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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 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
 บ้านปะอาว เป็นชุมชนเก่าแก่มีมาแต่แรกก่อต้ังเมืองอุบลราชธานี อายุกว่า 230 ปี 
ชาวบ้านปะอาวดั้งเดิมเป็นลาวแท้ สืบเช้ือสายมาจากชาวเมืองเวียงจันทร์ที่อพยพมาต้ังถิ่นฐานพร้อม
ทั้งก่อต้ังเมืองอุบลราชธานี มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่เรียบง่ายมีเอกลักษณ์และภาพลักษณ์เป็นของ
ตนเอง ปัจจุบันบ้านปะอาวเป็นชุมชนที่มีช่ือเสียงด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการคัดเลือกจากสภา
การศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) เป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้อีกด้วย (กาศุกร์, 2531: 30-34) 
 การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบ้านปะอาวคือ
ศิลปหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ซึ่งมีการสืบทอดมายาวนานหลายช่ัวอายุคน ถึงปัจจุบันนับได้เป็นรุ่น
ที่ 5 เครื่องทองเหลืองเร่ิมแรกเป็นการหล่อเพ่ือใช้ในครัวเรือน เช่น เต้าปูน กระดิ่ง หมากห่ิง เป็นต้น 
ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากทางราชการให้รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า “กลุ่มช่างหล่อทองเหลืองภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการหล่อทองเหลืองแบบโบราณบ้านปะอาว” โดยลวดลายบนเคร่ืองทองเหลืองยังคง
เป็นแบบโบราณที่สืบทอดต่อๆ กันมา และใช้กรรมวิธีการหล่อแบบโบราณที่เรียกว่า “การหล่อแบบ
ขี้ผึ้งหาย” จึงมีเพียงรูปทรงผลิตภัณฑ์เท่าน้ันที่มีการดัดแปลงให้ทันสมัยและเข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้น 
ซึ่งวิธีการหล่อทองเหลืองแบบโบราณนี้ได้ถูกพรรณนาไว้เป็นบทกวีอันไพเราะ โดยกวีรัตนโกสินทร์ 
เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ที่กล่าวถึงความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าจากโครงการเขียน
แผ่นดินทั่วเมืองไทยไว้ดังน้ี  
 
   “ตําดินป้ันเบ้าใส่เตาสุม  ฟืนรุมไฟโรมเข้าโหมเบ้า 
   ไม้ซากสุมกอเป็นตอเตา  ลมเป่าเริงเปลวขึ้นปลิวปลาม 
   แม่เตาหลอมต้ังกลางไฟเรือง   ทองเหลืองละลายทองก็นองหลาม 
   สูบไฟโหมไฟไล้ทองทาม    นํ้าทองเหลืองอร่ามเป็นนํ้าริน 
   รินทองรองรอลงบ่อเบ้า    ลูกแล้วลูกเล่าไม่สุดสิ้น 
   ต่อยเบ้าทองพร่างอยู่กลางดิน  สืบสานงานศิลป์สง่าทรง 
   ลงลายสลักลายจนพรายพริ้ง    ลายอ้ิงหมากหวายไพรระหง 
   ดินนํ้าลมไฟละลายลง     หลอมธาตุทระนงตํานานคน” 
 
        (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2533) 
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 อีกหน่ึงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินของบ้านปะอาวคือ การทอผ้าไหมซึ่งเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาวบ้านมาช้านานไม่แพ้เครื่องทองเหลืองเช่นกัน ผ้าไหมบ้านปะอาว มีจุดเด่นคือ 
ทอด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ และมีคุณภาพดี เอกลักษณ์คือเป็นผ้าไหมเหยียบที่ใช้ใส่ทํางานและ
เป็นเครื่องแต่งกายใช้ในโอกาสสําคัญ ปัจจุบันเป็นสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวของ
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

         
 
 

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหล่อทองเหลอืง และผ้าไหม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว 
 
 จากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปหัตถกรรมทั้งสองดังกล่าว ตลอดจนทรัพยากร
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรมของบ้านปะอาว แสดงให้เห็นศักยภาพของชุมชนในการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ชุมชนเองยังขาดองค์ความรู้และโอกาสท่ีจะพัฒนาด้วยตนเองอย่างทันการณ์ จึงควรได้มีการช่วยเหลือ
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภาควิชาการโดยเฉพาะด้านการออกแบบ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งสองน้ีมีทางเลือกให้กับความต้องการของสังคมร่วมสมัยมากขึ้น อันสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและหลากหลายในปัจจุบัน ในขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินบ้านปะอาว และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปหัตถกรรมอันมีคุณค่าทั้งสองน้ีไว้มิ
ให้สูญหายไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับ
ไหม บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านปะอาว 

 2. เพ่ือออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย โดยต่อ
ยอดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านปะอาว 

 3. เพ่ือประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
 1.  การศึกษาวิจัย 
  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการออกแบบ ทั้ง
ข้อมูลจากปฐมภูมิ และทุติยภูมิ มีขอบเขตดังน้ี 
  1.1 ด้านเนื้อหา ได้แก่ ข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านรูปแบบและกรรมวิธีการทําหัตถกรรม
เคร่ืองทองเหลือง และหัตถกรรมผ้าไหมบ้านปะอาว ปัญหาและข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์เดิม แนวโน้ม
กระแสความนิยมด้านศิลปะ ความสนใจและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองของตลาด 
แนวคิดด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางนโยบายของรัฐ  
  1.2 ระยะเวลาการวิจัย 1 ปีการศึกษา 
  1.3 สถานที่ทําการวิจัย ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. การออกแบบ  
      ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทองเหลืองกับไหม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนบ้านปะอาว ด้วยเทคนิควิธีแบบด้ังเดิม โดยออกแบบจากการศึกษา  วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เทคนิควิธีการผลิต รูปแบบ ลวดลาย สี 
องค์ประกอบจําเพาะ และข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์เดิมเพ่ือใช้กําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ โดย
จะทําการออกแบบ และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 5 ชุด  
 3.  การประเมินผลิตภัณฑ์ 
  เป็นการประเมินผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหมโดยกลุ่มช่างหัตถกรรม
หล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี และผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  1.1 ประชากร ประกอบด้วย 
     1.1.1 ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และไหม ในจังหวัดอุบลราชธานี 
   1.1.2 ผู้จําหน่าย ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในจังหวัดอุบลราชธานี 
     1.1.3 ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในจังหวัดอุบลราชธานี 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
           1.2.1 ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และไหม ในศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อ
ทองเหลืองบ้านปะอาว และกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม ตําบลปะอาว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
   1.2.2 ผู้จําหน่าย ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในศูนย์จําหน่ายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น 
ตําบลปะอาว, งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP, OTOP CENTER อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
และร้านค้าของฝาก ของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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   1.2.3 ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
จํานวน 100 คน    
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    2.1 การสังเกต โดยใช้การสังเกตทางตรง ทั้งแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม บันทกึ
การสังเกตรูปแบบ ลักษณะ กรรมวิธีการผลิต การจําหน่าย การเลือกซื้อ และการใช้งาน 
  2.2 การสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงมี่โครงสร้างสัมภาษณ์ช่างทําเครื่อง
ทองเหลือง และช่างทอผ้าไหมชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการทําเคร่ืองทองเหลือง การ
ทอผ้าไหม กรรมวิธีการผลิต ลักษณะเฉพาะของวัสดุ และความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นรูปแบบอ่ืนๆ 
  2.3 แบบสอบถาม เพ่ือทราบปัจจัยที่อิทธิพลต่อความสนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของ
ผู้สนใจ 
  2.4 การทดลอง เพ่ือแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมต่อการผสานทองเหลืองกับไหมเข้า
ด้วยกันในผลิตภัณฑ์ โดยการจําลองต้นแบบขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ แล้วทําการ
ประเมินความเหมาะสมในมิติต่างๆ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสอบถาม  
           3.1.1 การสังเกตและบันทึกข้อมูลกระบวนการ และกรรมวิธีการทําหัตถกรรม
หล่อทองเหลือง และหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี 
   3.1.2 การสัมภาษณ์ ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ 
                   1.  กลุ่มช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อ
ทองเหลืองบ้านปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
       2. กลุ่มช่างหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้านตําบลปะอาว ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองทองเหลือง และไหมในจังหวัดอุบลราชธานี  
    3. ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
   เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์เอกสาร บทความ  หนังสือ 
ตํารา วารสาร สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเก่ียวกับคุณสมบัติของทองเหลือง และ
ไหม ศักยภาพในการพัฒนารูปแบบของเครื่องทองเหลืองและไหม กระบวนการ และกรรมวิธีการผลิต 
สถานภาพในปัจจุบันและรูปแบบที่เคยมีมาแล้ว ความนิยมในกระแสปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 
หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และความเข้ากันได้ของวัสดุทองเหลืองและไหมในมิติ
ต่างๆ  
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 “ภูมิปัญญา” หมายถึง แนวคิด วิธีการ รูปแบบ กระบวนการผลิต ศิลปหัตถกรรมที่
เกิดขึ้นโดยการสืบทอดของชาวบ้านปะอาว 
 “ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากทองเหลืองที่ใช้กรรมวิธีผลิตแบบ
ด้ังเดิมของชุมชนบ้านปะอาว 
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  “ไหม” คือ เส้นไหม และผ้าไหม โดยผลิตจากภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านปะอาว 
   “ขี้ผึ้งหาย” คือ กรรมวิธีการหล่อโลหะแบบโบราณโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นพิมพ์อยู่ระหว่าง
แม่พิมพ์สองช้ันเพ่ือเทวัสดุหล่อลงไปแทนที่ขี้ผึ้งซึ่งจะละลายเมื่อถูกความร้อนหรือเรียกว่าแทนที่ขี้ผึ้ง 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว 

 2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านปะอาว 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 
 
 การวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม
ที่อิงอยู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นการหล่อทองเหลืองแบบโบราณบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีในประเด็นที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว 
 แนวคิดเรื่องศิลปหัตถกรรม 
 แนวคิดด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 
 แนวทางนโยบายของรัฐ 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
หัตถกรรมหลอ่ทองเหลืองบา้นปะอาว 
 ประวัติความเป็นมา  
 บ้านปะอาวเป็นหมู่บ้านของตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
23 อุบลราชธานี-ยโสธร ประมาณ 17 กิโลเมตร มีฝีมือในด้านการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย
ทองเหลือง ซึ่งใช้กรรมวิธีผลิตแบบโบราณท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นวิธีการหล่อโลหะ
แบบที่เรียกว่า “ขี้ผึ้งหาย” (lost-wax casting process) หรือ “สูญข้ีผึ้ง” หรือ “ไล่ขี้ผึ้ง” ซึ่งเป็น
กรรมวิธีที่พบหลักฐานมาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น การหล่อสําริดที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี และที่ชุมชนก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธานีเอง และพบที่พ้ืนที่อ่ืนๆ อีกมากในบริเวณ
พ้ืนที่ราบสูงอีสาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 
 หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เกิดและอาศัยอยู่ที่
บ้านปะอาว กล่าวว่า มีมาต้ังแต่จําความได้แล้ว เมื่อเกิดมาก็เห็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทําเครื่อง
ทองเหลืองมาแล้วทั้งสิ้น เป็นความผูกพันและทํามาต้ังแต่เด็กๆ และต่างเช่ืองว่าคนสมัยก่อนที่มาต้ัง
บ้านปะอาวได้นําเอาวิทยาการด้านงานช่างหล่อโลหะมาด้วย อาจได้รับการถ่ายทอดมาจากชุมชน
หนองบัวลุ่มภู ซึ่งมีอาณาบริเวณใกล้กับชุมชนบ้างเชียง และสันนิษฐานว่า ชุมชนลาวที่อพยพข้ามมา
จากฝั่งเวียงจันทร์อาจมีวิทยาการด้านนี้มาก่อนเช่นกัน  (สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2553: 14) 
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 ทองเหลือง 
 ทองเหลือง เป็นโลหะผสม (alloy) ระหว่างทองแดงกับสังกะสีเป็นหลัก อัตราส่วนในการ
ผสมข้ึนกับความเหมาะสมในการใช้งาน ปริมาณของสังกะสีแปรเปลี่ยนไประหว่างร้อยละ 5-45 จะทํา
ให้ได้ทองเหลืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ ถ้าในส่วนผสมมีทองแดงมาก จะทํา
ให้โลหะผสมน้ันมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงขึ้น  เช่น ส่วนผสมของทองแดง ร้อยละ 70 สังกะสี ร้อย
ละ 30 จะได้ทองเหลืองที่มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1,080-1,130 องศาเซลเซียส เป็นต้น 
 ข้อแตกต่างของทองเหลืองกับสําริด คือ สําริดมีส่วนประกอบของทองแดงกับดีบุกเป็น
หลัก ส่วนทองเหลืองมีส่วนประกอบของทองแดงกับสังกะสีเป็นหลัก ทองเหลืองมีความต้านทานต่อ
การเกิดสนิมได้ดีพอสมควร จึงนิยมนํามาทําเป็นเคร่ืองประดับตกแต่งและของใช้ภายในบ้านเรือน ไม่
ว่าจะเป็นขันทองเหลือง พานทองเหลือง แจกันทองเหลือง หรือแม้แต่กระทะทองเหลือง เป็นต้น 
 คุณสมบัติทางกายภาพ คือ ผิวแวววาว มีความแข็งของผิวมาก ทนต่อแรงกระแทกได้ดี 
นอกจากน้ี จุดเด่น คือ เป็นวัสดุที่หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ อุณหภูมิในการหลอมเหลวไม่สูงมากนักซึ่งใช้
เทคโนโลยีระดับชาวบ้านทําได้ ทุกขั้นตอนการผลิตไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานทนทาน
และใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ส่วนจุดด้อย คือกระบวนการผลิตซับซ้อนและมีหลายข้ันตอน (ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556: 68-70) 
 ทองเหลืองที่นํามาใช้ในการทําเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานีน้ัน ไม่
จํากัดชนิดและอัตราส่วนของทองแดงและสังกะสี เพราะผลท่ีได้มีลักษณะผิวของวัสดุไม่แตกต่างกัน
และไม่จําเป็นต้องใช้คุณสมบัติขั้นสูงของทองเหลืองเท่าใดนัก ยกเว้นแต่เครื่องทองเหลืองที่นํามาใช้
ด้านเสียง เช่น กระด่ิง ขิก กระพรวน เป็นต้น ต้องมีส่วนผสมของทองแดงในปริมาณมากเป็นพิเศษ อีก
ทั้งยังผสมดีบุกด้วย โดยทองเหลืองที่ใช้เป็นวัตถุดิบจะได้จากการหมุนเวียน (recycle) วัสดุใช้แล้ว
จําพวกขัน ก๊อกนํ้า มือจับ กลอนประตู ฯลฯ หรือซื้อเศษทองเหลืองจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ทองเหลืองจากปลอกกระสุนปืน การทําเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาวจึงช่วยให้มีการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน 
 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบา้นปะอาว  
 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาว ปัจจุบันที่ได้ผลิตสืบทอดต่อๆ กันมาแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. ผลิตภัณฑ์รูปแบบด้ังเดิม เป็นผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นรูปแบบและลวดลายอย่างเดิมเช่น
ในอดีต มักทําเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาก คือ ชุดเช่ียนหมาก ประกอบด้วย 
ฐานรองพร้อมฝา 1 ชุด เต้าปูน 1 เต้า ตะบันหมาก 1 อัน ซองพลู 1 ซอง ผอบต่างขนาดกัน 2-3 อัน 
ชุดเช่ียนหมากน้ีปกติแล้วจะผลิตเป็น 3 ขนาด คือ ชุดขนาดเล็ก, กลาง และชุดขนาดใหญ่ นอกจากน้ี
ยังผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ขันนํ้าพานรอง ลูกกระพรวนหรือบักห่ิง หรือหมากห่ิง คนโทนํ้า กระด่ิง หัวไม้
เท้า เป็นต้น โดยเฉพาะลูกกระพรวนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากที่สุดและขายดีที่สุด และมีหลาย
ขนาด 
 2. ผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สั่งทําตามแบบหรือตามตัวอย่าง หรือเป็นวัตถุ
ขนาดใหญ่ เช่น ถาด กานํ้า ระฆัง พระพุทธรูปแจกัน ตุ๊กตา เชิงเทียน เป็นต้น 
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รูปแบบของลวดลาย ลวดลายที่พิมพ์บนช้ินงานที่เป็นลายด้ังเดิมมี 2 ลาย คือลายอิง
หมากหวาย หรือลายหมากหวาย และลายกลีบบัว อันเป็นลวดลายท่ีเลียนแบบความงามของธรรมชาติ
รอบตัว และมีลายประกอบอ่ืนๆ เป็นลายพ้ืนฐานอีก 4 ลาย คือ ลายฟันปลา ลายต้นสน ลายไข่ปลา 
และลายลูกกลิ้ง ซึ่งช่างนิยมแกะลายไว้บนเขาควายใช้เป็นแม่พิมพ์ประทับ ซึ่งเขาควายมีคุณสมบัติไม่
ติดกับขี้ผึ้ง ทําความสะอาดง่ายเพียงนําไปจุ่มนําข้ีผึ้งก็หลุดไปเอง และจากลายด้ังเดิม 2 ลายดังกล่าว
ข้างต้น ก็สามารถสร้างรูปแบบลายประทับได้หลากหลายรูปแบบ 
 นอกจากการประทับลายแล้ว ลายยังเกิดจากเส้นขี้ผึ้งที่พันรอบหุ่นที่คงลักษณะเป็นเส้น
อย่างเดิมไว้โดยไม่แต่งผิวให้เรียบ โดยเฉพาะลายของบักห่ิงหรือลูกกระพรวนที่นิยมทิ้งเป็นลายเส้นข้ีผึง
ไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์ (สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2553: 146-147) 
 กรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 เคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาวเป็นงานช่างซึ่งใช้กรรมวิธีการทําแบบโบราณ ซึ่งกรรมวิธีการ
หล่อทองเหลืองของบ้านปะอาว เรียกกันโดยทั่วไปว่า “การหล่อแบบขี้ผึ้งหาย” เครื่องมือเคร่ืองใช้
ต่างๆ หลายช้ินเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใช้เองของช่างอย่างเหมาะสมกับงาน ตัวอย่างเช่น กระบอกรีดข้ีผึ้ง 
อุปกรณ์ทําเองจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งสามารถรีดได้ขี้ผึ้งซึ่งมีความหนาเท่ากันทั้งเส้น ทําให้เครื่อง
ทองเหลืองมีความหนาสม่ําเสมอ เรียบร้อย การใช้ทางมะพร้าวเป็นไม้คีบแม่พิมพ์ร้อนแดงฉานออกจาก
เตาอันเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุใกล้ตัวในท้องถิ่น แท่นกลึงที่ ให้แรงคนชัก เหมาะแก่งานกลึง
รายละเอียดเพราะสามารถบังคับจังหวะและความเร็วของแท่นกลึงได้ เป็นต้น วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่หา
ได้ในท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินจอมปลวก มูลวัว แกลบ ชัน ขี้สูด ไม้ไผ่ ขี้ผึ้ง (ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นขี้ผึ้งเทียมซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก) ทองเหลืองและทองแดงส่วนใหญ่เป็นของใช้แล้ว สามารถ
หาได้ในละแวกท้องถิ่นเช่นกัน การผลิตหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวมีกรรมวิธีสังเขปดังน้ี 
 1. วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ประกอบด้วย  
  1.1 ดินเหนียว และดินโพนหรือดินจอมปลวก หาได้จากในพื้นที่ของหมู่บ้าน มี
ลักษณะเป็นดินที่ละเอียดมีขนาดเล็ก สม่ําเสมอกัน ซึ่งผ่านกระบวนการตามธรรมชาติของปลวก มี
คุณสมบัติเป็นดินร่วน และมีความเหนียวเมื่อผสมนํ้า เน้ือดินละเอียด ดินโพนเป็นส่วนผสมของดิน
หยาบ และดินละเอียดที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเคร่ืองทองเหลือง  
  1.2 มูลวัว ใช้ผสมดินจอมปลวก เสมือนเป็นกาวทําให้ดินเกาะตัวแน่นสามารถกลึงได้
โดยไม่แตก นอกจากน้ี มูลวัวยังทําให้ดินมีผิวเรียบและเน้ือดินมีความโปร่งไม่อัดแน่นจนเกินไป เมื่อเผา
ไฟก้อนดินสามารถขยายตัวได้ดี ทําให้หุ่นดินไม่แตกร้าวระหว่างการหล่อ และแกะออกง่ายเมื่อเผาไฟ
แล้วเน่ืองจากมีความร่วนซุย ใช้ได้ทั้งมูลวัวสด และมูลวัวแห้ง แต่ไม่นิยมใช้มูลควายเน่ืองจากหยาบและ
กลิ่นเหม็นรุนแรงกว่า 
  1.3 แกลบ เป็นตัวช่วยลดการหดตัวและป้องกันการแตกร้าวของดินเหนียวเมื่อนําไป
เผา ใช้เป็นส่วนผสมของดินเหนียวเพ่ือทําเบ้าหลอมทอง เตาหลอมทอง เตาสุมหุ่น และดินพอกหุ่น
ช้ันนอก ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามการใช้งาน ได้แก่ เบ้าหลอมทอง ใช้อัตราส่วนผสมดิน 1 ส่วน ต่อ
แกลบ 1 ส่วน สําหรับเตาหลอมทอง เตาสุมหุ่น และดินพอกหุ่นช้ันนอก ใช้อัตราส่วนผสมดิน 2 ส่วน 
ต่อแกลบ 1 ส่วน (ธนสิทธ์ิ จันทะรี, 2537: 23) 
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  1.4 มอนน้อย เป็นอุปกรณ์ใช้กลึงแต่งพิมพ์จากภูมิปัญญาแบบโบราณ ประกอบด้วย
ช้ินส่วนต่างๆ ดังน้ี 
  1.5 โฮงเสี่ยน หรือ โฮงกลึง มีรูปร่างลักษณะเป็นไม้โค้ง คล้ายกับของล้อเกวียน มี
ความยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร เวลาใช้วางต้ังเอาส่วนโค้งนอกขึ้นด้านบน มี 1 คู่ 
  1.6 ไม้เหยียบ ทําจากไม้เน้ือแข็งเหลาให้กลม ทําปลายเป็นสี่เหลี่ยมหัวท้ายใช้สําหรับ
ยึดโฮงเสี่ยน 2 ช้ินให้ติดกัน และเวลากลึงใช้เท้าเหยียบไว้ไม่ให้โฮงเสี่ยนขยับไปมา 
  1.7 ไม้มอน ทําจากไม้เน้ือแข็งเหลาให้กลม ขนาดเท่าน้ิวก้อย เป็นแกนเพลากลึง
ปลายหัวท้ายมีลักษณะกลมสวมเข้ากับโฮงเสี่ยนที่เจาะรูไว้ขนาดพอดีทั้งสองข้าง ทําให้ไม้มอนสามารถ
หมุนได้รอบตัวเมื่อถูกชักด้วยเชือกเพ่ือทําการตกแต่ง  
  1.8 เหล็กเสี่ยน หรือ เหล็กกลึง ทําด้วยเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมปลายเรียวแบนคล้าย
สิ่ว ใช้สําหรับกลึงแต่งพิมพ์ดินและพิมพ์ขี้ผึ้ง ให้ได้รูปทรงที่ต้องการ 
  1.9 ไม้เหยียบละเอียด ทําจากไม้ไผ่ใช้สําหรับขัดผิวพิมพ์ให้เนียน  
  1.10 เชือกดึง ใช้พันเข้ากับไม้มอน 2-3 รอบ จับปลายเชือกทั้งสองด้านดึงชักกลับไป
มาให้ไม้มอนหมุนสําหรับกลึงแต่งหุ่นดิน หรือหุ่นขี้ผึ้งให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ  
  1.11 บ้ังเดียก หรือบ้ังเผิ่ง เป็นกระบอกรีดข้ีผึ้งคล้ายกระบอกสูบ ทําด้วยกระบอกไม้
ไผ่กลวง ด้านหน่ึงเป็นข้อ โดยเก็บแขนงที่ติดมากับข้อไผ่ไว้ด้วยเพ่ือใช้เป็นมือจับในตัว เจาะรูตรงข้อไผ่
ตามขนาดที่ต้องการ อาจประยุกต์ใส่ท่อโลหะขนาดพอดีกันไว้ภายในกระบอกไม่ไผ่เพ่ือความทนทาน มี
ก้านอัดเป็นไม้กลึงกลมยาวขนาดพอดีกับกระบอกไม้ไผ่หรือท่อโลหะข้างต้น ปลายอีกข้างหน่ึงทําเป็น
เท้าไว้ยันกับตัว เมื่อใช้งานนําขี้ผึ้งไปรนไฟให้น่ิมแล้วป้ันเป็นก้อนยาวๆ ขนาดพอสามารถใส่ในกระบอก
ไม้ไผ่ได้ และนําไปรนความร้อนอีกครั้งเพ่ือให้ขี้ผึ้งนุ่มมากขึ้น นําก้านอัดใส่ที่รูกระบอกดันขี้ผึ้งให้ออกมา
ผ่านรูที่เจาะเอาไว้ จะได้ขี้ผึ้งออกมาเป็นเส้น ใช้กระด้งรองรับไว้ การเดียก หรือการรีดขี้ผึ้งน้ี ผู้รีดต้อง
รีดวนไปมาเป็นวงกลม เพ่ือลดการติดกันพันกันเมื่อขี้ผึ้งแข็งตัว ได้เส้นข้ีผึ้งที่จะนํามาพันรอบหุ่นหรือ
พิมพ์ดินที่ผ่านการกลึงมาแล้ว บ้ังเดียกมีหลายขนาดเพ่ือให้ได้เส้นขี้ผึ้งที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
  1.12 ลูกกลิ้งพิมพ์ และแท่นกดพิมพ์ลาย ใช้สําหรับทําลวดลาย โดยแบบลูกกลิ้ง
ลักษณะเป็นล้อเฟืองใช้กลิ้งตามแนวเส้นรอบวงของหุ่นข้ีผึ้ง ส่วนแบบแท่นกดพิมพ์ลายทําจากเขาควาย
แกะลาย ใช้สําหรับประทับสร้างลวดลายบนผิวของหุ่นขี้ผึ้ง 
  1.13 ขี้ผึ้ง ประกอบไปด้วย ขี้ผึ้ง ชัน และขี้สูด หรือขี้ผึ้งชันโรง นําชันและขี้สูดผสมใน
ขี้ผึ้งเพ่ือให้ขี้ผึ้งเหนียว ไม่เปราะสามารถป้ันขึ้นรูปและกลึงได้ง่าย  
  1.14 อุปกรณ์ต้มหลอมขี้ผึ้ง โดยทั่วไปใช้กระทะ หรือภาชนะอ่ืนๆ แทนได้ ใช้เตาถ่าน
และไม้พายคนส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากัน  
  1.15 เตาหลอมทอง และเตาสุมหุ่น ทําด้วยดินผสมแกลบ อัตราส่วนดิน 2 ส่วน ต่อ
แกลบ 1 ส่วน เพ่ือให้ดินสามารถขยายตัวได้ดี และสามารถทนความร้อนได้สูง เตาหลอมทองใช้เพ่ือให้
ความร้อนร่วมกับเบ้าหลอมทอง ส่วนเตาสุมหุ่นใช้เพ่ือให้ความร้อนหรือเผาแม่พิมพ์ดิน และละลายข้ีผึ้ง
ออกจากแม่พิมพ์ก่อนการเทหล่อทองเหลือง 
  1.16 เบ้าหลอมทอง ใช้บรรจุก้อนหรือเศษโลหะที่จะหลอมเป็นทองเหลือง โดยวาง
ลงในเตาหลอมทองและให้ความร้อนจนโลหะหลอมเหลว ทําด้วยดินผสมแกลบ อัตราส่วนดิน 1 ส่วน 



 10

ต่อแกลบ 1 ส่วน เพ่ือให้ดินสามารถขยายตัวได้ดี และสามารถทนความร้อนได้สูงมากย่ิงขึ้น ป้ันเป็น
ลักษณะถังทรงกระบอกมีก้นโค้งมน เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร หนา 2.5 
เซนติเมตร เบ้าหลอมทอง 1 เบ้าบรรจุทองเหลืองได้ประมาณ 15 กิโลกรัม  
 2. ขั้นตอนการหล่อทองเหลือง ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 การเตรียม แบ่งเป็น 2 ลักษณะตามการใช้งาน ได้แก่ 
   2.1.1 ดินละเอียด คือดินเน้ือละเอียดมีความเหนียวพอประมาณ ใช้ทําแม่พิมพ์
ช้ันในที่เรียกว่า “แกนทราย” และแม่พิมพ์ช้ันนอก เป็นดินผสมระหว่างดินโพนหรือดินจอมปลวก กับ
มูลวัว โดยอัตราส่วนผสมดินโพน 2 ส่วน ต่อมูลวัว 1 ส่วน โดยนําดินโพนมาตําให้ละเอียดร่อนด้วย
ตะแกรงตาถี่เพ่ือแยกสิ่งเจือปนต่างๆ หมักนํ้าไว้ 1 คืน แล้วนํามาผสมกับมูลวัวสดตามอัตราส่วนข้างต้น
นวดจนเป็นเน้ือเดียวกัน 
   2.1.2 ดินหยาบ คือผสมระหว่างดินเหนียวกับแกลบ โดยอัตราส่วนผสม ดิน
เหนียว 2 ส่วน ต่อ แกลบ 1 ส่วน ใช้ทํางานที่ต้องการให้ทนความร้อนสูงได้ ได้แก่ เตาหลอมทอง เตา
สุมหุ่น และดินพอกแม่พิมพ์ช้ันนอก สําหรับเบ้าหลอมทองซึ่งต้อนทนความร้อนสูงมากเป็นพิเศษจะใช้
อัตราส่วนผสมดินเหนียว 1 ส่วน ต่อ แกลบ 1 ส่วนแทน การผสมทําได้โดยการนวดดินเหนียวกับนํ้า
แล้วเติมแกลบลงไปที่ละน้อย นวดคลุกเคล้าไปมาจนแกลบแทรกทั่วในเน้ือดินและเข้ากันดี 
  2.2 การทําแม่พิมพ์ช้ันใน หรือแกนทราย นําดินละเอียดที่เตรียมเสร็จแล้ว มาป้ันเป็น
หุ่นให้มีรูปร่างลักษณะตามท่ีต้องการ โดยเผื่อขนาดไว้ก่อนที่จะนําไปกลึง หรือเสี่ยน  
  2.3 ประกอบหุ่นเข้ากับไม้มอน โดยเสียบไม้มอนกลางหุ่นเพ่ือให้สามารถจับยึดกลึง
หรือเสี่ยนได้ และนําไปตากแดดให้แห้ง  
  2.4 เสี่ยนพิมพ์ หรือการเข้าหุ่น โดยนําแม่พิมพ์ช้ันใน หรือแกนทรายที่แห้งแล้วไป
ประกอบใส่โฮงเสี่ยน เพ่ือทําการเสี่ยนพิมพ์ กลึงให้ผิวเรียบได้รูปร่างที่สวยงามและขนาดตามท่ีต้องการ  
  2.5 เคียนข้ีผึ้ง หรือพันข้ีผึ้ง นําเส้นข้ีผึ้งมาพันรอบหุ่นที่ผ่านข้ันตอนการเสี่ยน โดย
เลือกขนาดของเส้นขี้ผึ้งให้เหมาะสมกับขนาดของหุ่นดิน ซึ่งขนาดของเส้นข้ีผึงหมายถึงความหนาของ
เน้ือทองเหลืองน้ันเอง การพันให้เริ่มพันจากจุดศูนย์กลางด้านก้นก่อนแล้วพันวนต่อเน่ืองไปจนทั่วหุ่น
ดิน โดยให้เส้นขี้ผึ้งชิดกันและแน่นกระชับกับหุ่นดิน แกนทรายที่พันข้ีผึ้งเสร็จแล้วเรียกว่า “หุ่นขี้ผึ้ง” 
  2.6  เสี่ยนขี้ผึ้ง หรือกลึงขี้ผึ้ง หรือภาษาอีสานเรียกว่า “เสี่ยนเผิ่ง” คือการนําหุ่นข้ีผึ้ง
มารนไฟให้นุ่ม ใช้มือบีบผิวให้เรียบและมีความหนาสม่ําเสมอ นําไปกลึงปรับผิวให้เรียบ และปรับขนาด
ตามแบบ หรือตามต้องการ  
  2.7  ทําลวดลายบนหุ่นขี้ผึ้ง โดยการใช้แท่งแม่พิมพ์กดประทับบนพ้ืนผิว หรือใช้
ลูกกลิ้งกลิ้งลายเป็นแนวเส้นรอบหุ่นขี้ผึ้งตามต้องการ  
  2.8 ติดเส้นชนวน เส้นชนวน คือ เส้นขี้ผึ้งที่เช่ือมระหว่างแม่แบบกับภายนอกแม่พิมพ์ 
เป็นเส้นทางหรือรูที่เมื่อเทน้ําทองเหลืองจะไหลเข้าไปในแม่พิมพ์ได้ มักใช้เส้นขี้ผึ้งขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5-7 มิลลิเมตร เอาปลายข้างหนึ่งลนไฟให้อ่อนตัว แล้วติดเข้ากับผิวขี้ผึ้งบริเวณที่เป็นขอบ
ปากของหุ้นขี้ผึ้ง ใช้น้ิวกดให้เช่ือมเป็นเน้ือเดียวกัน 
  2.9 โอบเพ็ด เป็นข้ันตอนใช้ดินละเอียด หรือดินโพนผสมมูลวัวโอบหรือพอกหุ้มหุ่น
ขี้ผึ้งที่ทําลวดลายและติดเส้นชนวนแล้ว เป็นขั้นตอนสําคัญที่จะเก็บรายละเอียดพ้ืนผิวและลวดลายด้าน
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นอกของหุ่นขี้ผึ้ง เพ่ือจะถ่ายทอดลงไปบนทองเหลือง วิธีการหุ้มต้องนวดดินให้มีความเหนียวเหมาะสม  
คลึงดินให้เป็นเส้นกลม มีขนาดและความยาวเหมาะสมกับหุ่นขี้ผึ้งที่จะหุ้ม เอาเส้นดินพันรอบส่วนที่
ใหญ่ที่สุดของหุ่นโดยรอบแล้วใช้น้ิวกดให้เส้นดินน้ันแผ่คลุมหุ่นขี้ผึ้งจนทั่วทั้งหมด ให้มีความหนาของดิน
โอบประมาณ 1 เซนติเมตรอย่างสมํ่าเสมอ และเหลือตรงเส้นชนวนไว้ให้โผล่ออกมา เสร็จแล้วนําไป
ตากให้แห้ง 
  2.10 การติดแซง หรือ ติดพวง คือการรวมเส้นชนวนของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก มา
รวมเข้าด้วยกัน เรียกว่า เบ้า  
  2.11 โอบเบ้า โดยการใช้ดินหยาบ หรือดินเหนียวผสมแกลบ โอบหรือหุ้มแม่พิมพ์
ช้ันนอกที่เป็นดินละเอียดอีกช้ันหน่ึง ให้มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งดินหยาบมีส่วนผสมของ
แกลบจึงทนต่อความร้อนสูงได้ดี รวมทั้งหุ้มเส้นชนวนและทํา “ปากจอก” มีลักษณะเป็นกรวยก้น
กระทะสําหรับเทนํ้าทองเหลืองได้สะดวก และทําส่วนล่างเป็นฐานแบนเพ่ือสามารถวางแม่พิมพ์ต้ังขึ้น
เพ่ือเทหล่อได้ 
  2.12 สุมเบ้า หรือสุมหุ่นแม่พิมพ์ดิน เป็นข้ันตอนการเผาเบ้าเพ่ือให้ขี้ผึ้งละลายออก 
โดยต้องวางควํ่าปากเบ้าลงเมื่อขี้ผึ้งละลายออกหมดจะเกิดช่องว่างเพ่ือให้เทน้ําทองเหลืองเข้าไปแทนที่ 
ซึ่งเป็นที่มาของช่ือวิธีการคือ “ขี้ผึ้งหาย” ใช้เวลาเผา 3-6 ช่ัวโมง หรือจนหุ่นดินสุกเป็นสีส้มแดงคล้าย
ถ่านไฟลุก 
  2.13 หลอมทองเหลือง คือการทําให้ทองเหลืองเปลี่ยนจากสถานะของแข็งกลายเป็น
สถานะของเหลวโดยใช้ความร้อนสูง ซึ่งทองเหลืองมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1,030-1,200 องศา
เซลเซียส สามารถผสมโลหะอ่ืนๆ ลงไปด้วยได้ ได้แก่อะลูมิเนียมเพ่ือให้นํ้าทองเหลืองไม่หนืด เหมาะกับ
การเทลงในแม่พิมพ์ดิน การหลอมทองเหลืองจะทําไปพร้อมกับการสุมเบ้า เพราะเป็นข้ันตอนที่ต่อ
เนืองกันทันที โดยการหลอมจะนําทองเหลืองใส่ลงในเบ้าหลอม ซึ่งต้ังอยู่ในเตาหลอมลักษณะเป็นเตา
ขุดลงในดิน ให้ความร้อนจากถ่านโดยสูบหรือเป่าลมเพ่ิมออกซิเจนเร่งให้ความร้อนเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง จนถึงจุดหลอมเหลว ทองเหลืองจะหลวมเป็นเน้ือเดียวกันและมีสีเหลืองสดใส 
  2.14  เทนํ้าทองเหลือง หรือ “การเททอง” เป็นข้ันตอนการเทหล่อ โดยนําแม่พิมพ์ที่
ผ่านการสุมเบ้าแล้ว นําออกจากเตาสุมหุ่น โดยใช้ทางมะพร้าวที่เตรียมไว้ทําเป็นไม้หนีบ หนีบแม่พิมพ์
ดินมาวางเรียงข้างเบ้าหลอม หงายปากจอกขึ้น นําน้ําทองเหลืองที่หลอมเหลวไว้แล้ว เทลงในเบ้าที่ปาก
จอกขณะที่เบ้ามีอุณหภูมิสูง เพ่ือง่ายต่อการไหลของนํ้าโลหะได้เต็มทั่วแบบ เสร็จแล้วรอให้นํ้า
ทองเหลืองแข็งตัว และแม่พิมพ์เย็นตัว 
  2.15  แกะพิมพ์ เมื่อทองเหลืองแข็งตัว และแม่พิมพ์เย็นตัวลงบ้างแล้ว ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 5 นาทีหลังเททอง ก็สามารถกะเทาะหรือทุบแม่พิมพ์ดินช้ันนอกให้แตกออก มองเห็นช้ินงาน
ทองเหลืองเพ่ือตรวจดูความสมบูรณ์ของช้ินงาน จากน้ันรอจนช้ินงานเย็นตัวลงจนสามารถสัมผัสได้ จึง 
นํามาเคาะเอาแม่พิมพ์ดินช้ันในออก จากน้ันนําไปทําความสะอาดและตกแต่งความเรียบร้อย 
  2.16 การเสี่ยน หรือกลึงตกแต่ง เป็นการกลึงทําความสะอาดช้ินงาน และตกแต่ง
ร่องรอยความไม่เรียบร้อยหรือ “ตามด” โดยใช้เครื่องมือกลึง เหล็กเสี่ยน และตะไบแต่งขัดผิวให้เรียบ 
และขัดเงาให้แวววาวสวยงาม จนได้ช้ินงานที่สมบูรณ์ (สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2553: 147-
156, ธนสิทธ์ิ จันทะรี, 2537: 42-49) 
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 เอกลักษณ์ และคุณค่าของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 คุณค่าของเคร่ืองทองเหลืองของบ้านปะอาวที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรงที่เรียบ
ง่าย สวยดิบ พ้องกับลักษณะของคนอีสานที่ซื่อและสมถะ ใช้ลวดลายเรขาคณิตซึ่งได้จากการตีความ
จากธรรมชาติแวดล้อมที่พบเห็น แทนที่จะประดับด้วยลายไทยอย่างแบบแผนวัฒนธรรมจากส่วนกลาง 
วัตถุดิบในการผลิตเป็นของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด โดยสามารถรักษากรรมวิธีการผลิตแบบโบราณไว้ได้
แทบทุกขั้นตอน จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกมี่ชุดเครื่องกินหมากจากบ้านปะอาวได้รับเลือกให้เข้าฉากใน
ภาพยนตร์เรื่อง “สุริโยทัย” และ “ตํานานสมเด็จพระนเรศวร” ซึ่งผู้กํากับพิถีพิถันมากเรื่องความ
สมจริงในรายละเอียด (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551: 65) 
 สําหรับกรรมวิธีการทําเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาวไม่ได้มีสูตรจําเพาะที่เขียนข้ึนเป็น
ตํารา เป็นแต่เพียงการสังเกตและจดจํากันต่อมารุ่นต่อรุ่นเท่าน้ัน และเมื่อเป็นเช่นน้ีการทดลองเพ่ือให้
ได้สิ่งที่ดีกว่าจึงเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนโบราณจนได้สิ่งที่เหมาะสม
ต่อการผลิต เป็นต้นว่าถ้าใช้ดินเหนียวเพียงอย่างเดียวจะกลึงและขึ้นรูปลําบาก แต่ถ้าผสมมูลวัวลงไป
ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ การกลึงก็จะทําได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ร่วนจนเกาะกันไม่ติด 
หรือการทําเบ้าหลอมช่ัวคราวจากดินแกลบ มูลวัว การผสมข้ีผึ้งเพ่ือข้ึนแบบตามต้องการ การแทนที่
ขี้ผึ้งด้วยทองเหลือง เหล่าน้ีเป็นภูมิปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดที่มีมาแต่โบราณ ซึ่ง
กรรมวิธีน้ีถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะตัวของการทําเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว คือวิธีการ
หล่อในแบบที่เรียกว่า “ขี้ผึ้งหาย” หรือการแทนที่ขี้ผึ้ง การหล่อแบบน้ีเป็นกระบวนการหล่อโลหะที่มี
มาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นกรรมวิธีแบบโบราณซึ่งนับวันจะหาได้ยากย่ิง เครื่องทองเหลืองบ้าน
ปะอาวจึงยังคงมีเสน่ห์ และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง ดังคํา
กล่าวว่า “เคร่ืองทองเหลืองดีต้องที่บ้านปะอาว” (นิภาพร ทับหุ่น, 2547: 56-68) 
 นอกจากกรรมวิธีแล้ว เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาวยังมีรูปทรงเรียบง่าย ลงตัว ตกแต่ง
ด้วยลวดลายเรขาคณิต ไม่ใช่ลายไทยอย่างภาคกลาง ที่เด่นมากคือลวดลายซึ่งเกิดจากเส้นข้ีผึ้งโดยตรง 
ถ้าเป็นของช้ินเล็กๆ อย่างกระพรวนช่างจะทิ้งให้เห็นลวดลายที่เกิดจากเส้นข้ีผึ้งไว้โดยไม่แต่งผิวให้เรียบ 
อวดให้เห็นความสวยงามจากโครงสร้างโดยตรง ด้วยกรรมวิธีการพันด้วยเส้นข้ีผึ้ง (Coiling Method) 
และการทิ้งลายเส้นขี้ผึ้งไว้ตามสุนทรียภาพอย่างดิบๆ เป็นหน่ึงในลักษณะเด่นของเคร่ืองทองเหลือง
บ้านปะอาว (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551: 65-69) 
 ด้วยความซับซ้อนของของกรรมวิธีการผลิต ผสานกับการทํางานที่ต้องอาศัยความอดทน 
และการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ทําให้วิชาการทําเคร่ืองทองเหลืองไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ย่ิงไป
กว่าน้ันลูกหลานช่างบางคนให้ความสนใจกับงานต่างพ้ืนที่มากกว่าการเรียนรู้งานดีๆ ที่สืบทอดกันมา
แต่โบราณ ดังน้ันช่างทําเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาวที่มีใจรักแท้จริงจึงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ราย ซึ่งเป็น
เร่ืองน่าห่วงว่าหากวันข้างหน้าไม่มีผู้สืบทอดการทําเคร่ืองทองเหลืองด้วยกรรมวิธีโบราณแบบน้ี การทํา
เคร่ืองทองเหลืองก็คงจะกลายเป็นอดีตไป 
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หัตถกรรมทอผ้าไหมบา้นปะอาว 
        ผ้าไหมเป็นที่รู้จักในประเทศไทยสืบย้อนไปถึงสมัยประวัติศาสตร์ยุดบ้านเชียงตามที่ได้มี
การขุดค้นศิลปวัตถุบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้หลายอย่างและในจํานวนน้ันมีกําไลท่ีมีเศษผ้าไหมติด
อยู่ด้วย ฉะน้ันจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจในการที่ชาวภาคอีสานรู้จักการทอผ้าไหมใช้สืบทอดกันมา
หลายช่ัวคน  ผ้าไหมแต่ละช้ินน้ันต้องใช้เวลาและความประณีต จัดเรียงเส้นไหมให้สม่ําเสมอคงที่ 
คุณภาพของผ้าไหมอยู่ที่เส้นไหม เส้นไหมที่เล็กละเอียดเป็นไหมท่ีคุณภาพสูง  ผ้าไหม ของชาวอีสาน มี
ข้อมูลทางวัฒนธรรมบ่งช้ีให้เห็นว่า ชาวอีสานมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และใช้ผ้าไหมกันมานานแล้ว 
การผลิตผ้าไหมของชาวอีสานผลิตเพ่ือการใช้สอยและมีบทบาททางสังคมด้วย เพราะข้ึนช่ือในด้าน
ความประณีต ละเอียด และงดงาม 
 ผ้าไหมถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้านปะอาวมาช้านาน เน่ืองจากเป็นผ้าทอ
พ้ืนบ้านที่มีการทอมาแต่โบราณ เสื้อผ้าไหมของบ้านปะอาวมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง 
โดยเฉพาะผ้าไหมเหยียบ ใช้ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายในโอกาสต่างๆ และใส่ทํางานได้ ที่สําคัญคือผ้า
ไหมมัดหมี่ซึ่งมีความสวยงามประณีตด้วยสีสัน ลวดลาย และสัมผัสอันงดงามทําให้ผ้าไหมมัดหมี่ เป็น
ผ้าผืนที่มีมูลค่าที่สูงตามคุณค่าไปด้วย  อีกทั้งสมบัติของผ้าไหมมัดหมี่ที่มีความละมุนจึงเหมาะแก่การ
ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าอันเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็นเคร่ืองนุ่งห่มเท่าน้ัน แต่ยังเป็น
ผืนผ้าแห่งวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานีอีกด้วย (คณะทํางานจังหวัดอุบลราชธานี, 2549) 
 กรรมวิธีการผลิตผ้าไหม 
 การทอผ้าไหมแต่ละช้ินน้ันต้องดําเนินการด้วยกันหลายขั้นตอนตามลําดับคือ 
 1. การสาวไหม    นํารังไหมมาต้มเพ่ือสาวให้เป็นเส้นไหม 
  2. ไจไหม นําเส้นไหมท่ีสาวแล้วมาทําเป็นไจ หรือเปีย เส้นไหมท่ีได้จะมีสีเหลือง เรียกว่า
ไหมดิบ และมีเส้นแข็ง 
   3.  การฟอกไหม   นําไหมดิบไปฟอกให้น่ิม และเป็นสีขาว โดยใช้กาบ หรือใบกล้วย งวง
ตาล หรือฟัก มาฝานให้บาง ตากแดดให้แห้ง แล้วสุมไฟเผาจนมอดเป็นขี้เถ้า นําเถ้าไปแช่นํ้าทิ้งไว้ให้
นอนก้น รินเอานํ้า นําไหมแช่ลงในนํ้าที่เป็นด่าง โดยทุบเส้นไหมให้อ่อนตัวเพ่ือให้ซึมน้ําได้ง่าย แช่จน
ไหมน่ิมและขาว นําไปตากแดดให้แห้ง จากน้ันนําไปตีเกลียวเพ่ือควบเส้นไหม 
  4. ย้อม   นําเส้นไหมไปย้อมสี อาจต้องย้อมซ้ําหลายคร้ังแล้วแต่สี 
  5. กรอ   เมื่อย้อมเสร็จแล้วตัดเชือกที่มัดออก นําเส้นไหมมากรอใส่หลอด 
   6. เส้นไหมยืน เป็นความยาวของผืนผ้า นํามากรอเข้าหลอด หวี และเข้าฟืมนํามาข้ึนก่ี
หรือ “หูก” 
 7. ทอ กรอเส้นพุ่งใส่หลอดและเข้ากระสวย ใช้มือในการพุ่งกระสวยโดยตรงแทนการใช้
วิธีกระตุก  
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ลักษณะเฉพาะลวดลาย 
ผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดอุบลราชธานี มีลายผ้าจํานวนมากมายหลายลาย ที่แต่ละกลุ่ม

การทอผ้าของจังหวัด ได้คิดค้นลวดลาย ซึ่งบางลาย เป็นลายที่ใช้ในสมัยโบราณ และบางลายเป็นลาย
ประยุกต์ขึ้นใหม่ โดยต่างมีความหมาย เช่น 
 1. ลายบักจับ (กระจับ) ต้นแบบมาจากฝักของกระจับที่ขึ้นในน้ํา   
 2. ลายโคม  มีทั้ง ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลายโคมเก้า ลายโคมสิบเอ็ด ลายโคมสิบสาม  
ลายโคมสิบเก้า ลายโคมต่างๆ เหล่าน้ี ต้นแบบมาจากโคมที่ชาวอีสานนิยมปล่อย หรือจุดเวลาออก
พรรษา เช่น มัดหมี่ห้าลํา เรียกว่า โคมห้า มัดหมี่เจ็ดลํา เรียกว่า โคมเจ็ด เป็นการเรียกตามมัดหมี่ที่มัด   
 3. ลายดอกแก้วหรือลายหน้าเสือ มีต้นแบบมาจากต้นดอกแก้วหรือส่วนหน้าของเสือ   
ลายแมงสีเสียด เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยในนํ้า ตัวเล็ก มีปีก ชาวบ้านนิยมจับไปทําอาหาร  
ลายขอก่องข้าว ต้นแบบมาจากขอที่ใช้แขวนก่องข้าวในสมัยโบราณ ด้านบนใช้เชือกผูกแขวนไว้กับ
หลังคาห้องครัว ด้านล่างใช้แขวนก่องข้าว  
 4. ลายขาเปีย ต้นแบบมาจากขาเปียซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกรอฝ้ายออกจากไนที่ใช้ใน
สมัยโบราณ   
 5.  ลายขอแคม้า ต้นแบบมาจากแคม้า แคม้า เป็นคําภาษาถิ่นอีสานใช้เรียกบังเหียนม้า   
 6. ลายนาคเก้ียว ต้นแบบมาจากบันไดโบสถ์หรือบันไดวัดในสมัยโบราณซึ่งมักประดิษฐ์
เป็นรูปตัวนาค โดยหางนาคจะทอดลงมาจากตัวโบสถ์ หัวนาคจะอยู่บันไดขั้นล่างสุด (กรมส่งเสริม
สินค้าไหมไทย, 2526: 12–14) 
 ที่มาของลวดลาย ลวดลายบนผืนผ้าในทุกท้องถิ่น มักจะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 1. เกิดจากอิทธิพลความเช่ือในพุทธศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิต ช่างทอจึงได้แรงบันดาล
ใจจากงาน ศิลปะของโบสถ์ วิหาร มาดัดแปลง เป็นลวดลายบนผืนผ้า  
 2. เกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม 
  2.1 ลายที่เก่ียวกับสัตว์มักจะถอดแบบมาจากสัตว์ที่รู้จัก เช่น ลายเสือ ลายสิงโต ลาย
ย้อม ลายนกยูง ลายไก่ ลายเป็ด ลายแมงงอด (แมงป่อง) ลายแมงมุม ลายงูเหลือม ลายเขี้ยวปลา ลาย
ปีกไก่ 
  2.2 ลายที่เก่ียวข้องกับพืช คนในสมัยก่อนมีความคุ้นเคยกับพืชพันธ์ุต่างๆ เป็นอย่างดี 
อันเป็นที่มาของลวดลายพันธ์ุไม้บนเน้ือผ้า เช่น ลายหมากบก (กระบก) ดอกพุดซ้อน ลายงา ลายเน้ือ
ไม้ ลายเม็ดแตง ลายดอกแก้ว ลายพิกุล ลายดอกจัน ลายดอกต้าง (ดอกไม้เถาชนิดหน่ึงมีกลิ่นหอม) 
ลายดอกหนามแท่ง (คล้ายดอกพิกุล) ลายดอกสร้อย และลายดอกผักแว่น 
  2.3 ลายที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และเคร่ืองประดับ เช่น ลายขันหมาก ลายบ้ัง
หลาม (กระบอกข้าหลาม) ลายขนมเปียกปู ลายกรรไกร ลายขาเปีย ลายคันไถ ลายกระจอน (ตุ้มหู) 
ลายจี้เพชร 
  2.4 ลายที่เก่ียวกับสภาพธรรมชาติ เช่น ลายภูเขา ลายแม่นํ้า ลายคลื่นนํ้า เป็นต้น  
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 ตัวอย่างแม่ลาย ลวดลายหลักๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของลายผ้า ได้แก่ 
 

 

 
(ก) 
 

 
(ข) 

 

 
(ค) 
 

  
รูปที่ 1  แม่ลายผ้า 
 (ก) ลายหมี่ข้อตรง   (ข) ลายหมี่ข้อหว่าน   (ค) ลายหมี่โคมห้า 
ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย, ผา้มัดหม่ี (กรุงเทพฯ: 
ประชาชน, 2526), 12-14. 
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(ก) 

 

 
(ข)  

 

 
(ค)  

 

 
(ง) 
 

 
รูปที่ 2  แม่ลายผ้า 
 (ก) ลายปักจัก   (ข) ลายหมี่โคมเจ็ด   (ค) ลายกงน้อยห้า   (ง) ลายหมี่ขอ 
ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย, ผา้มัดหม่ี (กรุงเทพฯ: 
ประชาชน, 2526), 14 
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(ก) 

 

 
(ข) 

 

 
(ค) 

 

 
(ง) 
 

 
รูปที่ 3  แม่ลายผ้า 
 (ก) ลายหมี่ดอกแก้ว   (ข) ลายกงน้อยเจ็ด   (ค) ลายหมี่ดอกแก้ว   (ง) ลายหมี่ใบไผ ่
ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย, ผา้มัดหม่ี (กรุงเทพฯ: 
ประชาชน, 2526), 12–14 
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แนวคิดเรื่องศลิปหัตถกรรม 
 ศิลปหัตถกรรมไทย 
 งานหัตถกรรมไทยนั้นเร่ิมต้นจากภาพรวมเดียวกันของการสร้างงานหัตถกรรมของ
มนุษยชาติที่เกิดจากการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาในการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐานตามสภาพแวดล้อมต่างๆ 
กัน จนเกิดการคิดทํา ดัดแปลงวัสดุธรรมชาติรอบตัวให้กลายมาเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่สามารถ
แก้ปัญหาและสนองประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการสังเกตเรียนรู้
และนํามาแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนการแสวงหาวัสดุใหม่ๆ มาใช้เพ่ือที่จะพัฒนางานหัตถกรรมที่ทําข้ึน
น้ันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สอยบนเง่ือนไขและข้อจํากัดที่มีในกาลสมัยน้ันๆ  
 งานศิลปหัตถกรรมจัดเป็นประดิษฐกรรม (artifacts) ของมนุษย์ซึ่งนับเป็นขั้นที่สองของ
กระบวนการทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นมาพร้อมกับการดํารงชีวิตของมนุษย์ ภายใต้อิทธิพลของวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ สังคม ประเพณี ความเช่ือ ภูมิประเทศและภูมิอากาศ เพราะเหตุที่มนุษย์ต้องดํารงชีวิต
และปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม งานศิลปหัตถกรรมจึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการใน
การดํารงชีวิตของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมเป็นสําคัญ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามพ้ืนฐาน
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดงานศิลปหัตถกรรม
ดังน้ี 
 1. ความจําเป็นด้านประโยชน์ใช้สอยเพ่ือการดํารงชีวิต 
 2.  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
 3. ฐานทรัพยากร หรือวัสดุท้องถิ่น 
 4. ประวัติศาสตร์หรือภูมิปัญญา 
 5. แบบแผนกรรมวิธีและรูปแบบ 
 6. ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติความเช่ือ และศาสนา 
 อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการกําหนดรูปแบบจนถึงกรรมวิธีการสร้าง ย่อมต้องมีปัจจัยทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมเข้ามีอิทธิพลร่วมด้วย ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเช่ือ 
ศาสนา สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ปัจจัยเหล่าน้ีจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางประโยชน์ใช้สอย ขณะท่ีกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาจากคนรุ่นก่อนได้ใช้เวลาในการทดลอง
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาอย่างช้าๆ ผ่านการเรียนรู้จากภูมิหลังประวัติศาสตร์หรือภูมิปัญญา
ที่สั่งสมอยู่ในท้องถิ่น จนเกิดความลงตัวของรูปแบบและกรรมวิธี กลายเป็นแบบแผนที่ใช้ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา ซึ่งได้แสดงออกมาให้เห็นในงานศิลปหัตถกรรมที่มีความลงตัวทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยทาง
กายภาพและคุณค่าทางสุนทรียภาพหรือความต้องการด้านจิตใจ  (อนุวัฒน์  เติมเจิม, 2546: 14-15) 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยก่อเกิดงานศิลปหัตถกรรม 
ที่มา: อนุวัฒน์ เติมเจิม, “ศูนย์แสดงสินค้าศลิปหัตถกรรมไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 15. 

 
 คุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทย 
 ศิลปหัตถกรรมมีความสําคัญเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย 
เน่ืองจากชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จะต้องสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ซึ่งเป็น
ประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาในการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมต่างๆ งาน
หัตถกรรมจึงเป็นดังกระจกท่ีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย เป็นตัวบอก
เล่าประวัติศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะวัฒนธรรมของกลุ่มชนในภูมิภาคต่างๆ ของ
ผู้เป็นเจ้าของการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมน้ันๆ ทั้งน้ีด้วยว่างานศิลปหัตถกรรมเป็นการรวมเอา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา และสุนทรียศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันเป็นหน่ึง แสดงให้เห็นความ
พากเพียรอุตสาหะและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา คุณค่าของศิลปหัตถกรรมดังกล่าวน้ีพอสรุปได้เป็น
ข้อ ดังน้ี 
 1. คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย สร้างข้ึนบนพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่สนองตอบต่อ
ความต้องการเพื่ออํานวยความสะดวกสบายทางกายภาพ หรือเพ่ือการแก้ปัญหาในการดํารงชีวิต 
 2. คุณค่าด้านความเช่ือและค่านิยม งานศิลปหัตถกรรมแต่เดิมน้ันผู้สร้างและผู้ใช้เป็นคน
คนเดียวกัน คือสร้างข้ึนเพ่ือใช้เอง การท่ีผู้สร้างจะมีค่านิยมและความเช่ือต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไรก็
ย่อมจะถ่ายทอดสู่งานท่ีตนสร้างสรรค์ด้วยตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง โดยมีแบบแผนของกลุ่ม
วัฒนธรรมที่ตนดํารงอยู่เป็นตัวหล่อหลอมอีกทีหน่ึง งานศิลปหัตถกรรมจึงเป็นตัวสะท้อนความเช่ือและ
ค่านิยมของผู้สร้าง หรือของกลุ่มชนหน่ึงๆ ได้ในตัวของมันเอง 

ความต้องการ 
- กายภาพ 

- จิตใจ 

แบบแผน 
- รูปแบบ 
- กรรมวิธี 

ฐานทรพัยากร
- วัสดุท้องถ่ิน 

- วัสดุธรรมชาติ 

ศิลปหัตถกรรม
- ประโยชน์ใช้สอย

- สญัลักษณ์ 
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 3. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เน่ืองจากงานศิลปหัตถกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นอย่างมีจุดประสงค์ และเป็นสิ่งที่ทําสืบทอดกันมาแต่อดีต งานศิลปหัตถกรรมจึงสามารถ
ถ่ายทอดความเป็นอดีตได้เป็นอย่างดีในฐานะเป็นข้อมูลหลักฐานที่เป็นรูปธรรมทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี 
 4. คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมเกิดขึ้น
ภายใต้ความแตกต่างทางสภาพแวดล้อม ฐานทรัพยากร ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเช่ือ ศาสนา 
และภูมิปัญญา ที่หลอมรวมจนเกิดเป็นแบบแผนร่วมกัน และกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรม
น้ันๆ ซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมและระดับ คุณค่าจึงเกิดขึ้นจากความแตกต่างน้ี
เอง 
 5. คุณค่าด้านความงาม การสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมย่อมประกอบข้ึนด้วยความ
ต้องการทางประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก แต่ผู้สร้างก็ได้พิจารณาถึงรูปทรงที่เหมาะสมและความสวยงาม
น่าหยิบจับใช้สอยประกอบกันไปด้วยโดยการแสดงออกผ่านทางรูปทรง โครงสร้าง ลวดลาย วัสดุและ
ฝีมืออันประณีตวิจิตร 
 6. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ด้วยการผลิตเป็นสินค้า และของที่ระลึกจากการท่องเท่ียว เป็น
ตัวสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่นจนถึงสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในฐานะสินค้า
ส่งออก (อนุวัฒน์ เติมเจิม, 2546: 8-9) 
 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
 การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนั้นไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอนเหมือนการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ผู้ศึกษา
สามารถแสวงหาแนวคิดวิธีการได้แตกต่างกันไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละคน แต่
แนวคิดจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง การศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมและหัตถกรรม
พ้ืนบ้านน้ันยังไม่มีผู้คิดแนวทางเป็นทฤษฎีได้แน่นอนชัดเจนส่วนมากเป็นการศึกษาตามสภาวะและ
ความพอใจของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม แนวคิดและแนวทางในการศึกษาจึงแตกต่างกันไป แต่ความ
แตกต่างกันน้ันไม่เสียหาย แต่น่าจะก่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลายกว้างขวางมากย่ิงข้ึน 
 อนุวัฒน์ เติมเจิม (2548: 30) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ไว้ว่า 
“วัฒนธรรมท้องถิ่น มิได้เป็นเพียงเคร่ืองแสดงความเจริญงอกงามอันดีของสังคมหน่ึงๆ ในแต่ละท้องถิ่น
เท่าน้ัน หากแต่เป็นรากฐานอันสําคัญของภาพรวมวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ในกระแสวัฒนธรรมของโลก
ปัจจุบันที่กําลังถูกทําให้เป็นสากล อันเป็นโลกของมาตรฐานและ “ความเหมือน” ที่เย็นชาไร้ชีวิต  
ความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็น “ความต่าง” ที่สัมผัสเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต เป็น
เครื่องมือสําคัญในการปรับตัว เป็นเสน่ห์และตัวตนที่แท้ของสังคมและวัฒนธรรมไทย การเล็งเห็น
ความสําคัญและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างหลากหลายน้ีจึงเป็นทางไปสู่
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในทุกๆ ด้านที่สอดคล้องเหมาะสมต่อเง่ือนไขของยุคสมัยได้
อย่างย่ังยืน” 
 วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน (folk culture) ของไทยน้ันสามารถศึกษาได้หลายแนวทาง อาจจะ
ศึกษาจากวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของกลุ่มคนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยตรง หรือศึกษาจากศิลปะของ
กลุ่มชนโดยเฉพาะศิลปะพ้ืนบ้าน (folk art) ซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่กลุ่มชนต่างๆ สร้างสรรค์ขึ้น 
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มีทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างข้ึน (artifact) ได้แก่งานหัตถกรรม (craft) งานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน (folk 
craft) และงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน (folk arts and crafts) สิ่งเหล่าน้ีเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมของกลุ่มชนแต่ละท้องถิ่น ซึ่งศิลปะพ้ืนบ้านมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันไปตาม
ขนบประเพณี ความเช่ือ ความนิยมและวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นแต่ละกลุ่มชน ดังน้ัน การศึกษา
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านจึงสามารถศึกษาผ่านงานศิลปะพ้ืนบ้านเหล่าน้ีได้หลายแง่มุม และในการศึกษาน้ัน
อาจจะมีลักษณะเป็นการอ่านวัฒนธรรมพ้ืนบ้านผ่านงานศิลปะพ้ืนบ้าน เฉพาะอย่างย่ิงงานหัตถกรรม
และศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรม (cultural artifact) น้ันบ่งบอกวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของแต่ละ
กลุ่มชนในแต่ละถ่ินได้เป็นอย่างดี 
 การศึกษางานหัตถกรรมและศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านในฐานะที่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นอารย
ธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ เพราะงานหัตถกรรมเป็นสิ่งบ่งบอกภูมิปัญญาของมนุษย์ที่มีมาต้ังแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่พัฒนาก้าวหน้า
เร่ือยมาเป็นลําดับ 
 การนําคุณค่าของวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์น้ันมีองค์ประกอบที่
น่าสนใจอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 
 1.  ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
อารมณ์ และแรงบันดาลใจที่หล่อเลี้ยงคุณค่าน้ันๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณค่าความเป็นไทย ความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่จําเป็น และเมื่อนํามาประกอบกับเร่ืองราวและเหตุการณ์แวดล้อม
ที่หล่อหลอมคุณค่าความเป็นไทยย่อมสามารถสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ได้ทั้งสิ้น ดังที่ทุกวันน้ี
ผู้คนด่ืมดํ่า บริโภค และให้ราคากับเร่ืองราว ตํานาน อารมณ์ บุคลิกภาพ และทัศนคติมากกว่าสิ่งที่จับ
ต้องได้เสียอีก 
 2. ความสามารถในการรับรู้ความต้องการเบ้ืองลึกของผู้บริโภค เหตุผลของการบริโภค
ประโยชน์ที่ได้รับในเชิงกายภาพ อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ ความต้องการที่จะแสดงออก ความ
ต้องการที่จะประกาศความเป็นตัวตน สถานภาพ ความคิดเห็น และความช่ืนชม ความต้องการเป็นคน
ดี คนเด่น คนที่มีความสามารถของสังคม ทั้งหมดน้ีล้วนแล้วแต่เป็นความหิวโหยของสังคมปัจจุบัน 
 3. ความสามารถในการเชื่อมโยงคุณค่าของความด่ังเดิม ความเป็นตัวตน เข้ากับความ
ทันสมัยอย่างกลมกลืน (cosmopolitan hybrid) โดยครบถ้วนทั้ง 3Ts น่ันคือ 
  T1- ถูกลักษณะและรูปแบบ (Tone and Manner) 
  T2- ถูกรสนิยม (Taste) 
  T3- สร้างหรือไปตามสมัยนิยม (Trend) ได้อย่างโดดเด่น (ชัยประนิน วิสุทธิผล, 
2552) 
 ในโลกที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและเร็วขึ้นอย่างที่เป็นอยู่น้ี ชีวิตอันผาสุกกับ
ศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบ้านเช่นที่เห็นอยู่ทุกวันน้ีบางส่วนกําลังเลื่อนหายที่ละน้อยจาก
ปัจจุบันเข้าไปหลังฉากและกลายเป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์ในที่สุด 
 ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านจะเป็นเป้าหมายท้าทายผู้คนทั้งหลายที่สนใจหรือมีความเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาทางวัฒนธรรมให้หันมามองสิ่งเหล่าน้ีเสียใหม่อย่างพินิจพิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ตาม
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สาขาวิชาการที่ตนสันทัดสนใจเพ่ือค้นหาและตระหนักในคุณค่าของมรดกอันเป็นผลจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านในท้องถิ่นชนบทอันเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทยมาแต่อดีตกาล 
 เร่ืองศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านนี้มักจะมีผู้ยกปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ขึ้นมา
ถกเถียงกันอยู่เสมอ ทางที่ดีทั้ง 2 ฝ่ายควรจะต้องยอมรับความจริงในหลักการที่ว่าการพัฒนากับการ
อนุรักษ์น้ันแท้ที่จริงหาใช่สิ่งตรงข้ามอันแยกกันไม่ออก แต่จะต้องถือว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์น้ัน
เป็นส่วนอันสอดประสานกันเปรียบได้กับว่า “เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันด่ังกับเกลียวเชือก” หรือเปรียบ
ดังผืนผ้าอันสวยงามท่ีเกิดจากการสานทอของด้ายทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง หากยอมรับและตกลงกันได้
เช่นน้ีแล้วย่อมสรุปเป็นหลักการได้ดังน้ี 
 1.  พึงขจัดความเช่ืออย่างผิวเผินว่า การพัฒนากับการอนุรักษ์เป็นสิ่งขัดกัน 
 2.  พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่าแท้ที่จริงการพัฒนากับการอนุรักษ์น้ันเป็นส่วนประกอบต่อกัน
และกัน เปรียบได้ภาพปรัชญา “หยินกับหยาง” ซึ่งเป็นธาตุที่ตรงข้ามกันแต่รวมกันได้เป็นหน่ึงเดียว 
 3.  พึงกําหนดว่า ไม่มีกระบวนการพัฒนาอันใดที่ถือได้ว่าสมบูรณ์หากขาดข้อพิจารณาใน
ด้านการอนุรักษ์ร่วมอยู่ด้วยอย่างมีดุลยภาพ 
  หากแต่ปัญหาคงไม่เกิดถ้าการอนุรักษ์ดําเนินไปโดยมีการทดลอง บุกเบิก และหาแนวทาง
ใหม่ๆ ได้ และการพัฒนาดําเนินไปโดยยึดรากเหง้าของเดิมจากอดีตผนวกกับการพัฒนาแบบ “ต่อ
ยอด” ณ ปัจจุบันอันจะเป็นปัจจัยให้บรรลุผลสมบูรณ์ในอนาคต (แสงอรุณ รัตนกสิกร, 2549: 412-
413) 
 ศิลปะชาวบ้าน 
 ศิลปะชาวบ้าน เป็นงานศิลปหรือเป็นเพียงงานฝีมือน้ันจะต้องดูจากคําจํากัดความและ
ความหมายของศิลปะ อันเป็นคําที่นักปราชญ์ทางศิลปะได้ตีความ และให้คําจํากัดความท่ีแตกต่างกัน
ไปมากมาย และเป็นเร่ืองที่พูดกัน ถกเถียงกัน มานานไม่รู้จักจบเพราะสิ่งที่เป็นผลิตกรรมของมนุษย์ 
โดยฝีมือมนุษย์ที่เรียกว่า งานศิลปะ หรือ ศิลปกรรม มีกฎเกณฑ์และลักษณะที่จะกําหนดว่าสิ่งใดเป็น
ศิลปะหรือไม่ขึ้นอยู่กับ กาลเวลา และ สถานที่ ซึ่งเป็นมูลเหตุที่สําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงคุณค่า 
ความหมาย และค่านิยมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
 ในเรื่องของศิลปะก็เช่นกัน กฎเกณฑ์ต่างๆ ก็ไม่อาจกําหนดตายตัวลงไปได้ว่า จะต้องมี 
ลักษณะ รูปแบบ เรื่องราว ตลอดจนคุณค่า เน้ือหา สาระ เช่นไรแน่นนอน บางยุค ศิลปะถูกสร้างขึ้น
เพ่ือคุณค่าในตัวของมันเอง แต่บางยุคศิลปะก็เป็นไปเพ่ือศาสนาเพ่ือกษัตริย์ หรือ เพ่ือชีวิตเพ่ือ
ประชาชน จะอย่างไรก็ตามในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา มนุษย์ก็ได้สร้างศิลปะขึ้นมา 
 ทศวรรษที่ผ่านมา ศิลปไทย ก็เป็นไปเช่นเดียวกับวงการศิลปทั้งหลายในโลกที่ได้ถูกยก
ย่องเทิดทูนเสีย จนกลายเป็นสิ่งสูงส่ง เป็นทิพย์ของคนบางกลุ่มบางพวก จนประชาชาวบ้านธรรมดา
สามัญไม่อาจจะเข้าไปมีส่วนช่ืนชมคุณค่าต่าง ๆ ของ ศิลปได้เท่าที่ควรท้ังที่แท้จริงแล้ว ศิลปไทย แต่
อดีตมาน้ันสร้างขึ้นมาจากความคิด ความบันดาลใจ ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของชีวิตธรรมชาติสามัญระดับ
ชาวบ้านมาก่อน หาได้เป็นศิลปที่สร้างขึ้นเพ่ือความสูงส่งของคนส่วนน้อยที่เป็นชนช้ันศักดินาไม่ แต่ก็ 
อาจมีอยู่บ้างที่ศิลปต้องสร้างขึ้นเพ่ือรับใช้ ศาสนา กษัตริย์ แต่ก็เป็นไปตามกาลเวลา เพ่ือความอยู่รอด
ของชนส่วนใหญ่ด้วย ถึงแม้ว่าบางยุค ศิลป อาจจะตั้งอยู่บนความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ เพ้อฝัน ที่ไม่อาจ
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เป็นไปได้ในโลกของความจริงอยู่บ้างก็ตาม แต่อารมณ์ความคิดฝันเหล่าน้ันก็ย่อมจะมาจากสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมของผู้คนในยุคสมัยน้ันน่ันเอง 
 เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงมาจนถึงสมัยปัจจุบันน้ี ศิลปทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนดูจะห่างออกไป
จากประชาชนมากย่ิงขึ้นทุกที ผู้ที่ช่ืนชมศิลปกลายเป็นคนส่วนน้อยที่ถือว่าเป็นผู้มีรสนิยมสูง ศิลปะจึง
กลายเป็นสิ่งที่สูงส่ง เป็นเคร่ืองหมายที่บอกรสนิยมของชนช้ันไป งานศิลปที่เป็นของท้องถิ่นพ้ืนบ้าน จึง
ถูกทอดทิ้งไม่เป็นที่ยอมรับของผู้สร้างศิลปะ ถึงจะมีผู้ที่ยอมรับคุณค่าของ ศิลปะชาวบ้าน หรือ ศิลปะ
พ้ืนบ้าน อยู่บ้างก็เป็นจํานวนน้อย ทั้งที่ศิลปะชาวบ้านเหล่าน้ันยังเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของคนจํานวน
มากอยู่ทุกวันน้ีก็ตาม ศิลปะชาวบ้าน น้ันครอบคลุมไปถึงงานศิลปสาขาต่างๆ ทั้งทางจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และการแสดง ดนตรี ที่เป็นของท้องถิ่นพ้ืนบ้านตลอดจนประดิษฐ์กรรม 
ที่เป็นศิลปหัตถกรรมของชาวบ้าน เพราะความหมายของ ศิลปะ น้ันถือว่า สิ่งที่เป็นผลิตกรรมที่สร้าง
ขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ เพ่ือสะท้อนออกมาด้วยความชํานาญ ในทางสร้างสรรค์ที่ได้รับจากสภาพทาง
ธรรมชาติและสังคมความเป็นอยู่ และสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นไปเพ่ือความงาม ความง่าย ที่ประชาชน
ธรรมดาสามัญสามารถที่จะเข้าใจได้ ช่ืนชมได้ ตามยุคสมัยที่มันเกิดขึ้น และโดยนัยน้ี ศิลปะจะใช้กับ
ผลิตกรรมที่มนุษย์สร้างข้ึนเกือบจะทุกสิ่ง และในส่วนที่ถือได้ว่าเป็นศิลปะชาวบ้านก็มีอยู่มากมาย ดังที่ 
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ได้อธิบายว่า ศิลปะชาวบ้าน (folk art) น้ัน ได้แก่ การร้องรําทําเพลง 
จิตรกรรมการวาดเขียนและอ่ืนๆ ซึ่งมีกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของประชาชน เรียกว่า ศิลปะชาวบ้าน 
 ศิลปะชาวบ้าน อาจมาแต่ประชาชนเองเป็นผู้สร้าง หรืออาจทําแต่ผู้เป็นศิลปินจริงๆ ซึ่ง
มองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีที่เป็นปรัมปราคติ หรืออะไรอ่ืนๆ ของชาวบ้านเป็นผู้สร้างขึ้น มี
แปลกแตกต่างกันมากมาย เพราะประเทศหน่ึงๆ ก็มีแตกต่างกันออกไป แม้ในประเทศเดียวกัน ต่างถ่ิน
ต่างท้องที่ก็มีแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ศิลปะชนิดน้ีจึงอุดมด้วยลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึก
คิดอย่างง่ายๆ และถือเป็นปรัมปราคติสืบต่อกันมาของประชาชนในประเทศ หรือในท้องถ่ินน้ันๆ เป็น
เคร่ืองส่อให้เห็นลักษณะพิเศษเก่ียวกับพุทธิปัญญา และจิตใจของประชาชนเหล่าน้ันไม่ว่าของชาติใดได้
เป็นอย่างดี 
 โดยเหตุน้ีจะเห็นว่า ศิลปะชาวบ้าน ในเมืองไทยน้ันมีอยู่มากมายหลายอย่างและสิ่ง
เหล่าน้ันจะสร้างขึ้น ทําขึ้น หรือแสดงกันเพ่ือความบันเทิง ที่เป็นไปอย่างธรรมดาสามัญตามถิ่นที่กําเนิด
ของศิลปะชาวบ้าน เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตตามยุคสมัยตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์
ของศิลปะชาวบ้านโดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามถิ่นกําเนิดใน รูปแบบวิธีการ และวัสดุที่ใช้ แต่ใน
ความคิดส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นไปเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่มากกว่าสิ่งอ่ืน ฉะน้ันศิลปชาวบ้านทั้งหลายจะ
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ สิ่งที่เป็นศิลปะชาวบ้าน จึงมี
ลักษณะเป็นไปตามถ่ินกําเนิดซึ่งอาจจะมีรูปแบบ วิธีการ ต่างกันไปทั้งที่เป็นของสิ่งเด่ียวกัน เช่น การ
ทําเคร่ืองใช้ หรือการละเล่น ชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศไทยก็อาจจะไม่เหมือนกัน 
ทั้งน้ีจะเป็นไปตามคติ ความเช่ือ แบบแผนที่สืบต่อกันมาแต่โบราณตามประเพณีพ้ืนบ้านพ้ืนเมืองของ
แต่ละอย่างแต่ละชนิด 
 ศิลปะชาวบ้าน ทางด้านที่เป็นศิลปหัตถกรรมจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นปัจจัยหลักใน
การผลิตสร้างสรรค์ หรือในทางการแสดง ทางการละเล่นดนตรี ก็มักจะใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นน้ันๆ 
น่ันเอง แต่ในปัจจุบันศิลปะชาวบ้านบางอย่างก็นําวัสดุบางอย่างบางชนิดที่เป็นของสมัยใหม่มาใช่
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ประกอบ ซึ่งเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของมนุษย์
มากข้ึนน่ันเอง 
 ความเรียบง่าย เพราะศิลปะชาวบ้านน้ันสร้างข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ในชีวิต รูปแบบและ
วิธีการจึงเป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่อย่างง่ายๆ มากกว่าที่จะมีความยุ่งยากซับซ้อน นอกจากบางสมัยที่
ผู้คนมีความอุดมสมบูรณ์ มีเวลาเหลือเฟือที่จะประดิษฐ์ประดับประดาให้มีความวิจิตรพิสดาร ทั้งน้ีศิลป
ชาวบ้านจะเป็นสื่อที่สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมา และเรียบง่าย    
ซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งที่เป็นศิลปหัตถกรรมในท้องถ่ินต่างๆ หรือเน้ือร้อง ทํานอง ของเพลงพ้ืนบ้าน จะ
เป็นไปเพ่ือความเข้าใจและความงดงามอย่างง่ายๆ ตามแบบของชาวบ้าน 
 ศิลปะชาวบ้านเกิดข้ึนมาจากความต้องการด้านต่างๆ ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นและแสดงออกมา
ตามความจําเป็นต่างกันไปพอจะแยกได้คือ  สร้างข้ึนตามความต้องการทางธรรมชาติเพ่ือช่วยให้เกิด
ความมั่นคงทางจิตใจ  สร้างขึ้นบูชาเซ่นสรวงสิ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งเหลือเช่ือทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อ
จิตใจ จึงมีการสร้างศิลปกรรมข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของจิตใจ หรือศิลปะชาวบ้านที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือความต้องการท่ีจะให้เป็นสื่อแสดงถึงสิ่งที่เป็นความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือสภาพการดํารงชีวิตที่ดี
ขึ้น ความต้องการเหล่าน้ีได้ผลักดันให้มนุษย์สร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่า ศิลปะชาวบ้านขึ้นมา 
 ศิลปะชาวบ้าน เกิดขึ้นจากความเช่ือที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษในอดีตมาจนปันจุบัน
ทั้งน้ีอาจจะกลายเป็นขนบประเพณี  ที่เป็นไปเพ่ือความเช่ือทาง ไสยศาสตร์ ความศรัทธา ทางศาสนา
และ ความเช่ืออ่ืนๆ มีความงามที่แฝงไว้ด้วยความละเอียดอ่อนทางสุนทรียภาพ มีลักษณะเป็นของ
ท้องถิ่นมีความงามท่ีแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาตามความคิด ความรู้สึก ของผู้สร้าง ด้วยเหตุน้ี ความ
งามที่มีอยู่ในศิลปะชาวบ้าน จึงเป็นความงามท่ีเป็นไปอย่างธรรมชาติ ที่ยังไม่ได้ขัดเกลาด้วยวิชาการ
หรือความรู้ที่เป็นหลักการกฎเกณฑ์ ความงามเหล่าน้ีจะไม่มีอยู่ในงานศิลปะอ่ืนๆ โดยเฉพาะศิลปะ
สมัยใหม่ ซึ่งมักจะมีความงามท่ีสร้างข้ึนจากกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีมากกว่า ความงามที่เป็นไปตามความ
ต้องการที่จะสร้างขึ้นอย่างซื่อๆ ของชาวบ้าน 
 ความมีคุณค่าของศิลปชาวบ้านขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น หรือเอกลักษณ์ของ
ถิ่นกําเนิดที่เป็นพ้ืนบ้าน พ้ืนเมืองแสดงให้เห็นชีวิตของคนในถิ่นน้ัน เมืองน้ันว่า มีความเป็นอยู่มี
ศิลปวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบันอย่างไร คุณค่าของศิลปะชาวบ้านจึงอยู่ที่ความมีเอกลักษณ์ ที่
ประสานสัมพันธ์กันกับชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ และปรากฏออกมาให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นเดียวกัน 
หรือ ต่างถิ่นได้เสพได้ช่ืนชม (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ, 2519: 2-26) 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านกําลังได้รับความนิยมนํามาอ้างอิงกันอย่าง
กว้างขวางในหลายวงการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในกระแสการพัฒนา กระแส
การปฏิรูปการศึกษา การกระจายอํานาจ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แม้กระทั่งภาคธุรกิจก็ต่ืนตัวระดมกันชูประเด็นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวาง จนบางครั้งออกจะเฝือ ผิวเผิน และไร้ทิศทาง 
 จึงนับว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่ในสถานการณ์เช่นน้ีมีกลุ่มผู้รู้และคนช่างคิดหันมาต้ังวง
เพ่งพินิจอย่างจริงจังเรื่องการจัดการความรู้ในส่วนที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปของการ
ตรวจสอบสถานภาพความรู้ความเข้าใจ และความเป็นไปได้ในการจัดการเอาเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
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ใช้ในบริบทและกาลเทศะต่างๆ อันหลากหลาย ทั้งน้ีก็ด้วยความประสงค์ที่จะให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น
ในการจัดการเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้สมประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทว่าเมื่อร่วมกัน
คิดอย่างจริงๆ จังๆ เราก็พบว่าเรายังอยู่ในภาวะสํารวจต้นทุน แสวงหายุทธศาสตร์การจัดการความรู้
มากกว่าการลงสู่วิธีการและอุบายในการจัดการเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ใน
การเรียนรู้และการปรับตัวในชีวิตจริงของคนไทย 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อหยิบยกเอาเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาพิจารณาเพ่ือจะเข้าไปจัดการ
เหมือนอย่างที่จัดการกับวิชาความรู้ต่างๆ ก็พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณลักษณะและมีธรรมชาติ
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับองค์ความรู้ที่เป็นสากล กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ก่อกําเนิด สั่งสม 
ปรับเปลี่ยนตามเหตุปัจจัย อยู่ในจิตใจ ระบบคิด พฤติกรรมความเคยชิน และความสันทัดจัดเจนที่เรียก
เป็นองค์รวมว่าวัฒนธรรมชาวบ้าน โดยชาวบ้าน เพ่ือชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการทดสอบใน
ชีวิตจริง ผ่านกาลเวลา สถานการณ์ และบริบททางเศรษฐกิจสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ 
จึงเป็นธรรมดาที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายสิ่งหลายอย่างย่อมตกสมัยไปแล้ว ทว่าพร้อมกันน้ัน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีกหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังคงอยู่ หากแต่มีการปรับใช้ตามสถานการณ์แล้วงอกงามเติบโตต่อไป 
ดังจะเห็นได้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการประยุกต์ศาสนธรรม เร่ืองอาหาร เร่ืองยา และการใช้ภาษา 
เป็นต้น บางทีก็มีการผลิตซ้ําหรือไม่ก็สร้างภูมิปัญญาขึ้นใหม่เพ่ือแก้ปัญหาในบริบทใหม่ ทั้งในทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เหมือนชีวิตจริงของมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาน้ัน คือมีเกิดดับ 
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ใหม่ และงอกงามอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นน้ี การจัดการเพ่ือนําเอาภูมิปัญญาที่คนใน
สังคมรู้และเข้าใจมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จึงต้องมียุทธศาสตร์และอุบายหลายอย่างในความคิด
และการกระทําที่แตกต่างจากความรู้ทั่วไป บางทีเราอาจพบลู่ทางว่าในการจัดการเร่ืองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้องให้เกียรติชาวบ้านเป็นคนคิดเอง ทําเอง ประยุกต์ดัดแปลงสิ่งที่อยู่ในสํานึกหรืออยู่เบ้ืองลึก
ความเคยชินของเขามาปรับใช้ มากกว่าการจัดต้ังองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นศาสตร์ แล้ว
เรียนรู้ในทํานองเดียวกับการเรียนรู้ภาควิชาการ 
 โดยฐานคิดดังกล่าวน้ี เราจึงมีเรื่องต้องคิดและมีสถานการณ์ มีปัญหาที่ท้าทายให้เรา
แสวงหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือนําเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากย่ิงขึ้น (วิจารณ์  
พานิช, 2546) 
  
แนวคิดด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 หัตถศิลป์ หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นหัตถศิลป์หรือหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นของบริโภค เครื่องใช้ไม้
สอย เครื่องประดับหรือวัตถุทางศิลปะสร้างมาจากพ้ืนฐานประเพณีนิยม คตินิยมที่สร้างสืบต่อกันมา 
ผูกพันกับคติความเช่ือ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ฯลฯ ของแต่ละ
ท้องถิ่นแต่ละภาคทําให้มีรูปแบบที่ผิดแผกแตกต่างกันไปอย่างมากมาย ถ้ากําหนดแบ่งผลิตภัณฑ์
เหล่าน้ีเพ่ือจัดประเภทในรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ งานหัตถศิลป์ หัตถกรรมได้เป็น 1) แบ่งตาม
วัตถุประสงค์การสร้าง 2) แบ่งตามวัสดุและเทคนิควิธีสร้าง และ 3) แบ่งตามคุณค่าประโยชน์ใช้สอย 
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 1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การสร้าง เพ่ือตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสะดวกสบาย ความสวยงามทางร่างกาย ตอบสนองต่อความเช่ือศรัทธา ความอ่ิม
เอิบ ซาบซึ้งในความต้องการทางจิตใจ หรือสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งจุดประสงค์ที่แตกต่างกันดังกล่าวน้ี ย่อมทําให้ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณะที่
แตกต่างกันไป 
  1.1 รูปแบบตามประเพณีนิยม เป็นรูปแบบที่ทําต่อๆ กันมาเพ่ือตอบสนองความเช่ือ
ศรัทธา ตามทัศนคติ อุดมคติ ที่สั่งสมสืบทอดทางวัฒนธรรม ทั้งวัสดุ รูปแบบ เทคนิคกระบวนการสร้าง
แต่ละช่วงอายุคนต่อๆ กันมา โดยคนรุ่นเก่าอาจจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ใช้สอยส่วนตนหรือ
ชุมชนเป็นหลัก เช่นหัวโขน หนังตะลุง ขันดอก (พานหรือโตกภาคเหนือ) เรือกอและของภาคใต้ ต่อเมื่อ
สภาวะประกอบกันหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ในการสร้างอาจเปล่ียนเป็นการสร้าง
เพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว โดยทําเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือลดขนาดลงเป็นของที่ระลึก เช่น หัวโขน 
หนังตะลุง ขันดอกหรือโตก เรือกอและจําลอง เพ่ือที่นักท่องเท่ียวจะได้ซื้อติดมือเป็นของฝากแก่ญาติ
มิตร เทคนิควิธีในการสร้างยังยึดถือแบบอย่างที่ทํามาในอดีต และลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่ยังแสดง
ลักษณะทางวัฒนธรรมท้องถิ่นน้ันๆ อยู่อย่างเด่นชัด 
  1.2 รูปแบบตามสมัยนิยม เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจถูกแปลค่าไปตามความนิยมที่เกิดข้ึน
ในปัจจุบัน อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ค่านิยมในสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือรสนิยม กระแสท่ี
รับมาจากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือรูปสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ สิ่งที่ปรากฏในแต่ละช่วงเวลาที่เป็น
ที่นิยมของกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่กําลังเป็นที่นิยมของยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น อาจจะ
ส่งผลต่อคนเมืองใหญ่ๆ ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นความนิยมในระยะเวลาหน่ึงจากน้ันก็จะเสื่อมความ
นิยมไปพร้อมกับการมีรูปแบบใหม่เข้ามาแทนหมุนเวียนเปลี่ยนไป เช่นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองประดับ กระเป๋าถือ รองเท้า ตุ๊กตาแบบต่างๆ เป็นต้น 
  1.3 รูปแบบเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีมักเป็นของบริโภค เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
หัตถศิลป์ที่สร้างข้ึนเฉพาะงาน โดยรวมจะสร้างข้ึนเป็นของที่ระลึกเฉพาะบุคคล เฉพาะสถานที่ 
เฉพาะงาน ฯลฯ เช่นสร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่บุคคล เจ้านาย พระ วีรบุรุษ เป็นต้น เฉพาะสถานที่ เช่น
หน่วยงานราชการต่างๆ มหาวิทยาลัย โบราณสถาน วัด เป็นต้น เฉพาะงาน เช่น การฉลองศาสนสถาน 
สถานศึกษา งานแสดงสินค้า งานมหกรรมทางกีฬา งานเลี้ยงรุ่น เป็นต้น อันบุคคล สถานที่ และงาน
เหล่าน้ีมักจะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ไว้เป็นลักษณะเฉพาะเพ่ือให้ระลึกถึงงานที่ผ่านไป 
 2. แบ่งตามวัสดุและเทคนิควิธีสร้าง เป็นการกําหนดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์โดยแยก
ประเภทวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น ไม้สัก หวาย ไม้ไผ่ ผ้า โลหะ เป็นต้น หรือวัสดุเดียวกันแต่อาจใช้
เทคนิคหรือวิธีการสร้างที่แตกต่างกัน เช่น การแกะ สลัก ฉลุ สาน ทอ ปัก จก หล่อ บุ เป็นต้น โดยอาจ
กําหนดแบ่งได้เป็น 
  2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือดัดแปลงจากวัสดุธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไม้สอย เคร่ืองประดับและอ่ืนๆ ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่นไม้ต่างๆ เปลือกหอย หิน เป็นต้น 
นํามาผ่านกระบวนการด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ หรือนําวัสดุธรรมชาติที่ยังรักษาต้นแบบเดิมเพียงแต่
ปรุงแต่งดัดแปลง เช่น นํ้าเต้า กะลามะพร้าว รากไม้ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติขึ้น บาง
ลักษณะอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุธรรมชาติมาประกอบเป็นรูปใหม่ตามความคิดและ



 27

จินตนาการ เช่นการทอผ้า งานกระดาษสา งานเคร่ืองป้ันดินเผา งานไม้แกะสลักลงรักปิดทอง งานไม้
ลงรักประดับมุก เป็นต้น 
  2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุสังเคราะห์ อาจนําเอาวัสดุธรรมชาติ วัสดุหลังผ่าน
กระบวนการอันสลับซับซ้อนจนเกิดงานผลิตใหม่ที่ช่ืออาจเรียกตามเทคนิคและกระบวนการผลิตหรือ
เรียกช่ือใหม่ เช่น งานผลิตภัณฑ์จากประเพณีเดิมประเภทเคร่ืองเคลือบดินเผา งานเคร่ืองลงหิน งาน
เครื่องแก้วเจียระไน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสะท้อนคุณสมบัติ ความรู้สึกทางวัสดุแต่ละ
ประเภทให้ปรากฏด้วยเช่น แก้วเจียระไนมีความใส มีประกาย งานลาดรดนํ้า กํามะลอ งานเคร่ืองเขิน 
ทองมีความสุกปลั่งบนพ้ืนรักสีดํา ขันลงหิน เคร่ืองทองมีความมันวาวลุกสว่าง หรือปูนป้ันมีความนวล
ขาว เป็นต้น 
  ส่วนวัสดุสังเคราะห์สมัยใหม่ คือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกมักมีสีสันสด
สวย หล่อรูปตามสมัยนิยม ทันสมัย ได้ง่าย เช่น ภาพตุ๊กตาวอลท์ดิสน่ีย์ ตุ๊กตาญี่ปุ่น โมเดลรถยนต์หรือ
เคร่ืองบิน หุ่นยนต์  เป็นต้น มีสีสวย ถอดประกอบได้เป็นท่ีนิยมของเด็กในยุคปัจจุบัน  
 3.  แบ่งตามคุณค่าประโยชน์ใช้สอย 
  3.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทของบริโภค เป็นอาหารที่มีลักษณะพ้ืนถิ่นแต่อาจปรุงรสและ
สร้างรูป สร้างภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์หีบห่อให้สวยงามเพ่ือซื้อขายในลักษณะชองขวัญของชําร่วย ของ
ฝากของที่ระลึก แต่เน่ืองจากอาหารส่วนใหญ่มีระยะเวลาสั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ทั้งผู้ให้และผู้รับ
มักนํามาบริโภคมากกว่าเก็บเป็นที่ระลึกเหมือนผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
  3.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทประโยชน์ใช้สอย ผลิตภัณฑ์อุปโภคประเภทเคร่ืองมือ
เครื่องใช้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกมักถูกประดิษฐ์อย่างเป็นพิเศษตกแต่งด้วยลวดลาย สีสัน 
หรือใช้วัสดุที่ทรงคุณค่า เพ่ือจูงใจผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวด้วยว่ามีลักษณะที่แปลกตาตามลักษณะพ้ืนถ่ิน 
เช่น โคมไฟ ตะเกียง แจกัน จาน นาฬิกา โต๊ะ เก้าอ้ี ภาพติดผนัง เป็นต้น ที่มักปรากฏอยู่ตามร้านขาย
ของที่ระลึกแม้แต่ของมีคม อาวุธที่ใช้ในสงคราม เช่น ดาบ หอก โล่ มีด เป็นต้น ปัจจุบันได้กลายเป็น
ของที่ระลึกเพ่ือใช้ตกแต่งบ้าน เครื่อง ประดับตกแต่งร่างกาย ต้ังแต่เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องถนิมพิมพา
ภรณ์ สร้อย กําไล ต่างหู แหวน เป็นต้น  ทั้งของเก่าตามท้องถ่ินต่างๆ และของทําเลียนแบบของเก่า 
เช่น สร้อยทองสุโขทัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนใหม่มีรูปแบบตามสมัยนิยม 
  3.3 ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุทางศิลปะ งานหัตถศิลป์เป็นงานฝีมือที่สะท้อนอารมณ์ 
ความรู้สึกและทักษะความสามารถทางฝีมืออย่างสูง เน้นความงามและความพึงพอใจ ภาพวาด ภาพ
ป้ัน ภาพแกะสลักเรืองราวทางวรรณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ ธรรมชาติอันพิเศษงดงามของท้องถ่ิน ภาพ
แกะ ป้ัน หล่อ เทวดา นางฟ้า สัตว์หิมพานต์ สัตว์ในธรรมชาติ ผู้คนที่แต่งกายตามลักษณะท้องถิ่น 
ปัจจุบันผลงานศิลปวัตถุพวกน้ีมักใช้ประโยชน์ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือน ตกแต่งสวน เป็นต้น 
 สาเหตุทําให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่แตกต่างกัน จากที่กล่าวมาในการแบ่งประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ทําให้เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์หรือหัตถกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์ของบริโภค อุปโภค ตลอดจนเครื่องประดับหรือวัตถุศิลปะก็ตาม ซึ่งมีสาเหตุจากเง่ือนไข 
หรืออิทธิพล ได้แก่ 
 1. วัสดุและเทคนิคการสร้าง 
 2.  ค่านิยมและประเพณีท้องถิ่น 
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 3.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 1.  วัสดุและเทคนิคการสร้าง สาเหตุเพราะสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพ
ธรรมชาติที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น บ้างเป็นทะเล ที่ราบลุ่ม แม่นํ้า ลําคลอง ป่า เขา เป็นต้น วัสดุ
ที่นํามาสร้างงานศิลปหัตถกรรมซึ่งส่วนมากเป็นทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นของตน จึงย่อม
แตกต่างกันไป เช่นภาคเหนือที่อุดมไปด้วยป่าไม้สัก จึงนําไม้สักมาแกะสลัก หรือทําเป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไม้สอยต่างๆ ท้องถิ่นที่มีป่าไผ่ก็ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ท้องถิ่นที่มีดงลานย่อมได้ลานมาทํา
เป็นผลิตภัณฑ์ใบลาน ท้องถิ่นทางภาคใต้อยู่ติดทะเลมีการนําปะการัง หิน และเปลือกหอยมาทําเป็น
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เช่นน้ีเป็นต้น และแม้ในท้องถิ่นเดียวกันที่ใช้วัสดุอย่างเดียวกันเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจจะแตกต่างกัน เช่นไม้สัก ซึ่งท้องถิ่นหน่ึงอาจทําเป็น
เฟอร์นิเจอร์ ขณะท่ีอีกท้องถิ่นหน่ึงนํามาแกะสลักเป็นแผ่นลาย หรือรูปทรงต่างๆสําหรับตกแต่งอาคาร
สถานที่ หรือไม้ไผ่ ที่บ้างนํามาสานเป็นหมวก บ้างทําเป็นตะกร้า บ้างก็ทําเป็นพัด เป็นต้น ซึ่งต่างก็
ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของประโยชน์ใช้สอยตามความจําเป็นใช้งานเป็นสําคัญ 
  นอกจากความแตกต่างกันทางวัสดุดังกล่าวแล้ว เทคนิคการผลิตอันเป็นผลมาจาก
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในธรรมชาติของวัสดุ การใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ ทักษะความชํานาญทาง
ฝีมือ ทักษะความคิด การรู้จักสร้างสรรค์ดัดแปลง แต่ง ต่อเติม เพ่ิมลดรูปแบบให้สอดคล้องทั้งด้านใช้
สอยและความงาม งานศิลปหัตถกรรมอันเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถ่ินต่างๆ แรกๆ มักจะสร้างสรรค์
เทคนิคต่างๆ ด้วยมือซึ่งทําให้เรียกว่า“หัตถ” และต่อมาบางแห่งได้พัฒนาเทคนิควิธีการผลิต ตลอดจน
เคร่ืองมือต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการผลิต ซึ่งส่งผลให้มีรูปแบบที่แตกต่างกัน แยกออกได้ดังน้ี 
  1.1  ผลิตภัณฑ์ที่สร้างด้วยมือ อันเป็นฝีมือของช่างพ้ืนบ้านแท้ๆ แสดงออกถึง
ความสามารถ ทักษะฝีมือและความชํานาญของตัวผู้สร้าง คุณค่าของงานอยู่ที่ความอุตสาหะเพียร
พยายาม ความน่าทึ่งในฝีมือ ความเป็นพิเศษของผลงานที่สร้างสรรค์ 
  1.2 ผลิตภัณฑ์ที่สร้างด้วยมือและเครื่องจักร คุณค่าของงานอาจจะอยู่ที่
ความสามารถในการผลิตจํานวนมาก ใช้เวลาน้อย โดยงานประณีตบางส่วนยังคงใช้ฝีมือ ขณะที่ความ
ประณีตทนทานอาจมีมากข้ึน 
  1.3 ผลิตภัณฑ์ที่สร้างด้วยเคร่ืองจักร ซึ่งทําให้สามารถผลิตได้เป็นจํานวนมาก ด้วย
รูปแบบที่ซ้ํากัน จึงทําให้มีราคาที่ถูกลง 
 2.  ค่านิยมและประเพณีท้องถ่ิน การสืบทอดทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์งาน
ผลิตภัณฑ์ประจําท้องถ่ิน โดยสร้างสมในทางปฏิบัติทั้งรูปแบบและกระบวนการผลิต เทคนิควิธี ตาม
แบบประเพณีนิยมที่ทําสืบต่อกันมาจากช่ัวอายุคนหน่ึงมายังอีกช่ัวอายุคนหน่ึง ถ้าศึกษาลักษณะ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ บางชนิดที่ใช้เทคนิคแบบเดียวกัน แต่มีรูปร่าง รูปแบบ ลวดลายและสีกลับ
มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรม ค่านิยม หรือประเพณีนิยมในแต่ละท้องถ่ิน เช่นเครื่องจักสาน 
เคร่ืองป้ันดินเผา หรือผ้าซิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ กลาง อีสาน และภาคใต้ ต่างก็มี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
 3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน สรรพ
สิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายสอดคล้องไปกับยุคสมัย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตนเองและครอบครัว กลายมาเป็นการสร้างเพื่อและเปลี่ยนซื้อขาย จากชีวิตความ
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เป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่ม ชุมชน ท้องถิ่น ก็เปลี่ยนแปลงสภาวะการดํารงชีวิตในสังคมที่รับเอา
วัฒนธรรมใหม่เข้ามา เช่น วัฒนธรรมการกินหมาก การใช้หมากพลูเป็นเคร่ืองแสดงไมตรีจิตในการ
ต้อนรับแขกผู้มาเยือนโดยการยกเช่ียนหมากมารับรอง การไปสู่ขอเจ้าสาวก็มีขันหมากเป็นเคร่ืองคํานับ 
จะเป็นขันเงิน ทอง นาก ถมเงิน ทองเหลือง หรือจะเป็นขันหมากชนิดใดก็ตามแต่ฐานะ แม้แต่เคร่ือง
ยศเจ้านาย เคร่ืองถวายพระก็มีหีบหมากเป็นเคร่ืองสําคัญ แต่ในปัจจุบันที่วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ความ
นิยมกินหมากหมดไป รูปแบบภาชนะเคร่ืองใช้รับรองแขกที่เคยเป็นของฝากของขวัญ เช่น พานหมาก
หรือเช่ียนหมาก อุปกรณ์การตําหมาก ตะบันหมาก ซองหมากพลูที่ทําจากเงิน ทองเหลือง ไม้แกะสลัก 
เครื่องเขินทางเหนือก็หมดตามไปด้วย กลายเป็นของหาดูได้ยาก ถ้วยนํ้าชากาแฟที่ยกมาต้อนรับแขกผู้
มาเยือนกลายเป็นที่นิยมแทน เป็นต้น 
  อีกประการหน่ึง เมื่อความเจริญทางเทคโนโลยีมีเพ่ิมข้ึนในชุมชน มีถนน ไฟฟ้า วิทยุ 
โทรทัศน์ การติดต่อกันระหว่างกลุ่มชนวัฒนธรรม แนวคิดเปรียบเทียบในสิ่งที่แตกต่างกันเกิดการ
ลอกเลียนแบบ การประยุกต์ ดัดแปลงในสิ่งที่รับรู้ใหม่ให้เหมาะสมกลมกลืนกับสิ่งเดิม สิ่งที่เกิดใหม่ก็มี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป เช่น การสร้างเครื่องป้ันดินเผาที่บ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา มีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการสร้างเคร่ืองป้ันดินเผาที่ให้ชาวบ้านใช้ พัฒนามาสู่การสร้างให้ชาวเมืองใช้ 
เช่น เดิมเคยสร้างไหปลาร้า หมอไห เพ่ือชาวบ้านใช้สอยก็เปลี่ยนหน้าที่รูปแบบมาเป็นแจกัน เป็นต้น 
 ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตอย่างถ่องแท้ การผลิตงานศิลปหัตถกรรมที่ดี 
นอกจากจะต้องรู้และเข้าใจในงานช่างฝีมือแล้ว ต้องมีสุนทรียะ ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ ต้อง
รู้จักเทคโนโลยีการผลิต จิตวิทยาเก่ียวกับผู้บริโภคหรือลูกค้า รู้การตลาด รู้การพานิชศิลป์ เป็นต้น นาย
เจมล์ เอฟ วอร์เรน ผู้เช่ียวชาญการออกแบบและการตลาด ได้ให้แนวคิดการดําเนินงานในการทํา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปได้ด้วยดี ดังน้ี 
 1.  ตัวผลิต การทําผลิตภัณฑ์ต้องคํานึงถึงการขายได้จํานวนมากหรือไม่ และจะผลิต
สินค้าราคาตํ่าพอควรหรือไม่ 
 2.   วัตถุดิบ ผู้ผลิตต้องเข้าใจธรรมชาติของวัตถุดิบที่มีคุณภาพแตกต่างกัน และน่าจะเป็น
ของที่มีอยู่มากหาง่ายในท้องถิ่นน้ันๆ จะทําให้ต้นทุนทางวัสดุและค่าขนส่งถูก ผู้ออกแบบและช่าง
จะต้องเข้าใจธรรมชาติของวัตถุดิบ เช่น เหล็กมีความแข็งแรง ดินเปียกมีความอ่อนนุ่ม เงินทําเป็นแผ่น
บางได้ ไม้ไผ่เป็นเสี้ยนไปทางเดียวกัน เป็นต้น เพราะการเช้าใจธรรมชาติของวัสดุ การรู้เรื่องคุณสมบัติ
และลักษณะพิเศษของวัตถุดิบสามารถสร้างรูปแบบชองหัตถกรรมได้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือ และความต้องการในประโยชน์ใช้สอยน้ันๆ 
 3. กรรมวิธีผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือการสร้างงานท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับวัสดุมี
ความสําคัญ เช่น กี่ทอผ้า สิ่วแกะสลักไม้ แป้นหมุนหินดุสําหรับเครื่องป้ันดินเผา เหล็กจารสําหรับ
ตกแต่งเคร่ืองเงิน ฯลฯ เครื่องมือเหล่าน้ีมีหน้าที่จํากัดในการใช้งาน มีกระบวนการ ขั้นตอนของการใช้
เครื่องมือชนิดต่างๆ ถ้าช่างมีทักษะและความรู้ความเข้าใจใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วัสดุ ผลิตภัณฑ์นอกจากจะทุ่นเวลาแล้วยังมีคุณภาพ คุณค่าสูงตามความปรารถนาของช่างอีกด้วย 
 4. งานฝีมือ นักออกแบบและช่างจําเป็นต้องรู้ขั้นตอนของกระบวนการผลิตงาน ระดับ
ของฝีมือ ขั้นข้ึนโครงร่าง ขั้นประกอบ ขั้นเก็บรายละเอียดใส่จิตวิญญาณ ความสวยงาม ระยะเวลา
ดําเนินงานแต่ละช้ิน การใช้งานฝีมืออย่างถูกข้ันตอนและเสร็จในเวลาสมควร 
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 5. การบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสวยงามท้ังรูปแบบ ตรงเคร่ืองหมาย สีสันที่
เป็นจุดเด่นดึงดูดสายตาผู้พบเห็น ขนส่งเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกห้ิวถือกลับ จะเป็นส่วนจูงใจผู้ซื้อได้
เป็นอย่างดี 
 6.  แบบโฆษณา โดยปกติเป็นหน้าที่ผู้ทํางานด้านน้ีโดยเฉพาะ แต่บางกรณีนักออกแบบ
และช่างอาจจําเป็นต้องทํางานประเภทนี้ด้วย เพราะเข้าใจคุณภาพ หน้าที่ประโยชน์ใช้สอยชอง
ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ จะสร้างความเข้าใจแก่คนทั่วไปมากขึ้น 
 7.  การตกแต่งหน้าร้าน ตู้แสดงสินค้าภายในร้าน การจัดร้าน หรือส่วนเสนอผลิตภัณฑ์
แก่คนทั่วไปในงานแสดงสินค้าต่างๆ 
 8. การตลาด ช่างต้องศึกษาความเป็นไปของกิจการในตลาดของผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือ
ศึกษาการตลาดของผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน ประเภทเดียวกันจากชุมชนอ่ืนๆ โดยสืบถามจากผู้ขาย ผู้
ซื้อ เพ่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของตน และนําข้อมูล ผลดี ผลเสีย มาใช้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนให้ดีขึ้น 
 9.  ลูกค้า กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จะต้องสํารวจความต้องการ ทั้งให้เหมาะสม
กับกาละ เทศะ และสิ่งแวดล้อม 
 10. ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทานสมกับราคาที่ผู้
ซื้อต้องเสียไป โดยต้องคํานึงเรื่องรอยต่อ มุมต่างๆ หรือส่วนที่ต้องใช้งานหนักที่ต้องให้ความสําคัญเป็น
พิเศษ เพ่ือช่วยให้ผลิตภัณฑ์น้ันคงคนมากขึ้น 
 11. การบํารุงรักษา ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนอกจากมีความสวยงามแล้ว เมื่อซื้อใช้แล้วต้อง
สะดวกต่อการทําความสะอาด ไม่มีขอบมุมมากนัก ส่วนที่ต้องเคลื่อนไหว หูจับ ฝากล่อง แป้นหมุน ฝา
จุก ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ที่ควรสะดวกต่อการดูแลรักษา ไม่สึกหรอง่าย 
 12. ใช้สอยได้ดี เป็นเรื่องสําคัญ เก้าอ้ีต้องทําให้น่ังสบาย กานํ้าชาต้องรินนํ้าสะดวก 
แจกันใช้ใส่ดอกไม้ต้ังได้มั่นคงและไม่รั่วไหล เคร่ืองประดับสตรีต้องออกแบบการใช้และการถอดท่ี
สะดวก ทะนุถนอมถ้วยกาแฟที่หูจับถนัด โคมไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ ฯลฯ ทุกอย่างต้องตอบสนอง
ต่อความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 13. ความรู้สึกต่างๆ ของผู้บริโภค ความรู้สึกทางตา หู จมูก ปาก การจับต้องสัมผัส 
รสนิยม เพราะผู้บริโภคจะใช้ความรู้สึกเหล่าน้ี ในการเลือกผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจ ถูกตาต้องใจ เป็น
สิ่งที่ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ไม่ควรมองข้าม ต้องวิเคราะห์แยกแยะปัญหาต่างๆ ที่จะมีผลต่อความรู้สึกของ
ผู้บริโภค และสร้างงานผลิตภัณฑ์ที่สามารถกระตุ้นเร้าใจให้เกิดความประทับใจอันเป็นคุณค่าความรู้สึก
ภายในไปพร้อมกับคุณค่าภายนอก ความเก๋ ความกะทัดรัด แปลกตา น่าทึ่ง สวยงามหรืออาจจะหา
วัสดุที่มีคุณค่าในตัวเองมาเสริม เช่นอัญมณี แก้ว งา ทองคํา เป็นต้น เพ่ือความภาคภูมใจ มีเกียรติ มี
สง่าราศี ต่อผู้บริโภค การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันยุคสมัย สอดคล้องกับรสนิยมของผู้คน ควรให้
ความสําคัญอย่างจริงจัง 
 กล่าวโดยสรุป ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างสรรค์สิ่งใช้สอย ด้วยมือ
ของช่างชาวบ้านหรือประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีย่อมมีคุณค่าในประโยชน์ใช้สอย 
ความงาม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น แสดงทัศนคติ 
รสนิยมที่ตกทอดสืบต่อเป็นแบบแผนด้ังเดิมให้ปรากฏด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านให้เป็นที่รู้จักย่อมรับอย่างแพร่หลาย 
จําเป็นต้องมีการวางแผนงาน พัฒนารูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังคงรักษา
บุคลิกลักษณะของท้องถิ่นไว้ โดยต้องจําแนกไปตามลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้
สอย ต้องมีรูปแบบสวยงาม สะดวกสบายในการใช้และมีความทนทาน สินค้าของที่ระลึก หรือใช้ในการ
ตกแต่งต้องเน้นการใช้วัสดุท้องถ่ินที่แสดงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถ่ินน้ันๆ มีความประณีต 
พิถีพิถันในการผลิต มีความงามถูกตาถูกใจ เป็นต้น ภาวการณ์ปัจจุบันสินค้าศิลปหัตถกรรมมิได้มี
บทบาทเพียงแค่สนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวันของชาวชนบทเท่าน้ัน แต่ศิลปหัตถกรรมเป็น
อาชีพเสริมหรืออาชีพหลักที่สร้างรายได้แก่ครอบครัว หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจึงพยายาม
ส่งเสริมงานหัตถกรรมเพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในชนบท เป็นการพัฒนาอาชีพแข่งขัน
ในการผลิตที่คํานึกถึงเรื่องคุณภาพของงานผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนา
ชุมชนในระดับฐานรากและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 การออกแบบกับมิติทางวัฒนธรรม 
 การศึกษาแนวคิดมิติทางวัฒนธรรม จําแนกให้เห็นใน 6 มุมมอง ดังน้ี 
 1.  มิติทางวัฒนธรรมเป็นการมองปัญหาแบบองค์รวม โดยการมองประเด็นอย่างเป็น
ระบบ และมองให้เห็นภาพรวม โดยมองไปถึงความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันระหว่างสิ่งต่าง ๆ  
 2. มิติทางวัฒนธรรมเป็นการมองท่ีวิธีคิดของคน ที่นอกจากจะมองวัฒนธรรมในรูปแบบ
ภาพรวมแล้ว ยังต้องมองจากวิธีคิด เพ่ือจะทําให้ไม่เป็นการมองที่คุณค่าทางสังคมเพียงอย่างเดียว แต่
จะทําให้เป็นการมองไปถึงคุณค่าที่มาจากข้างใน   ทําให้เราสามารถเช่ือมโยงประเด็นปัญหาต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันเป็นองค์รวมด้วย 
 3. มิติทางวัฒนธรรมเป็นการมองจากมุมมองของคนในท้องถิ่น โดยวิเคราะห์ว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นน้ัน สะท้อนและสื่ออะไรจากท้องถิ่น 
 4. มิติทางวัฒนธรรมเป็นการมองความเช่ือมโยงขององค์ประกอบทั้งหลายในองค์รวม   
 5. มิติทางวัฒนธรรมต้องมองในเชิงเคลื่อนไหว   เพราะวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบไร้ทิศทาง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากพลังทางสังคม 
 6. มิติทางวัฒนธรรมต้องมองให้เข้าใจถึงความพยายามท่ีจะปลดปล่อยให้เป็นอิสระ  
 ดังน้ันการใช้แนวคิดมิติทางวัฒนธรรมจึงเป็นแนวคิดที่เน้นถึงภาพรวมหรือองค์รวมของ
การกําหนดประเด็นความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยมีการทําความเข้าใจ
กับเง่ือนไขต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ซึ่งจะทําให้เกิดการรู้และเข้าใจถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
นอกจากน้ันการศึกษาในทางมิติวัฒนธรรม  ยังข้ึนอยู่กับฐานความคิดที่อาศัยมุมมองทางวัฒนธรรม 
โดยการมองให้เห็นถึงระบบวิธีคิด หรือฐานการคิดของชาวบ้านที่ออกมาจากตัวชาวบ้านเอง การมอง
ให้เห็นถึงบริบทของปรากฏการณ์การมองให้เห็นภาพในเชิงเคลื่อนไหว หรือการมองให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นการมองโดยไม่มีความคิดหรือคติใดๆ ครอบงํา  รวมท้ังการมองว่าปรากฏการณ์
ที่ศึกษาน้ันอยู่ในสภาพเง่ือนไขอะไรบ้าง ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจทั้งองค์รวมและบริบทผ่านมุมมอง
ต่างๆ ได้อย่างรอบครอบมากขึ้น (พรเทพ เลิศเทวศิริ, 2547: 31-32) 
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 ในยุคที่เทคโนโลยีทางด้านคมนาคมและการสื่อสารมีการเจริญก้าวหน้าสูงมาก ทําให้
มนุษย์ซึ่งอยู่ตามส่วนต่างๆ ของโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วข้ึน ขอบเขตของประเทศ
ที่เคยปิดก้ันประชากรของตนก็เปิดกว้างออก ทําให้ช่องทางแห่งความไม่เข้าใจระหว่างวัฒนธรรมได้
สลายไป ผู้คนทั่วไปมีเสรีภาพและมีการเดินทางประทะสังสรรค์มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  
จึงเป็นไปอย่างรวดเร็วมากกว่าในอดีต เกิดเป็นวัฒนธรรมสากลที่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต่างๆ ในโลก   
 โรเบิร์ต อี ปาร์ก (Robert E. Park) และเออร์เนส เบอร์เกสส์ (Ernest W. Burgess) นัก
สังคมอเมริกันรุ่นแรกๆ ของมหาวิทยาลัยซิคาโกได้ร่วมเสนอคําจํากัดของ “การผสมผสานทาง
วัฒนธรรม” ว่าเป็นกระบวนการสอดแทรกระหว่างกัน (interpenetrating) และการเช่ือมตัวเข้าหากัน 
(fusion) ซึ่งทําให้บุคคลและกลุ่มชนได้มีการแสวงหาความทรงจํา (memories) ความเร้าใจ  
(sentiments) และทัศนคติของบุคคลและกลุ่มชนอ่ืนและด้วยการมีส่วนร่วมในประสบการณ์และ
ประวัติศาสตร์อันเดียวกัน ได้นําบุคคลและกลุ่มชนไปสู่สภาพชีวิตวัฒนธรรมร่วมกัน 
 การผสมผสานทางวัฒนธรรมตามคําจํากัดความข้างต้น จึงเน้นถึงการเช่ือมต่อและการ
สอดแทรกระหว่างวัฒนธรรมท่ีต่างกัน โดยผ่านการติดต่อระหว่างกลุ่มชนซึ่งในท้ายที่สุดได้ก่อให้เกิดมี
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายขึ้น  กลายมาเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ยอมรับใช้ร่วมกัน 
 ในทางวัฒนธรรมน้ันความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งสําคัญ  เพราะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องหยุด
น่ิงวัฒนธรรมเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวที่มีการถ่ายทอดหรือการผลิตซ้ํา และสามารถพัฒนาไปสู่การ
ปรับปรุงวิถีชีวิตในอนาคตได้ 
 การใ ห้ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมอย่างจริง จังจะทําใ ห้
กระบวนการพัฒนาต่างๆ น้ัน สามารถปรับตัวเข้ากับยุคใหม่ได้ การใช้ความคิดเชิงวัฒนธรรมต่อ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ จึงเป็นมุมมองที่สําคัญในการขยายแนวทางการศึกษาองค์ความรู้
ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานออกแบบถือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีรูปแบบเฉพาะตัว
สูง ที่รวมเอาทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยเข้าไว้ด้วยกัน (พรเทพ เลิศเทวศิริ, 2547: 30-31) 
 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบน้ันเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนมาพร้อมกัน เพราะการออกแบบ  
คือ การจัดองค์ประกอบของหลายสิ่งหลายอย่างโดยการสร้างสรรค์ให้มีความสัมพันธ์กัน และมนุษย์เรา
จะรู้และเข้าใจถึงการสร้างสรรค์ได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างสิ่งของใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน และสิ่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงใน
การดําเนินชีวิตของมนุษย์ 
 การส่ือสาร คือ กระบวนการทางสังคม ซึ่งมีลักษณะสําคัญในการใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือนํา
ข่าวสารเชิงสัญลักษณ์จากสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่หน่ึงด้วยจุดมุ่งหมายในการสื่อความหมาย หรือ
ทําความเข้าใจกับความหมายร่วมกันระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้อง องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสื่อสารน้ัน
มี 2 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์นั้นและ
องค์ประกอบที่เป็นผลผลิตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารความหมายร่วมกัน 
 กระบวนการสื่อสารจะดําเนินไปได้ราบรื่น และเกิดผลที่ดีจึงต้องเป็นกระบวนการที่ได้
ผสมผสานองค์ประกอบเหล่าน้ีทุกส่วนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ในทางออกแบบก็เช่นเดียวกันที่
จะต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังกระบวนการสื่อสารน้ี เพ่ือให้ผลงานที่สร้างสรรค์น้ันได้สื่อสารกับผู้รับ
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมได้เกิดการผสมผสานเป็นองค์
รวมน้ันเป็นบริบททางการออกแบบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน งานออกแบบร่วมสมัยกับบริบทของการ
ออกแบบในภาพรวม ได้ทําให้เราย้อนกลับไปถึงกระแสความเคลื่อนไหวของการออกแบบใน
ระดับพ้ืนฐานมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงแนวทางการออกแบบในปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทาง
สําหรับในอนาคตต่อไปได้ นักออกแบบในปัจจุบันจึงควรคํานึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงาน ดังรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้ 
 1.  การสํารวจและพิจารณาความสนใจของผู้ออกแบบที่มีต่อประเด็นที่จะออกแบบ 
 2.  การคํานึงถึงผลกระทบทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อกระบวนการทํางานและผลงาน
ออกแบบ 
 3.  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบ 
 4.  การคํานึงถึงความสอดคล้องระหว่างงานออกแบบและกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในยุคสมัย
เดียวกัน 
 5.  ความเป็นสากลของงาน 
 6.  การคํานึงถึงองค์ประกอบแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่องานออกแบบทั้งด้านเน้ือหาและ
การปฏิบัติ 
 7.  การศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภค 
      จากองค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้นและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้
เป็นเสมือนเง่ือนไขที่ทําให้นักออกแบบในปัจจุบันจะต้องมีความรอบคอบมากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือที่จะสร้าง
ผลงานการออกแบบที่ดี มีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้งคุณค่าทางสุนทรียะและประโยชน์ใช้สอยสําหรับ
ทุกคน 
 นอกจากน้ัน รูปแบบและสื่อความหมายเฉพาะของการออกแบบ ถือเป็นส่วนหน่ึงที่จะทํา
ให้กระบวนการทํางานน้ันสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ทั้งการขยายตัวของวัฒนธรรมที่ส่งผลอย่างชัดเจนในช่วง
ปี ค.ศ. 1980-1990 ที่ผ่านมาได้ทําให้เห็นถึงแนวทางการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ
ของผู้บริโภค และคํานึงถึงมิติวัฒนธรรมมากข้ึน อันเน่ืองมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีกับการ
เช่ือมโยงของวัฒนธรรม ทําให้เกิดการตลาดสําหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การเจริญเติบโตของ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ทําให้สามารถขยายเครือข่ายบริษัทต่างๆ ให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งรสนิยมและความต้องการเฉพาะดังกล่าวน้ีได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางของ
กระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง  ซึ่งสินค้าต่างๆ ต้อง
สร้างสรรค์สําหรับการใช้งานในวงกว้างให้ได้มากที่สุด 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ส่งผลถึงการออกแบบดังกล่าวน้ี สามารถจําแนกให้เห็น
ถึงบริบททางการออกแบบในส่วนต่างๆ พอสังเขปดังน้ี 
 1.  รูปแบบ การออกแบบในปัจจุบัน ได้มีการผสมผสานระหว่างโครงสร้างและรูปลักษณ์
เข้าด้วยกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย การก่อสร้าง รวมไปถึงการ
ออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งส่วนต่างๆ พัฒนาขึ้นของเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบทั้งอุปกรณ์และระบบท่ีนํามาใช้ นักออกแบบจึงสามารถที่จะสร้างสรรค์
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รูปแบบของงานได้ตามความต้องการเฉพาะทางมากขึ้น ทําให้เกิดผลงานที่มีรูปลักษณ์ภายนอกและ
โครงสร้างที่ชัดเจน สามารถสร้างผลงานสําหรับผู้บริโภคได้อย่างเหมาะเจาะกลมกลืนมากที่สุด 
 2.  หลักการทางกายภาพ ขอบเขตในการทํางาของนักออกแบบน้ันย่อมเก่ียวกับการ
นําเอาประสบการณ์โดยธรรมชาติตามหลักการทางกายภาพมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการคํานึงถึงทิศทางของ
แสง เงา การจัดวางตําแหน่งของสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการคํานึงถึงการรับรู้ตามธรรมชาติจาก
ผลงานออกแบบที่จัดทําข้ึน  ดังน้ันงานออกแบบร่วมสมัยในปัจจุบันจึงมักที่จะต้องการทดสอบการใช้
งานหรือการทํางานอย่างละเอียด  ก่อนที่จะมีการนําเอาผลงานน้ันไปใช้จริง ทั้งน้ีเพ่ือลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด การคํานึงถึงหลักการทางกายภาพ และทางกระบวนการ
พฤติกรรมมนุษย์ ถึงถือเป็นส่วนสําคัญที่มีผลต่องานออกแบบในปัจจุบัน 
 3.  การตัดทอน รูปทรงที่เรียบง่าย นําเอาเฉพาะองค์ประกอบที่จําเป็นที่สุดมาใช้ในการ
ออกแบบ ถือเป็นหลักการออกแบบสมัยใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากนักออกแบบในปัจจุบัน ได้นําเอา
กระบวนการตัดทอนดังกล่าวมาใช้มากข้ึน ในขั้นตอนของรายละเอียดทางฝีมือและการนําเสนอ โดย
งานออกแบบที่ตัดทอนแล้วน้ันยังคงความหรูหราสง่างามไว้ได้ครบถ้วน และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย  
ซึ่งทําได้โดยการลดทอนวัสดุที่ไม่จําเป็น การเผยให้เห็นโครงสร้างภายในสู่ภายนอก ซึ่งนักออกแบบ
สามารถใช้จุดเล็กๆ น้ีมาช่วยในการเพ่ิมคุณค่าของงานให้มากขึ้นได้ โดยการช้ีให้เห็นถึงการใช้งานที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
 4.  ผลลัพธ์ทางบวก โดยท่ัวไปแล้ว จินตนาการกับเครื่องมือในการออกแบบน้ันมีความ
เก่ียวเป็นวงจรที่ต่อเน่ืองกัน ไม่ว่าจะเป็นการนําเอามาใช้ใหม่ และการละทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป นัก
ออกแบบในปัจจุบัน จึงต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ในทางบวกให้มากขึ้น หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มี
ต่อสิ่งต่าง ๆ โดยรอบ อีกทั้งผลงานในรูปแบบเดิมที่ต้องรองรับการใช้งานในแบบใหม่ๆ ถือเป็นเร่ืองที่
การออกแบบจะต้องสามารถผสมผสานและคาดการณ์ล่วงหน้าในส่วนน้ีไว้ได้เสมอ และส่วนที่ถูก
หลงลืมน้ีปรากฏเป็นผลงานออกแบบในผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับอนาคต 
 5.  การมีลักษณะเฉพาะ–ความเป็นท้องถ่ิน นักออกแบบโดยทั่วไปมักเริ่มต้นจากรูปทรง
และวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวหรือจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเดียวกันน้ัน และคํานึงถึงความต้องการทางสังคม
และวัฒนธรรมความเป็นมาของท้องถิ่น ความต้องการของผู้ใช้โดยตรงและการเรียนรู้จากประสบการที่
ผิดพลาด จึงทําให้การออกแบบน้ันเกิดผลตอบรับที่ดี และตอบสนองถึงความต้องการเฉพาะมากท่ีสุด 
 6.  การสร้างการจดจํา การสร้างภาพลักษณ์องค์กรหรือการสร้างความจดจําของผลงาน
การออกแบบ ถือเป็นพลังทางด้านรูปแบบที่สําคัญในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ส่งผลสะท้อนทั้งทางมิติ
วัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ การสร้างการจดจําโดยการวางแผนทางด้านภาพลักษณ์น้ี เป็น
ส่วนประกอบอย่างหน่ึงของโครงสร้างการสร้างสรรค์ และเพ่ิมมูลค่าของงานเป็นอย่างย่ิง นักออกแบบ
สามารถพัฒนาการแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะนี้ให้มีความโดดเด่นได้ โดยการใช้องค์ประกอบทางการ
ออกแบบต่างๆ อาทิ สี รูปทรง วัสดุ ตัวอักษร หรือการสื่อสารเน้ือหาเฉพาะผ่านการใช้งานของผลงาน
น้ันๆ 
 7.  การมีเนื้อหาเชิงพรรณนา การออกแบบที่สามารถแสดงถึงเน้ือหาเชิงบรรยายได้ด้วย
ตัวเองน้ัน เป็นผลงานท่ีแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นถึงงานน้ันได้อย่างเปิดเผยที่สุด การกําหนดภาพรวมของ
เน้ือหาที่จะนําเสนอจึงเป็นสิ่งสําคัญ ในการที่ทําให้ผู้บริโภคได้เข้าใจในสิ่งที่นักออกแบบต้องการจะ
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นําเสนอได้ การกําหนดองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสําคัญในการแสดงออกถึงภาพลักษณ์
เฉพาะตัวของงานน้ันๆ ก็จะบอกและอธิบายถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป ฯลฯ 
ของสังคมหรือเหตุการณ์น้ันๆ ได้ด้วยตัวเอง 
 8.  การแสดงออกถึงสิ่งท่ีเหนือความคาดหมาย การแสดงการออกแบบงานท่ีมีลักษณะ
พิเศษสูงน้ัน เป็นงานที่ต้องใช้จินตนาการสูงในการทํางาน การนําเสนอถึงสิ่งที่อยู่ในจินตนาการหรือ
เหนือความเป็นจริงน้ีจึงต้องทําอย่างระมัดระวังมากที่สุด เพราะการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใน
ลักษณะน้ีเป็นการที่นักออกแบบได้นําเอาโลกในจินตนาการมาถ่ายทอดโดยกระบวนการดิจิทัล 
(digital) สู่ผู้บริโภค ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยการเช่ือมโยงสู่พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์และความเป็น
ธรรมดาสามัญโดยทั่วไปการทํางานของนักออกแบบ กระบวนการทางด้านดิจิทัลน้ีจึงเป็นการ
สร้างสรรค์โลกในจินตนาการท่ีไม่มีอยู่จริง มาสู่การรับรู้ของผู้บริโภค 
 กระบวนการทางการออกแบบได้สะท้อนภาพของการออกแบบในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้
มีการปรับรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ให้สอดคล้องกับสังคมและผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึนและ
ช้ีให้เห็นถึงทิศทางของการออกแบบในอนาคตที่นักออกแบบไม่เพียงแต่ทําหน้าที่สร้างสรรค์ผลงาน
ต่างๆ เท่าน้ัน นักออกแบบยังต้องทําหน้าที่ผู้ควบคุมประสานงานการสร้างสรรค์จากองค์ประกอบต่างๆ 
ให้ออกมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ชุมชนและสังคมโดยรวมให้มากท่ีสุด โดยการออกแบบ
ในยุคใหม่น้ันจะต้องคํานึงถึงมิติทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงมิติวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆ ที่หลากหลายโดยวิธีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันและการทําความเข้าใจกับเง่ือนไขหรือ
ตัวแปรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถนําเอาไปใช้ในแนวทางหน่ึงในการศึกษาพัฒนาผลงานออกแบบให้ดี
ย่ิงข้ึน นอกจากนั้นยังสามารถนําไปเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ทางเน้ือหาทั้งการศึกษาวิจัย
และด้านอ่ืนๆ ได้  (พรเทพ เลิศเทวศิริ, 2547: 35-43) 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรม  
 ระบบสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับผู้บริโภคในสังคมน้ัน และมี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคแต่ละคน โดยปกติผู้บริโภคย่อมแสดงพฤติกรรมไป
ในทางที่สังคมต้องการ เพ่ือให้ตนเองได้อยู่ในสังคมน้ันต่อไป ดังน้ันก่อนที่จะทําการออกแบบอะไร นัก
ออกแบบต้องพิจารณาระบบสังคมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายว่าสังคมน้ันมีพฤติกรรมในการแสดงออก
และการอยู่ร่วมกันอย่างไร มีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีกันอย่างไร เพ่ือสรุปประเด็นมา
สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมและเกิดการยอมรับ 
 ถ้าวัฒนธรรมคือจุดสร้างความแตกต่าง การใส่จุดเด่นของวัฒนธรรมประจําชาติในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากจะทําให้เกิดเอกลักษณ์ทางรูปลักษณ์ที่แตกต่างแล้ว ยังเพ่ิมมิติคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและความหมายให้กับช้ินงานด้วย ทําให้ผู้บริโภครู้สึกทางความคิดที่มีต่อสินค้าน้ันๆ แตกต่าง
ออกไป  แนวทางที่ดีสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับได้ การพัฒนารูปลักษณ์ ความ
แยบยลในการสอดแทรกวัฒนธรรมแบบไทยๆ ที่สั่งสมกันมานานน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับการ
สร้างเอกลักษณ์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และต่อยอดให้เกิดรูปแบบที่แปลกใหม่และการใช้งานท่ี
คาดคิดไม่ถึง (วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร, 2548: 104-105) 
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การออกแบบด้วยแนวคิดขัดแย้งอย่างลงตัว  
 การออกแบบที่เฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนท่ีแตกต่างกันไป  จุดเด่น
ของงานลักษณะน้ีคือ การนําความแตกต่างมาใช้ในการออกแบบ เป็นการเพ่ิมรสชาติให้ความเรียบง่าย 
เช่นการเลือกใช้สีที่ตรงข้ามกัน การวางรูปแบบตัดกัน การตัดกันของพ้ืนผิว การตัดกันของวัสดุ ฯลฯ 
โดยแนวคิดน้ีมีหลากหลายรูปแบบ แต่หลักๆ ที่นิยมใช้มี 6 สิ่งด้วยกัน คือ  
 1. สี (color) สีเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดและง่ายที่สุด แต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็น
สีตรงกันข้ามเสมอไป แต่อาจเป็นสีที่สร้างความเด่นชัดในเชิงเปรียบเช่นสีขาวกับนํ้าเงิน สีเหลืองกับเทา 
สีเขียวกับครีมเป็นต้น 
 2. ขนาด (size) การจัดวางด้วยองค์ประกอบที่มีขนาดแตกต่างกัน เล็ก กลาง ใหญ่ ก็
สร้างความเด่นชัดขึ้นมาได้ 
 3. รูปทรง (shape) รูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วงรี วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือ 
รูปทรงอิสระ จะสื่อความรู้สึกที่ต่างกัน เมื่อถูกนํามาจัดวางรวมกันจึงสร้างความรู้สึกและประสบการณ์
แบบใหม่ๆ ขึ้นมา 
 4. พ้ืนผิว (texture) การนําพ้ืนผิวมาเล่นมาก ด้วยความที่พ้ืนผิวเป็นสิ่งที่รับรู้ทั้งทาง
สายตาและทางการสัมผัส จึงส่งผลต่อความรู้สึกได้ชัดเจน 
 5. ความเข้มข้น (value) ความเข้มข้นหรือมีนํ้าหนักในระดับที่แตกต่างกันจะช่วยสร้าง
ความโดดเด่นขององค์ประกอบแต่ละอย่างให้แสดงตัวตนออกมาอย่างเด่นชัด 
 6.  การจัดวาง (position) วัตถุช้ินเดียวกันสามารถนํามาจัดวางในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ไป ไม่ว่าจะวางในแนวนอน แนวต้ัง วางตะแคง กลับหัวกลับหาง การจัดวางในแต่ละรูปแบบสื่อ
ความรู้สึกที่ต่างกัน (ดลชัย บุณยะรัตเวช, 2548: 59-63)  
 การออกแบบด้วยแนวคิดแสดงตัวจริง 
 หลายๆ ปีที่ผ่านมาทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวแบบเรือนแรม (home stay) เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ไปพักอาศัยอยู่กับชาวบ้านท้องถิ่นแถวน้ัน คืออยู่แบบเขากินแบบเขา และสัมผัส
ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบเขาถึงแม้จะเป็นเพียงแค่กลิ่นอาย แต่กระนั้นก็เป็นกลิ่นอายของจิต
วิญญาณจริงๆ ของสถานที่น้ันๆ  
 แนวคิดน้ีทําให้ได้สัมผัสถึงความเป็นของจริง (authenticity) ที่เป็นอยู่และมีอยู่แล้วใน
ธรรมชาติไม่ต้องไปหาที่ไหนอ่ืนไม่ต้องปรุงแต่งขึ้นมา เช่นเดียวกับการออกแบบที่อาจเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกในการนําความเป็นของแท้มาเป็นแก่น  แล้วแตกยอดเพ่ือให้เห็นภาพสะท้อนจิตวิญญาณ
แท้จริงออกมา ปัจจุบันการที่ลัทธิวัตถุนิยมเข้าแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันของคนมากข้ึน ส่งผลให้
คนจํานวนหน่ึงโหยหาความเรียบง่าย ความเป็นของจริงที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ที่สะท้อนตัวตนของแท้
ด้ังเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ได้รสชาติได้อารมณ์ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ของดีมีประวัติดี มี
รากฐานท่ีชัดเจนเป็นเอกลักษณ์จึงต้องนําออกมาเสนอให้โดดเด่น สมศักด์ิศรีและความภาคภูมิ  ไม่ว่า
จะเป็นวิสัยทัศน์,เป้าหมาย,คุณค่า,สําเนียง หรือบุคลิกภาพที่แตกต่าง ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เป็นไป รากฐานที่แท้จริง  (ดลชัย บุณยะรัตเวช, 2548: 107-109) 
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 การออกแบบเพื่อความผ่อนคลาย 
 องค์ประกอบการผ่อนคลาย 
 1.  รูป จากสถานที่ที่มีการสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่น สงบ ก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อน
คลายด้วยความสดช่ืน สร้างสุนทรียภาพด้วยการตกแต่งสถานบริการให้มีบรรยากาศที่สวยงาม
ท่ามกลางความเงียบสงบ 
 2. รส จากบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยขับ
สารพิษในร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพควบคู่กันไป  
 3. กลิ่น จากการบําบัดด้วยพฤกษาธรรมชาติหรือสมุนไพร หรือการใช้นํ้ามันหอมระเหย
เพ่ือสร้างความสมดุลในร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 
 4. เสียง จากการนําเสียงต่างๆ เช่น เสียงเพลงบรรเลง เสียงนํ้าตก เสียงนกร้อง หรือ
เสียงธรรมชาติ อ่ืนๆ มาช่วยในการผ่อนคลาย เพ่ือเพ่ิมความรู้สึกสัมผัสธรรมชาติ  
 5. สัมผัส ให้ความใส่ใจต่อองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์แบบองค์รวม ทั้งร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์ การบําบัดด้วยการนวดจะช่วยให้ระบบโลหิต กล้ามเน้ือ และระบบประสาทต่างๆ 
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภัทราวดี ศิริวรรณ, 2553: 128-129) 
 การออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร 
 ความจําเป็นในการจัดตกแต่งภายในอาคาร ในปัจจุบันต้องต่อสู้ด้ินรนและประสบ
ปัญหานับประการเพ่ือการดํารงชีพ โดยสิ่งเหล่าน้ีจะมีผลให้อารมณ์เคร่งเครียดอยู่เสมอ สภาพเช่นน้ี
บางครั้งจะบ่ันทอนสุขภาพของมนุษย์ด้วย จะเห็นได้ว่า ร่างกายกับจิตใจน้ันมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์
กันอย่างยิ่ง 
 สิ่งสําคัญที่จะช่วยผ่อนคลายปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการพักผ่อนอยู่ที่บ้าน 
หรือขณะที่กําลังปฏิบัติงานอย่างตรากตรํา ก็คือการที่ร่างกายได้อยู่ใน อิริยาบถที่เป็นธรรมชาติมาก
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่น่ังทํางาน ขณะเดิน ขณะรับประทานอาหาร หรือขณะที่กําลังพักผ่อนนอน
หลับอยู่บ้าน การตอบสนองสิ่งเหล่าน้ีคือการสร้างสิ่งรองรับสรีระในหลายๆ อิริยาบถของมนุษย์ตลอด
ทั้งวัน อันเป็นสิ่งที่ผูกพันกับร่างกายมนุษย์มาต้ังแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน สิ่งน้ันคือเคร่ืองเรือน ถ้า
ได้พิจารณาดูจะเห็นว่า ต้ังแต่อดีตมนุษย์ได้พยายามสร้างสิ่งตอบสนองความเป็นอยู่ด้านน้ีมาโดยตลอด 
จากความเป็นอยู่ง่ายๆ มาสู่ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้กรรมวิธีการ
ผลิตสามารถผลิตเคร่ืองเรือนที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ทุกอิริยาบถ มีคุณค่าทั้งในด้าน
ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของวัสดุที่แปลกใหม่ไปตามสมัยนิยม 
 คุณลักษณะของเคร่ืองเรือน เครื่องเรือนที่ดี จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ประกอบด้วย
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 1.  คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
 2.  ให้คุณค่าทางศิลปะ  
 3.  แสดงถึงคุณค่าของวัสดุและคุณค่าทางเศรษฐกิจ  
 4.  ให้คุณค่าในรูปแบบเฉพาะและวัฒนธรรม  
 รูปแบบเคร่ืองเรือน ในปัจจุบันเราอาจแบ่งรูปแบบของเคร่ืองเรือนได้เป็น 3 ประเภท 
ด้วยกัน คือ 
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 1. แบบแรกเริ่ม คือรูปแบบและวัสดุที่ใช้ยังมิได้ดัดแปลงหรือขัดเกลาให้ละเอียด โดย
ยังคงสภาพเดิมอยู่มาก เป็นการออกแบบเพ่ือตอบสนองทางด้านประโยชน์ใช้สอยมากกว่า ยังมิได้คํานึง
ความสวยงามมากนัก 
 2. แบบคลาสสิค คือ เครื่องเรือนแบบที่เรายอมรับกันว่ามีความสมบูรณ์ในด้านการ
ออกแบบอย่างเต็มที่ ให้คุณค่าในทางประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามอย่างดีเย่ียม สมบูรณ์พร้อม
ทุกลักษณะ ไม่ว่าจะโดยเส้น สี ลวดลาย หรือค่าของนํ้าหนักอ่อนแก่ของสี ทั้งน้ีเน่ืองจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความบันดาลใจของศิลปินผู้ออกแบบทั้งสิ้น 
 3. แบบสมัยใหม่  คือแบบที่แสดงถึงความเรียบง่ายในรูปทรง ให้คุณค่าทางประโยชน์ใช้
สอยอย่างสมบูรณ์ บางคร้ังก็ได้รับอิทธิพลจากแบบ คลาสสิค แต่นํามาลดตัดทอนรายละเอียดลง 
 ชนิดของเครื่องเรือน แบ่งเคร่ืองเรือนภายในอาคารออกได้เป็น 3 ชนิดด้วยกัน ดังน้ี 
 1.  เคร่ืองเรือนลอยตัว หมายถึงเคร่ืองเรือนที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก  
 2.  เคร่ืองเรือนติดต้ัง หมายถึงเคร่ืองเรือนที่ติดต้ังอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  
 3.  เคร่ืองเรือนประดับตกแต่ง หมายถึง เคร่ืองเรือนที่ใช้สําหรับประดับ ตกแต่ง  
 การพิจารณาเครื่องเรือน เคร่ืองเรือนเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับลักษณะการใช้งานและ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ การพิจารณาเคร่ืองเรือนเป็นสิ่งสําคัญมาก เครื่องเรือนที่ดีนอกจาก
จะให้คุณสมบัติทั้ง 4 ประการ ดังกล่าวแล้ว ควรจะตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ด้วย 
โดยจะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี คือ ขนาด และสัดส่วน  
 ความสําคัญของขนาดและสัดส่วนน้ันนอกจากจะมีผลในเรื่องของความสวยงามแล้ว ยัง
จะเกี่ยวข้องกับการจัดวางเนื้อที่ และการแสดงออกท่ีให้ความรู้สึกที่สัมผัสด้วยนัยน์ตาในเรื่องของความ
ใหญ่ หนา หนัก  หรือความเพรียวบางในบางลักษณะจะเน้นความว่างเปล่าของเน้ือที่แม้ว่าจะได้มีการ
จัดวางเคร่ืองเรือนให้เหมาะสมกับสภาพการใช้สอยแล้ว ก็ยังขาดคุณลักษณะทางความสวยงามไป น่ัน
เป็นเพราะการพิจารณาเรื่องขนาด และสัดส่วนของเคร่ืองเรือน ไม่เหมาะสมกับปริมาตรของพื้นที่ 
 หลักการจัดวางเครื่องเรือน การจัดวางเคร่ืองเรือนนอกจากจะพิจารณาเร่ืองความ
สะดวกในการใช้สอยแล้ว ยังต้องคํานึงถึงทัศนียภาพที่เหมาะสมและทําให้เกิดความรู้สึกประทับใจ ควร
พิจารณาวิธีการจัดวาง ดังน้ี 
 1.  การจัดวางเคร่ืองเรือนให้มีแบบประธาน อาจใช้ในการจัดเครื่องเรือนสําหรับห้องที่มี
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ โดยจัดเป็นชุดใหญ่และขุดเล็กเพ่ือให้เป็นเครื่องเรือนที่เสริมต่อกันเป็นหน่วยรองหรือ
อาจจะจัดเคร่ืองเรือนที่ใช้ได้เพียงกลุ่มเดียว แต่มีเครื่องเรือนที่มีรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะเพียง 1 ช้ิน 
เป็นจุดเด่นนของกลุ่ม  
 2.  การจัดเคร่ืองเรือนแบบเกาะกลุ่ม คือการจัดวางเครื่องเรือนกลางห้อง ใช้ในกรณีที่ห้อง
น้ันมีผนังทึบ ไม่เหมาะแก่การจัดวางเครื่องเรือนติดผนัง อาจจะมีกระจกรอบด้านหรือเว้นพ้ืนที่ทางเดิน
ไว้โดยรอบห้องก็ได้ ส่วนมากมักเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ 
 3.  การจัดแบบธรรมดา โดยการวางเคร่ืองเรือนชิดผนัง หรือมุมใดมุมหน่ึงที่เป็นส่วนทึบ 
โดยวางชิดขนานกับผนังอาคารหรือถ้าเป็นห้องกว้างอาจจัดวางเครื่องเรือนในลักษณะมุมเฉียงก็ได้ 
(วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์, 2531: 65-75) 
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 การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 
 แนวคิดเบื้องต้น ควรต้ังคําถามเหล่าน้ีก่อนที่จะทําการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะใดๆ เพ่ือ
จะช่วยให้เกิดข้อสรุปที่ชัดเจนในการออกแบบนั้นๆ ได้แก่ จะทําอะไร- จะใช้ที่ไหน- จะใช้เมื่อใด- จะใช้
อย่างไร- จะให้ใครใช้- จะมีราคาเท่าใด- จะให้ใครทํา/ ผลิต และจะทําอย่างไร 
 เมื่อได้เหตุผลที่ชัดเจน และข้อจํากัดต่างๆ ในคําถามเหล่าน้ันแล้วควรนํามาสรุปเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการออกแบบและวางลําดับขั้นตอนการทํางานและแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
น้ันๆ 
 การออกแบบส่ิงใดๆ ก็ตาม คือการที่จะทําให้เกิดความงามที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้โดย
ส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่าสิ่งน้ันสร้างขึ้นเพ่ือสนองอารมณ์ หรือสนองประโยชน์ใช้สอยก็ตาม ความสวยงาม
จะต้องเป็นที่สะดุดตาก่อนเสมอ การออกแบบคือการนําเอาส่วนประกอบต่างๆ ต่อไปน้ีมาผสมผสาน
เข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะและสามารถสนองตอบอารมณ์และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งส่วนประกอบเหล่าน้ี
คือพ้ืนฐานที่ใช้ในการออกแบบ 
 การออกแบบหัตถกรรมโลหะ หากจะพิจารณาจัดกลุ่มของงานเพ่ือให้เป็นหมวดหมู่ โดย
พิจารณาถึงการใช้งานหรือสถานท่ีที่ผลิตภัณฑ์น้ันๆ ใช้งานอยู่ หน้าที่ของมันซึ่งอาจใช้ประโยชน์ใช้สอย 
หรือเพ่ือสนองอารมณ์ในด้านความงามจาการมองเห็นความสวยงามของมันอย่างง่ายๆ ดังน้ี 
 1. หัตถกรรมโลหะใช้ในบ้าน ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุโลหะเข้ามาเก่ียวข้องเป็นวัสดุ
หลัก โดยแยกลักษณะการผลิต โดยพิจารณาวิธีการผลิตซึ่งไม่ใช้เคร่ืองมือเครื่องจักรเข้าช่วยมากนักก็
สามารถผลิตได้ เช่น 
  1.1 มีประโยชน์ใช้สอย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เตียง ช้ันวางของ ราวตากผ้า เหล็กดัด
หน้าต่าง-ประตู เป็นต้น 
  1.2 เพ่ือการประดับตกแต่ง เช่น โคมไฟ หิ้งใส่ของประดับตกแต่งผนัง ประติมากรรม
โลหะ ของขวัญ ชําร่วย (แบบลวดสาน) เคร่ืองประดับแบบแขวน 
 2. หัตถกรรมโลหะใช้นอกบ้าน ในทํานองเดียวกันเง่ือนไขการพิจารณาก็คือการใช้มือ
แรงงานทําการผลิตได้โดยไม่ใช้เคร่ืองจักรที่ซับซ้อน ราคาสูงเพ่ือการผลิตมากนัก 
  2.1 มีประโยชน์ใช้สอย เช่น รั้วประตู โต๊ะและเก้าอ้ีสนาม ป้ายช่ือ ตู้ไปรษณีย์ โคมไฟ
สนาม รถเข็น เคร่ืองมือทําสวน 
  2.2 เพ่ือการประดับตกแต่ง เช่น ประติมากรรมตกแต่ง กระถางต้นไม้ใต้หน้าต่างหรือ
แขวน โครงสร้างโรงเรือนตกแต่งสนาม 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ควรทบทวนหลักการเหล่าน้ีต้ังแต่ต้นก่อนการ
ออกแบบ การที่จะตัดสินว่าผลิตภัณฑ์โลหะได้รับการออกแบบที่ดีหรือไม่ ให้พิจารณาตามดังต่อไปน้ี 
 1. หน้าท่ีใช้สอย (function) ผลิตภัณฑ์ที่ทาํการออกแบบเหมาะกับการใช้งานหรือเปล่า 
สามารถทําหน้าที่ได้ดีหรือไม่ ถ้าท่านออกแบบโครงการเพ่ือใช้งานจริง ๆ วัตถุประสงค์จะต้องเหมาะกับ
ประโยชน์การใช้สอยและใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถสนองวัตถุประสงค์ของ
การใช้ก็คือ การออกแบบน้ันบรรลุผล 
 2. ความปลอดภัย (safety) ผลิตภัณฑ์ที่ทําการออกแบบน้ันต้องคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้และผู้ที่เก่ียวข้องด้วย เช่น ภาชนะใส่อาหารที่ทําจากทองแดงหรือส่วนผสมของตะกั่ว ซึ่งเป็น



 40

สารมีพิษต่อร่างกาย ไม่ควรนํามาใช้ ยกเว้นมีการเคลือบผิวหน้าด้วยดีบุกก่อนเป็นต้น นอกจากน้ีการ
ออกแบบต้องให้ความรู้สึกว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ไปแล้วมีความปลอดภัย 
 3. ความทนทาน (durability) ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบน้ันจะต้องสนองต่อหน้าที่ได้เป็น
เวลานานตามที่คิดไว้ คือสิ่งที่สร้างน้ันจะต้องแข็งแรงด้วย บ่อยครั้งที่การใช้วัสดุหนักเกินไปเมื่อนําเอา
ช้ินส่วนมาประกอบเช้าด้วยกันจะได้งานที่มีนํ้าหนักมากเกินไป และดูไม่เหมาะต่อการใช้งาน 
 4. การประหยัด (economy) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบนั้นสามารถที่จะผลิตได้ในทาง
เศรษฐศาสตร์ หมายความว่า จะต้องใช้วัสดุอย่างประหยัดและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานโดยท่ี
ราคาไม่แพงมันจะเป็นการสูญเปล่าที่จะทําสิ่งของให้มีความทนทานมากกว่าหน้าที่ของมัน ความ
ต้องการทางด้านการประหยัดน้ันต้องการวัสดุที่หาได้ง่าย ผลิตได้ง่ายและสามารถประกอบเข้าด้วยกัน
ได้สะดวก 
 5. วัสดุ (material) ผลิตภัณฑ์ที่ทําน้ันจะต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานมี
ความทนทานและประหยัด วัสดุที่ใช้ควรที่จะรักษารูปพรรณเดิมของมัน เช่น ถ้าผลิตภัณฑ์ทําด้วยดิน
เหนียวก็ควรที่จะทําให้การมองเห็นน้ันเหมือนดินเหนียว แทนที่จะมองดูเป็นไม้ โลหะหรือวัสดุอ่ืนๆ 
หรือเมื่อท่านทํางานไม้ควรทําให้มีความสวยงามแบบธรรมชาติมากกว่าที่จะปกปิดความสวยงามน้ี 
นอกจากมีความจําเป็นหรือมีเหตุผลอ่ืน 
  โลหะแต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการนําไปใช้งานต่างกันไป มีความสวยงามในตัว
มันเอง เช่น ทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส และอะลูมิเนียม ต่างก็มีพ้ืนผิวงามตามธรรมชาติ ก่อนจะ
นําโลหะมาใช้ ต้องแน่ใจว่ารู้จักกับโลหะที่จะนํามาใช้ และทราบถึงวิธีการใช้ การข้ึนรูป ทําให้โค้ง ทํา
รูปร่างและเช่ือม และที่สําคัญก็คือ โลหะจะต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ทํา ตัวอย่างจานทองแดงไม่
เหมาะที่จะใส่อาหาร เพราะอาหารบางชนิดเป็นกรด เว้นเสียแต่ว่าจะชุบด้วยไฟฟ้าหรือดีบุกก่อน 
 6. โครงสร้าง (structure) วิธีการทําโครงสร้างของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ควรทําให้
เหมาะสมกับงาน มีความทนทาน ประหยัดและใช้วัสดุที่เหมาะสม สิ่งที่กล่าวมาน้ีจะต้องสามารถทําได้
สําหรับโครงการเพ่ือที่จะสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ดีได้ และการออกแบบน้ีจะเป็นอมตะถ้ารู้จักการ
เลือกใช้วิธีการง่าย ๆ ในการทําจะทําให้มีความเหมาะสมกว่าวิธีการท่ียุ่งยาก และควรที่จะเป็นวิธีการท่ี
เหมาะแก่วัสดุที่ใช้ด้วย 
 7. ความสะดวกสบายในการใช้ (ergonomics) หมายถึง ต้องคํานึงถึงสัดส่วนที่
เหมาะสมในการใช้งาน ขนาดความสูง กว้าง ยาว และขีดจํากัดของผู้อุปโภคประกอบในการออกแบบ 
เช่น การหยิบง่ายใช้คล่องในตัวของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 8. ความสวยงาม (beauty) ผลิตภัณฑ์จะสวยงามเม่ือมันมีรูปร่างและขนาดเหมาะสม
กับการใช้งาน ซึ่งความสวยงามนี้จะเร่ิมมาจากหน้าที่ของมีนเอง ตัวอย่างเช่น ค้อนมีรูปแบบที่ถูก
กําหนดมาจากหน้าที่ของมัน ความสวยงามน้ีไม่ควรเพ่ิมหลังจากทําโครงการเสร็จ ควรจะเกิดขึ้นเมื่อ
สร้างโครงการน้ัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเส้น ความโค้ง สี เน้ือวัสดุ และการตกแต่งจะต้องเหมาะสม
กับหน้าที่ วัสดุและโครงสร้าง โครงสร้างที่ได้รับการออกแบบที่ดีมันจะดูมีความสวยงาม 
 9. ลักษณะเฉพาะ (personality) โครงการน้ันอาจจะได้คะแนนสูงในเร่ืองของคุณภาพ 
แต่จริง ๆ แล้วยังขาดความน่าสนใจในเรื่องลักษณะเฉพาะของมัน การมีลักษณะเฉพาะจะให้ความรู้สึก
กับนักออกแบบที่เขาทําการออกแบบขึ้นมาด้วยตัวของเขาเอง มีลักษณะที่เป็นอิสระเพ่ือที่จะได้แสดง
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ว่า นักออกแบบได้วิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณภาพที่ดีให้กับงาน ถ้าขาดคุณสมบัติ
น้ีแล้ว ผลิตภัณฑ์น้ันก็จะดูเรียบเฉยขาดความเป็นเอกลักษณะ ราวกับว่ามันถูกออกแบบโดย
เคร่ืองจักรกลที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ออกแบบ การขาดคุณสมบัติข้อน้ีผลที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะไม่เห็น
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม 
  10. กรรมวิธีการผลิต (production) เมื่อทําการออกแบบแล้วสามารถที่จะทําการผลิตได้
ง่ายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําในโรงปฏิบัติงานโลหะในแต่ละช้ินส่วนควรรวมเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี 
ต้องแน่ใจเสียก่อนเร่ิมทําว่า โลหะจะต้องโค้งหรือทํารูปข้ึนมาอย่างไร ช้ินส่วนต่างๆ จะเช่ือมต่อกันได้
อย่างไร โลหะใช้เช่ือม ยํ้า ต่อตะเข็มได้หรือไม่ การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดกับช้ินส่วนต่างๆ จะทําให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ดี 
   11. การซ่อมบํารุงรักษาง่าย (easy maintenance) ผลิตภัณฑ์เมื่อนําไปใช้งาน หาก
ได้รับความเสียหายควรสามารถแก้ไขและซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าบํารุงรักษาตํ่า 
   12. การขนส่ง (transportation) นักออกแบบต้องคํานึงถึงความประหยัด ค่าขนส่ง จะ
ขนส่งสะดวกหรือไม่ ระยะใกล้ไกล ขนส่งทางบกทางน้ําหรือทางอากาศ ต้องบรรจุหีบห่ออย่างไร ที่จะ
ไม่ทําให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย ขนาดของรถตู้บรรทุกสินค้ากว้างยาวสูงเท่าไร เป็นต้น 
 การคัดเลือกแบบท่ีดี (selecting a good design) ในการพิจารณาคัดเลือกแบบควรมี
ข้อพิจารณาดังต่อไปน้ี 
 1. ต้องแน่ใจว่าแบบที่เลือกมาน้ันสามารถนําไปผลิตได้ 
 2. แบบท่ีเลือกมาน้ัน สอดคล้องถึงอารมณ์ หรือความคิดในสมัยใหม่ และเหมาะกับ
ความต้องการของท้องตลาด 
 3. ใช้เคร่ืองมือและวัสดุ ตลอดจนวิธีการประกอบที่เหมาะสมได้ 
 4. ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับโครงการมากท่ีสุด และใช้เทคนิคที่ถูกต้องกับวัสดุน้ันๆ ตัวอย่าง
แผ่นทองแดงทําให้รูปร่างได้มากกว่าเหล็กแผ่น 
 5. เพ่ือทดสอบการใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตก่อนที่จะทําการผลิตจริง 
 6. เพ่ือทดสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
 7. เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เข้าใจรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้ดีย่ิงขึ้น 
 8. เพ่ือช่วยเน้นส่วนที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนขึ้น 
 การออกแบบสําหรับความสวยงาม (design for beauty) ความสวยงามเป็นสิ่งที่สําคัญ
อย่างหน่ึงสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจได้ดีของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ 
แนวทางในการออกแบบให้สวยงาม ซึ่งท่านสามารถจะศึกษาและนําไปใช้พิจารณาประกอบกับการ
ออกแบบให้ง่ายขึ้นและเหมาะสม ก็คือ 
 1. รูปร่าง (form) รูปร่างพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์เป็นตัวกําหนดอันดับแรกโดยหน้าที่ใช้
สอยรูปแบบนี้จะถูกําหนดขึ้นโดยเส้นและความโค้ง ที่ทําให้รูปร่างมีลักษณะเป็นรูปสองมิติ มีเฉพาะ
ความกว้างและความยาว เมื่อมีปริมาตรของรูปทรงก็จะต้องทําให้เป็นสามมิติมีความกว้าง ความยาว
และความหนาหรือความสูง 
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 2. สัดส่วน (proportion) คือความสัมพันธ์ของขนาดและสามรถแสดงเป็นอัตราส่วน 
ตัวอย่างเช่น เมื่อความกว้าง 20 น้ิว ความยาวเป็น 30 น้ิว สัดส่วนคือ 20 : 30 หรือ  2 : 3 อัตราส่วน
อย่างตํ่าเช่น 2 : 3, 3 : 5, 5: 7 และ 7 : 9 เป็นอัตราส่วนที่นิยมใช้ 
 3. ความสมดุล (balance) อ้างถึงสภาพของความสมดุลในการออกแบบหมายความว่า 
วัตถุน้ันๆ จะต้องดูไม่หนักไปที่ข้างใดข้างหน่ึง การออกแบบจะต้องจัดศูนย์กลางของเส้น เพ่ือว่าส่วน
ต่าง ๆ ของแต่ละด้านจะดูเหมือนกันมีความสมดุล การออกแบบอาจจะจัดให้ดูสมดุลได้ซึ่งจริงๆ แล้ว
มาวัดดูระยะทางอาจไม่เท่ากัน ความรู้สึกที่ทําให้เกิดสมดุลขึ้นซึ่งเรียกว่าสมดุลผิดปกติ (informal) ซึ่ง
มันดูจะน่าสนใจกว่าการสมดุลแบบเท่ากัน 
 4. จุดเด่น (emphasis) หมายความว่า การออกแบบน้ันจะต้องมีจุดศูนย์กลางที่น่าสนใจ 
น่ันก็คือจะต้องมีส่วนหน่ึงเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด และเป็นจุดทั้งหมดของการออกแบบ ส่วนอ่ืนๆ จะเป็น
ส่วนประกอบที่ช่วยเสริมสร้างส่วนน้ีให้สําคัญ ตัวอย่างเช่น ในพืชไม้ดอกจะมีจุดรวมที่น่าสนใจ ส่วน
ของลําต้นและใบจะช่วยเสริมส่วนที่เป็นดอกให้ต้นไม้ดูสวยงามมากขึ้น 
 5. ความเป็นหน่วยเดียวกัน (unity) ปัจจุบันในการออกแบบเมื่อเรามองดูก็จะมองดู
ตลอดถึงส่วนต่าง ๆ มากกว่าที่จะเป็นลักษณะการมองจากท่ีหน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง น่ันก็คือ ลักษณะการ
มองเป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมด มันไม่ได้เป็นลักษณะการเลือกสรรหรือเป็นลักษณะมองดูเป็นกลุ่มของ
หน่วยต่าง ๆ ซึ่งมันไม่ได้มีความสัมพันธ์เฉพาะกับหน่วยอ่ืน ๆ 
 6. จังหวะ (rhythm) ลักษณะซ้ํา ๆ ที่ได้จาการใช้เส้น ส่วนโค้ง รูปทรง สี และเนื้อผิว 
การออกแบบจะทําให้เกิดเป็นจังหวะและเป็นหน่วยเดียวกันง่ายต่อการดู 
 7. ความกลมกลืน (harmony) คือผลท่ีเกิดเมื่อส่วนทั้งหมดในการออกแบบถูกนํามา
รวมเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามบางครั้งถ้ามีความกลมกลืนมากเกินไป จะทําให้การออกแบบนั้นไม่
น่าสนใจ ดูเรียบเกินไป ควรมีการแปรผันบ้าง อย่างเช่น การเติมเกลือและพริกไทยก็จะทําให้รสชาติ
อาหารดีขึ้น 
 8. พ้ืนผิว (texture) เป็นสภาวะของพื้นผิวของวัสดุอย่างเช่น ผ้าใบที่มีลักษณะพ้ืนผิว
หยาบ ส่วนแผ่นทองแดงจะมีลักษณะที่พ้ืนผิวละเอียดกว่า ไม้ที่แตกต่างกันจะมีพ้ืนผิวที่แตกต่างกันไป 
พ้ืนผิวน้ีจะทําให้วัสดุดูน่าสนใจและสวยงามมากข้ึน พ้ืนผิวที่เป็นธรรมชาติของวัสดุเป็นลักษณะที่ควร
รักษาไว้เมื่อวัสดุถูกนําไปใช้ มันก็จะเหมาะกับหน้าที่ของมัน 
 9. การเลือกสี (color selection) เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการออกแบบ ซึ่งมี
ความสําคัญอย่างใกล้ชิดกับการตกแต่งวัสดุที่ใช้ เพ่ือช่วยในลักษณะการมองที่สวยงาม และป้องกันการ
กัดกร่อน นอกจากนี้สีเป็นสิ่งที่ช่วยเน้นความน่าสนใจอีกด้วย ก่อนที่จะมีการใช้สีหรือตกแต่งวัสดุน้ัน 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีจะช่วยท่านในการเลือกสีที่จะใช้ได้อย่างดี เช่น สีเหลือง สีส้มและสีแดง เป็น
สีที่แสดงถึงความอบอุ่น ควรท่ีจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทําให้ดูว่า อบอุ่น ร้อน ช่ืนตา มีชีวิตชีวา กล้า
หาญ หรือถ้ามีการตะโกนอย่างดัง และท่านต้องการจะหยุดเสียงที่รบกวนน้ัน สีนํ้าเงิน และสีเขียว ซึ่ง
เป็นสีที่เย็นจะให้ความรู้สึกเย็น สงบ และมีระเบียบ ควรจะมีการใช้สีตามฤดูกาลด้วย เช่น สีแดง 
นํ้าตาลและเขียวเข้ม โดยทั่วไปจะใช้ในหน้าฝน เป็นต้น (สาคร คันธโชติ, 2529: 8-13) 
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แนวโน้มกระแสความนิยมป ี2014 
 แนวโน้มกระแสความนิยมโลก  
 กระแสความนิยมโลก (Global Trend) 2014 โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (2557) 
หรือ TCDC ได้เผยแพร่สรุปกระแสความนิยมโลก ปี 2014 อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ 
หรือ New VIP ประกอบด้วย  
 1.  เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจํา (collective memory) ผู้บริโภคทุกวันน้ี 
ต้องการให้แบรนด์นําเสนอเรื่องราวไม่ใช่เพียงแค่ดึงความสนใจของผู้บริโภค แต่เป็นการให้รายละเอียด
ด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านตัวสินค้า ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าหลงใหล และคุณค่าของงานฝีมือ 
ดึงดูดด้วยคุณสมบัติที่ต่างไปจากในอดีต เพ่ือทําให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งนับเป็น
เคร่ืองมือสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือบริโภค การเล่าเร่ืองจึงถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญที่ช่วย
พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ 
 2.  หายากและทักษะด้ังเดิม นักออกแบบหลายคนใช้ทักษะด้ังเดิมในการสร้างงานเพ่ือ
คงลักษณะเฉพาะตัว ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีคุณค่าและมูลค่า สะท้อนขั้นตอนการผลิตงานที่เป็น
ทักษะช้ันยอดและไม่ใช่ใครก็สามารถทําได้แม้กระทั่งเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  รูปแบบใหม่ที่ปรากฏออกมาในผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจึงล้วนเป็นการคงคุณค่าความเป็น
ต้นตํารับของแท้ รวมถึงการสื่อสารถึงความเป็นมาสุดพิเศษ เมื่อผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์จะรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงกับแบรนด์ มองเห็นองค์กรหรือผู้ผลิตที่เช่ือใจได้ และเป็นของ “แท้” ซึ่งอาจให้ความรู้สึกที่เป็น
มากกว่าผลิตภัณฑ์แต่เป็นช้ินงานฝีมือหรือหัตถศิลป์โดยกลุ่มลูกค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์มักเกิด
ความรู้สึกอยากซื้ออยากใช้บริการอีก โดยมักมองหาจากจุดเร่ิมต้น คุณค่า และปรัชญาของแบรนด์ ซึ่ง
หาไม่ได้จากที่อ่ืนใดเป็นเกณฑ์สําคัญ 
 3. สถานภาพขั้นสูง (superlative status) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
และเทคโนโลยีมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มชนชั้นกลางเพ่ิมจํานวนขึ้น 
รูปแบบการบริโภคของคนกลุ่มน้ีก็เปลี่ยนแปลงไป น่ันคือต้องการบริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ แสวงหา
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยินดีจ่ายเงินเพ่ือแลกกับสินค้าและบริการท่ีดีกว่าเพ่ือสะท้อนรสนิยม
และสถานภาพทางสังคมท่ีดีขึ้น จนทําให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างตลาดหลัก (mass) และ
ตลาดสินค้าหรู (prestige) จนเกิดคําว่า “masstige” เพ่ือหมายถึงผู้ที่ต้องการบริโภคสินค้าที่ดูดีมี
ระดับในราคาจับต้องได้ อิทธิพลที่มีส่วนทําให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ีเติบโตขึ้นมาจากการบริโภคสื่อ ดารา
ศิลปิน บุคคลที่มีช่ือเสียงตลอดจนพลังของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตลาดสินค้าหรูจึงต้องรีบปรับตัวให้
พิเศษและแตกต่างมากกว่าเดิมโดยสร้างแนวคิดสําหรับสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือ
ตอบสนองกลุ่มบริโภคท่ีมีรายได้ระดับสูงและเฉพาะกลุ่มอย่างแท้จริง 
 แนวโน้มสสีันของปี 2014  
 สถาบันสี Pantone คาดการณ์แนวโน้มสีสนัของปี 2014 สําหรับสินค้าของใช้ในบ้านและ
การตกแต่งภายใน โดยกลุ่มสทีี่จะเป็นกุญแจสําคัญในปี 2014 มีทั้งหมด 9 กลุ่ม รวม 74 ส ีดังน้ี 
 1.  Techno Color โทนสีเจิดจ้า สีเขียว ฟ้า สม้ ม่วง เป็นนวัตกรรมความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 
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รูปที่ 5 กลุ่มสี Techno Color 
 

 2. Physicality โทนสีแสดงถึงพละกําลัง ชีวิตชีวา ดุลยภาพกับความสงบ 
 

 
 
รูปที่ 6 กลุ่มส ีPhysicality 
 
 3. Sculpted Simplicity โทนสีทึม เรียบง่าย แต่แฝงความซับซ้อน   
 

 
 

รูปที่ 7 กลุ่มส ีSculpted Simplicity 
 
 4. Fluidity โทนสีแพรวพราวของสายนํ้า นํ้าทะเล ฟ้า เขียว และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 
 

 
 

รูปที่ 8 กลุ่มส ีFluidity 
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 5. Collage โทนสีปะปนกันแต่มีเสน่ห์ ทําใหนึ้กถึงความหลัง 
 

 
 

รูปที่ 9 กลุ่มส ีCollage 
 
 6. Intimacy โทนสีอ่อน แสดงถึงความใกล้ชิด อบอุ่น อ่อนนุ่ม สัมผัสได และเป็น
ธรรมชาติ 
 

 
 

รูปที่ 10 กลุ่มสี Intimacy 
 
 7. Moda   โทนสีแสดงรายละเอียด ทันสมัย 
 

 
 

รูปที่ 11 กลุ่มสี Moda 
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8. Tribal Threads โทนสีจะเป็นธรรมชาติ มีความหลากหลาย ดังเช่น กลุ่มเผ่าพันธ์ุ
ตาม เช้ือชาติ ศาสนา  
 

 
 

รูปที่ 12 กลุ่มสี Tribal Threads 
 
 9. Eccentricities โทนสีแสดงถึงการผจญภัย การทดลอง การค้นพบ 
 

 
 

รูปที่ 13 กลุ่มสี Eccentricities 
 

 สรุป ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต่ืนตัวและมีความรอบรู้ในเรื่อง “สีสัน” มากขึ้น ผู้ผลิตและ
นักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกลุ่มธุรกิจการแต่งภายใน วงการแฟช่ันเสื้อผ้า และความสวยงาม 
จึงต้องให้ความสําคัญต่อแนวโน้มสีสัน ควบคู่ไปกับการออกแบบ/สไตล์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาด และวิถีการดําเนินชีวิต (lifestyles) ของผู้บริโภค  
 
แนวทางนโยบายของรัฐ 
 การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
 โครงการวิจัยประเด็นศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
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 1.  โครงการวิจัยที่ศึกษาเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
และหารูปแบบในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอด 
 2.  โครงการวิจัยที่ศึกษาเพ่ีอสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างให้เกิดกระบวนการ ผลที่ได้จากโครงการวิจัยในประเด็นน้ีคือ ได้องค์
ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนที่บ้านที่กําลังจะสูญหาย หรืออยู่อย่างกระจัดกระจายให้
สามารถรวบรวมไว้เพ่ือสืบทอดต่อไปได้ และยังได้รูปแบบการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูที่สามารถนําไปเป็น
แบบอย่างให้ชุมชนอ่ืนสามารถนําไปใช้ อีกทั้งยังได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าและมูลค่า (value creation) น้ัน
ไม่ได้จํากัดการใช้เฉพาะเพ่ือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ เท่าน้ัน หากแต่ต้องการช่วยให้เศรษฐกิจไทย
แข่งขันได้และคนไทยได้ประโยชน์มากขึ้นเกือบทุกสาขา หากประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนการ
เจริญเติบโตจากยุคที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การขับเคล่ือน
ด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ได้ การพัฒนาเศรษฐกิจจึงจะมีโอกาสขยายตัวอย่างย่ังยืนต่อไป 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) จึงเป็นทางรอดของประเทศ ขณะที่แนวคิดการสร้าง
คุณค่า และมูลค่า และการพัฒนาบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ต่างก็ปรากฏอยู่ในนโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาโดยตลอด (ปรเมธี  วิมลสิริ, 2552) 
 หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 สังคมไทยมีการพัฒนามาโดยลําดับ มีการติดต่อค้าขายกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การผลิตงานศิลปหัตถกรรมก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้สอยที่
มากข้ึนจนกลายเป็นการผลิตเพ่ือการค้า มีการปรับปรุง ดัดแปลงพัฒนารูปแบบและใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของตลาด และ
สุดท้ายที่การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดระบบทุนนิยมเต็มรูปแบบในปัจจุบัน ได้ทําให้วัฒนธรรม
กลายเป็นสินค้า งานหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมในสังคมเดิมก็ได้ก้าวเข้าสู่กระแส
หลักน้ีอย่างเต็มตัว เปลี่ยนบทบาทจากสิ่งจําเป็นใช้สอยในชีวิตประจําวันของคนไทยเป็นบทบาททาง
เศรษฐกิจสําคัญในลักษณะของสินค้าที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่เรียกว่า “สินค้า
วัฒนธรรม” โดยมีกลไกตลาดเป็นตัวกําหนดรูปแบบการสร้างสรรค์อีกทีหน่ึง การสร้างงานหัตถกรรม
เพ่ือใช้สอยเองมีน้อยลงแต่เปลี่ยนเป็นการสร้างงานในฐานะอาชีพหน่ึงเพ่ือผลิตเป็นสินค้าจําหน่ายแก่
ผู้บริโภค รูปแบบหน้าที่ใช้สอยของงานหัตถกรรมต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปโดยการปรับเปลี่ยนให้
กลายเป็นของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก หรือเป็นการใช้สอยทางสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมมากกว่า
ประโยชน์ใช้สอยจริงทางกายภาพ ซึ่งในแง่น้ีได้มีความพยายามปรับปรุงพัฒนาด้านรูปแบบและส่งเสริม
ด้านค่านิยมมาโดยตลอดเพ่ือให้เกิดการใช้สอยจริงมากข้ึนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็พอจะนับได้ว่า
ประสบความสําเร็จอยู่ในระดับหน่ึง กล่าวได้ว่างานหัตถกรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่รูปแบบ
และเน้ือหา ทั้งน้ีเป็นการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนและสามารถดํารง
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมต่อไปได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และ
ความแตกต่างของบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีตกับปัจจุบัน 
  ภายใต้สภาวการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน ระบบการ
จัดการและการกําหนดแนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบงานหัตถกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็น
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สิ่งจําเป็นที่ควรได้รับการกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติลงไปอย่างชัดเจนต่องานหัตถกรรมในแนวทาง
ต่างๆ ได้แก่ แนวทางการอนุรักษ์ แนวทางการสร้างสรรค์ และแนวทางในเชิงพาณิชย์ ที่ล้วนแต่มี
ความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งก็คือรากฐานการพัฒนาและความสอดคล้องกับความจําเป็นทาง
วิถีชีวิตของสังคมไทยและของงานหัตถกรรมไทยในปัจจุบันน่ันเอง ที่ทั้งสามด้านน้ีควรได้รับการจัดการ
ไปพร้อมกันและส่งผลเก้ือกูลกัน อันจะนํามาซึ่งดุลยภาพทางสถานภาพของงานหัตถกรรมไทยที่ด้าน
หน่ึงเป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่ควรต้องรักษาและสืบทอด ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับตัวพัฒนาทั้งรูปแบบ กระบวนการผลิต และหน้าที่การใช้สอยเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการหรือวิถีชีวิตของคนไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเป็นของยุคสมัย 
ร่วมกับการปลูกฝังค่านิยมทางศิลปหัตถกรรมไทยของคนไทยเองอย่างต่อเน่ือง หัตถกรรมยังคงมี
บทบาทสําคัญในโครงการ “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” (อนุวัฒน์  เติมเจิม, 2546: 10-11) 
 นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 นิยามความเข้าใจต่อคําว่า “เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์” ในโลกปัจจุบัน
กําลังเปล่ียนไป ทุดวันน้ีผู้คนเริ่มตระหนักว่า ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวที่เติบโตขึ้นในแต่ละมุมโลกน้ัน มี
แบบแผนและทิศทางการพัฒนาอันเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว แม้ว่าทุกประเทศจะเรียกมันด้วยช่ือเดียวกัน
ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแง่มุมทางวัฒนธรรมและวิธีคิดของผู้คนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ระบบความคิด
ขั้นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์น้ีแตกต่างกันมากในแต่ละท้องถิ่น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอังกฤษ
มีรายละเอียดที่แตกต่างจากฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของทั้งฝั่ง
ทวีปยุโรปก็ต่างไปจากทางฝั่งทวีปอเมริกา จีน อินเดีย หรือบราซิลอีกเช่นกัน ดังน้ันจึงเป็นเรื่องจําเป็น
อย่างย่ิงที่เราต้องศึกษาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโลกปัจจุบันในมิติที่หลากหลายขึ้นกว่าอดีต 
 เพ่ือที่จะทําความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ลึกซึ้งมากขึ้น อันดับแรกเราต้อง
ศึกษาถึงนัยสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนความคิดสร้างสรรค์เสียก่อน ถ้าจะอ้างอิง
ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการ (The Hierarchy of Needs) ของอับราฮัม มาสโลว่ (Abraham 
Maslow) ในบริบทของโลกปัจจุบันแล้ว “ความภาคภูมิใจในตัวเอง” หรือ “การได้ทําฝันให้เป็นจริง” 
น้ันแสดงบทบาทอยู่ในหลายระดับและรูปแบบ หน่ึงในนั้นเก่ียวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่า “คุณค่า” 
หรือ “ความหมาย” ในชีวิตซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการผลิตสินค้าและบริการในโลกปัจจุบัน ทุกสิ่ง
ทุกอย่างบนโลกถูกสร้างขึ้น ผลิตซ้ํา และซื้อขายกันก็เพราะว่ามันมีคุณค่าและความสําคัญต่อผู้คนบาง
กลุ่มที่อาศัยอยู่บนโลกใบน้ีน่ันเอง 
 ในอดีตความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์น้ันถูกมองเป็นเพียงแค่
รายละเอียดปลีกย่อยภายใต้ร่มเงาของคําว่า “วัฒนธรรม” แต่เมื่อระยะเวลาสิบถึงย่ีสิบปีที่ผ่านมามี
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับขอบเขตและขนาดของความคิดสร้างสรรค์น้ี น้ันก็คือ มันสามารถปลด
แอกตัวเองออกจากโลกของศิลปวัฒนธรรม การออกแบบและการส่ือสารได้เป็นผลสําเร็จ ทุกวันน้ี
ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเก่ียวข้องกับทุกกิจกรรมในชีวิตของเราไม่เว้นแม้กระทั่งการเกษตรกรรม ใน
แง่ของขนาดก็เช่นเดียวกัน ความคิดสร้างสรรค์เจริญเติบโตขึ้นอย่างมากในโลกปัจจุบัน 
 ทุกวันน้ีผู้บริโภคต้องการมาก เรียกร้องมากจากผู้ให้บริการ ประโยชน์ใช้สอยตามการใช้
งานและคุณภาพพ้ืนฐานน้ันถือเป็นสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันทั่วไปทั้งสิ้น หากแต่ผู้บริโภคปัจจุบันมองหา
คุณค่าอ่ืนๆ ที่เพ่ิมขึ้นไปอีกให้กับตัวเขาเอง สินค้าและบริการใดๆ ที่ให้เพียงแค่คุณลักษณ์ที่จับต้องได้ก็
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จําต้องแข่งขันกันบนราคา เพราะเหตุน้ีคือที่มาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะเราเช่ือว่าสินค้าและ
บริการทุกชนิดสามารถถูกทดแทนได้ในราคาที่ตํ่าลงทุกวัน หากเราไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับสินค้า
และบริการของเราได้อนาคตของเราก็จะเลือนรางลงเต็มที 
 คุณค่าของความเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม ทัศนคติ ปรัชญา ของความเป็น
เอเชีย ไปจนถึงความเป็นไทย เหล่าน้ีคือคุณค่าที่เราสามารถเรียนรู้เข้าใจ และนํามาสร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้กับเราได้ในขณะที่โลกกําลังเปิดแขนรับอย่างช่ืนชม นอกเหนือจากการขายความคิดน้ันสินค้า
และบริการทั่วไปยังสามารถถูกสร้างให้มีคุณค่าเพ่ือเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เช่นกัน 
 การนําคุณค่าและจินตนาการมาใช้ในเชิงพาณิชย์น้ัน เริ่มจากการอาศัยโลกทัศน์และ
ความสามารถในการทําความเข้าใจมิติที่ลึกลงไปกว่าการขายคุณประโยชน์ใช้สอย (benefit) แก่
ผู้บริโภค สมองซีกซ้ายที่เราเคยชินบอกเราว่าประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ และจํานวนของสินค้าและ
บริการสามารถแลกกับราคาที่จ่าย อย่างไรก็ดีเราต้องรู้จักดึงศักยภาพของสมองซีกขวาของเรามาใช้ 
เพ่ือสร้างมูลค่าทางจิตวิญญาณ สินค้าที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันไม่เพียงแต่หาซื้อง่ายใช้สะดวก
เท่าน้ัน แต่ต้องตอบสนองอารมณ์จิตใจ หรือสามารถประกาศจุดยืนทางการเมือง สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้ได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความสําเร็จของ “ริสต์แบนด์” ซึ่งสิ่งที่
ผู้บริโภคเสียเงินซื้อน้ันไม่ใช่กําไลข้อมือ แต่เป็นจุดยืนทางปรัชญาในชีวิตและสังคมของผู้สวมใส่ (ชัย
ประนิน  วิสุทธิผล, 2552) 
 การวางนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรอยู่บนแนวคิด 2 ประการ คือ 
 1.  รัฐเป็นผู้สนับสนุน (supporter) ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศได้
เกิดข้ึนและก้าวไปในระดับหน่ึง แสดงว่าขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์มีอยู่โดย
ธรรมชาติ และผู้ประกอบการสามารถปรับตัวสู่โอกาสใหม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลต้องไม่ทําลายหรือขัดขวาง
กระบวนการดังกล่าว แต่ควรหาบทบาทที่สามารถส่งเสริมกลไกตลาดเพ่ือขยายโอกาสให้มีมากขึ้นและ
ขยายวงให้ไปถึงคนจํานวนมากข้ึนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการใหม่ และ
ผู้ประกอบการอิสระ รัฐต้องตระหนักว่าการร่วมคิดร่วมทํา (co-creation) กับคนต่างประเทศเป็นเร่ือง
สําคัญที่ต้องส่งเสริมในยุคโลกาภิวัตน์แต่ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสเป็นเจ้าของหรือ
มีผลตอบแทนในห่วงโซ่การผลิตมากขึ้น ในบทบาทผู้สนับสนุนน้ี การดําเนินการของรัฐบาลจะเก่ียวกับ
การปรับปรุงกลไกและการสร้างสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจให้เอ้ืออํานวยต่อการทําธุรกิจสร้างสรรค์ 
โดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ผลิตรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 
 2.  รัฐเป็นผู้ส่งเสริม (promoter) ในบางกรณีการท่ีรัฐเข้าไปช่วยส่งเสริมเพ่ือให้เกิดกรณี
ตัวอย่างจะก่อให้เกิดการบริโภคเลียนแบบ (demonstration effect) ที่สร้างกระแสให้คนในประเทศ
หรือต่างประเทศตระหนักถึงโอกาสที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ การ
ดําเนินการน้ันอาจจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้ การดําเนินการในบทบาทของผู้ส่งเสริมน้ีจึงเก่ียวข้องกับ
ผู้ผลิตเฉพาะราย แต่มีเป้าหมายถึงประโยชน์ส่วนรวม เช่น ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์ภายใต้
บริษัทแม่เดียวกัน (umbrella brand) ซึ่งสะท้อนถึงขีดความสามารถของประเทศในการสร้างสรรค์ใน
สาขาหน่ึงๆ เป็นต้น การดําเนินการจึงควรเป็นกรณีเฉพาะกิจ และหลีกเลี่ยงการผูกพันระยะยาวที่จะ
เป็นการอุ้ม หรือเป็นการที่รัฐเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดอันจะเป็นการกีดกันหรือปิดโอกาสของผู้ผลิต
รายอ่ืน (ปรเมธี  วิมลศิริ, 2552) 
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 โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย 
 คุณค่าศิลปกรรมกับเส้นทางชุมชน งานฝีมือด้านศิลปะที่พิเศษมีความเป็นศิลปินสูง 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเน้นความสามารถในการผลิตที่มี
ความ ผ่านจุดแข็งของวัฒนธรรมชุมชนทางด้านศิลปะของชาวบ้าน 
 เศรษฐกิจระบบล่าง คือเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน  อาศัยความเป็นพิเศษเชิงช่างฝีมือ
จากวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา ความได้เปรียบจากปัจจัยทางวัฒนธรรมมีคุณค่าในด้านจิตใจและวิถีชีวิต
ซึ่งรวมอยู่ภายใต้หลังคาใหญ่คือความเป็นวัฒนธรรมของชาติ ในขณะเดียวกันก็มีคุณค่าในด้าน
เศรษฐกิจและการอาชีพ (ศักด์ิชัย เกียรตินาคินทร์, 2546) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ธนสิทธ์ิ จันทะรี (2537).รูปแบบผลิตภัณฑ์โลหะหล่อพ้ืนบ้านในภาคอีสาน กรณีศึกษา
บ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ให้ความสนใจใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์โลหะหล่อพ้ืนบ้าน โดยศึกษาจากหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว ทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์  ด้านการผลิตเป็นวิธีขี้ผึ้งหายแบบโบราณ มีหลายขั้นตอน และทุกข้ันตอนต้องใช้ฝีมือ 
ใช้เคร่ืองมือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยชาวบ้านเป็นหลัก แม้ว่าปัจจุบันจะใช้มอเตอร์ช่วยทุ่นแรงบ้าง กับ
วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามการใช้สอยท่ีมีรูปแบบ และลวดลายเป็น
เอกลักษณ์ เรียบง่ายสัดส่วนสมมาตร เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะพ้ืนบ้าน ควรค่า
รักษาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ 
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บทที ่3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
 
 การดําเนินการวิจัยประกอบด้วยการศึกษากระบวนการ ศักยภาพ ปัญหา และข้อจํากัด
ของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาความเป็นไปได้
ของวิธีการผสมผสานทองเหลืองกับไหมเข้าด้วยกันในผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และการศึกษาเบ้ืองต้นเพ่ือ
ทราบถึงความต้องการของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ดังมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 
วิธีการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยจากกรณี ได้แก่วิธีการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ของวิธีการผสมผสานทองเหลืองกับไหมเข้าด้วยกันในผลิตภัณฑ์ทองเหลือง โดยการแสวงหา
วิธีการต่างๆ พร้อมกับการประเมินความเป็นไปได้จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และ
การศึกษาเบ้ืองต้นเพ่ือทราบถึงความต้องการของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง โดยใช้แบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะมีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ทองเหลืองในพ้ืนที่เขตเมืองอุบลราชธานี และ
วิธีการวิจัยจากกรณีสําหรับการศึกษาหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
การศึกษาในประเด็นกระบวนการทํา ศักยภาพ ปัญหา และข้อจํากัดของหัตถกรรมหล่อทองเหลือง
บ้านปะอาวต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง
ช่างหล่อทองเหลือง กลุ่มช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว และช่างทอผ้าไหมพ้ืนบ้าน กลุ่มทอ
ผ้าไหมพ้ืนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประกอบด้วย 
 1.  ผู้ผลิต หรอืช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลอืง และช่างหัตถกรรมทอผ้าไหม ในจังหวัด
อุบลราชธานี 
 2.  ผู้จําหน่าย ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในจังหวัดอุบลราชธานี 
   3.  ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
         1.  ผู้ผลิต หรือช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้าน
ปะอาว และช่างหัตถกรรมทอผ้าไหม กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  
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  2.  ผู้จําหน่าย ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในศูนย์จําหน่ายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น บ้านปะอาว
งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP, OTOP CENTER อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และร้านค้าของ
ฝาก ของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3.  ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 100 คน 
  
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 การสังเกต 
 โดยใช้การสังเกตทางตรง ทั้งแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม บันทึกการสังเกตรูปแบบ 
ลักษณะ ขั้นตอน และกรรมวิธีการผลิต การจําหน่าย การเลือกซื้อ และการใช้งาน 
 การสัมภาษณ์ 
 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ช่าง
หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในประเด็นเก่ียวกับ กรรมวิธีการผลิต กําลังในการผลิต สภาวการณ์แวดล้อมใน
ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ปัญหา ข้อจํากัด และความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นรูปแบบอ่ืนๆ ใน
เชิงสร้างสรรค์ 
 แบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง 
เพ่ือให้ได้คําตอบอันเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหมในขั้นตอนต่อไป โดย
แบ่งการสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับ
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด  
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ กล ุ ่ม
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่สนใจ มูลค่าโดยเฉลี่ยของการเลือกซื้อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ซึ่งคําถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) มีคําตอบทางเลือกและค่า
ระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด, 4= มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย และ 1= น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 คือส่วนท้ายเป็นคําถามเชิงข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด เก่ียวกับแนวทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง 
 ผู้ศึกษาได้ทําการสอบถามด้วยแบบสอบถามน้ีกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน โดย
วิธีการสุ่ม 
 การทดลอง 
 เพ่ือให้ทราบโอกาส และแนวทางการผสานทองเหลืองกับไหมเข้าด้วยกันในผลิตภัณฑ์ที่
จะออกแบบ จึงทําการทดลองทําร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบในแนวทางเลือกต่างๆ ขึ้น เพ่ือประเมินโอกาส 
และตรวจสอบกับผู้เช่ียวชาญ แล้วสรุปผลเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการออกแบบต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ 
 เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากการสํารวจภาคสนาม โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ 
และการสอบถาม 
 1. การสังเกต เพ่ือศึกษากระบวนการ และกรรมวิธีการทํา ตลอดจนรูปแบบ ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว ในแหล่งผลิตที่สําคัญคือ ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรม
หล่อทองเหลืองบ้านปะอาว ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 2. การสัมภาษณ์ ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านปะอาว และผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ 
  2.1 ช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะ
อาว ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
     2.2 ช่างหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว 
ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในจังหวัดอุบลราชธานี 
  เพ่ือศึกษาในประเด็นรายละเอียดของกระบวนการ กรรมวิธี การใช้เครื่องมือ 
คุณสมบัติของวัสดุ รูปแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์ สภาวการณ์หรือสถานภาพในปัจจุบันของกําลังการ
ผลิต และภาวะตลาด 
  2.3 ผู้เช่ียวชาญ หมายถึงผู้มีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับหัวข้อ
การวิจัย ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบและประเมินกระบวนการวิจัย ตรวจสอบข้อมูล 
และประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการที่จะใช้ทําผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบในขั้นตอนต่อไป 
 3. การสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง เพ่ือให้ได้
คําตอบอันเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
 ข้อมูลทุติยภูมิ 
 เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์จากเอกสาร หนังสือ ตํารา วารสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเก่ียวกับคุณสมบัติของทองเหลือง และคุณสมบัติของไหม กรรมวิธี
การผลิต รูปแบบ คุณค่าและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สถานภาพในปัจจุบัน ศักยภาพในการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และไหม ความเข้ากันได้ของวัสดุทองเหลืองและไหมในมิติต่างๆ 
กระแสความนิยมในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต แหล่งข้อมูลที่ได้ทั้งจากห้องสมุดของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ และจากระบบออนไลน์ 
 
การวิเคราะหข์้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยการนําข้อมูลทั้งหมดจากศึกษารวบรวมมาตรวจสอบ คัดกรอง แยกแยะ เพ่ือทําการ
วิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูล ได้แก่ 
 1.  ข้อมูลจากการสังเกต และการสัมภาษณ์ 
 2.  ข้อมูลจากแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ 
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  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่สนใจ และมูลค่าโดยเฉลี่ยของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง โดยการหาค่า
ร้อยละ (percentage) 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในผลิตภัณฑ์ทองเหลือง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และแปรผลตามเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 การแปลความหมายของระดับคะแนนในส่วนที่ 2 ได้แปลผลระดับความมีอิทธิพลของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉล่ียของผล
คะแนนเป็นตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับความมีอิทธิพลมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ระดับความมีอิทธิพลมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับความมีอิทธิพลปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับความมีอิทธิพลน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความมีอิทธิพลน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติเชิงอ้างอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) จากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างแล้วสรุปผลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างน้ันอ้างอิงไปถึงกลุ่มประชากรโดยอาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น โดยวิธีการประมาณค่า (estimation) ซึ่งเป็นการประมาณค่าแท้ของประชากร 
เรียกว่าค่าพารามิเตอร์ (parameter) โดยใช้ค่าสถิติ (statistic) ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
 ใช้สถิติพ้ืนฐานเพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การหาค่าร้อยละ (percentage) เป็นการเปรียบเทียบจํานวนข้อมูลใดจํานวนหน่ึงกับ
จํานวนข้อมูลทั้งหมด โดยคิดเทียบใน 100 ส่วน หรือเรียกว่า “เปอร์เซ็นต์” ใช้สัญลักษณ์ “%” มีสูตร
การคํานวณ  

 
 2. ค่าเฉลี่ย (mean) เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) แทนด้วย "" x   
   กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่  ถ้าข้อมูล nxxx ,..., 21   เป็นคะแนน N ตัว จะได้ 
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   เมื่อ   P   แทน ค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
    f  แทน จํานวนขอ้มูลที่สนใจศึกษา 
    N แทน จํานวนขอ้มูลทั้งหมด 
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   สูตร       
    
   เมื่อ     xΣ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                 N  แทน จํานวนคะแนนทั้งหมด  
    
  กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ 
    
   สูตร         
    
   เมื่อ       x  แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต     
          ∑ fx   แทน ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีคูณคะแนน 
            N  แทน จํานวนข้อมูลทั้งหมด )( ∑= fN   

 
 3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) เป็นการวัดการกระจายของ
คะแนนรอบๆ ค่าเฉลี่ย (mean) แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด้วย SD 
  กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ และเป็นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 30 ขึ้นไป  
   
   สูตร 
 
   เมื่อ   x แทนค่าคะแนน 

          x  แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
           N แทน จํานวนคะแนนทั้งหมด 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550: 20) 

N

fx
X

Σ
=

N

x
X ∑

=
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาและออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหมบน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว ตามโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม บ้านปะอาว 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลการศึกษาตามประเด็นศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาวด้านศิลปหัตถกรรม 
 ศักยภาพของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 โอกาสของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
 การวิเคราะห์ความต้องการการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลือง 
 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านปะอาวด้านศิลปหตัถกรรม 
 ภูมิปัญญาหัตถกรรมหล่อทองเหลือง 
 1. กรรมวิธีการผลิตแบบด้ังเดิม หรือแบบขี้ผึ้งหาย บ้านปะอาวเป็นแหล่งผลิต
หัตถกรรมหล่อทองเหลืองแบบภูมิปัญญาด้ังเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยใช้กรรมวิธีการหล่อที่
เรียกว่าแบบ “ขี้ผึ้งหาย” ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ และ
ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงยึดกรรมวิธีน้ีในการผลิต รวมถึงการรักษาวิธีการ เครื่องมือ และวัสดุ
แบบด้ังเดิมที่ใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตไว้ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ จะมีก็แต่เพียงการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือบางอย่างเพ่ือทุ่นแรงและเวลาลงไปบ้างเท่าน้ัน กรรมวิธีการผลิตประกอบด้วย
ขั้นตอนหลักๆ รวม 16 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1. การเตรียมดินละเอียด และดินหยาบ 
  2.  การทําแม่พิมพ์ช้ันใน หรือแกนทราย  
  3. การเข้าไม้มอน  
  4. เสี่ยนพิมพ์ หรือการเข้าหุ่น 
  5. เคียนขี้ผึ้ง หรือพันข้ีผึ้ง หุ่นแกนทรายที่พันข้ีผึ้งเสร็จแล้วเรียกว่า “หุ่นขี้ผึ้ง” 
  6. เสี่ยนข้ีผึ้ง หรือกลึงข้ีผึ้ง หรือภาษาอีสานเรียกว่า “เสี่ยนเผิ่ง”  
  7. ทําลวดลายบนหุ่นขี้ผึ้ง  
  8. ติดเส้นชนวน 
  9. โอบเพ็ด 
  10. การติดแซง หรือติดพวง และทําเบ้า 
  11. โอบเบ้า 



 57

  12. สุมเบ้า หรืออุ่นเบ้า หรือสุมหุ่นแม่พิมพ์ดิน เป็นข้ันตอนการเผาเบ้าเพ่ือให้ขี้ผึ้ง
ละลายออก โดยต้องวางควํ่าปากเบ้าลงเมื่อขี้ผึ้งละลายออกหมดจะเกิดช่องว่างเพ่ือให้เทนํ้าทองเหลือง
เข้าไปแทนที่ ซึ่งเป็นที่มาของช่ือวิธีการคือ “ขี้ผึ้งหาย” 
  13. หลอมทองเหลือง 
  14. เทนํ้าทองเหลือง หรือ “การเททอง” 
  15. แกะลูก หรือแกะพิมพ์  
  16. การเสี่ยน หรือกลึงแต่งช้ินงาน 
 2.  วัสดุภูมิปัญญา นอกจากความรู้ในเรื่องโลหะวิทยาที่ใช้ในการหล่อทองเหลืองแล้ว 
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่นํามาใช้ในกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองทองเหลืองก็เป็นความรู้ที่สําคัญเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นความรู้ในการประยุกต์วัสดุธรรมชาติใกล้ตัวในท้องถ่ินมาใช้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
ประกอบกับการผสมผสานวัสดุหลายชนิดเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษบางประการ เช่น ดิน
ละเอียดที่ใช้ป้ันหุ่นต้นแบบหรือแกนทราย ได้จากดินโพน หรือดินจอมปลวกที่มีเน้ือละเอียดโดยผ่าน
กระบวนการตามธรรมชาติของปลวกผสมกับมูลวัวซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นกาวที่ผ่านกระบวนการ
แปรสภาพให้เป็นเส้นใยธรรมชาติเน้ือละเอียดโดยวัว ดินที่ได้จึงมีคุณสมบัติเน้ือละเอียด เหนียวยึดเกาะ
กันได้ดี และไม่แตกเพ่ือเผาในความร้อนสูง ดินหยาบที่ใช้ทําเบ้าหลอมทอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องทนต่อ
ความร้อนสูงมากจนสามารถหลอมโละได้ กลับทําข้ึนจากวัสดุอันเรียบง่าย ได้แก่ดินเหนียวผสมแกลบ 
อีกตัวอย่างหน่ึงคือ ขี้ผึ้ง ซึ่งข้ีผึ้งที่จะนํามาใช้งานได้น้ันต้องมีการผสมเสียก่อนเพื่อให้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมคือเหนียวไม่เปราะขาดง่าย สามารถป้ันข้ึนรูปและกลึงแต่งได้ง่าย ประกอบด้วย ขี้ผึ้ง ชันหรือ
ขี้ซี คือยางต้นจิกหรือต้นรัง และขี้สูด หรือขี้ผึ้งชันโรง เหล่าน้ีเป็นต้น 
 3. ลวดลายด้ังเดิม ลวดลายที่ปรากฏบนพ้ืนผิวของเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาวมี 2 
ลักษณะ ได้แก่ 
  3.1  ลายที่เกิดจากการข้ึนรูป คือลายที่เกิดจากเส้นขี้ผึ้งที่พันรอบหุ่นดินหรือแกน
ทรายตอนข้ึนรูปหุ่นข้ีผึ้ง อาจทําเป็นเส้นขดซ้อนทับอีกเพ่ิมเติม แล้วทิ้งไว้โดยไม่แต่งผิวให้เรียบเกิดเป็น
ลวดลายไปในตัวจากเส้นขี้ผึ้งโดยตรง การท้ิงลายเส้นข้ีผึ้งไว้น้ี จึงอวดให้เห็นโครงสร้างของรูปทรง และ
พ้ืนผิวเป็นสุนทรียภาพอย่างดิบๆ เช่นที่ปรากฏเป็นลายของกระพรวนหรือบักห่ิง ซึ่งเป็นลักษณะเด่น
ของเคร่ืองทองเหลืองบ้านปะอาว 
  3.2  ลายท่ีเกิดจากการกดพิมพ์ เป็นการสร้างลายโดยการกดพิมพ์ลายลงบนพ้ืนผิว
ของหุ่นขี้ผึ้ง ลายด้ังเดิมมีด้วยกัน 6 ลายพ้ืนฐาน ได้แก่ 
   3.2.1  ลายอิงหมากหวาย หรือลายหมากหวาย เป็นลายที่เลียนแบบ ความงาม
ของธรรมชาติคือลูกหวายที่ปรากฏบนเปลือก เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เอามุมมาซ้อนกัน อาจเป็นแถวเดียว
หรือหลายแถวก็ได้  
   3.2.2  ลายกลีบบัว เป็นลายที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  
   3.2.3  ลายฟันปลา  
   3.2.4  ลายต้นสน  
   3.2.5  ลายไข่ปลา  
   3.2.6  ลายลูกกลิ้ง  
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  ลวดลายด้ังเดิมเหล่าน้ีเป็นภูมิปัญญาของช่างแต่โบราณที่คิดประดิษฐ์ลวดลายขึ้นมา
จากแรงบันดาลใจและการตีความธรรมชาติแวดล้อมที่พบเห็นปรับแต่งลดทอนเป็นรูปเรขาคณิต เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของลวดลายท้องถิ่น ที่ไม่ใช่ลายไทยอย่างแบบแผนวัฒนธรรมภาคกลาง 
 ภูมิปัญญาหัตถกรรมทอผ้าไหม 
 ผ้าไหมถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้านปะอาวมาช้านาน เนื่องจากเป็นผ้าทอ
พ้ืนบ้านที่มีการทอมาแต่โบราณ เสื้อผ้าไหมของบ้านปะอาวมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง 
โดยเฉพาะผ้าไหมเหยียบ ใช้ตัดเย็บเป็นเคร่ืองแต่งกายในโอกาสต่างๆ และใส่ทํางานได้  
 นอกจากกรรมวิธีการผลิตหรือการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมกันทางวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติในวงกว้างแล้ว เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นจึงอยู่ที่ลวดลาย ซึ่งผ้าไหมของจังหวัด
อุบลราชธานี และที่บ้านปะอาวเองมีลายเป็นจํานวนมากมายหลายลาย ทั้งที่เป็นลายที่ใช้ในสมัย
โบราณ และที่เป็นลายประยุกต์ขึ้นใหม่ โดยต่างมีความหมาย เช่น  
 1. ลายบักจับ (กระจับ) ต้นแบบมาจากฝักของกระจับที่ขึ้นในน้ํา   
 2. ลายโคม  มีทั้ง ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลายโคมเก้า ลายโคมสิบเอ็ด ลายโคมสิบสาม  
ลายโคมสิบเก้า ลายโคมต่างๆ เหล่าน้ี ต้นแบบมาจากโคมที่ชาวอีสานนิยมปล่อย หรือจุดเวลาออก
พรรษา เช่น มัดหมี่ห้าลํา เรียกว่า โคมห้า มัดหมี่เจ็ดลํา เรียกว่า โคมเจ็ด เป็นการเรียกตามมัดหมี่ที่มัด   
 3. ลายดอกแก้วหรือลายหน้าเสือ มีต้นแบบมาจากต้นดอกแก้วหรือส่วนหน้าของเสือ    
 4. ลายแมงสีเสียด เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยในนํ้า ตัวเล็ก มีปีก ชาวบ้านนิยม
จับไปทําอาหาร 
 5. ลายขอก่องข้าว ต้นแบบมาจากขอที่ใช้แขวนก่องข้าวในสมัยโบราณ ด้านบนใช้เชือก
ผูกแขวนไว้กับหลังคาห้องครัว ด้านล่างใช้แขวนก่องข้าว  
 6. ลายขาเปีย ต้นแบบมาจากขาเปียซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกรอฝ้ายออกจากไนที่ใช้ใน
สมัยโบราณ   
 7. ลายขอแคม้า ต้นแบบมาจากแคม้า แคม้า เป็นคําภาษาถิ่นอีสานใช้เรียกบังเหียนม้า   
 8. ลายนาคเก้ียว ต้นแบบมาจากบันไดโบสถ์หรือบันไดวัดในสมัยโบราณซึ่งมักประดิษฐ์
เป็นรูปตัวนาค โดยหางนาคจะทอดลงมาจากตัวโบสถ์ หัวนาคจะอยู่บันไดขั้นล่างสุด 
 
ศักยภาพของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ได้แก่การวิเคราะห์จุดแข็ง (strengths) 
และจุดอ่อน (weaknesses) ของผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การ
วิเคราะห์โอกาส (opportunities) และอุปสรรคหรือภัยคุกคามต่างๆ (threats) ของผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 
 1.  จุดแข็ง (S) 
  S1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แบบด้ังเดิม ทั้งรูปแบบ และลวดลาย  
  S2. เป็นงานที่ทําด้วยมือทุกขั้นตอน โดยใช้แม่พิมพ์เด่ียว จึงเป็นงานฝีมือที่มีเสน่ห์
และสุนทรียะภาพเชิงหัตถศิลป์ที่สมบูรณ์ 
  S3. มีประวัติศาสตร์การทําที่สืบเน่ืองยาวนาน มีเร่ืองราว 
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  S4. ใช้กรรมวิธีการผลิต และเทคโนโลยีชาวบ้าน 
  S5. ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และหมุนเวียนวัสดุใช้แล้วให้มีคุณค่าใหม่อันเป็นนัย
ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-products) 
  S6. ต้นทุนการผลิตไม่สูงนัก 
 2.  จุดอ่อน (W) 
  W1.  ต้องพ่ึงพาปัจจัยด้านดินฟ้าอากาศ ได้แก่การตากพิมพ์ซึ่งทําจากดินให้แห้งสนิท
ก่อนจึงจะเผาได้ 
  W2.  รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบด้ังเดิม ขาดการพัฒนาให้เหมาะกับตลาดในปัจจุบัน 
จึงมีตลาดอยู่ในวงแคบ   
 
  W3.  กําลังการผลิตตํ่า เพราะใช้กระบวนการผลิตด้วยมือ  
  W4.  ขาดการนําเสนอ บอกเล่าเรื่องราว ถึงที่มาและคุณค่าของงาน 
 3.  โอกาส (O) 
  O1.  ความนิยมต่อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาโบราณในปัจจุบัน 
  O2.  การส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ 
  O3.  กระแสอนุรักษ์นิยมและความนิยมต่อความเป็นต้นแบบ หรือแบบฉบับด้ังเดิม
ของผลิตภัณฑ์ (originality) 
  O4.  อิทธิพลของสื่อทําให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว 
  O5.  กระแสความสนใจต่อคุณค่าเชิงนิเวศ (Eco value) หรือความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (Green products) 
 4.  อุปสรรค (T) 
  T1. เป็นงานหนัก และยาก มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่รุนแรง 
  T2. ขาดแคลนแรงงาน และช่างฝีมือ 
  T3. การสืบต่อภูมิปัญญาอยู่ในสภาวะเสี่ยงจากค่านิยม และระบบการศึกษาสมัยใหม่ 
  T4. วิกฤติความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็นช่างหัตถกรรม
หล่อทองเหลืองแห่งบ้านปะอาว ตลอดจนเจตคติต่อวิชาชีพของผู้สืบทอด 
 สรุป จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้าน
ปะอาวมีศักยภาพในตัวเองสูง กล่าวคือ มีทั้งจุดแข็งและโอกาสซึ่งต่างก็สอดคล้องและส่งเสริมกันอยู่ใน
ที ดังแสดงในตารางที่ 1 ได้แก่ 1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แบบด้ังเดิม ทั้งรูปแบบ และลวดลาย 
สอดคล้องกับโอกาสท่ีสังคมมีความนิยมต่อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาโบราณในปัจจุบัน 2) เป็นงานที่ทํา
ด้วยมือทุกข้ันตอน โดยใช้แม่พิมพ์เด่ียว จึงเป็นงานฝีมือที่มีเสน่ห์และสุนทรียะภาพเชิงหัตถศิลป์ที่
สมบูรณ์ สอดคล้องกับโอกาสที่กระแสอนุรักษ์นิยมและค่านิยมต่อคุณค่าของความเป็นต้นแบบ หรือ
แบบฉบับด้ังเดิมของผลิตภัณฑ์ (originality) 3) มีประวัติศาสตร์การทําที่สืบเน่ืองยาวนาน มีเรื่องราว 
สอดคล้องกับโอกาสที่อิทธิพลของสื่อทําให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 4) ใช้
กรรมวิธีการผลิต และเทคโนโลยีชาวบ้าน และ 5) ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน และหมุนเวียนวัสดุใช้
แล้วให้มีคุณค่าใหม่อันเป็นนัยของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-products) ซึ่งสอดคล้อง
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กับโอกาสท่ีกระแสความสนใจต่อคุณค่าเชิงนิเวศ (Eco value) หรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ (Green products) และ 6) ต้นทุนการผลิตไม่สูงนัก อันเป็นข้อได้เปรียบต่อการส่งเสริม
การตลาดตามโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสสําคัญของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ 
 
ตารางที่  1  แสดงความสอดคล้องระหว่างจุดแข็งกับโอกาสของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาว 
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
S1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แบบด้ังเดิม ทั้ง

รูปแบบ และลวดลาย  
S2. เป็นงานที่ทําด้วยมือทุกข้ันตอน โดยใช้

แม่พิมพ์เด่ียว จึงเป็นงานฝีมือที่มีเสน่ห์และ
สุนทรียะภาพเชิงหัตถศิลป์ที่สมบูรณ ์

S3. มีประวัติศาสตร์การทําที่สืบเน่ืองยาวนาน มี
เร่ืองราว 

S4. ใช้กรรมวิธีการผลิต และเทคโนโลยีชาวบ้าน 
S5. ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน และหมุนเวียน

วัสดุใช้แล้วให้มีคุณค่าใหม่อันเป็นนัยของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-
products) 

S6. ต้นทุนการผลิตไม่สูงนัก 

O1. ความนิยมต่อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
โบราณในปัจจุบัน 

O3. กระแสอนุรักษ์นิยมและค่านิยมต่อคุณค่าของ
ความเป็นต้นแบบ หรือแบบฉบับด้ังเดิมของ
ผลิตภัณฑ์ (originality) 

O4. อิทธิพลของสื่อทําให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับ
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

O5. กระแสความสนใจต่อคณุค่าเชิงนิเวศ (Eco 
value) หรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ (Green products) 

 
 
O2. การส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 การพัฒนาศักยภาพของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 จากศักยภาพของหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวข้างต้น ถือเป็นปัจจัยต้ังต้นที่ดี อย่างไร
ก็ตาม ควรได้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นโดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของสภาวะแวดล้อม (TOWS matrix) ดังตารางที่ 2  ได้แก่ 
 1. กลยุทธ์การเปลี่ยนโอกาสให้เป็นจุดแข็ง (SO) เป็นการเพ่ิมจุดแข็งให้มากข้ึน ซึ่ง
สามารถทําได้โดยง่าย เช่น การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เรื่องราวเชิงคุณค่าต่างๆ ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือแม้แต่คุณค่าเชิงนิเวศ ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองจากบ้านปะอาวเองด้วย 
 2. กลยุทธ์การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นจุดแข็ง (ST) เป็นความจําเป็นในแง่ของการ
พัฒนาในระยะยาวและความย่ังยืน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ฝึกหัดช่างฝีมือจากเยาวชนรุ่นใหม่ใน
ท้องถิ่น ควบคู่กับการปลูกฝังสร้างค่านิยมและความตระหนักในคุณค่าของงานหัตถกรรมหล่อ
ทองเหลืองอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและคุณค่าทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ สามารถทาํ
เป็นอาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวเองได้โดยมิต้องมุ่งสู่การศึกษาในระบบแต่เพียงอย่างเดียว 
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 3. กลยุทธ์การเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นโอกาส (WO) เป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายใต้โอกาสที่เข้ามาเพ่ือพัฒนาเป็นจุดแข็งสําคัญเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตร่วมสมัยได้ โดยรักษาความเป็นแบบฉบับด้ังเดิมจากภูมิปัญญา
โบราณ การใช้ศักยภาพของสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ และภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ในแง่ของคุณค่าเชิงนิเวศหรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และอาจพัฒนา
วิธีการ หรือเคร่ืองมือเฉพาะที่ใช้งานได้ง่ายเพ่ือทุ่นแรง และเวลาในการผลิตในบางข้ันตอน เช่น เครื่อง
รีดขี้ผึ้ง เคร่ืองอบพิมพ์กรณีที่ไม่สามารถตากแดดได้ เป็นต้น 
 4.  กลยุทธ์การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นจุดอ่อน (WT) เป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดข้ึน ซึ่งอุปสรรคสําคัญที่กลุ่มหัตถรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวกําลังเผชิญอยู่ คือ ขาดแคลน
แรงงาน และช่างฝีมือ การสืบต่อภูมิปัญญาอยู่ในสภาวะเสี่ยงจากค่านิยม และระบบการศึกษาสมัยใหม่ 
และวิกฤติความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็นช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลืองแห่ง
บ้านปะอาว ตลอดจนเจตคติต่อวิชาชีพของผู้สืบทอด ขณะที่กลุ่มเองก็มีจุดอ่อนสําคัญที่ขาดการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นแบบด้ังเดิมให้เหมาะกับตลาดในปัจจุบัน จึงมีตลาดอยู่ในวงแคบ มีกําลังการ
ผลิตตํ่า เพราะใช้กระบวนการผลิตด้วยมือ รวมถึงขาดการนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาและคุณค่าของ
งาน ทําให้ไม่สามารถขยายตลาดได้มาก กลยุทธ์ที่ควรทําก่อน คือ การเสริมสร้างความภาคภูมิในตน
ของช่าง และความม่ันใจในศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาช่างฝีมือ ผลิตภัณฑ์ และวิธีการผลิต เพ่ือสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดให้แก่
ผลิตภัณฑ์ และสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจให้มากขึ้นอย่างน่าสนใจสําหรับการทําเป็นอาชีพได้อย่าง
ย่ังยืนแก่ชุมชน 
 สรุป การพัฒนาศักยภาพของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวดังแนวทางในกลยุทธ์
ต่างๆ ที่เสนอไว้ข้างต้นจําเป็นต้องอาศัยการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน โดยมีกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรม
หล่อทองเหลืองบ้านปะอาว รวมถึงสมาชิกในบ้านปะอาวเองเป็นหัวใจสําคัญ อย่างไรก็ตาม จะขอสรุป
เฉพาะส่วนที่อยู่ในขอบเขตของการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเหลืองอันเป็นจุดประสงค์ของ
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เท่าน้ันก่อนดังน้ี 
 1.  พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตร่วมสมัย 
 2. รักษาความเป็นแบบฉบับด้ังเดิมจากภูมิปัญญาโบราณ และเอกลักษณ์ของงาน
หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 3. นําเสนอเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว ไป
พร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมายการค้า 
 4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในแง่ของคุณค่าเชิงนิเวศหรือความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การหมุนเวียนใช้วัสดุใช้แล้ว หรือเหลือใช้ การใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน
และวิธีการทําด้วยมือในกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของสภาวะแวดล้อม (TOWS matrix) ของหัตถกรรม
หล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี 

 

                          ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1. มีเอกลักษณ์แบบด้ังเดิม  
S2. ทําด้วยมือ ใช้แม่พิมพ์เดี่ยว งาน

ฝีมือท่ีมีเสน่ห์และสุนทรียะภาพ
เชิงหัตถศิลป์ท่ีสมบูรณ์ 

S3. มีประวัติศาสตร์สืบเนื่องยาวนาน 
S4. ใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน 
S5. ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน และ

หมุนเวียนวัสดุใช้แล้วให้มีคุณค่า
นัยผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco-products) 

S6. ต้นทุนการผลิตไม่สูงนัก 
 

จุดอ่อน (W) 
W1. ต้องพ่ึงพาปัจจัยด้านดินฟ้า

อากาศ  
W2. ขาดการพัฒนาให้เหมาะกับ

ตลาดในปัจจุบัน จึงมีตลาดอยู่
ในวงแคบ 

W3. กําลังการผลิตตํ่า 
W4. ขาดการนําเสนอเรื่องราว  

โอกาส (O) 
O1. ความนิยมผลิตภัณฑ์จากภูมิ

ปัญญาโบราณ 
O2. ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ 
O3. ความนิยมต่อแบบฉบับด้ังเดิม

ของผลิตภัณฑ์ (originality) 
O4. อิทธิพลสื่อให้เป็นท่ีรู้จัก รวดเร็ว 
O5. กระแสคุณคา่เชิงนิเวศ (Eco 

value)/ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของ (Green 
products) 

 

กลยุทธ์เปล่ียนโอกาสเป็นจุดแข็ง 
(SO) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 O1 O2 O3 
O4 O5 
: ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และการ
นาํเสนอเรื่องราวเชิงคุณคา่ต่างๆ 
ของผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์เปล่ียนจุดอ่อนเป็นโอกาส 
(WO) 

W2 O1 O3 O5 
: พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ตอบสนองความต้องการของวิถี
ชีวิตร่วมสมัย โดยคงเอกลักษณ์
ดั้งเดิม และนําเสนอคุณค่าเชิงนิเวศ 

อุปสรรค (T) 
T1. เป็นงานหนัก และยาก

สภาพแวดล้อมรุนแรง 
T2. ขาดแคลนแรงงาน และช่างฝมืีอ 
T3. ค่านิยม และระบบการศึกษา

สมัยใหม่ 
T4. วิกฤติความรู้ ความเข้าใจ และ

การเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็น
ช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง
แห่งบ้านปะอาว ตลอดจนเจต
คติต่อวิชาชีพของผู้สืบทอด 

 

กลยุทธ์เปล่ียนอุปสรรคเป็นจุดแข็ง 
(ST) 

S1 S3 T2 T3 T4  
: การฝึกหัดช่างฝีมือรุ่นใหม่ ปลูกฝัง
ค่านิยมและความตระหนักใน
คุณค่ามรดกวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ์เปล่ียนอุปสรรคเป็นจุดอ่อน 
(WT) 

W4 T3 T4 
: เสริมสร้างความภาคภูมิในตนของ
ช่าง และความมั่นใจในศักยภาพ
เชิงเศรษฐกิจของหัตถกรรมหล่อ
ทองเหลือง 
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โอกาสของผลติภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
 ทางเลือกวิธีการ 
 จากการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และการแสวงหาแนวทางต่างๆ ต่อการผสมผสานวัสดุ
ทองเหลืองกับไหมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเหลืองเพ่ือประเมินความเป็นไปได้อันเหมาะสม 
มีแนวทางดังน้ี 
 1. การหลอมรวมกัน ไม่สามารถทําได้ เน่ืองจากอุณหภูมิที่จุดหลอมเหลวของทองเหลือง
อยู่ที่ 1,030-1200 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงมาก ไหมซึ่งเป็นอินทรียวัตถุไม่สามารถทนต่อ
ความร้อนระดับน้ีได้ หากนํามาหลอมรวมกันการมีอยู่ของไหมคงอยู่ได้แต่ในเชิงนามธรรมเท่าน้ัน  
 2. การปักร้อยเส้นไหมในทองเหลือง คือการทดลองมองทองเหลืองเป็นดังผืนผ้า
เช่นเดียวกับผ้าไหม แล้วนําเส้นไหมมาปักร้อยเพ่ือสร้างลวดลายเช่นเดียวกับลายปัก สามารถทําได้โดย
การวางลายที่ขั้นตอนการทําหุ่นขี้ผึ้งให้มีรูเป็นแนวลวดลายตามต้องการ เมื่อหล่อเป็นช้ินงาน
ทองเหลืองแล้วจึงนํามาปักร้อยเส้นไหมลงไปตามรูที่ได้วางลายไว้ หรืออาจนําช้ินงานทองเหลืองที่หล่อ
เสร็จแล้วมาเจาะรูให้เป็นลวดลายภายหลังก็สามารถทําได้เช่นกัน วิธีการน้ีมีความเป็นไปได้ 
 3. การปะติด ทั้งแบบระนาบแบน และแบบเซาะร่องให้มีลักษณะลวดลายตามแบบ
ด้ังเดิม เป็นวิธีการท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการมองกระบวนการผลิตทองเหลืองบ้านปะอาว และข้อจํากัด
ของวัสดุทั้งสองชนิด ตลอดจนข้อจํากัดของกระบวนการผลิตทองเหลืองเอง 
 4. การขึงดึง เป็นวิธีการนําผ้าไหมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผืนพลิ้วไหว และความโปรงแสงมา
ประกอบเข้ากับทองเหลืองซึ่งมีคุณสมบัติของของแข็งคงรูป และทึบแสง เป็นการนําคุณสมบัติแบบคู่
ตรงข้ามมาอยู่ร่วมกัน และเสริมแรงซึ่งกัน 
 5. วิธีผสมผสาน คือการนําความเป็นไปได้ของวิธีการต่างๆ ข้างต้นในข้อ 2. 3. และ 4. 
มาผสมรวมกันเพ่ือผลทางรูปแบบที่หลากหลาย 
 การเลือกใช้วิธีการ 
 เมื่อนํามาวิเคราะห์ความสอดคล้องตามปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบ และ
กรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมหล่อทองเหลืองกับไหม ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนๆ ดังน้ี 
 1. ความเป็นไปได้ 
 2. ง่ายต่อการผลิต/ เวลา 
 3. การดูแลรักษาง่าย 
 4. ต้นทุนการผลิตตํ่า 
 5. สอดคล้องกับคุณสมบัติวัสดุ 
 6. ความสร้างสรรค์ 
 7. ความสวยงาม/ ความลงตัว 
 โดยกําหนดมาตรประมาณค่าเป็น 5 ระดับคะแนน เพ่ือใช้พิจารณาความเหมาะสมของ
วิธีการต่างๆ กับเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละข้อ ได้แก่ 5 = มากที่สุด, 4= มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย 
และ 1= น้อยที่สุด พร้อมมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียเป็นดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ระดับมาก 
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 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางที่  3  การวิเคราะห์เลือกวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการออกแบบ 
 

วิธีการ คว
าม

เป็
นไ

ปไ
ด้ 

ง่าย
ต่อ

กา
รผ

ลิต
/ เ

วล
า 

กา
รดู

แล
รัก

ษา
ง่าย

 

ต้น
ทุน

กา
รผ

ลิต
ต่ํา

 

สอ
ดค

ล้อ
งกั

บค
ณุส

มบั
ติวั

สดุ
 

คว
าม

สร้
างส

รร
ค์ 

คว
าม

สว
ยง

าม
/ ค

วา
มล

งตั
ว 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล 
1. หลอมรวมกัน 1 5 1 5 1 1 1 15 2.14 น้อย 
2. ปักร้อย 5 3 1 3 2 4 5 21 3 ปานกลาง
3. ปะติด 5 5 5 5 5 4 4 33 4.71 มากที่สุด
4. ขึงดึง 5 4 5 4 5 3 3 29 4.14 มาก 
5. ผสมผสาน 3 1 1 1 3 5 3 17 2.43 น้อย 
 
 ผลการวิเคราะห์เลือกวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการออกแบบ ดังตารางที่ 3 
ปรากฏผลคือวิธีการปะติด เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุด อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนนมากที่สุด มีค่าเฉล่ียที่
4.71 ด้วยมีความสอดคล้องตามเกณฑ์พิจารณา คือ 
 1. มีความเป็นไปได้  
 2. ง่ายต่อการผลิตไม่สิ้นเปลืองเวลามาก ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานทักษะที่ช่างสามารถทําได้  
 3. การดูแลรักษาง่าย เน่ืองจากวัสดุยึดติดกันอยู่อย่างช่ัวคราวในระดับพ้ืนผิว สามารถ
ทําให้ถอดแยกหรือประกอบเข้าไปใหม่ได้ง่ายเมื่อต้องการทําความสะอาดหรือซ่อมแซม 
 4. มีต้นทุนการผลิตตํ่าเน่ืองจากการทําไม่ยุ่งยากและวัสดุโดยเฉพาะไหมสามารถใช้ไหม
ช้ินเล็กที่เป็นเศษเหลือใช้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
 5. มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของวัสดุทั้งสองชนิดคือทองเหลือง และไหมที่ต่างมี
คุณสมบัติตรงข้ามกันแต่ก็สามารถเสริมกันได้ในวิธีการนี้ กล่าวคือขณะที่ไหมมีความอ่อนพลิ้วไหว ยุบ
และคืนตัวได้ดี ทองเหลืองเองกลับมีความแข็งคงรูปได้ดีซึ่งจะช่วยเป็นตัวยึดไหมเอาไว้ได้ 
 6. และ 7. ด้วยวิธีการน้ีสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดรูปแบบและวิธีการใหม่ ที่คาดคะเนได้
ถึงความสวยงามท่ีอาจจะปรากฏออกมาได้ง่ายกว่าวิธีการอ่ืน รองจากการปักร้อยที่เป็นวิธีการที่
ละเอียดประณีตกว่า 
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การวิเคราะหค์วามต้องการการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 การวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยคําถาม 3 ข้อเพ่ือทราบถึง
สถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน ดังตารางที่  4 
 
ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อท่ี รายการ จํานวนผู้ตอบ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
100 22 

78 
22 
78 

 

2. อายุ 20-40 ปี 
41-60 ป ี
61 ปี ขึ้นไป 

100 36 
59 
5 

36 
59 
5 
 

3. รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท 
5,001   – 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
มากกว่า 30,000 บาท 

100 0 
2 
24 
35 
39 

0 
2 
24 
35 
39 

 

 
 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78 ขณะที่
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 22 
 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 59 
รองลงมาอายุ 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 และมีเป็นส่วนน้อยที่อายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5 
 รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39 และมีรายได้และจํานวนลดหลั่นลงมาตามลําดับคือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 35 รายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 รายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 
เป็นรายได้ที่ตํ่าที่สุด  
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
คําถาม 3 ข้อ เพ่ือทราบความคิดเห็นและอิทธิพลที่มีต่อความสนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่สนใจ มูลค่าโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกซื้อ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลือง 
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ตารางที่  5 ร้อยละของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และมลูค่าโดยเฉลี่ยของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อท่ี รายการ จํานวนผู้ตอบ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์

ทองเหลืองที่สนใจ 
ภาชนะ/ เคร่ืองครัว 
เครื่องเรือน/ ของตกแต่งบ้าน
เคร่ืองประดับ 
อ่ืนๆ/ เบ็ดเตล็ด 

100 26 
44 
18 
12 

26 
44 
18 
12 

 

5. มูลค่าโดยเฉลี่ยของ
การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์
ทองเหลือง 

น้อยกว่า 500 บาท 
501    – 1,000 บาท 
1,001 – 2,000 บาท 
2,001 – 3,000 บาท 
3,001 – 4,000 บาท 
4,001 – 5,000 บาท 
มากกว่า  5,000 บาท 

100 4 
23 
35 
24 
11 
1 
2 

4 
23 
35 
24 
11 
1 
2 
 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามสนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลืองในกลุ่ม
เครื่องเรือนกับของตกแต่งบ้านเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาได้แก่กลุ่มภาชนะและ
เคร่ืองครัว คิดเป็นร้อยละ 26 กลุ่มเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 18 และอีกร้อยละ 12 สนใจ
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองในกลุ่มอ่ืนๆ หรือเบ็ดเตล็ด 
 ส่วนมูลค่าโดยเฉลี่ยของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ส่วนใหญ่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามคือร้อยละ 35 เห็นว่ามูลค่าโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 2,000 บาท ขณะที่มูลค่าที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 500-3,000 บาท 
 
ตารางที่  6  ผลข้อมลูปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จํานวนผู้ตอบ
รูปแบบ 54 33 13 0 0 100 
กระแสความนิยม 22 29 48 1 0 100 
การใช้สอย 17 51 32 0 0 100 
ราคา 19 42 13 17 9 100 
แหล่งผลิต/ วิธีการผลิต 12 21 48 11 8 100 
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ตารางที่  7 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสนใจในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จํานวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
รูปแบบ 100 4.41 0.71 มาก 
กระแสความนิยม 100 3.72 0.81 มาก 
การใช้สอย 100 3.85 0.68 มาก 
ราคา 100 3.45 1.23 ปานกลาง 
แหล่งผลิต/ วิธีการผลิต 100 3.18 1.04 ปานกลาง 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ของ
กลุ่มตัวอย่าง 100 คน ตามตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
สนใจในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่ระดับมาก ได้แก่ รูปแบบ การใช้สอย และกระแสนิยม ซึ่งมีค่าระดับ
คะแนนเฉล่ีย 4.41, 3.85 และ3.72 ตามลําดับ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาที่ระดับปานกลางได้แก่ 
ราคา และแหล่งผลิตกับวิธีการ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 3.45 และ 3.18 ตามลําดับ  
 สรุป จากผลการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
41-60 ปี มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท สนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลืองในกลุ่มเครื่องเรือนกับของตกแต่ง
บ้าน รองลงมาได้แก่กลุ่มภาชนะและเคร่ืองครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองจากระดับมากไปน้อย ได้แก่ รูปแบบ การใช้สอย กระแสนิยม ราคา และปัจจัยด้านแหล่ง
ผลิต หรือวิธีการผลิต ให้ความสําคัญน้อยที่สุด มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้อยู่ในช่วงระหว่าง 500-
3,000 บาท และมีมูลค่าโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 2,000 บาท 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม Baby Boomer หรือ 
Generation B ซึ่งวิถีการใช้ชีวิตของคนกลุ่มน้ี คือ ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพ ชอบพักผ่อน 
นวดเพ่ือการผ่อนคลาย ทําสปา นิยมอาหารชีวจิต พิจารณาที่คุณภาพ ประโยชน์ และความคุ้มค่าที่
ได้รับจากสินค้า เป็นกลุ่มคนอนุรักษ์นิยม ร่วมสมัย (บุริม โอทกานนท์, 2552: 47) 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม จึงควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยใน
เชิงส่งเสริมสุขภาพ และความผ่อนคลาย มีความร่วมสมัย แม้ผลิตด้วยภูมิปัญญาด้ังเดิม มีคุณสมบัติทั้ง
รูป รส แสง สี และเสียง  เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตของคนกลุ่ม Generation B  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์ผู้ผลิตหัตถกรรมหล่อทองเหลือง คุณทองคํา ปทุมมาศ และคุณสุนทร 
ปทุมมาศ ช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จังหวัด
อุบลราชธานี. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว หรือเรียกสั้นๆ ว่า ศูนย์ฯ มีการบริหาร
จัดการโดยมีประธานกลุ่ม เป็นผู้ดูแลการจัดการ รายได้ของศูนย์มาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองที่สมาชิกช่วยกันผลิตขึ้นมา 
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 ความแตกต่างและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของบ้านปะอาว คือการผลิตหรือทํา
ด้วยมือทุกข้ันตอนและใช้แม่พิมพ์เด่ียว 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์ ปกติที่ศูนย์ฯ จะผลิตพวกกระด่ิง ลูกกะพรวน ผอบ ระฆัง ฯลฯ 
เป็นหลัก ปริมาณตามการสั่งซื้อของลูกค้า และรูปแบบสั่งทําตามแบบ หรือตัวอย่าง 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด คือกระพรวน 
 รูปแบบลาย ส่วนมากเป็นลายดอกบัว ลายไข่ปลา 
 ระยะเวลาในการผลิตแต่ละประเภท  ใช้เวลาอย่างเร็ว 2 สัปดาห์ 
 ปัญหาของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองในปัจจุบัน คือแหล่งที่มาของวัสดุ ซึ่งหายากและมี
ราคาสูงขึ้นทําให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย วัสดุทองเหลืองจะรับซื้อจากร้านของเก่า ราคา
กิโลกรัมละ 150-160 บาท นอกจากน้ีเป็นข้อจํากัดของดินฟ้าอากาศที่การผลิตในหน้าฝน ค่อนข้าง
ลําบากเพราะตากดินไม่แห้ง 
 การสัมภาษณ์ผู้ผลิตหัตถกรรมทอผ้าไหม คุณวิเชียร วิริยะศาสตร์ ช่างหัตถกรรมทอผ้า
ไหม กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2556 สรุปได้ดังน้ี 
 ความเป็นมาของหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว ซึ่งเดิมชาวบ้านปะอาวมีอาชีพหลักคือ
ทํานา เวลาว่างจะทอผ้า ปี พ.ศ. 2530 มีหน่วยราชการคือกรมพัฒนาชุมชน เข้ามาจัดต้ังเป็นกลุ่มคนที่
ถนัดในด้านการทอผ้า ต่อมาปี พ.ศ. 2534-2535 กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาสนับสนุนให้เงินทุน
หมุนเวียน และสอนวิธีการทอผ้า ต่อมากรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติให้พันธ์ุหม่อน วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และสนับสนุนให้ไปออกร้านที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับการบรรจุภัณฑ์ การต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
 รางวัลที่ได้รับ คือ มผช.– นกยูง คือรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกรมหม่อนไหม 
 เรื่องการบริหารจัดการชุมชนในบ้านปะอาวมีการจัดการแบบคณะกรรมการ มีประธาน
ชุมชน ใครสนใจหรือถนัดด้านไหนก็ทํางานด้านนั้น มีการคัดเลือกหัวหน้า 
 รายได้จากการทอผ้าไหม ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 3,000 บาท/ เดือน รายได้ที่มา
จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จะเฉลี่ยกัน มีการระดมหุ้น หุ้นละ 10 บาท ไม่ตํ่ากว่า 200 บาท/ คน ที่
กลุ่มมีสมาชิกประมาณ 90 คนแต่ละคนมีหุ้นคนละ 10,000-20,000 บาท และมีระบบเงินกู้เหมือน
สหกรณ์ 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผ้าที่ผลิตได้แก่ ผ้ามัดหมี่ ผ้ากาบบัว ผ้าลายลูกแก้ว และผ้าพ้ืน
เรียบ นอกจากน้ียังมีการทําผ้าที่ทอไว้แต่ละประเภทมาทําเป็น ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ หมอน 
 ประเภทที่ขายดีที่สุด คือผ้ากาบบัว และผ้าลายลูกแก้ว  
 ความแตกต่าง จุดเด่น และเอกลักษณ์ การทอผ้าไหมของบ้านปะอาวจะใช้การทอด้วยก่ี
ทอมือ (โบราณ) ไม่ใช้เคร่ืองทอ ทําให้เน้ือผ้าที่ได้มีความละเอียดคงทน ปราณีตแต่ค่อนข้างใช้เวลานาน
ในการทอมากกว่าผ้าที่ทอแบบใช้เครื่องทอสมัยใหม่ ซึ่งทอได้เร็ว และได้ปริมาณมาก ลายผ้าที่ทอของ
แต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกัน มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เช่นที่น่ีจะเป็นทอลายจับหว่าง 
หมี่ข้อ หมี่เสี้ยว 
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 ข้อจํากัดและปัญหาในการผลิต ข้อจํากัดคือเวลาท่ีใช้ทอผ้าโดยธรรมชาติของงาน ผ้าพ้ืน
เรียบเป็นผ้าที่ทําได้ง่ายที่สุด ย้อมสี 2 เส้น ผ้าลายลูกแก้ว และผ้ากาบบัวจะค่อนข้างใช้เวลาในการทอ
มาก ระยะเวลาในการทอ โดยทั่วไปหน่ึงวันทอได้ไม่เกิน 1 เมตรสําหรับการทอด้วยมือ ฉะน้ันผ้า 1 ผืน
ยาวประมาณ 40 เมตร ก็ใช้เวลาทอนานนับเดือน 
 ส่วนปัญหาที่กลุ่มฯ ประสบอยู่คือ เงินทุนหมุนเวียน วัสดุอุปกรณ์ชํารุด วัสดุเส้นไหมไม่พอ
ต่อตลาด สีที่ใช้ทอถ้าเป็นสีธรรมชาติจะเป็นที่ต้องการของตลาด รวมท้ังตลาดต่างประเทศมากกว่าสี
เคมี เพราะสวยกว่า แต่ราคาแพงกว่าเพราะกรรมวิธีผลิตยากกว่า ปัญหาการตัดราคาของคู่แข่ง และ
ปัญหาความต้องการการออกแบบลาย และการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ที่บางครั้งต้องจ้างผู้อ่ืน
ออกแบบและค่อนข้างมีค่าใช้จ่าย จึงต้องการให้ภาครัฐเข้าไปช่วยสนับสนุน เพ่ือทุ่นค่าใช้จ่ายลง 
 ราคาขายผ้ากาบบัว 600-700 บาท/ เมตร ผ้ามัดหมี่ 1,500-3,500/ ผืน ผ้าลายลูกแก้ว 
600 บาท/ เมตร ผ้าขาวม้า 70-150 บาท/ ผืน  ผ้าคลุมไหล่ 700-1,000 บาท/ ผืน 
 แหล่งที่มาของวัสดุ เส้นไหมได้จากการปลูกใช้ในแต่ละครัวเรือน ถ้าไม่พอในการผลิตก็จะ
ซื้อจากหมู่บ้านใกล้เคียง 
 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ทวีศักด์ิ สาสงเคราะห์ 
อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม การออกแบบควรเน้น
เร่ืองภูมิปัญญาและชุมชน 
 ควรมีการทดลองเพ่ือปรับกระบวนการผลิตในการผสมผสานวัสดุได้ลงตัวมากขึ้น 
 ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของการออกแบบกับผู้บริโภค 
 การกําหนดลักษณะ (style) ของผลิต ในการออกแบบควรเป็นอย่างไร  
 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์โลหะหล่อพื้นบ้านในภาคอีสาน 
กรณีศึกษาบ้านปะอาว อุบลราชธานี อาจารย์ธนสิทธ์ิ จันทะรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบ
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 
เป็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 ประเด็นการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยไม่บิดเบือนภูมิปัญญา 
 การพิจารณาองค์ประกอบเชิงเรขศิลป์ของผลิตภัณฑ์ 
 การออกแบบที่ให้ความงามทางศิลปะเป็นหน้าที่ใช้สอย 
 การศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ทราบถึงวิถีการดําเนินชีวิตหรือ (lifestyle) แล้ว
ทําการออกแบบเพ่ือตอบสนอง 
 แรงบันดาลใจ และแนวคิดในการออกแบบเป็นอะไร อย่างไร ซึ่งควรจะมี 
 ทัศนคติในการยอมรับความดิบของงานฝีมือช่างชาวบ้าน 
 ศึกษาข้อจํากัดและความเป็นไปได้ในการผสมผสานทองเหลืองกับไหม จะมีวิธีทําอย่างไร
ได้บ้าง 
 ควรเป็นการศึกษาทดลองทําผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่โดยยึดกระบวนการด้ังเดิม 
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บทที่ 5 
การออกแบบ และประเมินผล 

 
 
 จากผลการศึกษาในบทก่อน ได้นําเข้าสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม บ้าน
ปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกระบวนการตามกรอบของวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 กรอบแนวความคิดการออกแบบ 
 ความบันดาลใจ 
 กระบวนการออกแบบ 
 ผลการออกแบบ 
 การประเมินผลการออกแบบ 

 
กรอบแนวความคิดการออกแบบ 
 กรอบแนวคิดการออกแบบ กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย และผลที่ได้จากการวิจัย
ในบทก่อน ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 
 1. การผสมผสานทองเหลืองกับไหม เป็นการสร้างสรรค์เพ่ือประยุกต์ใช้วัสดุเด่น 2 
ชนิดที่ชุมชนบ้านปะอาวสามารถผลิตได้เองอย่างเช่ียวชาญ และเป็นพ้ืนฐานของระบบสังคมและ
เศรษฐกิจชุมชนมาอย่างยาวนาน ซึ่งต่างก็มีคุณค่าความงามและคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว การผสานวัสดุ
ทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันจึงย่ิงเป็นการเสริมพลังด้านเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมจากชุมชนบ้านปะอาว
ได้เป็นอย่างดี 
  คุณสมบัติเฉพาะตัวของทองเหลือง และไหมน้ันมีความแตกต่างกันอย่างมาก กล่าว
เฉพาะคุณสมบัติที่เห็นและสัมผัสได้ เช่น ผิวสัมผัสแข็ง กับ อ่อนนุ่ม ความทึบ กับความโปร่งแสง ความ
คงรูป กับ ความยืดหยุ่นหรือพลิ้วไหว ที่สําคัญในกระบวนการผลิต ทองเหลืองซึ่งเป็นวัตถุธาตุที่
หลอมเหลวในอุณหภูมิสูงเพ่ือจะกลายเป็นทองเหลือง ในขณะที่ไหมเป็นอินทรีย์ธาตุที่ขึ้นรูปจากการทอ
และไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ ดังน้ันการจะผสมผสานทองเหลืองกับไหมจึงต้องเป็นวิธีการแบบ
แยกมารวมกัน วิธีการท่ีมีความเป็นไปได้และเหมาะสมได้แก่ วิธีการปะติดผ้าไหมเข้ากับพ้ืนผิวของ
ทองเหลืองซึ่งได้เตรียมเป็นร่องเฉพาะไว้ต้ังแต่ขั้นตอนการทําแบบพิมพ์และหล่อ  โดยได้มีการวางลาย
ให้สัมพันธ์กับลักษณะเฉพาะลวดลายของทั้งในผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และผ้าไหมของบ้านปะอาว ได้แก่ 
ลายเส้นขี้ผึ้ง หรือลายขด และลายโคมของผ้าไหมมัดหมี่ 
 2. ความร่วมสมัย รูปแบบของผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยอันดับแรกของตลาดที่จะให้ความ
สนใจต่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ดังน้ันรูปแบบของผลิตที่พัฒนาขึ้นใหม่ควรสนองความต้องการของวิถี
ชีวิต หรือวิถีการดําเนินชีวิต (lifestyle) ของสังคมร่วมสมัยได้ กล่าวคือสามารถใช้งานได้จริงใน
ชีวิตประจําวันตามสมควร มี รูปทรงและลวดลายท่ีดูสมัยใหม่ และไม่มากไม่น้อยจนเกินไป มีความ
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สวยงามสามารถใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่ได้รับ
ความสนใจอย่างมากได้แก่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้าน 
 3. การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านปะอาว ได้แก่ทักษะความเช่ียวชาญในการผลิต
หัตถกรรมหล่อทองเหลือง และหัตถกรรมทอผ้าไหมของชุมชนบ้านปะอาว ซึ่งต่างก็มีศักยภาพที่จะ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมร่วมสมัยได้ ขณะที่ยังคงเอกลักษณ์
ของกรรมวิธีการผลิตแบบภูมิปัญญาด้ังเดิมไว้ได้ด้วย เน่ืองจากเป็นสิ่งที่สังคมร่วมสมัยเองก็ต้องการและ
เรียกร้องความเป็นแบบฉบับด้ังเดิมนี้จากผลิตภัณฑ์ รวมท้ังเรื่องราวความเป็นมาอันน่าสนใจ คุณค่า
ความเป็นของแท้ และความเป็นงานฝีมือที่หาได้ยาก ซึ่งงานหัตถกรรมทั้งสองของบ้านปะอาวต่างมีอยู่
อย่างพร้อมมูล และแฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว อันเป็นต้นทุนทางภูมิปัญญาที่รอการต่อยอดได้อย่างมี
พลังย่ิง 
 สรุป ผลิตภัณฑ์ที่จะทําการออกแบบ อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม จะเป็นการ
ผสานไหมเข้ากับทองเหลืองโดยวิธีการปะติดอย่างเป็นแบบแผนของลวดลายสัมพันธ์ที่ได้จากลวดลาย
ของหัตถกรรมผ้าไหมและหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมร่วมสมัยได้ โดยใช้กรรมวิธีการผลิต ทักษะฝีมือ และเอกลักษณ์ของลวดลาย
จากต้นทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบด้ังเดิม เพ่ือผลทางการตลาดในการตอบสนองความต้องการ
คุณค่าของความเป็นแบบฉบับด้ังเดิม ความเป็นงานฝีมือ คุณค่าเชิงนิเวศ และเร่ืองราวความเป็นมาอัน
น่าสนใจ  
 
ความบนัดาลใจ 
 การแสวงหาความบันดาลใจ 
 การสร้างสรรค์งานช่าง และศิลปกรรมต่างๆ ล้วนเกิดจากความบันดาลใจที่เกิดข้ึนในมโน
ทัศน์หรือญาณทัศนะของผู้สร้างสรรค์ อันเป็นนิมิตที่ปรากฏขึ้นอย่างมีความหมายและเป่ียมด้วยพลัง 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอก 
 กระบวนการท่ีเกิดขึ้นเพ่ือแสวงหาความบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ ต้องอาศัยทักษะใน
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของมิติต่างๆ อันเก่ียวข้องด้วยเน้ือหาของงานที่จะทําน้ัน ในกรณีน้ีคือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาว ซึ่งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ันสิ่งอันเป็นนิมิตที่เป็น
ความเช่ือมโยงและเป็นความเด่นดังอันปรากฏอยู่ในคําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่า “เมือง
ดอกบัวงาม แม่น้ําสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม 
งามล้ําเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์” คือจุดกําเนิดของความบันดาลใจที่สําคัญ ซึ่งได้หยิบ
ยกขึ้นพิจารณาเฉพาะบางส่วนที่มีแนวโน้มและความน่าสนใจ น่ันคือตอนที่ว่า “เมืองดอกบัวงาม แม่นํ้า
สองสี มีปลาแซบหลาย” อันประกอบด้วยรูปธรรมของ บัว แม่นํ้าสองสี และปลาหลากหลายชนิด 
(ภาพที่ 2) 
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             (ก)     (ข)          (ค) 
 

 
ภาพที่ 2  ภาพตัวแทนแรงบันดาลใจเบ้ืองต้น 
 (ก) ดอกบัว  (ข) แม่นํ้าสองสี  (ค) พันธ์ุปลาน้าํจืด 
 

                            

                        

                 

         
 
รูปที่ 14 เส้นรา่งแบบผลิตภัณฑ์จากความบันดาลใจเบ้ืองต้น 
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ความบันดาลใจที่มีพลัง ความบันดาลใจที่มีพลัง คือ ศักยภาพท่ีจะเช่ือมโยงมิติต่างๆ ใน
เชิงคุณภาพเข้ากับเน้ือหาของงานท่ีจะสร้างสรรค์ และผู้สร้างสรรค์เห็นในศักยภาพน้ันอย่างปรุโปร่งชัด
แจ้ง ความบันดาลใจที่มีพลังสําหรับการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหมนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้
เล็งเห็นศักยภาพของ “บัว” เป็นสําคัญ ที่จะสามารถใช้เป็นแนวความคิด นําทางการออกแบบไปได้
โดยตลอด  

 บัว หรือ “อุบล” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตามช่ือของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพืชท้องถิ่นที่อยู่ใน
วัฒนธรรมของชาวพุทธร่วมกัน บัวถือเป็นพืชมงคล เป็นเคร่ืองบูชา และสัญลักษณ์แห่งปัญญา คุณงาม
ความดี ความอุดมสมบูรณ์ และความบริสุทธ์ิ และเป็นแรงบันดาลใจแก่การสร้างสรรค์งานช่างหลาย
แขนงมาตลอดทุกยุคสมัย เมื่อพินิจที่บัว จะเห็นดอกอันงามพิสุทธ์ิ แลอ่อนหวานด้วยเส้นโค้งรูปหยดนํ้า 
ใบอันเป็นแผ่นแผ่พลิ้วไหวด้วยต้องลม อวดทรวดทรงอันกลึงกลมให้นํ้ากลิ้งไปมาไม่ติดค้าง กอปรยาม
ต้องแสงทอประกายระยับพริ้งพรายน่ามองไม่ย่ิงหย่อนกัน ด้วยคุณลักษณ์และความงามของบัวดังน้ี 
เมื่อนํามาพิจารณากับคุณสมบัติต่างๆ ของทองเหลืองจะเห็นได้ถึงความสอดคล้องกัน ได้แก่ คุณสมบัติ
การข้ึนรูปที่ขึ้นรูปจากของเหลวไหลไปตามพิมพ์ สามารถไหลข้ึนรูปได้ดีเมื่อพ้ืนผิวของพิมพ์มีลักษณะ
โค้งมน 
 

 

           
(ก)      (ข)          (ค) 

 
            
ภาพที่ 3  บัวเป็นความบันดาลใจที่มีพลงั 
  (ก) ดอกบัว  
  (ข) ใบบัว 
  (ค) ปรากฏการณ์บนใบบัว 
      
กระบวนการออกแบบ 
 การออกแบบประกอบด้วยการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย 
 1. การกําหนดผลิตภัณฑ์ จากผลการวิเคราะห์ความต้องการการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองพบว่า ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองในกลุ่มเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้านได้รับความสนใจมาก
ที่สุด เมื่อนํามาพิจารณาร่วมกับรูปแบบผลติภัณฑ์ทองเหลืองที่ช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะ
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อาวมีทักษะทําได้อยู่แล้วเป็นพ้ืนฐาน รวมท้ังโอกาสในการใช้งานได้จริงกับวิถีการดําเนินชีวิตร่วมสมัย 
สามารถกําหนดผลิตภัณฑ์เพ่ือการออกแบบได้ดังน้ี 
  1. ชุดกาน้ําชา ประกอบด้วย กานํ้าชาพร้อมฝา 1 ใบ และถ้วยชา 3 ใบ 
  2. เชิงเทียน 
  3.  แจกัน 
  4. กระด่ิงลม 
  5. โคมไฟชุดติดผนัง  
 2. การออกแบบร่างเบื้องต้น  เพ่ือค้นหารูปทรงที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดตามวัตถุประสงค์ โดยการพัฒนาคลี่คลายพลิกแพลงจากรูปทรง และเส้นสายในส่วนต่างๆ ของ
บัวซึ่งใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ปรากฏเป็นแบบร่างเบ้ืองต้นตามแนวทางหลักๆ ดังน้ี 
  2.1 แบบร่างชุดท่ี 1: เรขาของดอกบัว มีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ 
   2.1.1 แบบร่างชุดที่ 1: เรขาของดอกบัว แบบที่ 1 
 

 

       
 

 
รูปที่ 15  แบบร่างชุดที่ 1: เรขาของดอกบัว แบบที่ 1 
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2.1.2 แบบร่างชุดที่ 1: เรขาของดอกบัว แบบที่ 2 
 

 

                 
 
 

รูปที่ 16  แบบร่างชุดที่ 1: เรขาของดอกบัว แบบที่ 2 
 

  2.2 แบบร่างชุดท่ี 2: กลีบดอกบัว มีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ 
   2.2.1 แบบร่างชุดที่ 2: กลีบดอกบัว แบบที่ 1 
 

 

                  
 

 
รูปที่ 17  แบบร่างชุดที่ 2: กลีบดอกบัว แบบที่ 1 
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2.2.1 แบบร่างชุดที่ 2: กลีบดอกบัว แบบที่ 2 
 

   

                           
 

 
รูปที่ 18  แบบร่างชุดที่ 2: กลีบดอกบัว แบบที่ 2 
 
  2.3 แบบร่างชุดที่ 3: ใบบัว มีด้วยกัน 2 แบบ เช่นกัน ได้แก่ 
   2.3.1 แบบร่างชุดที่ 3: ใบบัว แบบที่ 1 
 

 

 
 

 
รูปที่ 19  แบบร่างชุดที่ 3: ใบบัว แบบที่ 1 
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   2.3.2 แบบร่างชุดที่ 3: ใบบัว แบบที่ 2 
 

 

           
 

 
รูปที่  20  แบบร่างชุดที่ 3: ใบบัว แบบที่ 2 
 
 จากแบบร่างทั้งหมด ของทั้งสามชุด ได้พิจารณาคัดเลือกแบบที่เหมาะสม มีความน่าสนใจ 
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปได้ ออกมาชุดละ 1 แบบ ได้แก่ แบบร่างชุดที่ 1: เรขาของดอกบัว แบบ
ที่ 1, แบบร่างชุดที่ 2: กลีบดอกบัว แบบที่ 2 และแบบร่างชุดที่ 3: ใบบัว แบบท่ี 1 จัดทําหุ่นจําลอง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยการป้ันขึ้นรูปจากดินเหนียว เพ่ือใช้ศึกษาในมิติรายละเอียดต่างๆ ของรูปทรงที่
มากข้ึน ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่  4  หุ่นจําลองต้นแบบผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบภาพร่วมความแตกต่างของทั้งสามชุด 
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ภาพที่  5  หุ่นจําลองต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบร่างชุดที่ 1: เรขาของดอกบัว แบบที่ 1 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่  6  หุ่นจําลองต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบร่างชุดที่ 2: กลีบดอกบัว แบบที่ 2 
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ภาพที่  7  หุ่นจําลองต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบร่างชุดที่ 3: ใบบัว แบบที่ 1 
 
 จากแบบร่างเบ้ืองต้นที่ปรากฏ ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตด้วยกรรมวิธีหล่อ
ทองเหลือง ความเหมาะสมกับรูปทรงตามประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ตลอดจน
แนวโน้มแห่งความสวยงามแปลกใหม่ที่อาจจะปรากฏออกมาเมื่อนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้นตอน
ต่อๆ ไป การพิจารณานี้ได้ผลปรากฏเป็นแบบร่างชุดที่ 3: ใบบัว แบบที่ 1 (ภาพที่ 7) ที่มีความ
สอดคล้องตามเกณฑ์พิจารณาข้างต้นมากที่สุด 
 3.  การทดลองวิธีการ เมื่อได้แนวทางการออกแบบในข้ันตอนการออกแบบร่างเบ้ืองต้น
แล้ว จึงนําแบบมาพัฒนาในรายละเอียดที่มากขึ้น โดยเฉพาะรายละเอียดของรอยต่อที่จะผสาน
ทองเหลืองกับไหมเข้าด้วยกัน พร้อมกับการทดลองวิธีการติดผ้าไหมด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม และปรับแก้ปัญหาทางวิธีการที่เฉพาะมากขึ้น รวมท้ังการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์
ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการที่จะใช้ไปพร้อมกันด้วย 
  3.1 วิธีการปักร้อย ป็นการทดลองวิธีการปักร้อยไหมเข้ากับทองเหลืองที่ทําเป็นรูไว้
ในตําแหน่งที่ต้องการลวดลายประดับ เช่น บริเวณระนาบ หรือส่วนขอบของผลิตภัณฑ์ จากการ
ทดลองพบว่า วิธีการปักร้อยไหมเข้ากับทองเหลืองน้ันได้ลวดลายที่ละเอียดสวยงาม ขึ้นอยู่กับขนาด
ความถี่ และลวดลาย ตามรูที่กําหนดไว้ แต่วิธีการน้ี ไม่ตอบสนองด้านการใช้งานท่ีอาจจะต้องถอดซัก
ล้าง อาจเกิดความเสียหายได้ง่ายหากเกิดการการเกาะเกี่ยว ทั้งยังต้องใช้ทักษะการปัก ซึ่งชาวบ้าน
อาจจะไม่ค่อยเช่ียวชาญ 
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ภาพที่  8  ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทดลองวิธีการปักร้อยไหมเป็นลวดลายเข้ากับทองเหลืองที่เว้นเป็นรู 
   
  3.2 วิธีการปะติด การทดลองวิธีการปะติดไหมเข้ากับทองเหลืองที่ทําเป็นร่องลายไว้
ในตําแหน่งที่ต้องการลวดลายประดับ หรือลวดลายเพ่ือการใช้สอย เช่น ตําแหน่งจับเพ่ือกันร้อน กันลื่น 
หรือการสะท้อนแสง จากการทดลองพบว่า วิธีการปะติดไหมตามร่องลายที่กําหนดไว้บนทองเหลือง 
ได้ผลดี ทั้งในด้านของความสวยงาม เข้ารูปลายได้เรียบร้อยพอดี มีความคงทน สามารถถอดเปล่ียน
หรือซักล้างทําความสะอาดได้โดยไม่เกิดความเสยหายใดๆ การทําไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือมาก และได้ต้อง
ใช้วัสดุประสานใดๆ เพียงอาศัยขอบลายของทองเหลืองก็สามารถยึดไหมไว้ได้ 

 

 
 

ภาพที่  9  ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทดลองวิธีการปะติดไหมเป็นลวดลายเข้ากับทองเหลืองที่เซาะร่อง 
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(ก)             (ข) 

 
  
ภาพที่ 10 หุ่นจําลองต้นแบบผลิตภัณฑ์ทดลองวิธีการเซาะร่อง 
 (ก) หุ่นจําลองที่ขึ้นรูปจากดินเหนียว 
 (ข) หุ่นจําลองหลังทําส ี
 
 

       
 (ก)                            (ข)                                       (ค) 
    
ภาพที่ 11  หุ่นจําลองต้นแบบผลิตภัณฑ์ทดลองวิธีการปะติดไหมเข้ากับทองเหลืองที่เซาะร่อง 
 (ก) หุ่นจําลองแจกัน 
 (ข) หุ่นจําลองเชิงเทียน 
 (ค) หุ่นจําลองชุดกานํ้าชา 
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4.  การพัฒนาแบบร่าง 
  4.1 การพัฒนารูปแบบ แบบร่างทางเลือกที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสมแล้ว 
นํามาพัฒนาในรายละเอียดต่างๆ ให้ที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ทั้งด้านความสวยงามลงตัวของรูปทรง การใช้สอย 
ความเป็นไปได้และเหมาะสมตามกรอบแนวคิดของวัตถุประสงค์ รวมท้ังการสะท้อนให้เห็นมิติคุณภาพ
ต่างๆ จากแนวความคิดใบบัว ทั้งในเชิงองค์ประกอบศิลปะและปรากฏการณ์ให้แสดงออกมาใน
ผลิตภัณฑ์ 
   จากการพิจารณาใบบัว จะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนคือ นํ้าที่กลิ้งไปมาไม่ติด
ค้าง เน่ืองจากผิวที่เป็นมันเงาของใบบัว เมื่อพิจารณาเชิงองค์ประกอบศิลปะ จะเห็นความสัมพันธ์ของ
รูปทรงแผ่กว้างลักษณะเป็นกรวยเล็กน้อยกับเส้นโค้งมนขนาดต่างๆ ที่กอปรขึ้นเป็นโครงสร้างของใบ
บัว ทั้งส่วนใหญ่และส่วนย่อย 
 

 
 

รูปที่ 21  ปรากฏการณ์บนใบบัว 
 

 
 

รูปที่ 22  แสดงการวิเคราะห์เชิงองค์ประกอบศิลปะของใบบัว: ความสัมพันธ์ของเส้นโค้งมน 
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รูปที่ 23  การพัฒนาแบบร่างที่คลี่คลายพลกิแพลงจากใบบัว: ความสัมพันธ์ของเส้นโค้งมน 
 

 
 
รูปที่ 24  แบบร่างผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหมข้ันสุดท้าย 
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รูปที่ 25  แบบเพ่ือการผลิต ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม  
 
  4.2 การพัฒนาลวดลาย ลวดลายที่จะเกิดบนผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม พิจารณา
จากเอกลักษณ์แบบแผนลวดลายด้ังเดิมทั้งจากหัตถกรรมทองเหลือง และลายผ้าไหม พบว่าลายอันเป็น
เอกลักษณ์ทองเหลืองบ้านปะอาวคือลายทิ้งเส้นขี้ผึ้งซึ่งปรากฏบนลูกกระพรวนที่ทําจากบ้านปะอาว 
ส่วนลายผ้าไหมน้ันมีอยู่หลายลาย แต่ลายพ้ืนฐานสําคัญคือลายโคมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะลายผ้า
ไหมมัดหมี่ของบ้านปะอาว เมื่อพิจารณาความสอดคล้องต้องกันของลายท้ังสองจะเห็นได้ถึงความเข้า
กันได้ของลักษณะลาย กล่าวคือ ลายทิ้งเส้นขี้ผึ้งซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นพันไปโดยรอบรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะเดียวกับเส้นไหมที่ผสานทอกันขึ้นเป็นผืนผ้าไหม อุปมา “เส้นขี้ผึ้งดังเส้นไหม” 
ดังน้ัน ด้วยวิธีการย้อมแบบมัดหมี่ลายที่เกิดบนผ้าไหมเป็นร่องรอยการตัดจังหวะของสีบนเส้นไหมฉัน
ใด ลายที่จะเกิดบนเคร่ืองทองเหลืองก็เป็นร่องรอยการตัดจังหวะของเส้นข้ีผึ้งฉันน้ัน ดังน้ันการพัฒนา
ลวดลายที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม จึงเป็นการผสานกันของลายท้ิงเส้นขี้ผึ้งของ
ทองเหลืองกับลายโคมของผ้าไหมมัดหมี่ เป็นความหมายที่สะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างเส้นขี้ผึ้งกับ
เส้นไหม อันปรากฏเป็นเส้นลายทองเหลืองกับลายผ้าไหมของผลิตภัณฑ์น่ันเอง 
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   (ข)       (ค) 
 

 
(ง) 
 

ภาพที่ 12 การพัฒนาลวดลาย จากแบบแผนลวดลายทองเหลือง และลายผ้าไหม บ้านปะอาว 
 (ก) การพันเส้นขี้ผึ้งข้ึนเป็นรูปทรง  
 (ข) เส้นขี้ผึ้งทีท่ิ้งไว้เป็นลวดลาย 
 (ค) ลายทิ้งเส้นขี้ผึ้งปรากฏบนงานทองเหลือง 
 (ง) ลายโคมบนผ้าไหมมัดหมี ่  

(ก) 
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รูปที่ 26  ประมวลแบบทางเลือกลวดลายไหมบนช้ินงานทองเหลือง: ความสัมพันธ์ของลายผ้าไหม กบั
ลายขดเส้นขี้ผึง้ 
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           (ก)            (ข) 
 
    
ภาพที่ 13 การทดลองวิธีการสร้างลายบนหุ่นขี้ผึ้ง  
 (ก) การสร้างลายโดยวิธีการขูดร่อง และเสรมิขอบด้วยเส้นขี้ผึ้ง 
 (ข) การสร้างลายโดยวิธีการตัดเว้นเส้นขี้ผึ้ง 
 

 
 

ภาพที่ 14  ช้ินงานทองเหลืองที่ได้จากการทดลองหล่อ 
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  4.3 อารมณ์และสีสัน (mood and tone) อารมณ์และสีสันของงานต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม ผลการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า ลักษณะของงานหัตถกรรมที่ใช้ภูมิ
ปัญญาด้ังเดิม และทักษะเฉพาะในการผลิต สอดคล้องกับกระแสนิยมในปัจจุบัน ผนวกกับโทนสีที่
เลือกใช้ สื่อถึงความทันสมัย เรียบง่าย แต่แฝงรายละเอียด สีของทองเหลือง และสีของไหมที่ตัดกัน กับ
ความวาวแววของวัสดุที่สะท้อนกระทบกัน ทําให้เกิดความโดดเด่นชวนมอง รูปลักษณ์ และสีสันของ
ผลิตภัณฑ์แสดงความเป็นหัตถศิลป์ ที่มีคุณค่าและมูลค่า 

 

 
 

รูปที่ 27  ชุดสีที่ใช้ในการออกแบบ 
 
ผลการออกแบบ 
 การทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
 กรรมวิธีการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม มีกรรมวิธีการทําโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับการทําหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว อันเป็นกรรมวิธีแบบด้ังเดิมตามวัตถุประสงค์
ของการออกแบบ แต่จะมีบางขั้นตอนที่เพ่ิมเติมขึ้นมาเป็นพิเศษเฉพาะของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับ
ไหม ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการทําแม่พิมพ์ และการหล่อ 2) ขั้นตอน
การขัดแต่งผิว 3) ขั้นตอนการเตรียมผ้าไหม และ 4) ขั้นตอนการติดผ้าไหม มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ขั้นตอนการทําแม่พิมพ์ และการหล่อ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
  1.1 การเตรียมดิน และการป้ันหุ่นดิน หรือแกนทราย 
 
 

     
   (ก)           (ข)    (ค) 
 
     
 ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนการเตรียมดิน 
     (ก) การกําหนดรูปแบบ (ข) ตําดินโพนกันมูลวัว (ค) นวดดินละเอียด 
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  (ก)           (ข)    (ค) 
 
      
ภาพที่ 16 การป้ันหุ่นดิน หรือแกนทราย 
 (ก) อุปกรณ์ และเคร่ืองมือป้ัน   
 (ข) การป้ันหุ่นดิน     
 (ค) หุ่นดินที่ป้ันเสร็จแล้ว 
 
 

 
 
ภาพที่ 17 หุ่นดิน หรือแกนทรายที่บ้ันเสร็จแล้ว 

 
  1.2 การเตรียมขี้ผึ้ง และเคียนขีผ้ึ้ง หรือการพันเสน้ขี้ผึ้งรอบหุ่นดิน 
   1.2.1 การผสมขี้ผึ้ง จากส่วนผสม ขี้ผึ้ง ขีซ้ีหรือชัน และขี้สดูหรือขี้ผึ้งชันโรง 
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           (ก)                  (ข)         (ค)       (ง) 
 

    
ภาพที่ 18   แสดงขั้นตอนการผสมขีผ้ึ้ง 
     (ก) ก้อนข้ีผึ้ง  (ข) เคี้ยวขี้ผึ้ง ขี้ซี และขีสู้ดเข้าด้วยกัน 
  (ค) ตะแกรงตาถี่ (ง) กรองนํ้าขี้ผึ้ง 
    
   1.2.2 การรีดเส้นขี้ผึ้ง และการเคียนขี้ผึ้ง 
 
 

       
     (ก)         (ข)              (ค) 
 

       
(ง)                (จ) 

 

 
ภาพที่ 19 แสดงขั้นตอนการเตรียมขี้ผึ้ง และเคียนขี้ผึ้ง หรือพันเส้นขี้ผึง้รอบหุ่นดิน 
     (ก) การรนขี้ผึ้ง      (ข) การรีดขี้ผึ้ง   (ค) เส้นขี้ผึ้ง      (ง) เคียนขี้ผึง้        (จ) หุ่นขี้ผึ้ง 
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  1.3 การแต่งผิวหุ่นขี้ผึ้ง และพันซ้ําเส้นขี้ผึ้ง 
 

   
 

ภาพที่ 20  หุ่นขี้ผึ้งที่แต่งผิวแล้ว (ซ้าย) 
ภาพที่ 21  หุ่นขี้ผึ้งที่พันซ้ําเสน้ขี้ผึ้งเป็นช้ันที่สอง (ขวา) 
   
  1.4 การทําร่องลาย โดยการตัดเว้นเส้นข้ีผึ้งช้ันที่สองที่พันซ้ําไว้ เป็นลวดลายอย่าง
ลายโคมของผ้าไหม กรณีของโคมไฟจะเจาะทะลุเน้ือขี้ผึ้งเพ่ือให้เป็นช่องแสง 
 

   
    
ภาพที่ 22  ร่องลายท่ีเกิดจากการตัดเว้นเส้นขี้ผึ้งที่พันช้ันที่สอง (ซ้าย) 
ภาพที่ 23  ลายที่เจาะทะลุเน้ือขี้ผึ้งเพ่ือเป็นช่องแสงสําหรับโคมไฟ (ขวา) 
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ภาพที่  24   ร่องลายบนหุ่นขี้ผึ้งของชุดกานํ้าชา (ซ้าย) 
ภาพที่  25 ร่องลายบนหุ่นขี้ผึ้งของกระด่ิงลม (ขวา) 
   
 
 

 
 

ภาพที่ 26  รวมหุ่นขี้ผึ้งที่ทําร่องลายเสร็จแลว้ 
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รูปที่ 28  แสดงหน้าตัดช้ันของขี้ผึ้ง และลักษณะของร่องสําหรับติดเส้นผ้าไหม 
 
  1.5 การติดสายชนวนและโอบเพ็ด หรือการหุ้มดินโพนผสมมลูวัวบนหุ่นขี้ผึ้งให้ทั่ว 
 

   
 
ภาพที่ 27  ขั้นตอนการติดเส้นชนวน และโอบเพ็ด (ซ้าย) 
ภาพที่ 28  หุ่นขี้ผึ้งที่ทําการโอบเพ็ดเสร็จแล้ว ตากให้แห้ง (ขวา) 
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1.6  การโอบเบ้า หรือการหุ้มดินเหนียวผสมแกลบบนหุ่นขี้ผึ้งที่โอบเพ็ดเสร็จแล้ว 
 

 
   
ภาพที่ 29  แมพิ่มพ์ที่โอบเบ้าแล้วตากแดดให้แห้ง 
 
  1.8  การสุมเบ้า หลังตากเบ้าจนแห้งดีแล้วนําไปเผาบนเตาสุมหุ่น 4-6 ช่ัวโมง ก่อน
การหล่อ 

 

 
   

ภาพที่ 30  การสุมเบ้าบนเตาสุมหุ่น 
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1.9 การหล่อ ประกอบด้วยการหลอมทอง และการเททอง 
   1.9.1 กรรมวิธีการหลอมทองเหลือง หรือโลหะส่วนผสมของทองเหลือง 
 
 

     
            (ก)              (ข)        (ค) 
  
            
ภาพที่  31  ขั้นตอนการหลอมทอง 
  (ก) ปลอกกระสุน (ข) คัดแยกกระสุนที่ด้านออก  (ค) เบ้าหลอม 
 
   1.9.2 การเททอง นําเบ้าที่เผาจนได้ที่แล้วมาวางเรียงให้มั่นคงใกล้กับเบ้าหลอม 
ตักนํ้าทองที่หลอมดีแล้วเป็นสีเหลืองสุกด้วยกระบวนเทลงตรงปากจอกของเบ้าหุ่นจนนํ้าทองเต็ม 
 

 

       
             (ก)     (ข)     (ค)   (ง) 
 
 
ภาพที่ 32  กรรมวิธีการเททอง 
 (ก) คีบเบ้าออกจากเตาสุมหุ่น      
 (ข) วางเรียงเบ้าไว้ใกล้เตาหลอม 
 (ค) เป่าไล่ขี้เถ้าออกจากนํ้าทอง  
 (ง) เททองลงในเบ้า 
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1.10  การแกะพิมพ์ โดยการทุบด้วยฆ้อนให้ดินแม่พิมพ์แตกนําช้ินงานออกมา 
 
 

   
 
 
ภาพที่ 33  การแกะพิมพ์  
 
 2. ขั้นตอนการขัดแต่งผิว เมื่อนําช้ินงานทองเหลืองออกมาทําความสะอาดเรียบร้อย
แล้ว จึงนําช้ินงานมาขัดแต่งผิวให้เรียบด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย การปัดด้วยแปรงลวดทองเหลือง
การตะไบร่องลาย การขัดกระดาษทรายละเอียดโดยการขัดด้วยมือ และการขัดเงาด้วยนํ้ายาขัด
ทองเหลืองจนเกิดความแวววาว 
 

  
 
ภาพที่  34  การกลึงแต่งผิวช้ินงานทองเหลือง 
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    (ก)     (ข) 

 

    
    (ค)      (ง) 

 

    
    (จ)             (ฉ) 
 
 
ภาพที่  35 ช้ินงานทองเหลืองที่ผ่านการขัดแต่งจนแวววาว 
 (ก) ชุดกาน้ําชา   (ข) เชิงเทียน 
 (ค) แจกัน   (ง) กระด่ิงลม  
 (จ) โคมไฟชุดติดผนัง (ฉ) รวมช้ินงานทองเหลืองที่ขัดแต่งผิวแล้ว 
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 3. ขั้นตอนการเตรียมผ้าไหม เป็นอีกหน่ึงข้ันตอนที่เ พ่ิมขึ้นมาสําหรับผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองกับไหม โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะได้แก่ 
  3.1 ผ้าไหมที่ได้จากหัวก่ี หรือเศษผ้าไหมที่ไม่ได้ติดกับผ้ากาว นํามาตัดเย็บเป็นไส้ไก่
และสอดยางยืดไว้ภายใน ใช้เป็นลายสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องทําความสะอาดบ่อย 
  3.2 ผ้าไหมที่เหลือจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ซึ่งมักจะติดกับผ้า
กาว นํามาตัดเป็นเส้นและลายโคม ใช้เป็นลายสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดบ่อย 
 

 

    
 
 

ภาพที่  36  ไส้ไก่ผ้าไหม 
 
 4. ขั้นตอนการติดผ้าไหม ในขั้นตอนน้ีเป็นการนําผ้าที่ได้จาก 3.1 และ 3.2 มาบรรจุลง
ไปในร่องลายของช้ินงานทองเหลืองให้ตรงตามตําแหน่งลายและลักษณะการใช้งาน โดยพยายามให้ผ้า
ไหมแนบกับผิวทองเหลืองและเรียบตึงพอดี 
 
 

     
 

 
ภาพที่  37  การติดไส้ไก่ผ้าไหมกับช้ินงานทองเหลือง 
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 ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหมที่ได้ มี 5 ชุด ประกอบด้วย 
 1.  ชุดกาน้ําชา ประกอบด้วย กานํ้าชาพร้อมฝา 1 ใบ และถ้วยชา 3 ใบ 

 

 
 

ภาพที่  38  ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม: ชุดกาน้ําชา 
  
 2. เชิงเทียน 
 

 
 

ภาพที่  39  ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม: เชิงเทียน 
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 3.  แจกัน 
  

 
 

ภาพที่  40  ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม: แจกัน 
 

 4. กระด่ิงลม 
 

 
 

ภาพที่  41  ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม: กระด่ิงลม 
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 5. โคมไฟชุดติดผนัง  
 

 
 
ภาพที่  42  ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม: โคมไฟชุดติดผนัง 

 

 
 
ภาพที่  43  โคมไฟชุดติดผนังทองเหลืองกับไหม: มิติแสงเงา 
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ภาพที่  44  รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
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ภาพที่  45 โคมไฟทองเหลืองกับไหม: มติิแสงเงา ทองเหลือง และไหม 
 
การประเมิลผลงานการออกแบบ 
 1.  การประเมินโดยช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง 
  1.1 การประเมินผลการทําแม่พิมพ์ โดย คุณหนูมอญ ปทุมมาศ (2557) ช่าง
หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ผู้ชํานาญการทําแม่พิมพ์ ศุนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 ได้ประเมินการทําแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบทองเหลืองกับไหม ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ได้แก่ การป้ันแกนทราย การเคียนข้ึผึ้ง การเซาะร่องลาย การโอบเพ็ด ตลอดจนการโอบเบ้า ว่า 
“งามต่ัวล่ะน่ิ” คือ ทําออกมาได้เรียบร้อยสวยงามได้รูปดี  การเคียนขี้ผึ้งมีความสมํ่าเสมอ และแน่นตัว
พอดี แต่การโอบดินมีความหนาไม่สม่ําเสมออยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าใช้การได้ 
  1.2 การประเมินผลการหล่อ โดย คุณทองคํา ปทุมมาศ คุณสงคราม ปทุมมาศ และ
คุณสุเทพ ร่วมรักษ์ (2557) ช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ผู้ชํานาญการหล่อ ศุนย์อนุรักษ์หัตถกรรม
หล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
 ได้ประเมินผลการหล่อช้ินงานทองเหลืองคร้ังสุดท้าย ว่าช้ินงานที่ออกมามีความสมบูรณ์ดี
พอใช้ เน่ืองจากมีบางส่วนของบางช้ินงานมีตําหนิตามดอยู่มาก และเททองไม่เต็ม สาเหตุอาจเกิดจาก
แม่พิมพ์ยังมีขนาดใหญ่เกินไปอยู่ หรือการสุมเบ้า ที่เบ้าอาจสุกไม่ทั่วถึง ทองที่เทลงไปจึงไหลได้ไม่ดี แต่
ก็ถือว่าช้ินงานมีความสมบูรณ์พอจะใช้การใด้ และออกมาดีกว่าครั้งก่อนมาก นําไปขัดแต่งซึ่งอาจจะ
เหน่ือยหน่อย แต่ก็จะได้งานที่สวยงามได้เหมือนกันในที่สุด โดยที่มีความเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ว่า มี
รูปทรงแปลกตาดี ไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อน แต่ช้ินที่น่าสนใจคือกระด่ิงลม ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบ
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ที่เพ่ิมเติมให้การทํากระด่ิงลมซึ่งมีการทําอยู่เป็นปกติ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และหลากหลายมากขึ้น 
เน่ืองจากมองว่าแบบที่ทํามาน้ีไม่ซับซ้อน 
 การหล่อช้ินงานในครั้งก่อน ช้ินงานออกมาไม่สมบูรณ์เกือบทั้งหมด เน่ืองจากทองไม่เต็ม 
และแม่พิมพ์แตกจนทําให้ช้ินงานเสียรูปเสียหายใช้การไม่ได้ สาเหตุอาจเกิดจากแม่พิมพ์มีขนาดใหญ่
เกินไป หรือความหนาของขี้ผึงซึ่งหมายถึงความหนาของทองเหลืองน้อยเกินไป กอปรกับการสุมเบ้าที่
อาจใช้เวลาน้อยเกินไป ทําให้เบ้าสุกไม่ทั่วถึง ทองจึงไหลได้ไม่ดี และปัญหาจากการโอบเพ็ดหรือหุ้มดิน
บางเกินในบางจุดทําให้แม่พิมพ์แตกเมื่อนําไปเผาในขั้นตอนสุมเบ้า เมื่อแม่พิมพ์แตกทุกอย่างก็เป็นอัน
สูญเปล่า 
 2. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  การประเมินผลงานผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม โดย คุณพนมไพร สายบัว (2557) 
ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สรุปผลได้ดังน้ี 
  ด้านรูปแบบ เป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ มีการพัฒนาให้ร่วมสมัยมากขึ้น มีความเป็นไป
ได้ในทางกรตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ 
  ด้านลวดลาย มีความสอดคล้องกับรูปแบบผลิตภัณฑ์และประโยชน์ใช้สอย และ
สามารถต่อยอดลายให้หลากหลายมากข้ึนได้ 
  ด้านแนวคิดการผสมผสานวัสดุ เป็นแนวคิดที่เหนือความคาดหมาย แต่ทําออกมาได้
อย่างลงตัว สวยงาม 
  ด้านการผลิต จากแนวคิด รูปแบบ และลวดลายที่ออกแบบสู่การผลิตโดยกรรมวิธี
โบราณที่มีข้อจํากัดมากมายทําให้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทําออกมามีตําหนิ และความไม่เรียบร้อยอยู่บ้าง 
แต่ก็ถือว่าเล็กน้อย และไม่ทําให้คุณค่าและความงามสูญเสีย หรือลดลงไปแต่อย่างใด 
  การประเมินโดยภาพรวม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก เพราะ
รูปลักษณ์มีความสวยงามลงตัว และยังคงเอกลักษณ์งานหัตถกรรมชุมชนของบ้านปะอาวไว้ได้ สามารถ
นําวัสดุสองชนิดมาผสมผสานกันได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านรูปแบบ ลวดลาย และสีสัน การใช้งาน และ
การผลิตโดยเฉพาะการผลิตที่ไม่กระทบหรือบิดเบือนกรรมวิธีของชาวบ้านซึ่งเป็นกรรมวิธีดั้งเดิมแบบ
โบราณ รวมท้ังยังสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้อีก 
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บทที่ 6 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 
สรุปผลโครงการ 
 วิทยานิพนธ์เร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม บ้านปะอาว จังหวัด
อุบลราชธานีน้ี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อ 1)  ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว 2) ออกแบบผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองกับไหม เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว และ 3) เพ่ือ
ประเมินผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
 วิธีดําเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยจากกรณี วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ
ทําเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของวิธีการผสมผสานทองเหลืองกับไหมเข้าด้วยกันในผลิตภัณฑ์ทองเหลือง 
โดยการแสวงหาวิธีการต่างๆ พร้อมกับการประเมินความเป็นไปได้จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน และการศึกษาเบ้ืองต้นเพ่ือทราบถึงความต้องการของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง โดยใช้แบบ 
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิจัยจากกรณีสําหรับการศึกษาหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะ
อาว จังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นศึกษาด้านกระบวนการทํา ศักยภาพ ปัญหา และข้อจํากัดของ
หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว โดยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างช่างหล่อ
ทองเหลืองและช่างทอผ้าไหมบ้านปะอาว 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ 1) ผู้ผลิต หรือช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง 
และช่างหัตถกรรมทอผ้าไหมในจังหวัดอุบลราชธานี 2) ผู้จําหน่าย ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในจังหวัด
อุบลราชธานี และ 3) ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ในจังหวัดอุบลราชธานี มีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) ช่าง
หัตถกรรมหล่อทองเหลือง และช่างหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว 2) ผู้จําหน่าย ผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองในศูนย์จําหน่ายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น บ้านปะอาว งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP, 
OTOP CENTER อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และร้านค้าของฝาก ของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 3) ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 100 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) การสังเกต โดยใช้การสังเกตทางตรง ทั้งแบบมีส่วนร่วม 
และไม่มีส่วนร่วม บันทึกการสังเกตรูปแบบ ลักษณะ กรรมวิธีการผลิต การจําหน่าย การเลือกซื้อ และ
การใช้งาน 2) การสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี่โครงสร้าง สัมภาษณ์ช่างหล่อเครื่อง
ทองเหลือง และช่างทอผ้าไหมบ้านปะอาว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการทําเคร่ืองทองเหลือง การทอผ้า
ไหม กรรมวิธีการผลิต ลักษณะเฉพาะของวัสดุ และความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นรูปแบบอื่นๆ 3) 
แบบสอบถาม เพ่ือทราบปัจจัยที่อิทธิพลต่อความสนใจผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้สนใจ และ 4) การ
ทดลอง เพื่อแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการผสานทองเหลืองกับไหมเข้าด้วยกันในผลิตภัณฑ์ 
โดยการจําลองต้นแบบของวิธีการต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ แล้วประเมินความเหมาะสม  



 106

 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งได้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสํารวจ โดยการสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการสอบถาม ประกอบด้วย 1) การสังเกตและบันทึกข้อมูลกระบวนการและกรรมวิธี
การทําหัตถกรรมหล่อทองเหลือง และหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว 2) การสัมภาษณ์ ผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านปะอาว และข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และ
วิเคราะห์เอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา วารสาร สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาโดยวิธีการจําแนกประเภทตามกรอบ
การวิจัย และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน                                                                                                                                 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จากผลการวิเคราะห์พบว่า
หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวมีศักยภาพในตัวเองสูง กล่าวคือ มีทั้งจุดแข็งและโอกาสซึ่งต่างก็
สอดคล้องและส่งเสริมกันอยู่ในที ได้แก่ 1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ทั้งรูปแบบ และ
ลวดลาย สอดคล้องกับโอกาสท่ีสังคมมีความนิยมต่อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาโบราณในปัจจุบัน 2) เป็น
งานที่ทําด้วยมือทุกขั้นตอน โดยใช้แม่พิมพ์เด่ียว จึงเป็นงานฝีมือที่มีเสน่ห์และสุนทรียะภาพเชิง
หัตถศิลป์ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับโอกาสที่กระแสอนุรักษ์นิยมและค่านิยมต่อคุณค่าของความเป็น
ต้นแบบ หรือแบบฉบับดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ (originality) 3) มีประวัติศาสตร์การทําที่สืบเนื่อง
ยาวนาน มีเร่ืองราว สอดคล้องกับโอกาสท่ีอิทธิพลของสื่อทําให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว 4) ใช้กรรมวิธีการผลิต และเทคโนโลยีชาวบ้าน และ 5) ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และ
หมุนเวียนวัสดุใช้แล้วให้มีคุณค่าใหม่อันเป็นนัยของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-
products) ซึ่งสอดคล้องกับโอกาสท่ีกระแสความสนใจต่อคุณค่าเชิงนิเวศ (Eco value) หรือความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (Green products) และ 6) ต้นทุนการผลิตไม่สูงนัก อันเป็นข้อ
ได้เปรียบต่อการส่งเสริมการตลาดตามโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือ
เป็นโอกาสสําคัญของผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ 
 2. การพัฒนาศักยภาพของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวในส่วนของการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ได้แก่ 1) พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของวิถีชีวิตร่วมสมัย 2) รักษาความเป็นแบบฉบับดั้งเดิมจากภูมิปัญญาโบราณ และ
เอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 3) นําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว ไปพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า และ 4) 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในแง่ของคุณค่าเชิงนิเวศหรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การหมุนเวียนใช้วัสดุใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ การใช้เทคโนโลยีชาวบ้านและวิธีการทํา
ด้วยมือในกระบวนการผลิตที่ไม่กอให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. โอกาสของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม สามารถทําได้โดยวิธีที่เหมาะสมท่ีสุดคือ
วิธีการปะติดผ้าไหมเข้ากับพ้ืนผิวของทองเหลืองด้วยการเซาะร่อง หรือเตรียมเป็นช่องไว้สําหรับบรรจุ
ผ้าไหมเข้าไป 
 4. ความต้องการการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผลการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-60 ปี มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท สนใจผลิตภัณฑ์
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ทองเหลืองในกลุ่มเครื่องเรือนกับของตกแต่งบ้าน รองลงมาได้แก่กลุ่มภาชนะและเคร่ืองครัว ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสนใจในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองจากระดับมากไปน้อย ได้แก่ รูปแบบ การใช้สอย กระแส
นิยม ราคา และปัจจัยด้านแหล่งผลิต หรือวิธีการผลิต ให้ความสําคัญน้อยที่สุด มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่
ยอมรับได้อยู่ในช่วงระหว่าง 500-3,000 บาท และมีมูลค่าโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 2,000 บาท 
 5. ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย จากข้อมูลข้างต้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 41-60 ปี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประชากรที่เรียกว่า Generation B หรือ Baby Boomer วิถี
การใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ คือ ดูแลสุขภาพ ชอบพักผ่อน นวดเพ่ือการผ่อนคลาย ทําสปา นิยมอาหารชีว
จิต พิจารณาที่คุณภาพ ประโยชน์ และความคุ้มค่าที่ได้รับจากสินค้า เป็นกลุ่มคนอนุรักษ์นิยม ร่วมสมัย 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม จึงควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยในเชิงส่งเสริม
สุขภาพ และความผ่อนคลาย มีความร่วมสมัยแม้ผลิตด้วยภูมิปัญญาด้ังเดิม มีคุณสมบัติทั้งรูป รส แสง 
สี และเสียง เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตของคนกลุ่ม Generation B 
 สรุปผลการออกแบบ 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม ดําเนินการตามกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และผลของการวิจัย คือ 1) การผสานทองเหลืองเข้ากับไหม ซึ่งสามารถทําได้โดยวิธีการ
ปะติดไหมลงในร่องบนพื้นผิวทองเหลืองอย่างเป็นแบบแผนของลวดลายสัมพันธ์ที่ได้จากเอกลักษณ์
ลวดลายของหัตถกรรมผ้าไหม และหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว 2) ความร่วมสมัย ได้แก่รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมร่วมสมัยได้ ซึ่งซี้กลุ่มเป้าหมายไปที่คนกลุ่ม 
Generation B หรือ Baby Boomer และ3) การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว ซึ่งทําโดยใช้
กรรมวิธีการผลิต ทักษะงานฝีมือ และเอกลักษณ์ของลวดลายที่เป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมของบ้านปะอาว 
 ความบันดาลใจที่นําสู่แนวความคิดการออกแบบ คือ “ใบบัว” โดยนําความเช่ือมโยงมาสู่
ผลิตภัณฑ์ด้วยมิติของเส้นสาย และรูปทรงโค้งมน และมิติของปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนบนใบบัว ผลงาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีจํานวน 5 ชุด ประกอบด้วย 1) ชุดกาน้ําชา 2) เชิงเทียน 3) แจกัน 4) กระด่ิง
ลม และ5) โคมไฟชุดติดผนัง ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม โดยไหมที่ใช้ ได้จากผ้าไหมหัวก่ี 
และเศษเหลือใช้จากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน นํามาผสานกับช้ินงานทองเหลืองโดยวิธีการ
ปะติดลงในร่องลายบนพ้ืนผิวทองเหลืองที่ทําเตรียมไว้แล้ว สามารถถอดเปลี่ยนให้มีสีสัน และลวดลาย
ต่างๆ ของผ้าไหมที่นํามาใช้ ได้ตามความชอบ หรือตามกระแสนิยม 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านปะอาว และส่งเสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนํา
ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนทั้งสองประเภทมาผนวกกัน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ร่วมสมัย เปิด
โอกาสทางการตลาดให้กว้างขึ้น ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และกระแสนิยมในปัจจุบัน ผล
การประเมินผลการออกแบบจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบยืนยันได้ว่า ผู้เช่ียวชาญเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
พัฒนาต่อยอด และเป็นการดีที่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดี ทั้งยังไม่
บิดเบือนภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่เดิม 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการออกแบบ และการทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม พบว่าผลิตภัณฑ์มี
ศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมทางเลือกได้อีกมาก ทั้งในเชิงธุรกิจ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 การนําเศษผ้าไหมที่เหลือจากการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ในส่วนที่นํามาเย็บเป็นไส้
ไก่ ความเหมาะสมและความเรียบร้อยสวยงาม แต่ส่วนที่เป็นเศษผ้าที่มีผ้ากาวติด แม้ว่าผ้ากาวจะช่วย
ให้ผ้าไหมคงรูปอยู่ได้ แต่เมื่อนํามาใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ซึ่งมีความคม และขรุขระอยู่บ้าง 
จึงควรเย็บขอบเก็บริมผ้าก่อนนํามาใช้งาน เพ่ือความเรียบร้อยสวยงามและใช้งานได้นานขึ้น รวมทั้ง
สามารถดูแลรักษาได้ง่าย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหาย 
 ส่วนของทองเหลืองในผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีความหนามากเกินไป ซึ่งในหลักการผลิตจริง
สามารถทําให้บางลงได้ โดยลดขนาดของเส้นขี้ผึ้งที่ใช้พันข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีขนาดเล็กลงตามสัดส่วน
ของผลิตภัณฑ์แต่ละช้ิน กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก ควรใช้ขี้ผึ้งเส้นเล็ก, ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ควรใช้ขี้ผึ้งเส้นใหญ่ ให้เหมาะสมพอดี ไม่ควรใช้ขี้ผึ้งเส้นเล็กเกินไป เพราะจะทําช่องว่างของแม่พิมพ์
เล็กแคบ นํ้าทองจะไหลได้ยาก และหากขี้ผึ้งเส้นใหญ่หนาเกินไปจะเปลืองนํ้าทอง และใช้เวลาในการ
เติมนํ้าทองลงแม่พิมพ์มากเกินไป นํ้าทองอาจแข็งตัวก่อนจะเต็มพิมพ์ ส่งผลให้ช้ินงานเว้าแหว่งไม่
สมบูรณ์ 
 ผลการวิจัย และการออกแบบครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงหากได้นําไปถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติได้จริงของช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลือง ช่างหัตถกรรมทอผ้าไหม ตลอดจนชาวบ้านปะอาวเอง
โดยเฉพาะเยาวชน และคนหนุ่มสาว ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีรูปแบบที่หลากหลายและ
สนองตอบความต้องการของสังคมร่วมสมัยได้ในวงกว้างมากขึ้น และสามารถสร้างมูลค่าในเชิง
เศรษฐกิจแก่ชุมชนได้มากขึ้นอย่างสนใจ ไปพร้อมกับการสร้างค่านิยม ทัศนคติที่ดี และสํานึกเชิง
อนุรักษ์ต่อมรดกภูมิปัญญาของชุมชน ทั้งหัตถกรรมหล่อทองเหลือง และทอผ้าไหมของบ้านปะอาว
อันมีคุณค่าอยู่เป็นทุนเดิม ซึ่งจะเป็นการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้อาจได้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม
ที่เหมาะสมรัดกุมย่ิงข้ึน และมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนได้อีกประการหน่ึง 
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อหาแนวคดิในโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลอืงกับไหม 
ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธาน ี

หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต  ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศลิป์  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยลัยศลิปากร 

 
 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองกับไหม 
คําชี้แจง: แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ส่วนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ทีส่อดคลอ้งกับปัจจัยส่วนบุคคลของท่าน 
 1. เพศ  
     

  ชาย         
  หญิง       

  
2. อายุ 
 

  20 - 40 ปี    
    41 - 60 ปี 

  61 ปี  ขึ้นไป  
 
 3. รายได้ (โดยรวมต่อเดือน) 
  
    ต่ํากว่า 5,000 บาท  
    5,001-10,000บาท  
    10,001-20,000 บาท  
    20,001-30,000 บาท  
    มากกว่า 30,000บาท  
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ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง:  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน  ที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านเพียงข้อเดียว 
 

 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองทองเหลืองที่คุณสนใจ   (โปรดเลอืกระดับความคิดเห็น อาทิ มาก
ที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด) 
 

 
 

ภาชนะ             
 

 
 

เครื่องเรือนและของตกแต่งบา้น     
   

 
 

เครื่องประดับ             

        มากท่ีสดุ       มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยท่ีสดุ

       มากท่ีสดุ      มาก       ปานกลาง      น้อย      น้อยท่ีสดุ

       มากท่ีสดุ      มาก       ปานกลาง      น้อย      น้อยท่ีสดุ
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เบ็ดเตล็ด/ อ่ืนๆ             
 
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของคุณ  (โปรดเลือกระดับความ
คิดเห็น อาทิ มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด) 
 

  
 รูปแบบ          
 กระแส/ ความนิยม        
 การใชส้อย        
 ราคา          
 แหล่งผลิต / วิธีการผลิต       
 อ่ืนๆ ______________________________________________________________ 

 
6. มูลค่าโดยเฉลี่ยของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง (ราคาต่อช้ิน)  

 
    ต่ํากว่า 500 บาท  
    501 - 1,000 บาท  
    1,001 – 2,000 บาท  
    2,001 – 3,000 บาท  
    3,001 - 4,000 บาท  
    4,001 – 5,000บาท  
    มากกว่า 5,000 บาท  
 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

++++++++++   ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ++++++++++ 

       มากท่ีสดุ      มาก       ปานกลาง      น้อย      น้อยท่ีสดุ

       มากท่ีสดุ      มาก       ปานกลาง      น้อย      น้อยท่ีสดุ
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แบบสัมภาษณ์ผูผ้ลิตหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบา้นปะอาว  
เพื่อหาแนวทางการพฒันาและการออกแบบ 

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธาน ี
หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต  ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศลิป์  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยลัยศลิปากร 
 

 

แบบสัมภาษณน้ี์มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ทองเหลืองกับไหม 
คําชี้แจง: แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ ์

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 

ช่ือ……………………………………….………สกุล………………………………………………...อายุ…….…..…… 
อาชีพ…………………………………………..สถานที่ทํางาน…….………………………..………………………… 
ความเช่ียวชาญ / ประสบการณ์………………………………………………………………..…………………… 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็ของผู้ใหส้ัมภาษณ ์
  
 ความเป็นมาของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์ด้ังเดิม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ความแตกต่าง จุดเด่น และเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาว………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ระยะเวลาในการผลิต…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 ข้อจํากัดในการหล่อทองเหลอืงบ้านปะอาว…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ปัญหาของหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว…………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์ผูผ้ลิตหัตถกรรมทอผา้ไหมบ้านปะอาว 
เพื่อหาแนวทางการพฒันาและการออกแบบ 

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธาน ี
หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต  ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศลิป ์

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยลัยศลิปากร 
 

 

แบบสัมภาษณน้ี์มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ทองเหลืองกับไหม 
คําชี้แจง: แบบสัมภาษณ ์แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ ์

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 

ช่ือ……………………………………….………สกุล………………………………………………...อายุ…….…..…… 
อาชีพ…………………………………………..สถานที่ทํางาน…….………………………..………………………… 
ความเช่ียวชาญ / ประสบการณ์………………………………………………………………..…………………… 

 
สว่นที่ 2 ความคิดเหน็ของผู้ตอบให้สัมภาษณ ์
 
 ความเป็นมาของหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาว………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ประเภทของผ้าไหมบ้านปะอาว……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมบ้านปะอาว…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ความแตกต่าง จุดเด่น และเอกลักษณ์ ของการทอผ้าไหมของบ้านปะอาว………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ข้อจํากัดในการทอผ้าไหมของบ้านปะอาว……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ปัญหาของหัตถกรรมทอผ้าไหมของบ้านปอาว…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เพื่อหาแนวทางการพฒันาและการออกแบบ 

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธาน ี
หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต  ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศลิป ์

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยลัยศลิปากร 
 

 

แบบสัมภาษณน้ี์มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ทองเหลืองกับไหม 
คําชี้แจง: แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ ์

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 

ช่ือ……………………………………….………สกุล………………………………………………...อายุ…….…..…… 
อาชีพ…………………………………………..สถานที่ทํางาน…….………………………..………………………… 
ความเช่ียวชาญ/ ประสบการณ์………………………………………………………………..…………………… 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็ของผู้ใหส้ัมภาษณ ์
 
 แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 แนวทางการออกแบบกับภูมิปัญญาและชุมชน………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 แนวทางการทดลองการผสมผสานวัสดุ……………………………………………………….………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของการออกแบบกับผู้บริโภค……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
 แนวทางการกําหนดลักษณะ (style) ของผลิตภัณฑ์………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องรปูแบบผลิตภัณฑ์โลหะหล่อพืน้บา้นในภาคอีสาน 
กรณีศึกษาบ้านปะอาว อุบลราชธาน ี

เพื่อหาแนวทางการพฒันาและการออกแบบ 
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธาน ี
หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต  ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศลิป ์

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยลัยศลิปากร 
 

 

แบบสัมภาษณน้ี์มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ทองเหลืองกับไหม 
คําชี้แจง: แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ ์

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 

ช่ือ……………………………………….………สกุล………………………………………………อายุ…….…..…… 
อาชีพ…………………………………………..สถานที่ทํางาน…….………………………..……………………… 
ความเช่ียวชาญ / ประสบการณ์………………………………………………………………..………………… 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็ของผู้ใหส้ัมภาษณ ์
 
 การศึกษาข้อจํากัดและความเป็นไปได้ในการผสมผสานทองเหลืองกับ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ประเด็นการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 แนวทางการพิจารณาองค์ประกอบเชิงเรขศิลป์ขอผลิตภัณฑ์…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 แนวทางการออกแบบที่ให้ความงามทางศิลปะเป็นหน้าที่ใช้สอย……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 แนวทางการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 แรงบันดาลใจ และแนวคิดในการออกแบบ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ทัศนคติของงานฝีมือช่างชาวบ้าน…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินสําหรบัชา่งหตัถกรรมหล่อทองเหลือง 
เพื่อประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 

ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธาน ี
หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต  ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศลิป ์

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยลัยศลิปากร 
 

 

แบบประเมินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
คําชี้แจง: แบบประเมิน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ประเมิน 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ประเมิน 

 
ช่ือ……………………………………….………สกุล………………………………………………อายุ…….…..…… 
อาชีพ…………………………………………..สถานที่ทํางาน…….………………………..……………………… 
ความเช่ียวชาญ/ ประสบการณ์………………………………………………………………..………………… 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็ของผู้ประเมิน 
  
 ด้านรูปแบบ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ด้านลวดลาย…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 แม่พิมพ์……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 การหล่อ…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ผลการหล่อช้ินงานต้นแบบ……………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินสําหรบัผูเ้ชี่ยวชาญ 
เพื่อประเมินผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองเหลืองกับไหม 

ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธาน ี
หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต  ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศลิป ์

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยลัยศลิปากร 
 

 

แบบประเมินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
คําชี้แจง: แบบประเมิน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ประเมิน 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูป้ระเมิน 
 

ช่ือ……………………………………….………สกุล………………………………………………อายุ…….…..…… 
อาชีพ…………………………………………..สถานที่ทํางาน…….………………………..……………………… 
ความเช่ียวชาญ / ประสบการณ์………………………………………………………………..………………… 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็ของผู้ประเมิน 

 
ด้านรูปแบบ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ด้านลวดลาย และสีสัน……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ด้านแนวคิดการออกแบบ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ด้านการผสมผสานวัสดุ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ด้านการผลิต…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 การพัฒนาต่อยอด……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 โอกาสทางการตลาด………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบเพื่อการผลิต 
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ภาคผนวก ง 
ประมวลภาพการลงพื้นที ่
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ภาพการลงพืน้ที่เก็บข้อมูลชุมชนบา้นปะอาว  
 

                      
 

 

                      
(ก)       (ข) 

 

                      
(ค)       (ง) 
 

(ก)  ช่างทองคํา ปทุมมาศ  (ข)  ช่างหนูมอญ ปทมุมาศ 
(ค)  ช่างสุเทพ ร่วมรักษ์  (ง)  กลุ่มช่างหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว 
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ภาพการลงพืน้ที่เก็บข้อมูลชุมชนบา้นปะอาว  
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ภาพการลงพืน้ที่เก็บข้อมูล ณ ศูนย์จําหนา่ยสนิคา้หัตถกรรมท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธาน ี
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ภาพการลงพืน้ที่เก็บข้อมูล ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธาน ี
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ภาพการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

                     
(ก)       (ข) 

 

                     
(ค)       (ง) 

 
 
(ก)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนสิทธ์ิ จันทะร ี
(ข)  อาจารย์ ทวีศักด์ิ สาสงเคราะห์ 
(ค)  คุณพนมไพร สายบัว 
(ง)  ผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวปรารถนา จิระชัยอารีย์ 
ภูมิลําเนา บ้านเลขท่ี 109/1 หมู่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 34000 
การศึกษา 2542  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

2545  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 
2548  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทคนิคสถาปัตยกรรม 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  
2554  สําเร็จการศึกษาปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ออกแบบผลติภัณฑ์

สิ่งทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2555  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	bibliography
	appendix



