัตถุสามมิติสําหรับเกมมาบูรณาการด้วยกัน ด้วย
กระบวนการ Re-Topology และ Baking Map เพื่ อ นํ า เอา Texture ประเภทต่ า งๆ เช่ น Normal Mapping, Specular
Mapping, Diffuse Mapping เป็นต้น มาใช้กับวัตถุสามมิติที่มีจํานวนโพลิกอนต่ํา เพื่อให้สามารถแสดงผลรายละเอียดต่างๆ ของ
วัตถุสามมิติได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุจริงๆ บน Web Browser
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ถ่ายภาพวัตถุหลายๆ มุม

นําภาพที่ได้มาแปลงเป็นวัตถุสามมิติ
ด้วยกระบวนการ Photogrammetry

นําไปทําพื้นผิวสําหรับเกมกับโมเดลจํานวนโพลิกอนต่ําโดยใช้
เทคนิค Baking

นําวัตถุสามมิติจํานวนโพลิกอนต่ํามา
สร้างพื้นผิวและแสดงบนเว็บไซต์

ภาพ 4 ขั้นตอนการสร้างวัตถุสามมิติจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทคนิค Photogrammetry
และการสร้างโมเดลสําหรับเกม
2. ผลสืบเนื่องจากการทําวิจัย
2.1 ฐานข้อมูลของสิมโบราณในจังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลของโครงการนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมลักษณะของสิมโบราณและพระพิมพ์ต่างๆ ที่อยู่ในอําเภอนาดูนและ
อําเภอกันทรวิจัย เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นหลัก โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นภาพของสิมและพระพิมพ์เพื่อนํามาปั้นเป็น
โมเดลสามมิติและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สําหรับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
โบราณทั้งหน่วยงานของภาครัฐบาลและหน่วยงานของเอกชนที่สามารถวิเคราะห์และพิจารณาวิธีการ รวมถึงลําดับความสําคัญใน
การบูรณะสิมโบราณในจังหวัดมหาสารคาม จากฐานข้อมูลความทรุดโทรมและที่ตั้งของสิมนั้นๆ เพื่อเป็นการสืบสานเอกลักษณ์
ทางสถาปัตยกรรมอีสานต่อไป และเพื่อให้ได้เห็นรายละเอียดของพระพิมพ์ต่างๆ ภายในกรุนาดูนอีกทางหนึ่งด้วย
2.2 การเผยแพร่ข้อมูลสิมและพระพิมพ์โบราณแบบสามมิติ (3 Dimensions) ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลของสิมและพระพิมพ์โบราณแบบสามมิติผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่สนใจนําไปเป็น
ต้นแบบในการศึกษาลักษณะ รูปทรง รายละเอียด พื้นผิว ฯลฯ และสามารถนําไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสิมโบราณในจังหวัดอื่นๆ
ของภาคอีสานหรือสามารถนําไปดัดแปลงในการเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมโบราณในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยได้ ซึ่งแนวทาง
ของการเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมโบราณนี้เหมาะสมในการนําไปเผยแพร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นทางเลือกในการ
พิจารณาอนุรักษ์โบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่างๆ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
จังหวัดมหาสารคามได้อีกทางหนึ่งด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบประติมากรรมทางพุทธศิลป์ จากเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการสร้างงานประติมากรรมลอยตัว เป็นองค์พระปัญจะวัคคีย์ 5 องค์ เผาที่อุณหภูมิ 950 องศา
เซลเซียส วิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบจินตนาการ ขั้นตอนที่ 2 การ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคจํานวน 121 คน ผลการวิจัยพบว่า1) ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุดในด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (x=5.00 SD=0.00) มีความเหมาะสมระดับมากได้แก่ด้าน
องค์ประกอบศิลป์ (x=4.44 SD=0.55) ด้านทักษะฝีมือมีความประณีตเรียบร้อย (x=4.44 SD=0.55) , ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
( x=4.48 SD=0.45),ด้ า นจิ น ตนาการทางศาสนา ( x=4.48 SD=0.45) ,ด้ า นการสื่ อ ความหมายและความสามารถในการใช้ วั สดุ
สร้างสรรค์ (x=4.46 SD=0.55), ด้านเทคนิควิธีการและสื่อความหมายของวัสดุ (x=4.48 SD=0.45), ด้านจินตนาการในผลงาน
(x=4.46 SD=0.55ด้านคุณค่าของผลงาน (x=4.48 SD=0.45), ภาพรวมของผลงาน (x=4.48 SD=0.45) 2) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด ในด้านคุณค่าทางจิต ใจ (x=4.66 SD=0.53), ด้านความสอดคล้องกับความเชื่อ (x=4.56 SD=0.55), ด้านความ
เหมาะสมกับการสักการบูชา (x=4.50SD=0.62),และด้านความแข็งแรงทนทาน (x =4.66 SD=0.71) มีความพึงพอใจระดับมากใน
ด้านความสวยงาม (x=4.45 SD=0.58), ความมีเอกลักษณ์ (x=4.40 SD=0.61), ความประณีต (x=4.39 SD=0.70), ความคิด
สร้างสรรค์ (x=4.38 SD=0.67), และการทําความสะอาด (x=4.29 SD=0.61)
คําสําคัญ : ประติมากรรมพุทธศิลป์, เครื่องปั้นดินเผา, วังดินสอ
ABSTRACT
The purposes of this study was to develop a model of Buddhist Sculpture from the Pottery Ban
Wangdinsor, Wang Thong District, Phitsanulok Province. Create a sculpture float in the form of imagination the
first five disciples of the Buddha. The products burn at temperatures of 950° C. The research has 3 steps : Step 1
Create a sculpture of Buddhist art pottery in the form of imagination. Step 2 Expert evaluation by 5 people and
Step 3 Evaluates user satisfaction.The research found that 1) Experts found that the highest level of ethical
morality (x= 5.00 SD = 0.00). There was a high of Art elements (x= 4.44 SD = 0.55), the skill was neat (x= 4.44 SD
= 0.55), Initiatives (x= 4.48 SD = 0.45), Religious imagination (x= 4.48 SD=0.45), Meaning and ability to use creative
materials (x= 4.46 SD = 0.55),Technically, the mean and the mean of the materials (x= 4.48 SD = 0.45), Imagination
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in work ( x= 4.46 SD = 0.55),Value of work ( x= 4.48 SD = 0.45) and overall performance ( x= 4.48 SD = 0.45). 2)
Consumers have the highest level of satisfaction. In terms of mental values ( x= 4.56 SD = 0.55), suitability for
worship ( x= 4.50 SD = 0.62), and strength ( x= 4.66 SD = 0.71), suitability for worship ( x= 4.50 SD = 0.62), and
strength (x= 4.66 SD = 0.71),There was a high level of satisfaction in the aesthetics(x= 4.45 SD = 0.58),Identity (x=
4.40 SD = 0.61),Exquisite (x= 4.39 SD = 0.70), Creativity (x = 4.38 SD = 0.67) and cleaning (x= 4.29 SD = 0.61).
Keywords : Buddhist Arts Sculptures, Pottery ,Wangdinsor

บทนํา
ปั จจุ บั น แหล่ ง ผลิต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นวัง ดิ น สอ ตํ า บลวั ง นกแอ่ น อํ า เภอวัง ทอง จัง หวั ด พิ ษณุ โ ลก ซึ่ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาประเภทเอิทเทิ่นแวร์ (earthenware) เป็นเนื้อดินที่ มีรูพรุนมาก มีสีตามธรรมชาติของแหล่งดิน แต่อาจมีการปรับปรุง
สีให้มีความสวยงามตามต้องการ นิยมใช้ในงาน ศิลปะและงานประดับตกแต่งสถานที่ เป็นเนื้อเซรามิกที่มีรูพรุน มีการผลิตได้อย่าง
ง่ า ยๆ มี ช่ ว งของการดู ด ซึ ม น้ํ า ร้ อ ยละ 10-15 (Singer.1960, p. 394) ผลิ ต ด้ ว ยเนื้ อ ดิ น ที่มี อุ ณ หภู มิ ต่ํ า และไม่ มี ก ารเคลื อ บ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทกระถางสําหรับปลูกต้นไม่ซึ่งมีมูลค่าต่ําและต้องใช้วัตถุดิบและแรงงานจํานวนมาก ซึ่งในอนาคตมีโอกาสสูงที่จะไม่
สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขาดความเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยที่ชัดเจน จําเป็นต้อง
เปลี่ยนจากการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ํา ไปสู่การผลิตมูลค่าสูง ด้วยการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงาน
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง (จุฑามาศ ศรีรัตนา.2561). ตามแนวทางการ ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0”
ผู้วิจัยเห็นความจําเป็นในการเร่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการผลิต โดยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมซึ่งเป็นทัศนศิลป์แขนงหนึ่ง ซึ่งแสวงหาความ
งามทางรูปทรง โดยการสร้างสรรค์งานจากวัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ อาจใช้กรรมวิธีการ ปั้น แกะ สลัก หล่อ ทุบ เคาะ เชื่อม ยึด
ดึง หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ไม่จํากัดขนาด สามารถรับรู้ชื่นชมได้ในลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความ
หนา (วิรุฬ ไทรทอง2543:1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตามแนวทางพุทธศิลป์ครั้งนี้ เป็นงานประติมากรรมลอยตัว
ในรูปแบบจินตนาการองค์พระ ปัญจวัคคีย์ คือ กลุ่มนักบวชที่ตั้งขึ้นมาเป็นนักบวชที่ปรากฏอยู่ในศาสนาพุทธในฐานะภิกษุชุดแรกที่เข้า
มาบวชเป็นสาวก มีทั้งหมด ๕ รูป ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ แต่เดิม ปัญจวัคคีย์เป็นนักบวชที่ออกบวช
ติดตามปรนนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จออกผนวชใหม่ ๆ ทั้งหมดเป็นชาวกรุงกบิลพัสดุ์ เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ฟังปฐมเทศนา
เป็นรุ่นแรก ได้เป็นภิกษุรุ่นแรก และได้เป็นพระอรหันต์ (http://www.dhammathai.org/) ซึ่งมีความสําคัญในทางพุทธศาสนาที่ยัง
ไม่มีการนํามาสร้างงานประติมากรรม ซึ่ง นอกจากเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาแล้วยังเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องถิ่นของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลกได้โดยตรง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบ ประติมากรรมทางพุทธศาสนา จากเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

ขอบเขตการวิจัย
1. เป็นการสร้างงานประติมากรรมลอยตัวในรูปแบบจินตนาการ พระปัญจะวัคคีย์ 5 องค์ ได้แก่
1.1 องค์ที่ 1 คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
1.2 องค์ที่ 2 คือ พระวัปปะ
1.3 องค์ที่ 3 คือ พระภัททิยะ
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1.4 องค์ที่ 4 คือ พระมหานามะ
1.5 องค์ที่ 5 คือ พระอัสสชิ
2. ใช้เนื้อดินจากแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อัตราส่วนผสม
ได้แก่
2.1 ดินท้องถิ่น ร้อยละ 75
2.2 ทรายละเอียด ร้อยละ 15
3. เผาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส

วิธีดําเนินการวิจัย
1.การสร้างงานประติมากรรมพุทธศิลป์เครื่องปั้นดินเผา ขนาดหน้าตักกว้าง 15 นิ้ว จากเนื้อดินที่มีส่วนผสมทราย ร้อยละ15
มีลักษณะเหนียวนุ่ม ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1ขั้นที่1 เป็นการปั้นฐานขององค์พระโดยกําหนดความหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร ความสูง 15 เซนติเมตร ขึ้นรูปด้วย
การปั้นใช้มือบีบเนื้อดินให้ติดกันสนิท และต้องปั้นส่วนค้ํายันเพื่อให้เนื้อดินทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ยุบเสียรูปทรง ดังภาพ 1

ภาพ 1 การปั้นฐานพระ
1.2 ขั้นที่ 2 เมื่อปั้นฐานองค์พระเสร็จแล้วเริ่มปั้นองค์พระจากส่วนเท้าและขาในท่านัง่ ขัดสมาธิให้เป็นเนื้อเดียวกับ
ส่วนฐาน ความหนาลดลงเหลือประมาณ 2 เซนติเมตร ดังภาพ 2
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ภาพ 2 การเริ่มปั้นองค์พระ
1.3 ขั้นที่ 3 ปั้นส่วนที่เป็นผ้าจีวรในส่วนขา และเริ่มปั้นส่วนเอวของลําตัวไปพร้อมกับส่วนมือ ดังภาพ 3

ภาพ 3 การปั้นองค์พระ
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1.4 ขั้นตอนที่ 4 ปั้นส่วนลําตัว แขน และส่วนเศียรพระให้ได้สัดส่วน พร้อมกับการปั้นผ้าจีวร ดังภาพ 4

ภาพ 4 การปั้นองค์พระครบทั้งองค์
1.5 เมื่อปั้นองค์พระครบทุกส่วนแล้ว ดําเนินการปั้นเก็บรายละเอียดทั้งองค์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วปล่อยให้แห้ง
ด้วยอัตราการระเหยของน้ําที่ต่ํา ให้แห้งสนิทอย่างช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ดังภาพ 5

ภาพ 5 การปั้นองค์พระเสร็จสมบูรณ์และแห้งสนิท
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1.6 เมื่อองค์พระแห้งสนิทแล้วทําการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราเร่งอุณหภูมิที่ต่ํา ไม่เกิน 20 องศา
เซลเซียส ต่อชั่วโมง และรอให้เย็นตัวจนถึงอุณหภูมิห้องในอัตราเดียวกับอัตราเร่ง เพื่อป้องกันการแตกร้าวเสียหายเนื่องจากเนื้อดินมี
ความหนามาก หลังจากนั้นจึงนําออกจากเตาเผาจะได้ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปดังภาพ 6

ภาพ 6 พระอัญญาโกณฑัญญะ

ภาพ 8 พระภัททิยะ

ภาพ 7 พระวัปปะ

ภาพ 9 พระมหานามะ

ภาพ 10 พระอัสสชิ

จากภาพ 6 จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาจากดินในท้องถิ่นในลักษณะลอยตัว ในรูปแบบ
จินตนาการ พระปัญจะวัคคีย์ 5 องค์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่จินตนาการเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา ขององค์พระปัญจวัคีย์ ซึ่งรูปร่างของทุกองค์
จะมีความสมส่วนเนื่องจากจินตนาการว่า ดั้งเดิมเกิดในตระกูลเป็นพราหมณ์ที่มีคุณสมบัติทั่วไปคือรูปงามทั้งยังเป็นผู้ที่ได้สร้างสมบุญ
บารมีมาอย่างมาก ส่วนใบหน้าของแต่ละองค์นั้นนอกจากใบหน้าที่คมเข้ม จมูกที่โด่งแล้ว จะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด
กล่าวคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นพระสาวกที่มีอาวุโสมากกว่าทุกองค์ตามประวัติแล้วจะมีอายุในวันบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้น
ประมาณ 60 ปี จึงมีใบหน้าที่ค่อนข้างมีริ้วรอยมากกว่าองค์อื่น ส่วนใบหน้าของปัญจวัคคีย์อีก 4 องค์นั้น ที่เป็นบุตรพราหมณ์ที่มีอายุ
ประมาณ 45 ปี ในวันบรรลุเป็นพระอรหันต์ อาศัยการเปรียบเทียบกับพระพักต์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปีที่ทรงตรัสรู้
คือ 35 พรรษา จินตนาการว่า พระวัปปะมีใบหน้าเรียวยาว พระภัททิยะมีใบหน้าอวบอิ่ม พระมหานามะมีใบหน้าค่อนข้างเหลี่ยม และ
พระอัสชิมีใบหน้าคมสัน แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกองค์นั่งสมาธิอยู่ในอาการสํารวม สงบ ปิติด้วยสุขอันเกิดจากการบรรลุมรรคผลรู้
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แจ้งเหมือนกัน ส่วนท่านั่งสมาธิ เป็นจินตนาการว่ากําลังนั่งเจริญสมาธิในวันแรม 5 ค่ํา เดือน 8 หลังจากที่ได้สดับรับฟังปฐมเทศนา
ธรรมจักรกัปปะวัตนสูตร จนดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันแล้ว เมื่อพระพุทธองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วจนทั้ง 5 องค์ ได้
เจริญสติจนเห็นแจ้งในกายตนบรรลุเป็นพระอานาคามี และได้เข้าเจริญสมาธิเห็นแจ้งโลกเป็นพระอรหันต์
2. ประเมินผลงานงานประติมากรรมพุทธศิลป์เครื่องปั้นดินเผา
2.1กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ
3.การสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.1กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผู้บริโภค จังหวัดพิษณุโลก จานวน 121 คน
3.2เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ

ผลการวิจัย
ผลการประเมินงานประติมากรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประเมินดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการประเมินงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยผู้เชี่ยวชาญ
หัวข้อประเมิน
1.มีหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เหมาะสมสวยงาม
2.ทักษะฝีมือมีความประณีตเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์
3.ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงความก้าวหน้าความแปลกใหม่
4.เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5.แสดงถึงความคิดและจินตนาการด้านศาสนา
6.มีการสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่กําหนด
7.เทคนิควิธีการและสื่อความหมายของวัสดุ
8.แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการในผลงาน
9.เทคนิควิธีการแสดงออกที่ช่วยให้ผลงานมีคุณค่า
10. ภาพรวมของผลงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.40
4.40
4.80
5.00
4.80
4.60
4.80
4.60
4.80
4.80
4.70

ค่าสถิติ
SD
0.55
0.55
0.45
0.00
0.45
0.55
0.45
0.55
0.45
0.45
0.19

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าภาพรวมของผลงานผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด โดยทุกด้านมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ยกเว้นทักษะฝีมือมีความประณีตเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์มีและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เหมาะสม
สวยงามงามความเหมาะสมในระดับมาก
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ประติมากรรมเครื่องปัน้ ดินเผา มีผลการวิจัยดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาโดยผู้บริโภค
ประเด็นความพึงพอใจ

ค่าสถิติ
x

1.ความสวยงาม
2.ความมีเอกลักษณ์ไทย
3.ความเหมาะสมกับการสักการบูชา
4.ความคิดสร้างสรรค์
5.ความประณีต
6.ความสอดคล้องกับความเชื่อ
7.การทําความสะอาด
8.ความแข็งแรงทนทาน
9.คุณค่าทางจิตใจ
รวม

4.45
4.41
4.50
4.38
4.39
4.56
4.29
4.27
4.66
4.44

ระดับความพึงพอใจ
SD
0.58
0.61
0.62
0.67
0.70
0.55
0.61
0.71
0.53
0.13

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่าด้านที่มีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความคุณค่าทางจิตใจด้านความสอดคล้องกับความเชื่อ และด้านความเหมาะสมกับการสักการบูชา
ด้านที่มีความพึงพอใจระดับมากได้แก่ความสวยงามคิด ด้านความมีเอกลักษณ์ด้านความประณีต ด้านความคิดสร้างสรรค์คุณค่าทาง
จิตใจค่าเฉลี่ย ด้านการทําความสะอาดและด้านความแข็งแรงทนทานตามลําดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นทีน่ ่าสนใจควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. ส่วนผสมของเนื้อดินที่มีส่วนผสมของทราย ที่อาจทําให้การปั้นอาจจะทําให้ผิวมาเรียบและมีพื้นผิวที่แตกต่างออกไป
ตามที่ผู้วิจัยต้องการ นั้นในการปั้นประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดใหญ่ จําเป็นต้องขึ้นรูปให้มีความหนาอย่างน้อย 2-3
เซนติเมตร ซึ่งถือว่าหนามาก เนื่องจากต้องคํานึงถึงความแข็งแรงเมื่อแห้งเพื่อป้องกันการแตกหักในกระบวนการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
แต่ในขณะเดียวกันการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหนามากๆนั้นจะมีปัญหาการแตกร้าวในกระบวนการทําให้แห้งและกระบวนการเผา
ซึ่งเกิดจากการหดตัวจากการระเหยของน้ําในเนื้อดินที่มีความหนามากจะทําให้การหดตัวของเนื้อดินด้านผิวนอกและในเนื้อผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันจึงทําให้เกิดการแตกร้าวได้ รวมทั้งอาจมีการแตกร้าวในช่วงเย็นตัว ซึ่งในกระบวนการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการป้องกันดังนี้
1.1การป้องกันการแตกร้าวระหว่างกระบวนการทําแห้งนั้นเบื้องต้นป้องกันโดยการผสมทรายละเอียดในเนื้อดิน
ระหว่างร้อยละ 15-20 และใช้ระยะเวลาในการทําให้แห้งอย่างช้าๆอย่างน้อย 3-4 เดือน ซึ่งนอร์ตัน ( F.H. Norton,1957: 108 )กล่าว
ว่า การระเหยของน้ําที่พื้นผิวของเนื้อดินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง การระเหยของไอน้ําจากผิวหน้าของเนื้อดิน เป็นการระเหย
ของน้ําอิสระที่ผิว(free Water Surface) อัตราการระเหยจะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิของอากาศ ความเร็วของลม ปริมาณน้ําในอากาศ และ
อุณหภูมิของน้ํา สอดคล้องกับปรีดา พิมพ์ขาวขํา (2539: 332) ที่กล่าวว่าช่วงอุณหภูมิ 100-200 องศาเซลเซียส น้ําที่เกาะที่ผิวของ
อนุภาคจะเกิดการระเหยกลายเป็นไอ ในช่วงนี้ต้องเพิ่มอุณหภูมิอย่างช้า ๆ ตามความหนาของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อดินที่
ภายในยังไม่แห้งสนิท หากไม่ระมัดระวังปล่อยให้อุณหภูมิเพิ่มอย่างรวดเร็วเนื้อดินอาจเกิดแตกในลักษณะระเบิดจากภายในได้
1.2 การป้องกันการแตกร้าวในกระบวนการการเผาผลิตภัณฑ์นั้นได้ดําเนินการวางแผนการเผาให้มีอัตราเร่งของ
อุ ณหภู มิค วามร้ อนเป็ น ไปอย่ า งช้ า ๆประมาณ 10 -20 องศาเซลเซี ยสต่ อชั่ วโมง และในช่ ว ง 573 องศาเซลเซีย สซึ่ ง จะเกิด การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของซิลิกาจะต้องทําการเผาให้มีอัตราเร่งของอุณหภูมิความร้อนเป็นไปอย่างช้าๆประมาณ 5 องศาเซลเซียสต่อ
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________________________________________________________________________________________________
ชั่ วโมง สอดคล้ อ งกับ Singer(1960, p. 100) ที่ ร ะบุ ว่า โครงสร้า งแบบควอตซ์ ที่ อุณหภูมิต่ํา (-Quartz) จะเปลี่ ยนเป็ น ควอตซ์ ที่
อุณหภูมิสูง (-Quartz) เมื่ออุณหภูมิถึง 573 องศาเซลเซียส และขยายตัวตามปริมาตรเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ หรือความถ่วงจําเพาะ
ลดลงเหลือ 2.6 ดังนั้นถ้าเราใช้อัตราเร่งของอุณหภูมิในช่วงที่สั้นจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อันเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทที่มีซิลิกาลักษณะนี้อยู่ในส่วนผสม
1.3 การป้องกันการแตกร้าวในกระบวนการเย็นตัว ผู้วิจัยป้องกันการแตกร้าวในช่วงนี้ด้วยการลดอุณหภูมิอย่าง
ช้าๆในอัตราลด10-20องศาเซลเซียสต่อชั่วโมงและในช่วง 573 องศาเซลเซียสซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของซิลิกาจะต้องทํา
การเผาให้มีอัตราเร่งของอุณหภูมิความร้อนเป็นไปอย่างช้าๆประมาณ 5 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง
2.จากผลการการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่พบค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านแสดงถึงความคิดและจินตนาการด้านศาสนาเทคนิค
วิธีการและสื่อความหมายของวัสดุและเทคนิควิธีการแสดงออกที่ช่วยให้ผลงานมีคุณค่าซึ่งสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการออกแบบการปั้นนั้นว่าผู้วิจัยยึดหลักการจินตนาการให้เหมือนจริงกล่าวคือจากเอกสารตําราเกี่ยวกับพุทธประวัติและ
ประวัติของพระปัญจวัคคีย์เพื่อให้เกิดจินตนาการรูปแบบลักษณะของแต่ละองค์ และนําเสนอถึงเหตุการณ์ วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมอานัตลักขณสูตรในวันแรม 5 ค่ําเดือนแปดที่ทําให้พระปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ สอดคล้องกับ มัย ตะติยะ (2549: 4143) ระบุ ว่ า รู ป แบบงานประติ ม ากรรมนั้ น สามารถแบ่ ง เป็ น 2 รู ป แบบใหญ่ คื อ รู ป แบบเหมื อ นจริ ง (Realistic) และ รู ป แบบ
จินตนาการ(Imagination) โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้การสร้างงานประติมากรรมในรูปแบบจินตนาการ เป็นการสร้างงานประติมากรรมที่
อาศัยการถ่ายทอดรูปแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านความนึกคิดและความทรงจําจากการพบเห็น สร้างผลงานตามคติ
ความเชื่อแห่งตนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วซึ่งอาจจะเป็น รูปแบบที่มีอยู่ จริง หรือจินตนาการที่แตกต่างจากความเป็นจริง โดยการ
จินตนาการให้เหมือนจริง เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องดูจากต้นแบบหรือหุ่นจริง หรือจากภาพถ่าย แต่สามารถสร้างสรรค์ได้
สมจริงจากการนึกคิด จากเนื้อหาเรื่องราวทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติของประวัติของพระปัญจวัคคีย์ และ
ได้จินตนาการว่าเป็นชนชาติอินเดียที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกรุงกบิลพัสดุ์ ในปี ซึ่งในพ.ศ. 2442 นักโบราณคดีได้แกะรอยแนว
ที่ตั้งของเสาพระเจ้าอโศก และตํานานการสร้างเมืองมาจนพบกับเมืองโบราณร้างชื่อ "ติเลาราโกต" อยู่ในตําแหน่งที่ตรงกับกรุง
กบิลพัสดุ์ตามที่ระบุในเอกสารหลายฉบับ "อยู่ทางใต้ของเชิงเขาหิมาลัย 16 กิโลเมตร สวนลุมพินีวันห่างออกไป 35 กิโลเมตร ทาง
ตะวันออก ทางตะวันตกมีลําน้ําสาขาของแม่น้ําคงคาไหลผ่าน และสันนิษฐานว่าพวกอินโดอารยันเป็นชนชาติแรกๆที่อพยพเข้ามาซึ่ง
เป็นชาวเปอร์เซียเป็นเชื้อสายอินโดยูโรเปียน สาขาอินโดอารยัน ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีก ได้ยกทัพมารุกราน
พวกดราวิเดียน ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองจนถึงลุ่มน้ําสินธุ ทําให้ชาวดรา วิเดียน ซึ่งมีลักษณะผิวดําจมูกแบน รูปร่างเล็กที่อาศัยอยู่บริเวณ
นั้นต้องถอยร่นลงมาทางใต้ ชนชาติกรีกได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบนี้เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธศักราช ได้อพยพมาจากที่ราบภาค
กลาง ของเอเชียใกล้ทะเลสาบแคสเปียน บุกรุกเข้ามาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณช่องแคบไคเบอร์ เข้าสู่อินเดียบริเวณลุ่มน้ํา
สินธุ แล้วเข้าครอบครองลุ่มแม่น้ําสินธุแทน และได้สร้างสรรค์ อารยธรรมที่มีความโดดเด่นทางภาคเหนือของอินเดีย มีผิวขาว ใบหน้า
ที่คมเข้ม จมูกที่โด่ง รูปร่างสูงใหญ่
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ และ
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ ซึ่งวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่นํามาใช้ในการศึกษาวิจัย
คือ เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) โดยกรณีศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด และในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ดังกล่าวมาทําการศึกษาและทดลองขึ้น รูป ด้วยกระบวนการใช้ป ระโยชน์ ทั้งหมด
3 กระบวนการ โดยใช้หลักทฤษฎีวัสดุเชิงวิศวกรรมในส่วนของวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยกระบวนการใช้
ประโยชน์ พบว่า กระบวนการใช้ประโยชน์ที่สามารถนําเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) มาพัฒนาเป็นวัสดุประเภทเซรามิกส์คอม
โพสิตได้อย่างเหมาะสม มีคุณ สมบัติทางกายภาพและคุณ สมบัติเชิงกลที่ดี ได้แก่ กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3
โดยเป็นกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์พรุนด้วยวิธีการอัดแบบ โดยสูตรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สูตร PCB5 (อัตราส่วนวัสดุ
เหลือใช้ : ปูนซีเมนต์ : น้ําบริสุทธิ์ เท่ากับร้อยละ 50:50:15) มีค่ากําลังรับแรงอัดอยู่ที่ 78.07 เมกะปาสคาล ซึ่งจากผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ทั้ง 3 ท่าน พบว่า กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.41) และจากผลการวิเคราะห์ผลิตภัณ ฑ์ชุมชนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการใช้
ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 พบว่า ผลิตภัณ ฑ์ชุมชนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องมากที่สุด คือ ผลิตภัณ ฑ์คอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อการเสียดสี และการกระแทกได้ดีขึ้น รวมถึงมีความ
พรุนตัวสูง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์มีน้ําหนักน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เดิมอย่างชัดเจน
และในส่วนของการศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ พบว่า ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ สามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ได้อย่าง
เหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คือ จากปริมาณ 57.25 ตัน (ต่อเดือน) ให้คงเหลือประมาณ 48.60 ตัน (ต่อเดือน) สามารถลดได้
ประมาณ 8.65 ตัน (ต่อเดือน) และสามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์โดยรวม จากมีปริมาณ
158.25 ตัน (ต่อเดือน) ให้คงเหลือประมาณ 149.60 ตัน (ต่อเดือน) เพราะฉะนั้นกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 ที่มี
เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) เป็นวัสดุหลัก สามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ได้ รวมถึงสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นให้มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ
เชิงกลที่ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี
คําสําคัญ : วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ วัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต ซีเมนต์เพสต์ เซรามิกส์พรุน
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ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to study the utilization of waste materials type the ceramic tile
and 2) to develop community products from waste materials type the ceramic tile. The ceramic materials
used in this research are granite tile fragments (after burning). The object of this case study is Kenzai Ceramics
Industry Co., Ltd. In this study, the researcher used such waste ceramic fragments to study how to shape it
by using 3 processes based on material engineering theory on composite ceramic materials. The results of
the study revealed that the utilization process which could be used to develop granite tiles fragments (after
burning) to be composite ceramic materials with good physical and mechanical properties was the third
process: perforate ceramic molding process. The most suitable formulation was PCB5 (the ratio of waste
material, cement and pure water was 50:50:15) with compressive strength of 78.07 MPa. Based on evaluation
results from three material science experts, the third process was the most appropriate one ( = 4.56,
S.D. = 0.41). By analysis result of community products with were most suitable and consistent to the third
process, the most suitable and consistent one was concrete flooring block products. Such product was
durable and resistant to abrasion and shock with high porosity. As a result, such concrete blocks made of
ceramics waste material was significantly less weight than the old product. By the study of the utilization
process and community products made of ceramic waste material, it was found that Interlocking concrete
paving blocks products could reduce the amount of granite tile fragments (after burning) well from 57.25
tons (per month) to 48.60 tons (per month). Month), to say it was 8.65 tons (per month) reduced, and could
reduce the amount of overall waste in the ceramic tile industry from 158.25 tons per month to about 149.60
tons per month. It could be concluded that the third process which uses granite tile fragments (after burning)
as the main material could reduce the amount of waste type the ceramic tile. It could also be applied in the
development of Interlocking concrete paving blocks products with better physical and mechanical properties.
Keywords : Ceramic waste, Ceramic composite materials, Cement paste, Porous ceramic

บทนํา
จากการศึกษาเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย พบว่า ผลการสรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมไทย และการสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกว่าประเทศไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเปิดตัวเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบและทรัพยากรที่สําคัญ รวมถึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิกส์และปูนซีเมนต์ ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาข้างต้น พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมใน
กลุ่มพื้นที่ศึกษานําร่องในส่วนของพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีวัสดุเหลือใช้ที่ไม่เป็นอันตราย มีประมาณ 642,204 ตัน และมีวัสดุเหลือใช้
ที่เป็นอันตราย มีประมาณ 68,138 ตัน โดยกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่ขออนุญาตนําออกจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณ
มากที่สุด ได้แก่่ กากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการผลิตสินค้าประเภทเซรามิกส์ อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์สําหรับงานก่อสร้าง
มีปริมาณ 259,511 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มาก (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2559 : 4)
ทั้งนี้ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวยังไม่มีระบบการบริหารจัดการในการกําจัดวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตคงค้างเป็นจํานวนมาก
จึงจําเป็นต้องหาวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ แทน ดังเช่นในกลุ่มอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์จะมีเศษกระเบื้อง
รวมถึงกากดินตะกอนต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตอยู่เป็นจํานวนมาก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
2558 : 2-4) โดยในปัจจุบันได้มีการนําวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์อยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่หนึ่ง คือ การนําเศษ
กระเบื้องที่ผ่านกระบวนการเผาแล้วนํามาบดละเอียดและนํามาใช้ผสมกับเนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูปใหม่ และแนวทางที่สอง คือ
การนําเศษกระเบื้องรวมถึงกากดินตะกอนต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงถนนที่มีปัญหาหรือชํารุด ซึ่งส่วนใหญ่จะนํามาใช้กับถนนที่มี
ขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด (สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม. 2555 : 35-38) จึงทําให้ทั้งสองแนวทางนี้ยังไม่ใช่
แนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาและจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวได้อย่างดีและมีความเหมาะสมในระยะยาว ทั้งนี้
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ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า ในปัจจุบันวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตมีเป็นจํานวนมาก และบางประเภทไม่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําหรือนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ จึงทําให้
ปัจจุบันมีวสั ดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มของกระเบื้องเซรามิกส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาแนวทางในการนําวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น ๆ โดย
แนวทางที่ผู้วิจัยจะนํามาใช้ในการศึกษาวิจัย คือ กระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ใน
ส่วนของวัสดุคอมโพสิตประเภทวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต (กวี หวังนิเวศน์กุล. 2558 : 370) โดยจะมีเนื้อพื้นหลักเป็นเศษกระเบื้อง
แกรนิตโต้ (หลังเผา) และใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสาน โดยแนวทางดังกล่าว สามารถนํามาประยุกต์ใช้
เป็ น วัสดุเซรามิก ส์ค อมโพสิตตั้งต้นในการพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ ชุม ชนให้มีความเหมาะสมในด้านของลัก ษณะทางกายภาพและมี
คุณสมบัติเชิงกลที่ดีมากขึ้นได้ในลําดับต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์
2.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์
สมมติฐานการวิจัย
การนําวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์มาทําการวิเคราะห์และทดลอง โดยผ่านกระบวนการใช้
ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุผสมประเภทเซรามิกส์คอมโพสิต ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการช่วยลด
ปริมาณกากของเสียในภาคอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ได้ รวมถึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
ความเหมาะสมและมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์และ
เพื่อนํากระบวนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมและ
มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการสํารวจและลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ โดยมีการกําหนดขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่
มีกระบวนการผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิกส์และมีพื้นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี เนื่องจากในพื้นที่จังหวัด
สระบุรีเป็นศูนย์กลางการผลิตกระเบื้องเซรามิกส์ในเชิงอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งในกรณีศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เคนไซ
ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด โดยมีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ปูพื้นและผนังเป็นหลัก ทั้งนี้วัสดุหลักที่
นํ ามาใช้ในการศึ ก ษาวิจัย ได้ แ ก่ วัส ดุ เหลือ ใช้ ป ระเภทกระเบื้ อ งเซรามิ ก ส์ คื อ เศษกระเบื้ อ งแกรนิ ต โต้ (หลั งเผา) ที่ เกิ ด จาก
กระบ วน การผลิ ต และไม่ ผ่ า น ตามมาตรฐาน ห รื อ เกณ ฑ์ ใน การคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของอุ ต สาห กรรมกระเบื้ อง
เซรามิกส์ เช่น บิ่น แตก ร้าว รวมถึงมีขนาด น้ําหนัก และสีไม่ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ เป็นต้น (สํานักบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม. 2556 : 45-55) โดยกระบวนการใช้ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิต
โต้ (หลังเผา) เป็นองค์ประกอบหลักนั้น จะมีการใช้วัสดุประสานเพื่อช่วยในการยึดเกาะและขึ้นรูปวัสดุดังกล่าวทั้งในรูปแบบวิธีการ
หล่อและวิธีการอัด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง
สูง (กําลังรับแรงอัดสูง) ทนทาน และสามารถนํามาใช้งานที่อยู่ในสภาพอากาศปกติได้เป็นอย่างดี (กวี หวังนิเวศน์กุล. 2558 : 350)
นอกจากนี้ยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นองค์ประกอบหลัก
ของวัสดุในการผลิตหลายประเภท เช่น กระถาง แผ่นปูพื้น อิฐบล็อก ประติมากรรมและของตกแต่ง เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
ในส่วนของกระบวนการใช้ประโยชน์ที่มีการนําวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์มาพัฒนาให้อยู่ในรูปของวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตนั้น อาจทํา
ให้สามารถนําวัสดุดังกล่าวมาช่วยลดปริมาณหรือใช้ทดแทนวัสดุหลักของผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิม เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ
ทรายได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและทดลองวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต โดยใช้หลักการหาอัตราส่วนผสมแบบตาราง Line
blend percentages (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. 2541 : 359)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) เพื่อดูแนวโน้มและผล
การศึกษาจากกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ
และคุณสมบัติเชิงกลในด้านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ภาพ 1 แสดงตัวอย่างพื้นที่กองเก็บวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา)
ตาราง 1 แสดงข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับปริมาณวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ กรณีศึกษา บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด
ลําดับ
หน่วยงาน
ประเภทวัสดุเหลือใช้ใน
ลั ก ษ ณ ะที่ เสี ย
วิธีการจัดการ
ปริมาณวัสดุเหลือ
ใช้
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ หรือมีตําหนิ
(ต่อเดือน)
1
ผลิต
กระเบื้องเซรามิกส์ (หลังขึ้นรูป)
บิ่น แตก ร้าว
นํามาบดใช้ซ้ํา
56 ตัน
1. มีขนาดใหญ่ 1. นํ า มาบดให้ เ ล็ ก 35 ตัน
2
เตรียมวัตถุดิบ 1. วัตถุดิบเม็ดหิน
10 ตัน
2. ผงวั ต ถุ ดิ บ ที่ เห ลื อ จากการ 2. เศษผงที่ เกิ ด ลงและใช้ซ้ํา
ผสมขึ้นรูป
จากการผสม
2. ทิ้งแยกขยะ
3
คัดเลือก
1. กระเบื้องเซรามิกส์ (ก่อนเผา) 1. บิ่น แตก ร้าว 1. นํามาบดใช้ซ้ํา
45 ตัน
2. กระเบื้องเซรามิกส์ (หลังเผา)
2. สีไม่ตรงตาม และขึ้นรูป
57 ตัน
มาตรฐาน (STD) 2. นํามาบดใช้ซ้ํา
ปริมาณน้อย
4
วิจัยและ
กระเบื้องเซรามิกส์ (หลังเผา)
สีไม่ตรงตาม
นําไปทิ้งแยก
0.25 ตัน
พัฒนา
มาตรฐาน (STD) ประเภท
ปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ (ก่อนเผา) รวม
101 ตัน
ปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ (หลังเผา) รวม
57.25 ตัน
ปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ (ก่อนเผาและหลังเผา) รวม
158.25 ตัน
ปริมาณวัสดุเหลือใช้ในระบบอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ทั้งหมด รวม
203.25 ตัน
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ กรณีศึกษา บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์
อินดัสตรี้ จํากัด เบื้องต้น (ดังแสดงในตาราง 1) พบว่า บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด มีวัสดุเหลือใช้ในระบบอุตสาหกรรม
กระเบื้องเซรามิกส์ทั้งหมด ปริมาณรวม 203.25 ตันต่อเดือน โดยมีการแบ่งวัสดุเหลือใช้ออกเป็น 3 ประเภท หลัก ๆ ได้แก่ เศษ
กระเบื้องเซรามิกส์ที่มีตําหนิและไม่ผ่านมาตรฐานทั้งหมด มีปริมาณรวม 158.25 ตันต่อเดือน เศษวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ไม่ผ่าน
ตะแกรง มีปริมาณรวม 35 ตันต่อเดือน และเศษวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิต มีปริมาณรวม 10 ตันต่อเดือน โดยวัสดุเหลือ
ใช้ที่มีปริมาณมากที่สุด คือ กระเบื้องเซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (ก่อนเผา) มีปริมาณ 101 ตันต่อเดือน รองลงมาคือ
กระเบื้องเซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) มีปริมาณ 57.25 ตันต่อเดือน โดยปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
เกิดจากลักษณะการบิ่น แตก ร้าว และมีเฉดสีไม่ตรงตามมาตรฐาน (STD) ที่กําหนดไว้ ซึ่งถ้าเป็นวัสดุเหลือใช้จากเศษกระเบื้อง
เซรามิกส์หลังขึ้นรูปและก่อนเผานั้น จะสามารถนํามาทําการบดซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้ แต่ในกรณีที่เป็น
เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) จะสามารถนํามาทําการบดซ้ําได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ทั้งหมด เนื่องจากเซรา
มิกส์หลังเผานั้นมีความแข็งแรงและมีเนื้อที่แกร่งมาก จึงทําให้การบดในปริมาณมากทําได้ยาก
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ทั้งนี้ในปั จจุบั น จึงมีการนําเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) มาบดและใช้ซ้ําในปริมาณที่น้ อย หรือใช้ในปริมาณที่
เพียงพอต่อการนําไปใช้งานหรือผลิตสินค้าเท่านั้น ส่งผลให้บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด ยังคงมีปริมาณกากของเสียหรือ
วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ในปริมาณมาก และไม่สามารถนํามากําจัดได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้ทําการสุ่มตัวอย่างวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลเบื้องต้น
เพื่อดูศักยภาพและแนวโน้มของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) เพื่อนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยใน
การนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ในลําดับต่อไป โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา)
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ พบว่า องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุที่เป็น เซรามิกส์มีผลต่อ
คุณสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีเซรามิกส์เป็นองค์ประกอบหลักเป็นอย่างมาก คือ ในกรณีที่มีวัสดุ
ประเภทเซรามิกส์ผสมอยู่ในเนื้อหลักของผลิตภัณฑ์มาก จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความแข็งแรง ทนความร้อน ทนการขีดข่วน
และสามารถทนต่อการสึกหรอจากสารเคมีหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ดี
ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงทําการส่งตัวอย่างวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ไปทดสอบการวิเคราะห์
องค์ประกอบธาตุเชิงคุณภาพของวัสดุ ด้วยเทคนิค XRF (X-Ray Fluorescence) โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา)
Element

Compound

Si
Al
Fe
K
Na
Ti
Ba
Ca

SiO2
Al2O3
Fe2O3
K2O
Na2O
TiO2
BaO
CaO

Concentration
(%)
67.20
21.25
5.71
2.07
0.71
0.85
0.56
0.64

Element

Compound

Mg
Mn
P
Rb
Zr
S
Cr
-

MgO
MnO
P2O5
Rb2O
ZrO2
SO3
Cr2O3
-

Concentration
(%)
0.75
0.08
0.06
0.03
0.03
0.05
0.02
-

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (ดังแสดงในตาราง 2) วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้
(หลังเผา) ประกอบไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด โดยแร่ธาตุหลักที่มีปริมาณมากในเนื้อวัสดุดังกล่าวมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ซิลิกาออกไซด์
(SiO2) โดยมีร้อยละ 67.20 และอลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) มีร้อยละ 21.25 โดยซิลิกาออกไซด์มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยเสริม
โครงสร้างให้วัสดุมีค วามแข็งแรง สามารถยึดเกาะกัน ได้ดี ส่วนอลูมิเนียมออกไซด์มีคุ ณ สมบั ติเด่นในการเพิ่ มความแข็งแกร่ง
สามารถทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. 2541 : 243-247) ดังนั้นจะเห็นว่าวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่มีซิลิกา
ออกไซด์ (SiO2) และอลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) เป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่มากนั้น เมื่อนํามาใช้ร่วมกับวัสดุอื่นจะส่งผล
ให้วัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิตที่เกิดขึ้นใหม่มีคุณสมบัติท่ีดีในด้านของความแข็งแรง แกร่ง ทนทาน รวมถึงยังสามารถทนความร้อน
และรอยขีดข่วนได้ดี เพราะฉะนั้นวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) จึงสามารถนํามาใช้ในการศึกษา
วิจัยและทดลองกระบวนการใช้ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุคอมโพสิตประเภทเซรามิกส์คอมโพสิตได้อย่างดี
2. การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา)
ขนาดอนุภาคของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) นั้น มีผลต่อคุณสมบัติโดยรวมของวัสดุ
เซรามิกส์คอมโพสิต โดยขนาดอนุภาคของวัสดุหลักที่อยู่ภายในจะส่งผลต่อการยึดเกาะ การผสานกันระหว่างวัสดุระหว่าง 2-3
ชนิด รวมถึงยังส่งผลถึงความแข็งแรง และความแกร่งของวัสดุผสมดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภท
เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) เบื้องต้น มีลักษณะที่ยังไม่สามารถนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยและทดลองได้ เนื่องจากมีความ
ละเอียดหรือขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันมากเกินไป ดังนั้นจึงจําเป็นต้องนําไปผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน
ก่อนที่จะนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยในลําดับต่อไป
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โดยขนาดอนุ ภ าคโดยรวมหลังจากผ่า นกระบวนการบดย่อ ยมาแล้ วนั้ น พบว่า วัส ดุเหลื อใช้ เซรามิ ก ส์ป ระเภทเศษ
กระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) มีความละเอียดหรือมีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันอยู่ 2 ลักษณะ (ดังแสดงในภาพ 2) คือ มีอนุภาค
ขนาดเล็ก (มีปริมาณร้อยละ 85-90 ของวัสดุหลังทําการบดทั้งหมด) และอนุภาคขนาดใหญ่ (มีปริมาณร้อยละ 10-15 ของวัสดุหลัง
ทําการบดทั้งหมด) จากความละเอียดหรือขนาดอนุภาคของวัสดุดังกล่าว สามารถสรุปได้เป็น 2 ลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพ 2 แสดงตัวอย่างขนาดอนุภาคของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา)
2.1 วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ป ระเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) อนุภาคขนาดเล็ก โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู่ที่ 11.65
ไมครอน โดยใช้ วิ ธี ก ารทดสอบ คื อ ทํ า การร่ อ นผ่ า นตะแกรงขนาด 2.36 มิ ล ลิ เมตร (ตามมาตรฐาน มอก. 566-2528)
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2528 : 5) ซึ่งอนุภาคขนาดเล็กจะผ่านตะแกรงได้ทั้งหมด
และเนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีความละเอียดมาก ผู้วิจัยจึงได้ทําการส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบและวิเคราะห์หาขนาดและการ
กระจายขนาดอนุ ภ าควั ส ดุ (Particle Size Distribution) โดยใช้ เทคนิ ค Laser diffraction ด้ ว ยเครื่ อ ง Mastersizer-2000
(ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. 2541 : 250) (ดังแสดงในตาราง 3)
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของวัสดุเหลือใช้ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา)
D (4,3)
D (V,0.1)
D (V,0.5)
D (V,0.9)
Span
จํานวนครั้ง
จํานวนการ
ไมครอน
ไมครอน
ไมครอน
ในการวิเคราะห์
วิเคราะห์ซ้ํา ไมครอน
1
3
22.63
1.27
11.53
48.13
4.07
2
3
22.40
1.28
11.67
47.98
4.00
3
3
22.55
1.28
11.74
48.38
4.01
ค่าเฉลี่ย
22.52
1.28
11.65
48.16
4.03
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.32
0.01
0.11
0.39
0.05
% ค่าความผิดพลาด
1.42
0.78
0.94
0.81
1.24
2.2 วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) อนุภาคขนาดใหญ่ โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู่ที่ 24 มิลลิเมตร โดยใช้วิธีการทดสอบ คือ ทําการร่อนผ่านขนาด 2.36 มิล ลิเมตร (ตามมาตรฐาน มอก. 566-2528) (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2528 : 4) ซึ่งอนุภาคขนาดใหญ่จะไม่ผ่านตะแกรงและมีขนาดแตกต่าง
กันเล็กน้อย ผู้วิจัยจึงใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier caliper) ในการวัดหาขนาดอนุภาคเฉลี่ยโดยรวมของวัสดุดังกล่าว
3 การศึกษาและทดลองกระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิต (Composite material) ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุตั้งแต่
2 ชนิดขึ้นไป เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะงาน โดยไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการผสมของวัสดุจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันแต่จะ
แยกกันเป็นเฟสที่เห็นได้อย่างเด่นชัดในเนื้อของวัสดุ โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 2 เฟส คือ เฟสที่ 1 เรียกว่า ส่วนเมตริกซ์หรือเนื้อ
พื้น (Matrix phase) คือ องค์ประกอบหลักเป็นส่วนที่มีความต่อเนื่อง และเมตริกซ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ พอลิเมอร์ โลหะ และ
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เซรามิกส์ เป็นต้น และเฟสที่ 2 เรียกว่า ส่วนเสริมแรง (Reinforcement phase) คือ เป็นส่วนที่ทําให้วัสดุผสมมีความแข็งแรง
เป็นส่วนที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นแผ่นอนุภาคเล็ก ๆ หรือเส้นใย โดยวัสดุเสริมแรงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ เส้นใยแก้ว
หรือเส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น (กวี หวังนิเวศน์กุล. 2558 : 364-370)
ซึ่งในปัจจุบันวัสดุคอมโพสิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พอลิเมอร์คอมโพสิต (PMCs) เซรามิกส์คอมโพสิต (CMCs)
และเมทัลคอมโพสิต (MMCs) โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเฉพาะในส่วนของเซรามิกส์คอมโพสิต (Ceramic Matrix Composites)
เนื่องจากทฤษฎีดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ คือ เป็นหลักการสร้างวัสดุคอมโพสิตที่มี
เซรามิกส์หรือซีเมนต์เป็นเนื้อพื้น ซึ่งในที่นี้คือ เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) และมีส่วนเสริมแรงเป็นเส้นใยแก้วหรือเส้นใย
ธรรมชาติหรือเป็นในรูปแบบของอนุภาคกระจายตัวกันอยู่เป็นองค์ประกอบในตัววัสดุดังกล่าว (กวี หวังนิเวศน์กุล. 2558 : 370)
ซึ่งจากการศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและทดลองนําวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิต
โต้ (หลังเผา) มาเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์หรือกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหมด 3 กระบวนการ (ดังแสดงในตาราง 4)
ได้แก่ กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการขึ้นรูปซีเมนต์เพสต์ (ด้วยวิธีการหล่อแบบ) (สําเริง รักซ้อน. 2557 : 75) โดยใช้ซีเมนต์เป็น
วัสดุประสานผสมกับเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่มีอนุภาคขนาดเล็ก กระบวนการที่ 2 คือ กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์
พรุน (ด้วยวิธีการอัดแบบ) (อําพล วงศ์ษา. 2556 : 4) โดยใช้ซีเมนต์เป็นวัสดุประสานผสมกับเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่มี
อนุภาคขนาดเล็ก กระบวนการที่ 3 คือ กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์พรุน (ด้วยวิธีการอัดแบบ) (อําพล วงศ์ษา. 2556 : 4) โดยใช้
ซีเมนต์เป็นวัสดุประสานผสมกับเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
ตาราง 4 แสดงรายละเอียดกระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ ทั้งหมด 3 กระบวนการ
กระบวนการใช้ประโยชน์
กระบวนการ / สูตรที่
กระบวนการที่ 1
กระบวนการที่ 2
กระบวนการที่ 3

อัตราส่วนผสมวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต แบบ Line blend percentages (%)
(วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)
สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ น้ําบริสุทธิ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(%)
10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10
30
10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10
15
10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10
15

4 การวิเคราะห์กระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่นํามาประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากที่ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพของวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตแล้ว กระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น มีผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับชุมชุนอยู่
ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระถาง ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้น ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อก และผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ซึ่งจากการศึกษา
ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนในประเภทต่ า ง ๆ แล้ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กระบวนการใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง 3
กระบวนการ ทั้งในส่วนของวัสดุและกระบวนการผลิต จึงทําให้กระบวนการใช้ประโยชน์รูปแบบดังกล่าวที่มีวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์
ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เป็นส่วนผสมหลัก สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
จากการวิเคราะห์กระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ข้างต้น
ผู้วิจัยจึงได้ทําการสรุปผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และทําการคัดเลือกกระบวนการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและมีความ
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ทั้งหมด 3 กระบวนการ ดังนี้
4.1 กระบวนการใช้ ป ระโยชน์ กระบวนการที่ 1 กระบวนการขึ้ น รู ป ซี เมนต์ เพสต์ (ขึ้ น รู ป ด้ ว ยวิ ธี ก ารหล่ อ แบบ)
วัสดุหลัก คือ เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) อนุภาคขนาดเล็กและอนุภาคขนาดใหญ่ โดยวัสดุที่ได้มีลักษณะทึบ ตัน และมีผิว
เรียบ โดยมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์กระถาง แผ่นปูพื้น และของตกแต่ง
4.2 กระบวนการใช้ ป ระโยชน์ กระบวนการที่ 2 กระบวนการขึ้ น รู ป เซรามิ ก ส์ พ รุ น (ขึ้ น รู ป ด้ ว ยวิ ธี ก ารอั ด แบบ)
วัสดุหลัก คือ เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) อนุภาคขนาดเล็ก โดยวัสดุที่ได้มีรูพรุนขนาดเล็กที่ผิว และมีผิวเรียบ โดยมีความ
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นปูพื้น และอิฐบล็อก
107

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
____________________________________________________________________________________________
4.3 กระบวนการใช้ ป ระโยชน์ กระบวนการที่ 3 กระบวนการขึ้ น รู ป เซรามิ ก ส์ พ รุ น (ขึ้ น รู ป ด้ ว ยวิ ธี ก ารอั ด แบบ)
วัสดุหลัก คือ เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) อนุภาคขนาดใหญ่ โดยวัสดุที่ได้มีลักษณะโปร่ง มีรูพรุนขนาดกลาง - ขนาดใหญ่
และมีผิวขรุขระ โดยมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นปูพื้น และอิฐบล็อก

ผลการศึกษาวิจัย
จากผลการศึกษาและทดลองการนําวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) มาทดลองขึ้นรูป
ด้วยกระบวนการใช้ประโยชน์ทั้งหมด 3 กระบวนการนั้น ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์และทดสอบหาค่ากําลังรับแรงอัดของวัสดุเซรา
มิกส์คอมโพสิตที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลที่เหมาะสม รวมถึงทําการสรุปผลการทดลองในกระบวนการใช้
ประโยชน์ รูป แบบต่าง ๆ เป็น รายสูตร (ดั งแสดงในตาราง 5-6) เพื่อใช้ในการพิจารณาและประเมินผลในด้านคุณ สมบัติทาง
กายภาพในส่วนของสี น้ําหนัก และพื้นผิว และคุณสมบัติเชิงกลในส่วนของกําลังรับแรงอัด เพื่อใช้ในการคัดเลือกกระบวนการใช้
ประโยชน์และสูตรการทดลองที่มีคุณสมบัติที่ดี มีความเหมาะสม และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
สามารถนํามาเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงและสามารถนําไปใช้งานที่เหมาะสมได้ในลําดับต่อไป
ทั้งนี้การพัฒนาวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่มีความ
เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการส่งทดสอบหาคุณสมบัติเชิงกลในส่วนของกําลังรับแรงอัดในแต่ละกระบวนการใช้ประโยชน์ทั้ง 3
กระบวนการ ผู้วิจัยขอนําเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ดังนี้
กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1 กระบวนการขึ้นรูปซีเมนต์เพสต์ (มีอนุภาคขนาดเล็กและขนาดใหญ่)
1) สูตรที่มีความเหมาะสม ได้แก่ สูตร CW1, CW2, CW3, CW4, CW5 และ CW6 โดยมีสีเทาเข้มจนถึงสีเทาอ่อน มี
พื้นผิวเรียบจนถึงมีผิวขรุขระ มีน้ําหนักลดลงตามอัตราส่วนของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่เพิ่มขึ้น และสามารถขึ้นรูปได้สมบูรณ์
2) สูตรที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ สูตร CW7, CW8 และ CW9 โดยมีสีเทาอ่อนจนถึงสีน้ําตาล มีพื้นผิวขรุขระจนถึงมีผิวที่บิ่น
และมีผิวร่อนเป็นขุย มีน้ําหนักโดยรวมลดลงตามอัตราส่วนของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่เพิ่มขึ้น และสามารถขึ้นรูปได้ แต่มีลักษณะ
ทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้
กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 2 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์พรุน (มีอนุภาคขนาดเล็ก)
1) สูตรที่มีความเหมาะสม ได้แก่ สูตร PCS1, PCS2, PCS3, PCS4, PCS5, PCS6, PCS7 และ PCS8 โดยมีสีเทาเข้ม
จนถึงสีน้ําตาลอ่อนและน้ําตาลเข้ม มีพ้ืนผิวที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กและมีผิวเรียบเสมอกัน มีน้ําหนักเบา โดยรวมมีน้ําหนักลดลงตาม
อัตราส่วนของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่เพิ่มขึ้น และสามารถขึ้นรูปได้สมบูรณ์
2) สูตรที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ สูตร PCS9 โดยมีสีน้ําตาลเข้ม มีพื้นผิวที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กและมีผิวขรุขระ สามารถหลุด
ร่อนออกจากผิวเดิมได้ มีน้ําหนักเบามากที่สุด และสามารถขึ้นรูปได้ แต่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้งานได้
กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์พรุน (มีอนุภาคขนาดใหญ่)
1) สูต รที่ มี ค วามเหมาะสม ได้แ ก่ สู ต ร PCB5, PCB6, PCB7 และ PCB8 โดยมี สีเทาจนถึงสีเทาอ่ อ น มี พื้ น ผิ วที่ เป็ น
รูพรุนขนาดกลาง-ขนาดใหญ่และมีผิวขรุขระ แต่มีบางส่วนที่เป็นผิวเรียบเสมอกัน มีน้ําหนักลดลงตามอัตราส่วนของวัสดุเหลือใช้
เซรามิกส์ที่เพิ่มขึ้น และสามารถขึ้นรูปได้สมบูรณ์ ตามลําดับ
2) สูตรที่ ไม่ เหมาะสม ได้ แ ก่ สูต ร PCB1, PCB2, PCB3, PCB4 และ PCB9 โดยมี สีเทาเข้ ม จนถึงสีเทาอ่อน มี พื้ น ผิ ว
ขรุขระและเป็นขุย สามารถหลุดร่อนออกมาจากผิวเดิมได้ มีน้ําหนักลดลงตามอัตราส่วนของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่เพิ่มขึ้น และ
สามารถขึ้นรูปได้ แต่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะสูตร PCB9 ที่มีความพรุนตัวมาก มีรูพรุนขนาดใหญ่และมี
พื้นผิวขรุขระ โดยมีพื้นผิวบางส่วนที่สามารถหลุดร่อนหรือบิ่นได้ง่าย จึงไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้
การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตจากกระบวนการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตในแต่ละกระบวนการใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยจึงทํา
การคัดเลือกและเตรียมชิ้นตัวอย่างสูตรวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตที่มีความเหมาะสม เพื่อส่งทดสอบหาค่ากําลังรับแรงอัดในแต่ละ
สูต รการทดลอง รวมทั้ ง หมด 18 สูต ร (ดั งแสดงในตาราง 5) ซึ่ งในแต่ ล ะสู ต รจะมี ก ารส่ งทดสอบทั้ ง หมดสูต รละ 3 ตัว อย่า ง
(ตามมาตรฐาน มอก. 15 เล่ม 12-2532) และทําการบ่มน้ําชิ้นวัสดุตัวอย่างก่อนส่งทดสอบเป็นเวลา 14 วัน (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2532 : 2-8) โดยผลจากการทดสอบหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุในส่วนของค่า
กําลังรับแรงอัดทั้ง 3 กระบวนการใช้ประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้
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ตาราง 5 แสดงผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต จากกระบวนการใช้ประโยชน์ทั้ง 3 กระบวนการ
กระบวนการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือใช้ในเซรามิกส์
กระบวนการที่ 1 (ซีเมนต์เพลส)
กระบวนการที่ 2 (เซรามิกส์พรุน)
กระบวนการที่ 3 (เซรามิกส์พรุน)

ค่าเฉลี่ยกําลังรับแรงอัดของวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตในแต่ละสูตร (เมกะปาสคาล)
Cement สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่ สูตรที่
paste
1
2
3
4
5
6
7
8
69.08
64.82 58.05 37.68 33.33 27.27 20.17 69.08
70.21 67.39 67.18 65.54 62.26 60.24 57.61 37.07
69.08
78.07 59.96 36.88 16.15

จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น (ดั ง แสดงในตาราง 5) จะเห็ น ว่ า วั ส ดุ เซรามิ ก ส์ ค อมโพสิ ต จากกระบวนการใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง 3
กระบวนการนั้น มีค่ากําลังรับแรงอัดและแนวโน้มที่แตกต่างกันตามอัตราส่วนและวัสดุที่ใช้ในแต่ละสูตร ซึ่งจากข้อมูลการทดสอบ
คุณสมบัติเชิงกลในส่วนของกําลังรับแรงอัดของวัสดุนั้น ผู้วิจัยได้นําข้อมูลผลการทดสอบดังกล่าว มาทําการเปรียบเทียบค่าตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงทําการเปรียบเทียบกับ
วัสดุประเภทซีเมนต์เพสต์สูตรปกติ (สูตรมาตรฐาน) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการใช้ประโยชน์ทั้ง 3 กระบวนการ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และเพื่อหาสูตรการทดลองที่ผ่านตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้
การวิเคราะห์วัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากการศึ ก ษาและทดสอบคุ ณ สมบั ติ เชิ ง กลในส่ ว นของค่ า กํ า ลั ง รั บ แรงอั ด ของวั ส ดุ เซรามิ ก ส์ ค อมโพสิ ต ในแต่ ล ะ
กระบวนการใช้ประโยชน์ พบว่า มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการใช้ประโยชน์จาก
วัส ดุ เหลือใช้เซรามิก ส์และผลิตภั ณ ฑ์ ชุม ชนอยู่ทั้ งหมด 5 มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐาน มอก. เลขที่ 378 - 2531 กระเบื้ อง
คอนกรีต ปู พื้ น 2) มาตรฐาน มอก. เลขที่ 379 - 2556 กระเบื้ องหิ น ขั ด ชนิ ดสองชั้ น 3) มาตรฐาน มอก. เลขที่ 826 - 2531
กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น 4) มาตรฐาน มอก. เลขที่ 827 - 2531 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น และ 5) มาตรฐาน มอก. เลขที่ 2600 2556 กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลในส่วนของค่ากําลังรับแรงอัดของวัสดุที่ผ่านตาม
มาตรฐานดังกล่าวไว้ดังนี้
ตาราง 6 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับกระบวนการใช้ประโยชน์ท้งั หมด 3 กระบวนการ
เลขที่
มอก.
378
379
826
827
2600

ชื่อมาตรฐาน มอก.
กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น
กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น
กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว

ค่ากําลังรับแรงอัด
ไม่น้อยกว่า
3.0 Mpa
3.0 Mpa
5.0 Mpa
40.0 Mpa
5.0 Mpa

กระบวนการใช้ประโยชน์
กระบวนการที่ 1 กระบวนการที่ 2 กระบวนการที่ 3
สูตร CW1-CW6 สูตร PCS1-PCS8 สูตร PCB5-PCB8
สูตร CW1-CW6 สูตร PCS1-PCS8 สูตร PCB5-PCB8
สูตร CW1-CW6 สูตร PCS1-PCS8 สูตร PCB5-PCB8
สูตร CW1-CW2 สูตร PCS1-PCS7 สูตร PCB5-PCB6
สูตร CW1-CW6 สูตร PCS1-PCS8 สูตร PCB5-PCB8

จากการวิ เคราะห์ ผ ลการทดสอบคุ ณ สมบั ติ เชิ ง กลในส่ ว นของกํ า ลั ง รั บ แรงอั ด วั ส ดุ เซรามิ ก ส์ ค อมโพสิ ต ในแต่ ล ะ
กระบวนการใช้ ป ระโยชน์ มี ก ระบวนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ผ่ า นการทดสอบและมี ค่ า กํ า ลั ง รั บ แรงอั ด ผ่ า นตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งหมด 3 กระบวนการ ซึ่งจะมีการแสดงสูตรการทดลองที่ผ่านตามมาตรฐานดังกล่าวไว้
(ดังแสดงในตาราง 6)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นํามาเข้าสู่กระบวนการประเมินรูปแบบคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
วัสดุศาสตร์จํานวน 3 ท่าน เพื่อทําการคัดเลือกกระบวนการใช้ประโยชน์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการนํามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ในลําดับต่อไป (ดังแสดงในตาราง 7) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตาราง 7 แสดงข้อมูลสรุปผลการประเมินกระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์
รายละเอียด

1. ด้านวัสดุ
ระดับความเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขึ้นรูป
ระดับความเหมาะสม
3. ด้านการนําไปใช้ประโยชน์
ระดับความเหมาะสม
4. ด้านความปลอดภัย
ระดับความเหมาะสม

ผลการประเมินกระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์
ทั้งหมด 3 กระบวนการ
กระบวนการที่ 1
กระบวนการที่ 2
กระบวนการที่ 3
S.D.
S.D.
S.D.
3.94
0.77
4.56
0.58
4.56
0.48
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมมากที่สุด มีความเหมาะสมมากที่สุด
4.50
0.58
4.50
0.58
4.50
0.58
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมมาก
4.33
0.58
4.67
0.58
4.84
0.29
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมมากที่สุด มีความเหมาะสมมากที่สุด
4.33
0.58
4.50
0.58
4.34
0.29
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมมาก

สรุปผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกด้าน
ระดับความเหมาะสมรวมทุกด้าน

4.28
0.63
มีความเหมาะสมมาก

4.56
0.58
4.56
0.41
มีความเหมาะสมมากที่สุด มีความเหมาะสมมากที่สุด

จากข้อมูลข้างต้น (ดังแสดงในตาราง 7) จะเห็นว่า กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 2, 3 กับกระบวนการใช้
ประโยชน์ กระบวนการที่ 1 มีแนวโน้มที่แตกต่างกันชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของด้านวัสดุและด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ในขณะ
ที่กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 2, 3 นั้น มีแนวโน้มที่ ใกล้เคียงกัน ซึ่งกระบวนการประเมิน รูปแบบคุณ สมบัติทาง
กายภาพและเชิ ง กลของวั ส ดุ จ ากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ จํ า นวน 3 ท่ า น และจากการเปรี ย บเที ย บมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ พบว่า มีกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ
และผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อยู่ท้งั หมด 3 กระบวนการ ดังนี้
1) กระบวนการที่ 1 สู ต รที่ เหมาะสม คื อ CW1 มี ค่ ากํ าลั งรับ แรงอั ด 64.82 เมกะปาสคาล โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนที่
สอดคล้อง ได้แก่ กระเบื้องหินขัด และแผ่นปูพื้น
2) กระบวนการที่ 2 สู ต รที่ เหมาะสม คื อ PCS1 มี ค่ ากํา ลังรับ แรงอัด 70.21 เมกะปาสคาล โดยผลิต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนที่
สอดคล้อง ได้แก่ แผ่นปูพื้น
3) กระบวนการที่ 3 สู ตรที่ เหมาะสม คือ PCB5 มี ค่ ากํ าลังรับ แรงอั ด 78.07 เมกะปาสคาล โดยผลิต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนที่
สอดคล้อง ได้แก่ แผ่นปูพื้น
ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์ และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ตามหลักแนวคิดที่สอดคล้องกับ นโยบายของ
กระทรวงอุ ต สาหกรรมที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ (Eco-Industry) เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการนํ า กาก
อุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs (สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2555 : 4) พบว่า
มีกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ทั้งหมด 3 กระบวนการ โดยทั้ง 3 กระบวนการ มีผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก - มากที่สุด ซึ่งกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ได้ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ
ศาสตร์มากและมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 2 และ 3 อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด (( = 4.56, 4.56 และมีค่า S.D. = 0.58, 0.41) ตามลําดับ และกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ได้ผลการประเมินรองลงมา
ได้แก่ กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก ( = 4.28 และมีค่า S.D. = 0.63) โดยเมื่อ
ทําการแยกผลการวิเคราะห์เป็นรายด้าน ผู้วิจัยขอนําเสนอรายละเอียดไว้ดังนี้
1) ด้ า นวั ส ดุ กระบวนการใช้ ป ระโยชน์ กระบวนการที่ 2 และ 3 มี ค่ า อยู่ ในเกณฑ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด
( = 4.56, 4.56 และมีค่า S.D. = 0.58, 0.48) โดยกระบวนการที่ 1 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก ( = 3.94 และ
มีค่า S.D. = 0.77)
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2) ด้านกระบวนการขึ้นรูป กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1, 2 และ 3 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก
(( = 4.50, 4.50, 4.50 และมีค่า S.D. = 0.58, 0.58, 0.58) ตามลําดับ
3) ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 และ 2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม
มากที่ สุ ด ( = 4.84, 4.67 และมี ค่ า S.D. = 0.29, 0.58) โดยกระบวนการที่ 1 มี ค่ า อยู่ ในเกณฑ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมมาก
( = 4.33 และมีค่า S.D. = 0.58)
4) ด้านความปลอดภัย กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 2, 3 และ 1 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก
( = 4.50, 4.34, 4.33 และมีค่า S.D. = 0.58, 0.29, 0.58) ตามลําดับ
จากผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ข้างต้น พบว่า กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1, 2 และ 3
มีแนวโน้มที่แตกต่างกัน ในส่วนของด้านวัสดุและด้านการนําไปใช้ป ระโยชน์อย่างชัดเจน คือ ในด้านของวัสดุ กระบวนการใช้
ประโยชน์ กระบวนการที่ 2, 3 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1 มีค่า
อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก และในด้านของการนําไปใช้ประโยชน์ กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 2, 3 มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก ส่วนใน
ด้านกระบวนการขึ้นรูปและด้านความปลอดภัยนั้น กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1, 2 และ 3 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความ
เหมาะสมมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นว่าในส่วนของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ กระบวนการใช้ประโยชน์ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 2 และ 3
ทั้งนี้จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ในส่วนของคุณ สมบัติเชิงกลของวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต จะเห็นว่า กระบวนการใช้
ประโยชน์ กระบวนการที่ 2 สูตร PCS1 และกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 สูตร PCB5 มีค่ากําลังรับแรงอัดที่ใกล้
เคียงกัน คือ 70.21 และ 78.07 เมกะปาสคาล และมีค่ากําลังรับแรงอัดที่สูงกว่าซีเมนเพสต์มาตรฐานที่ได้ทําการทดสอบเทียบไว้
ในขณะที่กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1 สูตร CW1 มีค่ากําลังรับแรงอัดอยู่ที่ 64.82 เมกะปาสคาล ซึ่งมีค่าที่ต่ํากว่า
ซีเมนเพสต์มาตรฐาน ส่งผลให้กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 1 ที่มีสูตรการทดลองที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้น อาจไม่เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
เนื่องจากมีคุณสมบัติเชิงกลหรือค่ากําลังรับแรงอัดที่ต่ํา รวมถึงมีผลการประเมินโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ที่
น้อยกว่ากระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยสําคัญ เพราะฉะนั้นกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่
1 จึงไม่เหมาะในการนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ในลําดับต่อไป และในขณะเดียวกันกระบวนการใช้ประโยชน์
กระบวนการที่ 2 และ 3 ในส่วนของคุณ สมบั ติเชิงกลนั้น กระบวนการใช้ป ระโยชน์ กระบวนการที่ 2 มีค่ ากําลังรับ แรงอัดที่
ใกล้เคียงกับซีเมนเพสต์มาตรฐาน คือ มีค่ากําลังรับแรงอัดอยู่ที่ 70.21 และ 69.08 เมกะปาสคาล ตามลําดับ รวมถึงยังมีค่ากําลัง
รับแรงอัดที่ต่ํากว่ากระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 อยู่ประมาณ 7.86 เมกะปาสคาล (ดังแสดงในตาราง 5) จึงทําให้ใน
ส่ ว นของคุ ณ สมบั ติ เชิ งกลของกระบวนการใช้ ป ระโยชน์ กระบวนการที่ 2 ยั ง คงไม่ มี ค วามแตกต่ า งออกมาอย่ างชั ด เจนเมื่ อ
เปรียบเทียบกับกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 ทั้งในด้านคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุดในด้านของวัสดุด้าน
กระบวนการขึ้นรูป และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทแผ่นปูพื้นซึ่งวัสดุ
เหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) นอกจากมีความแข็งแรงและทนทานสูงแล้ว ยังมีลักษณะพื้นผิวที่
แปลกใหม่น่าสนใจ และมีปริมาณมากในภาคอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ ซึ่งสูตรวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตที่มีความเหมาะสมใน
การนํามาประยุกต์ใช้มากที่สุดและผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ คือ สูตร PCB5 (ดังแสดงในภาพ 3) นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้น
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ภาพ 3 แสดงชิ้นตัวอย่างวัสดุจากกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 (สูตรการทดลอง PCB1 – PCB9)
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา)
จากการสํารวจข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเบื้องต้น พบว่า แผ่นปูพื้นในปัจจุบันที่มีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
เป็นองค์ประกอบหลักในเนื้อของผลิตภัณฑ์จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น และคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 8 แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทแผ่นปูพื้น
ลําดับ
1

มาตรฐานที่
378-2531

ชื่อมาตรฐาน (มอก.)
กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

2

826-2531

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น

3

827-2531

คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

รูปแบบใช้งาน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ใช้ปูพื้น
1. ซีเมนต์
2. ทราย
3. หินฝุ่น
ใช้ปูพื้น
1. ซีเมนต์
2. มวลละเอียด
ใช้ปูพื้น
1. ซีเมนต์
2. ทราย
3. หินฝุ่น

วิธีการขึ้นรูป
การหล่อแบบ
การหล่อแบบ
การอัดแบบ

จากตาราง 8 จะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นทั้ง 3 ประเภท มีรูปแบบการใช้งานที่เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันใน
ส่วนของวัตถุดิบและในส่วนของวิธีการขึ้นรูป ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น (ดังแสดงในตาราง 8) พบว่า
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 มากที่สุด
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดแบบเช่นเดียวกัน และมีการใช้น้ําเพื่อช่วยในการขึ้นรูปในอัตราส่วนที่น้อย
รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติเชิงกลที่ดีและมีกําลังรับแรงอัดที่สูง แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนของวัสดุหรือวัตถุดิบ
ที่ ใช้ (สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม. 2531 : 1-16) ซึ่ ง ในกระบวนการใช้ ป ระโยชน์
กระบวนการที่ 3 ที่เป็นวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตนั้น สามารถนํามาใช้แทนทราย หินฝุ่น และช่วยลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ประเภทที่ 1 ในเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงยังมีคุณสมบัติเชิงกลในส่วนของกําลังรับแรงอัด ความแข็งแรงทนทาน และความ
พรุนตัวที่ดีกว่าวัสดุตั้งต้นของผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเดิมได้อย่างดี (อุดมศักดิ์ สาริบุตร. 2549 : 85-89)
ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากเอกสาร (เฉลิม สุจริต.
2540 : 59) และแหล่งชุมชน พบว่า ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นในปัจจุบันนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการและให้
ความสําคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิต คือ ต้องการให้มีความแข็งแรงสูง สามารถทน
ต่อแรงกด แรงอัด และแรงกระแทกได้ดี มีน้ําหนักเบา มีพื้นผิวที่น่าสนใจ และจากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงทําการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
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ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคหลักการแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment) มาประยุกต์ใช้ในการช่วย
วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นให้
มีความเหมาะสมในด้านของวัสดุให้ดียิ่งขึ้นได้ในลําดับต่อไป
จากข้อมูลการวิเคราะห์เทคนิคหลักการแปลงหน้าที่ผลิตภัณ ฑ์เชิงคุณ ภาพ ผู้วิจัยได้จัดลําดับความสําคัญ ตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือ VOC (Voice of the Customer) และจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
สามารถนํามาปรับปรุง แก้ปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นให้มีความเหมาะสมมากขึ้นได้ โดยผู้วิจัยได้มี
การจัดลําดับความสําคัญ ไว้ดังนี้ คือ ลําดับที่ 1 พัฒ นาให้ผลิตภัณ ฑ์มีความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อแรงกด แรงอัด และแรง
กระแทกได้ดี ลําดับที่ 2 พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีน้ําหนักเบา และลําดับที่ 3 พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีพื้นผิวที่น่าสนใจ โดยจะมีการนํา
วัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต จากกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 มาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
จากผลการศึ ก ษาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน โดยการนํ า วัส ดุ เซรามิ ก ส์ ค อมโพสิ ต จากกระบวนการใช้ ป ระโยชน์
กระบวนการที่ 3 สูตร PCB5 มาประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแทนวัสดุเดิมนั้น
พบว่า วัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตจากกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์พรุน โดยมีวัสดุหลัก
คือ เศษกระเบื้ องแกรนิตโต้ (หลังเผา) อนุภ าคขนาดใหญ่ สามารถนํ ามาประยุก ต์ใช้ในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุม ชนได้อย่างดี
โดยเฉพาะในส่วนของคุณ สมบัติเชิงกลในด้านของกําลังรับแรงอัดที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นหลังขึ้นรูป
มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อการเสียดสี และการกระแทกได้ดีขึ้น รวมถึงยังมีความพรุนตัวภายในเนื้อหลักของผลิตภัณฑ์
สูงกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) มีน้ําหนักที่น้อย
กว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเดิมด้วยส่วนหนึ่ง
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ ที่สามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรา
มิกส์ (กรณีศึกษา บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด)
ตาราง 9 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ ที่สามารถช่วยลดปริมาณ
วัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ (กรณีศึกษา บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด)
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

อัตราส่วนของวัสดุที่ใช้ขึ้นรูป ปริมาณที่ใช้ขึ้นรูป ปริมาณที่ใช้ขึ้นรูป
(ต่อผลิตภัณฑ์)
(ต่อชิ้น)
(ต่อวัน)
วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์
ร้อยละ 50
1,600 กรัม
332,800 กรัม
(0.33 ตัน)
หมายเหตุ ปกติเวลาทํางาน 1 วัน กลุ่มชุมชนสามารถผลิตชิ้นงานได้ประมาณ 208 ชิ้น (ต่อวัน)
ปกติเวลาทํางาน 1 เดือน กลุ่มชุมชนสามารถผลิตชิ้นงานได้ประมาณ 5,408 ชิ้น (ต่อเดือน)
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
มีการใช้ปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ (หลังเผา) รวม (ต่อเดือน)
บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด
มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ (หลังเผา) รวม (ต่อเดือน)
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น สามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์
(หลังเผา) ได้คงเหลือ (ต่อเดือน)
บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด
มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ในระบบอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ทั้งหมดรวม (ต่อเดือน)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรีต บล็ อ กประสานปู พื้ น สามารถช่ ว ยลดปริ ม าณวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ในระบบอุ ต สาหกรรม
กระเบื้องเซรามิกส์ทั้งหมด ได้คงเหลือ (ต่อเดือน)
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ปริมาณที่ใช้ขึ้นรูป
(ต่อเดือน)
8,652,800 กรัม
(8.65 ตัน)
8.65 ตัน
57.25 ตัน
48.60 ตัน
158.25 ตัน
149.60 ตัน

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
____________________________________________________________________________________________
จากตาราง 9 จะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ จากกระบวนการใช้
ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์พรุน (ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดแบบ) มาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าวนั้น สามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ (หลังเผา) ได้คงเหลือ 48.60 ตัน
(ต่อเดือน) (ดังแสดงในตาราง 9) โดยสามารถช่วยลดลงได้ประมาณ 8.65 ตัน (ต่อเดือน) และสามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้
ในระบบอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์ทั้งหมด จากปริมาณ 158.25 ตัน (ต่อเดือน) ได้คงเหลือ 149.60 ตัน (ต่อเดือน)
ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถอธิบายได้ว่า วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่ผ่าน
กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 และนํามาประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทคอนกรีต
บล็อกประสานปูพื้นให้มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นนั้น ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการช่วยลดปริมาณ
วัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์ได้เป็นอย่างดี
3.5 การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่างผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรา
มิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแบบดั้งเดิม
จากการศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) และนํามาพัฒนาเป็น
วัสดุประเภทเซรามิกส์พรุน รวมถึงนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
นั้น ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทดังกล่าวที่มีการใช้วัสดุตั้งต้นในการขึ้น
รูปที่แตกต่างกัน คือ วัสดุประเภทเซรามิกส์พรุน และวัสดุแบบดั้งเดิม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มี
ความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยขอนําเสนอรายละเอียดไว้ดังนี้
ตาราง 10 แสดงข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้อง
แกรนิตโต้ (หลังเผา) และผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุแบบเดิม
รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย
(ต่อ 50 กิโลกรัม)

จํานวน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
(ต่อ 1 กิโลกรัม) จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ จากวัสดุแบบเดิม
(รวม 3.2 กิโลกรัม)
(รวม 3.2 กิโลกรัม)
วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ ร้อยละ 50 (1.6 กิโลกรัม) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 110 บาท
2.20 บาท
ร้อยละ 50 (1.6 กิโลกรัม) ร้อยละ 11.43 (0.37 กิโลกรัม)
ปูนซีเมนต์ขาว (ทําผิว) 400 บาท
8.00 บาท
ร้อยละ 14.28 (0.46 กิโลกรัม)
ทรายหยาบ
40 บาท
0.80 บาท
ร้อยละ 22.86 (0.73 กิโลกรัม)
ทรายละเอียด
40 บาท
0.80 บาท
ร้อยละ 28.57 (0.91 กิโลกรัม)
หินฝุ่น
30 บาท
0.60 บาท
ร้อยละ 22.86 (0.73 กิโลกรัม)
ค่าแรงขั้นต่ํา
300 บาท
1 คน
1 คน
1 คน
ราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (รวม)
303.52 บาท
306.24 บาท
หมายเหตุ ปกติเวลาทํางาน 1 วัน = คนงานสามารถผลิตชิ้นงานได้ประมาณ 208 ชิ้น (ต่อวัน)
ราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (ต่อชิ้น)
1.45 บาท
1.47 บาท
จากตารางที่ 10 จะเห็นว่า ผลิตภัณ ฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้อง
แกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 1.45
บาทต่อชิ้น และในส่วนของผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่มีการใช้วัสดุแบบเดิม มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 1.47 บาทต่อชิ้น
ซึ่งมีค วามแตกต่ างกัน อยู่ 0.02 บาทต่ อชิ้น (ดังแสดงในตาราง 10) ส่งผลให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ชุม ชนโดยรวมที่ มี การนํ าวัส ดุ เหลือใช้
เซรามิกส์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตจะสามารถช่วยลดต้น ทุน ในการผลิตให้กับ ผู้ผ ลิตและผู้จําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ ชุมชนประเภท
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นได้ด้วยส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทดังกล่าวส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่มผู้ผลิต
และผู้จําหน่ายผลิตภัณ ฑ์ชุมชนมีความสนใจที่จะนําวัสดุเซรามิกส์พรุนที่เกิดจากการพัฒ นาวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษ
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____________________________________________________________________________________________
กระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตจริงในอนาคต เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีความแปลกใหม่และ
น่าสนใจ รวมถึงมีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความทนทานและมีค่ากําลังรับแรงอัดที่ค่อนข้างสูง ทําให้ตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
ดังกล่าวเกิดการร้าว แตกหัก บิ่น หรือชํารุดได้ยากกว่าวัสดุรูปแบบเดิม แต่เนื่องจากวัสดุประเภทเซรามิกส์พรุนจะต้องมี
การเตรียมวัตถุดิบที่ซับซ้อน เช่น จะต้องทําการร่อนผ่านตะแกรงก่อนนําวัตถุดิบมาใช้เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องมี
การควบคุมปริมาณน้ําที่ใช้ให้ถูกต้องตามอัตราส่วน ในขณะที่ปัจจุบันกลุ่มชุมชนผู้ผลิตและผู้จําหน่ายใช้วิธีการคาดคะเนจากสายตา
และการสัมผัสมวลรวมหลังทําการผสม โดยไม่มีการชั่งหรือตวงปริมาณน้ํา ส่งผลให้แนวทางการนําวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภท
เศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่พัฒนาเป็นวัสดุประเภทเซรามิกส์พรุนนั้นจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือขั้นตอน
ในการผลิตให้คงที่และมีความเคยชินกับการควบคุมปริมาณวัตถุดิบแต่ละตัวก่อนที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตต่อไป

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1.ผลการศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์
ผลการศึกษาวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ จากการนําวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้
(หลังเผา) ไปวิเคราะห์หาคุณ สมบัติทางเคมี พบว่า วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประกอบไปด้วยธาตุหลัก ๆ อยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ซิลิกา
ออกไซด์ (SiO2) โดยมีร้อยละ 67.20 และอลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) มีร้อยละ 21.25 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีในปริมาณมาก
เมื่อนํามาใช้ร่วมกับวัสดุอื่นจะส่งผลให้วัสดุที่เกิดขึ้นใหม่มีคุณสมบัติที่ดีในด้านของความแข็งแรง ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี
และในส่วนของขนาดอนุภาคของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) โดยรวม พบว่าวัสดุเหลือใช้เซรา
มิกส์ดังกล่าวมีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ อนุภาคขนาดเล็ก มีขนาดอนุภาคอยู่ที่ 11.65 ไมครอน (มีปริมาณร้อย
ละ 85-90) และอนุภาคขนาดใหญ่ มีขนาดอนุภาคอยู่ที่ 2-4 มิลลิเมตร (มีปริมาณร้อยละ 10-15) ซึ่งวัสดุดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
ขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนํามาศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดเป็นวัสดุ
เซรามิกส์คอมโพสิตที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลที่ดีได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้จากการศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่มีการนําเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา)
มาใช้ เป็ น วั ส ดุ เนื้ อ หลั ก ในการขึ้ น รู ป โดยมี ก ารนํ า ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์ ประเภทที่ 1 มาใช้ เป็ น วั ส ดุ ป ระสานนั้ น พบว่ า
กระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลที่ดี มีความเหมาะสมในการ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ คือ กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 เป็นกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์
พรุน (ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดแบบ) ใช้วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์อนุภาคขนาดใหญ่ โดยสูตรวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด คือ สูตร PCB5 (มีอัตราส่วนวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 : น้ําบริสุทธิ์ เท่ากับร้อยละ
50:50:15) โดยมีค่ากําลังรับแรงอัดอยู่ที่ 78.07 เมกะปาสคาล ซึ่งจากผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุทั้ง 3 ท่าน พบว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.41) ซึ่งนอกจากจะมีความแข็งแรง ทนทาน และความพรุนตัวสูงแล้ว
ยังมีลักษณะพื้นผิวที่แปลกใหม่น่าสนใจ โดยจากผลการวิเคราะห์กระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์กับผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมแล้ว พบว่า ผลิตภัณ ฑ์ชุมชนที่มีค วามเหมาะสมมากที่สุดทั้งในด้านของวัสดุและด้าน
กระบวนการขึ้นรูป คือ ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้น
2. ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์
จากการศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ พบว่า กระบวนการใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ กระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 (กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์
พรุน) โดยสูตรวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สูตร PCB5 และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกั บ กระบวนการใช้ป ระโยชน์ ดั งกล่ าวมากที่ สุด ได้ แ ก่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ผ่น ปู พื้ น ประเภทคอนกรีต บล็ อกประสานปู พื้ น
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดแบบ รวมถึงมีการใช้วัสดุที่สอดคล้องและมีการใช้น้ําบริสุทธิ์เพื่อช่วยในการ
ขึ้นรูปในอัตราส่วนที่น้อยเช่นเดียวกัน รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติเชิงกลที่ดีและมีกําลังรับแรงอัดที่สูง ผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจึงมีความเหมาะสมในการนําวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตจากกระบวนการใช้ประโยชน์
กระบวนการที่ 3 มาประยุกต์ใช้มากที่สุด
ทั้งนี้เมื่อทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากแหล่งชุมชนและเอกสารต่าง ๆ
พบว่า ในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมีความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อแรงกด
แรงอัด และแรงกระแทกได้ดี มีน้ําหนักเบา รวมถึงมีพื้นผิวที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
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____________________________________________________________________________________________
โดยได้นําเทคนิคหลักการแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment) มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา
และเพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
จากการวิเคราะห์วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) รวมถึงกระบวนการใช้ประโยชน์
กระบวนการที่ 3 ที่นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ชุมชนประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น พบว่า วัสดุเหลือใช้
เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่นํามาเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปเป็นวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิตนั้น สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของวัสดุที่นํามาใช้ในกระบวนการขึ้นรูปและด้านของการ
ใช้งานหรือการนําไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ที่มีแนวโน้มดีกว่าผลิตภัณ ฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่มีการใช้วัสดุเดิม คือ วัสดุ
เซรามิกส์คอมโพสิตที่นํามาใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นั้น ส่งผลให้มีคุณสมบัติเชิงกลในด้านของกําลังรับแรงอัดที่สูง ทําให้ผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อการเสียดสี และการกระแทกได้ดีขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ยังมีความพรุนตัวสูง จึงทําให้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์มีน้ําหนักที่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเดิมอย่างมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้จากการศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์และการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุ
เหลือใช้เซรามิกส์ข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์นั้น สามารถช่วย
ลดปริ ม าณกากของเสี ย หรื อ วั ส ดุ เหลื อ ใช้ เซรามิ ก ส์ ป ระเภทเศษกระเบื้ อ งแกรนิ ต โต้ (หลั ง เผา) จากมี ป ริ ม าณ 57.25 ตั น
(ต่อเดือน) ให้คงเหลือประมาณ 48.60 ตัน (ต่อเดือน) และสามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์
โดยรวม กรณีศึกษา บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด จากมีปริมาณ 158.25 ตัน (ต่อเดือน) ให้คงเหลือประมาณ 149.60
ตัน (ต่อเดือน) เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้อง
แกรนิตโต้ (หลังเผา) นั้น สามารถช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทกระเบื้องเซรามิกส์ รวมถึงสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ ในรูป แบบของกระบวนการใช้ ป ระโยชน์ กระบวนการที่ 3 (กระบวนการขึ้น รูป เซรามิ ก ส์พ รุน ) ได้อ ย่ างดี และส่ งผลให้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลที่ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทกระเบื้องแกรนิตโต (หลังเผา) นั้น จะต้องมีการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลต่อวัสดุเหลือใช้ประเภทนี้ ได้แก่ ปัจจัยเรื่องวัตถุดิบที่นํามาใช้ ปัจจัยเรื่องกระบวนการผลิต และปัจจัยเรื่องการคัดแยก
ประเภท รวมถึงวิธีการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์รูปแบบต่าง ๆ ก่อนนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยเสมอ
2. วัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทเศษกระเบื้องแกรนิตโต้ (หลังเผา) ที่นํามาใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น จําเป็นต้องมีการเก็บ
และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เนื่องจากวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมีการนํามาทดสอบลักษณะ
ทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลในด้านต่าง ๆ ก่อนนํามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์
กระเบื้องเซรามิกส์ มีการเปลี่ยนแปลงสูตรหรืออัตราส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมถึงกระบวนการผลิตต่าง ๆเช่น
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผสม กระบวนการขึ้นรูป และกระบวนการเผา เป็นต้น จะสามารถส่งผลให้คุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติเชิงกลในด้านต่าง ๆ ของวัสดุเหลือใช้เซรามิกส์ประเภทดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากคุณสมบัติเดิมได้
3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการใช้ประโยชน์ กระบวนการที่ 3 สูตร PCB5 ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์
พรุนที่นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นนั้น มีการใช้วัตถุดิบหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุ
เหลือใช้เซรามิกส์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และน้ําสะอาด จึงทําให้กรณีที่มีการชั่งวัตถุดิบเพื่อผสมเป็นวัสดุเซรามิกส์คอมโพสิต
จําเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณและอัตราส่วนที่ใช้ให้ถูกต้องทุกครั้ง เนื่องจากในกรณีที่มีการชั่งอัตราส่วนไม่คงที่ จะส่งผลให้การ
แสดงลักษณะพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ รวมถึงส่งผลให้มีลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนไปจากเดิม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการวิจัยและพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้คือ1. การทดลอง
เพื่อหาสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกําจํานวน 10 ตัวอย่าง จังหวัด
พิษณุโลก 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากเนื้อดินปั้นที่ผ่านการทดลองขึ้นมาใหม่ จํานวน 10 แบบโดยเผาที่อุณหภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน 3. เปรียบเทียบความเสียหายกับผลิตภัณฑ์เดิมโดยการทดลองนี้ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจงโดยใช้ตารางสามเหลี่ยมด้านเท่าได้สูตรส่วนผสมของเนื้อดินปั้นทั้งหมด 360 สูตรส่วนผสม ตาม
อัตราส่วนที่ได้จากการสุ่มนั้นนํามาทดลองและทดสอบตามกระบวนการทดลองของเนื้อดินปั้นโตนแวร์และนําข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองมาวิเคราะห์โดยนํามาหาค่าความแข็งแรงหลังการเผาค่าการหดตัว ค่าการดูดซึมน้ํา สังเกตสีของเนื้อดิน ค่าความทนไฟ
และความเหมาะสมกับเคลือบของเนื้อดินปั้นด้วยขึ้นรูป จากการวิเคราะห์ผลการทดลองสรุปได้ว่าเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ที่ใช้ดิน
บ้านปลักแรดจํานวน 10 ตัวอย่าง ดินขาวลําปางและเฟลด์สปาร์ เผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน
เนื้อดินปั้นสามารถทนไฟได้ทุกสูตรส่วนผสมและผลการทดลองเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ที่ใช้ดินบ้านปลักแรดจํานวน 10 ตัวอย่าง ดิน
ขาวลําปางและเฟลด์สปาร์ ทุกสูตรส่วนผสมที่ทําการทดลองสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยแป้นหมุนได้ทุกสูตรส่วนผสม ซึ่งมี
คุณสมบัติทางกายภาพหลังการเผาดังนี้ ค่าความหดตัวของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผาพบว่าค่าความหดตัวภายหลังการเผาของ
เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรดอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.00 - 9.48 ค่าความแข็งแรงภายหลังการเผาของเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรดอยู่
ระหว่างร้อยละ 81.46 Kg/cm3 - 237.84 Kg/cm3 ค่าการดูดซึมน้ําของดินดินบ้านปลักแรดอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.00 - 12.32
ค่าความทนไฟของเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรดอยู่ระหว่าง ดินบ้านปลักแรด 30% ดินขาวลําปาง 30% และเฟลด์สปาร์ 40% ขึ้น
ไป สีของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผาที่ของดินบ้านปลักแรด 10 ตัวอย่างเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส พบว่าแต่ละสูตร
ส่วนผสมจะให้สีใกล้เคียงกันค่าของสีเนื้อดินปั้นตั้งแต่สีครีม สีเทาอมครีม สีน้ําตาลอมครีม สีน้ําตาลอ่อน จนถึงสีน้ําตาลเข้ม และสี
น้ําตาลแดง สีที่ปรากฏนั้นเป็นสีที่มาจากเฟอร์ริกออกไซด์จากเนื้อดินซึ่งสรุปได้ว่า ในช่วงของสูตรส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่มี
คุณภาพมีส่วนผสมของดินบ้านปลักแรด 10 ตัวอย่าง อยู่ในปริมาณมากจึงเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ประเภทสโตนแวร์ ที่จําเป็นต้องอาศัยเนื้อดินปั้นที่มีความเหนียวในการผลิตและมีส่วนผสมของดินขาวลําปางซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มี
คุณสมบัติช่วยให้ผลิตภัณฑ์ มีความขาวและมีส่วนผสมของเฟลด์สปาร์เป็นตัวช่วยก่อให้เกิดเนื้อแก้วในเนื้อดินปั้นอีกด้วย และจาก
การทดลองเนื้อดินปั้นที่มีส่วนผสมของดินบ้านปลักแรดเป็นวัตถุดิบหลักผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายเพียง 3% จากเดิม 15 % อัน
เนื่ อ งมากจากการบิ ด เบี้ ย วและเกิ ด ตํ า หนิ บ นตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ นื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ ไ ด้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์เป็นอย่างยิ่งและจากการคัดเลือกสูตรส่วนผสมที่ได้จากการทดลองนําไปให้ผู้ประกอบการ
จํานวน 10 สูตรส่วนผสม ของเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 1 สูตรส่วนผสมที่ 19 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 2 สูตรส่วนผสมที่ 19
เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 3 สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 4 สูตรส่วนผสมที่ 5 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 5
สูตรส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 6 สูตรส่วนผสมที่ 26 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 7 สูตรส่วนผสมที่ 21 เนื้อดิน
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ปั้นดินบ้านปลักแรด 8 สูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 9 สูตรส่วนผสมที่ 34 และเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 10
สูตรส่วนผสมที่ 10 ผลจากการทดลองขึ้นรูปด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยใบมีดคือสามารถขึ้นรูปได้ทุกสูตรส่วนผสมซึ่งเป็นที่น่าพอใจของ
ผู้ประกอบการบางแก้วเซรามิค
คําสําคัญ : การพัฒนา,เนื้อดินปั้นสโตนแวร์,ดินบ้านปลักแรด

ABSTRACT
The research intend to develop research and stoneware clay with the following goals 1. Experiment
to find the right formula for Stoneware products. Ban Plugrat, Bang Rakam district of Phitsanulok 2. 10 samples
of clay pottery products through a new experimental model number 10 by firing temperature 1230 ° C in
atmospheric oxidation damage 3. Comparison with the original product. The trial is using a sampling method
by sampling using square triangle has formulated mixture of clay all 360 formulation according to the ratio of
random then the tried and tested by the trials of clay Stoneware. and the data obtained from the experiments
to be analyzed by looking up strength after the burning of the contraction. The water absorption Observe the
color of ground beef The fire-resistant and suitable for the coating of clay by molding. The analysis concluded
that the clay. Stoneware clay based mud rhino house number 10 samples Lampang kaolin and feldspar.
Sintered at 1230 °C in Oxidation atmosphere. Body can withstand all fire formulas. Ingredients and test results
of Stoneware Ban Plug Rad 10 samples of Lampang and Feldspar. All formulas in the experiment can be
molded into the product using the rotary pad. It has the following physical properties: After the incubation, it
was found that the postharvest shrinkage of Ban Plug Rad Clay was between 0.00 - 9.48% The postharvest
strength of Ban Plug Rad Clay Between 81.46 Kg / cm3 and 237.84 Kg / cm3, the water absorption of Ban Plug
Rad Clay was between 0.00 - 12.32. The fire resistance of Ban Plug Rad Clay was between 30% of rhinoceros,
30% of Lampang, and 40% of feldspar. colors of clay after firing of clay Ban Plugrat 10 samples sintered at
1230 °C showed that each formula is a color similar to the color of clay the color gray,cream,brown,cream,light
brown to dark brown And Auburn Color is the color of ferric oxide from clay which concluded that. During
the formulation of quality clay soil with a mixture of mud houses rhino 10 samples in quantities suitable for
production of stoneware pottery. The need for a cohesive clay and a mixture of kaolin production in Lampang
a material that has properties that make products A white and a mixture of feldspar is helping cause the glass
on clay too And experimental clay clay with a mixture of mud houses rhino products is the main material
damage only 3% from 15% due to distorted and caused a lot of blame on the product. Research in this clay
that is suited to the production of stoneware very seriously and the selection formula from the experimental
to the operator of 10 formulation of clay Ban Plugrat 1 formula at 19 clay Ban Plugrat 2 formulation that 19
clay Ban Plugrat 3 ingredient recipe first clay Ban Plugrat 4 formulated at five clay Ban Plugrat 5 ingredient
recipe 20 clay Ban Plugrat 6 formula at 26 clay Ban Plugrat 7 formulated the 21 clay Ban Plugrat 8 formulated
the 33 clay Ban Plugrat 9 formulation at 34 and clay Ban Plugrat 10 formulation that 10 results from trials
molded by forming blade is capable of forming any formula which satisfies the BangKeaw Ceramic.
Keywords : Development,Stoneware Body, Clay of Ban Plugrat

บทนํา
เครื่องปั้นดินเผานั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ ซึ่งแต่เดิมคงทําขึ้นเพื่อเป็นภาชนะใส่
อาหารและน้ําต่อมามนุษย์ก็พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณภาพดีขึ้นและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องปั้นดินเผาก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ
เช่นกันสันนิษฐานกันว่าเครื่องปั้นดินเผาในยุคแรกๆ อยู่ในช่วงเวลาราวๆ 1,500 ปี ก่อนคริสตกาล ได้พบหลักฐานผลิตภัณฑ์
ประเภทอิ ฐ (ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง) ครั้ ง แรกที่ ป ระเทศบาบี โ ลเนี ย เอสซี เ รี ย อี ยิ ป ต์ และประเทศในแถบเอเชี ย ซึ่ ง ในแถบนี้ มี
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ความก้ า วหน้ า ในเรื่ อ งเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผากั น มาก รู้ จั ก วิ ธี ใ ช้ ดิ น แดง ดิ น ดํ า ดิ น ขาว มาตกแต่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปั จ จุ บั น การทํ า
เครื่องปั้นดินเผาเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลาย มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําเครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นหลายแห่งส่วนหน่วยงานรัฐบาลที่
ช่วยส่งเสริมค้นคว้าวิจัยได้แก่กรมวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและศูนย์วิจัย
( http://www.school.net.th/library/webcontest2003/100team/dlbs008/history.htm )
ดินเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตเซรามิกส์ โดยเฉพาะภาชนะรองรับอาหารสุขภัณฑ์กระเบื้องและอื่น ๆ ดินมีหลาย
ชนิดที่แตกต่างกันไป อาจจะแตกต่างกันไปในเรื่องสีหรือต่างกันในเรื่องโครงสร้างรวมทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเป็น
ต้นว่ามีความเหนียวต่างกันมีปริมาณ SiO2 ต่างกัน (ปรีดา พิมพ์ขาวขํา. 2539:40) เครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผากลุ่ม OTOP
บางแก้วเซรามิค ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรวมกลุ่มกัน“หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ผลิตเครื่องปั้นดินเผา(ประเภทสโตน
แวร์) ขึ้นทําให้ประชาชน เกิดการสร้างงานมีรายได้เกิดขึ้นและเป็นชุมชนเข้มแข็ง เครื่องปั้นดินเผากลุ่ม OTOPบางแก้วเซรามิค
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ในเรื่องของวัตถุดิบมี
ซึ่งเป็นดินสําเร็จรูป (ดินบริษัท) ซึ่งไม่ทราบว่ามีส่วนผสมอย่างไร ทําให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อีกประการ
หนึ่งคือราคาค่อนข้างสูงและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์ขายไม่ได้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งจะมีของเสียมากถ้าเทียบ
เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะมีปริมาณ 40 – 50 เปอร์เซ็นต์ ต่อหนึ่งครั้งซึ่งเป็นการสูญเสียในกระบวนการผลิต (อัศวิน นิลเต่า,2556)
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมของกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเกิดคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้และเสริมอาชีพแก่คนในท้องถิ่นผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่จะสร้างส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่ใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น ซึ่งยังไม่เคยมีการทําการทดลองมาก่อนและมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาเนื้อดินปั้นให้มีคุณภาพลด
การสูญเสียในการผลิตซึ่งการพัฒนาเนื้อดินปั้นในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อให้ได้เนื้อดินปั้นที่มีคุณภาพและเหมาะสม
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้วัตถุดิบหลักในท้องถิ่นดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การทดลองเพื่อหาสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากเนื้อดินปั้นที่ผ่านการทดลองขึ้นมาใหม่จํานวน 10 แบบ
3. เปรียบเทียบความเสียหายกับผลิตภัณฑ์เดิม

วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1.1) เครื่องชั่ง Digital (0.01 g) 1.2) เตาแก๊ส 1.3) เครื่องทดสองความ
แข็ ง แรง (Modulus of Rupther Machine:MOR) 1.4) หม้ อ ต้ ม น้ํ า 1.5) เครื่ อ งบดผสมดิ น 1.6) เครื่ อ งกวนน้ํ า ดิ น 1.7)
ตะแกรงร่อนเบอร์ 120 เมช 1.8) โต๊ะนวดดิน 1.9) แบบพิมพ์ทุ่นวัดอุณหภูมิ 1.10) แบบพิมพ์แท่งทดลอง 1.11) ทุ่นวัดอุณหภูมิ
(Pylometric Cone) 1.12) เวอร์เนีย
2. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก ดินขาวลําปางและเฟลด์สปาร์(Feldspar) จะ
ได้ส่วนผสมทั้งหมด 36 สูตรส่วนผสม
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ส่วนผสมของดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก ดินขาวลําปางและเฟลด์สปาร์
(Feldspar) จะได้ส่วนผสมทั้งหมด 36 สูตรส่วนผสม ได้โดยการสุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า (Triaxial Diagram) ซึ่งประกอบด้วยดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก (ตั้งแต่ร้อย
ละ 10 ขึ้นไป)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
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2.1.1 อัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นระหว่างดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลก ดินขาวลําปาง
และเฟลด์สปาร์(Feldspar) ที่ใช้ต่างกันในเนื้อดินปั้น
2.1.2 บรรยากาศในการเผาแบ่งเป็นบรรยากาศแบบออกซิเดชัน (Oxidation)
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นหลังเผา
2.2.1.1 ความหดตัว (Shrinkage))
2.2.1.2 ความแข็งแรง (Modulus of Rupture)
2.2.2 คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นหลังเผา
2.2.2.1 สีหลังเผา (Fired Colour) 2.2.2.2 ความหดตัว (Shrinkage))
2.2.2.3 ความทนไฟ (Refractoriness) 2.2.2.4 ความแข็งแรง (Modulus of Rupture)
2.2.2.5 การดูดซึมน้ํา (Water Absorption)
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง โดยนําวัตถุดิบทุกชนิดมาอบให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
3.2 นําส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่ได้จากการสุ่ม โดยตารางสามเหลี่ยมด้านเท่าจํานวน 396 สูตรเนื้อดินปั้น มาชั่งโดย
เครื่องชั่งระบบดิจิตอล สูตรเนื้อดินปั้นละ 500 กรัม
3.3 บดส่วนผสมของแต่ละสูตรโดยใช้โกร่งบด เป็นเวลา 20 นาที
3.4 นําเนื้อดินปั้นแต่ละสูตรเนื้อดินปั้น มาผ่านตะแกรงขนาดเบอร์ 120 เมช
3.5 นําน้ําดินที่ได้ไปเกรอะบนโต๊ะเกรอะเพื่อดูดน้ําออกจากดิน
3.6 นําเนื้อดินปั้นที่ได้มาขึ้นรูป
3.6.1 นํ า เนื้อดิน ปั้น ที่ ไ ด้ม าทํ า แท่ง ทดลอง ขนาดความกว้า ง 2 เซนติ เมตร หนา 1 เซนติเมตร ยาว 12
เซนติเมตร โดยพิมพ์กดสูตรเนื้อดินปั้นตัวอย่างละ 2 ชิ้นทดลองดังภาพที่ 1

ภาพ 1 แสดงชิ้นทดลองเนื้อดินปั้น
3.7 นําแท่งทดลองทั้งหมดไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
3.8 นําแท่งทดลองมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพก่อนเผา
3.8.1 นําแท่งทดลองไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
3.8.2 นําแท่งทดลองไปหาค่าการหดตัว บันทึกค่า
3.8.3 นําแท่งทดลองไปหาค่าความแข็งแรงโดยเครื่องทดสอบความแข็งแรง (Modulus of Rupther : MOR)
บันทึกค่า
3.9 นําไปเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน
3.10 นําแท่งทดลองที่ผ่านการเผามาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพหลังเผา ซึ่งได้แก่ การหดตัวภายหลังการเผา ความ
แข็งแรงหลังเผา การดูดซึมน้ํา ความทนไฟ และสีภายหลังการเผา
3.10.1 ตรวจสอบความทนไฟของเนื้อดินปั้นในแต่ละสูตร โดยสังเกตุจากลักษณะการคงรูปของชิ้นทดลอง
3.10.2 ตรวจสอบสี ภ ายหลั ง การเผาโดยเครื่ อ งมื อ เที ย บสี ม าตรฐาน THE ROYAL HORTICULTURAL
SOCIETY LONDON บันทึกค่า
3.10.3 นําแท่งทดลองไปหาค่าการหดตัวตามสูตร บันทึกค่า
3.10.4 นําแท่งทดลองไปทดสอบค่าความแข็งแรงหลังเผาโดยเครื่องทดสอบความแข็งแรง (MOR)
3.10.5 นําแท่งทดลองไปหาค่าการดูดซึมน้ําและคํานวณตามสูตร บันทึกค่า
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3.11 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากเนื้อดินปั้นที่ผ่านการทดลองขึ้นมาใหม่ จํานวน 10 แบบ
3.12 เปรียบเทียบความเสียหายกับผลิตภัณฑ์เดิม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการต่อไปนี้
4.1 คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นก่อนเผา
4.1.1 การหดตัวเมื่อแห้งวิเคราะห์โดยการคํานวณจากสูตร (ทวี พรหมพฤกษ์, 2523 หน้า 54) ดังนี้

4.1.2 ความแข็งแรงก่อนเผา วิเคราะห์โดยการคํานวณจากสูตร (Andrews, 1957 : 44) ดังนี้
M

3PL
2bd 2

โดย

M = ค่าความแข็งแรงของดิน หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
P = แรงที่ใช้กดทําให้ชิ้นทดสอบหัก หน่วยเป็นกิโลกรัม
L = ระยะห่างของแท่นรองรับชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นเซนติเมตร
b = ความกว้างของชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นเซนติเมตร
d = ความหนาของชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นเซนติเมตร
4.2 คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นหลังเผา
4.2.1 สีภายหลังการเผา โดยการเปรียบเทียบสีที่ปรากฎภายหลังจากการเผากับแผ่นเทียบสี THE ROYAL
HORTICULTURAL SOCIETY LONDON
4.2.2 การหดตัวภายหลังจากการเผา วิเคราะห์โดยการคํานวณจากสูตร (ทวี พรหมพฤกษ์, 2523 หน้า 55)
ดังนี้

4.2.3 ความทนไฟ วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับ Cone มาตรฐาน ตามลักษณะการเอียงของแท่งทดลองรูป
ทุ่นวัดอุณหภูมิว่าเอียงล้มหรือไม่ภายหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสแล้วนั่นคือความทนไฟของเนื้อดินปั้น
4.2.4 ความแข็งแรงหลังเผา วิเคราะห์โดยการคํานวณจากสูตร (Andrews,1957 หน้า 44) ดังนี้
M

3PL
2bd 2

โดย

M = ค่าความแข็งแรงของดิน หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
P = แรงที่ใช้กดทําให้ชิ้นทดสอบหัก หน่วยเป็นกิโลกรัม
L = ระยะห่างของแท่นรองรับชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นเซนติเมตร
b = ความกว้างของชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นเซนติเมตร
d = ความหนาของชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นเซนติเมตร
4.2.5 การดูดซึมน้ํา วิเคราะห์โดยการคํานวณจากสูตร (Rhodes, 1974 หน้า 311) ดังนี้


W D
 100
D

โดย A = ร้อยละของการดูดซึมน้ํา
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W = น้ําหนักดินที่อิ่มตัว
D = น้ําหนักดินที่แห้ง

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
1.อัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นระหว่าง
ดินบ้านปลักแรด ดินขาวลําปางและ
เฟลด์สปาร์

ได้เนื้อดินที่เหมาะสม
ที่ใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น ลด
ต้นทุนปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ตัวแปรตาม
1.คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นก่อนเผา
1.1ความหดตัว
1.2ความแข็งแรง
2.คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นหลังเผา
2.1 สีภายหลังการเผา
2.2 ความหดตัว
2.3 ความทนไฟ
2.4 ความแข็งแรง
2.5 การดูดซึมน้ํา

ได้เนื้อดินปั้น
ที่มีความเหมาะสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

ได้เนื้อดินปั้นมีคุณภาพ
ที่ ไ ด้ จ า ก
วัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่น
ห า ซื้ อ ไ ด้ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
ราคาถู ก มี ต้ น ทุ น การ
ผลิตต่ํา มีคุณภาพ และ
สะดวกต่อการขนส่ง

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิจัย
1. การทดลองเพื่อหาสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกํา การ
ทดลองหาอัตราส่วนผสมเนื้อดินปั้นจากดินบ้านปลักแรด (1-10) ดินขาวลําปางและเฟลด์สปาร์(Feldspar) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจากตารางสามเหลี่ยมอย่างมีระบบจํานวน 360 สูตรส่วนผสม นํ ามาทําการอัดขึ้นรูปแท่งทดลองมีขนาดความกว้าง 2
เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตรและหนา 1 เซนติเมตร เพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นก่อนเผาและภายหลังการเผาที่
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 1 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดตัวอยู่
ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุด ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29,30,31,32,33,34,35 และสูตร
ส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุด ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 และสูตรส่วนผสมที่ 29 ดินบ้านปลักแรด 2 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตร
ส่วนผสม เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 1.00 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,35และสู ต รส่ ว นผสมที่ 36 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี ค่ า ความแข็ ง แรงมากที่ สุ ด คื อ 1.80 ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสูตรส่วนผสมที่ 10 ดินบ้านปลักแรด 3 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม เนื้อ
ดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.70 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 28 และสูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความ
แข็งแรงมากที่สุดคือ 1.50 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และสูตรส่วนผสมที่ 11 ดินบ้านปลักแรด 4 เนื้อดินปั้นก่อนเผา
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ที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 1.00 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
29,30,31,32,33,34,35และสู ต รส่ ว นผสมที่ 36 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี ค่ า ความแข็ ง แรงมากที่ สุ ด คื อ 2.00 ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 และสูตรส่วนผสมที่ 22 ดินบ้านปลักแรด 5 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความ
หดน้อยที่สุดได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 7,15,17,28,29,30 และสูตรส่วนผสมที่ 31 คือร้อยละ 1.00 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดมาก
ที่สุดได้แก่สูตร ส่วนผสมที่1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่
36 คือร้อยละ 5.00 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.50 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 28,29,30 และสูตรส่วนผสมที่
31 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดคือ 1.00 ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และสูตรส่วนผสมที่ 15
ดินบ้านปลักแรด 6 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดน้อยที่สุดได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 29 คือ ร้อยละ 1.00 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่า
ความหดมากที่สุดได้แก่สูตร ส่วนผสมที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 คือร้อยละ 5.00 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.50
ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 22,2329 และสูตรส่วนผสมที่ 30 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดคือ 2.00 ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และสูตรส่วนผสมที่ 12 ดินบ้านปลักแรด 7 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.90 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดคือ 2.00
ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,113,14 และสูตรส่วนผสมที่ 15 บ้านปลักแรด 8 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหด
ตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.90 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 28และสูตรส่วนผสม
ที่ 29 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดคือ 2.00 ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสูตรส่วนผสมที่ 10 ดินบ้านปลัก
แรด 9 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 1.00
ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,35 และสู ต รส่ ว นผสมที่ 36 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี ค่ า ความแข็ ง แรงมากที่ สุ ด คื อ 1.50 ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และสูตรส่วนผสมที่ 15 ดินบ้านปลักแรด 10 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุก
สูตรส่วนผสม เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.50 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมาก
ที่สุดคือ 1.00 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36
ผลวิเคราะห์คุ ณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 1 หลั งเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ใน
บรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 23 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความ
แข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 34 เนื้อดินปั้นหลังเผา
ที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 และสูตรส่วนผสมที่ 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,22,23,24,31 และสูตรส่วนผสมที่ 32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้าํ
ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ สู ต ร ส่ ว น ผ ส ม ที่ 36 เ นื้ อ ดิ น ปั้ น ห ลั ง เ ผ า ที่ ส า ม า ร ถ ท น ไ ฟ ไ ด้ ไ ด้ แ ก่ สู ต ร ส่ ว น ผ ส ม ที่ 19,20,
21,23,24,25,26,27,28,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29 และสู ตรส่วนผสมที่ 30 เนื้ อดิ นปั้ นหลั งเผาที่ มี สี น้ํ าตาลเข้ ม ได้ แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 และสูตรส่วนผสมที่ 22 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
16,17,18,19,20,21,23,24,25 และสูตรส่วนผสมที่ 26 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 27 และสูตรส่วนผสม
ที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 29,30,31 และสูตรส่วนผสมที่ 32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตร
ส่วนผสมที่ 33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 ดินบ้านปลักแรด 2 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน
เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4 และสูตรส่วนผสมที่ 15 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความ
แข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 22 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 และสูตรส่วนผสมที่
22 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29,31,33 และ สูตรส่วนผสมที่ 34 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มี ค่า
การดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 16 เนื้อดินปั้น
หลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 5,6,8,13,14,15,19,20,21,26,27,28,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่
สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,16,17,18,22,23,24,25,29,30,
31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 11,12,13,16,17,18 และสูตรส่วนผสมที่ 19
เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสูตรส่วนผสมที่ 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาล
ครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 14,15,20,21,24,27 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 22 และสูตร
ส่วนผสมที่ 23 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 29,30,31,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอม
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ครีม ได้แก่สูตรส่ วนผสมที่ 25,26,32,33 และสูตรส่วนผสมที่ 34 บ้านปลั กแรด 3 หลั งเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ใน
บรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความ
แข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความ หดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นหลัง
เผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 15 และสูตรส่วนผสมที่ 31 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุด
ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 15 และสูตรส่วนผสมที่ 31 เนื้อดินปั้น
หลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 5,6,8,13,14,15,19,20,21,26,27,28,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่
สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดิน
ปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลเข้ม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 2 และสูตรส่วนผสมที่ 4
เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 3,5,6,7,8,9 และสูตรส่วนผสมที่ 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม
ไ ด้ แ ก่ สู ต ร ส่ ว น ผ ส ม ที่ 11 แ ล ะ สู ต ร ส่ ว น ผ ส ม ที่ 12 เ นื้ อ ดิ น ปั้ น ห ลั ง เ ผ า ที่ มี สี ค รี ม ไ ด้ แ ก่ สู ต ร ส่ ว น ผ ส ม ที่
13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,3031,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม
ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 22 ดินบ้านปลักแรด 4 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่
มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 5 เนื้อดิน
ปั้นหลังเผาที่มีค่าความ หดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
13 และ สูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุ ดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 5,6,7,8,9,10,12 และ สูตร
ส่วนผสมที่ 18 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่
สู ตรส่ วนผสมที่ 4,5,6,8,13,14,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 และสู ตรส่ วนผสมที่ 36 เนื้ อดิ น ปั้ นที่ ไม่
สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3 และสูตรส่วนผสมที่ 22 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลเข้ม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสูตรส่วนผสมที่ 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
และสูตรส่วนผสมที่ 21 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 27,28,29 และสูตรส่วนผสมที่ 30 เนื้อดินปั้นหลัง
เผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 34,35
และสูตรส่วนผสมที่ 36 ดินบ้านปลักแรด 5 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มี
ค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 22 เนื้อดิน
ปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
31 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2,9,11,12,17,22,23,25,29,30,31,32 และสูตรส่วนผสมที่
33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 1,2,3,5,6,8,13,14,15,19,20,21,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4,7,8,9,10,11,12,16,17,18,22,23,29,30,31 และ
สูตรส่วนผสมที่ 32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4 และสูตรส่วนผสมที่ 5 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสี
น้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19 และสูตรส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม
ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 14 และสูตรส่วนผสมที่ 15 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 27,28,29,35 และสูตรส่วนผสมที่
36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 22,23,24,25,26,30,31,32,33 และสูตรส่วนผสมที่ 34 ดินบ้านปลักแรด
6 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 7 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 25 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุด
ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 15,16,23 และสูตรส่วนผสมที่ 24 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 13 เนื้อ
ดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 23 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,5,6,8,9,13,14,15,19,20,21,
26,27,28,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4,7,10,11,12,16,17,18,22,
23,24,25,29,30 และสู ตรส่ วนผสมที่ 31 เนื้ อดิ นปั้ นหลั งเผาที่ มี สี น้ํ าตาลแดง ได้ แก่ สู ตรส่ วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสู ตร
ส่วนผสมที่ 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 10,11,12,13,14,16,17,18 และสูตรส่วนผสมที่ 19 เนื้อดิน
ปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 15,20,21,27 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 22 และสูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 23,24,25,26,30,31,32,33 และสูตร
ส่วนผสมที่ 34 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 บ้านปลักแรด 7 หลังเผาที่อุณหภูมิ
1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้น
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หลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 30 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 8
และสูตรส่วนผสมที่ 22 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 27,28,29,30,33,34 และสูตรส่วนผสมที่
36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,5,6,11,14,15,19,20,21,26,27 และสูตรส่วนผสมที่
36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 4,7,10,12,13,16,17,18,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34 และสูตร
ส่วนผสมที่ 35 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,17 และสูตรส่วนผสมที่ 18
เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 15 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มี สีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 16,19,
20,21,22,23,24,25,26,27 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา
อมครีม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 บ้านปลักแรด 8 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส
ในบรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความ
แข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 26 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 11 เนื้อดินปั้นหลังเผา
ที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 7,13,15,19,20,26,30,31 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูด
ซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 16,17,18,22,23,25,29,30,31 และสูตรส่วนผสมที่ 32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํา
มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่ 10 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ ส ามารถทนไฟได้ ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่ 2,3,4,5,6,7,
8,9,10,13,14,15,18,19,20,21,24,25,26,27,28,33,34,35 และสู ตรส่ วนผสมที่ 36 เนื้ อดิ น ปั้ น ที่ ไ ม่ สามารถทนไฟได้ ได้ แ ก่ สู ตร
ส่วนผสมที่ 1,11,12,16,17,22,23,29,30,31 และสูตรส่วนผสมที่ 32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลเข้ม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 และ
สูตรส่วนผสมที่ 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 3,4,5,6,7,8,910 และสูตรส่วนผสมที่ 11 เนื้อดินปั้นหลัง
เผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 12,13,14,17,18,19 และสูตรส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่
สูตรส่วนผสมที่ 15,21,26,27 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 16,29,30 และสูตรส่วนผสมที่
31 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 22,23,24,25,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม
ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 ดินบ้านปลักแรด 9 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศ
ออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุด
ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัว
มากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 8,9,12,14 และสูตรส่วนผสมที่ 35 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 22,23 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 21 เนื้อดินปั้นหลัง
เผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 14,15,19,20,21,26,27,28,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทน
ไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้น
หลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 และสูตรส่วนผสมที่ 14 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาล
อมครี ม ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่ 15,19,20,21,26 และสู ต รส่ ว นผสมที่ 28 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ มี สี เ ทา ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
16,17,18,22,29,30,31,32,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 23,24,25,27 และ
สูตรส่วนผสมที่ 33 ดินบ้านปลักแรด 10 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่า
ความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 12 เนื้อดินปั้น
หลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 15 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
20,26 และสูตรส่วนผสมที่ 31 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 30 เนื้อดินปั้นหลังเผา ที่มีค่า
การดู ด ซึ ม น้ํ า มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่ 10 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ ส ามารถทนไฟได้ ไ ด้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
3,4,5,6,8,9,10,13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29.30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถ
ทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,7,11,12,16,17 และสูตรส่วนผสมที่ 22 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
1,2,3,4 และสูตรส่วนผสมที่ 5 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19 และสูตร
ส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 14,15 และสูตรส่วนผสมที่ 21 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา
อมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 22,23,24,25,26,30,31,32,33 และสูตรส่วนผสมที่ 34 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสม
ที่ 27,28,29,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการทดลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นก่อนเผา สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้
1.1 ค่าความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผา
1.1.1 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 1 ที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
1.1.2 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 2 ที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
1.1.3 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 3 ที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
1.1.4 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 4 ที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
1.1.5 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 5 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดน้อยที่สุดได้แก่สูตร
ส่วนผสมที่ 7,15,17,28,29,30 และสูตรส่วนผสมที่ 31 คือร้อยละ 1.00 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดมากที่สุดได้แก่สูตร
ส่วนผสมที่1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 คือร้อย
ละ 5.00
1.1.6 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 6 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดน้อยที่สุดได้แก่สูตร
ส่วนผสมที่ 29 คือร้อยละ 1.00 เนื้อดินปั้นก่อนเผาที่มีค่าความหดมากที่สุดได้แก่สูตร ส่วนผสมที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 คือร้อยละ 5.00
1.1.7 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 7 ที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
1.1.8 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 8 ที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
1.1.9 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 9 ที่มีคา่ ความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
1.1.10 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด 10 ที่มีค่าความหดตัวอยู่ที่ 5.00 ทุกสูตรส่วนผสม
1.2 ค่าความแข็งแรงเนื้อดินปั้นก่อนเผา
1.2.1 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ดิ น บ้ า นปลั ก แรด 1 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี ค่ า ความแข็ ง แรงน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
29,30,31,32,33,34,35และสูตรส่วนผสมที่ 36 ร้อยละ 1.00 (Kg/cm3) เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แ ก่สูตร
ส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28และสูตรส่วนผสมที่ 29 ร้อยละ
2.00 (Kg/cm3) 1.2.2 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 2 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 1.00 ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35และสูตรส่วนผสมที่ 36 ร้อยละ 1.00 (Kg/cm3)เนื้อดินปั้นที่มี ค่า
ความแข็งแรงมากที่สุดคือ 1.80 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสูตรส่วนผสมที่ 10 ร้อยละ 1.80 (Kg/cm3) 1.2.3
เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 3 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.70 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 28 และสูตรส่วนผสมที่ 29
ร้อยละ 0.70 (Kg/cm3) เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดคือ 1.50 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และสูตร
ส่วนผสมที่ 11 ร้อยละ 1.50 (Kg/cm3) 1.2.4 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 4 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 1.00
ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29,30,31,32,33,34,35และสูตรส่วนผสมที่ 36 ร้อยละ1.00 (Kg/cm3) เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมาก
ที่สุดคือ 2.00 ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 และสูตรส่วนผสมที่ 22 ร้อยละ
2.00 (Kg/cm3) 1.2.5 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 5 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.50 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
28,29,30 และสูตรส่วนผสมที่ 31 ร้อยละ 0.50 (Kg/cm3) เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สดุ คือ 1.00 ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และสูตรส่วนผสมที่ 15 ร้อยละ 1.00 (Kg/cm3) 1.2.6 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 6 เนื้อ
ดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.50 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 22,2329 และสูตรส่วนผสมที่ 30 ร้อยละ 0.50 (Kg/cm3)
เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดคือ 2.00 ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11และสูตรส่วนผสมที่ 12 ร้อยละ
2.00 (Kg/cm3) 1.2.7 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 7 เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.90 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29
ร้ อ ย ล ะ 0 . 9 0 ( Kg/cm3 ) เ นื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ม า ก ที่ สุ ด คื อ 2 . 0 0 ไ ด้ แ ก่ สู ต ร ส่ ว น ผ ส ม ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,113,14 และสูตรส่วนผสมที่ 15 ร้อยละ 2.00 (Kg/cm3) 1.2.8 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 8 เนื้อ
ดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.90 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 28และสูตรส่วนผสมที่ 29 ร้อยละ 0.90 (Kg/cm3) เนื้อดิน
ปั้น ที่มีค่ า ความแข็ ง แรงมากที่สุดคือ 2.00 ได้แ ก่สูตรส่ว นผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสูตรส่ว นผสมที่ 10 ร้ อยละ 2.00
(Kg/cm3) 1.2.9 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ดิ น บ้ า นปลั ก แรด 9 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี ค่ า ความแข็ ง แรงน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 1.00 ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสม
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ที่ 3 6 ร้ อ ย ล ะ 1 . 0 0 ( Kg/cm3 ) เ นื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ม า ก ที่ สุ ด คื อ 1 . 5 0 ไ ด้ แ ก่ สู ต ร ส่ วนผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และสูตรส่วนผสมที่ 15 ร้อยละ 1.50 (Kg/cm3) 1.2.10 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 10 เนื้อ
ดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดคือ 0.50 ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 ร้อยละ 0.50 (Kg/cm3) เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรง
มากที่สุดคือ 1.00 ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และสูตรส่วนผสมที่ 15 ร้อยละ 1.00 (Kg/cm3)
2. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส สามารถสรุปผลการทดลอง
ได้ดังนี้
2.1 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผา
2.1.1 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 34 ร้อยละ
6.32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 และ สูตรส่วนผสมที่ 2 ร้อยละ 11.58 2.1.2 เนื้อดิน
ปั้นดินบ้านปลักแรด 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 และสูตรส่วนผสมที่ 22 ร้อยละ
4.21 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29,31,33 และสูตรส่วนผสมที่ 34 ร้อยละ 8.42 2.1.3
เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 ร้อยละ 2.02 เนื้อดินปั้น
หลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 15 และ สูตรส่วนผสมที่ 31 ร้อยละ 6.06 2.1.4 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลัก
แรด 4 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 ร้อยละ 6.06 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัว
มากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 13 และสูตรส่วนผสมที่ 28 ร้อยละ 11.58 2.1.5 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 5 เนื้อดินปั้นหลัง
เผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4 ร้อยละ 4.21 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 31 ร้อยละ 9.48 2.1.6 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 6 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 15,16,23 และสูตรส่วนผสมที่ 24 ร้อยละ 5.27 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
13 ร้อยละ 10.53 2.1.7 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 7 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 8
และสูตรส่วนผสมที่ 22ร้อยละ 3.16 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 27,28,29,30,33,34
และสูตรส่วนผสมที่ 36 ร้อยละ 0.00 2.1.8 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 8 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่
สูตรส่วนผสมที่ 11 ร้อยละ 6.32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 7,13,15,19,20,26,30,31
และสูตรส่วนผสมที่ 33 ร้อยละ 9.48 2.1.9 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 9 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่
สูตรส่วนผสมที่ 2 ร้อยละ 3.16 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 8,9,12,14 และสูตรส่วนผสม
ที่ 35 ร้อยละ 9.48 2.1.10 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
15 ร้อยละ 4.21 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดตัวมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 20,26 และสูตรส่วนผสมที่ 31 ร้อยละ
9.48
2.2 ความแข็งแรงของเนื้อดินปั้นหลังเผาภายหลังการเผา
2.2.1 ดินบ้านปลักแรด 1 ที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 23 ร้อยละ 98.79 Kg/cm3 เนื้อดินปั้น
หลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 ร้อยละ 173.79 Kg/cm3 2.2.2 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 2
เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4 และสูตรส่วนผสมที่ 15 ร้อยละ 93.58 Kg/cm3 เนื้อดิน
ปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 22 ร้อยละ 161.14 Kg/cm3 2.2.3 เนื้อดินบ้านปลักแรด 3 เนื้อ
ดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 29 ร้อยละ 81.46 Kg/cm3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความ
แข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 ร้อยละ 126.90 Kg/cm3 2.2.4 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 4 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มี
ค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 ร้อยละ 124.48 Kg/cm3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่
สูตรส่วนผสมที่ 5 ร้อยละ 193.33 Kg/cm3 2.2.5 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 5 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุด
ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 ร้อยละ 94.68 Kg/cm3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 22 ร้อย
ละ 166.27 Kg/cm3 2.2.6 เนื้อดินปั้นดินปั้นดินบ้านปลักแรด 6 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 7 ร้อยละ 91.63 Kg/cm3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 25 ร้อยละ 160.00
Kg/cm3 2.2.7 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 7 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 33 ร้อยละ
118.85 Kg/cm3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 30 ร้อยละ 203.92 Kg/cm3 2.2.8 เนื้อ
ดินปั้นดินบ้านปลักแรด 8 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 3 ร้อยละ 88.52 Kg/cm3 เนื้อ
ดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 26 ร้อยละ 237.84 Kg/cm3 2.2.9 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด
9เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2 ร้อยละ 74.79 Kg/cm3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความ
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แข็งแรงมากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 33ร้อยละ 134.59 Kg/cm3 2.2.10 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่
มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 ร้อยละ 95.53 Kg/cm3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าความแข็งแรงมากที่สุดได้แก่
สูตรส่วนผสมที่ 12 ร้อยละ 192.54 Kg/cm3
2.3 ค่าการดูดซึมน้ําของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผา
2.3.1 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ดิ น บ้ า นปลั ก แรด 1 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ มี ค่ า การดู ด ซึ ม น้ํ า น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,22,23,24,31สูตรส่วนผสมที่ 32 ร้อยละ 0.00 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึม
น้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 36 ร้อยละ 7.56 2.3.2 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํา
น้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 32 ร้อยละ 0.03 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 16 ร้อย
ละ 9.17 2.3.3 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2 ร้อยละ
0.46 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 15 และสูตรส่วนผสมที่ 31 ร้อยละ 6.06 2.3.4 เนื้อ
ดินปั้นดินบ้านปลักแรด 4 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 5,6,7,8,9,10,12 และสูตร
ส่วนผสมที่ 18 ร้อยละ 0.00 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 36 ร้อยละ 4.77 2.3.5 เนื้อ
ดินปั้นดินบ้านปลักแรด 5 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2,9,11,12,17,22,23,25,29,
30,31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 ร้อยละ 0.00 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 28 ร้อยละ
4.65 2.3.6 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 6 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 23 ร้อยละ 0.00
เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 36 ร้อยละ 7.27 2.3.7 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 7 เนื้อ
ดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
24,25,26,29,30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 ร้อยละ 0.00 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่สูตร
ส่วนผสมที่ 28 ร้อยละ 1.90 2.3.8 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 8 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 16,17,18,22,23,25,29,30,31 และสูตรส่วนผสมที่ 32 ร้อยละ 0.00 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุด
ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 10 ร้อยละ 7.92 2.3.9 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 9 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่
สูตรส่วนผสมที่ 22,23 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 21 ร้อยละ
0.00 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 14,15,19,20,21,26,27,28,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36
ร้อยละ 12.32 2.3.10 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําน้อยที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 30
ร้อยละ 0.31เนื้อดินปั้นหลังเผา ที่มีค่าการดูดซึมน้ํามากที่สุดได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 10 ร้อยละ 15.40
2.4 ค่าความทนไฟของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผา
2.4.1 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ดิ น บ้ า นปลั ก แรด 1 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ ส ามารถทนไฟได้ ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
19,20,21,23,24,25,26,27,28,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29 และสูตรส่วนผสมที่ 30 2.4.2 เนื้อดินปั้นดินบ้าน
ปลักแรด 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 5,6,8,13,14,15,19,20,21,26,27,28,34,35 และสูตร
ส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,16,17,18,22,23,24,25,29,30,
31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 2.4.3 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 3 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
5,6,8,13,14,15,19,20,21,26,27,28,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 2.4.4 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 4 เนื้อ
ดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4,5,6,8,13,14,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3 และสูตรส่วนผสมที่ 22 2.4.5
เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 5 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,5,6,8,13,14,15,19,20,21,24,
25,26,27,28,30,31,32,33,34,35 และสู ต รส่ ว นผสมที่ 36 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถทนไฟได้ ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
4,7,8,9,10,11,12,16,17,18,22,23,29,30,31 และสูตรส่วนผสมที่ 32 เนื้อดินปั้น หลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
1,2,3,4 และสูตรส่วนผสมที่ 5 2.4.6 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 6 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
1,2,3,5,6,8,9,13,14,15,19,20,21,26,27,28,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 4,7,10,11,12,16,17,18,22,23,24,25,29,30 และสูตรส่วนผสมที่ 31 2.4.7 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 7 เนื้อดินปั้น
หลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,5,6,11,14,15,19,20,21,26,27 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่
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สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4,7,10,12,13,16,17,18,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34 และ สูตรส่วนผสมที่ 35
2.4.8 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 8 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,
15,18,19,20,21,24,25,26,27,28,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่
1,11,12,16,17,22,23,29,30,31 และสูตรส่วนผสมที่ 32 2.4.9 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 9 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟ
ได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 14,15,19,20,21,26,27,28,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตร
ส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 2.4.10 เนื้อดินปั้นดิน
บ้ า น ป ลั ก แ ร ด 1 0 เ นื้ อ ดิ น ปั้ น ห ลั ง เ ผ า ที่ ส า ม า ร ถ ท น ไ ฟ ไ ด้ ไ ด้ แ ก่ สู ต ร ส่ ว น ผ ส ม ที่
3,4,5,6,8,9,10,13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29.30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นที่ไม่
สามารถทนไฟได้ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,7,11,12,16,17 และสูตรส่วนผสมที่ 22
2.5 สีของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผา
2.5.1 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลเข้ม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,
11,12,13,14,15 และสูตรส่วนผสมที่ 22 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 16,17,18,19,20,21,23, 24,
25 และสูตรส่วนผสมที่ 26 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลครีม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 27 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลัง
เผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 29,30,31 และสูตรส่วนผสมที่ 32 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 33,34,35
และสู ต รส่ ว นผสมที่ 36 2.5.2 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ดิ น บ้ า นปลั ก แรด 2เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ มี สี น้ํ า ตาลอ่ อ น ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
11,12,13,16,17,18 และสูตรส่วนผสมที่ 19 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสูตร
ส่วนผสมที่ 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 14,15,20,21,24,27 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้น
หลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 22 และสูตรส่วนผสมที่ 23 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 29,30,31,35
และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 25,26,32,33 และสูตรส่วนผสมที่ 34 2.5.3 เนื้อ
ดินปั้นดินบ้านปลักแรด 3เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลเข้ม ได้แก่สูตร
ส่วนผสมที่ 2 และสูตรส่วนผสมที่ 4 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 3,5,6,7,8,9 และสูตรส่วนผสมที่ 10
เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 11 และสูตรส่วนผสมที่ 12 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตร
ส่วนผสมที่ 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,3031,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลัง
เผาที่มีสีเทา อมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 22 2.5.4 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 4เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลเข้ม ได้แก่สูตร
ส่ ว นผสมที่ 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 และสู ต รส่ ว นผสมที่ 10 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ มี สี น้ํ า ตาลแดง ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 และ สูตรส่วนผสมที่ 21 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
27,28,29 และสูตรส่วนผสมที่ 30 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 31,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดิน
ปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 2.5.5 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 5เนื้อดินปั้นหลังเผา
ที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19 และสูตรส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาล
อมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 14 และสูตรส่วนผสมที่ 15 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 27,28,29,35 และ
สูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 22,23,24,25,26,30,31,32,33 และสูตรส่วนผสมที่
34 2.5.6 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 6เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และสูตร
ส่วนผสมที่ 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 10,11,12,13,14,16,17,18 และสูตรส่วนผสมที่ 19 เนื้อ
ดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 15,20,21,27 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่
สูตรส่วนผสมที่ 22 และสูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 23,24,25,26,30,31,32,33
และสูตรส่วนผสมที่ 34 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 2.5.7 เนื้อดินปั้นดินบ้าน
ปลักแรด 7เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,17 และ สูตรส่วนผสมที่
18 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 15 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มี สีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
16,19,20,21,22,23,24,25,26,27 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 29 เนื้อดินปั้นหลัง
เผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 30,31,32,33,34,35 และสูตรส่วนผสมที่ 36 2.5.8 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 8 เนื้อ
ดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลเข้ม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 และสูตรส่วนผสมที่ 2 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่สูตร
ส่ ว นผสมที่ 3,4,5,6,7,8,910 และสู ต รส่ ว นผสมที่ 11 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ มี สี น้ํ า ตาลอ่ อ น ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
12,13,14,17,18,19 และสูตรส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 15,21,26,27 และสูตร
ส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 16,29,30 และสูตรส่วนผสมที่ 31 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอม
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ครีม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 22,23,24,25,32 และสูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 34,35
และสู ต รส่ ว นผสมที่ 36 2.5.9 เนื้ อ ดิ น ปั้ น ดิ น บ้ า นปลั ก แรด 9 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ มี สี น้ํ า ตาลอ่ อ น ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 และสู ต รส่ ว นผสมที่ 14 เนื้ อ ดิ น ปั้ น หลั ง เผาที่ มี สี น้ํ า ตาลอมครี ม ได้ แ ก่ สู ต รส่ ว นผสมที่
15,19,20,21,26 และสูตรส่วนผสมที่ 28 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทา ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 16,17,18,22,29,30,31,32,34,35
และสูตรส่วนผสมที่ 36 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 23,24,25,27 และสูตรส่วนผสมที่ 33 2.5.10
เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 10 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลแดง ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1,2,3,4 และสูตรส่วนผสมที่ 5 เนื้อดิน
ปั้นหลังเผาที่มีสีน้ําตาลอ่อน ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19 และสูตรส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นหลังเผา
ที่มีสีน้ําตาลอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 14,15 และสูตรส่วนผสมที่ 21 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีเทาอมครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่
22,23,24,25,26,30,31,32,33 และสูตรส่วนผสมที่ 34 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีสีครีม ได้แก่สูตรส่วนผสมที่ 27,28,29,35 และสูตร
ส่วนผสมที่ 36

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการทดลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
1.1 เนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรดทั้ง 10 ตัวอย่าง อยู่ระหว่าง 1.00 - 5.00 จะเห็นได้ว่าปริมาณวัตถุดิบ
ต่างกัน ส่งผลต่อการหดตัวของเนื้อดินปั้น ซึ่งจากการทดลองครั้งนี้ใช้วัตถุดิบ 3 ชนิดคือดินบ้านบ้านปลักแรด 3 มีลักษณะมีความ
เหนียวปนทรายมีสีส้มเนื่องจากมีส่วนผสมของเหล็กอยู่มากทนความร้อนได้ ดินขาวลําปางและเฟลด์สปาร์เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีความ
เหนียว ปรากฎว่า ส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่มีดินบ้านปลักแรด ปริมาณสูงจะมีความหดตัวมาก ส่วนผสมที่มีดินขาวลําปางใน
ปริมาณสูงจะมีค่าการหดตัวน้อยรองลงมาและส่วนผสมที่มีเฟสด์สปาร์ในปริมาณสูงจะมีค่าความหดตัวน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
(กระทรวงอุตสาหกรรม,2537 หน้า 205) กล่าวว่า การหดตัวเมื่อแห้งดินเหนียวจะมีการหดตัวมากน้อยแตกต่างกันไปตามแหล่ง
หรือชนิดของดินเหนียว ตรงกับคํากล่าวของ สอดคล้องกับ (โกมล รักษ์วงศ์, 2531 หน้า 9) กล่าวว่า ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบที่ใช้
มากในอุตสาหกรรมที่มีเม็ดละเอียดมีความเหนียวดีเหมาะกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ให้ความแข็งแรงต่อผลิตภัณฑ์เมื่อยังไม่เผา
นอกจากนี้ (ปรีดา พิมพ์ขาวขํา, 2539 หน้า 53) กล่าวว่า ดินเหนียวมีลักษณะพิเศษคือ มีสารอินทรีย์ปนอยู่เสมอ สารอินทรีย์นี้มี
ส่วนประกอบคล้ายลิกไนท์มาก ดินเหนียวเมื่อแห้งมีความแข็งแรงสูงและมีความหดตัวสูงเช่นกัน เมื่อผสมเนื้อดินปั้นจะช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงสูงตามด้วย ส่วนสูตรส่วนผสมที่มีความแข็งแรงน้อยที่สุดจะมีส่วนผสมของควอตซ์ (Quartz) และ
เฟลด์สปาร์สูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียวส่งผลให้ความแข็งแรงลดลงด้วยเช่นกัน จากผลการทดลองขึ้นรูปแท่งทดลอง
พบว่าสูตรที่ควอตซ์ (Quartz)และเฟลด์สปาร์มากขึ้นความเหนียวจะลดลง
1.2 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินก่อนการเผาของดินบ้านปลักแรด ทั้ง 10 ตัวอย่าง การศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพของเนื้อดินปั้นก่อนเผาของดินบ้านปลักแรด เนื้อดินปั้นที่มีค่าความแข็งแรงอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.50 (Kg/cm3) 2.00 (Kg/cm3) จะเห็นว่าค่าความแข็งแรงภายหลังการเผา ดังที่ได้อภิปรายไว้ข้างต้นที่กล่าวถึงส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่มี
สัดส่วนปริมาณมากน้อยต่างกันส่งผลต่อความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์และเมื่อผ่านกระบวนการให้ความร้อน โครงสร้างของวัตถุดิบ
ในเนื้อดินปั้นเปลี่ยนแปลงบางส่วนเกิดการหลอมละลายทําให้เนื้อดินหลังเผามีความแข็งแรงสูงมากขึ้น ดังที่ (ประดุจฤดี สาร
สิทธิ์, 2542 หน้า 74) กล่าวว่า ค่าความแข็งแรงเมื่อแห้งจะเป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อมถึงสมบัติด้านความเหนียวของเนื้อดินปั้น เพราะ
เนื้อดินปั้นที่มีความเหนียวสูงจะมีความแข็งแรงเมื่อแห้งสูงด้วย นอกจากนี้ความแข็งแรงหลังการเผาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์
ผ่านการเผาที่อุณหภูมิถูกต้องหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงพบว่าความแข็งแรงภายหลังการเผาจะมีค่าสูงกว่าค่าความแข็งแรงก่อนเผา
เนื่องจากอิทธิพลความร้อนที่มีต่อเนื้อดินปั้นทําให้โครงสร้าง ของเนื้อดินเปลี่ยนแปลงทําให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง มีความ
คงทนมากขึ้น
1.3 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นหลังเผาของดินบ้านปลักแรด 10 ตัวอย่าง จากผลการทดลองที่อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดชัน
1.3.1 ความหดตัวของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผาพบว่าเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรดทั้ง 10 ตัวอย่าง เนื้อดิน
ปั้นหลังเผาที่มีค่าความหดอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.00 - 11.58 ค่าการหดตัวน้อยมากในทางตรงกันข้ามเนื้อดิน จะเห็นว่ามีปริมาณ
ของดินเหนียวอยู่ในปริมาณที่สูง ซึ่งมีลักษณะของเนื้อดินที่มีความละเอียดและมีความเหนียวจึงทําให้ดูดน้ําไว้ในเนื้อดินปั้นมาก
เมื่อผ่านกระบวนการเผาน้ําระเหยออกจากโครงสร้างเม็ดดินเข้าแทนที่น้ําเป็นสาเหตุให้มีการหดตัวมากกว่าสูตรส่วนผสมอื่นๆ
สอดคล้องกับ (ดนัย อารยะพงษ์, 2538 หน้า 15) กล่าวว่า การเผาเนื้อดินปั้นจะทําให้เกิดการหดตัวอีกครั้งหนึ่ง การหดตัวหลัง
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__________________________________________________________________________________________
เผาที่ ค่ า เป็ น ช่ ว งกว้ า ง เช่ น เดี ย วกั บ การหดตั ว หลั ง แห้ ง องค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ คือ ชนิ ด ของดิ น ขนาดความละเอี ย ดของดิน
สารอินทรีย์ที่อยู่ในดิน วิธีการ ขึ้นรูปและอุณหภูมิการเผา
1.3.2 ความแข็งแรงของเนื้อดินปั้นหลังการเผาของดินบ้านปลักแรด 10 ตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 1,230 องสา
เซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน
ความแข็งแรงของเนื้อดินปั้นหลังเผาภายหลังการเผาของเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 1 ที่มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุดอยู่
ระหว่าง ได้แก่ ร้อยละ 81.46 Kg/cm3 - 237.84 Kg/cm3 จะเห็นว่าค่าความแข็งแรงภายหลังการเผา ดังที่ได้อภิปรายไว้ข้างต้น
ที่ ก ล่ า วถึ ง ส่ ว นผสมของเนื้ อ ดิ น ปั้ น ที่ มี สั ด ส่ ว นปริ ม าณมากน้ อ ยต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ความแข็ ง แรงของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเมื่ อ ผ่ า น
กระบวนการให้ความร้อน โครงสร้างของวัตถุดิบในเนื้อดินปั้นเปลี่ยนแปลงบางส่วนเกิดการหลอมละลายทําให้เนื้อดินหลังเผามี
ความแข็งแรงสูงมากขึ้น ดังที่ (ประดุจฤดี สารสิทธิ์, 2542 หน้า 74) กล่าวว่า ค่าความแข็งแรงเมื่อแห้งจะเป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อมถึง
สมบัติด้านความเหนียวของเนื้อดินปั้นเพราะเนื้อดินปั้นที่มีความเหนียวสูงจะมีความแข็งแรงเมื่อแห้งสูงด้วย นอกจากนี้ความ
แข็งแรงหลังการเผาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการเผาที่อุณหภูมิถูกต้องหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงพบว่าความแข็งแรงภายหลัง
การเผาจะมี ค่ า สู ง กว่ า ค่ า ความแข็ ง แรงก่ อ นเผาเนื่ อ งจากอิ ท ธิ พ ลความร้ อ นที่ มี ต่ อ เนื้ อ ดิ น ปั้ น ทํ า ให้ โ ครงสร้ า ง ของเนื้ อ ดิ น
เปลี่ยนแปลงทําให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง มีความคงทนมากขึ้น
1.3.3 การดูดซึมน้ําของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผาของดินบ้านปลักแรด 10 ตัวอย่าง เผาที่อุณหภูมิ 1,230
องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน พบว่า
ค่าการดูดซึมน้ําของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผาของดินบ้านปลักแรด 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ํา อยู่
ระหว่าง ร้อยละ 0.00 - 9.17 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่มีค่าการดูดซึมน้ําอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.00 - 15.40 ซึ่งสามารถสังเกตุได้จาก
ปริมาณน้ําที่อยู่ในช่องว่างหรือรูพรุนของเนื้อดินปั้นภายหลังจากการทดสอบด้วยการต้ม ดังนั้นเนื้อดิน ที่มีการหลอมหรือเผาถึง
จุดสุกตัวรูพรุนจะเล็กลงทําให้เกิดช่องว่างเล็กลง ปริมาณน้ําที่เข้าไปภายในมีน้อยทําให้ค่าการดูดซึมน้ําน้อยแต่ถ้ามีรูพรุนมากและ
มีช่องว่างที่ใหญ่จะส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ํามากขึ้นเช่นกัน ดังที่ (ประดุจฤดี สารสิทธิ์, 2541 หน้า 96) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์หลังจากการเผาแล้ววัตถุดิบจะหลอมตัวกันเกิดเป็นโครงสร้างใหม่แต่โครงสร้างของเซรามิกส์มักมีส่วนที่เป็นฟองอากาศขนาด
เล็กปะปนอยู่ในโครงสร้าง ซึ่งเรียกว่า รูพรุน (Pore) นอกจากนี้ (ปรีดา พิมพ์ขาวขํา, 2539 หน้า 337) กล่าวไว้เช่นกันว่าความ
พรุนตัวของผลิตภัณฑ์มีน้อยที่สุดที่อุณหภูมิระหว่าง 1,100 – 1,200 องศาเซลเซียสและจะมีค่ามากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของ
รูพรุน รูพรุนนี้เกิดจากก๊าซซึ่งอาจมาจากน้ํา คาร์บอนเนตและซัลเฟส หรือเกิดจากการเผาไหม้ของคาร์บอน รูพรุนที่กล่าวนี้ซ่อน
ตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่เชื่อมต่อภายนอก ส่วนรูพรุนอีกชนิดหนึ่งจะเชื่อมต่อกับภายนอก รูพรุนชนิดนี้เกิดจากพวกฟองอากาศ ที่ถูก
กักอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ที่ปั้นเสร็จใหม่ และในระหว่างการเผาก็ไม่สามารถเชื่อมโยงรูพรุนเหล่านี้ให้ปิดสนิทได้ อย่างไรก็ดีเรา
สามารถลดรูพรุนชนิดนี้ลงได้ หรือทําให้หมดไปเลยโดยการควบคุมสภาวะการเผาให้เหมาะสมแต่เราไม่สามารถลดรูพรุนที่ซ่อนอยู่
ภายในเนื้อผลิตภัณฑ์ลงได้หมดด้วยวิธีปกติ
1.3.4 ความทนไฟของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผาของดินบ้านปลักแรด 10 ตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน เนื้อดินบ้านปลักแรด 1 เนื้อดินปั้นหลังเผาที่สามารถทนไฟได้อยู่ระหว่าง ดินบ้านปลักแรด 10
- 80% ดินขาวลําปาง 10 - 80% เฟลด์สปาร์ 10 - 80% ซึ่งสอดคล้องกับ (โกมล รักษ์วงศ์, 2531 หน้า 25) กล่าวว่า ทรายจะให้
ซิลิกาสูงใช้แทนหินเขี้ยวหนุมานได้หินเขี้ยวหนุมานนํามาใช้ในอุตสาหกรรมวัตถุทนไฟได้ดีเนื่องจากเป็นวัตถุที่ทนความร้อนได้สูง
นอกจากนี้สังเกตุได้จากลักษณะของแท่งทดลองที่ยังคงรูปสันฐานเดิมอยู่ได้ที่อุณหภูมิสงู
1.3.5 สีของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผาที่ของดินบ้านปลักแรด 10 ตัวอย่าง เผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส พบว่าแต่ละสูตรส่วนผสมจะให้สีใกล้เคียงกันค่าของสีเนื้อดินปั้นตั้งแต่สีครีม สีเทาอมครีม สีน้ําตาลอมครีม สีน้ําตาล
อ่อนจนถึงสีน้ําตาลเข้ม และสีน้ําตาลแดง สีที่ปรากฏนั้นเป็นสีที่มาจากเฟอร์ริกออกไซด์จากเนื้อดิน ดังที่(องอาจ นฤภัยและคณะ
,ม.ป.ป. หน้า 81) กล่าว่า เนื้อดินที่มีปริมาณเฟอร์ริกออกไซด์ต่ํากว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเผาในบรรยากาศรีดักชันจะให้สีน้ําเงิน
อ่อน ๆ ทําให้เนื้องานดูขาวขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ (มัลลิกา ชัยชนะ, 2545 หน้า 7) กล่าวว่า เนื้อดินที่มีเหล็กออกไซด์
เป็นองค์ประกอบ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถูกเผาไหม้ในบรรยากาศเผาไหม้แบบบรรยากาศออกซิเดชัน จะให้สีของเนื้อดินหลังเผา
เป็นสีส้มหรือสีน้ําตาลสําหรับบรรยากาศในการเผาไหม้แบบรีดักชันเป็นสีนําตาลหรือสีน้ําตาลดํา ซึ่งสรุปได้ว่า ในช่วงของสูตร
ส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่มีคุณภาพมีส่วนผสมของดินบ้านปลักแรด 10 ตัวอย่าง อยู่ในปริมาณมากจึงเหมาะสมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภท สโตนแวร์ ที่จําเป็นต้องอาศัยเนื้อดินปั้นที่มีความเหนียวในการผลิต และมีส่วนผสมของดิน
ขาวลําปางซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติช่วยให้ผลิตภัณฑ์ มีความขาวและมีส่วนผสมของเฟลด์สปาร์เป็นตัวช่วยก่อให้เกิดเนื้อแก้ว
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ในเนื้อดินปั้นอีกด้วย การวิจัยใน ครั้งนี้เนื้อดินปั้นที่ได้มีความเหมาะสมกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ เป็นอย่าง
ยิ่ง
ซึ่งสรุปได้ว่า ในช่วงของสูตรส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่มีความเหมาะสมและความสามารถขึ้นรูปด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วย
แป้นหมุนและด้วยวิธีการการขึ้นรูปด้วยใบมีดได้นั้น สูตรส่วนผสมของเนื้อดินปั้นนั้นมีส่วนผสมของดินเหนียวบ้านปลักแรด 10
ตัวอย่าง อยู่ในปริมาณมากจึงทําให้เนื้อดินปั้นมีความเหนียวเพราะในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาซึ่งในการผลิตเซรามิกส์
จําเป็นต้องอาศัยเนื้อดินปั้นที่มีความเหนียวมากในการผลิต มีส่วนผสมของดินขาวลําปางซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนเผาและหลังเผามีความแข็งแรงสูงทําให้เนื้อดินปั้นไม่แตกหักง่ายป้องกันการบิดเบี้ยว จุดหลอมตัวสูงซึ่งช่วยให้
เนื้อดินปั้นมีความทนไฟสูงและมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ําและมีส่วนผสมของเฟลด์สปาร์เป็นตัวช่วยก่อให้เกิดเนื้อแก้วในเนื้อดิน
ปั้นอีกด้วย
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากเนื้อดินปั้นที่ผ่านการทดลองขึ้นมาใหม่จํานวน 10 แบบ

ภาพ 2 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 11

ภาพ 3 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 21

ภาพ 4 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 31

ภาพ 5 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 41

ภาพ 6 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 51

ภาพ 7 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 61
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ภาพ 8 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 71

ภาพ 9 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 81

ภาพ 10 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 91

ภาพ 11 ผลิตภัณฑ์แบบที่ 10 1
1

ภาพถ่ายโดย : อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ ้ง,2559
3. เปรียบเทียบความเสียหายกับผลิตภัณฑ์เดิม
จากการนําผลจากการทดลองเนื้อดินปั้นที่ได้ไปทดลองให้ผู้ประกอบการเซรามิกส์ กลุ่ม OTOP “บางแก้วเซรามิค” ทํา
การทดสอบการขึ้นรูปผลปรากฏว่าสูตรเนื้อดินปั้นที่คัดเลือกโดยผู้วิจัยจํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด 1 สูตร
ส่วนผสมที่ 19 เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด 2 สูตรส่วนผสมที่ 19 เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด 3 สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นบ้านปลัก
แรด 4 สูตรส่วนผสมที่ 5 เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด 5 สูตรส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด 6 สูตรส่วนผสมที่ 26 เนื้อดินปั้น
บ้านปลักแรด 7 สูตรส่วนผสมที่ 21 เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด 8 สูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด 9 สูตรส่วนผสมที่ 34
เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด 10 สูตรส่วนผสมที่ 10 ผลจากการทดลองขึ้นรูปด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยใบมีดคือสามารถขึ้นรูปได้ทุก
ตัวอย่างซึ่งเป็นที่น่าพอใจของผู้ประกอบการบางแก้วเซรามิคและผลของการวิจัยในครั้งนี้เนื้อดินปั้นบ้านปลักแรด ทั้ง 10 ตัวอย่าง
และจากการทดลองเนื้อดินปั้นที่มีส่วนผสมของดินบ้านปลักแรดเป็นวัตถุดิบหลักผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายเพียง 3% จากเดิม
15 % อันเนื่องมากจากการบิดเบี้ยวและเกิดตําหนิบนตัวผลิตภัณฑ์ ที่ได้ทําการทดลองและพัฒนาขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมกับ
การผลิตเซรามิกส์เป็นอย่างยิ่งการวิจัยในครั้งนี้เนื้อดินปั้นที่ได้มีความเหมาะสมกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์เป็น
อย่างยิ่ง เข้าเกณฑ์เนื้อดินปั้นสโตนแวร์และจากการคัดเลือกสูตรส่วนผสมที่ได้จากการทดลองนําไปให้ผู้ประกอบการจํานวน 10
สูตรส่วนผสม ดังนี้คือเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 1 สูตรส่วนผสมที่ 19 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 2 สูตรส่วนผสมที่ 19 เนื้อดิน
ปั้นดินบ้านปลักแรด 3 สูตรส่วนผสมที่ 1 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 4 สูตรส่วนผสมที่ 5 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 5 สูตร
ส่วนผสมที่ 20 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 6 สูตรส่วนผสมที่ 26 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 7 สูตรส่วนผสมที่ 21 เนื้อดินปั้นดิน
บ้านปลักแรด 8 สูตรส่วนผสมที่ 33 เนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 9 สูตรส่วนผสมที่ 34 และเนื้อดินปั้นดินบ้านปลักแรด 10 สูตร
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ส่วนผสมที่ 10 ผลจากการทดลองขึ้นรูปด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยใบมีดคือสามารถขึ้นรูปได้ทุกสูตรส่วนผสมซึ่ง เป็นที่น่าพอใจของ
ผู้ประกอบการบางแก้วเซรามิค
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช้
1.1 การนําผลการทดลองไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาควรมีการทดลองใหม่อีกครั้งเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้
อาจมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันกับวัตถุดิบ ที่ผู้วิจัยใช้ ในการทดลองซึ่งจะทําให้ผลที่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ
1.2 เนื้อดินที่ใช้ในการทดลองถ้ามีการแห้งตัวเร็วจะเกิดการแตกร้าวบิดรูป เสียทรงในการทดลองครั้งต่อไปควรควบคุม
การแห้งตัวของชิ้นงานให้แห้งตัวอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันการแตกร้าว บิดเบี้ยวเสียรูปทรงของชิ้นงาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการนําดินทั้ง 10 ตัวอย่างไปหาผลวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือในทางวิทยาศาสตร์
มากขึ้น
2.2 ควรศึกษาวัตถุดิบท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น ดินพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในด้านการนําวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความหลากหลายในการนําไปใช้
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ให้โอกาสและได้รับทุน
จากสนับ สนุน การวิจัย จาก สํา นัก งานบริห ารโครงการส่งเสริม การวิจัยในอุ ดมศึก ษาและพัฒ นามหาวิท ยาลั ยวิจัยแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2558 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนาม
ได้ที่ได้เห็นความสําคัญของการวิจัยในครั้งนี้และขอขอบพรระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ต้นสังกัดของผู้วิจัย ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบูลสงคราม ที่
ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือและสถานที่ที่ใช้ในการทดลอง ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานที่เป็นกําลังใจเป็นอย่างดีมาตลอดให้
คําแนะนําในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยทําให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัยและทุก
ท่านที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังในความสําเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้กําลังใจตลอดจน
ทําให้การทําวิจัยนี้สําเร็จด้วยดี ความดีทั้งหมดของวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ อันเป็นที่รักและเคารพ
อย่างสูงสุด ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา ขอน้อมคารวะแด่ผู้เขียนตํารา
วิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงทุกท่าน
เอกสารอ้างอิง
โกมล รักษ์วงศ์. (ม.ป.ป.).การทําเนื้อดินปั้นสโตนแวร์สําหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อ. กรุงเทพฯ : อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
ระเบี ยบวิธีวิจั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) กับ ชุม ชน โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1)
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถนํามาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณ ฑ์ชุมชน 2)
ค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถนําสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน/ผู้ประกอบการ
OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 22 กิจการ จากเขตพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ และอุดรธานี ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย x และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถนํามาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชน ประกอบด้วย ทุนวัฒนธรรมบ้านเชียง (Ban Chiang Cultural Heritage) ทุนวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง (Sri
Kotrabun-Lan Chang Cultural Heritage) และทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ที่สามารถนําสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบของลายประยุกต์ เช่น ลายบ้านเชียง
ลายศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง ลายผู้ไทย ลายไทดํา นอกจากนั้น ยังได้นําอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมความเชื่อมาสร้างสรรค์ใหม่ให้
เกิดความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น ลายพญานาคในวัฒนธรรมความเชื่อของคนแถบลุ่มน้ําโขง ลายหอนางอุสา-ท้าวบารส
และอื่น ๆ โดยจําแนกตามทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
ใช้ทุนวัฒนธรรมบ้านเชียง จํานวน 7 กิจการ กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง
จํานวน 5 กิจการ และกลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 10 กิจการ ผลสรุปจากการ
ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.57 -5.00) จํานวน 21 กิจการ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.29) จํานวน 1 กิจการ โดยแต่ละกิจการมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงที่แตกต่างกัน และประเมิน
ความพึงพอใจหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 22 กิจการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก (x = 4.62)
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ทุนวัฒนธรรม, ภูมิปัญญา, อีสานตอนบน
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ABSTRACT
This research is a qualitative and quantitative participatory action research conducted with participation
in communities. The objectives are 1) to study and compile the information on the cultural capital and wisdom
that can be applied to create community products and add value to them, 2) to find cultural identities that can
be applied in developing new products and 3) to design and develop products using cultural capital and wisdom.
The sample in this research is entrepreneurs of community industrial businesses/OTOP entrepreneurs of 22
enterprises pertaining to cloth and apparel, utensils, ornaments and souvenirs from the upper Northeastern
region, that is, Loei, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Bueng Kan and Udon Thani provinces. The sampling technique
used was purposive sampling. The tool used in the research was a questionnaire and the statistics used were the
means (  ) and standard deviations. For the research results, it is found that the cultural capital and wisdom that
can be applied to create community products and add value to them are those of the Ban Chiang cultural
heritage, Sri Kotrabun-Lan Chang cultural heritage and local cultural heritage. The researchers conducted a
search for cultural identities that can be applied in developing new products and categorized them into
types of applied patterns, such Ban Chiang, Sri Kotrabun-Lan Chang, Phu Thai and Tai Dam patterns.
Identities in faith cultures were also applied in innovative creation to suit products as seen in the pattern of
naga, which is in the faith culture of people in the area of the Mekong River basin, the pattern with the
theme of the Tale Nang Usa and Tao Baros, and so on. The entrepreneurs are classified by cultural capital
and wisdom into 3 groups. The first group consists of entrepreneurs of 7 enterprises who applied the Ban
Chiang cultural heritage in developing their products. The second group consists of entrepreneurs of 5
enterprises who applied the Sri Kotrabun-Lan Chang heritage in developing their products, and the third
group consists of entrepreneurs of 10 enterprises who applied the local heritage in developing their
products. For the result summary from the product evaluation by an expert using the questionnaire, it is
found that 21 enterprises are at the very good level (x = 4.57-5.00) and 1 enterprise is at the good level (x=
4.29). The recommendations on enhancement for each product vary, and from the evaluation of
satisfaction after the product development with all the 22 entrepreneurs, the satisfaction is at the very
good level (x= 4.62).
Keywords: Community Product, Cultural Capital, Wisdom, Upper Northeast

บทนํา
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนา
ธุรกิจ อุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขัน ได้ การสนับ สนุน ปัจจัยเอื้อต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม และการพัฒ นา
ประสิทธิภาพองค์กร โดยการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ
โดยการพัฒนาผู้ประกอบการที่ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่แล้วให้มีความยั่งยืน และพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดหรือผู้ซื้อ แต่เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเป็นผลิตภัณ ฑ์ที่มีตลาดค่อนข้างจํากัด สาเหตุจาก
ผลิตภัณฑ์มีความล้าสมัยไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้
มาตรฐานมากขึ้น ผู้ผลิตยังมีศักยภาพในการผลิตไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกต้อง การ
ผลิตที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน หรือยังขาดการบริหารจัดการการผลิตที่ดี และยังไม่สามารถนําภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่มาสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจําแนกวิถีวัฒนธรรมออกเป็น
8 วิถีวัฒนธรรม ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ ศิลปะพื้นถิ่น และเสน่ห์มรดกวัฒนธรรม
ไทยออกเป็น 9 เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย วัฒ นธรรมบ้านเชียง (Ban Chiang Cultural Heritage) วัฒ นธรรม
ทวารวดี (Dvaravati Cultural Heritage) วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง (Sri Kotrabun-Lan Chang Cultural Heritage)
วัฒนธรรมลพบุรี (Lopburi Cultural Heritage) วัฒนธรรมศรีวิชัย (Srivijaya Cultural Heritage) วัฒนธรรมล้านนา (Lanna
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Cultural Heritage) วัฒ นธรรมสุโขทัย (Sukhothai Cultural Heritage) วัฒ นธรรมอยุธยา (Ayutthaya Cultural Heritage)
วัฒนธรรมธนบุรี-รัตนโกสินทร์ (Thonburi-Ratanakosin Cultural Heritage) นอกจากนี้ ยังมีวัฒ นธรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ
กลุ่มวัฒนธรรมดังกล่าว อาทิเช่น วัฒนธรรมชนเผ่า วัฒนธรรมพื้นบ้านอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถนํามา
สร้างสรรค์ผลงานในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559: 5)
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2560: TOR)
กล่าวว่า แนวคิดที่จะพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมตามลักษณะเด่นในแต่ละวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณ ฑ์ให้เกิดผลที่เป็น รูปธรรม สู่การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ในเชิงพาณิช ย์จะเป็นการสานต่อนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒนาโอทอปของประเทศที่เรียกว่า OTOP 2.0 ที่นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์และ
ตอบสนองผู้บริโภคแล้ว ยังรวมถึงการยกระดับช่องทางการจําหน่ายในตลาดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เข้มแข็งและ
มีเ อกลัก ษณ์บ่ง บอกถึง วัฒ นธรรม ด้ว ยวิธีการนี้จะทําให้ผลิตภัณ ฑ์ที่ผ่านการพัฒนาโดยใช้ทุนทางวัฒ นธรรม สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญานั้น ในรอบหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้
เล็งเห็นความสําคัญ ในการสืบค้นข้อมูล การค้นหาอัตลักษณ์ ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม
ของประเทศยังคงต้องอาศัยงานวิจัยเป็นกลไกในการสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บังเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม ในกรณีดังกล่าว ศิริวรรณ วิบูลย์มา (2556: 46) เคยกล่าวไว้ว่า การปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทยที่จะทําให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ โดยให้มีอัตลักษณ์และจุดเด่นของท้องถิ่น วิถีชีวิตและประสบการณ์ของกลุ่มคน
ในท้องถิ่นผสานกับวัสดุและกระบวนการผลิตด้วยมือหรือหัตถกรรม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีรูปแบบที่ประณีต เรียบง่าย อาจเริ่ม
จากการผลิตเพื่อใช้เองก่อน จากนั้นจึงแบ่งปันกันในชุมชน เมื่อการผลิตเหลือเฟือจึงจัดตั้งเป็นกลุ่มชุมชนผลิตขายเป็นรายได้ใน
ชุมชน มีการเพิ่มมูลค่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเพิ่มทุนทางวัฒนธรรมที่ดี
ในการนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในสังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีแนวนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมใน
การสร้างสรรค์ผ ลงาน จึ ง เห็ น ด้ ว ยกั บ แนวคิ ด ข้ า งต้ น และได้ เ ลื อ กกรณี ศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ อี ส านตอนบน ที่ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ทุ น ทางวั ฒ นธรรม 2 วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมบ้านเชียง ได้แก่ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู และทุนวัฒนธรรม
ศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง ได้แก่ พื้นที่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย เป็นเขตพื้น ที่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้ง นี ้ โดยได้รับ ทุน สนับ สนุน การดํ าเนิ น งานจากศูน ย์ ส่งเสริม อุต สาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่ งเสริม อุ ตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถนํามาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชน
2. ค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถนําสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) กับชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ จํานวน 22 กิจการ ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นตัวแทนของประชากรผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน/ผู้ประกอบการ OTOP
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในเขตพื้นที่ภาค
อีสานตอนบน
ขอบเขตด้านพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถนํามาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชน ถึงลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นที่ดําเนินการตามวิถีวัฒนธรรมต่างๆ
2. จัดทําเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. สืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงาน
พัฒ นาชุมชนจังหวัด (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) สํานักงานพาณิ ชย์จังหวัด (อุดรธานี เลย) สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี การตั้งโต๊ะสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในแหล่งจัดอบรมสัมมนา และการสุ่มลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่ดําเนินการที่จะสามารถนํามาต่อยอดสู่การพัฒนาได้
4. ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยผู้วิจัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ผู้สนับสนุนทุนวิจัย)
5. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการดําเนิน งานวิจัย โดยผู้ป ระกอบการต้อ งนํา ผลิต ภัณ ฑ์ข องตนเอง
มาร่วมวิเคราะห์ เพื่อประกอบการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่เชิญมาถ่ายทอดความรู้และให้คําปรึกษาแนะนํา เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่อยอดชิ้นใหม่ ที่
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญานั้น โดยใช้ความต้องการทางการตลาดเป็นตัวนําการพัฒนา ให้ได้แบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย กิจการละ 1 ผลิตภัณฑ์/collection ใช้เวลาในการสัมมนา จํานวน 3 วัน 2 คืน (Industrial Design
Camp: ID Camp) ณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นการดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึก ครั้งที่ 1
6. ผู้วิจัยลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําเชิง
ลึก ครั้ ง ที่ 2 โดยผู้ ป ระกอบการ นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ มี ก ารพั ฒ นาจากการให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เชิ ง ลึ ก ครั้ ง ที่ 1 จํ า นวน 1
ผลิตภัณฑ์/collection มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one by one) ณ สถานประกอบการ
7. ผู้วิจัยลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึก ครั้ง
ที่ 3 โดยผู้ประกอบการ นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์/collection มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์
ผลิต ภัณ ฑ์ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one by one) และแนะนําในภาพรวมร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นเป็นการให้คําปรึกษาแนะนํา
ผลงานในขั้นสุดท้าย
8. ผู้ประกอบการนําผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์/collection มานําเสนอเพื่อประเมินและวิพากษ์
ผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด/ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สําหรับการประเมินและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด จํานวน 2 คน และด้านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 คน รวม 5 คน แบ่งระดับความพึงพอใจและเกณฑ์ก ารให้คะแนนตามแบบฟอร์มที่ผ่านการ
ออกแบบร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนในการวิจัย โดยจําแนกระดับการวัดเป็น 5
ช่วง ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) คือ พอใจมากที่สุด = 5 คะแนน พอใจมาก = 4 คะแนน พอใจปานกลาง = 3 คะแนน พอใจ
น้อย = 2 คะแนน และ พอใจน้อยที่สุด = 1 คะแนน (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉลา ชํานิประศาสน์, 2547 : 121-124) ใช้
ข้อคําถาม 7 ด้าน คือ ความเหมาะสมด้ านรูปแบบ/รูปทรง ความเหมาะสมด้านขนาด ความเหมาะสมด้านลวดลาย/สี ความ
เหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย การคงอัตลักษณ์ของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ความเหมาะสมด้านราคา และความ
พึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยโดยรวมใช้ LiKert scale คือ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.50 ขึ้นไป หมายถึง ดี
มาก 3.50-4.49 หมายถึง ดี 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึง น้อยหรือพอใช้ และค่าเฉลี่ยโดยรวมตั้งแต่
1.49 ลงไป หมายถึง น้อ ยที่สุด หรือ ต้อ งปรับ ปรุง (ลัด ดาวัล ย์ เพชรโรจน์แ ละอัจ ฉลา ชํา นิป ระศาสน์, 2547: 173) ซึ่ง ผล
การประเมินเป็นรายกิจการและรายผลิตภัณฑ์ได้จัดให้มีการแจ้งผลต่อผู้ประกอบการ เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
9. ติดตามผลการวิจัยในพื้นที่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพผลงานและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
10. สรุปผลการวิจัย จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดทําเอกสารเผยแพร่
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คํานิยามศัพท์เฉพาะ
ภาคอีสานตอนบน หมายถึง เขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และการปกครองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน
ของประเทศไทย ซึ่งมีการจัดแบ่งเขตการปกครองภาคอีสานออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ตั้งอยู่บนแอ่ง
สกลนคร และภาคอีสานตอนล่าง ตั้งอยู่บนแอ่งโคราช สําหรับอีสานตอนบนได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ในงานวิจัยนี้
ได้ เลือกกรณี ศึ กษาเขตพื้น ที่ ก ลุ่มย่อยที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย บึงกาฬ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร., รายงานผลตามคํารับรองปฏิบัติราชการ. 2560)
ทุนวัฒนธรรม หมายถึง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสร้างสรรค์ไว้จนสืบทอดมาเป็นมรดก
วัฒนธรรมให้อนุชนได้นํามาศึกษาเรียนรู้และซาบซึ้งในสุนทรียแห่งความงดงาม ในงานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้ทุนทางวัฒนธรรมจาก
โบราณสถาน โบราณวัตถุ วรรณกรรมพื้นบ้าน งานช่างฝีมือ งานศิลปกรรม
ภูมิปัญญา หมายถึง ผลึกขององค์ความรู้ที่มีกระบวนการสั่งสม สืบทอด กลั่นกรองมาอย่างยาวนาน จนเป็นที่ยอมรับใน
ชุมชนหรือสังคมนั้นๆ โดยส่วนใหญ่มักมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําสู่การปฏิบัติในการใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) ศึ กษาและรวบรวมข้อ มูลทุ น ทางวัฒ นธรรมและภูมิปั ญ ญาที่สามารถนํ ามาสร้างสรรค์และเพิ่ มมู ลค่ าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถึงลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตามวิถีวัฒนธรรมต่างๆ พบว่า สามารถ
จําแนกมรดกวัฒนธรรมไทยในเขตพื้นที่การวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) วัฒนธรรมบ้านเชียง (Ban Chiang Cultural Heritage)
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) เป็นแหล่งโบราณคดีสําคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งค้นพบ
ว่า เคยเป็น ที่อ ยู่อ าศัย และที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าทาง
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณ ชาวบ้านเชียงโบราณเป็นชุมชนยุคโลหะที่รู้จักทําการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นิยม
ทําเครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องประดับ จากสําริดในระยะแรก และรู้จัก ใช้เหล็กในระยะต่อมา แต่ก็ยังคงใช้สําริดควบคู่กัน
ไป ชาวบ้านเชียงรู้จักทําเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะสีเทาทําเป็นลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และขัดมัน รู้จักทําภาชนะดินเผาลาย
เขียนสีรูปทรงและลวดลายต่างๆ มากมาย วัฒนธรรมบ้านเชียง ได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก
กว่าร้อยแห่งเป็น บริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปี และได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกของ
สหประชาชาติ ขึ้น บั ญ ชีแหล่งวัฒ นธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งในมรดกโลก (ศู นย์ข้อมู ลมรดกโลก กระทรวงวัฒ นธรรม, 2559:
ออนไลน์)
(2) วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง (Sri Kotrabun-Lan Chang Cultural Heritage)
อาณาจัก รโคตรบูร ณ์ห รือ “โคตรบูร ” เดิม เคยมีที่ตั ้ง อยู่บ ริเวณภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ของไทย
ตอนบนครอบคลุม ดิน แดนสองฝั่งแม่น้ําโขง ตั้งแต่เมืองอุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ นครพนม จรดเขตเมืองอุบลราชธานี
สันนิษฐานว่า มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนม ตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13 เดิมกลุ่มชนแถบนี้มีค วามเชื่อและนับ ถือเรื่องผีสาง มี
การบูชาพญานาค ต่อมาหันมานับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ตามแบบทวารวดี ตํานานพระอุรังคธาตุ (พระบรมธาตุส่วน
หน้า อก) ว่า ด้วยประวัติค วามเป็น มาของบ้านเมือ งในแถบนี้ กล่ า วถึ ง การสร้ า ง เจดี ย์ พ ระธาตุ พ นม ลวดลายและภาพที่
สลั ก บนแผ่ น อิ ฐ ประดั บ รอบพระธาตุ เจดีย์ ทั้ ง 4 ด้ าน เป็ นลักษณะศิ ลปกรรมของตนเองโดยเฉพาะ จากการสื บค้ นข้ อมู ล
เกร็ดความรู้สารานุกรมไทย (ม.ป.ป.: ออนไลน์) มีบันทึกไว้ว่า “ศรีโคตรบูรณ์ ” นั้น มาจากชื่อเมือง ในอดีตชื่อ “โคตรบูร” เป็น
อาณาจักรโบราณอยู่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 - 2031) ว่า เป็นเมืองท้าวพระยาประเทศราชในจํานวน 20 เมืองที่ถวายราชบรรณาการ
ดอกไม้เงินดอกไม้ทองแก่กรุงศรีอยุธยาจากตํานานและพงศาวดารปรากฏว่า โคตรบูร ได้ย้ายฐานที่ตั้งธานีอยู่ 3 - 4 คราว ซึ่ง
ปรากฎในพงศาวดารเมืองหลวงพระบางว่า เมื่อพระยาฟ้างุ้มได้ขึ้นครองราชย์ประเทศล้านช้าง ณ เมืองดงเชียงทอง (ประมาณปี
พ.ศ. 1884) แล้ว ได้ยกกองทัพมาปราบปรามหัวเมืองฝ่ายใต้ เช่น เวียงจันทน์ เมืองไผ่หนาม เมืองห้วยหลวง เป็นต้น มีชื่อเมือง
โคตรบูรหรือโคตรบองรวมอยู่ในกลุ่มหัวเมืองที่ถูกปราบปรามด้วย ต่อมาเมื่อพระยาไชยเชษฐาธิราช ย้ายราชธานีจากเมืองดงเชียง
ทอง (หลวงพระบาง) ลงมาตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ ได้สร้างเจดีย์ไว้ที่เมืองโคตรบูรองค์หนึ่งเรียก พระธาตุศรีโคตรบูร ต่อมาพระยา
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นครหลวงพิชิตฯ ได้เป็นผู้ครองเมือง ได้ทําการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2157 และปรากฎชื่อเมืองนครพนมขึ้นใน
ปี พ.ศ.2197 พระอุรังคธาตุเจดีย์นั้นก็คือ พระธาตุพนม สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (2560: ออนไลน์) ได้บันทึก
ไว้ว่า ในสมัยก่อนที่ประเทศไทยยังไม่ได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงไปในสมัยสงครามฝรั่งเศส ดินแดนสองฝั่งแม่น้ําโขงแถบ
นี้ก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ เคยเป็นดินแดนของอาณาจักรฟูนัน ตามจดหมายกรีกกล่าวไว้ว่า อาณาจักรฟูนัน เป็น
อาณาจักรที่มีอํานาจแผ่ออกไปกว้างขวางจนถึงแหลมมลายูและพม่า ในพุทธศตวรรษ ที่ 5-11 ต่อมาเป็นดินแดนของอาณาจักรเจน
ละถึงพุทธศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งขอมมีอํานาจในแถบลุ่มแม่น้ําโขงถึงพุทธศตวรรษที่ 19 ขอมจึงได้เริ่มเสื่อมอํานาจลง ต่อมาพระ
เจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ในแถบลุ่มแม่น้ําโขงตั้งขึ้นเป็น "ราชอาณาจักรศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1896 เป็น
ต้นมา เมื่ออาณาจักรศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง มีอํานาจเหนือบริเวณลุ่มแม่น้ําโขง "แคว้นศรีโคตรบูรณ์" ก็เป็นเมืองลูกหลวงเมือง
หนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองในแถบลุ่มแม่น้ําโขงตอนใต้ของอาณาจักรล้านช้าง ตามตํานานได้กล่าวไว้ว่า ผู้ครองนครแคว้นศรี
โคตรบูรณ์ มีนามว่า "พระยาศรีโคตรบอง" เป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าล้านช้าง พญาศรีโคตรบองเป็นผู้ที่เข้มแข็งในการออกศึก
สงคราม เป็น ที่โปรดปรานของกษัตริย์ล้านช้าง จึงได้ให้ตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงตอนใต้ พระยาศรีโคตรบองได้ขว้าง
กระบองประจําตัวขึ้นไปในอากาศ เพื่อเสี่ยงทายหาที่ตั้งเมืองใหม่ กระบองได้ตกลงแถบบริเวณ "เซบั้งไฟ" ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ํา
โขง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอําเภอธาตุพนม แล้วตั้งเมืองใหม่ชื่อว่า "ศรีโคตรบูรณ์" ขึ้น เป็นเมืองลูกหลวงของ “อาณาจักรล้านช้าง”

ภาพ 1 ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถนํามาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิถีชีวิต ของประชาชนในอาณาจัก รศรีโคตรบูร ณ์ล้า นช้า งส่ว นหนึ่ง จะเป็น ชาวผู้ไทย ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มี
ความโดดเด่นเรื่องผ้าอย่างเด่นชัด ประทับใจ สิกขา (2552: 21) เคยกล่า วไว้ใ นหนัง สือ ผ้า ทอผู้ไ ทยว่า ภูมิปัญ ญาผ้า ทอผู้ไทย
ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวผู้ไทย ความประณีต ความวิจิตรบรรจงที่ปรากฏบนผืนผ้า สะท้อนให้
เห็นความเพียร ความมีศิลปะของผู้ทอที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนั้น ยังมี ชาวไทดํา ที่อพยพจากศึกสงคราม
แย่งชิงอํานาจกันระหว่างบรรดาหัวหน้าของไทดํากลุ่มต่าง ๆ ในแคว้นสิบสองจุไท เข้ามาในประเทศลาวและในภาคอีสานของ
ประเทศไทย โดยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคอีสานตอนบน เช่น จังหวัดเลย นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และ สกลนคร
ชาวไทดําเป็นชาติพันธุ์ที่มีภูมิปัญญาในการทอผ้าที่สวยงาม การสร้างบ้านเรือนและวิถีทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
(ประทับใจ สิกขา, 2554: 6-9)
(3) วัฒนธรรมท้องถิ่น (Local culture) เป็นวัฒนธรรมในความเชื่อ ความศรัทธาของคนในชุมชน รวมทั้งภูมิ
ปัญญาชาวบ้า นอื่น ๆ เช่น วรรณกรรมพื้น บ้า น งานบุญ ประเพณี พบว่า มี เ รื่อ งราวในความเชื่อ ของชุ ม ชนที่น่า สนใจ เช่น
ผีต าโขน จากอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผีขนน้ําบ้านน่าซ่าว จากอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ท้าวผาแดง-นางไอ่แห่งทะเล
บัวแดง จังหวัดอุดรธานี หอนางอุสา-ท้าวบารส จากอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เจ้าปู่
นาคาศรีสุทโธและนาคีศรีป ทุมมา พญานาคจากวังนาคินทร์คําชะโนดหรือป่าคําชะโนด และพญานาคในความเชื่อของคน
แถบลุ่มน้ําโขง เป็นต้น
2) การค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถนําสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(1) อัตลักษณ์วัฒนธรรมบ้านเชียง โดยลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี และแหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุคเดียวกันที่มีลักษณะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกัน โดยค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ วารสาร
วิเคราะห์ถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม ลวดลาย และภูมิปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถถอดอัตลักษณ์ทางด้านรูปทรงและลวดลายได้
ดังนี้
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ภาพ 2 ตัวอย่างการถอดอัตลักษณ์ทางด้านลวดลาย วัฒนธรรมบ้านเชียง
(2) อัตลักษณ์วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง เป็นการนําข้อมูลจากภาพถ่ายที่ได้จากการค้นคว้า และภาพ
จากการลงพื้นที่จริงมาสรุป เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างที่จะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ดังนี้
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ภาพ 3 ตัวอย่างแสดงที่มาของการออกแบบลายศรีโคตรบูรณ์
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1

ลายที่ 1

1

ลายที่ 1

2

3

ลายที่ 2
ลายที่ 3
ภาพ 4 ตัวอย่างลายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผู้ไทย
ที่มา : ประทับใจ สิกขา. (2552: 52-82)

2

3

ลายที่ 2
ลายที่ 3
ภาพ 5 ตัวอย่างลายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทดํา
ที่มา : ประทับใจ สิกขา. (2552: 91-94)

4

ลายที่ 4

4

ลายที่ 4

(3) อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการนําข้อมูลจากสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ ภาพถ่ายที่ได้จากการค้นคว้า
และภาพจากการลงพื้นที่จริงมาสรุป เพื่อค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรม ความเชื่อในท้องถิ่น ดังนี้

หน้ากากผีตาโขน

หน้ากากผีขนน้ํา

พญานาค

ต้นชะโนด

ลายเส้นหน้ากากผีตาโขน

ลายเส้นหน้ากากผีขนน้ํา

ลายเส้นพญานาค

ลายเส้นต้นชะโนด
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ใบบัว ทะเลบัวแดง
ตํานานท้าวผาแดง-นางไอ่

ลายเส้น/ตารางกราฟใบบัว

ดอกบัว ทะเลบัวแดง
ตํานานท้าวผาแดง-นางไอ่

หอนางอุสา-ท้าวบารส
จังหวัดอุดรธานี

หอนางอุสา-ท้าวบารส
จังหวัดอุดรธานี

ลายเส้น/ตารางกราฟดอกบัว
ลายเส้น/ตารางกราฟ หอนางอุสา-ท้าวบารส
ภาพ 6 ตัวอย่างลายอัตลักษณ์จากวัฒนธรรมท้องถิ่น

3) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
การออกแบบและพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ ชุ มชนครั้งนี้ ได้มีก ารพิ จารณาร่วมกัน ระหว่างผู้ ป ระกอบการในชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญด้า นการออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการตลาด และผู้วิจัย ในการเลือ กทุน วัฒ นธรรมที่
เหมาะสมมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ความเป็นมา
ของชุมชนที่สัมพันธ์กับทุนทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและความต้องการของนักท่องเที่ยว ศักยภาพของผู้ผลิตในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้ป ระกอบการ ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ป ระกอบการ จํานวน 22 กิจการ ตามลักษณะของทุน
ทางวัฒนธรรมที่นํามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมบ้านเชียง จํานวน 7 กิจการ ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาลหัตถกรรมงานประดิษฐ์จักสานงานไม้ไผ่ อําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: สร้อยคอคาวบอย และที่รัดหัวผ้าซิ่นจากกะลาลายไหบ้านเชียง
แนวคิดในการออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ : จากผลิตภั ณ ฑ์ กะลามะพร้าว ต้น ตาล และจักสานไม้ไผ่
ประเภทกระบวย และของตกแต่งบ้าน ได้พัฒนาเป็นของประดับ และเครื่องตกแต่งร่างกาย โดยประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติใน
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นสร้อยคอคาวบอย จุดเด่นอยู่ที่กะลา
และไม้ ม งคลรูป ทรงใบบั ว ดอกบั ว และลายบ้ า นเชี ย งที่ มี ห ลากหลายให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เลือ กเพื่ อ เป็ น ของที่ ระลึ ก ของฝาก
นอกจากนั้นยังออกแบบเป็นหัวเข็มขัดกะลามะพร้าวที่มีรูปทรงและลวดลายจากวัฒนธรรมบ้านเชียง
2) วิสาหกิจชุนกลุ่มภาพศิลป์จากฟางข้าว อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ภาพวิถีชาวบ้านจากฟางข้าว และกรอบไม้เขียนลายไหบ้านเชียง
แนวคิด ในการออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์: เป็น งานศิล ปะประดิษ ฐ์ที ่นํ า ฟางข้า วและวัส ดุจ าก
ธรรมชาติในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปะบนแผ่นไม้ ภาพที่สร้างสรรค์เป็นภาพที่เกิดจากจินตนาการนําเสนอ
ให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง กรอบภาพผลิต
จากไม้ที่มีลวดลายสวยงามและตกแต่งด้วยงานเขียนลายเส้นวัฒนธรรมบ้านเชียง พร้อมติดตั้งนาฬิกา เพื่อให้เป็นงานตกแต่งและ
มีประโยชน์ใช้สอย
3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านสร้างแป้น ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: โคมไฟจักสานไม้ไผ่และหวายรูปทรงอัตลักษณ์ไหบ้านเชียง
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: เป็นงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ ออกแบบเป็น
โคมไฟติดผนังปรับขนาดให้พอเหมาะ ฐานรองรับฉลุจากไม้จริงเป็นรูปทรงไหบ้านเชียงเจาะรูติดผนัง ลักษณะลายสานใช้สาน
ทึบส่วนบน เพื่อปิดบังไม่ให้เห็นหลอดไฟ ความสวยงามเกิดจากจากแสงไฟที่ลอดผ่านเครื่องจักสาน
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4) กลุ่มเย็บผ้าสําเร็จรูป อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ชุดเข้าครัว 2 รูปแบบ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายไหกุดกวางสร้อย-บ้านเชียง
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: ชุดเข้าครัว ประกอบด้วย ชุดกันเปื้อนแบบยาวและแบบสั้น
พร้อมหมวกเข้าครัว เป็นงานที่สร้างสรรค์จากผ้าทอพื้นเมืองที่มีเหลือจํานวนมากจากการตัดเย็บชุดเสื้อผ้าสําเร็จรูปของแหล่งแปร
รูปเสื้อผ้าในอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งมีผ้าลายเอกลักษณ์แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อยที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกับ
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ผ้าเหล่านี้เป็นผ้าเหลือการตัดที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างดี ได้ถูกนํามาออกแบบจัดวางร่วมกับผ้าคราม ทําให้ได้
ชุดเข้าครัวที่มีคุณค่าและมีความหมายในเชิงวัฒนธรรม
5) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปทุมมาศ 2015 อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: เสื้อยืดปักจักรและซิลค์สกรีนลายไหกุดกวางสร้อย-บ้านเชียง
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: เป็นการสร้างสรรค์ความงามและมูลค่าเพิ่ม โดยออกแบบ
เป็นลายเส้น วัฒ นธรรมบ้า นเชีย ง ในยุค สมัย แหล่ง โบราณคดีกุด กวางสร้อ ย โดยใช้เทคนิค การซิล ค์ส กรีน บริเวณชายเสื้อ
ด้านล่าง ส่วนกระเป๋าใช้วิธีการปักเป็นรูปทรงและลายไหกุดกวางสร้อย จากนั้นนําไปเย็บติดเป็นกระเป๋าบนชายเสื้อด้านล่าง ผลิต
เป็นเสื้อสีดําและขาวออกจําหน่าย
6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายเกล็ดพญานาค อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ผ้าซิ่น และผ้าคลุมไหล่ฝ้ายมัดหมี่ลายไหบ้านเชียง
แนวคิ ด ในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ : ผ้ า ซิ่ น มั ด หมี่ ผ้ า คลุ ม ไหล่ มั ด หมี่ ลายบ้ า นเชี ย ง เป็ น การ
สร้างสรรค์งานผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติจากคราม โดยใช้เทคนิคการมัดหมี่ลายก้นหอยประยุกต์ ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์จากการ
เขียนสีบนไหบ้านเชียง นํามาออกแบบจัดวางตําแหน่งลายบนตีนซิ่น และชายผ้าคลุมไหล่
7) วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: หมอนหนุน หมอนอิงผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากบัวสายเก็บขิดลายไหบ้านเชียง
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้จากผ้าฝ้ายทอมือลายผ้าขาวม้าย้อม
สีธรรมชาติโดยใช้โทนสีอ่อน สร้างสรรค์ความงามด้วยการเก็บขิดลายก้นหอยทุนวัฒนธรรมบ้านเชียง โดยวางลายเป็นช่วงๆ
เพื่อให้เหมาะกับการนํามาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้นํามาทดลองแปรรูปเป็นปลอกหมอนแบบต่างๆ แปรรูปเป็นผ้า
คลุมไหล่

1

2

3

4-1

4-2

5

6

7

ภาพ 7 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ทุนวัฒนธรรมบ้านเชียง
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กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง จํานวน 5 กิจการ ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเก็บขิดลายไทดําประยุกต์
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: เป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ จัดวางลายเป็นสีโทนขาว-ดําตามสี
นิยมของไทดํา ส่วนชายผ้าใช้เทคนิคการเก็บขิดลายเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทดํา โดยออกแบบลวดลายไทดําเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบ
ลายต่อเนื่องตามแนวขวาง และลายตามแนวยาวในลักษณะของการร้อยเรียงธุงใยแมงมุม ตามความเชื่อในการช่วยปกป้องคุ้มครอง
ของชาวไทดํา
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าผู้ไทยบ้านพรเจริญ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ผ้าคาดเตียง หมอนอิง เก็บขิดลายผู้ไทยหรือภูไท
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: นําลายผ้าเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ผู้ไทยมาสร้างสรรค์เป็นผ้าคาด
เตียง และหมอนอิง ให้เป็นชุดเดียวกัน ด้วยเทคนิคการเก็บขิด เลือกใช้โทนสีเอกลักษณ์ของผู้ไทยคือ โทนดํา-แดง เพื่อสร้าง
ความโดดเด่นอย่างมีคุณค่าและความหมาย
3) กลุ่มรากไม้กลางดงศรีชมพู อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: แจกัน และที่เสียบปากกาเขียนลายศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: ไม้นกยูง เป็นไม้ที่มีลวดลายบนผิวที่สวยงาม มีเฉพาะในบางพื้นที่
เท่านั้น ชาวบ้านเล่าว่า ไม้นกยูงมีทั้งนกยูงตัวผู้และตัวเมีย ไม้ที่มีลักษณะลายห่างและลายใหญ่จะเป็นไม้นกยูงตัวผู้ ส่วนลายเล็กที่มี
ลายถี่หนาแน่นเป็นไม้นกยูงตัวเมีย เป็นไม้กึ่งเนื้อแข็ง ด้านในจะกลวง ไม่เคยถูกนํามาใช้งานมาก่อน เมื่อนํามาใช้ร่วมกับไม้เนื้อ
แข็ง ทําเป็นที่เสียบปากกาหรือแจกันได้อย่างสวยงาม สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการประทับตราความร้อนเป็นลายวัฒนธรรมศรีโคตร
บูรณ์-ล้านช้าง ทําให้งานชิ้นนี้ มีความงามที่แตกต่างและคุณค่าทางวัฒนธรรม
4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านบกหวาน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: โคมไฟแบบแขวนลายศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: โคมไฟจักสานแบบแรก เป็นการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาดั้งเดิม
คือ การสานมวยนึ่งข้าวเหนียวและตุ้มใส่นกคุ่ม นํารูปแบบของงานสองชิ้นมาประยุกต์และตัดต่องานเป็นชิ้นเดียวกัน เสริมคุณค่า
ด้วยการประทับลายจากเครื่องประทับลายระบบไฟฟ้าเป็นลายศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง ส่วนแบบที่สอง เป็นโคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่
ที่นํามากลึงให้เกิดรูปทรงสวยงาม และใช้ซี่ไม้ไผ่เหลากลมเสียบโค้งโดยรอบ เสริมคุณค่าด้วยการประทับลายศรีโคตรบูรณ์-ล้าน
ช้าง
5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านภูไทดําบ้านเลิงถ่อน อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ผ้าคาดโต๊ะอาหาร ที่รองจาน ที่รองแก้วเก็บขิดลายไทดําประยุกต์
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: การออกแบบผ้าคาดโต๊ะอาหาร และชุดที่รองจาน-รองแก้ว
ใช้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากลายผ้าไทดําและแถบผ้าซิ่นของชาวผู้ไทย โดยนํามาสร้างสรรค์และประยุกต์ใหม่ จัดวาง
ลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการเก็บขิด ใช้โทนสีเอกลักษณ์ คือ ดํา แดง ขาว ตัดเย็บแปรรูปเป็นชุดบนโต๊ะอาหาร สําหรับ 6
ที่นั่ง
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ภาพ 8 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ทุนวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์ - ล้านช้าง
กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมในท้องถิ่น จํานวน 10 กิจการ ดังนี้
1) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ทอผ้ า หมี่ ขิ ด ย้ อ มครามโพนทอง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ผ้า ซิ่น ฝ้า ยมัด หมี่ย้อ มครามลายทะเลบัว แดง ตํา นานท้า วผาแดง นางไอ่แนวคิดในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: สร้างสรรค์ความงามบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการมัดหมี่ย้อมครามด้วยลายบ้านเชียง เสริมเติมแต่ง
ด้วยลายดอกบัวจากทะเลบัวแดง ความโดดเด่นของผืนอยู่ที่การจัดวางตําแหน่งลายผ้า เมื่อนํามาแปรรูปเป็นผ้าซิ่น และกางเกง
ลําลองหรือกางเกงเล ทําให้มีความโดดเด่นสวยงามและมีความหมายในเชิงวัฒนธรรม
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าน้ําไหล อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ : ผ้าฝ้ายมัดหมี่แต้มสีลายทะเลบัวแดง ตํานานท้าวผาแดง นางไอ่แนวคิดในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์: ออกแบบเป็นผ้าซิ่นย้อมครามและแต้มสี สร้างสรรค์ความงามด้วยการมัดหมี่ลายจากไหบ้านเชียงบริเวณ
ตีน ซิ่น ส่วนตัวซิ่นมัดหมี่ลายใบบัว เป็น ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากคราม ความโดดเด่น ของผืน อยู่ที่การจัดวางตําแหน่งลายผ้ามี
ความหมายในเชิงวัฒนธรรม
3) กลุ่มทอผ้ามัดหมี่คําอุษาบ้านใหม่ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณ ฑ์ต้นแบบ: ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติลายหอนางอุสา - ท้าวบารส แนวคิดในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์: ออกแบบเป็นผ้าคลุมไหล่ เสริมคุณค่าความงามด้วยการมัดหมี่ลายหอนางอุษา ซึ่งเป็นตํานานเรื่องเล่ามาแต่
โบราณ จัดวางตําแหน่งลายบริเวณชายคลุมไหล่ โทนสีผ้าคลุมไหล่ออกแบบเป็นโทนสีชมพูจากการย้อมครั่ง ชายผ้าถักเปียด้วย
ฝีมือที่ประณีตสวยงาม
4) กลุ่มหัตถกรรมงานปั้นบ้านสีกายเหนือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ : งานศิลปะประดิษฐ์จากขี้เลื้อยบนงานจักสานรูปแบบพญานาคและต้นชะโนดแนวคิดใน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: แผ่นภาพ “นาคาป่าคําชะโนด” เป็นการออกแบบโดยใช้วัสดุประสมในการสร้างสรรค์งาม
ประกอบด้วย ถาดขันโตกหรือพาข้าวที่จกั สานจากหวาย โดยสานเฉพาะส่วนที่เป็นฐานรองรับเพื่อนํามาเป็นถาดรองรับและเป็น
กรอบภาพ ส่วนการสร้างสรรค์เศียรพญานาคและตัวพญานาค ใช้การกดพิมพ์ซิลิโคนและการปั้นลายตกแต่ง เคลือบผิวด้วยการ
ปัดสีบนพื้นผิว เป็นผลงานที่เหมาะสําหรับงานตกแต่งอาคารสถานที่
5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ประดิษฐ์เลียนแบบธรรมชาติ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ : ภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้ และที่เสียบปากกาพญานาคแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์: เป็นงานออกแบบภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้ และที่เสียบปากกา เป็นผลงานสร้างสรรค์ 2 ชิ้นงาน ชิ้นงานแรกเป็นภาพ
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จิตรกรรมบนแผ่นไม้ ถูกสร้างสรรค์บนไม้เก่าที่ลอยมาตามลําน้ําโขง มีรูปทรงสวยงามตามธรรมชาติและความเก่าของไม้ ออกแบบ
เป็นภาพพญานาค และต้นชะโนดตามความเชื่อของคนแถบลุ่มน้ําโขงที่มีมายาวนาน ขีดเขียนด้วยปากกาความร้อนระบบไฟฟ้า ส่วน
ชิ้นงานที่ 2 เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกที่มีประโยชน์ใช้สอย ใช้จัดวางบนโต๊ะทํางาน สําหรับเสียบการ์ดต่างๆ และที่เสียบ
ปากกา โดยออกแบบจากวัสดุไม้เก่าและตกแต่งด้วยพญานาคที่หล่อจากเรซิ่น
6) DI. แฮนด์เมด อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: โคมไฟถ้ําพญานาค แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: โคมไฟถ้ําพญานาค เป็น
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากไม้เก่ามาเจาะและเผาไฟตามรูปแบบให้เป็นโพรง จากนั้นนํามาขัดผิวลบรอยคราบ
ดําจากเขม่าออก ใส่หลอดไฟตกแต่งไว้ด้านใน มีคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยรูปพญานาคและลายจากต้นชะโนด โดยใช้ปากกา
ความร้อนระบบไฟฟ้าในการขีดเขียนลายและวาดภาพบนชิ้นงาน ส่วนงานตกแต่งใช้งานปั้นดินไทยสร้างสรรค์ดอกบัว ใบบัวเพื่อ
สื่อความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม ตกแต่งภายในด้วยหลอดไฟส่องแสงสว่างภายใน
7) วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ: กระจกส่ อ งหน้ า และกระปุ ก ออมสิ น พญานาค แนวคิ ด ในการออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์: กระจกส่องหน้า กระปุกออมสิน เป็นงานชุดตกแต่งโดยกระจกส่องหน้าเป็นการนําทักษะฝีมือในการปั้นมังกรที่ผู้ผลิต
เชี่ยวชาญอยู่เดิมมาใช้ในการปั้นรูปพญานาค เพื่อให้มีประโยชน์ใช้สอยควบคู่กับงานตกแต่ง ได้ออกแบบเป็นกรอบกระจกและ
ใช้ไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาจัดเรียงและติดกระจกเงา โดยรูปแบบพญานาคที่นํามาออกแบบเป็นรูปแบบนาคอีสานมีปีกเล็กๆ
บริเวณคอนาค ส่วนอีกชิ้นงาน ปั้นเป็นของตกแต่งรูปนาคพันรอบกะลามะพร้าว เจาะช่องให้เป็นกระปุกออมสินที่สามารถเปิด-ปิด
ช่องด้านล่างได้
8) ผู้ประกอบการ “งามเลย” อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: เครื่องหนังกล่องใส่เครื่องเขียนบนโต๊ะทํางาน และกระปุกออมสินแนวคิดในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของฝากกระปุกออมสินผีตาโขน และที่ใส่ปากกาผีตาโขน ผลิตจากหนังวัวแท้ที่ผ่าน
กระบวนการฟอกหนังจนมีคุณภาพดี นํามาออกแบบโดยอาศัยรูปลักษณ์ของผีตาโขน ออกแบบให้เป็นลักษณะของงานการ์ตูน
เพื่อให้มีความน่ารักเหมาะกับการใช้งาน งานชิ้นแรกเป็นหน้าผีตาโขนออกแบบเป็นกระปุกออมสินร่วมกับที่เสียบปากกาในชิ้น
เดียวกัน ส่วนงานชิ้นที่สองออกแบบเป็นผีตาโขนโบกมือจัดวางแนบกล่องใส่ปากกา ด้วยคุณค่าของความเป็นเครื่องหนัง รูปแบบที่
แปลกใหม่ และฝีมือประณีตจึงทําให้งานทั้งสองชิ้นมีความโดดเด่นน่าสนใจ
9) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและผ้าทอ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ อัตลักษณ์หน้ากากผีตาโขน
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากหวาย ได้พัฒนารูปทรงจากอัตลักษณ์ของหน้ากากผีตาโขน
โดยที่นั่งออกแบบเป็นรูปทรงกลมเพื่อให้นั่งสบาย ที่พิงเป็นรูปทรงหน้ากากผีตาโขน โดยทําเป็นชุดนั่งพักผ่อนร่วมกับโต๊ะกลาง มี
ชั้นวางเอกสาร วารสารด้านล่าง เหมาะสําหรับการจัดวางในมุมสบายๆ บริเวณที่พักอาศัยหรือสํานักงาน
10) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าห่ม อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ: ผ้าคลุมไหล่ขิดลายผีขนน้ํา ผ้าพันคอขิดลายผีขนน้ําขี่ม้า แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์: ผ้า
คลุมไหล่ขิดลายผีขนน้ํา เป็นการออกแบบลวดลายเพื่อเก็บขิดบนผืนผ้า โดยลายผ้าที่ใช้ได้ปรับปรุงมาจากรูปลักษณ์ของผีขนน้ํา
ตามความเชื่อในประเพณีแห่ขอน้ําขอฝน โดยผู้ร่วมขบวนแห่มีการแต่งกายและสวมสีหน้ากากไม้ผีขนน้ํา การออกแบบเน้นที่
การนําบุคลิกต่าง ๆ ของผีขนน้ําทั้งท่าการเต้น ท่าในการขี่ม้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ใช้เทคนิคการเก็บขิดบนผืนผ้า
โดยวางตําแหน่งบริเวณชายผ้า เลือกโทนสีที่เรียบง่ายให้เหมาะกับผู้ใช้งานในวัยทํางาน
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1

2

3

4-1

4-2

5

6

7-1

7-2

8

9

10

ภาพ 9 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น
การประเมินและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด จํานวน 2 คน ด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 คน รวม 5 คน โดยใช้ข้อคําถาม 7 ด้าน คือ ความเหมาะสมด้านรูปแบบ/รูปทรง ความเหมาะสมด้านขนาด ความ
เหมาะสมด้านลวดลาย/สี ความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย การคงอัตลักษณ์ของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ความเหมาะสม
ด้านราคา และความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม ผลการประเมินเป็นรายกิจการและรายผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปผลได้
ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่
1
2

x S.D.
การสรุปผล
ชื่อกิจการและผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าคะแนนสูง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
4.57 0.28 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
หัตถกรรมงานประดิษฐ์จักสานงานไม้ไผ่
แต่ควรปรับปรุงด้านรูปแบบ ขนาด และการใช้อัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ : สร้อยประดับผลิตจากกะลาและหนัง
บ้านเชียง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับดี
วิสาหกิจชุนกลุ่มภาพศิลป์จากฟางข้าว
4.71 0.31 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
ผลิตภัณฑ์ : กรอบภาพและภาพจากฟางข้าว
สําหรับรายด้านอยู่ในระดับดีมาก 2 ประเด็น คือ ความ
เหมาะสมด้านขนาด และการคงอัตลักษณ์ของทุนทางฯ
โดยแนะนําเพิ่มเติมว่า ควรให้มีประโยชน์ 2 ด้าน คือ เป็น
นาฬิกา (มีประโยชน์ใช้สอย) เป็นของโชว์ (ของประดับ
ตกแต่ง) และควรปรับปรุงด้านการให้สีด้วย
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ตาราง 1 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
ที่
3

ชื่อกิจการและผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าคะแนนสูง
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ทอผ้ า หมี่ ขิ ด ย้ อ มคราม
โพนทอง
ผลิตภัณฑ์ : ผ้าซิ่น

4

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านสร้างแป้น
ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟติดผนัง

5

วิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มทอผ้า น้ําไหล
ผลิตภัณฑ์ : ผ้าซิ่น และผ้าคลุมไหล่
(ค่าคะแนนเท่ากันทั้งสองรายการ)

6

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่คําอุษาบ้านใหม่
ผลิตภัณฑ์ : ผ้าซิ่น และผ้าคลุมไหล่
(ค่าคะแนนเท่ากันทั้งสองรายการ)

7

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ผู้ไทบ้านหนองหญ้าไซ
ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพันคอ

8

กลุ่มทอผ้าผู้ไทบ้านพรเจริญ
ผลิตภัณฑ์ : หมอนอิง
9 วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านเชียงแหว
ผลิตภัณฑ์ : หมอน และผ้าคลุมไหล่
(ค่าคะแนนเท่ากันทั้งสองรายการ)
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านภูไทดํา
บ้านเลิงถ่อน ผลิตภัณฑ์ : ชุดโต๊ะอาหาร
(ผ้าคาดโต๊ะที่รอง จาน แก้ว)
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายเกล็ด
พญานาค
ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพันคอ
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้กลางดงศรีชมพู
ผลิตภัณฑ์ : ที่เสียบปากกา
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้าน
บกหวาน
ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟแขวน (ขนาดเล็ก)

S.D.
การสรุปผล
4.86 0.37 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นความเหมาะสมด้านราคา ที่ควรมี
การปรับราคาให้สูงขึ้นจากราคาเดิม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีการพัฒนาใหม่ มีความสวยงามมากขึ้น
4.86 0.37 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นความเหมาะสมด้านราคา ที่ควรมี
การปรับราคาให้สูงขึ้นจากราคาเดิม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีการพัฒนาใหม่ มีความสวยงามมากขึ้น
4.86 0.37 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นความเหมาะสมด้านราคา ที่ควรมี
การปรับราคาให้สูงขึ้นจากราคาเดิม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีการพัฒนาใหม่ มีความสวยงามมากขึ้น
4.86 0.37 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นผ้าซิ่นด้านความเหมาะสมด้านราคา
ที่ควรมีการปรับราคาให้สูงขึ้นจากราคาเดิม
และผ้าคลุมไหล่เห็นว่า ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้
สอยอยู่ในระดับดี
4.71 0.31 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นผ้าคลุมไหล่เห็นว่า ความเหมาะสม
ของประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับดี
5.00 0.45 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก
4.71 0.31 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นการคงอัตลักษณ์ของทุนทางฯ
ควรมีการสร้างความโดดเด่นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น
5.00 0.45 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก เนื่องจากมีความชัดเจนในทุกด้าน เหมาะ
สําหรับการผลิตจําหน่าย
5.00 0.45 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก เนื่องจากมีความชัดเจนในทุกด้าน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4.29 0.31 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
ส่วนรายด้านในระดับดีมาก ประกอบด้วย ความเหมาะสม
ด้านขนาด และการคงอัตลักษณ์ของทุนทางฯ
4.86 0.37 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นความเหมาะสมด้านราคา ที่ควรมี
การปรับราคาให้สูงขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มเติมเทคนิคการ
ผลิตใหม่ รูปแบบใหม่
x
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ตาราง 1 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
ที่
ชื่อกิจการและผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าคะแนนสูง
14 กลุ่มหัตถกรรมงานปั้นบ้านสีกายเหนือ
ผลิตภัณฑ์ : กรอบภาพ (สีทอง)
15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ประดิษฐ์เลียนแบบ
ธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ : ที่เสียบปากกา
16 DI. แฮนด์เมด
ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟถ้ําพญานาค
17 กลุ่มเย็บผ้าสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ : ผ้ากันเปื้อนจากเศษผ้า
18 หุ้นส่วนจํากัด ปทุมมาศ 2015
ผลิตภัณฑ์ : เสื้อคอกลม ปักและสกรีน
ลายบ้านเชียง/กุดกวางสร้อย
19 ผู้ประกอบการ “งามเลย”
ผลิตภัณฑ์ : ที่เสียบปากกาผีตาโขน และที่
เสียบปากกากระปุกออมสินผีตาโขน
20 วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย
ผลิตภัณฑ์ : กระปุกออมสินพญานาค
21 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผ้าห่ม
ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพันคอ (ลายผีขนน้ําขี่ม้า)
22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมหวายและผ้าทอ
ผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้หวายผีตาโขน

S.D.
การสรุปผล
4.57 0.28 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านความเหมาะสมของประโยชน์
ใช้สอย ซึ่งควรเพิ่มเติมให้เป็นนาฬิกาติดผนัง
4.86 0.37 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านความเหมาะสมด้านประโยชน์
ใช้สอย ซึ่งควรเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น
นาฬิกาตั้งโต๊ะ ที่เก็บวัสดุสํานักงานขนาดเล็ก
4.86 0.37 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านความเหมาะสมของลวดลาย/สี
ซึ่งควรเน้นความประณีตให้มากขึ้น
5.00 0.45 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก เนื่องจากมีความโดดเด่นในการวางลายผ้า
4.86 0.37 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านความเหมาะสมด้านลวดลาย/สี
ซึ่งควรสร้างความหลากหลายให้มากขึ้น
5.00 0.45 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก เนื่องจากมีรูปทรงที่แสดงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิน่ มีความสวยงาม ขนาดและราคาเหมาะสม
5.00 0.45 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก เหมาะสําหรับเป็นของที่ระลึก
5.00 0.45 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก เนื่องจากมีลวดลายที่แสดงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิน่ เหมาะสําหรับเป็นของที่ระลึก
5.00 0.45 ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก เนื่องจากมีรูปแบบที่แสดงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิน่
x

จากตารางสรุปผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา สําหรับผู้ประกอบการทั้ง 22 กิจการ มีเกณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมาก (x= 4.57 -5.00)
จํานวน 21 กิจการ และในระดับดี (x= 4.29) จํานวน 1 กิจการ โดยแต่ละกิจการมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงที่แตกต่างกัน
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ดําเนิ นการประเมิน ความพึ งพอใจหลังการพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ กับ กลุ่มผู้ป ระกอบการทั้ง 22
กิจการ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม จํานวน 9 ข้อ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก (x= 4.62) เช่น ข้อมูล
ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น
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การอภิปรายผล
สํ าหรั บ ผลการวิ จั ยในครั้ งนี้ พบว่ า ทุ น วั ฒ นธรรมในเขตพื้ น ที่ ภ าคอี ส านตอนบน จํ าแนกออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ 1)
วัฒนธรรมบ้านเชียง (Ban Chiang Cultural Heritage) ซึ่งมีแหล่งโบราณคดีในการค้นคว้าข้อมูลที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และแหล่งโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย อําเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลํา ภู ทั้ง 2 แห่ง ถือเป็น แหล่งโบราณคดีก่อ นประวัติศ าสตร์ที่เกิด ขึ้น ในยุค เดีย วกัน 2) วัฒ นธรรมศรีโคตร
บูรณ์-ล้า นช้า ง (Sri Kotrabun-Lan Chang Cultural Heritage) ซึ่งมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และ
ศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมรัต นโมลีศ รีโ คตรบูร ตํา บลธาตุพ นม อํา เภอธาตุพ นม จัง หวัด นครพนม และ 3) วัฒ นธรรมท้อ งถิ่น ที่
เชื่อมโยงกับกลุ่มวัฒนธรรม ศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง และวัฒนธรรมบ้านเชียง เช่น ผีตาโขน จากอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผีขนน้ํา
บ้านน่าซ่าว จากอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ท้าวผาแดง-นางไอ่แห่งทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี หอนางอุสา-ท้าวบารส จาก
อุทยานประวัติศ าสตร์ภูพระบาท อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เจ้าปู่น าคาศรีสุทโธและนาคีศรีป ทุมมา พญานาคจากวัง
นาคินทร์คําชะโนดหรือป่าคําชะโนด และพญานาคในความเชื่อของคนแถบลุ่มน้ําโขง เป็นต้น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและ
ได้รับการยอมรับในท้องถิ่นสามารถนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณ ฑ์ได้ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ อรัญ วานิช กร
(2559: 236) ที่เคยกล่า วไว้ในหนัง สือการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ท้อ งถิ่น ว่า แนวโน้ม ของการออกแบบโลกกํา ลังไปในทิศ ทาง
เดียวกัน คือ การมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญาขึ้นมาเพื่อการตลาดแบบย้อนยุค
หรือหวนคืนอดีตสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ผูกพันกับภูมิปัญญาดั้งเดิมและการโหยหาอดีต
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้นําผลการศึกษาค้นคว้ามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปั ญญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้ นที่อีสานตอนบนมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ผ้าทอมือ การตัดเย็บ แปรรูปผ้าสําเร็จรูป งานศิลปะประดิษฐ์ งานจักสาน
งานปั้นขี้เลื่อย และงานเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็น กลุ่มผลิตภัณ ฑ์ที่มีการผลิตจํานวนมากในเขตพื้น ที่อีสานตอนบน พรสนอง วงศ์
สิงห์ทอง (2559 : 7) เคยให้แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแง่มุมของค่านิยม และความหมายว่า การ
ออกแบบให้เป็นสิ่งของที่มีความงามถือเป็นความสามารถของนักออกแบบโดยเฉพาะ นอกจากการออกแบบทั้งในแง่เทคนิคที่
เป็นการจัดรูปทรง และในแง่มุมทางสัง คม เศรษฐกิจ การเมือ งอย่า งกว้า งๆ ที่เ ป็ น เบื้ อ งหลั ง รูป ทรงแล้ว งานออกแบบยัง
เป็น การถ่า ยทอดค่า นิ ย มและทัศ นคติที่สัม ผัส ไม่ไ ด้ให้ก ลายเป็น รูป ธรรม ดัง นั้น ในการดํา เนิน การออกแบบและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้มีการสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมในทุกแง่มุมทั้งที่สัมผัส
ได้ และเป็น ตํา นานความเชื่อ ที่สัม ผัส ไม่ไ ด้ม าเป็น ข้อ พิจ ารณาในการสร้า งสรรค์ผ ลงาน โดยได้มีการทดลองผลิตผลิตภัณ ฑ์
ต้ น แบบอย่ างน้ อยกิ จ การละ 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมแล้วไม่น้ อยกว่า 44 ผลิ ตภั ณฑ์ นอกจากนั้ นยังจัดให้ มี การติ ดตามช่วยเหลือให้
คําปรึกษาแนะนํา การวิเคราะห์และวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ การประเมินผลิตภัณฑ์ จนสามารถนําสินค้าเข้าสู่ตลาด มีการจําหน่าย และ
สุดท้ายเป็นการประเมินความพึงพอใจจากการได้ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
จากผลสรุปในการประเมินได้บ่งชี้ให้เห็นว่า การนําทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ สามารถ
ดําเนินการได้ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานต้นทุนในท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศ์ศักดิ์ (ประเทศไทย 4.0 กับทุนทางวัฒนธรรม, 2559) เคยกล่าวไว้ในหัวข้อ “ทุนทางวัฒนธรรมจะเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างไร?” ว่า ทุนในทางเศรษฐศาสตร์ คือ ปัจจัยที่อํานวยให้เกิดความสะดวกในการผลิตสินค้าและบริการ ทุนมี
หลายรูปแบบ หลายประเภท เป็นมากกว่าเครื่องจักรหรือเงินออม (Financial Capital) ทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนอีกประเภทหนึ่ง
อันเกี่ยวข้องกับคุณค่าความรู้ ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ เป็นเสมือนสินทรัพย์ที่ผ่านการสะสมและฝังตัวจนเกิดเป็นมูลค่า ด้วย
เหตุนี้ เมื่อโลกเคลื่อนเข้าสู่สังคมฐานความรู้ การประยุกต์และบูรณาการทุนวัฒ นธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจจึงเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ทุนวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และนําไปสู่ความเกี่ยวข้องกับการเป็นประเทศไทย 4.0 ได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ทุนวัฒนธรรมทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก วัฒนธรรมเป็นต้นน้ําของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเราสามารถนําทุนวัฒนธรรม เช่น เรื่องราว (Story) และเนื้อหา (Content) ของวัฒนธรรม มาสร้าง
ความโดดเด่ น ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตนหรือ ใช้ ทุ น วัฒ นธรรมสร้า งความแตกต่า งหรือ จุด ขายให้ก ับ สิน ค้า เกิด เป็น สิน ค้า
วัฒนธรรมและทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นแก่สินค้าและบริการ ซึ่งแนวคิดนี้ สอดคล้องกับประเทศผู้นําในภูมิภาคเอเชีย 3 ประเทศ
ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน (นฤตม์ เทิดสถิรศักดิ์, 2550) ที่เคยกล่าวไว้ว่า ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับการ
ใช้ “วัฒนธรรม” เป็นอาวุธในการแข่งขันกับโลก ทั้งใช้หาพวกและหารายได้เข้าประเทศ ซึ่งเป็นอาวุธพิเศษที่เป็นของใครของมัน
ไม่มีใครลอกเลียนแบบกันได้ ผู้ชนะคือ ผู้ที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและสามารถนําเอาวัฒ นธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากที่สุด
โดยเฉพาะในกรณีของคนญี่ปุ่น การผลิตสินค้าสักชิ้นหนึ่งจะใส่ใจตั้งแต่การออกแบบ การเลือกวัตถุดิบ การผลิตที่ประณีต การ
153

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
_____________________________________________________________________________________________
บรรจุหีบห่อ ช่องทางการจําหน่ายที่เฉพาะเจาะจงแต่ละกลุ่มลูกค้า และไม่ลืมที่จะสร้างเรื่องราว (Story) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ จากแนวคิดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” เป็นปัจจัยสําคัญในยุคของการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ที่
หลายประเทศให้ความสําคัญในการนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างความแตกต่าง และเป็นต้นน้ําของห่วงโซ่คุณค่าใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในงานวิจัยนี้ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการค้นหาทุนทางวัฒนธรรม
อื่น เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
2. รูปแบบของลายและอื่นๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนําสู่การพัฒนาต่อ
ยอดได้หลากหลาย ในการนําไปประยุกต์ใช้ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัฒนธรรมความเชื่อ
3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานวิจัยนี้ บางส่วนอยู่ในระหว่างการดําเนินการจดอนุสิทธิบัตร ไม่ควรลอกเลียนแบบ
ในการผลิตเพื่อการค้า ควรใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2559). ทุนวัฒนธรรมไทยสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย. อุตสาหกรรมสาร,
58 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559), 5.
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน. (2560). ขอบเขตการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษา(Terms of Reference : TOR) (CAW 01/2560) เพื่อดําเนินงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีจุดประสงค์เพื่อการสันนิษฐานรูปแบบที่สมบูรณ์ของตัวอาคารปรางค์ปู่จ่าก่อนพังทลาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบบูรณาการทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปะ รายงานการ
ขุดค้นทางโบราณคดี ร่วมกับการสํารวจรังวัดตัวโบราณสถานอย่างละเอียด สอบทวนระหว่างกัน และพิจารณาแนวทางในการ
สันนิษฐานรูปแบบของอาคารหลังนี้ จากกระบวนการดังกล่าว ทําให้ได้ข้อสรุปว่า ปรางค์ปู่จ่า ถูกสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของ
ศิลปะเขมร โดยสามารถแบ่งพัฒนาการขององค์ปรางค์ ได้เป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 มีลักษณะเป็น
ปราสาทในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับปราสาท ในศิลปะเขมร สมัยบาปวน ระยะที่ 2 ในช่วงครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 18 มีการดัดแปลงตัวปราสาทในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยต่อมุขด้านหน้ายาว
ออกมา ทําให้ปราสาทในสมัยที่ 2 มีลักษณะคล้ายกับปราสาทกลุ่มอโรคยาศาล ในศิลปะเขมร สมัยบายน
คําสําคัญ : ปรางค์ปู่จ่า, สถาปัตยกรรมเขมร, ศิลปะเขมรสมัยบาปวน, ศิลปะเขมรสมัยบายน

ABSTRACT
“ A Reconstruction of Prang Pu Ja, at Na Chung Kiri, Kirimas district, Sukhothai province” is
intended to assume complete structure of Prang Pu-Ja before ruin. This study usesIntegrated Research in
Architectural History, Comparison Forms of Art, Archaeology Excavation Report, and measuring the area of
archaeological site to assume the feasibility of the original architectural construction of Pang Pu-ja.The result
can be assumed that Pang Pu-Ja was built under the influence of Khmer art that can divided the
development of structure into 2 periods First period was in 16th Buddhist Century. The structure was brick
sanctuary in square shape that related to architectural style of Khmer Baphuon Period. Second period was
during second half of 17th Buddhist Century to 18th Buddhist Century.The square structure has been altered
by adding porch in front of the old structure. As a result, the structure in the second period resembled
Arogayasala found in Khmer during Bayon Period.
Keyword : Prang Pu ja, Khmer architecture, Baphuon Period, Bayon Period
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ที่มา และความสําคัญของการศึกษา
ปรางค์ปู่จ่า เป็นปราสาทอิฐในศิลปะเขมร ตั้งอยู่บนยอดของเขาปู่จ่า ในพื้นที่ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย และอยู่ในแนวของเทือกเขาหลวงที่ทอดผ่านกลางพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปราสาทหลังนี้อยู่ในสภาพพังทลายอย่าง
หนัก แม้ว่าจะเหลือสัณฐานของปราสาทอยู่บ้าง ทว่าก็ยากที่คนทั่วไปจะจินตนาการถึงลักษณะหากยังสมบูรณ์ของอาคารหลังนี้
ประกอบกับตัวปราสาทมีการต่อเติมทับซ้อนหลายยุคหลายสมัย ทําให้มีร่องรอยของชุดฐานต่าง ๆ ก่อพอกทับถมกันอย่าง
สับสน จึงเกิดคําถามของการวิจัยขึ้นว่า ลักษณะของปราสาทหลังนี้หากยังไม่พังทลายควรจะมีลักษณะเช่นไร รวมถึงการ
ก่ อ สร้าง และการต่ อ เติ ม ในแต่ ล ะยุ ค สมั ย นั้ น ได้ ส่ ง ผลให้ ลั ก ษณะของปราสาทเปลี่ ย นไปอย่ างไรบ้ า ง เมื่ อ ทํ าการสํ า รวจ
สถานภาพทางความรู้ปัจจุบัน พบว่ามีการศึกษาตัวปราสาทหลังนี้ในมิติของงานสถาปัตยกรรมน้อยมาก แม้ว่าจะเคยมีการขุด
ค้น ทางโบราณคดี และมีก ารเสนอเป็นรายงานสรุป ผลการขุดค้น ในปี พ.ศ. 2540 อธิบายถึงการต่ อเติ มในยุค สมัยต่าง ๆ
ตามลําดับ ทว่าข้อมูลดังกล่าว ก็ยังไม่เคยถูกนํามาตีความ และทําให้เกิดภาพเป็นรูปธรรมที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าใจได้ อัน
เป็นการนํามาสู่การกําหนดโจทย์ในการศึกษาด้วยวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม โดยใช้หลักฐานจากการขุดค้นทาง
โบราณคดี ร่วมกับการสํารวจรังวัดตัวสถาปัตยกรรมอย่างละเอียด เพื่อสร้างภาพสันนิษฐานลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ
ปรางค์ปู่จ่าเมื่อยังสมบูรณ์ อันจะนํามาสู่การเข้าใจตัวโบราณสถานแห่งนี้มากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานภาพการศึกษา ตรวจสอบชุดความคิด คําอธิบายเกี่ยวกับปรางค์ปู่จ่า เพื่อนําไปสู่การสร้างสมมติฐาน
และกรอบคิดในการสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปรางค์ปู่จ่า
2. เพื่อศึกษา สํารวจรังวัดซากสถาปัตยกรรมปรางค์ปู่จ่า ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ได้แบบแผนผัง รูปด้าน และรูปตัด
สําหรับใช้ในการวินิจฉัยเรื่องรูปแบบทางสถาปัตยกรรมก่อนการพังทลาย และพัฒนาการในยุค
ต่าง ๆ
3. เพื่อวิเคราะห์ ตีความหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดี และร่องรอยที่เหลืออยู่บนซากโบราณสถาน อันจะนําไปสู่
การสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของตัวปราสาทก่อนการพังทลาย ซึ่งจะทําให้ได้ภาพที่ชัดเจน และเปิดประเด็นการ
ถกเถียงใหม่ ๆ เกี่ยวกับปราสาทหลังนี้

ขอบเขตของการศึกษา
พื้นที่ในบริบทของปรางค์ปู่จ่า ที่พิกัดทางภูมิศาสตร์ เส้นรุ้ง (ละติจูด) 16 องศา 53 ลิปดา 55 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง (ลองติจูด)
99 องศา 43 ลิปดา 49.8 ฟิลิปดาตะวันออก ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นขอบเขตหลัก และการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทในกลุ่มศิลปะเขมร ในเขตสาธารณะรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย รวมไปถึง
กลุ่มศิลปะเขมรในประเทศไทย เป็นขอบเขตรอง

ที่ตั้ง และความสัมพันธ์กับบริบทของพื้นทีโ่ ดยรวม ของปรางค์ปู่จา่
เขาปู่จ่า อยู่ในบริเวณเทือกเขาประทักษ์ หรือเทือกเขาหลวงที่มีแนวเขาต่อเนื่องจากเหนือลงไปทางใต้ อันมียอดเขา
สูงสุดคือ ยอดเขาหลวง นับเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนในลุ่มน้ํายม มาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตามที่กล่าวในจารึกบางหลัก
ของสมัยสุโขทัย อ้างถึงพระขพุงผี หรือเทวดาอารักษ์ภูเขา ตามความชื่อสืบเนื่อง เรื่องการนับถือผีในดินแดนแถบนี้
ปรางค์ปู่จ่า เป็นปราสาทศิลปะเขมรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบในพื้นที่ที่ภายหลังอยู่ในขอบเขตอาณาจักรสุโขทัย ลักษณะ
เป็นปราสาทหลังเดี่ยวบนฐานเตี้ย ใช้อิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง มีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 พบฐานรูปเคารพ
ขนาดใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นฐานของศิวลึงค์ และรูปสลักหินทราย ซึ่งสร้างตามคติสําคัญของลัทธิบูชาพระศิวะในยุคนั้น ตัวปราสาท
พังทลายลงซีกหนึ่ง แต่ยังเห็นร่องรอยการก่อซ้อนชั้นขึ้นไปตามระเบียบของปราสาทแบบเขมร ซึ่งอาจเทียบกับปราสาทที่มีอายุ
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 หรือในช่วงที่เรียกว่า ศิลปะแบบบาปวนถึงนครวัด ของศิลปะเขมร
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ปรางค์ปู่จ่า ถูกประกาศขึ้นทะเบียน ตามประกาศกรมศิลปากร วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ลําดับที่ 13 มีเนื้อที่ 27
ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 37 ง. วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) กรมศิลปากรขุดแต่ง
และบูรณะปรางค์เขาปู่จ่า พบหลักฐานที่น่าสนใจมากมาย เช่น ชิ้นส่วนประติมากรรมรูปบุคคล ซึ่งอาจเป็นเทวรูปมีรูปแบบทาง
ศิลปกรรมอยู่ในช่วงเดียวกันกับตัวปราสาท คือราว พ.ศ. 1500 ลงมา แต่ก็มีลักษณะที่เป็นพื้นเมืองค่อนข้างมาก
การค้นพบปรางค์ปู่จ่า ซึ่งเป็นงานศิลปสถาปัตยกรรมแบบเขมรที่สร้างบนภูเขา ในบริเวณลุ่มน้ํายม แถบเมืองสุโขทัยนี้ มี
ความสําคัญ อย่ างยิ่ง เพราะถือเป็นหลักฐานอันแสดงถึ งการแพร่ขยายเส้นทางจากศูน ย์กลางอาณาจัก รเขมรในที่ ราบลุ่ม
ทะเลสาบ หรือเมืองพระนครหลวงของกัมพูชา ขึ้นมาถึงลุ่มน้ํายม สันนิษฐานว่าโดยผ่านที่ราบสูงโคราชมาก่อน ซึ่งมีเมืองลพบุรี
หรือละโว้ เป็นศูนย์กลางหลัก และใช้เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา-น่าน-ยม ขึ้นมาจนถึงบริเวณภาคเหนือตอนล่างของไทย ขึ้นมา
พบกับเส้นทางสายตะวันออก- ตะวันตก ที่เชื่อมจากตังเกี๋ย เข้ามายังลุ่มน้ําโขง และพาดผ่านไปลงอ่าวมะตะบันที่พม่า ซึ่งทําให้
พื้นที่บริเวณลุ่มน้ํายมแถบนี้ กลายเป็นชุมทางการค้า การคมนาคม และเติบโตขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นชุมชนเมืองศูนย์กลาง
การปกครองในนามของอาณาจักรสุโขทัย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงความสัมพันธ์กับ
อารยธรรมเขมรโบราณหลงเหลืออยู่ ดังตัวอย่างของปรางค์ปู่จ่าแห่งนี้ด้วย (ประภัสสร์ ชูวิเชียร, 2555)

ภาพ 1 ทัศนียภาพของเมืองสุโขทัย โดยมีเทือกเขาหลวงทอดตัวอยู่เบื้องหลัง (ที่มา-หนังสือภาพถ่ายทางอากาศ 3 เมือง
ประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร)

ภาพ 2 ภาพลายเส้นแสดงรูปด้าน และรูปตัดของปราสาทศิลปะเขมร แบบบาปวน (ที่มา-The Monuments of The Angkor
Group-Maurice Glaize
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ลักษณะทางศิลปสถาปัตยกรรม และข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดี ของปรางค์ปู่จ่า
สภาพปัจจุบัน
ปรางค์ปู่จ่ามีทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงไปทางทิศเหนือเล็กน้อย ทางขึ้นสร้างจากก้อนหินชนวนต่างขนาดกันไป
วางซ้อนเป็นขั้นบันได ในปัจจุบันทางขึ้นนี้ชํารุดจนใช้การไม่ได้ เหลือแต่เพียงแนวหินที่พังทลายลงเป็นทางลาดชัน มีผิวดินลูกรัง
สลับกับหิน พอให้เห็นเป็นเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขา
บริเวณยอดเขาอั น เป็ น ที่ ตั้งของปรางค์ปู่จ่า ในปั จจุบั น มีการปรับ พื้น ที่ จนเรียบเป็ นลานกว้าง ได้มีการนําเศษอิฐที่
พั ง ทลายลงมาจากองค์ ป รางค์ ไปกองด้ า นข้ า ง เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่ โดยรอบให้ เข้ า ถึ ง ได้ โดยสะดวก ตามกระบวนการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรม ส่วนร่องรอยการทับซ้อนอาคารในระยะต่าง ๆ ก็ให้คงสภาพไว้ โดยไม่ต่อเติมใหม่ โดยกรมศิลปากรได้จัดทําแผ่น
ป้ายสื่อความหมายแสดงงานอนุรักษ์ และการวิเคราะห์รูปแบบการใช้พื้นที่ในระยะต่าง ๆ
ระบบฐานรากของปรางค์ปู่จ่านั้น ใช้การบดอัดหินกรวด และใช้ทรายละเอียดบดทับชั้นบนสุด เพื่อรองรับฐานขององค์
ปรางค์ ทั้งนี้วิธีดังกล่าวต่างจากเทคนิควิธีในการเตรียมฐานรากในสถาปัตยกรรมเขมรที่นิยมใช้ศิลาแลงเป็นฐานรากสําหรับตัว
เรือนอาคาร
ปรางค์ปู่จ่า ใช้อิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างองค์ปรางค์ ก่ออิฐแบบไม่สอปูน แต่ใช้เทคนิคการฝนผิวอิฐให้เรียบสมานกัน
และอาจใช้ยางไม้เป็นตัวประสาน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาองค์ประกอบของวัสดุเชื่อมประสานนี้ว่ามีส่วนผสมใดบ้าง มี
ความแตกต่างกับเทคนิควิธีที่ใช้ในสถาปัตยกรรมเขมร และจามปา อย่างไร สันนิษฐานว่า ผนังอิฐทั้งหมดจะถูกฉาบปูนให้เรียบ
ทว่าปูนฉาบได้กะเทาะหลุดร่วงลงทั้งหมด

ภาพ 3 ภาพถ่ายทางอากาศของปรางค์ปู่จา่ บ้านนาเชิงคีรี ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
และผังบริเวณปรางค์ปู่จา่ ตามประกาศขึ้นทะเบียน โดยกรมศิลปากร
(ที่มา : Google Earth และกรมศิลปากร)

ภาพ 4 ทัศนียภาพ และถนนลูกรัง โดยรอบเขาปู่จ่า อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี)
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การขุดค้นทางโบราณคดี
กรมศิลปากร โดยสํานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดสุโขทัย ได้ทําการขุดแต่ง และบูรณะ
ปรางค์ปู่จ่า ในปี พ.ศ. 2540 (ปุราณรักษ์, หจก., 2540) พบการทับซ้อนของช่วงเวลาในการก่อสร้าง และบูรณะ เป็น 3 ช่วง
สําคัญ ดังนี้
ระยะที่ 1 มีการปรับพื้นที่บริเวณยอดเขา โดยบดอัดด้วยกรวด และทราย จากนั้น ปรับพื้นที่ให้เรียบ แล้วจึงก่อสร้าง
อาคาร ที่มีลักษณะสัณฐานสี่เหลี่ยม มีการยกเก็จบริเวณมุมของอาคาร อันคล้ายคลึงกับโบราณสถานที่เมืองโบราณอู่ทอง และ
เมืองโบราณนครปฐม จากลักษณะดังกล่าว น่าจะกําหนดอายุให้อยู่ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 (ปุราณรักษ์, หจก., 2540)
ระยะที่ 2 มีการรื้อถอนฐานอิฐ ของระยะที่ 1 ออกบางส่วน แล้วก่อเป็นแนวกําแพงกั้นดิน จากนั้นจึงบดอัดด้วยกรวด
และทรายเข้าไป และสร้างอาคารทับขึ้นไป จากการขุดแต่งพบเป็นลักษณะอาคารที่คล้ายคลึงกับฐานที่ใช้ก่อสร้างเป็นปราสาท
3 หลังเรียงตัวกัน เช่น ปราสาทสระกําแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ และ ปราสาทนางรํา จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ทว่า
ปราสาทที่เขาปู่จ่า กลับถูกปรับเปลี่ยนเป็นปราสาทหลังเดี่ยว เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนา ทั้งนี้พบโบราณวัตถุชิ้น
สําคัญ คือ ประติมากรรมศิลาส่วนพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มีรูปแบบคล้ายกับศิลปะแบบบาปวน ซึ่งมีอายุอยู่
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 พบส่วนเศียร และท่อนล่างของเทวสตรี มีรูปแบบคล้ายกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17 ดังนั้น กิจกรรมในระยะที่ 2 นี้ สันนิษฐานว่า มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 18
(ปุราณรักษ์, หจก., 2540)
ระยะที่ 3 มีการดัดแปลงพื้นที่ส่วนหน้าเป็นอาคาร โดยใช้ก้อนหินก่อเป็นแนวคันกั้นโดยรอบ แล้วบดอัดด้วยหินขนาดต่าง
ๆ กรวด รวมไปถึงชิ้นส่วนของแท่นฐานรูปเคารพเดิม ที่ถูกทุบทําลาย ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลัทธิทางศาสนา การต่อ
เติมส่วนนี้เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17
จากนั้น มีการบดอัดชั้นบนสุดด้วยทรายละเอียด มีการขุดหลุมเพื่อปักเสาอาคารจนลึกลงไปถึงระดับดินในระยะที่ 1
และระยะที่ 2 อีกด้วย สันนิษฐานว่า มีลักษณะเป็นวิหารโถงแบบศิลปะสุโขทัย หลังคาทางฟากซ้ายมือเครื่องไม้มุงกระเบื้อง พบ
แนวฐานอาสนสงฆ์ ก่อขนานกับแนวอาคารด้านทิศใต้ ได้ค้นพบเศษเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หมิง และเครื่องสังคโลกจาก
แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลัย และสุโขทัย สันนิษฐานว่ากิจกรรมในระยะที่ 3 นี้ น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งอยู่ในสมัยความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย (ปุราณรักษ์, หจก., 2540)

ภาพ 5 แผนผังของปรางค์ปจู่ ่า ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
(ที่มา-สํานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 กรมศิลปากร)
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ภาพ 6 ชิ้นส่วนประติมากรรม ค้นพบที่ปรางค์ปู่จ่า ในระยะที่ 2
(ที่มา-โบราณวัตถุ จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคําแหง ภาพถ่ายโดย สุรเชษฐ์ แก้วสกุล)
การบันทึกสภาพสถาปัตยกรรม ปรางค์ปู่จ่า
การบันทึกสภาพปรางค์ปู่จ่า จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม และการเขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc ประกอบข้อมูล
เพื่อการสันนิษฐานรูปทรง ในขั้นตอนต่อไป เริ่มจากการบันทึกภาพถ่าย และเก็บข้อมูลโดยรอบของผังบริเวณ อันแสดงให้เห็น
ถึงบริบทของบริเวณพื้นที่โดยรอบปรางค์ปู่จ่า ซึ่งมีเส้นทางถนนคอนกรีตจากวัดนาเชิงคีรี ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย ทอดเข้าถึงเชิงเขาปู่จ่า และมีถนนลูกรังวนรอบเนินเขาปู่จ่า ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยภาคสนามได้สํารวจพื้นที่โดยรอบพื้น
ราบบนเขาปู่จ่า โดยการบันทึกสภาพ และแสดงในงานเขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc เพื่อใช้ในการแสดงรูปแบบของการ
วางผังศาสนสถานปรางค์ปู่จ่า
สภาพปัจจุบันของปรางค์ปู่จ่า ด้านทิศตะวันออก มีสภาพที่ชํารุดทรุดโทรม โดยผนังปราสาทด้านทิศตะวันออก และทิศ
เหนือ พังทลายลงเกือบทั้งหมด ทําให้เห็นผนังภายในด้านที่เหลืออย่างชัดเจน ด้านเทคนิค และวัสดุก่อสร้าง ผนังปราสาทใช้
เทคนิคการก่ออิฐทั้งแบบสอปูน และไม่สอปูน พบร่องรอยการฉาบปูนที่ผนังเพียงเล็กน้อย เข้าใจว่าปูนฉาบได้กะเทาะหลุดร่วง
ลงทั้งหมด บริเวณกลางเรือนธาตุมีแท่นฐานศิลาแลงวางอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นัก ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม ได้สํารวจ
ผนังก่ออิฐภายใน และพื้นที่ด้านหน้าปรางค์ปู่จ่า โดยการบันทึกสภาพ และแสดงในงานเขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc
สภาพปัจจุบันของปรางค์ปู่จ่า ด้านทิศใต้ มีสภาพที่สมบูรณ์กว่าด้านอื่น ๆ ผนังปราสาทในด้านนี้ แสดงให้เห็นถึงชั้นซ้อน
ของส่วนยอดปราสาทจํานวน 2 ถึง 3 ชั้น และปรากฏช่องหน้าต่างหลอกให้เห็นอย่างชัดเจน จํานวน 2 ชั้น ในส่วนที่เป็นหน้า
บันนั้น พังทลายลงเกือบทั้งหมด โดยในชั้นคูหาเรือนธาตุมีสภาพสมบูรณ์ที่สุด มีการเซาะร่องอิฐ ให้เสมือนช่องประตูหลอก ที่
สําคัญมีการยกเก็จในบริเวณมุมของผนังเรือนธาตุ ออก 5 มุม โดยลักษณะภายนอกของผนังปราสาทด้านทิศใต้นี้ สามารถใช้
เป็นโครงสร้าง ในการเขียนแบบรูปทรงสันนิษฐานปรางค์ปู่จ่าได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยภาคสนามได้สํารวจผนังก่ออิฐ
ภายนอก และพื้นที่ด้านทิศใต้ขององค์ปรางค์ปู่จ่า โดยการบันทึกสภาพ และแสดงในงานเขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc
สภาพปัจจุบันของปรางค์ปู่จ่า ด้านทิศตะวันตก มีสภาพที่สมบูรณ์รองลงมาจากด้านทิศใต้ ซึ่งผนังทั้งสองด้านนี้ มีการยึด
เหนี่ยวโครงสร้างเชื่อมติดกันไว้ ทําให้องค์ปรางค์ยังคงสภาพอยู่ได้ ฝั่งทิศใต้ของผนังด้านนี้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ ส่วนผนังฝั่งทิศ
เหนือ มีลักษณะเว้าแหว่ง เนื่องจากผนังปราสาทด้านทิศเหนือพังทลายลงมาเกือบทั้งหมด ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม ได้
สํารวจผนังก่ออิฐภายนอก และพื้นที่ด้านทิศตะวันตกขององค์ปรางค์ปู่จ่า โดยการบันทึกสภาพ และแสดงในงานเขียนแบบ
เทคนิควิธี Vernadoc
สภาพปัจจุบันของปรางค์ปู่จ่า ด้านทิศเหนือ มีสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมต่อเนื่องมาจากผนังด้านหน้าทางทิศตะวันออก โดย
ส่วนยอดของผนังปราสาทด้านนี้ พังทลายลงทั้งหมด หลงเหลือเพียงส่วนผนังเรือนธาตุ โดยในชั้นคูหาเรือนธาตุ มีการเซาะร่อง
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อิฐ ให้เสมือนช่องประตูหลอก ที่สําคัญ มีการยกเก็จ ในบริเวณมุมของผนังเรือนธาตุ เหมือนผนังด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก
ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม ได้สํารวจผนังก่ออิฐภายนอก และพื้นที่ด้านทิศเหนือขององค์ปรางค์ปู่จ่า โดยการบันทึกสภาพ
และแสดงในงานเขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc เมื่อได้ทําการจัดทําแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc ซึ่งแสดงลักษณะ
ปัจจุบั นของตัวปรางค์ปู่ จ่าเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ใช้แบบดังกล่าว เป็ น เค้าโครงสําหรับ การสัน นิ ษฐานรูป แบบ ร่วมกับ
หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดี ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

ภาพ 7 ทัศนียภาพ และรูปด้านทิศตะวันออก ของปรางค์ปจู่ ่า อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี และงานเขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc : นายวีระยุทธ อินทะเสน ชมรมอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ 8 ทัศนียภาพ และรูปด้านทิศใต้ ของปรางค์ปู่จ่า อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี และงานขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc : ธนิก หมื่นคําวัง ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร)
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ภาพ 9 ทัศนียภาพ และรูปด้านทิศเหนือ ของปรางค์ปู่จ่า อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี และงานเขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc : อนุสรา เที่ยงแท้ ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระเบียบการก่ออิฐ การเชื่อมต่อผนังอาคาร และภาพขยายประตู-ช่องหน้าต่างหลอก ของปรางค์ปู่จา่ อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย (ที่มา-ภาพถ่ายโดย อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี และงานเขียนแบบด้วยเทคนิควิธี Vernadoc
โดย ปรียา กิมขาว ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร)
การเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปะ
ปรางค์ปู่จ่า เป็นปราสาทเขมร ก่อด้วยอิฐ มีเส้นกํากับทรงเป็นพุ่ม จากการขุดค้นทางโบราณคดี พบว่าปราสาทหลังนี้ ถูก
สร้างขึ้นในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 และมีลักษณะของศิลปะบาปวน จากการศึกษาพบว่ามีปราสาทอิฐศิลปะบาปวน
กระจายอยู่อย่างกว้างขวางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อาทิ กู่กาสิงห์ ปราสาทพระธาตุดุม กู่พระโกณา
ปราสาทพนมวัน ปราสาทเมืองต่ํา ปราสาทสระกําแพงใหญ่ ปราสาทสารทยายเหงา (ฐานข้อมูลโบราณสถานสําคัญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ-Database of Archeological Site in North-Eastern Thailand) ในกลุ่มปราสาทเหล่านี้ มีปราสาท
ยายเหงา ซึ่งยังมีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ และคงหลงเหลือตัวสถาปัตยกรรมจนเกือบถึงยอด จึงได้พิจารณานําองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมของปราสาทยายเหงา มาใช้เป็นรูปแบบในการสันนิษฐานรูปทรงของปรางค์ปู่จ่า

ภาพ 10 ภาพแสดง ปราสาทยายเหงา (ที่มา-https://www.facebook.com/พาเลาะ-1756422141271246/)
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การสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของปรางค์ปู่จ่า
การสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของปรางค์ปู่จ่า ในงานวิจัยนี้ ได้นําเสนอภาพแบบ 3 มิติ เพื่อแสดงรูปทรง
สันนิษฐานของปรางค์ปู่จ่า โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดี ร่วมกับรังวัดสถานที่จริง และงานเขียนแบบ
สถาปั ตยกรรมด้ วยเทคนิ ค วิธี Vernadoc โดยกลุ่ม นิ สิต ชมรมอนุ รัก ษ์ สถาปั ตยกรรม มหาวิท ยาลั ยนเรศวร ประกอบกั บ
การศึกษาค้นคว้า ทั้งภาคเอกสาร และภาคสนาม เพื่อเปรียบเทียบรูปทรงของปรางค์ปู่จ่า กับปราสาทในศิลปะเขมร จากแหล่ง
โบราณสถานอื่น ๆ นํามาวิเคราะห์ และทําการสันนิษฐานรูปแบบ จากการประมวลข้อมูลตามขั้นตอนดังกล่าว พบว่า สามารถ
สันนิษฐานรูปแบบขององค์ปรางค์ปู่จ่า โดยแบ่งเป็น 2 สมัย
การสันนิษฐานรูปแบบปรางค์ปู่จ่า สมัยที่ 1
มีการสร้างปรางค์ทับไปบนฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดั้งเดิม ที่น่าจะเป็นฐานของอาคารไม้ หรือฐานที่เตรียมไว้สําหรับการใช้งาน
บางอย่างที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอจะทราบได้ในขณะนี้ ปรางค์ดังกล่าว ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 (ปุราณ
รักษ์, หจก., 2540) ร่วมสมัยกับศิลปะบาปวน ในเขมร ทั้งเมื่อทําการเปรียบเทียบรูปแบบกับปราสาทอิฐศิลปะบาปวน ที่พบ
กระจายอยู่มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ปราสาทยายเหงา ก็พบว่ามีลักษณะที่แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะบาปวน
สอดคล้องกับหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดี การสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรม จึงจะใช้แม่แบบจากปราสาทอิฐ
ในศิลปะบาปวน ในภาคอีสาน เป็นเครื่องมือในการบูรณะส่วนที่พังทลายไปให้คืนกลับมา โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของปรางค์ปู่จ่า ในสมัยแรก ส่วนฐาน มีลักษณะเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม เกือบจัตุรัส
กว้างออกจากฐานขององค์ปรางค์ ด้านละประมาณ 60 เซนติเมตร ยกขึ้น สูงจากระดับพื้นดิน ประมาณ 1 เมตร โดยมีบันได
ทางขึ้นอยู่ด้านหน้า ทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยราวบันได และอัฒจรรย์รูปโค้งปีกกา อยู่ด้านล่าง
ส่วนเรือนธาตุ หรือส่วนกลางขององค์ปรางค์ ประกอบด้วยเรือนธาตุ ที่มีลักษณะคล้ายอาคารสี่เหลี่ยม มีการยกเก็จยื่น
ออกมา 3 ระดับ ซึ่งจะต่อเนื่องขึ้นไปรับกับการยกเก็จของส่วนยอด บริเวณกึ่งกลางของชั้นเรือนธาตุด้านทิศตะวันออก ปรากฏ
ช่องซุ้มประตูซึ่งใช้เป็นช่องประตูเข้า-ออก ศาสนสถานแห่งนี้ ส่วนบริเวณกึ่งกลางของชั้นเรือนธาตุ ที่เหลืออีก 3 ด้าน เป็น
ช่องประตูหลอก มีลักษณะเป็นผนังที่เซาะร่อง เสมือนเป็นบานประตู 2 บาน ประกอบกันอยู่ เหนือช่องซุ้มประตูขึ้นไป ประดับ
ด้วยซุ้มบันแถลง ในทุก ๆ ด้าน
ส่วนยอด ประกอบด้วย ชั้นเรือนยอด 3 ชั้น ลักษณะคล้ายฐานปัทม์ หรือฐานบัวหน้ากระดาน ซ้อนกันขึ้นไป โดยลดขนาด
ขึ้นไป โดยเส้นกรอบรอบรูป มีลักษณะโค้งเข้าเล็กน้อย คล้ายทรงฝักข้าวโพด บริเวณกึ่งกลางของชั้นเรือนยอดแต่ละชั้น ปรากฏ
ช่องซุ้มบัญชร หรือช่องหน้าต่างหลอก ทั้ง 4 ด้าน ลักษณะเป็นผนังที่เซาะร่อง เสมือนเป็นบานหน้าต่าง 2 บาน ประกอบกันอยู่
เหนือช่องซุ้มบัญชรขึ้นไป ประดับด้วยซุ้มบันแถลง ในทุก ๆ ช่อง ส่วนมุมของฐานปัทม์ ทั้ง 4 มุม มีการยกเก็จยื่นออกมา 3 มุม
ขนาดลดหลั่นกันขึ้นไป จนถึงฐานรองรับจุดสูงสุด ซึ่งประดิษฐานยอดอมรกะ หรือหม้อน้ํา ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลฟักทอง

ภาพ 11 ภาพสันนิษฐานแผนผัง และรูปด้านทิศตะวันออกของปรางค์ปู่จ่า สมัยที่ 1
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี)
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ภาพ 12 รูปตัดแนวการก่ออิฐ แสดงความสัมพันธ์ของแผนผัง กับโครงสร้าง และภาพไอโซเมตริก ของปรางค์ปจู่ ่า
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี)
การสันนิษฐานรูปแบบปรางค์ปู่จ่า สมัยที่ 2
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 (ปุราณรักษ์, หจก., 2540) มีการก่อพอกมุขด้านหน้าโดยก่อเป็นแนวผนังยืดยาวออกมา
มีระยะการก่อยื่นอยู่ที่ 3.5 เมตร การก่อพอกดังกล่าว จะทําให้มุขหน้ายืดยาว และทําให้ปรางค์ปู่จ่า มีลักษณะคล้ายอาคารกลุ่ม
อโรคยาศาล ในสมัยบายน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัสดุที่ใช้ต่อเติมเป็นอิฐ ด้วยระยะที่เหลืออยู่สําหรับก่อแนวโค้งขึ้นไปเป็น
ประทุนหลังคานั้น เหลือระยะอยู่น้อย การก่ออิฐขึ้นไปเป็นหลังคานั้นคงไม่สามารถกระทําได้ ดังนั้น มุขที่ก่อยื่นออกมานี้ น่าจะ
ถูกคลุมด้วยหลังคาที่เป็นเครื่องไม้ และเนื่องจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบเพียงกระเบื้องสี่เหลี่ยมแบน แบบพื้นเมือง ไม่พบ
กระเบื้องกาบกล้วยที่นิยมใช้ในสถาปัตยกรรมเขมร และไม่พบบราลี หลังคาคลุมมุขหน้าดังกล่าว จึงน่าจะมุงด้วยกระเบื้องแบน
และไม่ประดับบราลีอย่างสถาปัตยกรรมเขมรสมัยบายนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นพื้นเมืองอย่างมาก จากการต่อเติม
ในสมัยนี้

ภาพ 13 ภาพสันนิษฐานแผนผัง รูปด้านทิศตะวันออก และความสัมพันธ์ของแผนผัง กับโครงสร้างของปรางค์ปู่จ่า สมัยที่ 2
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี)
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สรุปผลการศึกษา
ปรางค์ปู่จ่า เป็นปราสาทอิฐที่แรกสร้างขึ้นในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 ในศิลปะบาปวน องค์ปรางค์ตั้งทับอยู่บน
แนวของฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งไม่อาจทราบจุดประสงค์ หรือลักษณะของอาคารที่เคยตั้งอยู่บนฐานดั้งเดิมนั้นได้แน่ชัด องค์
ปรางค์ที่ถูกสร้างขึ้นในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 นี้ ได้ถูกต่อเติมครั้งใหญ่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 ตรงกับช่วงศิลปะ
บายน โดยมีการก่อพอกมุขหน้าจากมุขสั้น ให้เป็นมุขยาวออกมา และทําให้อาคารมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมแบบอโรคยา
ศาล
หลังจากการเสื่อมลงของอารยธรรมเขมร และการรุ่งเรืองขึ้นของอาณาจักรสุโขทัย ได้มีการเข้ามาใช้พื้นที่ปรางค์ปู่จ่า
สืบเนื่องต่อมาอีกจนราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 พบว่ามีร่องรอยของการสร้างอาคารโถงด้วยโครงสร้างไม้ขวางด้านหน้าองค์
ปรางค์ โดยอาจมีหน้าที่เป็นปะรําพิธี แต่เนื่องจากมีหลักฐานที่ค่อนข้างน้อย จึงละการสันนิษฐานรูปแบบในสมัยสุโขทัยนี้ไว้
จนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น

ภาพ 14 ภาพเปรียบเทียบแผนผัง ของปรางค์ปู่จา่ สมัยที่ 1 และสมัยที่ 2
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี)

ภาพ 15 ภาพเปรียบเทียบรูปด้านหน้า ของปรางค์ปู่จ่า สมัยที่ 1 และสมัยที่ 2
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี)
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ภาพ 16 ทัศนียภาพเปรียบเทียบ ของปรางค์ปู่จ่า สมัยที่ 1 และสมัยที่ 2
(ที่มา : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี)
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บทคัดย่อ
เมื่อเราแบ่งที่ว่างทางสถาปัตยกรรมโดยใช้เจตจํานงเป็นเกณฑ์แล้วจะมีที่ว่างเกิดขึ้น 2 ประเภทได้แก่ ที่ว่างเชิงบวก
(Positive Space) ซึ่งเป็นที่ว่างที่มีการวางผัง มีการรองรับความต้องการใช้งาน และมีขอบเขตที่ชัดเจน และอีกประเภทคือที่ว่าง
เชิงลบ (Negative Space) ซึ่งเป็นที่ว่างถูกปล่อยปละ ไม่มีขอบเขต ไม่มีการใช้งานอันเฉพาะเจาะจงทางพื้นที่ ซึ่งได้แก่ที่ว่างทาง
ธรรมชาติ หรือบริบทรอบนอกที่ตั้งที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังมีที่ว่างอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่ว่างสื่อกลางระหว่างที่ว่างสอง
ประเภทข้างต้น เป็นที่ว่างที่เปิดโอกาสให้ที่ว่างทั้งสองประเภทข้างต้นไหลแทรกซึมสู่กัน จนเกิดเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกัน ที่ว่าง
ดังกล่าวคือที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ (Positive/Negative Space) ซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ว่างสื่อกลางหนึ่ง ที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบนั้นถูกเริ่มต้น
อธิบายไว้โดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Yoshinobu Ashihara ซึ่งแม้จะถูกเขียนไว้ในหนังสือ Exterior Design in Architecture ซึ่ง
เผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 แต่กลับไม่ถูกสานต่อหรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอให้
เข้าใจถึงที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ รวมไปถึงที่ว่างทางสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นถึงที่มา เงื่อนไข หน้าที่และ
คุณประโยชน์ของที่ว่างกี่งบวกกึ่งลบ ที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบนั้นมีสาระสําคัญในการช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นสื่อกลางระหว่างที่
ว่างภายในอันเป็นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติภายนอกอันเป็นที่ว่างเชิงลบ จนเกิดเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอก
คําสําคัญ : ที่ว่างเชิงบวก; ที่ว่างเชิงลบ; ที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ; การไหลแทรกซึมของที่ว่าง; การเชื่อมต่อ

ABSTRACT
Architectural spaces can be divided into two categories according to intention of use. The first one
is a ‘positive space’, which is the space that has been planned, served as functional space and has a clear
boundary. The second one is a ‘negative space’, which is extendable space and does not serve as any
specific functional space, has no clear boundary either in natural environment or uncontrollable context.
However, there is another category of space, which acts as an intermediary space between the two
categories mentioned above. It is a space that allows both types of space link to each other, causing a
connection between‘positive space’and ‘negative space’; this kind of space can be called ‘positive/negative
space’ ‘Positive/negative space’ was firstly mentioned by Japanese architect Yoshinobu Ashihara and it was
published on his book ‘Exterior Design in Architecture’ in 1971. Unfortunately, his notion has not been
widely disseminated. This article is intended to provide an overview of ‘positive/negative space’ as well as
the various architectural spaces which related to illustrate the provenance, conditions, functions and
benefits of ‘positive/negative space’ ‘Positive/negative space’ is an interstitial space between interior space
and nature causing a connection between humans and environment

Keywords: Positive Space; Negative Space; Positive/Negative Space; Permeation of Space;
Connection
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บทนํา
หากกล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานในสถาปัตยกรรมใดๆกับสภาพแวดล้อมหรือบริบทรอบๆที่ตั้งแล้ว
ประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นกับตัวสถาปัตยกรรมคือการลดความเข้มข้นของขอบเขตของที่ว่างทางสถาปัตยกรรมลง ไม่ว่าจะด้วยการ
ใช้วัสดุโปรงใส หรือการเจาะช่องเปิดล้วนเป็นไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานในสถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อมหรือ
บริบทรอบๆที่ตั้งผ่านการมองเห็น เป็นหลัก คําถามสําคัญ คือมีความเป็นไปได้อื่นใดหรือวิธีการอื่นใดที่จะสร้างความสัมพัน ธ์
ดังกล่าวอีกหรือไม่ เมื่อพยายามศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้พบว่า มีการพูดถึงที่ว่างสื่อกลางประเภทหนึ่งเรียกว่า ที่ว่างกึ่ง
บวกกึ่งลบ (Positive/Negative Space) ซึ่งเป็นที่ว่างอีกประเภทนอกเหนือไปจากที่ว่างเชิงบวก (Positive Space) และที่ว่าง
เชิงลบ (Negative Space) ที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบมีลักษณะเบื้องต้นเป็นที่ว่างภายนอกที่สร้างระยะหนึ่งๆระหว่างผู้สังเกตการณ์บนที่
ว่างทางสถาปัตยกรรมนั้นๆกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดการไหลแทรกซึมสู่กันของที่ว่างจนเกิดเป็นความ
เชื่อมโยงระหว่างที่ว่างได้

ที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบในแง่เจตจํานง
โดยทั่วไปนั้นเราสามารถพิจารณาที่ว่างว่าเป็นที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบได้โดยอ้างอิงจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 2
มิติขั้นพื้นฐาน ที่ว่างเชิงบวก (Positive Space) และที่ว่างเชิงลบ (Negative Space) มีบทบาทสําคัญในการกําหนดภาพรวมของ
องค์ประกอบทางศิลปะ ประธานของภาพหรือสิ่งที่เราสนใจจะมีความเป็นที่ว่างเชิงบวก และพื้นหลังหรือที่ว่างรอบๆประธานของ
ภาพจะมีความเป็นที่ว่างเชิงลบ ทฤษฎีการรับรู้ภาพ (Figure) และพื้นภาพ (Ground) ซึ่งหมายถึงโครงสร้างของรูปแบบความ
แตกต่างในส่วนของภาพ ส่วนของภาพที่มีพลังงานสูงหรือสามารถกําหนดความเป็น "รูปร่าง" (Shape) ได้และมีความเด่นชัดของ
องค์ประกอบที่มีความแตกต่าง มีความน่าสนใจจะแสดงลักษณะของ "ภาพ" ออกมา แต่ส่วนของภาพที่มีพลังงานน้อย หรือมี
ความแตกต่างน้อยไม่สามารถกําหนดความเป็นรูปร่างได้หรือมีลักษณะของ "ที่ว่าง" ก็จะแสดงลักษณะของ"พื้นภาพ"ออกมา
(ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ : 2535)

ภาพ 1 ที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบในงานภาพวาด figure–ground vase โดยนักจิตวิทยา Edgar Rubin
ที่มา : Rubin’s Vase, accessed July 25, 2017, available
frohttps://en.wikipedia.org/wiki/Rubin_vase#/media/File:Rubin2.jpg
จากภาพที่ 1 หากเราพิจารณาภาพซ้ายจะเห็นว่ามันคือภาพของแจกันอย่างชัดเจนแต่เมื่อมีการปรับให้ภาพเป็น
ลักษณะขาวดําที่แบ่งประธานและพื้นหลังออกจากกันอย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าการรับรู้ของเราเปลี่ยนไป เราสามารถมองได้ว่า
พื้นที่สีขาวยังคงเป็นแจกันอยู่และสามารถมองได้ว่าพื้นที่สีดําเป็นรูปใบหน้าของคนสองคนหันหน้าเข้าหากัน แต่กระนั้นแล้วเรายัง
สามารถพิจารณาถึงความเป็นที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบได้ลึกยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนประเด็นจากการพิจารณาองค์ประกอบ
ศิลป์ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นYoshinobu Ashihara อธิบายถึงการพิจารณาที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบบนภาพวาดสีน้ํามัน โดย
เปลี่ยนประเด็นการพิจารณาจากความเป็นประธานภาพ-พื้นหลังไปสู่การพิจารณาการใช้ที่ว่างที่มีบนผืนผ้าใบแทน
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เมื่อเปรียบเทียบกับศิลปินแล้วผู้ที่วาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ํามันนั้นโดยทั่วไปจะแต้มสีลงบนฉากหลังจนเต็มเช่นเดียว
ในส่วนประธานของภาพโดยไม่เหลือที่ว่างใดๆ ที่ไม่ลงสีไว้เลย สิ่งที่ตั้งใจจะสื่อของศิลปินนั้น ๆ สําแดงไปทั่วทั้งผืนผ้าใบโดยที่เราก็
ยังรับรู้ถึงรูปทรงที่เป็นประธานของภาพร่วมไปกับฉากหลังได้ ในกรณีนี้เราสามารถบอกได้ว่าพื้นหลังของภาพนี้เป็นที่ว่างเชิงบวก
กล่าวคือมีเจตจํานงที่จะลงสีให้เต็มทั้งภาพ (ภาพที่ 2 ซ้าย) แต่ในอีกทางหนึ่งหากพื้นหลังของภาพวาดถูกปล่อยว่างไม่ลงสี เป็นที่
ว่างที่ฟุ้งกระจาย ไม่มีความตั้งใจใด ๆ ใส่ลงไป เราสามารถเรียกฉากหลังว่างโล่งแบบนี้ได้ว่าเป็นที่ว่างเชิงลบ กล่าวคือมีความตั้งใจ
ที่จะใส่สีลงเพียงบางส่วนในภาพ ( Yoshinobu Ashihara : 1981).(ภาพที่ 3 ขวา)
จะเห็ น ได้ ว่าในกรณี แ รกที่ ว่างทั้ งหมดบนผื น ผ้าใบถูก แต้ มสี ลงไปทั้ งหมดด้ วยความตั้ งใจเพื่ อ ที่ จ ะสื่อสารอะไร
บางอย่างออกมาทําให้มีความเป็นที่ว่างเชิงบวกเต็มภาพ แต่ในกรณีหลังที่มีการปล่อยพื้นหลังให้ว่างเปล่ากลับไม่ปลดปล่อยหรือ
สื่อสารอะไรออกมากเลยดังจะเห็นได้จากงานศิลปะของ Kazimir Malevich (Peter Schjeldahl. June 2, 2003) ที่วัตถุในภาพ
จะเป็นที่ว่างเชิงบวก ส่วนพื้นหลังเป็นที่ว่างเชิงลบ

ภาพ 2 (ซ้าย) ภาพวาดสีน้ํามันโดย Frederick Vezin (1859 – 1933) “Young Woman in a Lilac Shawl”
ที่มา : Young Woman in a Lilac Shawl, accessed October 28, 2017, available from
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Vezin#/media/File:Frederick_Vezin_Junge_Frau_mit_fliederfarbenem_
Tuch.jpg
ภาพ 3 (ขวา) ภาพวาดสีน้ํามันโดย Kazimir Malevich (1878 – 1935) “Black Square and Red Square”
ที่มา : Black Square and Red Square, accessed October 28, 2017, available from
https://uploads1.wikiart.org/images/kazimir-malevich/black-square-and-red-square-1915.jpg
เมื่อมองย้อนกลับมายังที่ว่างทั่วๆไปที่พิจารณาร่วมกับที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบในแง่เจตจํานงนอกเหนือจากที่ว่าง
2 มิติ ที่ว่างเชิงบวกจะบ่งบอกถึงการมีอยู่ของความตั้งใจบางอย่างของมนุษย์ ผลพวงการออกแบบเพื่อที่ว่างนั้นๆ การวางผัง
(Planning) จะมีความหมายขึ้นเมื่อขอบเขตใดๆ ขอบเขตหนึ่งได้ถูกกําหนดให้มีขึ้นและเกิดการสร้างลําดับขั้นต่างๆมุ่งเข้าสู่ใจ
กลางของที่ว่างนั้นๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งที่ว่างเชิงลบจะบ่งบอกถึงที่ว่างที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองตามธรรมชาติไม่มีการวางแผนวางผังใดๆ
เมื่อผังใดๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดวางย่อมขยายเติบใหญ่ออกอย่างไร้ระเบียบไร้ทิศทาง ดังนั้นที่ว่างเชิงบวกจึงมีลักษณะมุ่งเข้าหาจุด
ศู น ย์ ก ลาง (Centripetal Space) และที่ ว่างเชิ งลบนั้ น จึง มี ลั ก ษณะกระจายตั ว ออกจากจุ ด ศู น ย์ ก ลาง (Centrifugal Space)
(Yoshinobu Ashihara ,1981)
ยกตัวอย่างเช่นหากเราเทน้ําลงสู่ภาชนะ น้ําจะค่อยๆ เพิ่มระดับม้วนตัวเข้าสู่จุดศูนย์กลางของภาชนะและมีรูปทรง
ตามที่ว่างของภาชนะนั้น แต่หากเราเทน้ําลงบนโต๊ะที่ไม่มีภาชนะรองรับ น้ําก็จะไหลออกไปรอบๆ เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการ
พิจารณาที่ว่างออกเป็นสองลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับสถาปนิกนักทฤษฏีชาวนอร์เวย์ Christian Norberg Schulz โดยแบ่งที่
ว่าง ออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
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1. ที่ว่างในส่วนของที่ต่อเนื่อง (Space as Continuum) คือ สภาพของที่ว่างอากาศซึ่งเลื่อนไหลไม่สิ้นสุด สามารถ
กําหนดหรือแบ่งย่อยที่ว่างนี้ได้
2. ที่ว่างในส่วนองค์ประกอบของการปิดล้อม (Space as Enclosure) ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อปริมาตรที่
เกิดขึ้น
จะเห็นได้ว่าที่ว่างเชิงลบนั้นสอดคล้องกับที่ว่างในส่วนของที่ต่อเนื่อง กล่าวคือเป็นที่ว่างที่สามารถแปรเปลี่ยนมาเป็น
ที่ว่างเชิงบวกได้ผ่านการถูกกําหนดขอบเขต ในขณะที่ที่ว่างเชิงบวกก็สอดคล้องกับที่ว่างในส่วนองค์ประกอบของการปิดล้อม
เนื่องจากการมีขอบเขตชัดเจน ( เจนยุทธ ล่อใจ, 2558) ภาชนะที่รองรับการเทน้ําข้างต้นก็หมายถึงขอบเขตนั้นเอง

A

B

ภาพ 4 การจัดผังโดยกําหนด Unit จํานวน 67 ก้อนเท่าๆกันแต่ใช้วิธีการจัดวางที่ต่างกันส่งผลให้เกิดลักษณะของที่ว่างที่ต่างกัน
จากภาพที่ 4 นั้นจะเห็นได้ว่าแม้มีการใช้ Unit เท่าๆกัน ภาพ A มีลักษณะเหมือนกลุ่มอาคารในเมืองที่ถูกสร้างขึ้น
โดยการวาง Unit ล้อมรอบที่ว่างหนึ่งๆเต็มพื้นที่ เปรียบได้กับพื้นหลังของภาพสีน้ํามันที่ไม่มีที่ว่างไร้เจตจํานงหลงเหลือ ที่ว่างที่ถูก
ล้อมรอบเป็นผลพวงจากการหลอมรวมเจตจํานงแห่งการใช้งานและการวางผัง ทําให้เราสามารถเรียกที่ว่างว่าเป็นที่ว่างเชิงบวกได้
ด้วยความชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ที่ไม่มีการเปิดโอกาสให้เกิดการขยับขยาย โอกาสในการใช้งานต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างมี
รูปแบบภายในที่ว่างที่ถูกล้อมกรอบนี้ แต่ในภาพ B ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุ่มของอาคารในเมืองที่ขยายออกไปเรื่อยๆ ตามแนว
ถนนอย่างไม่มีแบบแผนหรือการวางผัง หรือขอบเขตใดๆ โดยการเรียง Unit แทบจะไม่เอื้อให้เกิดพื้นที่กรอบล้อมที่ชัดเจนได้เลย
ที่ว่างที่เลื่อนไหลออกไปของภาพ B จึงมีลักษณะเป็นที่ว่างเชิงลบ แม้ว่าการใช้พื้นที่ในลักษณะภาพ B จะช่วยรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านหากมีความต้องการพื้นที่เพิ่มมากขึ้น แต่ผลพวงจากมองข้ามการวางผังเบื้องต้นในลักษณะนี้ย่อมก่อให้เกิดความ
สับสนและแออัดในการใช้พื้นที่ได้
นอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของขอบเขตที่กําหนดความเป็นที่ว่างเชิงบวกหรือที่ว่างเชิงลบแล้ว การจําแนกที่ว่าง
แต่ละประเภทยังทําได้จากการถูกใช้งาน หากมีแท่งหินหนึ่งที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ และแท่งหินนั้นรายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ ที่ว่างรอบๆแท่งหินที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นที่ว่างเชิงลบเนื่องจากแท่งหินนั้นไม่ได้สื่อสารถึงการใช้งานใดๆได้ แต่หาก
เปลี่ยนแท่งหินเป็นเตาผิงที่ตั้งอยู่โดดๆ แล้ว ที่ว่างรอบๆเตาผิงทีเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นที่ว่างเชิงบวกไปโดยปริยาย เนื่องจาก
เอื้ออํานวยต่อการเกิดการใช้พื้นที่รอบๆ ที่สร้างความอบอุ่น เราจะเห็นได้ว่าที่ว่างเชิงบวกนั้นก็คือที่ว่างที่มีการใช้งานโดยมนุษย์
และที่ว่างเชิงลบนั้นก็คือที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งาน หรือที่ว่างที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กัน (Yoshinobu Ashihara,1981)
โดยสรุปแล้วที่ว่างเชิงบวกนั้นคือที่ว่างที่มีขอบเขตชัดเจน มีการใช้งานบนพื้นที่นั้นๆ และรองรับเจตจํานงบางอย่างของ
มนุษย์ ส่วนที่ว่างเชิงลบนั้นคือที่ว่างที่ไม่มีขอบเขตชัดเจน ไม่รองรับการใช้งานหรือไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ และไม่มีเจตจํานงใด
ๆ ในการใช้สอยพื้นที่

ที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบทีเ่ กี่ยวข้องกับที่ว่างทางสถาปัตยกรรม
โดยพื้นฐานแล้วที่ว่างเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุใดๆกับมนุษย์ผู้รับรู้วัตถุนั้นๆ ความสัมพันธ์นี้
สามารถถูกกําหนดขึ้นจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ทั้งเบื้องต้นจากการมองเห็น การได้กลิ่น การได้ยินหรือแม้แต่การ
สัมผัส ในชีวิตประจําวันของเราที่ว่างถูกสร้างขึ้นอย่างไม่ตั้งใจหรืออย่างบังเอิญได้ ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวหนึ่งไปปิกนิก เมื่อ
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พวกเค้ากางเสื่อออกและปูลงบนผืนหญ้า พื้นที่เล็กๆที่ทุกคนสามารถมานั่งผ่อนคลายและทานอาหารก็ถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ
เมื่อเสื่อถูกพับเก็บขึ้นที่ว่างนั้นก็หายไปเหลือเพียงผืนหญ้า หรือเมื่อคู่ชายหญิงกางร่มเดินในวันที่ฝนตก ที่ว่างเล็กๆ ใต้ร่มที่เกิดขึ้น
ก็เพียงพอสําหรับคนสองคนที่จะหลบฝน เมื่ อหุบ ร่มที่ว่างนั้น ก็สลายหายไป ดังนั้นที่ว่างจึงเป็นปรากฏการณ์ ลักษณะหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับเวลาและการใช้พื้นที่
แต่เมื่อเป็นเรื่องของที่ว่างในเชิงสถาปัตยกรรมแล้ว ทุกสรรพสิ่งในโลกที่เราสามารถสัมผัสได้นั้น มีตัวตนขึ้นมาได้ มี
รูป ร่างขึ้นมาได้จากการอยู่ร่วมกันของหน่วยย่อยบางอย่าง ตัวสถาปัตยกรรมเองนั้น โดยพื้นฐานแล้วอาศัยการมีอยู่ของวัตถุ
บางอย่างเพื่อสร้างตัวตนของมันเช่นกัน จากหนังสือ The Ten Books on Architecture ของวิทรูเวียสนั้นสถาปัตยกรรมต้องมี
คุณลักษณะที่ประกอบไปด้วยความแข็งแรงคงทน (Firmitas) การใช้งาน (Utilitas) และความสวยงามพึงพอใจ (Venustas) ที่
ว่างทางสถาปัตยกรรมนั้นสัมพันธ์กับมนุษย์ในแง่ใดแง่หนึ่งอย่างแยกไม่ออก ทั้งในเชิงปริมาตรที่แสดงความสัมพันธ์ของสัดส่วน ใน
เชิ งระนาบที่ แ สดงความสั มพั น ธ์ข องการปิ ดล้ อ มปิ ด กั้น ห่ อหุ้ ม ทํ า ให้ เกิ ดพื้ น ที่ ภ ายใน-ภายนอก ในเชิงพื้ น ที่ ใช้ส อยที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย การเคลื่อนไหว การหยุดนิ่ง การอยู่อาศัย ความต่อเนื่องและการแปรเปลี่ยน (อรศิริ
ปาณินท์, 2538)
เมื่อสถาปนิกสร้างที่ว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่ที่ว่างอันเกิดจากการกางร่มหรือการปูเสื่อ แต่หากสร้างจากวัสดุให้จับ
ต้องได้และมีความมั่นคงนั้น สถาปัตยกรรมหนึ่ง ๆ จะถูกเกิดขึ้นมาได้จากระนาบต่าง ๆ การเกิดขึ้นของระนาบไม่ว่าจะเป็น
รูปธรรมหรือนามธรรม ย่อมทําให้เกิดการรับรู้ถึงขอบเขตได้ ทําให้ที่ว่างทางสถาปัตยกรรมนั้นโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ว่างเชิง
บวก ซึ่งระนาบต่างๆ ที่สร้างสถาปัตยกรรมขึ้นประกอบไปด้วย
1. ระนาบพื้น เป็นระนาบที่มีความสําคัญที่สุด รองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นและยังเป็นระนาบหลักที่ช่วยบอกขอบเขต
ของที่ว่างทางสถาปัตยกรรม
2. ระนาบแนวตั้ง เป็ น ระนาบที่ ช่วยในการ เปิ ด หรือปิ ดกั้น ที่ ค วามสู งต่างๆ กัน ของระนาบแนวตั้งย่อ มทํ าให้ เกิ ด
ปริมาตรของที่ว่างที่ต่างกันออกไปได้ และยังมีส่วนสําคัญในการกําหนดความเป็นส่วนตัวของพื้นที่นั้นๆ
3. ระนาบเหนือศีรษะ เป็นระนาบที่ช่วยเติมเต็มการปิดกั้นและการห่อหุ้มที่สมบูรณ์จนเกิดการแยกความเป็นภายในภายนอกของที่ว่าง และยังมีส่วนในการกําหนดปริมาตร หรือช่วยบ่งบอกขอบเขตของที่ว่างทางสถาปัตยกรรมได้
ความแตกต่างของการผสมผสานระนาบต่างๆ นี้เองทําให้เกิดที่ว่างทางสถาปัตยกรรมอีก 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่
1. ที่ว่างภายใน (Interior Space) ที่ว่างภายในนั้นจะถูกกําหนดขึ้นจากระนาบพื้น ระนาบแนวตั้ง และระนาบเหนือ
ศีรษะ มีความเป็นที่ว่างเชิงบวก เต็มไปด้วยเจตจํานงและสามารถใช้งานได้ ระนาบที่ห่อหุ้มที่ว่างภายในมีใจความสําคัญในการคัด
กรองหรือยอมให้เพียงบางสิ่งบางอย่างจากธรรมชาติภายนอกให้เข้ามามีผลกระทบกับพื้นที่ภายใน เช่นห้องนอนภายในบ้าน
อาจจะไม่ต้องการแสงมากเท่าห้องน้ํา แต่ในทางกลับกันห้องนอนกลับต้องการมองวิวภายนอกมากกว่าในห้องน้ํา อาจเรียกที่ว่าง
ภายในนี้ได้ว่า ที่ว่างในร่ม (Indoor Space)
2. ที่ว่างภายนอก (Exterior Space) ที่ว่างภายนอกนั้นจะถูกกําหนดขึ้นจากระนาบพื้นเป็นหลัก อาจมีการใช้ระนาบ
แนวตั้งเพิ่มเติมเพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ สามารถมองได้ว่าที่ว่างภายนอกคือสถาปัตยกรรมที่ไม่มีหลังคา ที่ว่าง
ภายนอกไม่ใช่ธรรมชาติทั่วไป มันถูกแยกจากธรรมชาติทั่วไปจากการถูกกําหนดขอบเขต โดยการสร้างกรอบล้อมแต่เป็นส่วนหนึ่ง
กับธรรมชาติในแง่ที่ว่ามันสามารถโอบอุ้ม แสง ลม กลิ่น บรรยากาศ หรือสภาพอากาศจากธรรมชาติรอบๆได้ ที่ว่างภายนอกมี
ลักษณะมุ่งเข้าหาศูนย์กลางบางอย่างในที่ว่างนั้น มีความเป็นที่ว่างเชิงบวก เต็มไปด้วยเจตจํานงและสามารถใช้งาน อาจจะเรียกที่
ว่างภายนอกนี้ได้ว่า ที่ว่างกลางแจ้ง (Outdoor Space)
ในส่วนของที่ว่างเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับที่ว่างทางสถาปัตยกรรม คือ ที่ว่างภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของที่ตั้ง (Site)
หรือที่ว่างภายนอกที่เป็นบริเวณของที่ตั้งที่มีไม่มีขอบเขตชัดเจน ไม่มีการใช้งานโดยตรงจากในที่ตั้ง หรือพื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
รวมไปถึงที่ว่างที่เป็นธรรมชาติแท้ๆ ที่อยู่ถัดออกไปจากขอบเขตของที่ตั้ง เป็นที่ว่างที่มีลักษณะพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง มันเติบโต
และขยายออกไปมันจึงเป็นที่ว่างทางลบ เมื่อเรามองย้อนกลับมาที่ประเด็นเกี่ยวกับระนาบต่างๆนั้น การเกิดขึ้นของระนาบ
ประเภทหนึ่งๆที่มีความแตกต่างกันออกไปย่อมส่งผลต่อลักษณะของที่ว่างที่จะเกิดขึ้น แต่ด้วยวัสดุและการใช้ระบบก่อสร้าง
บางอย่างสามารถทําให้เกิดการเลื่อนไหลแทรกซึมของที่ว่างได้

171

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
_____________________________________________________________________________________________

ที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ (Positive/Negative Space)
นอกเหนือไปจากที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบนั้น สถาปนิกชาวญี่ปุ่น Yoshinobu Ashihara ยังพูดถึงที่ว่างภายนอก
อีกประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ที่ว่างทั้งสองประเภทนั้นไหลแทรกซึมสู่กัน (Permeation of Space) จนเกิดเป็นการเชื่อมต่อ
ระหว่างที่ว่างจากภายในสู่ที่ว่างภายนอกและที่ว่างภายนอกสู่ที่ว่างเชิงลบ ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมรอบๆ ได้ ที่ว่างดังกล่าวคือที่
ว่างกึ่งบวกกึ่ งลบ(Positive/Negative Space) ซึ่ งไม่ มีก ารใช้งานโดยตรง แต่ มีข อบเขต เป็ น ที่ ว่างที่ ช่ วยกํ าหนดระยะหนึ่ งๆ
ระหว่างผู้ใช้งานซึ่งอยู่ในที่ว่างเชิงบวกกับที่ว่างเชิงลบซึ่งคือธรรมชาติภายนอก
เมื่อพิจิราณาถึงเทคนิคการก่อสร้ างด้วยข้อจํากัดของวิธีการก่อสร้างแบบก่ออิฐ ช่องเปิดต่างๆ เช่น ประตูและ
หน้าต่างจะถูกเจาะออกจากกําแพงที่ก่อโดยมีทับหลังหรือโค้ง Arch รับน้ําหนักก้อนอิฐที่อยู่เหนือขึ้นไป แต่หากในอีกทางหนึ่ง
วิธีการก่อสร้างด้วยระบบเสา-คาน พื้นที่ทั้งหมดบนผนังยกเว้นส่วนที่เป็นเสา-คานจะเป็นช่องเปิดว่างโล่งทั้งหมด สิ่งที่สถาปนิก
ญี่ปุ่นดั้งเดิมนั้นคํานึงถึง คือ การเลือกปิดส่วนไหนของช่องว่างเหล่านั้นบ้าง ไม่ใช่บนพื้นฐานที่ว่าจะเจาะช่องเปิดตรงจุดไหนดั่งที่
เกิดขึ้นกับการก่อสร้างระบบก่ออิฐ หากพูดโดยทั่วไปแล้วสถาปัตยกรรมที่ใช้การก่อสร้างระบบเสา-คานจะเปิดโอกาสให้เราทําช่อง
เปิดได้ใหญ่กว่าจนทําให้ที่ว่างภายในหลอมรวมกับที่ว่างภายนอกได้โดยมีเพียงแค่เส้นกั้นบางๆระหว่างที่ว่างเท่านั้น สถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมที่สร้างด้วยไม้ของญี่ปุ่นนั้นไม่มุ่งเน้นที่จะอยู่ตรงข้ามกับธรรมชาติแต่เน้นหนักไปที่การสร้างความกลมกลืนกับธรรมชาติ
สวนญี่ปุ่นนั้นดูเผินๆแล้วมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก แต่เมื่อได้สังเกตดูอย่างรอบคอบแล้วจะพบว่ามีความประณีต ละเอียด
ซับซ้อน อย่างละเล็กละน้อยที่จะทําให้สวนญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากธรรมชาติแท้ๆโดยรอบหรือที่ว่างเชิงลบอยู่ เรียกได้ว่าสวนญี่ปุ่น
นั้นมีความเป็นที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ (Positive/Negative Space) อันเกิดจากที่ว่างเชิงบวกซึ่งเป็นที่ว่างภายในสถาปัตยกรรมนั้น
ไหลออกมาครอบครองสวนญี่ปุ่น ลานสวนหินทําให้ผู้คนที่ต่างเข้าไปเยี่ยมชมได้เข้าสมาธิผ่านการพิจารณา (Considering) ก้อน
หินต่างๆ บนลานสวนหินนั้น แต่ที่ว่างดังกล่าวก็ไม่ได้มีการใช้งานอย่างจริงจังบนพื้นที่ สวนญี่ปุ่นเองต้องการกรอบล้อมระดับหนึ่ง
เพื่อแยกตัวจากธรรมชาติแท้ๆโดยรอบด้วย (Yoshinobu Ashihara : 1981)
Yoshinobu Ashihara นั้นยกตัวอย่างอย่างเฉพาะจงเจาะเกี่ยวกับที่ว่างประเภทนี้ไว้ว่าคือลานสวนหินที่วัดเรียวอัน
จิ (Ryoanji Temple) ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโรยด้วยกรวดขาวเต็มพื้นที่ มีกลุ่มของก้อนหินตั้ง
เรียงรายกันอยู่ 15 กอง

ภาพ 5 การเลื่อนไหลของที่ว่างจากภายในสู่ภายนอกของลานสวนหิน วัดเรียวอันจิ
ที่มา : Ryoanji Temple, accessed July 25, 2017, available from https://fastjapan.com/en/wpcontent/uploads/2016/10/shutterstock_136181921.jpg
ลานสวนหินที่วัดเรียวอันจิมีขอบเขตชัดเจนจากกําแพงดินที่มีหลังคาซึ่งที่ช่วยทําหน้าที่เป็นกรอบเพื่อให้เกิดการไหล
แทรกซึมของที่ว่างภายในสู่สวนหินแต่ไม่ไหลเลยออกไปสู่ธรรมชาติภายนอก และกําแพงนี้ยังเป็นกรอบล้อมระดับหนึ่งเพื่อแยกตัว
จากธรรมชาติแท้ๆ โดยรอบ หากไม่มีกําแพงดินนี้แล้วสวนหินตรงจุดนั้นจะไม่สามารถเป็นสื่อกลางของการไหลรวมทางที่ว่างได้ ที่
ว่างเชิงบวกซึ่งเป็นที่ว่างภายในสถาปัตยกรรมนั้นจึงสามารถไหลออกมาครอบครองลานสวนหินนี้ผ่านการเปิดบานเลื่อน และเกิด
เป็นความสมบูรณ์ ในแง่ของการเป็นที่ว่างสื่อกลาง (Medium of Space) สิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาคือด้านหลังของกําแพงดินซึ่งเป็น
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ธรรมชาติแท้ๆ ที่อยู่รอบๆ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับตัววัดโดยตรงนั้นถูกใช้ให้กลายเป็นฉาก เมื่อมีผู้สังเกตการณ์จากตําแหน่ง
บนระเบียงทางเดินของวัดและมองออกมาจะเกิดการหยิบยืมทัศนียภาพ (Borrow S cenery) เป็นหนึ่งวิธีในการสร้างภูมิภาพ
(Landscaping) อย่างไรก็ตามภาพวิวของทิวเขาและต้นไม้อันห่างไกลออกไป ควรมีการจัดวางร่วมกับสวนหินอย่างระมัดระวัง
ธรรมชาติแท้ๆ ที่อยู่รอบๆ ถัดไปนั้นแทบจะไม่ใช่ที่ว่างเชิงลบแล้ว มันต้องการการอนุรักษ์คงไว้ให้เป็นธรรมชาติแท้ๆ หากมีการตั้ง
เสาโทรศัพท์สูงหรือโรงงานใดๆ ให้รบกวนวิวที่หยิบยืมนี้มา คุณภาพของที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ หรือลานสวนหินนี้ก็จะถูกทําให้เสื่อม
คุณภาพลงได้ (Yoshinobu Ashihara : 1981)
สิ่งสําคัญอีกประการที่ทําให้ลานสวนหินนี้มีความเป็นที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบเพราะที่ว่างดังกล่าวไม่ได้มีการใช้งานอย่าง
จริงจังบนพื้นที่ เป็นเพียงลานหินกรวดที่ไม่อนุญาตให้ลงไปใช้งานยกเว้นพระผู้ดูแลที่จะไปลงคราดก้อนกรวด ความเชื่อมโยงต่อที่
ว่างที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติรอบๆ จึงมีความบริสุทธิ์ หากเปลี่ยนลานสวนหินนี้ให้กลายเป็นพื้นหญ้าที่ผู้คนลงไปใช้งานนั่งเล่นได้
ความต่อเนื่องของที่ว่างที่เกิดขึ้น ระหว่างธรรมชาติกับ ที่ว่างภายในก็จะเปลี่ยนไป ความสงบทางพื้น ที่ที่เป็น ตัวแทนของการ
เชื่อมโยงมนุษย์สู่โลกก็จะหายไป กระนั้นหากไม่มีที่ลานสวนหินนี้แต่ระเบียงทางเดินกลับไปอยู่ชิดริมขอบที่ตั้งก็จะทําให้สูญเสีย
ภาพรวมของวิวธรรมชาตินั้นๆ และการใช้พื้นที่แบบชิดขอบที่ตั้งนั้นก็เท่ากับเป็นการจับที่ว่างเชิงบวกและที่ว่างเชิงลบมาชนกัน
โดยตรงทําให้ไม่สามารถสร้างลําดับขั้นของการเชื่อมโยงที่ว่างได้

ภาพ 6 ลานสวนหิน วัดเรียวอันจิ มุมมองจากระเบียงทางเดินสู่ลานสวนหิน
ภาพที่ 6 Ryoanji Temple, accessed July 25, 2017, available from
https://classconnection.s3.amazonaws.com/267/flashcards/1425267/jpg/dry_rock1334101597187.jpg

ภาพ 7 ภาพเปรียบเทียบการมีอยู่และไม่มีของลานสวนหินทําให้ระยะการมองเห็นเปลี่ยนไป (ดัดแปลงโดยผู้เขียน)
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ที่วา่ งเชิงบวกภายใน
ระเบียงชันใน
้
ลานสวนหิน
ที่วา่ งเชิงลบภายนอก

ภาพ 8 ผังพื้นลานสวนหิน วัดเรียวอันจิ และประเภทของที่ว่างที่เกิดขึ้น

ภาพ 9 รูปตัดลานสวนหิน วัดเรียวอันจิ และการเลื่อนไหลของที่ว่างที่เกิดขึ้น
จากภาพที่ 8 และภาพที่ 9 จะเห็นได้ลักษณะโดยทั่วไปของศาลาวัดเรียวอันจินั้นก่อสร้างด้วยระบบเสาคาน ช่องว่าง
ระหว่างเสานั้นใช้บานเลื่อนในการแบ่งพื้นที่ภายในกับระเบียงทางเดิน เมื่อบานเลื่อนเปิดออกจึงเปิดโอกาสให้มีการเลื่อนไหลของ
ที่ว่างจากภายในสู่ภายนอกเกิดเป็นการครอบครองพื้นที่จากที่ว่างภายในต่อลานสวนหิน รวมไปถึงระดับพื้นของลานสวนหินนี้เอง
ก็ลดระดับลงต่ํากว่าพื้นระเบียงทางเดินช่วยทําให้การเลื่อนไหลของที่ว่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนั้นความกว้างและ
ความยาวของลานสวนหินสร้างระยะห่างหนึ่งกับแนวต้นไม้ภายนอก ระยะห่างนี้นอกจากจะทําให้เกิดวิวที่มีลักษณะเป็นฉากๆ
หนึ่ง แล้วยังเปิดโอกาสให้ แสง ลมอากาศ กลิ่น เสียง และบรรยากาศที่อยู่นอกที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบออกไปนั้นมีผลกระทบกับที่ว่าง
ภายในมากกว่าการไม่มีระยะห่างนี้ บรรยากาศที่อยู่ภายนอกนี้เองที่ช่วยทําให้ประสบการณ์การเยือนวัดแห่งนี้ในช่วงเวลาและช่วง
ปีที่ต่างกันให้ประสบการณ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่ง Steven Holl (2007) ได้กล่าวถึงการเยี่ยมชมวัดในช่วงเวลาที่ต่างกันไว้ดังนี้
ลานสวนหินในเดือนมกราคมที่หนาวเย็น การเข้าถึงพื้นที่จะต้องมีการถอดรองเท้า เมื่อเดินผ่านการเปิดบานเลื่อนชั้น
ต่างๆ จนถึงจุดชมวิวบนระเบียงทางเดิน ภาพที่เห็นเบื้องหน้าคือภาพหิมะขาวโพลน มีเพียงไอระเหยจากการหายใจที่ขยับภายใต้
บรรยากาศที่นิ่งเงียบสนิทเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ออกมาจากช่วงจําศีล อากาศที่เย็นเยือกสัมผัสได้จากเท้าที่เดินบนพื้นไม้อันมีผิว
หยาบแข็งปูดโปนจนเหมือนกระดูก ก้อนหินต่างๆ ที่ถูกวางเรียงรายนั้นเกิดเป็นภาพที่มีลักษณะซ้อนทับอยู่เหนือซึ่งกันและกัน
(Foreshortening) ด้วยความน้อยและองค์ประกอบแนวนอนและระนาบที่ตั้งฉากของกําแพงนั้น ทําให้รู้สึกได้ว่าสถานที่แห่งนี้อยู่
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เหนือวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และกาลเวลา แต่การเยี่ยมชมวัดในช่วงเดือนกันยายนที่ร้อนอบอ้าว ลานสวนหินนั้นยังคงเป็น
ดังเดิมแต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการเยือนรอบนี้นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง บานเลื่อนถูกเปิดออกจนหมดเพื่อระบายอากาศเกิดเป็น
การซ้อนทับของวิวจากภายในห้องสู่ลานสวนหินทําให้เกิดการรับรู้ระยะไกลใกล้ของก้อนหินที่เรียงรายต่างไปจากเดิม กลิ่นของ
เสื่อทาทามิที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ฟุ้งลอย วิวที่เห็นเบื้องหน้ากลายเป็นวิวต้นไม้เขียวขจี และมีเสียงของสัตว์เล็กๆ ต่างๆ ซึ่งไม่เกิดขึ้น
เลยในการเยี่ยมครั้งฤดูหนาว เห็นได้ว่าคุณภาพทางที่ว่างของลานสวนหินนั้นนอกจากจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแล้ว มันยังเปิดเผย
ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมทั้งเรื่องของทัศนียภาพที่มองเห็น รายละเอียดต่างๆของวัสดุและพื้นผิวรวมไปถึง
เรื่องของกลิ่นและเสียง สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถาปัตยกรรมของก้อนกรวด กระดาษและไม้ (Steve Holl :2007)
แม้ Steven Holl นั้ น ไม่ ได้ พู ด ถึ ง ที่ ว่างกึ่ งบวกกึ่ งลบเลย แต่ ม องที่ ว่างตรงนี้ เป็ น เรื่อ งราวที่ เรีย งร้อ ยต่ อ กั น แต่ ต่ า ง
ช่ ว งเวลา เป็ น การทํ า งานร่ ว มกั น ขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ทางสถาปั ต ยกรรมยั ง ผลให้ เกิ ด เป็ น ปรากฏการณ์ ศ าสตร์ ท าง
สถาปัตยกรรม การมีอยู่ของลานสวนหินที่เป็นที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบนั้นทําให้ประเด็นต่างๆ ของสภาพแวดล้อมเข้ามามีผลกระทบต่อ
ที่ว่างภายในจนเกิดเป็นคุณภาพทางที่ว่างเชิงปรากฏการณ์ได้

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบ้หนาว

ภาพ 10 วิวที่แตกต่างกันไปตามช่วงฤดูกาลของลานสวนหิน วัดเรียวอันจิ
ที่มา : Ryoanji Temple, accessed July 25, 2017, available from
https://blogs.adobe.com/creativecloud/files/2015/01/Nippon_3.jpg
Yoshinobu Ashihara ได้พูดถึงประโยชน์ของที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบไว้สองประการ หนึ่งคือที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบทําให้เกิด
ไหลแทรกซึมของที่ว่างอย่างมีคุณภาพ สามารถควบคุมได้ และสองคือการหยิบยืมทัศนียภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดในการออกแบบสวน
ที่มีการใช้กันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ตั้งแต่โบราณกาล การหยิบ ยืมทัศนียภาพนั้นมีความต้องการระนาบทางตั้ง
อย่างไรก็ตามความสูงของระนาบทางตั้งนั้นต้องไม่เกินระดับสายตา ไม่บัดบังทัศนียภาพของวิวด้านหลัง และยังเป็นดั่งกรอบภาพ
ที่ช่วยบดบังทําให้เกิดส่วนที่มองไม่เห็น ผู้สังเกตจากอีกฝากหนึ่งจะสูญเสียการกะระยะทางสายตาเพราะมองไม่เห็นจุดกําเนิดของ
วิว การหยิบ ยืมทั ศนี ยภาพจะประกอบไปด้วยหลักการ 4 ข้อ ประการแรกต้องมีส วนหนึ่ งๆทําหน้าที่เป็น ที่ว่างด้านหน้ าจุด
สังเกตการณ์ ประการที่สองจะต้องมีวิวที่จะใช้เป็นฉากหลัง ประการที่สามการตัดขอบเลือกฉากที่เฉพาะเจาะจงตามแต่สิ่งที่
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ผู้ออกแบบอยากแสดงให้เห็น ประการที่สี่เชื่อมโยงวิวฉากหลังกับฉากหน้าที่กําหนดขึ้นในสวน (Teiji Itoh : 1980) จะเห็นว่า
โดยทั่วไปแล้วสวนหนึ่งๆที่ทําหน้าที่เป็นที่ว่างด้านหน้านั้นจะลงไปใช้งานได้ เดินชมต้นไม้ได้ สวนด้านหน้าที่กล่าวถึงนี้โดยทั่วไปจึง
ไม่ใช่สวนที่เป็นที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ เท่ากับว่าการหยิบยืมทัศนียภาพที่เกี่ยวข้องกับที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบไม่ใช่ประโยชน์ข้อหลักๆ
หากแต่ประโยชน์หลักๆของที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบคือการไหลแทรกซึมของที่ว่าง แต่ในทางกลับกันการไหลแทรกซึมของที่ว่างก็
สามารถเกิดได้ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ การไหลแทรกซึมของที่ว่างมีทิศทางเป็นไปตามการลดระดับพื้นรวมไปถึง
ปริมาตรใต้พื้นที่หลังคา
จากการพยายามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบในงานสถาปัตยกรรมอื่นๆ นั้นพบว่าไม่มีการ
กล่าวถึงที่ว่างชื่อนี้อย่างเป็นทางการใดๆ นอกเหนือจาก Yoshinobu Ashihara ซึ่งพูดถึงลานสวนหินวัดเรียวอันจิไว้ว่าลานสวน
หินทําให้ผู้คนที่ต่างเข้าไปเยี่ยมชมได้เข้าสมาธิผ่านการพิจารณาก้อนหินต่างๆ บนลานสวนหินนั้น แต่ก็ยังมีงานสถาปัตยกรรมที่
อ้ า งถึ ง ที่ ว่ า งประเภทนี้ อ ยู่ และมี ที่ ว่ า งสื่ อ กลางอั น มี ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ ที่ ว่ า งกึ่ ง บวกกึ่ ง ลบ แต่ ก็ มี อ งค์ ป ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมที่มีการหักล้างประเด็นบ้างประการ จึงเห็นควรนํามาพิจารณาร่วมด้วยคือสระน้ําของบ้าน Water/Glass โดย
Kengo Kuma
ที่ตั้งของโครงการนั้นอยู่บนเนินเขาติดกับทะเลในเมืองอาตามิจังหวะชิซูโอกะ ที่ชั้นบนของอาคารมีห้องกระจกใสรูป
วงรีที่ลอยอยู่บนผืนน้ําที่เป็นสระลึกเพียง 15 ซม. แต่ถูกปูด้วยกระเบื้องสีโทนมืด ปลายขอบสระที่ค่อยๆ ลาดเอียงเฉียงขึ้นจนเกิด
เป็นเส้นบางๆ ของขอบสระ ด้วยวัสดุและความลึกสระนี้ ทําให้สีของน้ําในสระมีความใกล้เคียงกับสีน้ําทะเลเบื้องล่าง Kengo
Kuma กล่าวถึงสระนี้ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระเบียงของบ้านญี่ปุ่นโบราณในฐานะที่มันเป็นตัวกลางระหว่างที่ว่างภายในภายนอก เปรียบได้กับระเบียงทางเดินแต่เป็นระเบียงที่ทําขึ้นจากน้ํา ที่ว่างภายในนั้นเป็นตัวแทนของมนุษย์และวิวทะเลไกลสุดตา
เป็นตัวแทนของโลก โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือในการตริตรอง (Meditating Device) ( Kengo Kuma : 2013)

ภาพ 11 ห้องโถงรูปวงรีในบ้าน Water/Glass House โดย Kengo Kuma
ที่มา : Water/Glass Kengo Kuma, accessed July 25, 2017, available from http://www.idesignarch.com/wpcontent/uploads/Kengo-Kuma-Water-Glass-House_1.jpg
จากทฤษฏีเกี่ยวกับที่ว่างเบื้องต้นเราสามารถบอกได้ว่าที่ว่างภายในห้องกระจกคือที่ว่างเชิงบวก ที่ว่างภายนอกที่อยู่
นอกเหนือสระน้ําไปคือที่ว่างเชิงลบที่เป็นทะเลไกลสุดตา และที่ว่างตรงกลางที่เป็นสระน้ํานี้เองมีลักษณะสอดคล้องกับที่ว่างกึ่ง
บวกกึ่งลบเพราะมันไม่ได้รองรับการใช้งานใดๆ เป็นเพียงที่ว่างสื่อกลางที่ดํารงอยู่ด้วยเจตจํานงและมีขอบเขต
เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบระหว่างสระน้ําของ Water/Glass
House กับลานสวนหินวัดเรียวอันจิแล้วจะเห็นว่าขอบพื้นสระน้ําของ Water/Glass House นั้นทําหน้าที่สร้างทั้งขอบเขตและ
เป็นทั้งกรอบ (Frame) ที่เลือกให้ผู้ใช้งานเห็นวิวเพียงบางส่วนและ บดบังบางส่วนออก ผู้ออกแบบต้องการให้ความเป็นกรอบและ
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ระนาบพื้นหลอมรวมกัน ทําให้ที่ว่างที่เกิดขึ้นมีลักษณะไหลเท (Flowing) ออกไปยังทะเลเบื้องล่างเนื่องจากไม่มีกําแพงสูงใดๆ ที่
ปลายขอบสระ ริมขอบของมันเป็นเพียงเส้นบางๆที่แบ่งความเป็นที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบกับที่ว่างเชิงลบ ในบางวันที่อากาศขมุกขมัว
เส้นแบ่งบางๆนี้ อาจหายไป มันอาจลดความเป็นที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบและหลอมรวมกลืนกินเป็นภาพลวงตาที่สร้างความต่อเนื่อง
อย่างไร้รอยต่อว่าห้องกระจกนี้กําลังลอยอยู่บนทะเลที่มองเห็นไปได้ไกลสุดตา หากวิวไม่ใช่ทะเลแล้วขอบบางๆ ของสระน้ํานี้ย่อม
ไม่มีผลกระทบที่ทรงพลังขนาดนี้ แม้ระดับระหว่างพื้นผิวน้ําบนสระกับพื้นในห้องกระจกจะแตกต่างกันเล็กน้อย การเลื่อนไหลของ
ที่ว่างยังเกิดขึ้นได้โดยจําเป็นต้องมีการควบคุม เช่น ลานสวนหินวัดเรียวอันจิ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหนึ่งที่แตกต่างกัน
คือกําแพงสูง แต่ยังคงมีความต้องการสร้างกรอบ และคัดกรองการมองเห็นบางประการเช่นกัน นอกจากนั้นที่ว่างบริเวณสระน้ํานี้
ยังอยู่ใต้ระนาบเหนือศีรษะ กล่าวได้ว่าสระน้ําหรือระเบียงน้ํานี้เป็นที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบที่มีลักษณะเป็นที่ว่างกึ่งภายนอกอยู่ด้วยซึ่ง
แตกต่างจากลานสวนหินวัดเรียวอันจิที่เป็นที่ว่างภายนอก

สระนํ ้า

ห้ องกระจก

สระนํ ้า

ภาพ 12 รูปตัดห้องโถงรูปวงรีในบ้าน Water/Glass House
แม้ จ ะมี ข้ อ แตกต่ า งระหว่ า งที่ ว่ า งเชิ ง บวกหรื อ พื้ น ที่ ใต้ ห ลั ง คาของทั้ ง ศาลาวั ด เรี ย วอั น จิ แ ละห้ อ งกระจกของ
Water/Glass House เกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ใช้สอยภายในและวัสดุ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันคือการเกิดเลื่อนไหลของที่ว่างซึ่ง
เป็นผล จากการลดระดับความเข้มข้นของขอบเขตที่ว่างนั้นเอง ไม่ว่าจะด้วยการเลือกใช้บานเลื่อนขนาดใหญ่หรือการใช้กระจก ที่
ว่างภายในที่เกิดขึ้นจะสามารถขยับขยายออกไปสู่ภายนอกได้ ทั้งนี้การเลื่อนไหลของที่ว่างทั้งในกรณีของ Water/Glass House
หรือศาลาวัดเรียวอันจิจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากผนังของศาลาหน้าลานสวนหินที่วัดเรียวอันจิหรือ Water/Glass House
นั้นกลายเป็นกําแพงทึบ
นอกเหนือไปจากการคํานึงตัวสถาปัตยกรรมที่เอื้ออํานวยให้เกิดการเลื่อนไหลของที่ว่างแล้วการพิจารณาที่ว่างเชิง
ลบรอบๆ ก็มีความสําคัญ จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมหรือที่ว่างเชิงลบที่เปลี่ยนไปจากแนวต้นไม้เป็นทะเลนั้นก็ควรเป็นประเด็นใน
การนํามาคิดเพื่อเปลี่ยนระดับความเข้มข้นขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบจนเกิดความ
เหมาะสมได้ ทั้งลานสวนหินและสระน้ํานี้ถูกรายล้อมไปด้วยบริบทที่สวยงาม นอกจากสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเอื้อต่อการเลื่อน
ไหลของที่ว่างนั้นเงื่อนไขที่สําคัญสําหรับการเกิดที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบจึงเป็นประเด็นเรื่องการพิจารณาถึงที่ว่างเชิงลบรอบๆ นี้เอง
แน่นอนว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมีที่ว่างเชิงลบที่ดี และที่ว่างเชิงลบที่ไม่ดี การเลือกและกําหนดว่าอะไรเป็นที่ว่างเชิงลบที่ดี
หรือไม่ดีจะช่วยทําให้เราสามารถกําหนดผังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริบทที่แตกต่างกันออกไปก็ย่อมมีความเหมาะสม
ต่อการตอบสนองในการออกแบบที่ต่างกันออกไป ที่ว่างเชิงลบที่ต่างกันออกไปก็อาจทําให้การเลื่อนไหลของที่ว่างต่างกันออกไป
ได้
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อภิปรายสรุป
จากทั้งการศึกษาถึงแนวคิดของทั้ง Yoshinobu Ashihara และ Kengo Kuma ทําให้เห็ น ว่าสถาปัตยกรรมนั้น เป็น
เหมือนดั่งอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เชื่อมมนุษย์เข้ากับโลกและสภาพแวดล้อม โดยหัวใจสําคัญในการเชื่อมโยงนี้คือ ”ที่ว่าง” การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานในสถาปัตยกรรมใด ๆ กับสภาพแวดล้อมหรือบริบทรอบ ๆ ที่ตั้งยังคงจําเป็นที่จะต้องลดความ
เข้มข้นของขอบเขตของที่ว่างทางสถาปัตยกรรมลง ไม่ว่าจะด้วยการใช้วัสดุโปรงใส หรือการใช้ระบบก่อสร้างที่เอื้อให้เกิดช่องเปิด
ที่มีข นาดใหญ่ พ อ สิ่งที่จําเป็น ที่ จะต้องเกิดขึ้น ต่อมาคือการเลื่อนไหลของที่ว่าง เกิดเป็ นความรู้สึกของการครอบครองที่ ว่าง
(Sense of Space) ด้วยความที่ที่ว่างเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยให้มนุษย์นั้นรู้จักตนเองและตระหนักในความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งรอบตัว
(ต้นข้าว ปาณินท์ : 2553) สถาปัตยกรรมใด ๆ ที่เอื้อให้เกิดการตระหนักถึงความสัมพันธ์นั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นสถาปัตยกรรม
ที่มีคุณค่า สร้างและหล่อหลอมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานในสถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อมและบริบทโดยรอบ การ
เชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจึงมีมิติมากไปกว่าการเห็นด้วยตา และนี้คือคุณค่าของที่ว่างกึ่งบวกกึ่งลบ
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บทสรุป
กระเบื้องหลังคาดินเผาชุมชนด่านเกวียน มีความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์เนื่องจากวัสดุที่นํามาใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติในท้องถิ่น กล่าวคือ เมื่อเผากระเบื้องหลังคาแล้วผิวของกระเบื้องจะมีเคลือบในตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้สีที่มีความเฉพาะไม่
เหมือนพื้ น ที่อื่นๆ คือ สีเลือดปลาไหล ปัจจุบั นการประกอบกิจการผลิตกระเบื้ องหลังคาดิน เผาในพื้น ที่ ชุม ชนด่านเกวียนมีเพี ยง
ผู้ประกอบการเจ้าเดียวที่ยังผลิตอยู่เนื่องจากการกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อน ใช้ระยะเวลาในการผลิตยาวนานประมาณ 6
เดือน และต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูงในการผลิตร่วมด้วยจึงทําให้ภูมิปัญญาในการผลิตกระเบื้องหลังคาในพื้นที่เริ่มเลือนหายไป
บทความนี้จึงนําเสนอองค์ความรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาชุมชนด่านเกวียน โดยการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญากระเบื้องดินเผาที่มีอยู่ในท้องถิ่นอันหลักแหลมของบรรพบุรุษชุมชนด่านเกวียน
ตั้งแต่รูปแบบกระเบื้องหลังคาดินเผาจนถึงเทคนิคการกระบวนการผลิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่และการศึกษาต่อไป
คําสําคัญ: องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระเบื้องหลังคาดินเผา ด่านเกวียน

SUMMARY
Clay roof tiles in Dan Kwian community are unique, because the raw materials used in the production are
all natural and locally sourced. When the roof tile is burned, the surface of the tile is coated in the product,
creating unique ‘blood eel’ colour. Currently, the production of clay roof tiles in Dan Kwian community has
only one operator left. This is mainly due to the complex production process, which lasts about 6 months. So
the wisdom & knowledge of producing roof tiles in the area is beginning to disappear. This article introduces the
local knowledge of clay roof tiles and interviews the locals, the wisdom elite. This is a collection of knowledgefrom forms of the products to the process technology, for dissemination and educational use.
Keywords: Knowledge, Local Wisdom, Clay Roof Tiles, Dan Kwian

บทนํา
กระเบื้องดินเผาเป็นภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมุงหลังคาที่เป็นดังฉนวนกันความร้อนธรรมชาติ สามารถลดความ
ร้อนหลังคาที่จะเข้ามาในบ้าน ทนต่อสภาพอากาศ ในอดีตกระเบื้องหลังคาดินเผาจะนิยมใช้มุงหลังคาศาสนสถาน อาคารบ้านเรือน
ของผู้มีฐานันดรศักดิ์และผู้มีฐานะดี เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องทําขึ้นไม่ใช่หาได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ซึ่งกระเบื้องที่ใช้ในสมัยก่อนส่วนใหญ่
เป็นกระเบื้องดินเผาที่ทําจากดินเหนียว นํามาปั้นหรือใส่พิมพ์กดให้เป็นแผ่นแบน ตากแดด และเผาจนเนื้อแกร่ง (ผุสดี, 2542)
ชุมชนด่านเกวียน ตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย เป็นแหล่งชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํามูล กล่าว
กันว่าชนกลุ่มแรกที่มีการทําเครื่องปั้นดินเผาคือ พวกข่า พวกเร่ร่อน (คล้ายผีตองเหลือง) ซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ข้างวัดด่านเกวียน เป็น
กลุ่มที่นําเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือน เช่น โอ่ง อ่าง ครก ไหปลาร้า การปั้นจะมีในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยว และทํา
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เป็นงานอดิเรก (วชิรญาและดลฤทัย, 2556) กระเบื้องดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งวัสดุที่นํามาผลิตได้มาจาก
ธรรมชาติในท้องถิ่น ทวี กองศรีมาและศิริพร พูลสุวรรณ (2544) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระเบื้องหลังคาดิน
เผาในพื้นที่ชุมชนด่านเกวียน พบว่า ดินในพื้นที่ด่านเกวียนเป็นดินที่มีคุณลักษณะดี เมื่อปั้นแล้วนํามาเผาจะได้สีแดง เรียกว่า สีเลือด
ปลาไหล เหตุที่ดินมีสีแดงเป็นเพราะว่ามีอ๊อกไซด์ของโลหะผสมอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นสนิมของเหล็กก็ได้ เมื่อเผาแล้วจึงกลายเป็นเคลือบ
ในตัวต่างจากดินเหนียวในพื้นที่อื่น สีผิวของกระเบื้องจะเป็นสีเหล็กแวววาว เมื่อใช้นิ้วดีดจะมีเสียงใสกังวานคล้ายเสียงเคาะโลหะ ซึ่ง
ดินดังกล่าวมากับสายน้ํามูลที่ไหลผ่านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เมื่อน้ําหลากจะเอ่อท่วมท้น ชะดินเหนียวเนื้อละเอียดมาตกตะกอนใน
ท้องนา เมื่อเสร็จจากการทํานาชาวบ้านจะลอกหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างออก จากนั้นจึงขุดดินเหนียวข้างใต้น้ําไปทําเครื่องปั้นดินเผาเป็น
ภาชนะใช้สอย (จิตติมา, 2545)
ปัจจุบันการผลิตกระเบื้องดินเผาในพื้นที่ชุมชนด่านเกวียนลดน้อยลงมีเพียงบางผู้ประกอบที่ยังคงผลิตอยู่ เนื่องจากการผลิต
กระเบื้องดินเผามีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูงในการผลิตร่วมด้วย เช่น การใช้เครื่องจักรนวด
ดิน การใช้เครื่องอัด กระเบื้ อง เป็น ต้น อีกทั้ งต้อ งทํ าการผลิต จํานวนมากถึงจะมีรายได้ เพราะราคาสิน ค้าในท้ องตลาดมี ราคาต่ํ า
ชาวบ้านในชุมชนด่านเกวียนจึงหันมานิยมผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทของใช้เพื่อการประดับตกแต่งอาคารสถานที่และความเป็น
เอกลักษณ์ ของดินด่านเกวียนกลายเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่สนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภค (วชิรญาและดลฤทัย, 2556) ซึ่งใช้
จํานวนคนในการผลิตน้อยกระบวนการและวิธีไม่ซับซ้อน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตกระเบื้องดินเผาจึงเริ่มเลือนรางลงไป กระเบื้อง
ดินเผาด่านเกวียนไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญางานช่างฝีมือที่ทํารายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่นํา
ชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

ประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผา
จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ นายธนัตศร รังสีแสนโบราณ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559ปราชญ์กระเบื้องหลังคาดินเผาชุมชนด่าน
เกวียน ตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผา มาเป็น
ระยะเวลา 13 ปี โดยเริ่มจากครอบครัวประกอบกิจการกระเบื้องหลังคาดินเผาจากภาคกลางสืบทอดต่อกันมา 30 ปีแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
จะผลิตกระเบื้องหลังคาในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาและชลบุรี ในการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาจะมีกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงแต่
สิ่งที่แตกต่างกันคือ ดิน ซึ่งเป็น วัสดุดิบที่ สําคัญ จะมีความจําเพาะในท้ องถิ่นแรกเริ่มการผลิตกระเบื้องดินเผาของชุม ชนมีม าเป็ น
เวลานานแล้ว ไม่มีบันทึกว่าเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ในปัจจุบันการผลิตกระเบื้องดินเผาในพื้นที่ชุมชนด่านเกวียนลดน้อยลงเนื่องจากการผลิต
ต้องใช้แรงงานคน กระบวนการผลิตซับซ้อนและใช้เวลายาวนานกว่าจะได้ผลิตภัณ ฑ์ ชาวบ้านจึงหันไปผลิตเครื่องปั้นดิน เผาที่ใช้
แรงงานน้อยสามารถผลิตได้จํานวนมากและทําได้เองในครัวเรือน ไม่จําเป็นต้องใช้เตาเผาที่มีความเฉพาะและขนาดใหญ่เหมือนการ
ผลิตกระเบื้ องดิน เผา สําหรับการจําหน่ ายกระเบื้องดิน เผานั้น ยังคงเป็ นที่ นิยม ในกลุ่ม งานอาคารที่ ต้องการใช้วัสดุอาคารพื้ น ถิ่น
กระเบื้องหลังคาดินเผา ไม่ว่าจะเป็น วัด รีสอร์ท และโรงแรมบางแห่ง การขนส่งกระเบื้องดินเผานั้นผู้ผลิตจะบรรทุกกระเบื้องดินเผา
ด้วยรถหกล้อหรือสิบล้อคร่าวละมากๆ เนื่องจากในการขนส่งกระเบื้องดินเผานั้น เมื่อไปถึงยังพื้นที่จะมีการแตกหักเสียหายจํานวนมาก
ในการขนส่งแต่ละครั้งจึงต้องเผื่อผลิตภัณฑ์ที่เสียหายและชํารุดด้วย

รูปแบบกระเบื้องดินเผาชุมชนด่านเกวียน
รูปแบบกระเบื้องดินเผาชุมชนด่านเกวียนในปัจจุบันนายธนัตศร รังสีแสนโบราณ เล่าว่า รูปแบบของการผลิตกระเบื้องหลังคา
ดินเผาในพื้นที่ชุมชนด่านเกวียนได้ 5 ชนิดโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กระเบื้องสุโขทัย ลักษณะรูปร่างแผ่นคล้ายใบโพธิ์ มีขนาดกระเบื้องคือ 18.5x31 เซนติเมตร โดยมีระยะระแนงที่เหมาะสม
คือ 13 เซนติเมตร
2.กระเบื้องสุโขทัยแบบเคลือบ มีลักษณะรูปร่าง ขนาด ระยะระแนงเหมือนกระเบื้องสุโขทัยมีความแตกต่างคือมีการเคลือบ
ผิวหน้าจนเกิดความมันวาวซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดเนื่องจากมีความสวยงาม ทําความสะอาดง่าย
3.กระเบื้องเกล็ดปลา ลักษณะรูปร่างแผ่นคล้ายไม้มุงหลังคาแป้นเกล็ด มีขนาดกระเบื้องคือ 14x25 เซนติเมตร ระยะ
ระแนงที่เหมาะสมคือ 12.5 เซนติเมตร
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4.กระเบื้องปลายแหลม ลักษณะรูปร่างแผ่นคล้ายลายข้าวหลามตัด มีขนาดกระเบื้องคือ 13x24 เซนติเมตร ระยะระแนงที่
เหมาะสมคือ 12.5 เซนติเมตร
5.กระเบื้องหม่อมลักษณะรูปร่างแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในภาคเหนือเรียกกระเบื้องชนิดนี้ว่ากระเบื้องดินขอ มีขนาด
กระเบื้องคือ 13x22 เซนติเมตร ระยะระแนงที่เหมาะสมคือ 10 เซนติเมตร
ตารางที่ 1 แสดงสรุปรูปแบบกระเบื้องดินเผาชุมชนด่านเกวียน
ชนิดกระเบื้อง

รูปแบบ

ขนาดกระเบื้อง
กว้างXยาว (ซ.ม.)

ลักษณะรูปร่าง

ระยะ
ระแนง
(ซ.ม.)

กระเบื้องสุโขทัย

18.5x31

รูปร่างแผ่นคล้าย ใบโพธิ์

13

กระเบื้องสุโขทัยแบบ
เคลือบ

18.5x31

รูปร่างแผ่นคล้าย ใบโพธิ์ เคลือบสี
แดง

13

กระเบื้องเกล็ดปลา

14x25

รูปร่างแผ่นคล้ายไม้มงุ หลังคา
แป้นเกล็ด

12.5

กระเบื้องปลายแหลม

13x24

รูปร่างแผ่นคล้ายลายข้าวหลาม
ตัด

12.5

กระเบื้องหม่อม

13x22

รูปร่างแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

10

ที่มา : มาริสา หิรัญตียะกุล. 2560
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กรรมวิธีการผลิตกระเบื้องดินเผาชุมชนด่านเกวียน
กระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาชุมชนด่านเกวียน มีขั้นตอนและความสําคัญในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ จะต้องอาศัยความประณีตพิถีพิถัน และรอบคอบในทุกขั้นตอน จะต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลง บันทึกผลและต้องแก้ปัญหา
อย่างรวดเร็ว ในระหว่างการเผาจะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญในการเผาที่สามารถสังเกตเนื้อผิวของกระเบื้องว่าไฟในขณะเผาแรงเกินไปต้อง
เติมเชื้อเพลิงหรือไม่ หากระหว่างการเผาเกิดความเสียหายในการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาในครั้งนั้น จะต้องทําการผลิตใหม่ทั้งหมด
ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานจากเดิมขึ้นไปอีก ซึ่งในแต่ละครั้งของการผลิตกระเบื้องดินเผา 1 จะได้กระเบื้องดินเผาประมาณ 40,000 แผ่น
โดยวัตถุดิบที่สําคัญ คือ ดินที่ใช้ปั้นเครื่องดินเผาด่านเกวียนจะนํามาจาก บริเวณทุ่งด่านเกวียน และทุ่งดินมูลหลง เนื้อดินจะละเอียด
ชาวบ้านเรียกว่า ดินขาว ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อให้ดินปั้นง่ายและเมื่อผึ่งและเผาจะแตกไม่มาก ฟืนที่นํามาเป็นเชื้อเพลิง จะเป็นไม้
ยางพาราเนื่องจากจะให้ไฟในการเผาที่แรงซึ่งกระบวนการในการผลิตมี 8 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้

ภาพ 1 แสดงเชื้อเพลิงไม้ยางพาราสําหรับเผากระเบื้อง
1. การเตรียมดินเหนียว ก่อนจะปั้นดินต้องมีการเตรียมดินก่อน เมื่อได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพตามความต้องการ เหมาะสม
สําหรับการผลิตกระเบื้องดินเผาแล้ว ผู้ผลิตจะทําการหมักกับน้ําสะอาดใช้พลาสติกคลุมดินไว้เป็นเวลา 2 วันเพื่อไม่ให้ดินแห้งเร็ว ใน
การหมักดินเหนียวยิ่งใช้ระยะเวลาในการหมักนานยิ่งทําให้เกลือที่อยู่ในเนื้อดินละลายออกมา ซึ่งเกลือที่มีอยู่ในเนื้อดินมีส่วนทําให้เมื่อ
เผากระเบื้องจนสุกแล้วผิวของกระเบื้องจะเป็นคราบขาวการแช่น้ําสะอาดจะทําให้ดินย่อยสลายเล็กลง ไม่มีฟองอากาศในเนื้อดิน

ภาพ 2 แสดงกระบวนการหมักและเตรียมดิน
2. การรีดดิน การขึ้นรูปผ่านเครื่องรีดดินเมื่อดินแดงและน้ําสะอาดผสมกันหมักจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเพื่อให้ได้ดินเหนียว มี
รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าผู้ผลิตจะนําดินเหนียวเข้าเครื่องโม่หรือเครื่องรีดดิน ซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องรีด รีดอัดดินเหนียวออกมา สําหรับ
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นําไปเข้าเครื่องอัดแม่พิมพ์รูปทรงกระเบื้องต่างๆ ซึ่งเครื่องรีดดินนี้จะสามารถดูดอากาศออกจากเนื้อดิน เพื่อให้ดินที่ผ่านจากการรีด
เป็นแผ่นไม่มีฟองอากาศเหลืออยู่ในเนื้อดิน

ภาพ 3 แสดงการขึ้นรูปผ่านเครื่องรีดดิน
3. การผึ่งหมาดรอการอัด หลังจากทําการผึ่งดินที่รีดไว้ 1วัน ทดสอบความเหมาะสมของเนื้อดินด้วยการกด ซึ่งต้องอาศัยความ
ชํานาญของผู้ผลิต ในช่วงฤดูฝนจะต้องทําการผึ่งดินนานกว่าปกติ เนื่องจากมีปริมาณความชื้นมาก ซึ่งระยะเวลาในการผึ่งดินจะขึ้นอยู่
กับสภาพของความชื้นในอากาศ แสงแดด และลม โดยผู้ผลิตจะผึ่งแผ่นดินที่มีรูปร่างคล้ายกระเบื้องเป็นแถวๆ ตามจํานวนที่ต้องการ
ผลิตโดยมีอุปกรณ์ขนย้ายแผ่นกระเบื้องเรียกว่า แผ่นไม้ ซึ่งใช้สําหรับขนย้ายแผ่นกระเบื้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผิดรูป

ภาพ 4 แสดงการผึ่งดินหลังจากผ่านกระบวนการรีดดินมาแล้ว

ภาพ 5 ภูมิปัญญาแผ่นไม้ ซึ่งใช้สําหรับขนย้ายแผ่นกระเบื้อง
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4. การอัดขึ้นรูปกระเบื้องหลังคาดินเผา จะใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกในการขึ้นรูปซึ่งจะมีแรงอัดประมาณ 40-80 ตัน ขึ้นอยู่กับชนิด
ของกระเบื้องที่ทําการผลิตและขนาดของกระเบื้อง ระหว่างการทําจะใช้น้ํามันพืชและน้ํามันดีเซลช่วยไม่ใช้ติดแท่นพิมพ์ ซึ่งเดิมการขึ้น
รูปกระเบื้องเมื่อสมัยก่อนจะเป็นการใช้เครื่องเหวี่ยงโดยใช้แรงคน หรือใช้วิธีกดบนเบ้าแม่พิมพ์ โดยใช้ขี้เถ้าแกลบโรยเบ้าแม่พิมพ์ และ
ใช้เท้าเหยียบทุกด้านของเบ้าแม่พิมพ์หลายๆครั้งจนได้รูปกระเบื้องที่ต้องการ แต่ปัจจุบันมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องอัดแม่พิมพ์ขึ้นซึ่ง
สะดวกสบายแต่มีราคาค่อนข้างสูง

ภาพ 6 แสดงการขึ้นรูปกระเบื้องหลังคาดินเผา
5. การตกแต่ งผิ วกระเบื้ อง เมื่ อ ได้ แ ผ่ น กระเบื้ อ งแล้ ว ผู้ ผลิ ต จะทํ าการตกแต่ งขอบกระเบื้ อ งดิ น เผาให้ สวยงาม เพื่ อให้ ได้
กระเบื้องที่ได้ขนาดมาตรฐาน เนื่องจากกระเบื้องจะแข็งตัวแล้วจะคตงอ จึงต้องตกแต่งเก็บรายละเอียดจนเรียบร้อย หลังจากนั้นนํามา
ผึ่งอีกรอบราว 20 วัน ให้แข็งตัวแล้วเก็บขอบกระเบื้องอีกครั้ง

ภาพ 7 แสดงการเก็บขอบกระเบื้องหลังคาดินเผา
6. การผึ่งแห้ง กระเบื้องหลังคาที่ได้จะต้องทําการผึ่งให้แห้งประมาณ 4 วัน จนกว่ากระเบื้องที่ได้จะกลายเป็นสีขาว ในการผึ่งนั้น

จะต้องอาศัยความชํานาญในการสังเกตว่ากระเบื้องแห้งสนิทหรือยัง
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ภาพ 8 แสดงผึ่งกระเบื้องดินเผาอีกครั้งเพื่อไล่ความชื้น
7. การเผากระเบื้อง ก่อนทําการเผากระเบื้องในทุกครั้งจะต้องทําการเตรียมเผา โดยการทําความสะอาดเศษกระเบื้องที่แตก
หรือกระเบื้องที่ชํารุดในการเผาครั้งก่อนรวมทั้ง ทําการซ่อมแซมเตาเผากระเบื้องเพื่อให้ไม่มีความเสียหายต่อการเผาครั้งใหม่หลังจาก
นั้นนํากระเบื้องที่จะเผาทําการจัดเรียงกระเบื้องลงเตาเผา โดยจัดเรียงสลับกันไปมา เพื่อที่ตอนเผากระเบื้องจะได้สุกอย่างทั่วถึง ก่อน
การเผาจะต้องทําการอุ่นเตาเผากระเบื้อง โดยกระบวนการในการอุ่นเตาเผาใช้ระยะเวลา 3 วันกันกระเบื้องระเบิด แล้วจะค่อยๆเร่งไฟ
ซึ่งกระบวนการเผากระเบื้ องนี้จะใช้ระยะเวลาการเผา 45 วัน โดยประมาณในการเผากระเบื้ องแต่ ละครั้งจะสามารถบรรจุแผ่ น
กระเบื้องเข้าเตาเผาได้ทั้งหมดประมาณ 40,000 แผ่น ผู้ผลิตจะจัดเรียงแผ่นกระเบื้องให้เป็นระเบียบและซ้อนเป็นชั้นจนเต็มเตาเผา
ระหว่างการเผาจะเฝ้าดูการเผาไหม้และเติมเชื้อเพลิงทุก 30 นาที ต้องเผาด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่อง เตาเผากระเบื้องจะมีปากปล่อง
เป็นช่องขนาดประมาณ 30x50 เซนติเมตร เพื่อสังเกตการเผาไหม้ของกระเบื้องเมื่อได้กระเบื้องดินเผาที่เหมาะสมแล้วผู้ผลิตจะสังเกต
ที่ควันไฟ ปล่องไฟและแสงสว่างภายในเตา ถ้ากระเบื้องสุกดีควันไฟจะมีสีแดง ปากปล่องจะเหลืองและแสงภายในเตาจะสว่างจ้า ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญมากต้องใช้ผู้ชํานาญการ

ภาพ 9 แสดงการจัดเรียงกระเบื้องสลับกันไปมา เพื่อให้กระเบื้องสุกอย่างทั่วถึง
8. การเผาเคลือบ หลังจากผ่านกระบวนการเผากระเบื้องแล้ว จะปล่อยกระเบื้องที่เผาในเตาเผา 7 วัน เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง
และปล่อยให้กระเบื้องคงรูปอีก 7 วัน จึงจะสามารถนําไปใช้งานได้ ส่วนกระเบื้องดินเผาที่ต้องการในรูปแบบเคลือบ ผู้ผลิตจะนําไป
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ทาสี แล้วอบสีและทําการอบอีกประมาณ 30 ชั่วโมง หลังจากนั้นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงและปล่อยกระเบื้องที่เผาแล้วให้เย็นอีก 1 วัน จึงจะ
ได้กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบเคลือบ

สรุป
ปัจจุบันนี้การผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาในชุมชนด่านเกวียนลดน้อยลง เหลือช่างกระเบื้องอยู่เพียงคนเดียวที่ยังคงผลิต โดยให้
ความเห็นว่าสาเหตุที่ไม่ค่อยมีคนทํากระเบื้องหลังคาดินเผาแล้วเพราะลงทุนสูงใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน อีกทั้งการเผากระเบื้องนั้น
ต้องใช้เตาเผาที่มีขนาดใหญ่มีความเฉพาะ ต่างจากการเผาเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป และปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงมี
ผลิตภัณฑ์วัสดุมุงหลังคาที่มีความทันสมัยคล้ายคลึงกับกระเบื้องดินเผา กระบวนการในการติดตั้งและขนส่งสินค้าสะดวกกว่า ความ
นิยมจึงลดลงไป ที่ยังคงผลิตอยู่เพราะยังมีผู้นิยมบางส่วนที่ยังคงต้องการรูปแบบหลังคายังคงเอกลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
อาทิเช่น วัด หรือ รีสอร์ทบางแห่งอีกทั้งเยาวชนรุ่นหลังไม่ค่อยให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ในการ
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องหลังคาดินเผาชุมชนด่านเกวียนนั้นควรมีการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมช่วยเหลือโดยการถ่ายทอดและปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดไปยังรุ่นปัจจุบันไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์ให้
เห็นถึงประโยชน์ของกระเบื้องดินเผานั้นเป็นฉนวนกันความร้อนธรรมชาติ ลดความร้อนหลังคาที่จะเข้ามาในบ้าน รวมทั้งเปิดการสอน
ให้กับผู้ที่สนใจ ถึงการทํากระเบื้องดินเผาของชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย
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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
จากผู้ทรงคุณวุฒกิ ่อน 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
เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล หรือหลัก การบางอย่า งที่จ ะนํา ไปสู่ค วามก้าวหน้า ทางวิช าการ หรือการนํา วิช าการมาประยุ ก ต์ใช้ ให้เกิ 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 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความ:อยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
14
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไว้ใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ใน
ระหว่างดําเนินการ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.7 บทคั ด ย่ อ (abstract) 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
- ชื่อเรื่อง
1.ส่วนนํา
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ/สังกัด (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 ( 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
ผู้ เ ขี ย นบทความควรตรวจสอบถึ ง ความถู ก ต้อ งของการอ้ า งอิง เอกสาร เพื่อ ป้ องกั น ความล่ า ช้ า ในการตี พิม พ์ บ ทความ
เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้อง รูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
2.9.1 การอ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : นิรัช สุดสังข์. (2548). การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
จิรวัฒน์ พิระสันต์,ศุภเดช หิมะมาน และลินดา อินทราลักษณ์. (2544). ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดห้วยแก้ว
อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก.พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2545).วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย รวม
บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปี 2545 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.2 การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (หน้า เลขที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : สิริมาส เฮงรัศมี. (2548). ภูมิปัญญาชาวบ้าน:ทรรศนะใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(บรรณาธิการ). ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม่: รวมบทความจาก
การประชุมทางวิชาการประจําปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน้า 237-251). กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.3 การอ้างอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.
ตัวอย่าง : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และกรธิชา อุ่นไพร. (2553). การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบทําความเย็นแบบ
ธรรมชาติของบ้านพักอาศัยในสภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 1-17.
Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2011). Environmentally Friendly Architecture Design studio: A
Studio Based Case study. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 8(1), 97-108.

2.9.4 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญาปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง : ดนัย เรียบสกุล. (2556). การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทย สําหรับการนําเสนอระดับ
นานาชาติ ศป.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
2.9.5 การอ้างอิงจากสื่อออนไลน์
2.9.5.1.บทความออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่โดยตรง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประเภทใด
รูปแบบ: ผู้แต่ง (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่อยู่ไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: จิรวัฒน์ พิระสันต์ และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหาชนก: ความงดงามแห่งวรรณกรรม
สยาม ความงดงามแห่งน้ําพระราชหฤทัย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก
http://www.nu.ac.th/article/chanok.html
American Psychological Association.(September15,1995). APA public policy
actionalert:Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25,1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
2.9.5.2. บทความในสื่อออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์
(URL)
ตัวอย่าง: พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.(ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน
2549, จากhttp://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/
Robinson, P. (January 2055). Aptitude and second language acquisition. Annual review of
applied linguistics. Retrieved September 14, 2006, from
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778
2.9.5.3.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ในกรณีลงรายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรูปแบบรายการ ดังนี้
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่
อยู่ของไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.355308 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. สืบค้น
เมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm
Mae Fah Luang University. (n.d.) Chapter 7 : storage. 1405102 Introduction to postharvest
technology. Retrieved March 26, 2007, from
http://elearning.mfu.ac.th/mflu/1405102/lesson.htm

สามารถขอหลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความวิชาการ ที่งานวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือดูข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ www.arch.nu.ac.th/ajnu และสามารถลงทะเบียนและส่งบทความมาได้ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/index
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