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55155315:  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คําสําคัญ: ทองเหลืองกับไหม/ หัตถกรรมหล่อทองเหลือง/ บ้านปะอาว 
 ปรารถนา จิระชัยอารีย์: โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม บ้านปะอาว 
จังหวัดอุบลราชธานี. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ.  142 หน้า. 
  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี 2) 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหมโดยต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ดําเนินการวิจัยโดย 1) การวิจัยเชิงสํารวจ และ2) การวิจัยจาก
กรณี ใช้เครื่องมือการวิจัย คือ 1) การสังเกต และบันทึกผลการสังเกต 2) การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้างช่างหล่อทองเหลือง และช่างทอผ้าไหมบ้านปะอาว รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบสอบถาม
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อความสนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และ4) การทดลอง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี
วิเคราะห์เน้ือหา และโดยใช้สถิติบรรยาย 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว พบว่า 1) กรรมวิธีการหล่อด้ังเดิมแบบขี้ผึ้งหาย ลวดลาย และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุ เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในหัตถกรรมหล่อทองเหลือง และลักษณะเฉพาะลวดลายของผา้
ไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหัตถกรรมทอผ้าไหมของบ้านปะอาว 2) หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้าน
ปะอาวมีศักยภาพในตัวเองสูงสามารถพัฒนาได้ เน่ืองจากมีความเป็นเอกลักษณ์แบบด้ังเดิม ความเป็น
งานฝีมือ มีเร่ืองราวความเป็นมาอันน่าสนใจ และมีคุณค่าเชิงนิเวศ สอดคล้องกันกระแสนิยมและความ
สนใจของผู้บริโภคปัจจุบัน 3) มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
โดยวิธีการปะติดผ้าไหมเข้ากับช้ินงานทองเหลืองเป็นวิธีการที่เหมาะสม และ4) ความต้องการการ
ออกแบบของตลาด ต้องการผลิตภัณฑ์ทองเหลืองในกลุ่มเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้าน โดยให้
ความสําคัญกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิดสําคัญ คือ การ
ผสานไหมเข้ากับทองเหลืองโดยวิธีการปะติดอย่างเป็นแบบแผนของลวดลายสัมพันธ์ที่ได้จาก
เอกลักษณ์ลวดลายของหัตถกรรมผ้าไหม และหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว เป็นรูปแบบที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมร่วมสมัยได้ โดยใช้กรรมวิธีการผลิต ทักษะงานฝีมือ และเอกลักษณ์
ของลวดลายที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น ความบันดาลใจและแนวความคิดการออกแบบ คือ 
“ใบบัว” ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีจํานวน 5 ชุด ประกอบด้วย 1) ชุดกานํ้าชา 2) เชิงเทียน
3) แจกัน 4) กระด่ิงลม และ5) โคมไฟชุดติดผนัง ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม โดยไหมทีใ่ช้ 
ได้จากผ้าไหมหัวกี่ และเศษเหลือใช้จากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน นํามาผสานกับชิ้นงาน
ทองเหลืองโดยวิธีการปะติดลงในร่องลายบนพ้ืนผิวทองเหลืองที่ทําเตรียมไว้แล้ว สามารถถอดเปลี่ยน
ให้มีสีสัน และลวดลายต่างๆ ของผ้าไหมท่ีนํามาใช้ ได้ตามความชอบ หรือตามกระแสนิยม 
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 The main objectives of this thesis were; 1) to study the guidelines for 
development and design the brass with silk products that based on local wisdom of 
Baan Pa-Ao, Ubonratchathani, 2) to design the brass with silk products that advanced 
in local wisdom of Baan Pa-Ao and 3) to evaluate the prototype products. The 
research methodology consisted of; 1) survey research and 2) the study of the case. 
The instruments used in the study were; 1) to observe and record observations, 2) 
semi-structured interviews with brass casters, silk weavers, including the community 
product experts, 3) the questionaires to ask about the product interest factors and 4) 
experimentation. The content analysis and the percentage, mean, and standard 
deviation were the parameters used for statistical analysis. 
 After the study of guidelines to develop and design the bass with silk 
products, the results of the study were as follows: 1) The traditional lost-wax 
casting process, patterns and material application for the brass crafts and also the 
specific patterns of silk for the silk weaving crafts those were the local wisdom of 
Baan Pa-Ao. 2) The Baan Pa-Ao brass casting craft has the potential to develop higher 
itself, due to the traditional identity, the handicraft value, the interesting background 
story and Eco value that correlated with the trend of the customer at present. 3) It is 
possible to develop brass with silk products designed by attaching the silk into the 
brass works that is the appropriate technique. 4)The bass product design reguirements 
of the makets are furniture and home furnishings that focus on the form of the 
purchasing decisions. 
 Based on the key concept of making brass with silk products designed, the 
merging silk with brass by attaching into unique patterns of silk weaving crafts and 
Baan Pa-Ao brass crafts which can serve the demand of contemporary as the 
production, the craft skills, and uniqueness of the local traditional pattern. The 
inspiration and the design concept is “lotus leaf”, the product design have 5 sets 
which are consist of 1) Teapot with teacups 2) Candlesticks 3) Vases 4) Wind chimes 
and 5) Lamp series, wall mountable. All of these products are made of brass with silk 
as a loomhead silk and the residuals from processing products in the community 
combined with brass by attaching into the pattern. They can be changed and 
removed for making more colorful or the trends including what the color that the 
customer like.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ สนับสนุน และความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ท่าน ผู้วิจัยจึงขอแสดงความขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ผู้คอยผลักดัน ช้ีแนะแนวทาง และสนับสนุนเสมอมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ ที่ฝึกหัด
วิชาแก่ศิษย์ผู้อ่อนหัด, อาจารย์ ดร.ชลฤทธ์ิ  เหลืองจินดา ผู้แนะนําแง่มุมที่ต่างออกไปจนเกิดเป็นความ
สร้างสรรค์, ตลอดจนอาจารย์ในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกท่าน อดทนเค้ียวกรํา พรํ่าสอน ให้
คําปรึกษา อันเป็นคุณอนันต์แก่ศิษย์ผู้ด้อยด้วยปัญญา 
 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา ที่สละเวลา และให้เกียรติมาเป็น
กรรมการสอบวิทยาพนธ์ 
 ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนสิทธ์ิ จันทะรี สําหรับคําปรึกษา และข้อเสนอแนะ ที่
เป็นประโยชน์กับการวิจัยอย่างมาก 
 ขอบพระคุณ พ่ีพนมไพร สายบัว ผู้ที่คอยให้คําปรึกษา กรุณาด้วยความเมตตาเสมอมา 
 ขอบพระคุณ อาจารย์ทวีศักด์ิ สาสงเคราะห์ ผู้ที่คอยให้คําปรึกษา แนะนําแนวทาง และ
การแก้ปัญหาต่างๆ  
 ขอขอบคุณ คุณรุจิรา วงศ์สามารถ (ร้านระหว่างทาง) ที่สละเวลา และเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีใน
การเก็บข้อมูล 
 ขอขอบคุณ กลุ่มช่างหล่อทองเหลือง (ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว) 
และกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านปะอาว สําหรับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือ ตลอด
กระบวนการวิจัย 
 ขอขอบคุณ วิศวกรใจดี พ่ีวัชรินทร์ เติมเจิม ที่ให้คําปรึกษา สละเวลา และแรงกายแรงใจ
ดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 ขอขอบคุณ ผู้เขียนหนังสือทุกเล่ม สําหรับความรู้ประเทืองปัญญา 
 เพ่ือนร่วมอุดมการณ์ผู้เหน่ือยยากร่วมกันมา เก่ง คงยศ อินทุยศ, บี เพรชราพร ศรีนอก,  
ปอ ศศิกาญจน์ นารถโคษา, เอิร์ท ปณิธิ อารีย์สง่ากุล, ไผ่ ธนกร นิรันดร์นุต ขอบคุณสําหรับการ
แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น และแรงใจที่มีให้กันเสมอมา, จ๊อย ญาณิน มัทธุรศ ผู้ห่วงใยช่วยเหลือ
ในส่วนของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และดําเนินการเรื่องบทความ และพู่กัน ศิรัมภา จุลนวล ที่คอย
ช่วยเหลือจัดหาวัสดุ สละแรงกายในการทําแบบจําลอง พร้อมกับความห่วงใย และกําลังใจ 
 ขอบคุณ นุ๊ก สิรินทิพย์ บุญทับ สําหรับความช่วยเหลือในการพิมพ์เน้ือหา และกําลังใจ 
 ขอบคุณ หนูหยวน ธนพร พบลาภ ที่คอยเป็นธุระดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม และ
ติดต่อประสานงาน 
 ขอขอบคุณบุคคลสําคัญที่คอยห่วงใย ดูแลช่วยเหลือ มีส่วนช่วยคิดช่วยทําในทุกๆ ขั้นตอน 
ด้วยความใส่ใจ คุณอนุวัฒน์ เติมเจิม พ่ีด๊วด 
 ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณ พิกเลท ปลาบู่ สําหรับความห่วงใย กําลังใจ และการสนับสนุน 
รวมท้ังขอบใจแตงดอง ส้มผัก ข้าวปุ้น และครอบครัวสําหรับความรัก  
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