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55155307 : สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ์ 
ค าส าคญั   : วฒันธรรม/ไทยทรงด า/อปุกรณ์เสริมอเิลก็ทรอนิกส์/เคร่ืองประดบั  

                   ดวงใจ อชุชิน : ชดุผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์อปุกรณ์เสริมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคดิ
ความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า.  

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ. 177 หน้า. 

การวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการศึกษาและการออกแบบผลิตภณัฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดบั 
โดยน าแนวคิดความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า (กรณีศกึษา:กลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ าเภอปาก
ท่อ จงัหวดัราชบรีุ) โดยการวิจยัครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนไทยทรงด า 
และออกแบบผลติภณัฑ์ตามข้อมลูที่ได้ศกึษา รวมทัง้ศกึษาความต้องการของผู้บริโภค USB Drive และเคร่ืองประดบั 
ที่เป็นผู้หญิง ตัง้แตอ่าย ุ20-50 ปี ที่มีต่อรูปแบบชุดผลิตภณัฑ์ต้นแบบ จ านวน 60 คน คือ  โดยใช้แบบสมัภาษณ์และ
แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาใช้ออกแบบและประเมินผลรูปแบบด้วยแบบสอบถามโดย
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9  คน จดัท าต้นแบบผลติภณัฑ์ซึง่ประกอบด้วย 1) ผลิตภณัฑ์ USB Drive ที่อยู่
ในรูปของสร้อยคอ   2) ผลิตภณัฑ์ USB Driveที่อยู่ในรูปของสร้อยข้อมือ 3) ผลิตภณัฑ์ USB Drive ที่อยู่ในรูปของ
แหวน และความพงึพอใจของผู้บริโภค USB Drive ที่เป็นเคร่ืองประดบั โดยเป็นผู้หญิง ตัง้แต่อาย ุ20-50 ปี ที่มีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบของชุดผลิตภณัฑ์ต้นแบบ จ านวน 130 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

ผลการวิจยัสรุปว่า  ผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิง ที่มีอายุตัง้แต่ 20-50 ปี จ านวน 130 คน โดยได้ทดลองสวมใส่
ผลติภณัฑ์ต้นแบบ  ได้มีความพงึพอใจตอ่รูปแบบชดุผลติภณัฑ์ต้นแบบในเร่ือง ความเป็นอตัลกัษณ์ไทยทรงด า/ความ
เป็น USB Drive/ความเป็นเคร่ืองประดบั/ความสะดวกในการพกพา โดยอนัดบัท่ี 1 คือ สร้อยข้อมือมีคา่เฉลี่ย   (4.18)   
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (0.07) อนัดบัที่ 2 คือ สร้อยคอมีค่าเฉลี่ย      (4.09) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. (0.06) และอนัดบัที่ 3 คือ แหวนมีค่าเฉลี่ย    (4.04) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (0.06) โดยภาพรวม
ผลงานออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัดีทัง้หมด ซึ่งงานทัง้หมดที่ได้ออกแบบนัน้ ผู้วิจยัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของ 
Function โดยให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจ าวนั มีความแข็งแรง คงทนต่อกรใช้งาน  สามารถพกพาได้สะดวก 
และรูปแบบผลิตภณัฑ์แสดงความเป็นอตัลกัษณ์ของไทยทรงด าที่มีความสวยงาม มีความเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้
สอยและสร้างความพงึพอใจตอ่ผู้ที่สนใจผลติภณัฑ์เป็นอยา่งดี  
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This research is to The study and design for an electronic accessories come from the 
belief and culture of Thaisongdam (case study : Thaisongdam woman weaving group. Baan hua 
khao jeen paktor rayhaburi). The purpose of this research is to study the problems and needs of 
Thaisongdam communities and designed the products according to the studied information. In 
addition, to study the consumer needs of USB Drive and decorationsof women aged 20-50 years 
who interested in the original product series for 60 persons by interviewing and questionnaires. 
The information were used to design and evaluate a questionnaire by specialists and peer 
reviewers for 9 persons. The original products were made including 1) the USB Drive products 
performed as necklaces 2) the USB Drive products performed as bracelets 3) the USB Drive 
products performed as rings. Moreover, the satisfaction of the consumer for USB Drive 
decorations are women aged 20-50 years who were satisfied with the style of the original products 
for 130 persons which were analyzed by using percentage mean and standard deviation. 

The study concluded that consumers who are women aged 20-50 years for 130 persons 
by wearing the original products have satisfied with Thaisongdam identity/being USB Drive/being 
decorations/convenient to carry. The first one is the bracelet with mean 4.18 and the standard 
deviation 0.07, second one is necklace with mean 4.09 and the standard deviation 0.06, third one 
is the ring with mean 4.04 and the standard deviation 0.06. The overall design was good and all 
designed products were made according to the function which are able to use for daily life, strong 
for usage, convenient to carry. In addition the products shown the identity of the beauty of 
Thaisongdam, appropriate to use and satisfaction to those interested in the product as well. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

สาระนิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จได้ด้วยความอนเุคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาสาระนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ และตรวจสอบข้อบกพร่อง จน
สาระนิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอขอบพระคณุในความกรุณาเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ ท่ีให้ค าแนะน า และตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง จนการค้นคว้าอิสระเลม่นีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์  

ขอขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  ศรีโสภา ท่ีให้ค าแนะน า และตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง จนการค้นคว้าอิสระเลม่นีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์  

ขอขอบพระคณุกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ท่ี
ให้การสนบัสนนุทัง้ในด้านข้อมลู และสถานท่ีเพ่ือท าการศกึษาตลอดจนการท าแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคณุนาวาอากาศตรี วีระ การะเวก ให้การสนบัสนุนทัง้ในด้านข้อมูลเก่ียวกับ
ความหมายของลายผ้าไทยทรงด า เพ่ือท าการค้นคว้าอิสระ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ไพรัช บางบัวใบให้การสนับสนุนทัง้ในด้านข้อมูลเก่ียวกับ
ความหมายของลายผ้าไทยทรงด า เพ่ือท าการค้นคว้าอิสระ 

ขอขอบพระคณุผู้ทรงคุณวุฒิผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศกัดิ์ สินธุภัค อาจารย์ภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีให้
ข้อเสนอแนะตา่งๆ ในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์สุธิดา  ดงแสนสุข  อาจารย์ประจ าวิชาเคร่ืองโลหะ
และรูปพรรณอญัมณี วิทยาลยัเพาะชา่ง  ท่ีให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ในด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั 

สุดท้ายขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิประสามทวิชาความรู้แด่ผู้ วิจัย 
ตลอดจนข้อคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์ตา่งๆ จนการค้นคว้าอิสระฉบบันีส้ าเร็จได้อยา่งสมบรูณ์ 

ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การวิจยัในครัง้นีจ้ะมีประโยชน์ตอ่ทา่นผู้สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาและพฒันาผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ตอ่ไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความเป็นมาของกลุม่ไทยทรงด าเป็นกลุม่ชนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  โดยได้อพยพมาจากทาง
ตอนเหนือของประเทศเวียดนามและได้กระจายตามจงัหวดัต่างๆของประเทศไทย กลุ่มไทยทรงด า
เป็นชนชาติไทยกลุ่มหนึ่ง ท่ีมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันไปหลายช่ือ อาทิเช่น ไทยทรงด า ลาวโซ่ง ไทด า  
ไตด า ไทยโซ่ง ลาวซ่ง ลาวซ่วงด าและลาวทรงด า แต่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกว่า ลาวโซ่ง (อญัชลี 
บรูณะสิงห์,2531 : 14) ลกัษณะเด่นของกลุ่มชาติพนัธ์นี ้ไว้ว่า กลุ่มไทยทรงด านัน้ มีวฒันธรรมท่ี
เฉพาะและมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชนชาติพนัธุ์เป็นกลุ่มท่ีสืบทอดมาจากบรรพบรุุษทาง
สายเลือดและทางวัฒนธรรมเดียวกัน ผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทาง
สายเลือดและทางวฒันธรรมอยู่ด้วยพร้อมๆกนัไป เป็นความรู้สึกผูกพนัท่ีช่วยเสริมสร้างเอกลกัษณ์
ของบคุคลและชนชาติพนัธุ์ และขณะเดียวกนัสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน
ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกันนบัถือศาสนาเดียวกนั  ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้หล่อ
หลอมกนัเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเข้มแข็งและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั (อมรา พงศาพิชญ์, 2538 : 
157) ด้านวฒันธรรมของกลุ่มไทยทรงด า กลุ่มชาติพนัธุ์นีไ้ด้มีวฒันธรรมท่ีชดัเจน อาทิเช่น  ด้าน
ภาษา ซึ่งมีภาษาท่ีเป็นของตนเอง มีตวัอกัษรท่ีเป็นของตนเอง ด้านความเช่ือ ศาสนา ประเพณีและ
วฒันธรรม กลุม่นีมี้ความเช่ือผสมผสานกนัระหวา่งศาสนาพทุธและการนบัถือผี ซึ่งปัจจบุนัความเช่ือ
เหล่านีมี้ความส าคญัตอ่วิถีชีวิตของกลุ่มไทยทรงด า  ด้านวรรณกรรม กลุ่มนีมี้ทัง้มขุปาฐะและลาย
ลักษณ์อักษร  ด้านการแต่งกาย กลุ่มนีมี้ความเป็นเอกลักษณ์ และยังสวมใส่จนถึงทุกวันนี ้ซึ่งมี
เสือ้ผ้าและทรงผมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของไทยทรงด า เสือ้ผ้า จะนิยมใช้ชดุสีด าหรือสีครามแก่
เป็นพืน้หลกั  และด้านอาชีพ กลุ่มนีมี้อาชีพหลกัท่ีส าคญัของกลุ่มไทยทรงด า คือ ท าไร่ ท านา ส่วน
อาชีพเสริม คือ จกัสาน ทอผ้า เย็บปักถกัร้อย รับจ้าง ราชการหรือเข้าไปท างานในเมือง  (เรณู เหมือน
จนัทร์เชย,2542 : 18,23,24,28,32) 

  กลุ่มไทยทรงด าในปัจจุบนันัน้  ได้มีการกระจายอยู่ตามจังหวดัต่างๆ ในประเทศไทยอยู่

มากมาย และมีสภาพสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมทางสงัคมอย่างชดัเจน ซึ่ง

จากเดิมท่ีมีการด ารงชีวิตด้วยการท าไร่,ท านาเป็นหลกั แต่ได้เปล่ียนมาท าอาชีพท่ีมีรายได้ท่ีสูงขึน้  
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เน่ืองจากค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ จึงท าให้สภาพทางสังคมต้องมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  

ลกูหลานส่วนใหญ่จึงไปท างานในเมืองแทนการท าไร่ , ท านา  ส่วนผู้สงูอายยุงัท างานอยู่ท่ีบ้านและ

หาอาชีพเสริมในเวลาว่าง  เพ่ือหารายได้เพิ่มขึน้ให้กับครอบครัว  โดยใช้ความรู้และภูมิปัญญา

ท้องถ่ินท่ีมีพืน้ฐานท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ  โดยความรู้และภูมิปัญญาเดิมท่ีกลุ่มไทยทรงด าได้สืบ

ทอดมานัน้ คือ งานจกัสานและทอผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งจากเดิมนัน้งานจกัสานและทอผ้าและ

เคร่ืองแตง่กายของกลุ่มไทยทรงด านัน้ท าเพ่ือใช้ในครัวเรือนเท่านัน้  แตปั่จจบุนักลบักลายเป็นอาชีพ

ท่ีสามารถสร้างรายได้เสริมให้กบัครอบครัวในปัจจบุนั 

  ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในกลุ่มไทยทรงด าของบ้านหัวเขาจีน 

อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรีุ  เน่ืองจากเป็นกลุ่มมีช่ือเสียงทางด้านวฒันธรรมซึ่งเป็นท่ีสนใจจากผู้ ท่ี

ได้เห็นและได้มีการทอผ้าและเคร่ืองแตง่กายและพฒันาการทอผ้าให้เหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ใน

ปัจจุบันและใช้ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่ิมจากความพอประมาณ คือ ท าบนพืน้

ฐานความรู้ความสามารถและการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินแบบความพอเพียง โดยเน้นการใช้

ความรู้ความสามารถท่ีอยู่อย่างมีเหตุผล คือการรวมกลุ่มทอผ้าไทยทรงด า เพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัวในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และสิ่งส าคญัท่ีท าให้เกิดกลุ่มทอผ้าไทย

ทรงด า นัน้มาจากวิถีทางประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามประกอบด้วยความรัก ความสามคัคี   การทอ

ผ้าขาวม้านัน้ เป็นจุดเร่ิมต้นของการพฒันาการทอผ้าในกลุ่มไทยทรงด า เพ่ือประโยชน์ในกิจกรรม

ตา่งๆ  อาทิเชน่ ท าเปลเดก็ คาดเอว  โพกหวั เสาฉตัรในพิธีตา่งๆ ฯลฯ 

 กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า จัดตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2542  โดยการพัฒนาการทอผ้าจากผ้า

พืน้บ้าน อาทิเชน่ ผ้าลายแตงโม ผ้าขาวม้า ผ้าเปียว เสือ้ฮี มาเป็นผลิตภณัฑ์ผ้าทอมือและเคร่ืองแตง่

กายไทยทรงด าท่ีมีความสวยงามและเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปและได้มีการน าผ้าทอมือมาพฒันา

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามรกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัและของท่ีระลึกตา่งๆ (กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า, 

2556) 
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ควำมส ำคัญของกำรวิจัย  

 ในปัจจบุนันัน้ กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า ของบ้านหวัเขาจีน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรีุ  

มีการทอผ้าด้วยมือและมีออเดอร์ส่งให้กับลูกค้าประจ าอยู่ตลอดทัง้ปี   ซึ่งส่วนมากจะเป็นลาย

ผ้าขาวม้าเป็นส่วนใหญ่ท่ีลูกค้าต้องการ  แต่กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด ามีความต้องการท่ีจะน าผ้า

โบราณประจ ากลุ่มไทยทรงด า  อาทิเช่น ผ้าลายแตงโม ผ้าเปียว ลายเสือ้ฮี  ท่ีมีการทอผ้า มีการปัก

ผ้าและการปะผ้าท่ีมีลวดลายผ้าท่ีประณีต ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยทรงด า เพ่ือเพิ่ม

มูลค่าเพิ่มคณุค่าให้กับสินค้า, เพิ่มรายได้และขยายช่องทางทางการตลาดเพิ่มขึน้  โดยมีความ

ต้องการท่ีจะให้ลายผ้าทอมือและลายผ้าปักและลายผ้าปะด้วยมือ มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ี

นา่สนใจ , มีมลูคา่และมีคณุคา่ทางวฒันธรรมมากกว่าผลิตภณัฑ์เดิมท่ีกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด าได้

ผลิตอยูใ่นปัจจบุนัท่ีมีแตก่ระเป๋า , ผ้าพนัคอ , ของช าร่วยและของท่ีระลึกตา่งๆ ส่วนเคร่ืองแตง่กายก็

จะเป็นเคร่ืองประดบัท่ีท าจากเงินชบุ อาทิเช่น สร้อยคอ , สร้อยข้อมือ , แหวน , ตา่งห ู, กระดมุ , เข็ม

ขดั เป็นต้น 

 ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัได้เสนอแนวคดิในการเพิ่มมลูคา่ของสินค้าให้กบักลุ่มสตรีไทยทรงด า โดยการ

ปรึกษาหารือกับกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด าของบ้านหัวเขาจีน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  เพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู้ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณค่าและ

มลูค่าเพิ่มขึน้จากเดิม  โดยการเสนอให้น าแนวคิดความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด ามา ออกแบบ

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีFunction การใช้งานได้ในชีวิตประจ าวนัและสามารถเป็นได้ทัง้เคร่ืองแตง่กาย ซึ่ง

เดิมวฒันธรรมการแต่งกายของกลุ่มไทยทรงด า ก็มีการน าเคร่ืองประดบัจากเงินมาใช้กับเสือ้ผ้าอยู่

แล้ว  ซึ่งแนวโน้มทางด้านเคร่ืองประดบัของไทยก็มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้ตามความต้องการของ

ผู้บริโภคอยู่เร่ือยๆ (ศนูย์วิจยักสิกรไทย,2556: ฉบบัท่ี 2324) ได้สรุปข้อมลูว่า  ตอ่ไปภายในอนาคต 

ตลาดอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจคอ่นข้างสงู ส่งผลให้ผู้บริโภคมีศกัยภาพ

ในการบริโภคสินค้าราคาแพงอยา่งอญัมณีและเคร่ืองประดบั เพิ่มมากขึน้ทัง้นี ้ส าหรับผู้ประกอบการ

ท่ีก าลงัมองหาตลาดศกัยภาพใหม่ ๆ (ศนูย์วิจยักสิกรไทย,2554 : ฉบบัท่ี 3075) ได้สรุปข้อมูลว่า  

เคร่ืองประดบัเงิน...สินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภค เคร่ืองประดบัเงินนิยมมากในตลาดโลก ภายหลงัจาก

วตัถุดิบโลหะมีค่า ราคาท่ีเหมาะสมกับก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในปัจจุบนั รวมทัง้ผู้ประกอบการมีการ

พฒันาเคร่ืองประดบัให้มีรูปแบบท่ีสวยงามและสามารถประยุกต์ใช้หรือเข้าได้ดีกับทุกกระแสแฟชัน่ท่ี
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เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องเลือกชิน้ใหม่ และส าหรับประเภทของเคร่ืองประดบัเงินท่ี

นิยมผลิตเพ่ือส่งออกได้แก่ สร้อยคอ , สร้อยข้อมือ , แหวน , ตา่งห ู, เข็มกลดั รวมทัง้เคร่ืองประดบัท่ี

ประกอบกบัเพชรและคริสตลั สว่นด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมี Function การใช้งานได้ในชีวิตประจ าวนั ผู้วิจยั

ได้สนใจผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น USB Drive หรือ Thumb Drive หรือ 

Flash Drive หรือ Handy Drive ซึ่งเป็นตวัเก็บข้อมลูส ารองท่ีใช้กบัคอมพิวเตอร์และมีขนาดท่ีเล็ก

สามารถพกติดตัวได้ทุกท่ีทุกเวลา อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น USB Drive ในปัจจุบันมี

ความส าคญักบัชีวิตประจ าวนัของมนษุย์มากขึน้ เพราะคอมพิวเตอร์มีบทบาทท่ีส าคญักบัการท างาน

ของมนษุย์มากขึน้และทุกอาชีพ และจะสงัเกตได้ว่าแตล่ะคนจะมี USB Drive มากกว่า 1 ตวั เพ่ือ

เก็บข้อมลูส ารองไว้ใช้งาน 

 ดงันัน้  ผู้ ว ิจ ยัจ ึงม ีความสนใจที ่จะศ ึกษาและออกแบบผลิตภ ัณฑ์อ ุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคดิจากวฒันธรรมไทยทรงด า กรณีศกึษากลุ่มสตรีทอ

ผ้าไทยทรงด า ของบ้านหวัเขาจีน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรีุ  โดยเป็นอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีเป็นทัง้เคร่ืองประดับ โดยการน าแนวคิดทางด้านความเช่ือด้านวัฒนธรรมของไทยทรงด ามา

ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  เพ่ือเพิ่มมูลค่าเพิ่มคณุค่าของวฒันธรรมไทย

ทรงด า 

 

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลหาอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบกับ

เคร่ืองประดบั โดยเคร่ืองประดบัจะใช้แนวคดิความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า จงัหวดัราชบรีุ 

2. เพ่ือออกแบบและพฒันาทางอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัของกลุ่ม
สตรีทอผ้าไทยทรงด า จงัหวดัราชบรีุ   

3. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า  
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3. สมมุตฐิำนของกำรศึกษำ 

 ผลิตภัณฑ์ ท่ีไ ด้ท าการออกแบบใหม่นี  ้  สามารถได้ รับการยอมรับจากผู้ บ ริโภค

กลุม่เป้าหมายในระดบัมาก  

 

4. ขอบเขตงำนวิจัย 

  ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำข้อมูล  

 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยั  เพ่ือการศกึษาการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์   เพ่ือเพิ่ม

มูลค่า คุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า ของบ้านหัวเขาจีน อ าเภอปากท่อ 

จงัหวดัราชบรีุ โดยท าการศกึษาข้อมลูจากการลงไปสมัภาษณ์การด ารงชีวิตและการผลิตสินค้าของ

กลุ่มไทยทรงด าของบ้านหวัเขาจีน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี รวมทัง้ท าการศึกษาข้อมูลจาก

งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง สามารถจ าแนกประเดน็ได้ ดงันี ้

  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

 1) ผู้วิจยัใช้การเก็บข้อมลูจากกลุ่มประชากรทัง้หมด กลุ่มไทยทรงด าทัง้หมด ของบ้านหวั

เขาจีน อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ (เพราะมีจ านวนสมาชิกอยูป่ระจ าศนูย์ จ านวน 20 คน) 

 2) ผู้กลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวและมาศึกษาดงูานท่ีศนูย์วฒันธรรมของไทยทรงด า 

โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (proposive Sampling ) กบัผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลา

ราชการ โดยก าหนดท่ี 100 คน ขึน้ไป 

  ข้อมลูปฐมภมูิด้าน  ได้แก่  เพศ , อาย ุ,  การศกึษา , อาชีพ , รายได้ , สถานภาพ , กลุ่ม

ประชากรไทยทรงด า เพ่ือขอแนวคดิและแนวทางในการออกแบบ   

  ด้านตวัทตุยิภมูิด้าน  ได้แก่ เอกสารต ารางานวิจยัและการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ข้อมลู

ท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ (โดยการค้นหาข้อมลูอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และข้อมลูเคร่ืองประดบั)  

   เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย       

   ใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีไมเ่ป็นทางการ   

   วิธีกำรเก็บข้อมูล 

  ใช้แบบข้อค าถามท่ีท าการบนัทึกด้วยตวัเอง โดยมีผู้ช่วยนกัวิจยัถ่ายภาพให้ พร้อมการ

บนัทกึเสียง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 ขอบเขตด้ำนกำรออกแบบ 

 ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลด้านการด ารงชีวิตและการผลิตสินค้าของไทยทรงด า เพ่ือท าการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความ

เช่ือของกลุม่ไทยทรงด า โดยมีขอบเขตในการออกแบบ ดงันี ้

 ด้ำนกำรออกแบบ ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
เคร่ืองประดบั จากแนวคิดความเช่ือของกลุ่มไทยทรงด าเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
แนวทาง โดยยดึบคุลิกลกัษณะของหญิงยคุใหม่ในปัจจบุนั โดยแตล่ะแนวทางจะก าหนดไว้ท่ี 3 แบบ 
รวม 9 แบบ  โดยแตล่ะแบบจะประกอบด้วย สร้อยคอ ก าไร และแหวน  

  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้  
   ประชากรคือ ผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั  ท่ีมีความรู้
เชิงวฒันธรรม และผู้ เช่ียวชาญกลุม่ไทยทรงด า กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้คือ  
   1) ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์และเคร่ืองประดบั จ านวน 2 คน  

   2) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านไทยทรงด า จ านวน 7 คน 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย       

  ใช้แบบสอบถามประกอบพิจารณาข้อมลูด้านการออกแบบ ท่ีมีการตัง้ประเด็นข้อค าถาม

ท่ีผา่นท่ีปรึกษารับรองก่อนน าไปใช้ 

   วิธีกำรเก็บข้อมูล 

  ใช้แบบข้อค าถามท่ีท าการบนัทึกด้วยตวัเอง โดยมีผู้ช่วยนกัวิจยัถ่ายภาพให้ พร้อมการ

บนัทกึเสียง 

  ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำผลควำมพงึพอใจ 

   ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้  

  ประชากรคือ ผู้บริโภคท่ีสนใจในงานเคร่ืองประดบัของไทยทรงด า ท่ีเป็นหญิงอยู่ในช่วงวยั 
20- 50  ปี 

  กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มนกศกึษาและวยั ท างานท่ีเป็นหญิงอายอุยู่ในช่วงวยั 20 -  50 ปี
  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย       
   ใช้แบบสอบถามประกอบการพิจารณาจากผลิตภณัฑ์ต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย สร้อยคอ 

สร้อยข้อมือและแหวน จ านวน 1 ชดุ 
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วิธีกำรเก็บข้อมูล 

   ท าการสอบถามด้วยตวัเองและท าการสอบถามข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์บนเวป บอร์ด

ของ Google จ านวน 100 คนขึน้ไป 

 

5. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

  ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการด าเนินงานวิจยั โดยการแบง่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1) ศกึษาหางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและเก็บข้อมลูจากสถานท่ีจริงและข้อมลูทางด้านประวตัิ  

ความเช่ือและวฒันธรรมของไทยทรงด า  ประวตัิและการออกแบบของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ

เคร่ืองประดบั   

 2) ท าการออกแบบรูปแบบการสมัภาษณ์ถามผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  

 3) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือมาวิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์  เพ่ือให้ได้แบบท่ีเหมาะสมและสะท้อนถึงวฒันธรรมไทยทรงด า  (น าข้อมลูท่ีสรุปได้มา

เป็นข้อก าหนดในการออกแบบ) 

 4) ท าการออกแบบรูปแบบ จ านวน 3 แนวทางละ 3 แบบ จ านวน 9 แบบ 

 5) ท าการออกแบบรูปแบบแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ให้เหลือ 1 แนวทาง 

 6) เม่ือได้แนวทาง จ านวน 1 แนวทางท่ีต้องการ จากนัน้ท าการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 

         7) สร้างผลิตภณัฑ์ต้นแบบ จ านวน 1 ชดุ ได้แก่ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน 

 8) ส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือวิเคราะห์หาช่องทางในการจัด

จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์  เพ่ือเพิ่มรายได้ให้กบักลุม่สตรีไทยทรงด า 

หมำยเหตุ ทกุขัน้ตอนผา่นการรายงานผลและผา่นการรับรองจากท่ีปรึกษางานวิจยั 

 

6. ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในงำนวิจัย 

 กลุ่มสตรีไทยทรงด ำ หมายถึง สมาชิกไทยทรงด า(ศนูย์วฒันธรรมไทนทรงด า)บ้านหวัเขา

จีน  อ.ปากทอ่  จ.ราชบรีุ   

   ส
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 ผู้เช่ียวชำญ หมายถึง ผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองวฒันธรรมของไทยทรงด าและ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัไทยและผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

 อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง USB Drive เป็นอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้

ในการเก็บข้อมลูส ารอง โดยการเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยผา่นช่องเสียบสายทาง USB PORT 

 เคร่ืองประดับ หมายถึง สร้อยคอ  สร้อยข้อมือ และแหวน   

 ผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำย หมายถึง กลุ่มผู้หญิงท่ีชอบงานเคร่ืองประดบั    ท่ีมีอายุตัง้แต ่

20 - 50 ปี  

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของ  สินค้า และผลิตภณัฑ์สิ่งของท่ีได้จากการผลิตและออกแบบ 

โดยผา่นกระบวนการทอด้วยมือหรือปักผ้าด้วยมือหรือปะผ้าจากกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า 

 กลุ่มลูกค้ำ หมายถึง ลกูค้าท่ีใช้อปุกรณ์เสริมเล็กทรอนิกส์ USB Drive อยู่เป็นประจ า

ลกูค้าสญัจรท่ีไปดงูานและสนใจสินค้าของกลุม่สตรีไทยทรงด า 

 ควำมพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของลูกค้าหรือผู้ ท่ีสนใจต่อสินค้า

ของกลุม่สตรีทอผ้า ไทยทรงด าและลกูค้าท่ีใช้อปุกรณ์เสริมเล็กทรอนิกส์ USB Drive 

 ช่องทำงทำงกำรตลำด หมายถึง แนวทางของการขยายช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า

ให้กบักลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า เพ่ือเพิ่มรายได้ให้กบักลุม่ไทยทรงด า 

 

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1) ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใช้ได้ในชีวิตประจ าวนัท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรมของไทยทรงด า 

 2) ผลิตภณัฑ์สามารถเพิ่มรายได้ เพิ่มมลูคา่ เพิ่มคณุคา่ให้กบักลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า 

 3) ส่งเสริมให้เห็นคณุคา่และความส าคญัของวฒันธรรมในกลุ่มวนัรุ่น วยัท างานของกลุ่ม

ไทยทรงด า 

 4) ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั จากแนวคิดการด ารงชีวิต

ของไทยทรงด า 

 5) ได้ผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์  เพ่ือตอบสนองกบัความต้องการ

ของตลาดไทยในปัจจบุนั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการศกึษาข้อมลูรวมกบัการลงไปส ารวจสมัภาษณ์กลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด าในสถานท่ี
จริง ผู้วิจยัได้พบถึงปัญหาของกลุม่นี ้ซึง่มีอยู ่3 ประเดน็หลกั ได้แก่ 

1. ปัญหาเก่ียวกบัจ านวนการสัง่สินค้าผ้าทอมือลายผ้าขาวม้ามากกว่าสินค้าผ้าทอ,ผ้าปัก
และผ้าปะด้วยมือของไทยทรงด าโบราณ  

2. ปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปท่ีกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด าได้ออกแบบนัน้ ไม่เป็นท่ี
นิยมในตลาด  

3. ปัญหาเก่ียวกบัชอ่งทางการจ าหนา่ยสินค้า 
ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น  ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 

แนวคดิความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า กรณีศกึษากลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า ของบ้านหวัเขาจีน 
อ าเภอปากท่อ จังหวดัราชบุรี  โดยเป็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยการน า
แนวคิดความเช่ือจากกลุ่มไทยทรงด า เพ่ือเพิ่มมลูคา่เพิ่มคณุคา่ทางวฒันธรรมและรายได้ให้กบักลุ่ม
ไทยทรงด า จึงได้ท าการศกึษาข้อมลูตา่งๆ และผลิตภัณฑ์ของไทยทรงด า โดยมีแนวคิดทฤษฎีตา่งๆ 
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 
ประวัตแิละวิวัฒนาการของชาวไทยทรงด า(ราชบุรี) 

ศึกษาข้อมูลทางด้านแนวคิดความเช่ือวัฒนธรรมของไทยทรงด า 

1. ความเป็นกลุม่ไทยทรงด า 
2. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ความเช่ือของไทยทรงด า   
4. ความเป็นมาของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า 
5. ผลิตภณัฑ์ของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า 

ศึกษาทางด้านข้อมูลทางด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

6. หลกัการออกแบบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. รูปแบบของผลิตภณัฑ์ 
ศึกษาทางด้านข้อมูลอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

8. ประเภทของกลุม่อิเล็กทรอนิกส์ 
9. หลกัการเลือกยเูอสบีไดร์ USB Drive 
10. วสัดแุละอปุกรณ์ในการผลิต USB Drive 

  ศึกษาข้อมูลทางด้านเคร่ืองประดับ 
11. วฒันธรรมเคร่ืองประดบัของไทยทรงด า 
12. การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนั 
13. การเลือกเคร่ืองประดบัให้เหมาะสมกบับคุลิก 
14. หลกัการออกแบบเคร่ืองประดบั 
15. การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัและลกัษณะเคร่ืองประดบัท่ีดี 
16. ประเภทของเคร่ืองประดบัในโอกาสตา่งๆ 
17. หลกัการเลือกใช้วสัดมุาใช้ท าเคร่ืองประดบั 

 ศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาด 
 18.  แนวคดิของ SWOT 
 19.  แนวคดิและรูปแบบกลยทุธ์ 4Ps 
 20.  ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
ศึกษาข้อมูลทางด้านวิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายของไทยทรงด า 

1. ความเป็นมาของกลุ่มไทยทรงด า 
บ้านหวัเขาจีน เป็นนามเรียกขานถ่ินท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มชนชาติพนัธุ์หนึ่งเรียกว่า “ไทยทรง

ด า” (ลาวโซ่ง) กลุ่มชนท่ีเรียกตนเองว่าไทยทรงด านี ้ได้อพยพย้ายถ่ินฐานมาจากดินแดนท่ีห่างไกล
และได้อพยพย้ายถ่ินฐานมาจากดินแดนท่ีห่างไกลจากถ่ินฐานเดิมอยู่เมืองแถง(เดียนเบียนฟู) ทาง
ตอนเหนือของประเทศเวียดนามและอพยพเข้าสู่ประเทศไทยและกระจายตามภูมิภาคตา่งๆ และได้
เข้ามาจบัจองเอาชยัภูมิท่ีเห็นว่าเหมาะสมตอ่การด ารงชีพ และได้ตัง้ช่ือชุมชนนีว้่า “บ้านหวัเขาจีน” 
เน่ืองจากบ้านหวัเขาจีนในอดีตจะมีทะเลล้อมรอบและได้มีพ่อค้าชาวจีนน าเรือส าเภามาซือ้ขายและ
แลกเปล่ียนสินค้าบริเวณนี ้ แต่ได้เกิดอุบตัิเหตเุรือส าเภาแตก  หวัเรือมาติดอยู่กับภูเขา จึงเรียกว่า  
หวัเขาจีน  ตอ่มาได้ใช้เป็นช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านหวัเขาจีน” มาจนถึงปัจจบุนั (ข้อมลูท่ีมีการบนัทึกเป็น
ต านาน หรือค าบอกเลา่จากบรรพบรุุษ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 1 ทางเข้าของศนูย์วฒันธรรมไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  อ.ปากท่อ จ.ราชบรีุ 

 (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 
 
 
 

ค าขวัญอ าเภอปากท่อ 
เพลงเขมรปากทอ่    เหลา่กอไทยทรงด า 

เสียงน า้ตกไทยประจนั        แหลง่พนัธุ์ผลไม้ 

ถ่ินน า้ใจงาม              มากฟาร์มสกุร 

พระนอนเขาถ า้ทะล ุ
 

ค าขวัญจังหวัดราชบุรี 
         คนสวยโพธาราม    คนงามบ้านโป่ง 

           เมืองโอง่มงักร       วดัขนอนหนงัใหญ่ 
            ต่ืนใจถ า้งาม        ตลาดน า้ด าเนิน 
             เพลินค้างคาวร้อยล้าน       ยา่นส่ีสกปลาดี 
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ด้านประชากรครัวเรือน ( ปี 2555 ) 
ชาย  จ านวน 270 คน 
หญิง  จ านวน 324 คน 
รวม  จ านวน 594 คน 
มีครัวเรือน จ านวน 152 ครัวเรือน 

 
ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่  บ้านหัวเขาจีน มีความเป็นอยู่แบบชนบทประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม มีความรัก ความสามคัคีและเอือ้อาทรตอ่กนั โดยมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามเป็น
ศนูย์รวมจิตใจ ชาวบ้านส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธและมีความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผี  โดยเฉพาะ
ผีบรรพบุรุษ / (ผีบ้านผีเรือน) จะมีการเซ่นไหว้กันในเดือนหก แปด สิบสองของทุกปี  ซึ่งชาวไทยทรง
ด า (ลาวโซ่ง) เรียกว่า เสนบ้าน เสนเรือน สมาชิกในครอบครัวจะได้รับการสอนให้รู้จกัและนบัถือผี
บรรพบรุุษประจ าตระกลูของตน  ทกุครอบครัว สมยัอดีตก าหนดให้ครอบครัวท่ีเป็นต้นผี (ผู้ ต๊าวหรือผู้
ท้าว) โดยมีการสืบทอดตามบรรพบุรุษ ถ้าผู้ ท่ีได้รับการสืบทอดเสียชีวิต เรียกว่า ผีผู้ ต๊าวหรือผู้ ท้าว
(แล้วแต่จะออกสียง)  เวลาเซ่นไหว้ต้องฆ่าควายเซ่นไหว้เท่านัน้  แต่ถ้าเป็นคนลาวโซ่งทั่วไป ถ้า
เสียชีวิต เรียกวา่ ผีผู้ น้อย ฆา่หมเูวลาเซ่นไหว้ ซึ่งเป็นผู้ สืบทอดประเพณี และการท าพิธีกรรมตา่งๆนัน้  
เพ่ือให้เกิดสิริมงคล โชคดี และมีความสุขในครอบครัว ญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ไกลหรือใกล้ จะต้องกลับ
มาร่วมพิธี  

โครงสร้างทางสังคม สมาชิกในแต่ละครอบครัวของไทยทรงด าจะเป็นญาติผีเดียวกัน  
สว่นญาตหิา่งๆ ก็มกัมีความผกูพนัสนิทสนมกนั ลกัษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย ลกู
ชายจะน าภรรยาเข้ามาอยู่ในบ้านของพ่อแม่ตน ส่วนลกูสาวจะไปอยู่บ้านสามี  แต่ยงัคงติดตอ่ไปมา
หาสู่กับพ่อแม่ตน  ปัจจุบันครอบครัวไทยทรงด ามีขนาดท่ีเล็กลง  โดยบางคู่อาจปลูกบ้านเองอยู่
ต่างหาก  แต่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ในบริเวณบ้านของพ่อแม่ ภายในครอบครัว คนเฒ่าคนแก่จะได้รับ
ความเคารพสูงสุดจากสมาชิกภายในบ้าน  ผู้ อาวุโสสูงสุดจะเป็นหวัหน้าครอบครัว  สมาชิกทุกคน
จะต้องชว่ยกนัท างาน   การสืบสกลุจะนบัถือทางฝ่ายบิดา ลกูชายและภรรยานบัถือผีบรรพบรุุษฝ่าย
พอ่ สว่นลกูสาวจะนบัถือผีฝ่ายสามี การแบง่เป็นตระกลูหรือ “สิง” ตา่งๆ ก็พบในหมู่ไทยทรงด า คล้าย
กับการให้แซ่ของชาวจีน  กลุ่มคนในตระกูลหรือ “สิง” เดียวกันก็ว่าเก่ียวข้องเป็นญาติกัน  แต่เดิม
นามสกุลของไทยทรงด าจะขึน้ต้นว่า “สิง” แล้วต่อด้วยช่ือสกุล เช่น “สิงลอ” “สิงค า” เป็นต้น  แต่
ปัจจุบนัใช้นามสกลุเช่นเดียวกับไทย  ส่วนสิงเดิมก็มีอยู่เพ่ือใช้อ้างถึงความเก่ียวข้องกันในกลุ่มไทย
ทรงด า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการท าพิธีกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผีบรรพบรุุษ 
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การจัดล าดับชัน้ทางสังคม ในสงัคมดัง้เดิมของไทยทรงด าแบ่งคนออกเป็น 2 พวก คือ 
พวกเจ้าเรียกวา่ “ผู้ ต๊าว” ซึง่เช่ือวา่เป็นผู้ สืบเชือ้สายมาจากเจ้าในสมยัก่อน และพวกสามญัชนเรียกว่า 
“ผู้ น้อย” ซึง่เช่ือวา่เป็นท่ีอยูใ่ต้การปกครองของผู้ ต๊าว พวกเจ้าเป็นชนชัน้ปกครองท่ีสามารถบชูาผีเมือง
ได้ในขณะท่ีผู้ น้อยบชูาได้แตบ่รรพบรุุษของตนเอง ไทยทรงด าในประเทศไทยยงัคงยอมรับการแบง่ชัน้
ชัน้อยู ่แต ่“ผู้ ต๊าว” ในปัจจบุนัไมมี่อ านาจในการปกครอง และเม่ือดจูากชีวิตความเป็นอยู่แทบจะมอง
ไมเ่ห็นความแตกตา่งระหว่างชนชัน้ แตพ่ิธีกรรมทางศาสนาก็ยงัคงปฏิบตัิกนัอยู่เป็นเคร่ืองบง่ชีช้นชัน้ 
คือผู้ ประกอบพิธีจะใช้แต่ “ผู้ ต๊าว” เท่านัน้ และชนชัน้  “ผู้ ต๊าว” จะจัดพิ ธีใหญ่โตกว่าผู้ น้อย 
นอกจากนัน้ “ผู้ ต๊าว” กบั “ผู้ น้อย” จะไมป่ระกอบพิธีร่วมกนั 

อาชีพ อาชีพท่ีส าคัญของไทยทรงด าตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการท าไร่  ท านา ใน
สมยัก่อนนอกจากอาชีพหลักนีแ้ล้ว ไทยทรงด ามีอาชีพรองลงมา ได้แก่ การตดัไม้ จกัสาน ล่าสตัว์ 
เลีย้งไหม ทอผ้า เย็บปักถักร้อย ในปัจจุบนัไทยทรงด ามีอาชีพอ่ืนๆ อีก เช่น ค้าขาย รับจ้าง และรับ
ราชการ หนุ่มสาวบางคน หากว่างจากการท างาน ก็จะไปหางานท่ีจงัหวดัอ่ืน  นอกจากอาชีพเหล่านี ้
ก็ยังมีการน าส่งภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ เช่น การเย็บปักถักร้อย โดยใช้ผ้ามาท าเป็นลายปักแบบ
ตา่งๆ ซึง่เป็นลายท่ีเฉพาะของไทยทรงด า เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 2  งานหตัถกรรมของกลุม่ไทยทรงด า 

  (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

การแต่งกาย สมยัก่อนลาวโซง่มีการแตง่กาย โดยการน าฝ้ายมาป่ันเป็นเส้นฝ้าย โดยการ
น ามาทอผ้า ผ้าพืน้สีขาวและน าสีธรรมชาติมาย้อม  เช่น เปลือกไม้ต่างๆ (ต้นประดู่, ต้นครามลูก
มะเกลือ) น ามาย้อมเพ่ือให้เกิดสีสนับนผืนผ้า ในอดีตชาวไทยทรงด า (ลาวโซ่ง) ส่วนใหญ่จะแตง่กาย
ด้วยเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีสีด าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยทรงด าเลยก็ว่าได้  การ
แตง่กายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ชุดท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัและชดุท่ีใช้ในโอกาสพิเศษ เสือ้ผู้ชาย
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เรียกวา่ “เสือ้ไท” เสือ้ของผู้หญิงเรียกวา่ “เสือ้ก้อม” ผู้ชายมกัสวมเสือ้ไทกบักางเกงขาก๊วยสีด า หรือสี
ครามแก่คล้ายกบักางเกงของจีน 

เสือ้ไท  เป็นผ้าฝ้ายแขนยาวสีด าผ่าหน้าตลอดติดกระดมุเงินประมาณ 10-15 เม็ด กระดมุ
เงินนีส้ว่นมากท าเป็นลกูกลม ๆ มียอดแหลมและลวดลายคล้ายดอกบวั นิยมใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว ถ้า
เป็นโอกาสพิเศษก็ใช้ผ้าขาวม้าทอจากผ้าไหม  ชุดธรรมดาของผู้หญิงเป็นเสือ้สีด า หรือสีครามแก่
เช่นกันท าด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีครามแก่เป็นเสือ้รัดรูปพอดีตวั เอวสัน้ แขนกระบอกรัดข้อมือ คอเสือ้
คล้ายคอแบบจีนผ่าหน้าตลอด ติดกระดมุเงินลวดลายเช่นเดียวกับผู้ ชาย กระดมุจะติดถ่ีๆ ติดกันไป
หมดประมาณ 10 เม็ด หรือมากวา่นัน้ หรืออาจตดิหา่งๆประมาณ 5 เม็ดก็ได้ 

ผ้าซิ่นผ้านุ่งของผู้หญิง  ท าด้วยฝ้ายแกมไหมย้อมสีครามแก่มีลายสีขาวสลบักันเป็นทาง
เล็กๆ คล้ายลายผลแตงโม ท่ีเชิงซิ่นจะตดิตีนซิ่นทอเป็นลวดลายตา่งหากเป็นลายขวางกว้างประมาณ 
2-3 นิว้ ซึง่ตีนซิ่นนีเ้วลาสามีตายต้องเลาะออกเพ่ือเป็นการไว้ทกุข์ให้สามี วิธีนุ่งซิ่นของผู้หญิงไทยทรง
ด าตา่งจากคนไทย คือ ไทยทรงด าจะไม่ขมวดชายพกไว้ด้านข้างสะเอวแตจ่บัผ้ามาทบกันตรงกลาง
ให้จีบแยกจากกนัแล้วขมวดไว้ตรงหน้าท้องดึงซิ่นข้างหน้าให้สูงกว่าด้านหลัง เพ่ือสะดวกในการก้าว
เดนิและในการท างาน 

ผ้าเปียว เป็นผ้าท่ีผู้หญิงไทยทรงด านิยมใช้คาดอก ส าหรับหญิงท่ีแตง่งานแล้วนิยมผ้าเปียว
ท่ีท าด้วยผ้าฝ้ายสีครามแก่เช่นเดียวกบัท่ีใช้ท าเสือ้ก้อม มีความกว้างประมาณ 6 นิว้ ยาวประมาณ 1 
เมตร ท่ีริมด้านหนึ่งปักลวดลายแบบโซ่ง ลายคล้ายกบัลายเสือ้ฮี ผ้าเปียวนีเ้ป็นผ้าสารพดัประโยชน์
เช่นเดียวกับผ้าขาวม้า คือ ใช้คาดอกเวลาอากาศร้อน ใช้คลุมศีรษะกันแดดหรือกันฝนหรือใช้คลุม
ไหล่หรือห่มเฉียงไหล่ทบัเสือ้ก้อมเวลาไปวดัหรือเวลามีพิธีกรรมต่างๆ ส่วนหญิงสาวใช้ผ้าเปียวย้อม
สีสนัน ามาหม่คล้ายสไบ นอกจากนีมี้ผ้าผืนเล็กๆ ยาวๆ ใช้หม่เป็นสไบคาดอกหรือผ้าเปียวอีกทีหนึง่ 

ส าหรับชดุท่ีใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น ในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ เรียกว่า “เสือ้ฮี” เป็นเสือ้
ท่ีทอด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีครามมี 2 ด้านใช้ทัง้ด้านในและด้านนอก มี 2 แบบ คือ แบบของผู้ชายและ
แบบของผู้หญิงแตล่ะแบบจะมีลกัษณะและการตกแตง่ไมเ่หมือนกนั 

เสือ้ฮีของผู้ชาย  ทรงเสือ้คล้ายเสือ้คอกลมยาวคลมุตะโพกกุ๊นรอบคอด้วยผ้าไหมสีแดงแล้ว
เดนิเส้นทบัด้วยไหมสีอ่ืนตามแตจ่ะเห็นว่าสวยงาม ตรงคอเสือ้ด้านข้างติดกระดมุ 1 เม็ด ผ่าตลอดแต่
ไม่ได้ผ่ากลางแบบเสือ้ตามปกติ เร่ิมผ่าตรงกระดุมด้านข้างและผ่าลงมาตลอดด้านหน้าจะทับมา
ด้านข้างและตดิกระดมุอีกเม็ดท่ีเอวด้านข้างด้านเดียวกบัท่ีติดกระดมุท่ีคอ แขนเสือ้เป็นแขนกระบอก
ยาวปลายแคบ จากรักแร้ถึงชายเสือ้จะตกแต่งด้วยเศษผ้าไหมสี และด้ายไหมสีต่างๆ พร้อมทัง้ติด
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กระจกชิน้เล็กๆ ตามลวดลาย ด้านข้างผ่าตัง้แตป่ลายเสือ้จนเกือบถึงเข่าแล้วปักตกแตง่อย่างงดงาม 
เสือ้ฮีแบบนีจ้ะใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ส่วนอีกด้านเม่ือพลิกกลบัออกมาจะเป็นด้านท่ีมีสีสนัหลากสี 
โดยตกแต่งผ้าสีต่าง ๆ ไว้ตามชายเสือ้และขอบแขน ใช้ในโอกาสอวมงคล เช่น งานพิธีศพจะใส่
กลบักันไม่ได้ถือว่าเป็นการกระท าผิดแบบแผน เสือ้ฮีนีใ้ช้ใส่กับกางเกงขายาวสีด าขาแคบ เรียกว่า 
“ส้วงสี” 

ส้วงฮี  หมายถึง กางเกงขายาวสีด าขาแคบและยาวถึงข้อเท้า ใช้สวมใส่คูก่บัเสือ้ฮีในโอกาส
พิเศษ ส าหรับประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ ของไทยทรงด า 

เสือ้ฮีของผู้หญิง  ก็เชน่เดียวกบัของผู้ชายมีสองด้านแตล่ะด้านใช้ในโอกาสเช่นเดียวกนั แต่
ตวัเสือ้ใหญ่กวา่และยาวกว่ามาก คอแหลมลึกใช้สวมหวัไม่ผ่าหน้า แขนเสือ้เย็บแขนในตวั  แขนแคบ
เป็นแขนกระบอก ด้านท่ีใช้งานมงคลใช้เศษผ้าสีตา่งๆ มาตกแตง่ท่ีปลายแขนและด้านหน้าเป็นช่วง
ยาวเรียวจากไหล่ทัง้สองข้างลงมาถึงหน้าอก ส่วนในด้านท่ีใช้ในงานอวมงคลปักตกแตง่รอบคอตาม
รอยปะตะเข็บเสือ้ทุกแห่งตามชายเสือ้ด้วยเศษผ้าไหมสีตา่งๆ ลวดลายแตกตา่งกนัไป เสือ้ฮีของฝ่าย
หญิงใช้ใสก่บัผ้าถงุ 

การใส่เสือ้ฮีจะสวมทับเสือ้ผ้าท่ีสวมใส่อยู่ตามปกติบางครัง้พบว่าใช้พาดบ่า ผูกคอ หรือ
คาดเอวก็ได้ เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายวา่ได้สวมเสือ้ฮีแล้ว 

แบบทรงผม  ผู้ชายไทยทรงด าจะตดัผมสัน้เกรียนเรียกว่าทรงหลกัแจว และทรงมหาดไทย 
ปัจจุบนัส าหรับผู้ชายนิยมไว้รองทรง ส่วนคนเฒ่าคนแก่นิยมตดัสัน้เกรียนเหมือนทรงทหาร ส าหรับ
ผู้หญิงในสมยัก่อนจะเกล้าผมเป็นแบบตา่ง ๆ อย่างประณีตทัง้ในชีวิตประจ าวนัและในโอกาสพิเศษ 
การเกล้าผมของผู้หญิงไทยทรงด านัน้ เรียกว่า “ปัน้เกล้า” กว่าเด็กหญิงจะมีผมยางพอท่ีจะปัน้เกล้า
ได้นัน้ต้องผา่นขัน้ตอนของทรงผมตา่งๆ ดงันี ้

1.  เอือ้มไหล  คือ  อายปุระมาณ  13-14  ปี ผมเร่ิมยาวพอประมาณไหล ่แตย่งัรวบไมไ่ด้ 

2.  สบัป่ิน คือ เป็นแบบทรงผมของเด็กหญิง ตัง้แตอ่ายุประมาณ 14-15 ปี ผมเร่ิมยาวมาก
ขึน้แล้วให้พบัปลายผมม้วนเข้าและสบัหวีไว้ท้ายทอย 

3. จกุผม คือ  ทรงผมสาววยัรุ่น  อายปุระมาณ 14-15 ปี เช่นกนัท่ีเรียกว่าจกุผม เพราะต้อง
ท าผมให้เป็นเหมือนกระบงัเป็นจกุหนึง่ไว้ข้างหน้า ด้านหลงัไว้เปีย 
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4.  ผมขอดกระตอก คือ ทรงผมสาววยัรุ่น อายปุระมาณ 16-17  ปี คือ ผมยาวได้พอสมควร
แล้วจงึรวบไว้ข้างหลงัแล้วเอาผมผกูเป็นปมเหมือนผกูเชือกให้เรียบร้อย แล้วดงึชายผมมาข้างหน้า 

5.  ผมขอดซอย  คือ ทรงผมหญิงสาว  อายปุระมาณ 17-18 ปี โดยท าผมผกูเป็นเง่ือนตาย
เอาชายไว้ข้างซ้าย ท าผมเป็นโบว์ไว้สองข้าง 

6.  ผมปัน้เกล้าซอย คือ ทรงผมหญิงสาว อายุประมาณ 19-20 ปี เม่ือไว้ผมยาวมาก 
พอท่ีจะผกูผมเป็นเนคไทหกูระตา่ยโดยไมมี่หางยาวออกมาทางขวา 

7. ผมปัน้เกล้าหรือปัน้เกล้าถ้วน คือ ทรงผมหญิงสาว อายปุระมาณ 20 ปีขึน้ไป  ผม
ทรงนีต้้องใช้ความยาวมากจึงจะเกล้าได้ วิธีท าต้องม้วนผมให้เป็นลอนใหญ่ข้างหน้า ผมด้านหลงัท่ี
ยาวมากก็รวบ แล้วม้วนตลบไว้กึ่งกลางศีรษะเอาชายผมสอดไว้ข้างในให้เรียบร้อย ไม่ต้องเหลือชาย
ทิง้ไว้แบบทรงผมปัน้เกล้าซอยแล้วใช้ไม้เกล้าขดัไว้ไมใ่ห้ผมหลดุลุย่ออกมาไม้ขดัเกล้ามีลกัษณะคล้าย
เข็มกลดัแตต่วัใหญ่และยาวกวา่ สว่นมากท าด้วยทองเหลืองหรือเงินหรือนาค 

8. ผมเกล้าตก เป็นแบบทรงผมส าหรับไว้ทกุข์ของผู้หญิงหม้ายท่ีสามีถึงแก่กรรมใหม่ๆ ศพ
ยงัตัง้อยู่บนบ้านโดยจะปล่อยผมลงมาหมดไม่ปัน้เกล้าเลยและต้องถอดเอาเคร่ืองประดบัตา่งๆ ออก
หมดด้วย เม่ือเผาศพแล้วเชิญวิญาณมาเป็นผีเรือนแล้วต้องไว้ทกุข์ 1 ปี ต้องท าปัน้เกล้าตก คือ ท าใน
กลุ่มผมห้อยอยู่ท้ายทอย ถ้าศพฝังนานหลายปีไม่ได้เผาจะต้องท าปัน้เกล้าตกจนกว่าจะเผา เผาศพ
แล้วจึงออกทกุข์แล้วท าผมปัน้เกล้าตามเดิม การกลบัมาท าผมปัน้เกล้าใหม่นีต้้องให้ผู้หญิงท่ีมีเรือน
แล้วซึง่มีความรุ่งเรืองท าผมให้ก าหนดวนัตามชอบ ระหว่างท าผมจะมีคนมาอวยชยัให้พร ตอ่ไปจนมี
สามีใหม ่สว่นมากผู้หญิงท่ีอาย ุ50 ปีขึน้ไปยงัคงไว้ผมปัน้เกล้า ซึ่งบางคนก็มีผมยาวมาก วิธีการดแูล
รักษาผม คือ ใสน่ า้มนั หรือสระผมด้วยน า้มะกรูด  

 
ภาพท่ี 3 การแตง่กายของชมุชนไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ.ปากท่อ จ.ราชบรีุ 

 (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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ภาพท่ี 4  การแตง่กายของหญิงท่ีเป็นสะใภ้ของชมุชนไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 

  (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

 
ภาพท่ี 5  ทรงผมปัน้เกล้าของชมุชนไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 

 (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาษา ไทยทรงด ามีภาษาพูดท่ีเป็นของตนเอง โดยเฉพาะส าเนียงจะผิดเพีย้นจากลาว
เวียงจันทน์และลาวทางภาคอีสานไม่มากนัก มีตวัอักษรเป็นของตนเอง รูปอกัษรคล้ายอกัษรลาว  
ลกัษณะไวยากรณ์แบบเดียวกบัภาษาไทย การเขียนนิยมเขียนในสมดุพบัเป็นชัน้ๆ  เช่นเดียวกบัสมดุ
ข่อย  ภาษาลาวโซ่งหรือไทยทรงด าก็คือภาษาไทด านัน้เอง จดัอยู่ในตระกูลภาษาไท (Thai family) 
สาขาตะวนัตกเฉียงใต้(Southwestern Branch) ภาษาไทยทรงด ามีความแตกตา่งไปจากภาษาไทย
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ภาคกลาง (Standard Thai) ไทยทรงด าใช้ภาษาคนเองพูดจาติดต่อในระหว่างพวกไทยทรงด า
ด้วยกนั  แตจ่ะใช้ภาษาไทยภาคกลางพดูจาติดตอ่กบัคนนอกหรือคนไทยอ่ืนๆ  คนรุ่นเก่าท่ีสงูอายจุะ
พูดภาษาไทยกลางได้ไม่สนัทดันกั แต่เด็กรุ่นใหม่ต้องเข้าโรงเรียนและใช้ภาษากลางเป็นส่ือในการ
ตดิตอ่เป็นประจ า จงึใช้ภาษาไทยกลางได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเด็กไทยทัว่ไป เช่ือกนัว่าภาษาไทย
ทรงด ามีความสมัพนัธ์กบัภาษากลุม่ไทด า ไทขาวท่ีพดูในประเทศเวียดนาม  

ภาษาเขียน  ตวัหนงัสือของไทยทรงด าสืบทอดมาจากตวัหนงัสือของไทด าท่ีเรียกว่า “โตสือ
ไตด า” (ตัวหนังสือไทด า) สิ่งทีน่าสนใจอย่างยิ่งในระบบการเขียนของภาษาไทด า คือการไม่ใช้
สญัลกัษณ์เขียนวรรณยกุต์และสระซึง่แสดงให้เห็นถึงการเขียนดัง้เดมิก่อนสมยัสโุขทยัท่ีไม่มีการเขียน
วรรณยกุต์และสระด้วยสญัลกัษณ์ เชน่ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี 

พยัญชนะมี 34 ตัว 

    
 
ภาพท่ี 6  พยญัชนะของไทยทรงด าเม่ือเทียบกบัพยญัชนะของไทย 
ภาพท่ี 7  พยญัชนะของไทยทรงด าเม่ือเทียบกบัพยญัชนะของไทย 

 (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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พยัญชนะพเิศษมี  8 ตัว เคร่ืองหมายต่างๆ มี 18 รูป        

 
 
ภาพท่ี 8  พยญัชนะพิเศษและสระของไทยทรงด าเม่ือเทียบกบัพยญัชนะและสระของไทย 
ภาพท่ี 9  พยญัชนะพิเศษและสระของไทยทรงด าเม่ือเทียบกบัพยญัชนะและสระของไทย 

  (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

วรรณกรรม วรรณกรรมมีทัง้มุขปาฐะและลายลกัษณ์อกัษร  เนือ้หาของวรรณกรรมทัง้
สองประเภทเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงคตินิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ ซึ่งสะท้อนถึงภาพ
สงัคมของกลุม่ชนเป็นอยา่งดี  

วรรณกรรมมขุปาฐะ เป็นเร่ืองท่ีบอกเล่ากนัด้วยวาจา ไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีทัง้นิทานพืน้บ้าน ปริศนาค าทาย สภุาษิต ข้อห้ามและเพลงกลอ่มเดก็ 

วรรณกรรมลายลกัษณ์อกัษร  เป็นวรรณกรรมท่ีบนัทึกไว้ในสมุดข่อย เช่น เร่ือจ าปาส่ีต้น 
นางแตงออ่น ขลูนูางอัว้ พระลกัษณ์พระราม ขนุบลูม (ขนุบรม) และบทสวดในพิธีเสนเรือน การเรียก
ขวญั และบอกทางศพ  

การทอผ้า ชาวไทยทรงด ามีพืน้ฐานการทอผ้าท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีทอผ้าใช้ใน
ครัวเรือน  โดยมีผ้าซิ่นลายแตงโม ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของชนเผ่ามีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่น
หลงั  จงึเกิดการพฒันาการ การทอผ้าท่ีเหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์และความต้องการของผู้ ท่ีสนใจ   
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การทอผ้าขาวม้า คือ จกุเร่ิมต้นของการพฒันาการทอผ้าในชมุชนเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรม
ตา่งๆ เชน่ ท าเปลเดก็  คาดเอว โพกหวั เสาฉตัรในพิธีตา่งๆฯลฯ ดงันัน้ ชมุชนจงึเกิดความคดิเพ่ือ 

รวมกลุ่มในการทอผ้าเพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กบัครอบครัว  ผลิตภณัฑ์ผ้าขาวม้า
ทอมือได้รับความสนใจจากบคุคลภายนอก เน่ืองจากสีสนัท่ีสวยงาม งดงาม สีไมต่ก  

 

3. ความเช่ือของไทยทรงด า   
การนับถือศาสนาพุทธ เดิมชาวไทยทรงด ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเก่ียวข้องกับผี 

แบบแผนชีวิตและพิธีกรรมเก่ียวข้องกบัผีทัง้สิน้ ชาวไทยทรงด ายงัไม่รู้จกัศาสนาพทุธในตอนแรก ไม่
กล้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนากบัคนไทยเพราะกลวัวา่จะผิดผีท าให้เจ็บไข้ จึงยงัคงยึดถือความเช่ือเดิม 
ต่อมาศาสนาพุทธเข้ามามีบทบาทในสงัคมไทยทรงด ามากขึน้ กล่าวคือ ชาวไทยทรงด าได้เห็นการ
ปฏิบตัิพิธีกรรมทางศาสนาพทุธ เช่น การบวชพระ การท าบญุในโอกาสตา่งๆ เช่น วนัสงกรานต์ วนัวิ
สาขบูชา วนัเข้าพรรษา เป็นต้น ก็เกิดความสนใจจึงค่อยๆเรียนรู้รับเอาความเช่ือถือและแนวทางใน
การประกอบพิธีกรรมทางพทุธศาสนาแบบคนไทย โดยความเช่ือเดมิก็ยงัคงอยู่ ปัจจบุนัผู้ชายไทยทรง
ด ามีการบวชเรียนเม่ือมีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ นอกจากนีมี้การท าบญุตกับาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมใน
เทศกาลต่างๆ เช่นเดียวกับคนไทย รวมทัง้การถือศีลในวันพระของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน วัดใน
หมูบ้่านตา่งๆสะท้อนให้เห็นความศรัทธาเล่ือมใสของไทยทรงด าได้เป็นอยา่งดี  

ชาวไทยทรงด าเช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดอนัเป็นแนวคิดในพทุธศาสนา  เช่ือว่ากรรมท่ี
ตนเองท าไว้ในชาตินีไ้ม่ว่าจะดีหรือร้ายนัน้จะส่งผลไปยงัชาติหน้า เช่นเดียวกับความเช่ือเร่ืองนรก -
สวรรค์ก็เป็นสิ่งท่ีไทยทรงด ายึดถืออยู่เหมือนกัน ซึ่งเป็นลักษณะความแตกต่างของสองสิ่งหรือ
ลกัษณะด ากบัขาว ความดีเป็นสวรรค์ ความชัว่เป็นนรก ความดีงามเกิดจากการกระท าดี ความเช่ือ
เร่ืองนรก-สวรรค์ เป็นเร่ืองท่ีสอนให้คนเป็นคนดี ไม่กระท าความชัว่ ปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนาและ
ศีลธรรม ผู้ ท่ีได้รับการอบรมสัง่สอนท่ีดีเม่ือท าความชัว่ก็จะเกิดความกลวัว่าจะตกนรก เม่ือท าความดี
ก็จะมีความอ่ิมเอิบใจในผลบุญท่ีตนจะได้รับนบัเป็นการใช้นรก-สวรรค์เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุ
สงัคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ นอกจากนีย้งันิยมเอาศาสนาพุทธเข้าไปร่วมพิธีกรรมแบบไทยทรง
ด า คือ พิธีศพของไทยทรงด าแบบดัง้เดิมจะไม่มีพระสงฆ์เข้ามาเก่ียวข้องในการประกอบพิธี แต่
ปัจจุบันพิธีศพจะปฏิบัติตามพิธีแบบเดิม แต่เพิ่มพิธีทางพุทธศาสนาเข้ามาด้วยโดยการนิมนต์
พระสงฆ์มาสวดศพในเวลากลางคืนและนิยมให้บุตรชายคนโตของผู้ตายบวชให้และมีสายสิญจน์
น าหน้าขบวนศพจากบ้านไปวดั หรือเดนิน าหน้าขบวนศพแห่รอบๆ เมรุก่อนท่ีจะท าพิธีเผาศพ และใน
การเผาศพก็จะเผาท่ีวดับนเมรุแทนท่ีจะเผาศพท่ีป่าแห่ว(ป่าช้า)ตามประเพณีดัง้เดมิ  
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นอกจากนีพ้ิธีกรรมตา่งๆ ชาวไทยทรงด ายงัได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ เช่น การอยู่
อาศยั การสร้างศาลพระภมูิ เพราะมีความเช่ือวา่พระภมูิเจ้าท่ีจะคุ้มครองไม่ให้คนในบ้านรับอนัตราย 
เป็นต้น 

การนับถือผี  ชาวไทยทรงด านบัถือ “ผี” และมีความเช่ือเร่ือง”ขวญั” โดยเช่ือว่าสิ่งตา่งๆ ใน
โลกอยู่ภายใต้อ านาจของผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ดงันัน้ชีวิตความเป็นอยู่และพิธีกรรมต่างๆจึงมี
ความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผีประเภทต่างๆ (ผีในท่ีนีค้วามหมายเดียวกันกับเทพยาดาท่ีให้
ความคุ้มครองรักษาหรืออาจให้โทษ) ซึ่งมีทัง้ผีดีและผีไม่ดี ผีท่ีไทยทรงด าถือว่ามีความส าคญัและอยู่
ใกล้ชิดมากท่ีสุดคือ ผีบรรพบุรุษ ซึ่งเรียกว่า “ผีเฮือน” หรือ “ผีเรือน” ซึ่งเปรียบประดุจศาสนา
ประจ าตวัท่ีเป็นท่ียดึมัน่ทางใจ และเช่ือวา่หากการท าสิ่งไมดี่จะเป็นการผิดผี ผีเรือนจะลงโทษ   ความ
เช่ือนีมี้ลกัษณะท่ีเรียกว่า ลทัธิบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ คือ เช่ือว่าบรรพบุรุษท่ีตายแล้วจะไปอยู่อีก
โลกหนึ่งคล้ายกับโลกมนุษย์ ถ้าผู้ตายอยู่ท่ีดีมีสุข ญาติพ่ีน้องในโลกมนุษย์ก็จะมีความสุขไปด้วย 
ฉะนัน้ไทยทรงด าจึงปฏิบตัิต่อวิญญาณบรรพบรุุษเป็นอย่างดีจดัท่ีอยู่อาศยัให้ในบ้านและเชิญมารับ
อาหารเซน่ไหว้เป็นประจ า 

1. แถนหรือผีฟ้า เทวดาท่ีอยู่บนฟ้าหรือสวรรค์ มีอ านาจเหนือชีวิตมนุษย์ทัง้หลาย 
สามารถดลบลัดาลให้เกิดความเป็นไปต่างๆ ได้ทัง้ทางดีและทางร้ายต่อคน แถนมีหลายช่ือและมี
หน้าท่ีตา่งกนั 

แถนหลวง เป็นหวัหน้าแถนทัง้หมดบนฟ้า มีหน้าท่ีควบคมุดแูลการปฏิบตัิงาน
ของแถนตา่งๆ และตดัสินข้อพิพาทตา่งๆให้เกิดความยตุธิรรมแก่ทกุฝ่าย 
แถนปัวกาลาวี เป็นผู้ดแูลทกุข์สขุ และความอดุมสมบรูณ์ของมนษุย์ในโลกและ
ท าให้ฝนตกต้องตามฤดกูาล 
แถนชาด เป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตและสง่ให้มนษุย์มาเกิดในโลก 
แถนแนน (แตนแนน) เป็นผู้ตัง้มิ่งขวญัของมนษุย์ท าให้อายสุัน้หรือยาว (ในหมู่
เดก็) 
แถนคอ เป็นผู้บลัดาลความร ่ารวยและความสมบรูณ์ให้แก่มนษุย์ 

แถนเคาะ เป็นผู้บลัดาลให้เกิดความเคราะห์ร้าย 

แถนสิง (ซิง) เป็นแถนประจ าตระกลู มีหน้าท่ีรักษาผู้อยู่ในวงศ์ตระกลูให้อยู่เย็น
เป็นสขุ 
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แถนสัด เป็นผู้ดแูลมนษุย์ให้อยู่ในระเบียบวินยัติดตามคนผิดมาลงโทษคุ้มครอง
คนดีให้พ้นภยั 

แถนนุ่งขาว เป็นผู้บลัดาลให้เกิดแสงสวา่งท าให้คนเรามีความสวยงาม 

2. ผีบ้านผีเมือง ชาวไทยทรงด าเช่ือวา่แตล่ะเมืองมีผีสิงสถิตอยู่ เพ่ือดแูลรักษาคนในเมือง
ให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ ผีบ้านผีเมืองนีอ้าจจะอยูต่ามป่าเขาหรือต้นไม้ บางเมืองก็สร้างศาลให้อยู่บริเวณท่ีมี
หลกัเมืองและถือวา่เป็นเขตหวงห้าม พวกเจ้าเมืองต้องท าพิธีเซ่นไหว้เมืองทกุปี  แตภ่ายหลงัท่ีอพยพ
เข้ามาอยูใ่นประเทศไทยการเซน่ไหว้จงึระงบัไปเพราะขาดเจ้าเมืองและปัจจบุนัก็ไมมี่แล้ว 

สว่นผีบ้านหรือผีประจ าหมูบ้่านท าหน้าท่ีดแูลรักษาหมู่บ้านในแตล่ะหมู่บ้านของไทยทรงด า
จะสร้างศาลประจ าหมู่บ้านเรียกว่า “ศาลพ่อปู่ ” หรือ “ศาลตาปู่ ” ศาลดงักล่าวมีการเซ่นไหว้ทกุปี แต่
ถ้ามีเหตอุาเพศหรือเกิดภยัพิบตัจิะต้องท าพิธีเซน่ไหว้เป็นกรณีพิเศษ 

3. ผีเฮือนหรือผีบรรพบุรุษ คือ พ่อ แม่ ปู่  ย่า ท่ีถึงแก่กรรมแล้วชาวไทยทรงด าจะมี
ประเพณีการสืบผี คือ ผู้ใดมาจากสกลุใดก็สืบผีสกลุนัน้โดยมีลกูชายเป็นผู้ สืบสกลุ  

4. ผีป่า ผีเขาหรือผีอ่ืนๆ  ชาวไทยทรงด าเช่ือว่าในป่าไม้ ภูเขา แม่น า้ ล าธารและสิ่ง
ธรรมชาตติา่งๆ มกัมีสิงสถิตอยู ่หากคนเราท าการละเมิดหรือท าไมถ่กูใจผีแล้วอาจจะได้รับภยัจากผีท่ี
สิงอยูใ่นสิ่งเหลา่นัน้หรือท าให้เจ็บป่วยไข้ได้  

5. ผีประจ าสถานที่  ได้แก่ ผีบนัได ผีประต ูผีเตาไฟ    (เวลาท า ”พิธีจ่ีไฟไหข้าว”  ต้องน า
อาหารไปให้กิน) 

ผีบันได เช่ือกนัวา่มีผีคุ้มครองจงึมีข้อห้ามมิให้ละเมิด เช่น ห้ามนัง่คาบนัได ห้าม
เลน่ท่ีบนัได ห้ามใช้ของมีคมฟันบนัไดฯลฯ เม่ือท าพิธีเสนเรือนก็จะน าเลือดหมสูด
ท่ีฆา่มาท าพิธีท่ีบนัไดเป็นการบชูา  

ผีประตู มีข้อห้าม ห้ามต าจนครกแตก เพราะครกจะไปถกูแม่ธรณี ห้ามเหยียบ
ธรณีประต ูเป็นต้น 

ผีเตาไฟ มีคณุประโยชน์ชว่ยให้ท ากบัข้าว 

ผีเจ้าที่ เจ้าทาง คือ ผู้ดแูลรักษาบริเวณบ้านจะจดัตัง้ศาลให้อยู่ประจะเรียกว่า 
“ศาลพระภูมิ – ศาลเจ้าท่ี” การเซ่นพระภูมิ – เจ้าท่ีไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ไทย
ทรงด าเช่ือวา่พระภมูิเป็น “พระ” สว่นเจ้าท่ีเป็น “ผี” 
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6. ผีที่เก่ียวข้องกับการเกษตร จะมีผีประจ าอยู่ในไร่นาและพืชผล ได้แก่ ผีนา ผีประจ า
เมล็ดข้าวหรือแมโ่พสพ 

ผีนา เป็นผีดูแลนาจึงมักท า “ศาลนา” ไว้เซ่นไหว้เม่ือเร่ิมท านา (แรกนา) และ
ตอนเก่ียวข้าวท าพิธีให้เรียกวา่ “ปาดตงนา” 

ผีประจ าเมล็ดข้าวหรือแม่โพสพ  จะท าพิธีให้ตอนข้าวออกรวง อญัเชิญมา
ประจ ายุ้งฉางเม่ือเก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว มีข้อห้ามหลายประการมิให้ละเมิดแม่
โพสพ เชน่ ห้ามนอนหน้ากระลอ่ม(กะพ้อม) เวลากินข้าวห้ามเคาะจาน เป็นต้น 

7. ผีตายโหง เช่น ถยูิงตาย ถกูฆ่าตาย รถชนตาย เป็นต้น  ชาวไทยทรงด าจะไม่เผาคนท่ี
ตายโหงแตใ่ช้ฝังแทน จะไม่เชิญมาเป็นผีบ้านผีเรือน แตจ่ะเชิญให้ไปเป็นผีประจ าวดั จะมีพิธีให้ เช่น 
ท าบญุกลางบ้าน    เป็นต้น 

8. ผีประจ าต้นไม้ เช่ือกันว่าต้นไม้บางต้นมีผีประจ าท่ีร้ายแรงให้โทษหากไปเก่ียวข้อง 
ต้นไม้ท่ีชาวไทยทรงด าเช่ือว่าปลกูแล้วไม่ดี ไม่เป็นมงคล คือต้นตะเคียนจะมีผีสางอาศยัอยู่ น ามาท า
เสาบ้านไมไ่ด้ ต้นลานจะท าให้คนมาระรานอยูไ่มเ่ป็นสขุ เป็นต้น 

9. ผีร้าย เช่น ผีปอบ ผีกระสือ ผีพวกนีไ้ม่เซ่นไหว้เช่นเดียวกับผีเฮือน ตาไทยทรงด าจะ
ป้องกนัไม่ให้มารบกวนหรือท าอนัตรายคนในบ้าน เวลาผีมาท าให้บคุคลเจ็บป่วยชาวไทยทรงด าจะ
ท าอาหารใสก่ระทงไปวางท่ีทาง 3 แพร่งหรือทาง 4 แพร่ง  

ความเช่ือการแต่งกายในพิธีกรรม ในการประกอบพิธีกรรมทัง้งานมงคลและงาน
อวมงคลนัน้ ชาวไทยทรงด าต้องแต่ง “เสือ้ฮี” วิธีใช้เสือ้ฮีในโอกาสท่ีเป็นงานมงคล เช่น การแตง่งาน 
พิธีเสนเรือนและพิธีกรรมอ่ืนๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับสิ่งดีงาม เช่น ในการท าพิธีต่ออายตุ้องเอาเสือ้ฮีของ
ผู้ ป่วยใส่พานตอนท าพิธีด้วยจะขาดไม่ได้ โดยใช้ด้านท่ีไม่สวยออกด้านท่ีสวยจะกลับไปไว้ข้างใน  
โดยจะใช้ด้านท่ีสวยงามตอ่เม่ือมีพิธีกรรมเก่ียวกบังานอวมงคล เช่น พิธีศพ พิธีเชิญผีขึน้เรือน ใช้คลมุ
โลงศพ เป็นต้น  นอกจากนีม้กัใช้เสือ้ฮีพาดบา่เคียนเอวหรือผูกทบัไปกบัผ้าเปียวก็ได้เพียงเพ่ือแสดง
ความหมายว่าได้สวมเสือ้ฮีไว้แล้ว เคร่ืองแต่งกายมีความส าคญัต่อการประกอบพิธี โดยเฉพาะผู้ ท่ี
เป็นลกู หลานเขยและสะใภ้ ต้องแตง่ตวัให้ถกูต้องเหมาะสมไมว่า่จะอยูใ่นชว่งใดของการท าพิธี เชน่  

1. พิธีเสนเรือน ตอนยกปานเผือนลูกและหลายสะใภ้ต้องแต่งตวัด้วยเสือ้ฮี นุ่งผ้าถุง
ลายแตงโม ถ้ายกปานเผือนแล้วจะเปล่ียนจากใส่เสือ้ฮีมาเป็นผ้าคาดอกโดยใส่เสือ้ฮี
พับ 2 ทบแล้วคาดท่ีอก ส าหรับลูกและหลายเขยไม่ต้องยกปานเผือนจะใส่เสือ้ฮี
คล้องผกูคอ โดยจบัแขนเสือ้ผกูกนั และนุง่กางเกงด า 
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2. พิธีแต่งงาน การแต่งงานเป็นงานมงคลส าหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ต้องแต่งกาย
อยา่งสวยงาม เจ้าบา่วใส่เสือ้ฮีมีลวดลายตรงปลายแขนและหน้าอก สวมกางเกงขา
ยาวสีด า ส าหรับเจ้าสาวใส่เสือ้ฮีเหมือนเจ้าบ่าว นุ่งผ้าถุงลายแตงโม เกล้าผมยก
ประดบัด้วยดอกไม้ 

3. พธีิศพ เขยกกจะเปล่ียนเสือ้ผ้าให้ผู้ตายโดยสวมเสือ้ฮีด้านท่ีสวยงาม ทัง้นีเ้พราะชาว
ไทยทรงด าเช่ือว่าผู้ตายจะไปเฝ้าแถนท่ีเมืองฟ้าจึงต้องแตง่กายให้สวยงาม เช่น ศพ
ผู้ชายให้ใส่เสือ้ไตนุ่งส้วงฮีแล้วสวมทบัด้วยเสือ้ฮี มีผ้าขาวม้าวางพาดตามตวัและมี
ผ้าแพรคลมุหน้า สว่นศพผู้หญิงใสเ่สือ้ก้อมนุง่ผ้าถงุลายแตงโมแล้วสวมทบัด้วยเสือ้ฮี 
มีผ้าเปียวคล้องคอหรือวางพาดอก และมรผ้ามนต์ขนัปิดหน้า 

หรือในกรณีท่ีพ่อแม่ตายลูกชายลูกสาวใส่ “เสือ้ต๊ก” ตดัจากผ้าฝ้ายสีขาวเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จตัรัุสเจาะแขน ผ่าคอลงมาแคห่น้าอกทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ตวัเสือ้สัน้แคเ่อวและสวมกางเกงด า
มีผ้าขาวโพกหวั ส่วนลูกสาวนุ่งผ้าถุงลายแตงโมผมจะปล่อยใช้ผ้าขาวผูกผม ลุกหลายเขยและลูก
หลายสะใภ้ใสเ่สือ้ฮีโดยสะใภ้นุง่ผ้าถงุลายแตงโมและเชยนุง่กางเกงสีด า 

หรือสามีตายภรรยาใสเ่สือ้ขาวนุง่ผ้าลายแตงโม ไม่เกล้าผมจะปล่อยยาวและใช้ผ้าขาวหรือ
ผ้าด้ายดิบผกูเพ่ือเป็นการไว้ทกุข์ พอเอาผีขึน้เรือนก็เกล้าผมได้เหมือนเดิมแต่ต้องเปล่ียนเป็น “เกล้า
ตก” สว่นผ้านุ่งต้องดงึชายผ้านุ่งออกเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนีส้ามีตายแล้ว ถ้าภรรยาตายสามี
นุง่ด าหม่ด าตลอดเวลา 1 ปี จะไมแ่ตง่ตวัหลอ่หรือมีสีสนั 

 

4. ความเป็นมาของกลุ่มสตรีไทยทรงด า  

 
ภาพท่ี 10 สญัลกัษณ์ของกลุ่มสตรีไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  อ.ปากทอ่  จ.ราชบรีุ 

 (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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กลุ่มสตรีผ้าไทยทรงด า เกิดขึน้จากการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้านท่ี มีความรู้และ
ความสามารถในการทอผ้า ซึง่เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินของคนในชมุชนท่ีสืบทอดกนัมา กลุ่มสตรีทอผ้า
ไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน ได้จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2542  โดยได้รับการแนะน าและการดแูลจากพ่ีเลีย้ง
พฒันาชมุชนอ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ  โดยเห็นวา่สตรีในชมุชนมีความสามารถและและมีความรู้
ในเร่ืองทอผ้าอยู่แล้ว ซึ่งได้แนะน าให้จดัตัง้โครงการและท าเร่ืองขอรับเงินสนบัสนนุ จ านวน 30,000  
บาท เพ่ือจดัซือ้ด้ายและวสัด/ุอปุกรณ์ตา่งๆ   และจากนัน้ก็ได้มีการระดมหุ้น โดยหุ้นละ 10 บาท จาก
สมาชิก  เพ่ือเป็นทนุสนบัสนนุส ารองในการด าเนินโครงการตอ่ไป  

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพ่ือเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวของชุมชนไทยทรงด า บ้านหัวเขาจีน  อ.ปากท่อ       
จ.ราชบรีุ 

2. เพ่ือให้สตรีในชุมชนไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
สามารถพึง่พาตนเองได้ 

3. เพ่ืออนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมของชมุชนไทยทรงด า 
4. เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแข็งทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจของชุมชน

ไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 
5. เพ่ือสนองนโยบายชองภาครัฐและเอกภาคเอกชน ท่ีต้องการส่งเสริมให้ชมุชนมี

การรวมกลุม่กนั เพ่ือด าเนินกิจกรรมร่วมกนั 

 ตอ่มาได้เขียนโครงการเงินล้านต าบลจนได้รับเงินสนบัสนนุมาซือ้ก่ีทอผ้าเพิ่มอีก 10 ตวั ซึ่ง
จากเดิมมีอยู่แล้ว จ านวน 6 ตัว  ในการรวมกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด านี ้ เกิดจากความรู้
ความสามารถของสตรีในหมู่บ้าน และมีการพฒันาการทอผ้าจากผ้าพืน้บ้าน  เช่น  ผ้าลายแตงโม 
ผ้าขาวม้า ผ้าเปียว เสือ้ฮี มาเป็นผลิตภณัฑ์ผ้าทอมือไทยทรงด าท่ีมีความสวยงาม และเป็นท่ียอมรับ
ของคนทัว่ไป ซึง่การด าเนินกิจกรรม จากวิถีชีวิตของชาวบ้านหวัเขาจีนจะเห็นได้ว่าชาวบ้านหวัเขาจีน
ได้น้อมรับปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (รัชกาลท่ี 9) มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่ิมจากความพอประมาณ 
คือ ท าบนพืน้ฐานความรู้ความสามารถและเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินแบบพอเพียง โดย
เน้นการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างมีเหตมีุผล คือ การรวมกลุ่มทอผ้าไทยทรงด า เพ่ือเพิ่ม
รายได้ให้กบัครอบครัวในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และสิ่งส าคญัท่ีท าให้เกิด กลุ่ม
ทอผ้าไทยทรงด า นัน้มาจากวิถีทางประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามประกอบไปด้วยความรัก ความ
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สามคัคี ความซ่ือสตัย์ และความเอือ้อาทรซึ่งกนัและกันของคนในชมุชน สิ่งนัน้คือภูมิคุ้มกันท่ีดีของ
ชมุชน 

ผลงานของกลุ่ม 

 
 

ภาพท่ี 11 สญัลกัษณ์  OTOP (หนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์) 

     (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ (ลายขัดพืน้ฐาน) ได้รับการคดัสรรผลิตภัณฑ์ในระดบั 3 ดาว ในปี 
2552 จาก OTOP (หนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์) 

2. ผลิตภณัฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ (ลายขดัตะกร้อ)ได้รับการคดัสรรผลิตภณัฑ์ในระดบั 4 ดาวในปี 2553 
จาก OTOP (หนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์) 

 
ภาพท่ี 12 สญัลกัษณ์   (มผช.)มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน 

     (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพสินค้า หรือ (มผช.) 18(1)/2546 (มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชมุชน) 



27 
 

 

ภาพท่ี 13  สญัลกัษณ์กลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 

  (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

4. กลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ ได้รวมมือกบักรมสง่เสริมสหกรณ์
ในการออกแบบสญัลกัษณ์ประจ ากลุม่ 
 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

ภาครัฐ 1.  องค์การบริหารสว่นต าบลปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ(งบประมาณประจ าปี อยู่ในงาน
วฒันธรรม  

                    ไทยทรงด า 

2.  ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัราชบรีุ 

3.  ส านกังานยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบรีุ 

4.  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบรีุ กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

5. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัราชบรีุ  

ภาคเอกชน  คือ บริษัท เทพจงูใจ จ ากดั 
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ที่ตัง้ 

          บ้านเลขท่ี 120 หมู ่1 ต าบลห้วยยางโทน อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ 70140 

 
ภาพท่ี 14  แผนท่ีการเดนิไปศนูย์วฒันธรรมไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  อ.ปากท่อ  จ.ราชบรีุ 

       (ภาพจากกรณีศกึษาศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด า ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

กลุ่มสมาชิก (มีสมาชิก 50 คน) 

1. สมาชิกท่ีประจ าศนูย์  (มีจ านวนสมาชิก 20 คน) 
ประธาน  คณุสมนกึ  เทพธรรม 

รองประธาน  คณุศรีไพร  นนัทกิจ 
     คณุสมหวงั  ไชยสมคัร 

เหรัญญิก  คณุวิภา  จนัทร์ก ่า 
ประชาสัมพันธ์  คณุสนิท  กมกร 

     คณุอไุร  แหง่หน 
ปฏิคม   คณุวนัวิสาษ์  มัน่การ 

     คณุสมหมาย  กลิ่นสคุนธุ์ 
เลขานุการ/กรรมการ คณุวีณา  สขุอยู ่

ศนูย์วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ต.ปากท่อ 
จ.ราชบรีุ 
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กรรมการ  คณุสรัุตนา  จนัทร์ก ่า 
     คณุเลิศ  จนัทร์หอม 
     คณุเฉลิม  กมุการ 
     คณุยพุิน  ไหมละออง 
     คณุฉลวย  แหง่หน 
     คณุอ าไพ  จนัทร์ก ่า 
     คณุบญุยืน  หวา่นล้อม 
     คณุจ าเนียง  เสียงเพราะ 
     คณุบญุล้อม  เอียะแหว๊ด 
     คณุไหคีร์  สุม่จิตร์ 

ที่ปรึกษา  คณุนวลนิตย์  สงัห์เสนค่ า 

2. สมาชิกท่ีไมป่ระจ าศนูย์ท างานอยูท่ี่บ้าน (มีจ านวนสมาชิก 30 คน) 

การบริหารงานกลุ่ม 

1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า มีความรู้ และความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง  มีน า้ใจชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัอยูเ่สมอ 

2. มีการระดมหุ้ นของสมาชิก (หุ้ นละ 10 บาท) จ านวน 50 หุ่น และมีงบ
สนบัสนนุจากหนว่ยงานรัฐบาล เพ่ือเป็นทุน่ด าเนินงานของกลุม่ 

3. มีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ให้เป็นท่ีสนใจ 
4. มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีแน่นอน คือ ศูนย์วัฒนธรรมไทย

ทรงด า บ้านหวัเขาจีน  อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ นอกจากนีย้งัได้ออกงาน
แสดงสินค้า OTOP ท่ีเมืองทองธานี ปีละ 2 ครัง้ 

5. มีการจัดท าบญัชีทางด้านวัสด/ุครุภัณฑ์ และมีการร่างระเบียบข้อบงัคบัใน
การด าเนินงานของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า เพ่ือให้สมาชิกถือปฏิบตัร่ิวมกนั 

6. ทกุๆ เดือน จะมีการประชมุ 1 ครัง้ เพ่ือสรุปยอดและการด าเนินงาน 
7. เป็นครูฝึกสอนถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เน่ืองจากชุมชนนีมี้การน า

หลกัสตูรการทอผ้าเข้าไปอยู่ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วย บางครัง้ก็
เป็นวิทยากรให้แก่กลุม่อ่ืนๆ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ 

8. การบริหารของกลุม่จะบริหารงานกนัเองและมีการประชาสมัพนัธ์ทางเว็บไซน์
และทางFacebook 
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ระบบการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 15 แสดงถึงระบบการด าเนินงานของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน 

     (ข้อมลูมาจากการสอบถามสมาชิกกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

แนวคิดการท างานท่ียั่ งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ทอผ้าเพ่ือหารายได้เสริม      อยูใ่นหลกัสตูรการศกึษา 

ภาพท่ี 16  แสดงถึงแนวคิดการท างานท่ียัง่ยืนของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  

    (ภาพข้อมลูจากการสอบถามสมาชิกกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

ด าเนินงานกลุม่ ท าตาม Order เป็นหลกั 

ที่บ้าน 20 คน 

(น ามาสง่ที่ศนูย์) 

 

ประจ าที่ศนูย์ 30 คน 

(รวมผู้ประสานและดแูล2คน) 

 

รายได้ที่ได้มาแบง่เป็น 2 สว่น 

 
สมาชิก (ตามจ านวนที่ท า)ก าไร 10 บ. /ผืน 

 

 

สว่นท่ี 1 

 

สว่นท่ี 2 

 

มีสมาชิกรวม 50 

คน 

แนวคดิการท างานอย่างยั่งยนื 

ผู้ เช่ียวชาญ 

ภาษาและ 
ทกัษะการทอ 

นกัเรียนมีสว่นร่วม
ในการสบืทอด 
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5. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีไทยทรงด า บ้านหัวเขาจีน 

ประเภทงานทอ (ผ้าขาวม้าจะทอเป็นม้วน สง่ให้ลกูค้าเป็นม้วน สว่นผ้าซิ่นจะทอเป็นผืน) 

  
 

ภาพท่ี 17 ลายผ้าขาวม้า 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

  
ภาพท่ี 18 ผ้าซิ่นลายแตงโม 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

ภาพท่ี 19 ผ้าซิ่นลายสายฝน 

     (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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ภาพท่ี 20  ลายส่ีตะกอ 

     (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

    
ภาพท่ี 21 ผ้าซิ่นลายตาหมี 

     (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

ประเภทงานปักและงานต่อผ้า (สว่นมากจะท าเป็นดอกๆ และขายเป็นดอก ราคาตัง้ 40 
บาทขึน้ไป แล้วแตค่วามยากง่ายของการปัก) 

 
ภาพท่ี 22  ลายโปว 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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ภาพท่ี 23  ลายดอกจนั 

       (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

 
ภาพท่ี 24  ลายดอกพรม 

       (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

 

ภาพท่ี 25 ลายดอกไมรู้่แล้ว 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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ภาพท่ี 26  ลายดอกมะลิ แบบท่ี 1 

ภาพท่ี 27 ลายดอกมะลิ แบบท่ี 2 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

 

ภาพท่ี 28  ลายผ้าเตียว(ผ้าเปียว) 

                (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

ผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้า 

             

ภาพท่ี 29  เสือ้ฮี 

       (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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ภาพท่ี 30  ผู้ชายเสือ้ฮีและกางเกงซว่งก่อม ผู้หญิงผ้าลายผ้าเตียวและผ้าซิ่นลายแตงโม 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

      

ภาพท่ี 31 ชดุราตรีของผู้หญิงท่ีมีการน าผ้าและลวดลายของไทยทรงด ามาออกแบบใหม่ 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ 

   
ภาพท่ี 32  ผลิตภณัฑ์กระเป๋าคาดเอว 

       (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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ภาพท่ี 33  ผลิตภณัฑ์กระเป๋าถือของผู้หญิง 

       (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

      

ภาพท่ี 34 ผลิตภณัฑ์ใสก่ระดาษทิชชู่ ท าจากผ้าขาวม้า 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

 
ภาพท่ี 35 ผลิตภณัฑ์กระเป๋าใสข่อง ท าจากผ้าขาวม้า 

      (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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 ภาพท่ี 36  ผลิตภณัฑ์ใสป่ระดาษทิชชู่ 

         (ภาพจากศนูย์การเรียนรู้วฒันธรรมไทยทรงด าบ้านหวัเขาจีน ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

แนวนโยบายของรัฐ 

1. ศึกษาและหาข้อมูลทางด้านการสนบัสนุนโดยส านกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2. ศกึษาและหาข้อมลูทางด้านการสนบัสนนุโดย ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัราชบรีุ 
3. ศึกษาและหาข้อมูลทางด้านการสนับสนุนโดย กลุ่ม OTOP "หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" 

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ เพ่ือมากระตุ้นธุรกิจประกอบการท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน ซึ่ง
โครงการดงักลา่วมีเป้าหมายท่ีจะสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ผลิตและจ าหน่าย
ในท้องถ่ิน ในแตล่ะต าบล โดยได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก  

ศึกษาข้อมูลทางด้านผ้าท่ีทอด้วยมือและผ้าที่ปักผ้าและปะผ้า ของกลุ่มไทยทรงด า 

1. ลักษณะ ประเภทของลายผ้ากลุ่มไทยทรงด า ประเภทและลวดลายของผ้าทอ ผ้า
ปักและผ้าปะของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. ลายผ้าทอ 
2. ลายปัก 
3. ลายปะ 
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ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะประเภทและความหมายของลายผ้าจากความเช่ือของไทยทรงด า 

ประเภท
ผลิตภณัฑ์ 

 
ช่ือลาย 

 
ภาพลายผ้า 

 
ความหมายจากความเช่ือ 

 
 
 

 
ผ้าทอ 

 
 
ลาย
แตงโม 

 

 

       การรวมกลุม่หรือใกล้ชิดกนัระหว่างพี่น้อง ไทย ลาว 
และเวียดนาม ลายเส้นเล็กเส้นเดี่ยว(ลายตาเดี่ยว)เป็น
ลายที่แสดงให้เห็นถึงการแยกจากกนัเปรียบเสมือนชาว
ไทยทรงด าที่ต้องพลัดพรากจากกันและจากบ้านเกิด
เมืองนอน ลายเส้นหนาที่ห่างกัน 2  เส้น (ลายตาหมู่) 
ชาวไทยทรงด าที่ถกูแยกจากกนัไม่มีโอกาสมาพบปะกนั
ได้ 

 
ลาย 
สายฝน 

 

 

   
   ช า ว ไทยทร งด า  จ ะ ใ ห้ค ว ามส า คัญกับความ
เจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ของน า้ เพราะชาว
ไทยทรงด ามีอาชีพท านาเป็นหลกั จึงต้องพึง่พาฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าปัก 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลาย       

ดอกแปด 

 

 

    
 เป็นลายที่เกิดจากจินตนาการของชาวไทยทรงด า โดย
อัญเ ชิญแถนทั ง้  8  อง ค์มาประดิษ ฐ์ เ ป็นลายผ้า 
ประกอบด้วย แถนหลวง แถนแนน แถนชาด แถนบวัก่า
ลา่วี แถนแมน่าง แถนนุง่ขาวและแถนบญุ 

 
 

ลาย
สายรุ้ง 

 

 
 

     
 สายรุ้งคือบันไดที่แถนส่งมนุษย์มาเกิดและคอยรับ
ผู้ เสยีชีวิตขึน้ไปอยูก่บัแถน สายรุ้งที่ปรากฏบนผืนผ้าและ
เคร่ืองนุง่หม่ จึงมีเฉพาะผ้าเปียวหรือผ้าพนัศีรษะเท่านัน้ 
เช่ือวา่สายรุ้งเป็นของสงูและเป็นทางเดินของแถน 

 
 

ลาย        
ผ้าเปียว 

 

 

     เป็นลายจากผกักูด ต านานเลา่ต่อกนัมาว่า ชาวไทย
ทรงด าผักกูดจะปลูกไว้ที่ปลายไร่  ลูกหรือหลานสาว
จะต้องเก็บมาให้ พ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา ยาย กินเป็นอาหาร 
วนัหนึง่ออกไปหาผกักดูไมม่ีผกักดู จึงร้องไห้น า้ตาตกดิน 
ท าให้เห็นถึงความกตญัญู ผักกูดจึงแข่งกันออกช่อ จึง
เป็นที่มาของลายผกักูดบนผ้าทุกชิน้โดยเฉพาะผ้าเปียว 
ผ้าห่มและลายด้านข้างของเสื อ้ ฮี  (แสดงถึงความ
กตญัญ)ู 
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ท่ีมา: ข้อมลูจากการศกึษาและสมัภาษณ์กลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด าและผู้ เช่ียวชาญลายผ้า          
ไทยทรงด า 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท
ผลิตภณัฑ์ 

 
ช่ือลาย 

 
ภาพลายผ้า 

 
ความหมายจากความเช่ือ 

 
 
 
 
 

ผ้าปะ 

 
 

ลาย    
ดอกพรม 

 

 

      เป็นไม้ช่อ มีหนามที่ก่ิงก้าน มีดอก ออกช่อที่ปลาย
ก่ิง กลีบดอกไม้เช่ือมติดกันเป็นดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
ชาวไทยทรงด านิยมน ามาปะผ้าประดิษฐ์เป็นลายดอก
พรมเป็นส่วนมาก เพราะดอกพรมอยู่คู่ทุ่งนามาแต่เด็ก
และเป็นลายที่ง่ายในการใช้เป็นต้นแบบ 

 
 

ลายดอก
จนั 

 

 
 

     
     เช่ือว่า ดอกจนัเป็นต านานรักอมตะของชาวไทยทรง
ด าเวียดนามในอดีต ปัจจุบันจึงนิยมใช้ดอกจันมา
ประดิษฐ์ เพื่อมอบให้บ่าวสาวหรือผู้ อาวุโสในหมู่บ้าน
เป็นการแสดงความรักอนับริสทุธ์ิท่ีมัน่คง 

 
 

ลาย      
ดอกมะลิ 

 

 

       
      เช่ือว่า ดอกมะลิเปรียบเสมือนผู้หญิง 4 วยั คือ เด็ก 
วัย รุ่น ผู้ ใหญ่และวัยชราเหมือนลักษณะของการ
เจริญเติบโตของดอกมะลิ จากดอกตูมแรกแย้ม บาน
เต็มที่และแห้งร่วงลงดิน จึงให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
หญิงที่ไมป่ระพฤตินอกลูน่อกทาง 
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ตารางท่ี 2 แสดงความหมายของสีท่ีน ามาย้อมผ้าของชาวไทยทรงด า 

 

 

ท่ีมา: ข้อมลูจากการศกึษาและสมัภาษณ์กลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด าและผู้ เช่ียวชาญลายผ้า          
ไทยทรงด า 

สี ตวัอยา่งสี ความหมายจากความเช่ือ 
 
ด า 

   เป็นสีหลักของผืนผ้าและการใช้งาน โดยมีความเช่ือท่ีเกิดจาก
ความเก็บกดท่ีต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน มาเป็นชน
กลุม่น้อยในไทย 

 
คราม/ 

น า้เงินเข้ม 

    ลวดลายท่ีวางสีขาวสลับสีครามบนผ้าซิ่นส่ือความหมาย
เดียวดายท่ีต้องพลดัพรากจากญาติพ่ีน้องและบ้านเกิดเมืองนอน
ปัจจบุนัมีสีครามเข้มหรือสีด าและสีฟ้าบนผ้าซิ่นลายแตงโม 

 
เขียว 

    เป็นสีของธรรมชาติพนัธุ์ไม้ตา่งๆ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สดช่ืน 
เยือกเย็น    ดแูล้วสบายตาสบายใจ 

 
แดง 

    เช่ือว่าเป็นสีของเลือดเนือ้และสิ่งมีชีวิต ส่ือความหมาย ถึงพวก
เผ่าพันธุ์เดียวกัน นอกจากนีย้ังหมายถึงการหยุดการสิน้สุด การ
หลดุพ้น 

 
 
ส้ม 

    เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น จึงน ามาประดิษฐ์กับสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตวั 
เช่น เคร่ืองรางผูกไว้กับผ้าอุ้มเด็ก เพ่ือป้องกันภูตผี และใช้เ ป็นสี
ประกอบลวดลายบนหน้าหมอนลายปะหรือลายปัก เพ่ือถวาย
พระภิกษุหรือผู้ใหญ่ท่ีนบัถือ 

 
เหลือง 

    เป็นสีท่ีแทรกอยู่บนลวดลายท่ีใช้ตกแต่งผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม 
หมายถึง ความสว่างไสว ความเจริญ การเติบโต ความก้าวหน้า 
ให้ความรู้สกึผอ่นคลาย 

 
ขาว 

    เป็นสีท่ีแสดงถึงความสงบเยือกเย็น ความบริสุทธ์ิ สุขภาพและ
ความเบิกบานและชาวไทยทรงด ามีความเช่ือว่า สีขาว หมายถึง 
วิญญาณจงึใช้สีขาวในพิธีไหว้ผี 
และพิธีงานศพ 
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สไตล์การแต่งตัวของผู้หญิง ในช่วง 20 – 50 ปี สามารถแบง่สไตล์ออกเป็น 3 บคุลิหกลกั ๆ ใน
ผู้หญิงวยัท างาน ตามตารางท่ีแสดง ได้ดงันี ้
ตารางท่ี 3 แสดงบคุลิกการแตง่ตวัของผู้หญิง 
 

สไตล์ ตวัอยา่งการแตง่ตวั 
 

 
 

สาว
ออ่นหวาน 

 

         
 

 
 
 

สาวเซ็กซ่ี 

 

   
 

 
 

 
สาวเท่ 

 

         
 

 

ท่ีมา: ข้อมลูจากการวิเคราะห์ของผู้ท าวิจยั ดวงใจ อชุชิน 

จากตารางท่ี 3 ข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากการสงัเกตผู้หญิงวยัท างานและรวบรวมข้อมลูจาก
แหล่งข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตและนิตยสารท่ีมีอายตุัง้แต ่20 – 50 ปี พบว่า การแตง่กายของผู้หญิง
ในชว่งอายนีุ ้สามารถแบง่ออกเป็น 3 สไตล์ใหญ่ๆเป็นหลกั  คือ สาวบคุลิกอ่อนหวาน , สาวบคุลิกเซ็ก

http://www.siamoutfit.com/masculine-feminine/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99_masculin-feminin_7/
http://www.siamoutfit.com/masculine-feminine/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99_masculin-feminin_13/
http://www.siamoutfit.com/masculine-feminine/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99_masculin-feminin_9/
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ซ่ีและสาวบคุลิกเท ่ นัน้เอง (แตใ่นการท าตารางนีเ้ป็นเพียงการสงัเกตและรวบรวมข้อมลู ณ ช่วงเวลา
เพียงขณะหนึ่งท่ีผู้ ท าวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลเท่านัน้ อาจจะมีบุคลิกอ่ืนๆ เข้ามาตามเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไป)  

 

ศึกษาทางด้านข้อมูลทางด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

6. หลักการออกแบบ 
งานออกแบบ คือสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้โดยการเลือกน าเอาองค์ประกอบมาจดัเรียงให้เกิดเป็น

รูปทรงใหม่ท่ีสามารถสนองความต้องการตามจุดประสงค์ของผู้สร้างและสามารถผลิตได้ด้วยวสัดุ
และกรรมวิธีการผลิตท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้ 

 องค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจยัมากมายท่ีนกั
ออกแบบต้องค านึงถึง แตใ่นท่ีน่ีจะขอกล่าวถึงเพียงปัจจยัพืน้ฐาน 10 ประการท่ีนิยมใช้เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาสร้างสรรค์ผลงาน 

1. หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภณัฑ์ทกุชนิดต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถกูต้องตามเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์นัน้อาจมีหน้าท่ีใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าท่ีก็ได้ แต่หน้าท่ีใช้สอยจะดีหรือไม่ดีนัน้
ต้องใช้งานไประยะหนึ่งถึงจะทราบข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น การออกแบบโต๊ะอาหารกับโต๊ะ
ท างาน  โต๊ะท างานมีหน้าท่ีใช้สอยยุ่งยากกว่า มีลิน้ชกัส าหรับเก็บเอกสาร เคร่ืองเขียน   ส่วนโต๊ะ
อาหารไม่จ าเป็นต้องมีลิน้ชักเก็บของ  ระยะเวลาของการใช้งานสัน้กว่า แต่ต้องสะดวกในการท า
ความสะอาด 

2. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมานัน้
จะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสนัสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย   เป็นวิธีการ
เพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและได้ผลดี  เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ี
คนเราสมัผสัได้ก่อนมกัเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลกั  การก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นัน้  ไม่เหมือนกับการก าหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม  ซึ่งสามารถท่ีจะแสดงหรือ
ก าหนดรูปร่างและสีได้ตามความนึกคิดของจิตกร แตใ่นงานออกแบบผลิตภณัฑ์นัน้   จ าเป็นต้องยึด
ข้อมลูและกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสนั  ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคเข้าด้วยกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเร่ืองของความงามได้ไม่
เทา่กนั  และไมมี่กฎเกณฑ์การตดัสินใจใดๆ ท่ีเป็นตวัชีข้าดความถกูความผิด  แตค่นเราส่วนใหญ่ก็มี
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แนวโน้มท่ีจะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ   ตวัอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก และของตกแต่งบ้านต่างๆ ความสวยงามก็คือหน้าท่ีใช้สอยนัน้เอง   และ
ความสวยงามจะสร้างความประทบัใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดการตดัสินใจซือ้ได้ 

3. ความสะดวกสบายในการใช้  (Ergonomics) การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดีนัน้ต้อง
เข้าใจกายวิภาคเชิงกลเก่ียวกบัขนาด สดัส่วน  ความสามารถและขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะ
ต่างๆ ของผู้ ใช้ การเกิดความรู้สึกท่ีดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์   ทัง้ทางด้านจิตวิทยา
(Psychology)และสรีระวิทยา(Physiology)  ซึ่งแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะเพศ เผ่าพนัธุ์ ภูมิล าเนา 
และสงัคมแวดล้อมท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นัน้เป็นข้อบงัคบัในการออกแบบ  การวดัคณุภาพทางด้านกาย
วิภาคเชิ งกล(ergonomics) พิจารณาไ ด้จากการใ ช้งานไ ด้อย่างกลมกลืนต่อการ
สมัผสั  ตวัอย่างเช่น  การออกแบบเก้าอีต้้องมีความนุ่มนวล  มีขนาดสดัส่วนท่ีนัง่แล้วสบาย  โดยอิง
กบัมาตรฐานผู้ ใช้ของชาวตะวนัตกมาออกแบบเก้าอีส้ าหรับชาวเอเชีย เพราะอาจเกิดความไม่พอดี
หรือไมส่ะดวกในการใช้งาน  ออกแบบปุ่ มบงัคบั  ด้ามจบัของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ท่ีผู้ ใช้ต้อง
ใช้ร่างกายไปสมัผสัเป็นเวลานาน  จะต้องก าหนดขนาด (dimensions)  ส่วนโค้ง  ส่วนเว้า  ส่วน
ตรง  ส่วนแคบของผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ได้อย่างพอเหมาะกบัร่างกายหรืออวยัวะของผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 
เพ่ือท าให้เกิดความถนดัและความสะดวกสบายในการใช้  รวมทัง้ลดอาการเม่ือยล้าเม่ือใช้ไปนานๆ 

4. ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพ
ของมนษุย์  มีทัง้ประโยชน์และโทษในตวั  การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นส าคญั  ไม่เลือกใช้วสัด ุ สี กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้ ใช้
หรือท าลายสิ่งแวดล้อม  ถ้าหลีกเล่ียงไม่ได้ต้องแสดงเคร่ืองหมายเตือนไว้ให้ชดัเจนและมีค าอธิบาย
การใช้แนบมากบัผลิตภณัฑ์ด้วย  ตวัอย่างเช่น  การออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ควรมีส่วน
ป้องกันอุบตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ได้จากความเม่ือยล้าหรือพลัง้เผลอ เช่น จากการสัมผสักับส่วนกลไก
ท างาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ หลีกเล่ียงการใช้วัสดุท่ีง่ายต่อการเกิดอัคคีภัยหรือเ ป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ  และควรมีสญัลกัษณ์หรือค าอธิบายติดเตือนบนผลิตภัณฑ์ไว้  การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็ก  ต้องเลือกใช้วสัดท่ีุไม่มีสารพิษเจือปน  เผ่ือป้องกนัเวลาเด็กเอาเข้าปากกดัหรื
ออม  ชิน้ส่วนต้องไม่มีส่วนแหลมคมให้เกิดการบาดเจ็บ  มีข้อความหรือสญัลกัษณ์บอกเตือน  เป็น
ต้น 

5. ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานัน้จะต้องมีความแข็งแรงใน
ตวั  ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าท่ีและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตาม
คุณสมบตัิของวัสดุ ขนาด แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน ตวัอย่างเช่น การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ท่ีดีต้องมีความมัน่คงแข็งแรง  ต้องเข้าใจหลกัโครงสร้างและการรับน า้หนกั  ต้องสามารถ



44 
 

ควบคมุพฤติกรรมการใช้งานให้กบัผู้ ใช้ด้วย เช่น การจดัท่าทางในการใช้งานให้กบัผู้ ใช้ด้วย เช่น การ
จดัทา่ทางในการใช้งานให้เหมาะสม สะดวกสบาย ถกูสขุลกัษณะ  และต้องรู้จกัผสมความงามเข้ากบั
ชิน้งานได้อยา่งกลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแตข่าดความสวยงาม จึง
เป็นหน้าท่ีของนกัออกแบบท่ีจะต้องเป็นผู้ผสานสองสิ่งเข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้   นอกจากการ
เลือกใช้ประเภทของวสัด ุโครงสร้างท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัต้องค านงึถึงความประหยดัควบคู่กนัไปด้วย 

6. ราคา (Cost)  ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้ว่า
เป็นกลุม่ใด  อาชีพอะไร  ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นกัออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภณัฑ์
และประมาณราคาขายให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึน้   การจะได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์
ท่ีมีราคาเหมาะสมนัน้  ส่วนหนึ่งอยู่ท่ีการเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของวัสดุ  และวิธีการผลิตท่ี
เหมาะสม  ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว  แตใ่นกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสงูกว่าท่ีก าหนดก็อาจต้องมี
การเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆ กันใหม่ เพ่ือลดต้นทุน  แต่ทัง้นีต้้องคงไว้ซึ่ง
คณุคา่ของผลิตภณัฑ์นัน้  

7. วัสดุ (Materials) การออกแบบควรเลือกวัสดท่ีุมีคณุสมบตัิด้านต่างๆ ได้แก่ ความใส 
ผิวมนัวาว ทนความร้อน ทนกรดด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ 
นอกจากนัน้ยงัต้องพิจารณาถึงความง่ายในการดแูลรักษา   ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สัง่ซือ้
และคงคลงั รวมถึงจิตส านกึในการรณรงค์ชว่ยกนัพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วสัดท่ีุหมนุเวียน
กลบัมาใช้ใหมไ่ด้ (recycle) ก็เป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบต้องตระหนกัถึงในการออกแบบร่วมด้วย  เพ่ือช่วย
ลดปริมาณขยะของโลก  

8. กรรมวิธีการผลิต (Production) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้
ง่าย รวดเร็ว ประหยดัวสัด ุคา่แรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แตใ่นบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้อง
กับกรรมวิธีของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม   และควรตระหนกัอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรท่ีจะลด
ต้นทนุได้รวดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมากๆ   

9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้
สามารถบ ารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดขึน้   ง่ายและ
สะดวกตอ่การท าความสะอาดเพ่ือช่วยยืดอายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์   รวมทัง้ควรมีคา่บ ารุงรักษา
และการสึกหรอต ่า  ตวัอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต์  และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่งๆ  ท่ีมีกลไกภายในซบัซ้อน อะไหลบ่างชิน้ย่อมมีการเส่ือมสภาพไปตามอายกุารใช้
งานหรือจากการใช้งานท่ีผิดวิธี  การออกแบบท่ีดีนัน้จะต้องศกึษาถึงต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่
ละชิน้  เพ่ือท่ีจะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ  ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือ
เปล่ียนอะไหล่ได้โดยง่าย   นอกจากนัน้การออกแบบยังต้องค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ร่วม
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ด้วย  เช่น  การใช้ชิน้ส่วนร่วมกนัให้มากท่ีสดุ  โดยเฉพาะอปุกรณ์ยึดตอ่การเลือกใช้ชิน้ส่วนขนาด
มาตรฐานท่ีหาได้ง่าย การถอดเปล่ียนได้เป็นชุดๆ การออกแบบให้บางส่วนสามารถใช้เก็บ
อะไหล ่ หรือใช้เป็นอปุกรณ์ส ารับการซอ่มบ ารุงรักษาได้ในตวั  เป็นต้น 

10. การขนส่ง (Transportation)  ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบควรค านึงถึงการประหยดัค่า
ขนส่ง  ความสะดวกในการขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน า้หรือทางอากาศ ) 
การกินเนือ้ท่ีในการขนส่ง (มิติความจุ , กว้าง , ยาว , สงู ของรถยนต์ส่วนบคุคล รถบรรทกุทัว่ไป ตู้
บรรทุกสินค้า ฯลฯ) ส่วนการบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีท าการออกแบบนัน้มีขนาดใหญ่  อาจต้องออกแบบให้ชิน้ส่วน
สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพ่ือท าให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง ตวัอย่างเช่น   การออกแบบเคร่ืองเรือน
ชนิดถอดประกอบได้  ต้องสามารถบรรจผุลิตภณัฑ์ลงในตู้สินค้าท่ีเป็นขนาดมาตรฐานเพ่ือประหยดั
คา่ขนสง่รวมทัง้ผู้ ซือ้สามารถท าการขนส่งและประกอบชิน้ส่วนให้เข้ารูปเป็นผลิตภณัฑ์ได้โดยสะดวก
ด้วยตวัเอง  

 งานออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีดีจะต้องผสมผสานปัจจยัตา่งๆ  ทัง้รูปแบบ(form) ประโยชน์ใช้
สอย(function)  กายวิภาคเชิงกล(ergonomics)และอ่ืนๆ  ให้เข้ากบัวิถีการด าเนินชีวิต แฟชัน่ หรือ
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้กับผู้ บริโภคเป้าหมายได้อย่างกลมกลืนลงตัวมีความสวยงามโดดเด่น มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัง้อยู่บนพืน้ฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจ านวน
มาก    ส่วนการให้ล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ขึน้อยู่กับจุดประสงค์และความซบัซ้อนของ
ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ เช่น การออกแบบเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชัน่   อาจพิจารณาท่ีประโยชน์ใช้
สอย ความสะดวกสบายในการใช้ และความสวยงาม เป็นหลกั  แตส่ าหรับการออกแบบยานพาหนะ 
เช่น  จกัรยาน  รถยนต์  หรือเคร่ืองบิน  อาจต้องค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวครบทกุข้อหรือมากกว่านัน้ 
(ท่ีมา:วชัรินทร์ จรุงจิตสนุทร,2548:25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35) 

7. รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์  

 รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Style)มีอยู่มากมาย มีการเกิดขึน้และพัฒนาต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ บ้างก็อยู่ในกระแสนิยม บ้างก็คลายความนิยม บ้างก็หวนคืนสู่ความนิยมซ า้ตามความ
สนใจของสงัคมในเวลานัน้  บนความหลากหลายในวิถีทางการออกแบบท าให้ผลงานท่ีเกิดจาก
แนวทางปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนันัน้ถกูสร้างสรรค์และคล่ีคลายสืบทอดตอ่ๆ กนัมาตามล าดบั แตไ่ม่ว่าจะ
เลือกใช้รูปแบบใดก็ล้วนแตส่ร้างเง่ือนไขในการผลิตงานออกแบบท่ีนา่สนใจได้ทัง้สิน้  ตวัอยา่งเชน่ 
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1. รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function follows form) เป็นวิถีทางการออกแบบ
ท่ีนิยมความงามของรูปทรงเป็นหลัก  โดยยึดแนวคิดท่ีว่าความงามต้องมาก่อนประโยชน์ใช้สอย
เสมอ  และมกัถกูน ามาใช้อธิบายขัน้ตอนในการปฏิบตัิการเพ่ือการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นความ
งามเป็นหลกั  จดุประสงค์ท่ีส าคญัก็เพ่ือยกระดบัคณุคา่ผลิตภณัฑ์ให้สงูขึน้  เพ่ือน าไปสู่การเพิ่มราคา
สินค้า 

   ดงันัน้  การจะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ดีตามแนวคิดนี ้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องได้รับการซึมซบัความงามจากผลงานศิลปะแขนงตา่งๆ ท่ีมีคณุภาพไว้มากๆ   จะเป็นทางออก
หนึง่ท่ีจะชว่ยให้เราสามารถวิเคราะห์ความงามท่ีแฝงอยู่ในผลิตภณัฑ์ได้ดีขึน้ แตท่ัง้นีก็้ไม่จ าเป็นต้อง
ยดึตดิกบักฎเกณฑ์ใดๆ  ขอให้ยืดหยุน่ตามความรู้สกึ 

2. ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (Form follows function) เป็นวิถีทางการออกแบบ
ของหลยุส์   สลุิแวน (Louis  Sulivan)  ท่ีนิยมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั (Functionalism)  ภายใต้
ปรัชญาท่ีว่าประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ   และถูกน ามาใช้อธิบายขัน้ตอนในการ
ปฏิบตัิการเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตจ านวนมาก  โดยให้
ความส าคญักับการออกแบบท่ีสอดคล้องกับการท างานของเคร่ืองจักร  การประหยัดวัสดุ ความ
สะดวกในการใช้งาน การคงทน และการขนส่ง เป็นต้น แนวคิดดงักล่าวตรงกนัข้ามกบัปรัชญาท่ีมอง
ความงามของรูปทางมาก่อนสิ่งใด 

  แนวทางการออกแบบของสถาบนับาวเฮาส์(Bauhaus)ประเทศเยอรมนี  มีลักษณะ
สอดคล้องกับแนวคิดดงักล่าว  คือให้ความส าคญัด้านประโยชน์ใช้สอย  วสัดกุรรมวิธีการผลิตโดย
เคร่ืองจกัรทางอตุสาหกรรม  และการใช้รูปทรงเรขาคณิตอนัเรียบง่าย  ปราศจากการตกแตง่ประดบั
ประดาเกินความจ าเป็น  ยงัคงเป็นแบบอย่างของการออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงอตุสาหกรรมสมยัใหม่ท่ี
นา่สนใจ  แนวทางการออกแบบดงักลา่วประกอบด้วยลกัษณะส าคญั  คือ 

- รูปทรง  สีสนั  และประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกบัสภาพความเป็นไปของสงัคม 
- ราคาเหมาะสมกบัก าลงัซือ้ของกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้ ซือ้หรือผู้ใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ 

3. การตลาดมาก่อนออกแบบ  (Design follow marketing) วงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์จะ
มีรูปแบบเหมือนปิรามิด  ถือก าเนิดโดยยึดฐานของปิรามิดแล้วพยายามยกระดบัตวัเองนัน้  ไม่ว่าจะ
เป็นด้านคณุภาพและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การยกระดบัตวัเองนัน้มกัจะท าให้ราคาสงูขึน้ด้วย   ดงันัน้
เม่ือผลิตภณัฑ์ใด ๆ  ไตร่ะดบัขึน้สู่ยอดปิรามิด  จ าเป็นท่ีธุรกิจนัน้จะต้องละทิง้ฐานซึ่งเป็นตลาดล่าง



47 
 

ไป  แตจ่ะได้ลกูค้าชัน้ดีท่ีมีความมัน่คงและจา่ยเงินดี  ฐานชัน้ลา่งท่ีถกูทิง้ไปก็จะมีผู้ อ่ืนเข้ามายึดครอง
แทน  กรณีตวัอยา่งเชน่ นาฬิกาสวิสซึง่ใช้เวลาหลายสิบปีเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์จนได้ภาพพจน์ว่าเป็น
นาฬิกาท่ีดีท่ีสุดในโลก  แตต้่องสูญเสียฐานการตลาดระดบัล่างให้กับนาฬิกาญ่ีปุ่ นท่ีเจาะเข้ามายึด
ตลาดล่างด้วยลูกเล่นใช้สอยพิเศษ เช่น เป็นเคร่ืองคิดเลข   เป็นปฏิทิน  ฯลฯ  ในท่ีสุดเม่ือภาวะ
เศรษฐกิจโลกตกต ่า  ผู้ผลิตนาฬิกาสวิสทัง้หลายจึงเร่ิมตระหนกัว่าการถกูนาฬิกาญ่ีปุ่ นยึดตลาดล่าง
ไปนัน้ก่อให้เกิดการสญูเสียรายได้มหาศาล  และสญูเสียภาพพจน์ของผู้ผลิตนาฬิกาชัน้น าของโลกไป
ทีละน้อยอีกด้วย  

การเข้ายึดตลาดในแนวกว้างโดยขยายฐานลกูค้าให้กว้างท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้   จึงเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือรักษาความมัน่คงของธุรกิจไว้  ในกรณีของนิโคลาส ฮาเยก  ผู้พลิกโฉมหน้า
ใหมใ่ห้กบันาฬิกาสวิสได้ส าเร็จได้ตัง้หลกัการของนาฬิกา สวอทซ์(Swatch )ไว้ 3 ข้อท่ีนา่สนใจ  คือ 

กลุ่มเป้าหมายท่ัวไป (Target  Public) การออกแบบของสวอทซ์จะใช้ได้ส าหรับทกุๆ  คน 
ตัง้แต่คุณยายไปจนถึงเจ้าชาย  ต้องมีรูปแบบท่ีสนองตอบได้หลากหลายและเพียงพอต่อคนทุก
ระดบัชัน้ อาย ุและอาชีพตา่งๆ  กนั 

กลุ่มเป้าหมายระดับสูง (High quality ) การรักษาคณุภาพการออกแบบและการผลิตท่ีดี
ไว้  เพราะเป็นข้อแตกตา่งท่ีส าคญัของสวอทซ์  กบันาฬิกาญ่ีปุ่ นอ่ืนๆ เชน่ กนัน า้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

กลุ่มเป้าหมายระดับล่าง (Low cost ) การออกแบบและการผลิตเน้นไปท่ีระบบท่ีดี
ท่ีสดุ  แตมี่ต้นทนุต ่าท่ีสดุ ไมใ่ชผ่ลิตสินค้าราคาถกูแตเ่ป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล 

4. อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ (Form follows emotion) เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจดุ
ท่ีสามารถตอบสนองในด้านการตอบรับตอ่ประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบได้มากขึน้  คอมพิวเตอร์ชิปมี
ขนาดเล็กและยืดหยุน่ได้เปิดขอบเขตท่ีกว้างขึน้ของรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจมุนั  หรือวสัดสุงัเคราะห์
ท่ีตอบสนองการใช้สอยประเภทตา่งๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงมากขึน้  จนท าให้
ปรัชญาการออกแบบปรับเปล่ียนมาเป็น อารมณ์ความรู้สกึมาก่อนรูปแบบด้วยความเช่ือท่ีว่าผู้บริโภค
ในปัจจุบนัมิได้เพียงต้องการสินค้า  ภาพลกัษณ์  หรือสิ่งแวดล้อม  แต่ต้องการคณุค่าของความ
ร่ืนรมย์  ประสบการณ์และลกัษณะเฉพาะบางอย่าง อารมณ์หรือความรู้สึกคือสิ่งส าคญัในชีวิตของ
คนเราทั่วไป  เพราะเป็นตัวสะท้อนสิ่งท่ีเรารู้สึก   สิ่งท่ีเรากระท าและสิ่งท่ีเราคิด   ผ่าน
ตา  หู  จมูก  ลิน้  หรือผิวสมัผสั    มนษุย์ไม่สามารถหลีกเล่ียงการเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกได้  
ความรู้สึกนัน้ไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบก็ตาม  สามารถเปล่ียนกระบวนความคิดของเราได้  จน
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ส่งผลถึงการตดัสินใจ  การเลือก  และการกระท าในท่ีสดุ  งานออกแบบท่ีดีในปัจจบุนัจึงต้องเป็นทัง้
สิ่งท่ีน่าปรารถนา  และก่อให้เกิดความสบายใจ  ความรู้สึกในเชิงบวกนัน้จะท าให้เราสามารถท่ีจะ
อดทนอดกลัน้ตอ่ความล าบาก  หรืออปุสรรคเล็กๆ น้อยๆ  ของการใช้สอยไปได้  เพราะเม่ือคนเราเกิด
ความพอใจและมีความสบายใจตอ่วตัถุหนึ่ง  คนเราก็จะสามารถจินตนาการแก้ไขหาทางออกของ
การใช้สอยท่ีล าบากนัน้ได้อยา่งยืดหยุน่  ผอ่นคลาย  เตม็ใจ  และเตม็เป่ียมไปด้วยความคดิเห็น 

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอารมณ์และความรู้สึกแฝงเร้นอยู่ในตวั(Emotional  Product)  สามารถ
ดึงดูดจิตใจของผู้ สัมผัสงานและก่อเกิดเป็นแรงกระตุ้ นให้เกิดความคิดต่อเน่ืองท่ีหลากหลาย
ได้ ลกัษณะส าคญัของการออกแบบท่ีเน้นอารมณ์มีองค์ประกอบ  3  ประการ  ได้แก่ 

1. การออกแบบท่ีค านึงถึงรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม (Visceral design )  ก่อให้เกิด
ความถกูตาถกูใจ  เม่ือผู้บริโภคได้พบเห็นเป็นครัง้แรก  รูปลกัษณ์ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบ
ฉับพลนั  ท่ีส่งผ่านการรับรู้ด้วยตาไปยงัสมองส่วนท่ีเกิดความการรู้สึกตดัสินว่าดีหรือเลว  ปลอดภยั
หรืออนัตราย  สวยหรือน่าเกลียด  ชอบหรือไม่ชอบ  นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการเกิดความรู้สึกและ
อารมณ์ตา่งๆ โดยในบางครัง้การใช้สอยอาจไมส่ะดวกนกั  แตค่นบางกลุ่มก็พร้อมท่ีจะประนีประนอม
เพ่ือท่ีจะอยูร่่วมหรือใช้สอยสิ่งของเหลา่นัน้ได้อยา่งพงึพอใจ 

2. การออกแบบท่ีค านึงถึงพฤติกรรมการใช้สอย (Behavioral  design)  การมี
ประโยชน์ใช้สอยได้จริง  และก่อให้เกิดความพึงพอใจเม่ือได้ใช้ผลิตภัณฑ์นัน้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้
การมองเห็นและการสมัผสั  ซึ่งพฤติกรรมการใช้สอยนัน้เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการใช้สอย 
การคิดวิเคราะห์แบบสมเหตสุมผลจะเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกมากขึน้นอกเหนือไปจากการรับรู้
รูปลกัษณ์เม่ือแรกเห็น  โดยความรู้สกึท่ีดีนัน้สามารถเกิดได้จาความรู้สึกว่าสามารถควบคมุได้  เข้าใจ
ได้  ใช้งานง่าย  สะดวก  และเหมาะสม  เพราะการใช้งานท่ีเหมาะสมจะน าไปสู่ความถนดัและความ
ช านาญได้เร็ว  ท าให้ผู้ใช้รู้สกึผอ่นคลายและพึงพอใจในการใช้สอยผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ดงันัน้ความรู้สึกท่ี
เกิดขึน้ภายหลงัการใช้สอยจงึเป็นตวัสง่เสริมหรือยบัยัง้ความรู้สกึประทบัใจท่ีเกิดขึน้เม่ือแรกเห็นได้ 

3. การออกแบบท่ีค านึงถึงปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้ ใช้ (Reflection design)  คือ
เม่ือผู้ ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นัน้แล้วจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง   เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพึงพอใจใน
ประสบการณ์หรือภาพลกัษณ์จากผลิตภัณฑ์นัน้  และยงัสามารถส่ือให้ผู้ ใช้ทราบได้ถึงเอกลกัษณ์
หรือรสนิยมของผู้ เป็นเจ้าของ  ซึ่งภาพลกัษณ์นัน้เป็นความรู้สึกท่ีไม่ได้เกิดจากการมองเห็นหรือใช้
สอยสิ่งของโดยตรง  แตเ่กิดจากความคิดย้อนกลบัว่าสิ่งของท่ีเลือกใช้สอยเหล่านัน้   ส่งภาพสะท้อน
หรือแสดงภาพลกัษณ์ของผู้ ท่ีใช้ตอ่คนภายนอกอย่างไร  ความส าคญัของภาพลกัษณ์นีไ้ม่ได้มีผล
เพียงข้าวของท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือใส่แสดงให้คนภายนอกเห็นเท่านัน้  ยงัรวมไปถึงข้าวของบางอย่างท่ีใช้
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แล้วคนอ่ืนอาจมองไม่เห็น  แตก่ลบัสร้างความมัน่ใจและเติมอารมณ์ความรู้สึกท่ีขาดหายไปของผู้ ใช้
ให้เตม็ได้  และเปลง่ประกายออกมาสูส่ายตาคนภายนอกในท่ีสดุ 

5.  รูปแบบนิยมความน้อย (Minimal style)เป็นการออกแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
มินิมอลลิสม์ (Minimalist)  คือยิ่งเรียบง่ายก็ยิ่งดดีู  แตใ่ห้ความสะดวกสบาย  เพราะทกุวนันีม้นษุย์
ท างานหนกัมากขึน้  จงึต้องการผอ่นคลายมากขึน้เช่นกนั ยิ่งสิ่งรอบตวัมีความซบัซ้อนมากขึน้ มนษุย์
ก็ยิ่งแสวงหาความเรียบง่ายมากขึน้   เพ่ือชุบชีวิตชีวา  สร้างความสดช่ืน  และความ
สนกุสนาน  ความสขุอยา่งเรียบง่าย  จงึเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคยคุใหมใ่ฝ่หา 

งานออกแบบในแนวทางนีสื้บเน่ืองมาจากความพยายามในการสานต่อแนวทางการ
ออกแบบของสถาปนิกกลุ่มโมเดิร์น คือ  มีส์ วาน เดอ โรห์ (Mies van der Rohe) เจ้าของค าพดู "มี
น้อยแตมี่มาก" (Less  is  more)  หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า มินิมอล สไตล์ (Minimal  style)  เป็นงานท่ีมี
ความโดดเด่น  เรียบง่ายแต่ชัดเจน  ประกอบด้วยมาตราส่วนท่ีถูกต้อง เห็นแล้วท าให้รู้สึกถึงการ
ทดลองใช้วสัดตุา่งๆ  กบัการผสมผสานกนัระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่าง  นบัเป็นวฒันธรรมของคนรุ่น
ใหม่ท่ีผสมผสานดดัแปลงวฒันธรรมใหม่กบัเก่าเข้าด้วยกัน  ไม่ใช่ลกัษณะท่ีรับมาตรง ๆ  ลกัษณะ
ส าคญัของรูปแบบ มินิมอล สไตล์ได้แก่ 

- ลกัษณะรูปทรงเดน่ชดั  เรียบง่ายตามมาตราสว่น 
- มีลกัษณะของความง่ายเป็นระบบ 
- ไมมี่ลกัษณะของสญัลกัษณ์ปรากฏ  มีแตล่กัษณะของเทคนิคใหม่ๆ  ท่ีเกิดจากการ

ทดลองทางศลิปะ 

6.  รูปแบบอนาคตกาล (Futuristic  Style) เป็นการออกแบบท่ีไม่เพียงแตก่ารสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีรูปแบบเรียบเก๋สวยงามอยา่งเดียวเทา่นัน้  แตจ่ะต้องเพิ่มความส าคญัทางด้านรูปแบบการ
ท างานร่วมกนักบัเทคโนโลยี  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการออกแบบและเทคโนโลยีตา่งๆ  ท่ี
ใช้ในการผลิตผลงานนัน้ๆ เพ่ือสนองความต้องการทางใจและปัญญาของมนษุย์ท่ีไม่มีวนัสิน้สดุ  เป็น
การออกแบบเพ่ืออนาคตข้างหน้าโดยพิจารณาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีน่าจะเป็นไปได้ส าหรับอนาคตความ
แตกตา่งระหวา่งสไตล์กบัแฟชัน่   บอ่ยครัง้ท่ีมีผู้ เข้าใจว่าสไตล์และแฟชัน่เป็นสิ่งท่ีคล้ายคลึงกนั  และ
ใช้แทนท่ีกันได้  แต่ท่ีจริงแล้วสไตล์และแฟชั่นแตกต่างกัน สไตล์ (Style) เป็นชนิดหรือแบบท่ีมี
ลักษณะเฉพาะพิเศษ  ของการสร้างสรรค์หรือการน าเสนอ   อาจเป็นด้านศิลปะการออกแบบ
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ฯลฯ  เชน่  นกัร้องยอ่มมีสไตล์ในการร้องเพลงท่ีเป็นแบบฉบบัเฉพาะพิเศษของเขา  หรือรถยนต์ย่อมมี
หลายแบบหลายสไตล์ เชน่  แบบซีดานส์  แบบสเตชัน่วากอน เป็นต้น 

    แฟชัน่ (Fashion)  คือแบบหรือสไตล์ใด ๆ  ซึง่เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีนิยมชมชอบ  แต่
สไตล์ทกุสไตล์ไมจ่ าเป็นจะต้องกลายเป็นแฟชัน่เสมอไป  สิ่งใดท่ีกลายเป็นแฟชัน่ท่ีได้รับความนิยม
หรือ "สมยันิยม" (Fashionable)  จะต้องเป็นท่ียอมรับและนิยมใช้กนัอยา่งกว้างขวาง  แฟชัน่เป็นสิ่งท่ี
มีรากฐานอยูใ่นองค์ประกอบของสงัคมวิทยาและจิตวิทยา  โดยกฎพืน้ฐานแล้วมนษุย์ย่อมจะ
ลอกเลียนแบบ(Conformists) หรือมีแนวโน้มท่ีจะกระท าตามกนั  แตข่ณะเดียวกนัก็ชอบท าแตกตา่ง
จากผู้ อ่ืนบ้างเล็กน้อย  ซึง่มิใชต่อ่ต้านหรือขดัขวาง  เพียงแตอ่ยากมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง  ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงันิยมแฟชัน่นัน้อยู่  เพ่ือมิให้ถกูกล่าวหาวา่ไร้รสนิยม ดงันัน้แฟชัน่จงึให้โอกาสกบั
บคุคลในการพินิจพิเคราะห์หรือไตร่ตรองในการแสดงออกถึงรสนิยม ความรู้สกึของตนเองได้ด้วย 

อย่างไรก็ตามสไตล์พืน้ฐานจะไม่เปล่ียนแปลง แต่แฟชั่นจะเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ
(Basic  styles never change, but fashion is always changing ) เนือ้หาสาระของสไตล์หรือ
แฟชัน่ครอบคลุมไว้เพียงหลกัการเท่าสัน้  นกัออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดี  ควรมีการพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง  โดยประสานเข้ากบัหลกัการพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ได้แนวคิดของประโยชน์
ใช้สอย วัสดุ หรือรูปแบบของงานออกแบบในทิศทางท่ีตอบรับกับพฤติกรรมให้สัมพันธ์กับวิถีการ
ด ารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ออกแบบท่ีลึกและครอบคลมุประเด็นตา่งๆ  ของปัญหาได้มากกว่า ย่อมเกิดประโยชน์ตอ่การใช้สอย
และสร้างความยัง่ยืนให้กบัผลิตภณัฑ์ได้ยาวนานกวา่ (วชัรินทร์ จรุงจิตสนุทร, 2548) 
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8. ศึกษาทางด้านข้อมูลอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

ภาพท่ี 37 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ USB Drive 

   (ภาพจากกรณีศกึษาอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ USB Drive ถ่ายโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

    ความรู้ท่ีเก่ียวกับยูเอสบีไดร์ (USB Drive) ความรู้ท่ีเก่ียวกบัยเูอสบีไดร์ (USB Drive) 
หรือแฮนดีไ้ดร์ (Handy Drive) หรือธัมไดร์ (Thumb  Drive) หรือแฟลชไดร์ (Flash  Drive) ซึ่งมาจาก
ค าว่า Storage หรือเรียกกันว่าหน่วยข้อมูลรอง เน่ืองจากในการท างานของคอมพิวเตอร์นัน้ข้อมูล
ต่างๆท่ีส่งมาประมวลผลและผลลัพธ์จากการประมวลผล จะถูกเก็บไว้ในความจ าแรม ซึ่งเม่ือปิด
เคร่ืองหรือมีปัญหาทางไฟฟ้าอาจจะท าให้ข้อมลูเหล่านีส้ญูหาย จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยเก็บข้อมลูรอง 
เพ่ือน าข้อมลูจากหนว่ยความจ าแรมมาเก็บไว้เพ่ือเรียกใช้ตอ่ไป 

หน่วยเก็บข้อมูลนัน้เร่ิมใช้มาตัง้แต่จานบนัทึกอ่อน หรือเรียกว่าฟลอพพี ้ดิสก์ (Floppy 
Disk) ขนาด 5 นิว้ สู่ขนาด 3.5 นิว้ และพฒันาจนมาเป็น Hard Disk Zip Drive, CD-ROM, DVD-
ROM ทัง้นีแ้ตล่ะชนิดตา่งก็มีความสะดวก และจดุประสงค์ในการใช้งานท่ีแตกตา่งกนั 

หน่วยเก็บข้อมูลท่ีใช้กันอยู่นัน้อาจสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภทคือ 
เป็นหน่วยเก็บข้อมลูท่ีอยู่กบัตวัเคร่ือง หรือจานบนัทึกแบบแข็ง ท่ีเรียกว่า ฮาร์ดดิส (Hard Disk) นัน้ 
จะมีความจท่ีุมาก ส่วนหน่วยเก็บข้อมลูท่ีใช้ในการโอนข้อมลูระหว่างเคร่ือง หรือท่ีเรียกว่าจานบนัทึก
อ่อน (ฟลอฟพี ้ดิสก์ Floppy Disk)นัน้ จะมีขนาดความจท่ีุน้อย ซึ่งแม้ว่า CD-ROM และ DVD-ROM 
จะมีความจุท่ีมาก แต่มีความไม่สะดวกในการเปล่ียนแปลงข้อมูล  ดงันัน้จึงนิยมใช้ในรูปแบบของ
หน่วยเก็บข้อมลูส ารอง (Backup) มากกว่า ส่งผลให้มีความพยายามท่ีคิดจะสร้างหน่วยเก็บข้อมลูท่ี
มีความจมุากและสะดวกในการพกพาขึน้มา ซึง่ก็คือการสร้างซิปไดร์  (Zip Drive)นัน้เอง แตอ่ย่างไรก็
ตามเน่ืองจากซิปไดร์ในอดีตนัน้ต้องการช่องเก็บ (Drive) เฉพาะและมีราคาท่ีแพง อีกทัง้ยงัมีความจุ
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ไม่มากนกั จึงท าให้ซิปไดร์ (Zip Drive) ไม่เป็นท่ีนิยม และหายไปจากวงการในท่ีสุด ตอ่มาจึงมีการ
คิดค้น หน่วยเก็บข้อมูลแบบใหม่ขึน้ ซึ่งก็คือ ยูเอสบีไดร์ (USB Drive) นัน้เอง ซึ่งเป็นการรวบรวม
ความต้องการต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของการเก็บข้อมลู ความสะดวกในการพกพา 
ซึ่งมีลกัษณะคล้ายในส่วนของซิปไดร์ (Zip Drive) แตย่เูอสบีไดร์ (USB Drive)นี ้ได้จ ากดัข้อเสียของ 
ซิปไดร์ (Zip Drive)ในสว่นของการใช้ กล่าวคือเร่ืองอปุกรณ์ในการเช่ือมตอ่  ซึ่งในพอร์ต USB นัน้ ใน
ปัจจุบนันัน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีพอร์ตนีม้าอยู่แล้ว ท าไม่จ าเป็นต้องซือ้อปุกรณ์อ่ืนๆ มา
ประกอบเหมือนซิปไดร์ (Zip Drive) จึงท าให้ธัมไดร์ (Thumb  Drive) สามารถเข้ามาอยู่ในตลาดของ
หน่วยเก็บข้อมูลท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายได้ (ยูเอสบีไดร์ . 2557.การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ของท่ีระลกึ มิวเซียมสยาม : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั) 

คุณสมบัติของยูเอสบีไดร์ (USB Drive)หรือแฮนดีไ้ดร์ (Handy Drive) หรือธัมไดร์ 
(Thumb  Drive) หรือแฟลชไดร์ (Flash  Drive) 

ยเูอสบีไดร์ (USB Drive) เป็นหนว่ยความจ าท่ีเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB 
ซึ่งปัจจบุนัสามารถใช้งานได้กบั USB 1.1 และ USB 2.2 โดยท าหน้าท่ีเหมือนจานบนัทึกแบบแข็ง  
หรือท่ีเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ (Hart Disk) ขนาดเล็ก ท่ีสามารถเคล่ือนย้ายข้อมลูในปริมาณมากได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากมีขนาดท่ีเล็กท าให้ใส่กระเป๋าเสือ้หรือสายคล้องคอได้ เม่ือจะใช้งานก็
เพียงเสียบลงในพอร์ต USB ก็สามารถถ่ายโอนข้อมลูลงในฮาร์ดดสิก์ ทัง้นี ้USB มีขนาดความจตุัง้แต ่
2GB ถึง 16GB ส่วนความเร็วในการอ่าน/เขียนก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับความจุ เช่น 5.5/1.0 
Mb/s(เมกะบติตอ่วินาที) หรือ 15/13 Mb/s เป็นต้น  

 
 

 
 
ภาพท่ี 38 USB Drive 
ท่ีมา: วิชิต การพนัทา, “การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้าอิสระ)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั, 2557. 
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9. หลักการเลือกยูเอสบีไดร์ (USB Drive) 

1. ความสะดวกในการพกพา เน่ืองจาก ยเูอสบีไดร์ (USB Drive) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้พกติด
ตวั จงึควรมีขนาดท่ีเล็กกะทดัรัด สามารถพกพาไว้ในกระเป๋าเสือ้ หรือกางเกงได้สะดวก ซึ่งในปัจจบุนั
ผู้ผลิตในแตล่ะรายได้พยายามออกแบบให้ผลิตภณัฑ์มีขนาดท่ีเล็กกะทดัรัดท าให้มีความแตกตา่งกนั
เพียงเล็กน้อย ส่วนองค์ประกอบท่ีใช้ในการตัดสินใจน่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบท่ีถูกใจ
มากกวา่ 

2. ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส าคญัในการซือ้ ยูเอสบีไดร์        
(USB Drive) คือไฟล์ข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีขนาดท่ีใหญ่มากขึน้ ยเูอสบีไดร์ (USB Drive) ท่ีมีความสามารถ
ในการโอนถ่ายข้อมลูด้วยความเร็วท่ีสงูกว่าจึงคอ่นข้างได้เปรียบ โดยมาตรฐานในปัจจบุนันีคื้อ USB 
2.0 ซึ่งมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมลูถึง 480 Mb/s หรือ 60Mb/s ขณะท่ีมาตรฐาน USB 1.1เดิม
นัน้จะอยูท่ี่ 12 Mb/s หรือ 15 Mb/s เท่านัน้ และในอนาคตจะเพิ่มเป็น USB 3.0 ท่ีมีความเร็วกว่าเดิม
ถึง 10 เทา่ แตอ่ยา่งไรก็ตามBrandวิธีส าหรับมาตรฐาน USB 2.0 ท่ีสามารถใช้งานได้จะอยู่ท่ี 4 Mb/s
เทา่นัน้ เน่ืองจากข้อจ ากดัของชิพหนว่ยความจ า 

3. ขนาดความจุ ยเูอสบีไดร์ (USB Drive) ท่ีมีขนาดความจสุงู ย่อมดีกว่าขนาดความจตุ ่า 
อย่างไรก็ตามขนาดความจุท่ีได้เพิ่มขึน้มานัน้ก็ต้องขึน้อยู่กบัราคาท่ีเพิ่มสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ปัจจยันีจ้ึง
ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของผู้ใช้งานและงบประมาณท่ีมี 

4. การสนับสนุนการใช้งาน หมายถึงการออกแบบของผู้ผลิตท่ีช่วยในการใช้งานให้มี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ เช่น มีไฟ LED แสดงสถานการณ์การท างาน มีปุ่ มป้องกัน
การบนัทกึข้อมลู   มีไดร์เวอร์ส าหรับระบบปฏิบตักิาร (กรณีใช้ระบบปฏิบตัิการรุ่นท่ีมีการรองรับ) หรือ
มีสายอะแดปเตอร์ เป็นต้น 

5. ความสามารถในการบูทเคร่ือง ในกรณีฉกุเฉินสามารถใช้ USB ในการบทูเคร่ืองด้วย
ระบบปฏิบตักิาร DOS ได้ 

  

10.วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตยูเอสบีไดร์ (USB Drive)  

จากการศึกษาในท้องตลาดผู้ วิจัยพบว่า ยูเอสบีไดร์ (USB Drive)  ส่วนใหญ่มี
หน่วยความจ าตัง้แต ่1GB  2GB  4GB  8GB และ 16GB วสัดท่ีุน ามาใช้ในการผลิต ยเูอสบีไดร์ 
(USB Drive) สามารถแบง่ได้เป็น 5 ประเภท ดงันี ้

ยาง คือ วัสดุพอลิเมอร์ท่ีประกอบด้วยไฮโดรเจน และคาร์บอน ยางเป็นวัสดุท่ีมีความ
ยืดหยุ่นสูง ยางมีต้นก าเนิดจากธรรมชาติจะมาจากของเหลวของพืชบางชนิด ซึ่งมีลักษณะเป็น
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ของเหลวสีขาว คล้ายน า้นม มีสมบัติเป็นคอลลอยด์ อนุภาคเล็ก มีตวักลางเป็นน า้ ยางในสภาพ
ของเหลวเรียกว่า น า้ยาง ซึ่งยางท่ีเกิดจากพืชนีเ้รียกว่ายางธรราชาติ ในขณะเดียวกนัมนษุย์สามารถ
สร้างยางสงัเคราะห์ได้จากปิโตรเลียม  

 ประเภทของยาง 
1. ยางธรรมชาติ โดยทัว่ๆ ไป หมายถึง ยางท่ีเป็นผลิตผลทกุรูปทุกแบบซึ่งได้มาจาก

ต้นยางพารา แตเ่ดิมวงการอตุสาหกรรมใช้ยางธรรมชาติเป็นวตัถดุิบในการผลิตผลิตภณัฑ์ เช่น ยาง
รถยนต์ สายพาน ท่อทนความดัน ยางรัดของ แต่ต่อมาปรากฏว่าความสามารถในการผลิตยาง
ธรรมชาติมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของทั่วโลกซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็ว จึงมีการค้นคว้าผลิตยางสงัเคราะห์จากผลิตผลพลอยได้ของปิโตรเลียมขึน้ อย่างไรก็
ตามยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ต่างมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบก า้กึ่งกัน ทัง้ในด้านการผลิต 
คณุภาพ คณุสมบตัิ ตลอดจนสภาวะการประกอบ การผลิตตา่งๆ ทัง้นีเ้น่ืองจากข้อแตกตา่งทางด้าน
โครงสร้างทางเคมี ซึ่งส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของยาง โดยยางธรรมชาตินัน้เป็นยางท่ีมี
คณุสมบตัเิดน่ด้านความเหนียวตดิกนั ด้านการขึน้รูปและความร้อนสะสมในขณะการใช้งานต ่า 

2. ยางสังเคราะห์ เป็นสารอณูใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสารอณูเล็กพวกสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่อ่ิมตวั หรือสารประกอบท่ีมีไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่อ่ิมตวัเป็นส่วนประกอบหลกั สาร
เหล่านีส้่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากปิโตรเลียม เน่ืองจากการสงัเคราะห์ทางเคมีสามารถก าหนด 
ชนิด และการเกาะเก่ียวกันของธาตุเคมีอณูเล็ก รวมทัง้ขนาดความยาวของสารอณูได้ จึงท าให้
สามารถผลิตยางสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการได้ โดยทั่วไปยางสังเคราะห์ซึ่งผ่ าน
กระบวนการท าให้สุกแล้วจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามการใช้งานได้ 3 ชนิด คือ ชนิดทั่วไป 
ชนิดทนน า้มัน และชนิดพิเศษ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากยางสังเคราะห์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติท่ี
แตกตา่งกนัออกไป เม่ือน ามาใช้ล้วนๆ หรือน ามาผสมกบัยางธรรมชาติแล้วจะได้คณุสมบตัิท่ีดีขึ น้ใน
ด้านต่างๆ ดังนัน้จึงเป็นการเพิ่มขอบเขตการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติให้มากขึน้ตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์ซึ่งใช้ยางสงัเคราะห์ผสมกบัยางธรรมชาติ ได้แก่ ยางล้อรถยนต์ ยางขอบกระจก สายพาน
ยางรถยนต์ สายพายขนสง่ พืน้รองเท้า ทอ่ยาง ยางรัดสีขาว เป็นต้น  

3. ยางซิลิโคน หรือ Silicone คือ สารเคมีชนิดหนึ่ง เกิดจากทราย และซิลิก้า (Silica) 
มีลกัษณะคล้ายพลาสติก สามารถน ามาผลิตได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และเจล เป็น
สารท่ีนิยมมาใช้ทัง้ในอตุสาหกรรม เช่น น ามาใช้เป็นองค์ประกอบในน า้มนัหล่อล่ืน น า้ยาถนอมผ้า ยา
ดบักลิ่นตวั รวมถึงน ามาใช้ทางการแพทย์ ซึ่งเรียกว่า Medical Grade Silicone จะเป็นซิลิโคนท่ีผลิต
ขึน้มาด้วยวิธีเฉพาะ เพ่ือให้สามารถใสเ่ข้าไปในร่างกายของมนษุย์ได้ โดยร่างกายจะสร้างเย่ือพงัผืดมา
หุ้มรอบโมเลกุลของสารซิลิโคน เช่น ซิลิโคนแท่งใช้เสริมจมูก ใช้ท าข้อเทียม หรือว่าซิลิโคนแผ่นใช้หุ้ ม
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เคร่ืองหวัใจ หรือวา่ซิลิโคนเหลว ซึง่จะต้องบรรจใุนถงุซิลิโคนอีกทีหนึ่งก่อนใส่เข้าไปในร่างกาย มิฉะนัน้
จะท าให้เกิดการอกัเสบได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 39 USB Drive ท่ีวสัดทุ าจากยาง 
ท่ีมา: วิชิต การพนัทา, “การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้าอิสระ)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั, 2557. 

 
พลาสติก  หรือท่ีเรียกว่าเรซิ่นสังเคราะห์  สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ 

Thermosetting  resins และ Thermoplastic resins โดยเรซิ่นประเภท Thermoset ได้แก่ Phenol 
และ Melamine เป็นเรซิ่นท่ีทนตอ่ความร้อนและไม่สามารถกลบัมานิ่มได้อีกเม่ือถกูความร้อนในทาง
ตรงกนัข้าม เรซิ่นประเภท Thermoplastic ซึ่งได้แก่ P.V.C. , Polyethylene (PE) , Polystyrene 
(PS)และ Polypropylene(PP) สามารถกลบัมานิ่มได้อีกเม่ือโดนความร้อน ในประเทศทางฝ่ังยโุรป
และอเมริกา พีวีซี บางครัง้ถูกเรียกว่า “ไวนิล” ไวนิล มักน าไปใช้กับงานพลาสติกท่ีต้องการความ
ยืดหยุน่สงู เชน่ การท าพืน้และหนงัเทียม 

พีวีซี (P.V.C.) เป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง มีช่ือเต็มคือ โพลิไวนีล คลอไรด์ (Polyvinyl 
Chloride) เป็น Thermoplastic ท่ีประกอบด้วย คลอรีน 57% ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกลืออุตสาหกรรม
และอีก 43% มาจากคาร์บอนซึ่งสกดัมาจากน า้มนัและก๊าซ พีวีซีมีคณุสมบตัิทนไฟและดบัไฟได้จาก
คุณสมบัติของสารประกอบคลอรีน ท าให้สามารถเป่าด้วยลมร้อนเพ่ือให้ติดกันได้ ทนต่อกรด
แอลกอฮอล์และพวกอลัคาไล ซึ่งพีวีซีมีทัง้ประเภทแข็งและประเภทอ่อน มาใช้ท าฉนวนหุ้มสายไฟ 
เสือ้กนัฝน กระเบือ้งยาง เบาะเก้าอี ้แตพี่วีซีก็มีข้อเสีย คือ ไมท่นตอ่ความร้อนและแสงแดด   
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ภาพท่ี 40 USB Drive ท่ีวสัดทุ าจากพลาสตกิ 
ท่ีมา: วิชิต การพนัทา, “การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้าอิสระ)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั, 2557. 

 
ไม้ เป็นวัสดุแข็งท่ีท าจากแก่นล าต้นของต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น โดยนิยามของไม้

หมายถึงเนือ้เย่ือไซเล็มชัน้ท่ีสอง (Xylem) ของต้นไม้ แต่ในความเข้าใจ ไม้อาจหมายรวมไปถึงวสัดุ
ใดๆท่ีมีส่วนส่วนประกอบท ามาจากไม้ด้วย ไม้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ประโยชน์อย่าง
หนึง่ก็คือ ใช้เป็นเชือ้เพลิง เชน่ ถ่านหรือฟืน บางครัง้ก็ใช้ในงานศลิปะท าเฟอร์นิเจอร์ ท าอาวธุหรือเป็น
วสัดกุ่อสร้าง นอกจากนีไ้ม้ยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัในการก่อสร้าง ตัง้แตม่นษุย์เร่ิมสามารถสร้าง
บ้านท่ีอยู่อาศยั หรือเรือ โดยเรือแทบทุกล าในช่วงทศวรรษท่ี 80 ต่างท ามาจากไม้แทบทัง้สิน้ ซึ่งใน
ปัจจบุนับ้านหรือเรือท่ีท ามาจากไม้เร่ิมมีจ านวนลดลง โดยปัจจบุนัมีการน าวสัดอ่ืุนมาใช้ในการสร้าง
แทน แตว่า่ไม้ยงัมีสว่นส าคญัในด้านการเสริมโครงสร้างหรือเป็นวสัดเุสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
สร้างหลงัคาและของประดบันอกบ้าน ไม้ท่ีใช้ในงานก่อสร้างรู้จกักนัในช่ือ ไม้แปรรูป  นอกจากนีไ้ม้ยงั
ใช้ประโยชน์ในการท าอปุกรณ์อ่ืนๆนอกจากก่อสร้าง เชน่ ใช้ท าตะเกียบ เคร่ืองดนตรี หรือเฟอร์นิเจอร์ 

การจ าแนกชนิดไม้ ในวงการไม้ต่างประเทศ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ไม้เนือ้แข็ง หรือ 
Hard Wood และ ไม้เนือ้อ่อน Soft  Wood โดยไม้ท่ีมีใบกว้าง จะเรียกว่าเป็นไม้เนือ้แข็งในขณะท่ีไม้
ท่ีมาจากพืชตระกลูสนจะเรียกว่า ไม้เนือ้อ่อน ซึ่งในความเป็นจริง ไม้ในกลุ่มหลงันีก็้มีความแข็งแรงท่ี
สามารถเข้ากลุ่มแรกได้ ส าหรับในประเทศไทยได้มีการแยกประเภทให้ละเอียดยิ่งขึน้ตามลกัษณะ
ความแข็งแรงของไม้ดงันี ้

1. ไม้เนือ้อ่อน เป็นไม้ท่ีมีปีกวงกว้าง เน่ืองจากเป็นไม้โตเร็ว ล าต้นใหญ่ เนือ้คอ่นข้าง
เหนียว แตท่ างานได้ง่าย เนือ้ไม้มีสีจางหรือคอ่นข้างซีด อาทิ ไม้กระบาก ไม้ยาง ไม้ฉ าฉา ไม้เหียง ไม้
โมก ไม้กระท้อน ไม้ยมหอม ไม้จ าปาป่า ไม้สนต่างประเทศ เหมาะกับการใช้งานในร่มหรืองาน
ชัว่คราว งานตกแตง่และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
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2. ไม้เนือ้แข็ง เป็นไม้ท่ีมีวงปีกมากกวา่ไม้เนือ้อ่อน เพราะมีการเจริญเติบโตช้ากว่า คือ
ต้องมีอายหุลายสิบปี จงึจะน ามาใช้งานได้ ลกัษณะทัว่ไปของไม้จะมีเนือ้มนั ลายละเอียด เนือ้แน่น สี
เข้ม (แดงถึงด า) มีน า้หนกัมาก แข็งแรงทนทาน เช่น ไม้สกั ไม้ตะแบก ไมประดู่ ไม้มะเกลือ เป็นต้น 
เหมาะส าหรับงาน เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างบ้านและเคร่ืองมือ 

3. ไม้เนือ้แกร่ง เป็นไม่ท่ีมีการเจริญเติบโตช้ามาก จึงท าให้ วงประจ าปีถ่ีมากกว่าไม้
สองชนิดแรก คือต้องมีอายุไม่น้อยกว่า  60-70 ปีขึน้ไปจึงจะน ามาใช้งานได้ เนือ้ไม้มีสีเข้มคอ่นข้าง
แดง น า้หนักไม่มาก แต่แข็งกว่าไม้เนือ้แข็ง ไม้ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่มักจะเป็นไม้ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างหรือเป็นโครงสร้าง อาทิ คาน ตง เสา ได้แก่ ไม้แดง ไม้ชิงชนั ไม้ตะเคียน ไม้มะคา่โมง ไม้พยงุ 
ไม้เตง็  

ไม้ประเภทต่างๆ ที่น ามาใช้ในการผลิต USB Drive  
3.1 ไม้ยาง เป็นไม้เสีย้นใหญ่หยาบและออ่น เหมาะแก่การใช้ในร่ม เน่ืองจากมียาง

มากแห้งตวัช้าและยืดหดตวัสงู เม่ือหดตวัยางจะปะทอุอกมาจากเนือ้ไม้ เม่ือตอกตะป ูเนือ้ไม้จะแตก
ได้ง่าย เล่ือยซอยง่าย เนือ้ไม้สีแดงเข้มจะแข็งแรงกวา่ไม้สีออ่น 

3.2 ไม้ไผ่ เป็นไม้พุม่หลายชนิดและหลายสกลุใน วงศ์หญ้า ไม้ไผ่มีคณุสมบตัิพิเศษ
ทัง้ด้านความแข็งแรงและยืดหยุ่นท่ีเหนือกว่าวสัดสุงัเคราะห์หลายชนิด ดงันัน้จึงได้รับความนิยมใน
การท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หลายประเภท ใช้ชะลอน า้ท่ีเข้าป่าชายเลน นัง่ร้านก่อสร้าง และบนัไดเป็น
ต้น  

3.3 ไม้สนแดง (Redwood) เป็นต้นไม้ท่ีมีใบเขียวตลอดปี มีอายยืุนยาวถึง 2,000
ปี นอกจากนีย้งัเป็นต้นไม้ท่ีสงูท่ีสดุในโลกอีกด้วย เปลือกไม้มีสีน า้ตาลแดง ท่ีหนา จึงเป็นท่ีมาของช่ือ 
Redwood ส าหรับพืน้ท่ีป่าท่ีต้น Redwood ชอบขึน้ คือ ในท่ีสูงตัง้แต่ 30-70 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล เช่น ตามเนินเขาท่ีมีฝนตกชกุ การมีใบท่ีอดุมด้วยสารประกอบ tannin และใบมกัแตก
ตรงต าแหน่งท่ีสูงจากพืน้ดินมาก จึงท าให้ต้น Redwood ไม่มีแมลงหรือไฟป่ารบกวน คณุสมบตัิท่ีดี
ของไม้สนแดง คือ ลายไม้มีความสวยงาม เน่ืองจากมีวงปีท่ีเรียงกันชิดแน่น ท าให้เห็นลายเส้นไม้ 
หากต้องการตกแตง่ด้วยโทนสีเข้มก็สามารถใช้ผลิตภณัฑ์สีเปล่ียนเป็นสีโทนเข้มได้ง่ายต้น  

3.4 ไม้วอลนัท (Walnut) เป็นไม้ท่ีมีน า้หนกัมาก มีความแข็งแรงทนทาน เนือ้ไม้
เหนียว สามารถต้านทานตอ่แรงกระแทกได้เป็นอย่างดี การเรียงตวัของเสีย้นไม้แปรผนัจากเนือ้เรียบ
จนมีลวดลายสวยงาม แก่นไม่ถือเป็นเนือ้ไม้ท่ีแข็งแรงทนทานท่ีสดุ สามารถน ามาตกแต่งได้ง่ายด้วย
อุปกรณ์ช่างไม้ และเคร่ืองจักร การทาสรย้อมไม้ก็เป็นไปด้วยการชักไม้ ติดกาวง่าย หรือท าการ
ตกแต่งเป็นไม้แปรรูป ไม้แผ่น ไม้ประต ูตู้  ไม้ตดัแต่ง และไม้พืน้ท่ีโชว์ลวดลาย และสีอนัโดดเด่นได้
อยา่งมีเอกลกัษณ์ต้น  
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3.5 ไม้สัก(Teak) ลกัษณะเนือ้ไม้สีเหลืองทอง เม่ือมีอายนุานจะเป็นสีน า้ตาล หรือ
น า้ตาลแก่ มีกลิ่นเหมือนหนงัฟอกเก่า และมีน า้มนัในตวั มกัมีเส้นสีแก่แทรกเสีย้นตรงเนือ้หยาบและ
ไม่สม ่าเสมอ มีความแข็งแรงพอประมาณ แต่แข็งแรงทนทานท่ีสุด ปลวก และมอดไม่สามารถท า
อนัตรายได้เน่ืองจากมีสาร O-cresyl methyl ether ซึ่งสารชนิดนีมี้คณุสมบตัิเม่ือทาหรืออาบไม้แล้ว 
จะท าให้ไม้มีความคงทนตอ่ปลวก แมลง เห็ดราได้ นอกจากนีไ้ม้สกัยงัมีความทนทานตามธรรมชาต ิ
โดยมีอายกุารใช้งานเกินกว่า 10 ปี เม่ือน าไม้สกัไปเล่ือย ไสกบ ตกแตง่ แกะสลกัและชกัเงาจะท าได้
ง่าย เป็นไม้ท่ีผึง่ให้แห้งได้ง่าย และอยู่ตวัดี น า้หนกัโดยประมาณ 640 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร ทัง้นี ้
ไม้สกัเป็นท่ีนิยมในการน ามาท าเป็นเคร่ืองเรือน ท าบานประตหูน้าตา่ง ท าเรือ และแกะสลกัตา่งๆ  

 

 
 

ภาพท่ี 41 USB Drive ท่ีวสัดทุ าจากไม้ 
ท่ีมา: วิชิต การพนัทา, “การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้าอิสระ)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั, 2557. 

  
โลหะ เป็นวสัดท่ีุมีคณุสมบตัิเฉพาะตวั คือ มีผิวเรียบเป็นมนัวาว มีความเหนียว อ่อนและ

ยืดหยุน่ได้ดี โลหะท่ีถกูน ามาใช้ในการผลิต USB Drive มี 2 ชนิด คือ 
1. อลูมิเนียม เป็นโลหะท่ีส าคญั ได้รับการใช้งานมากท่ีสดุ ในกลุ่มโลหะท่ีมีน า้หนกั

เบา (Light Metals)  ทัง้นีเ้พราะอลมูิเนียมมีคณุสมบตัิ ท่ีดีเดน่หลายประการ อาทิ มีความหนาแน่น
น้อย น า้หนักเบา และมีก าลังวัสดุต่อน า้หนักสูง จึงนิยมใช้ท าเคร่ืองใช้ไม้สอย ตลอดจนชิน้ส่วน
บางอยา่ง ในเคร่ืองบนิ จรวด ขีปนาวธุ และอปุกรณ์ในรถยนต์ เพ่ือลดน า้หนกัของรถให้น้อยลง จะได้
ประหยดัเชือ้เพลิง ตลอดจนชิน้ส่วนอากาศยาน นอกจากนีอ้ลมูิเนียมมีความเหนียวมาก สามารถขึน้
รูปด้วยกรรมวิธีต่างๆได้ง่าย และรุนแรง โดยไม่เส่ียงต่อการแตกหกั เป็นโลหะท่ีไม่มีพิษต่อร่างกาย
และไมมี่คา่การน าความร้อนสงู จงึใช้ท าภาชนะหงุต้มอาหาร และห่อรองรับอาหาร รวมถึงยงัมีความ
ทนทานตอ่การเกิดเป็นสนิม และการผกุร่อน ในบรรยากาศท่ีใช้งานโดยทัว่ไปได้ดีมาก แตไ่ม่ทนทาน 
ตอ่การกกัร่อนของกรดแก่ และดา่งทัว่ไป  
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2. สแตนเลส หรือตามศพัท์บญัญตัเิรียกวา่ เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นเหล็กท่ีมีปริมาณ
คาร์บอนต ่า (น้อยกว่า 2%) ของน า้หนกั มีส่วนผสมของโครเมียม อย่างน้อย 10.5% ก าเนิดขึน้ในปี 
พ.ศ. 1903 เม่ือนกัวิทยาศาสตร์พบว่า การเติมนิเกล โมบิดินมั ไททาเนียม ไนโอเนียม หรือโลหะอ่ืน
แตกต่างกันไปตามชนิดของคณุสมบตัิเชิงกล และการใช้ลงในเหล็กกล้าธรรมดา ท าให้เหล็กกล้ามี
ความต้านทานการเกิดสนิมได้ ทนตอ่การกดักร่อนและมีความเงางาม  

 

 
 

ภาพท่ี 42 USB Drive ท่ีวสัดทุ าจากโลหะ 
ท่ีมา: วิชิต การพนัทา, “การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้าอิสระ)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั, 2557. 

5. หนัง แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
1. หนังสัตว์แท้ หมายถึง หนงัท่ีได้จากสตัว์ตา่งๆ เช่น หนงัววั หนงัแกะ หนงัจระเข้ 

การน าหนงัมาใช้ประโยชน์นัน้แบง่ออกเป็น 2 พวก ได้แก่ หนงัดิบ คือ หนงัสตัว์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์
โดยตรง เช่น ท ากลอง ท าหนงัตะลงุ และอีกพวกหนึ่ง คือ หนงัฟอก เป็นหนงัดิบท่ีผ่านการฟอกแบบ
ต่างๆ เพ่ือไม่ให้หนังเน่าเป่ือย อ่อนนุ่ม เรียบ สม ่าเสมอ สีสวยงาม และความหนาตามต้องการ 
กรรมวิธีการฟอกหนงัจะไมเ่หมือนกนั แล้วแตล่ะชนิดของหนงัสตัว์ ซึง่ได้แก่ 

- หนงัสตัว์ท่ีมีลวดลายสวยงาม เชน่ หนงัจระเข้ ง ูเสือ ม้าลาย 
- หนงัสตัว์ทัว่ๆไป เชน่ หนงัววั สีผิวไมส่วยงามจงึต้องน ามาตกแตง่และย้อมสี 

2. หนังเทียม หมายถึง สารสงัเคราะห์ท่ีถกูน ามาท าให้มีลกัษณะคล้ายหนงัแท้ ซึ่ง
แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ หนงัเทียมประเภทเลียนแบบหนงัแท้ หมายถึง หนงัเทียมท่ีผลิตขึน้เพ่ือใช้ใน
ลกัษณะงานเช่นเดียวกับหนงัแท้ ซึ่งส่วนมากจะพบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า เข็มขดั ซึ่งถ้า
หากเป็นหนังแท้จะมีราคาท่ีสูงมากจึงจ าเป็นต้องใช้หนงัเทียมเพ่ือให้มีราคาถูกลง อีกชนิดหนึ่งคือ 
หนงัเทียมประเภทประเภททดแทนหนงัแท้ หมายถึง หนงัเทียมท่ีผลิตขึน้เพ่ือใช้กับงานท่ีหากใช้หนงั
แท้จะสิน้เปลืองมาก หรือปริมาณหนงัแท้ไม่เพียงพอกบัความต้องการของท้องตลาด แตห่นงัเทียมมี
ข้อเสียบางประการคือ ฉีกขาดง่าย การยืดหยุน่ไมดี่เทา่กบัหนงัแท้  
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ภาพท่ี 43 USB Drive ท่ีวสัดทุ าจากหนงั 
ท่ีมา: วิชิต การพนัทา, “การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้าอิสระ)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั, 2557. 
 

ศึกษาข้อมูลทางด้านเคร่ืองประดับ 

11.วัฒนธรรมเคร่ืองประดับของไทยทรงด า 
ชาวไทยทรงด ามีการสวมใสเ่คร่ืองประดบัตา่งๆ เพ่ือความสวยงาม และใสเ่พ่ือประกอบ

พิธีกรรมและงานร่ืนเริงตามประเพณี เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด ายงัเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงชว่ง
อายแุละสถานภาพทางสงัคมด้วย ซึง่มกัเป็นเคร่ืองประดบัเงินไมน่ิยมอญัมณีมากนกั พบได้น้อย
เน่ืองจากพืน้ฐานชีวิตของชาวไทยทรงด า มีลกัษณะนิสยัท่ีเรียบง่ายไมฟุ่่ มเฟือย 

วัสดุ  เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า  ส่วนมากมกัใช้เงินเป็นวสัด ุแตก็่มีใช้ทองและนาค
ด้วย   แตก็่มีไมม่ากและเป็นท่ีนิยมเทา่กบัเงิน 

การผลิต การผลิตเคร่ืองประดบัไทยทรงด านัน้ เป็นการผลิตโดยชา่ง และกรรมวิธีแบบงาน
ฝีมือพืน้บ้าน  ซึง่ปัจจบุนันีไ้มส่ามารถมีช่างผู้ผลิตตามแบบดัง้เดมิได้แล้วหรือไมก็่หายากมาก 

ลวดลาย  ลวดลายของเคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า เป็นลวดลายท่ีเก่ียวกบัธรรมชาต ิ
เชน่ พฤกษา นก ป่า เขา ดอกไม้ เชน่ ดอกผกับุ้ง ดอกพิกลุ ดอกบวั เป็นต้น  เน่ืองจากชาวไทยทรงด า
มีวิธีชีวิตท่ีเรียบง่ายและใกล้ชิดกบัธรรมชาตมิาก จงึหยิบยก ลวดลายท่ีพบในธรรมชาต ิ มาแกะสลกั
ไว้บนเคร่ืองประดบั 

สี  สีสนัของเคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า จะเป็นสีของเนือ้วสัด ุไมน่ิยมแตง่เตมิสีสนับน
เคร่ืองประดบัท่ีพบมาคือสีด า เน่ืองจากเป็นสีของการลงคลัง่ เพราะไทยทรงด านิยมสีด าท่ีเป็นสี
เอกลกัษณ์ 
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เคร่ืองประดับของหญิงไทยทรงด า 
จับป้ิง เดก็หญิงจะผกูจบัปิง้เป็นรูปส่ีเหล่ียมปลายแหลม ใช้ปิดอวยัวะเพศ หรือใช้

กะลามะพร้าวเป็นรูปหวัใจ 

 
 

ภาพท่ี 44 จบัปิง้ เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 
 

ปลอกคอเงนิ เดก็หญิงจะใช้ปลอกคอเงินกลม มีตะขอเก่ียวด้านหลงั ใช้จนอาย ุ13 ปี  จึง
ถอดเม่ือเร่ิมเป็นสาว 

 
 

ภาพท่ี 45 ปลอกคอเงิน เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 
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ต่างหู หญิงจะเจาะรูห ูผกูเชือกด าท่ีรูห ูหรือใสไ่ส้กระเทียม ใสตุ่้มหหูว่งเล็กๆ ตา่งห ูท่ีนิยมใช้
เป็นก้านยาวงลงมา มี 3 แบบ ดงันี ้ 

- แบบสาว เรียกสากกะเบือหยดน า้ (คนไทยเรียกหยดน า้) รูปร่างคล้ายไม้ตีพริก 
ห้อยตุ้งติง้ 

- แบบสาวใหญ่ คล้ายดอกพิกลุ แตก้่านยาว 
- แบบผู้สงูอาย ุบอ่งหเูป็นลกัษณะกลม ใหญ่ เส้นผ่านศนูย์กลาง 5 ซม.    ตรงใส่
รูหจูะใหญ่ 1 ซม. บอ่งหเูป็นสญัลกัษณ์ประจ าตวัผู้สงูอาย ุ

 

ภาพท่ี 46 ตา่งห ูเคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 

 
สร้อยพานหลา เป็นหว่งเข้าตระกดุทอง สลบัลกูปัดสีด า ใช้คล้องสายสะพายไหลข่วา ใช้

กบัหญิงสงูอาย ุสายสังวาลหรือสร้อยพานเหลา ชาวไทยทรงด านิยมคล้องออกงานร่ืนเริง 

 
ภาพท่ี 47 สายสงัวาลหรือพานหลา เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 
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ป่ินปักผม เป็นป่ินปักผมไทด า หรือชาวไทด าเรียกวา่ “ไม้ขดัเกล้า” 
 

 
 

ภาพท่ี 48 ป่ินปักผม เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 

 

สร้อยคอ หญิงชาวไทยทรงด าจะใสส่ร้อยคอท่ีท าจากเงิน โดยรูปแบบสร้อยเป็นแบบมีตุ้ม
เงินและมีการใช้กระดมุเงินมาประดบัด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 49 สร้อยคอ เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 

 
แหวน แหวนของชาวไทยทรงด า จะท าด้วยเส้นเงินเนือ้ดี ซึง่จะออ่นมากๆท าให้บดิเบีย้ว

และไมเ่ป็นทรงได้ง่าย ลกัษณะคล้ายลวดสปริง 
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เข็มขัด เข็มขดัของชาวไทยทรงด า เรียกวา่ เข็มขดัทบึไทยด า หรือ สายฮ้าง ช่างเงิน
ปัจจบุนัไมมี่ผู้ใดท าได้แล้ว เพราะเป็นการสานด้วยเส้นเงินแท้เส้นเล็กมากๆ จงึละเอียดเหลือเกิน ชาย
และหญิงไทด าโบราณนิยมใช้เข็มขดัทบึคาดเอว ความยาวสมารถปรับได้ 5 ถึง 8 ระดบั เข็มขดัอีก
ชนิดหนึง่คือ แบบขัน้บนัได เป็นท่ีนิยมกนัมาก สามารถปรับได้หลายระดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 50 เข็มขดัเงิน เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 

 
สายคาดเอว สายคาดเอวเป็นเข็มขดัอีกประเภทหนึง่ของหญิงไทยทรงด า ท่ีไม่คาดเข็มขดั 

เรียกเข็มขดัประเภทนีว้า่ สายดิง่ หรือสายทิ่ง สว่นมากหญิงไทยทรงด าจะสวมติดตวัจนกระทัง่
เสียชีวิต 

 
 
 ภาพท่ี 51 สายาดเอว เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 
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กระดุมไทยทรงด า ใช้ส าหรับติดเสือ้ก้อม รูปทรงหวัแหลม มีลวดลาย ท าจากเงินแท้หุ้ม
คร่ัง ปัจจบุนัเทา่ท่ีทราบไมมี่ชา่งคนไหนสามารถท าได้เหมือนเดมิแล้ว มีแตท่ าเลียนแบบแตก็่ไม่
เหมือนของเดมิ 

 
 

ภาพท่ี 52 กระดมุเงิน เคร่ืองประดบัของชาวไทยทรงด า 
ท่ีมา: มณัฑนา สวุรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทย
ทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 

 

12. การออกแบบเคร่ืองประดับในปัจจุบัน 

ความแตกตา่งเคร่ืองประดบัในปัจจุบนัและเคร่ืองประดบัในอดีตจะมีความแตกตา่งท่ีเห็น
ได้ชัดเจนในเร่ืองรูปทรง วัสดุท่ีน ามาใช้ เคร่ืองประดับในอดีตการออกแบบจะมีความหรูหรา
โครงสร้างท่ีซับซ้อน วัสดุท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุท่ีมีราคาแพง มีความประณีตละเอียดอ่อนอย่าง
ชดัเจน สว่นงานเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัเป็นรูปทรงท่ีเรียบง่าย รูปแบบสมัพนัธ์กบัวสัดแุละโครงสร้าง
มีความส าคญัมากกวา่ลวดลายปลีกยอ่ย โดยอาศยัการออกแบบซึง่เป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์คือ  

1. เป็นเคร่ืองช่วยในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกให้ผู้ อ่ืนทราบและเข้าใจ 
โดยการใช้เส้น สี รูปทรง น ามาประกอบกนัเข้าให้เป็นรูปร่าง โดยให้ผู้ อ่ืนมีความ
เข้าใจในสิ่งนัน้ 

2. ชว่ยในการวางรูปแบบและโครงสร้างให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีการใช้สอย 
3. ชว่ยให้ผู้ ท่ีพบเห็นเกิดความรู้สกึคล้อยตามในด้านความงามละคณุคา่ 
4. เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยให้เกิดการค้นคว้าทดลอง ทัง้ในด้านวสัดแุละวิ ธีการใหม่ๆ    

(วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 
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การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจุบนัเน้นเร่ืองความเรียบง่ายของรูปทรง ลักษณะงาน
ออกแบบท่ีเรียบง่ายคืองานออกแบบท่ีไม่มีความซับซ้อน ไม่ต้องใช้ลวดลายมาก เหตุผลท่ีงาน
ออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัเน้นเร่ืองความเรียบง่ายขึน้อยู่กับสาเหตหุลายประการ เป็นต้นวา่  

1. งานออกแบบก าลงัจะกลายเป็นอตุสาหกรรมมากขึน้ ไม่เหมือนแตก่่อนท่ีเป็นงาน
หตัถกรรม ฉะนัน้ เม่ือจ านวนผลิตมากขึน้ก็ยอ่มต้องใช้เคร่ืองจกัรในการผ่อนแรง 

2. การออกแบบให้สมัพนัธ์กลัป์สภาพทางสงัคมท่ีเปล่ียนไป น าเอาวสัดรุาคาถกูมา
ใช้เพิ่ม 

3. รสนิยมในการออกแบบเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัท่ีเปล่ียนไป จากความยุ่งยากมาสู่
ความเรียบง่าย 

4. เสรีภาพทางความคิดสร้างสรรค์มีมากขึน้ และเพ่ือให้สัมพันธ์กันกับการ
เปล่ียนแปลงอนัรวกเร็ว (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2540 : 70) 

งานออกแบบเคร่ืองประดบัไม่ใช่งานศิลปะท่ีต้องการเพียงความคิดความสามารถในการ
ออกแบบเทา่นัน้ แตไ่ด้รวมความคิดทางวิทยาศาสตร์ เหตผุลของความงามท่ีสมัพนัธ์กบัการรับรู้และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ เก่ียวข้องจิตวิทยาการตลาดและจิตวิทยาของสงัคม   การให้
งานเคร่ืองประดบัเป็นงานศิลปะหรืองานช่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึน้อยู่กบัความตัง้ใจของผู้สร้าง และ
ผลส าเร็จของงานท่ีแสดงออกมาเป็นส าคญั ถ้าผู้สร้างหวังผลทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องศึกษาความ
ต้องการทางด้านการตลาด และสร้างงานตามความต้องการของตลาด  ยึดหลกัความชอบและความ
ไมช่อบของกลุม่ชนเป็นหลกั และผลงานจะมีจ านวนมากชิน้เหมือนๆ กนัได้ สว่นงานเคร่ืองประดบัท่ีมี
ลกัษณะเป็นงานศิลปะมกัมีรูปทรงท่ีแปลกใหม่ เน้นความงาม ไม่ค านึงถึงความชอบหรือไม่ชอบของ
ใคร และผลงานจะไม่ซ า้กับของใคร มกัเป็นงานชิน้เดียว เช่นเดียวกับงานประติมากรรม ผู้สร้างจะ
สร้างตามอุดมคติความงามของตนเองเป็นหลกั  ใส่ความคิดความพอใจแปลกใหม่ไม่หวังผลด้าน
การค้าโดยตรง (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

 

13. การเลือกเคร่ืองประดับให้เหมาะสมกับบุคลิก 

 รูปแบบของเคร่ืองประดบัแต่ละชิน้ ท่ีแตกต่างกัน ย่อมท าให้บุคลิกลักษณะของผู้
สวมใสแ่ตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั เคร่ืองประดบับางชิน้ เม่ือประดบัอยูบ่นเรือนร่างของผู้หนึ่งแล้ว ท า
ให้ผู้ นัน้ดูสวยงามยิ่งขึน้ แต่เม่ือไปประดับอยู่กับอีกท่านหนึ่ง กลับดูขัดตาอย่างไรพิกล ทัง้นีด้้วย 
"บคุลิกลกัษณะ" เฉพาะตวัของแตล่ะคน ท่ีก าเนิดเกิดมาแตกตา่งกนั ทัง้รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ 
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บคุลิกลกัษณะท่ีเป็น "ของเดิม" เม่ือมีเคร่ืองประดบัซึ่งเป็น "ของใหม่" มาผนวกเข้าด้วยกัน 
จึงเป็นเร่ืองส าคญัว่าจะท าอย่างไร ให้ทัง้สองสิ่งนี ้"ลงตวั" กนัได้มากท่ีสดุ สามารถขบัความงามของ
แต่ละท่าน ให้โดดเด่นเป็นสง่าได้อย่างน่าปลืม้ใจ กิริยาอาการและท่าทีของแต่ละคน นับว่าเป็น 
"บคุลิก" เฉพาะตวั เป็นเอกลกัษณ์ท่ีท าให้โดดเดน่สะดุดตา  

1. ผู้หญิงท่ีมีบุคลิกเคร่งขรึม 
การเลือกเคร่ืองประดบัส าหรับผู้หญิงท่ีมีบคุลิกนี ้เป็นคนเคร่งขรึมนัน้ รูปแบบการแตง่กาย

ทัง้เสือ้ผ้าและสีสัน ก็จะเป็นแบบเรียบ ๆ เก๋ ๆ พอประมาณอยู่แล้ว ดงันัน้ รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ี
เหมาะสมกบัเคร่ืองตกแตง่กายอ่ืน ๆ โดยรวมและกิริยาท่าทางด้วยนัน้ จึงควรเป็นแบบเรียบ ๆ โก้เก๋ 
ไม่มีรายละเอียดมากนกั โดยยึดรูปแบบของใบหน้า ห ูล าคอ แขน มือ นิว้ และความอ้วน ความผอม 
ความสงูหรือเตีย้ หรือรูปร่างโปร่งระหงของแตล่ะท่านเป็นตวัตดัสินส าคญั เพ่ือให้เกิดเคร่ืองประดบัท่ี
เหมาะกบับคุลิกของทา่น  

2. ผู้หญิงท่ีมีบุคลิกร่าเริง 

การเลือกเคร่ืองประดบัส าหรับผู้หญิงท่ีมีบคุลิกนี ้จะไม่ค่อยอยู่นิ่งสกัเท่าไร การแตง่กายก็
มกัเน้นความกระฉับกระเฉงหรือง่าย ๆ หรือเรียบง่ายแต่แฝงความเซ็กซ่ีไว้ไม่น้อย ท่าทีสดช่ืนปราด
เปรียวเช่นนี ้อยู่ใกล้ใครก็ท าให้ผู้นัน้มีความสุขตามไปด้วย รูปแบบของเคร่ืองประดบัจึงควรมีความ
สวยสะดดุตา และดเูก๋อยู่ในตวั เป็นแบบท่ีดไูม่แข็งหรือหนกัแน่นมาก เช่น ถ้าเป็นสร้อยคอสกัเส้นก็
ควรเป็นแบบท่ีพลิว้ไหวได้ เคล่ือนไปมาได้ตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ไม่ควรเป็นแผ่นทึบแน่น
เหมือนกบัจะรัดคอ  

3. ผู้หญิงท่ีมีบุคลิกนุ่มนวล 
การเลือกเคร่ืองประดบัส าหรับผู้หญิงท่ีมีบุคลิกนี ้ ควรเป็นเคร่ืองประดบัชิน้เล็กๆ น่ารัก ไม่

ต้องใหญ่โตมากนัก เพ่ือบ่งบอกถึงความอ่อนหวานนุ่มนวลของคนใส่  โดยเฉพาะเคร่ืองประดบัท่ี
มีอญัมณีเป็นตวัประกอบ ได้แก่ พลอย ไขม่กุ ซึง่ประดบัมากบัสร้อยคอ จี ้เป็นต้น 

4. ผู้หญิงท่ีมีบุคลิกเข้มแข็ง 
การเลือกเคร่ืองประดบัส าหรับผู้หญิงท่ีมีบคุลิกนี ้ ออกห้าวเล็กๆ ดมีูความมัน่ใจแลอบอุ่น 

ควรมีรูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีออกไปทางสมยัใหม่ ซึ่งคอ่นข้างแข็งแตเ่ก๋ เท่นิดๆอยู่ในตวัเอง และ
มกัเป็นเคร่ืองประดบัชิน้ใหญ่พอควร เป็นแบบท่ีผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถหยิบมาใช้สอยได้ อย่างไม่
ล าบากใจ (แหวน) ดเูหมาะสมกลมกลืนทัง้สองเพศ   (การเลือกเคร่ืองประดับให้เหมาะสมกับ
บุคลิก.2557.เข้าถึงเม่ือ 6 มิถนุายน. เข้าถึงได้จาก http://www.paszo.com/jewelry-trick-tip.html 

 

http://www.paszo.com/jewelry-trick-tip.html
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รูปร่างผู้หญิงกับเคร่ืองประดับ 

การเลือกสวมใส่เคร่ืองประดบัให้เหมาะสมกับรูปร่างและช่วยเสริมบุคลิกท่ี ควรมีหลัก
พิจารณาได้ดงันี ้

1. ผู้หญิงท่ีมีรูปร่างผอมสูง เหมือนนางแบบ ควรเลือกสวมใส่เคร่ืองประดบัแบบท่ีมี
ความกว้างและความใหญ่ ถ้าเป็นสร้อยคออาจเป็นแผ่นโค้งตามล าคอ เป็นแผงคล้ายเคร่ืองประดบั
ของชาวอียิปต์โบราณ หรือสร้อยข้อมือก็ควรเป็นแบบแบนกว้าง หรือก าไลวงใหญ่คล้ายปลอกแขน
ปลอกข้อมือ  ไมค่วรเลือกแบบแนวยาวตรงดิง่ เพราะจะท าให้ผู้สวมใสด่ผูอมยิ่งขึน้ไปอีก ดไูมส่มสว่น 

2. ผู้หญิงท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่อ้วน ควรเลือกสวมใส่เคร่ืองประดบัแบบท่ีไม่ใหญ่และ
หนา เพราะจะท าให้ยิ่งดตูวัหนาและใหญ่มากขึน้ ดไูม่สมส่วน เคร่ืองประดบัท่ีเหมาะกบัรูปร่างแบบนี ้
คือชิน้ไมใ่หญ่มากนกั เชน่ สร้อยคอควรมีความยาว จะท าให้ดคูอยาวและตวัยาว และสร้อยข้อมือไม่
ควรรัดแนน่ 

3. ผู้หญิงท่ีมีรูปร่างเล็กผอมบาง ควรเลือกสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีไม่ใหญ่และไม่เล็ก
จนเกินไปสร้อยคอแบบสัน้ (สร้อยแบบ Princess แบบสัน้) หรือถ้าไม่ชอบแบบสัน้ก็ควรเลือกแบบท่ีมี
ความยาวเล็กน้อย (Matinee ท่ีมีความยาวน้อย) แต่ไม่ควรยาวเกินระดบัอก สร้อยคอรูปตวัวาย
เหมาะกบัสาวเอวบางร่างน้อย 

4. ผู้หญิงท่ีมีรูปร่างอ้วนเตีย้  ควรเลือกสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีความยาวต ่ากว่าคอ
เล็กน้อย จะชว่ยให้ดคูอยาว ขนาดไมใ่หญ่และไม่หนา รูปแบบส่ือถึงความเบาสบาย ไม่อึดอดัรัดแน่น
หรือมีน า้หนกัท่ีมาก เพราะจะท าให้ดตูวัอ้วนเตีย้มากวา่เดมิ 

5. ผู้หญิงท่ีมีรูปร่างสมส่วนได้มาตรฐาน รูปร่างมาตรฐานจะใส่รูปทรงและขนาดใด
ก็ได้ แต่ท่ีจะแนะน า คือ ควรเลือกสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีความยาว จะท าให้ดเูพรียวขึน้ แตไ่ม่ควร
เลือกสร้อยท่ีติดคอเพราะจะท าให้ดูตนัมากขึน้   (รูปร่างกับเคร่ืองประดับ. (2557).เข้าถึงเม่ือ 6 
มิถนุายน. เข้าถึงได้จาก http://ladybyrada.blogspot.com/2011/11/blog-post_16.html  

14. หลักการออกแบบเคร่ืองประดับ  

 ความงามของเคร่ืองประดบัเป็นเร่ืองมมุมองของแตล่ะคน อย่างไรก็ตาม มีหลกัการท่ีนกั
ออกแบบเคร่ืองประดบัควรท่องไว้ในใจ มี 3 ประการ 

ประการที่ 1  ความเป็นหน่วยเดียวกัน การออกแบบเคร่ืองประดบัก็เช่นเดียวกบังาน
ออกแบบอ่ืน จะมองแบบแยกสว่นไมไ่ด้ นกัออกแบบต้องค านึงถึงภาพรวมของงานแบบเป็นกลุ่มก้อน 
มองทกุอยา่งสมัพนัธ์กนัหมด  แล้วจึงคอ่ยแยกพิจารณาส่วนย่อย  เช่น จะออกแบบสร้อยคอหนึ่งเส้น
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ต้องรู้ก่อนเลยวา่ จะมีจีป้ระกอบหรือไม ่คือต้องคิดความสมัพนัธ์กนัหมดทัง้ตัวสร้อยและจี ้แล้วพอถึง
ขัน้ลงรายละเอียด ตวัสร้อย แบบ-ลาย-ขนาดก็ต้องไปด้วยกนั หากมีจีก็้ต้องสมัพนัธ์กบัตวัสร้อยคือทกุ
อยา่งต้องสอดรับกนั  เพ่ือแสดงความเป็นหนว่ยเดียวกนั แล้วงานจะมีพลงั 

ประการที่ 2  ความสมดุล ความสมดลุเป็นหลกัการขัน้พืน้ฐานของการออกแบบทกุ
ประเภทอยู่แล้ว แตเ่ม่ือพดูถึงการออกแบบเคร่ืองประดบั ดจูะเป็นข้อแรกท่ีสมัพนัธ์กบัจดุประสงค์ใน
เร่ืองความงาม เพราะความงามของเคร่ืองประดับอยู่ท่ีความพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป เป็น
ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในสว่นของความคิดท่ีด าเนินควบคูไ่ปกบัความรู้สึกทางสมดลุ  ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ 
ความสมดลุในลกัษณะเท่ากนั ตวัอย่างเช่น จะออกแบบตุ้มห ูก็ต้องค านึงถึงความสมดลุท่ีเท่ากนัใน
ภาพรวม เพ่ือเวลามองแล้วจะได้ไม่รู้สึกผิดส่วน ผิดมาตรฐาน ถ้าออกแบบสร้อยคอ ก็อาจน าหลัก
ความสมดลุในลกัษณะท่ีไม่เท่ากนัมาใช้ เพราะความสมดลุในลกัษณะท่ีไม่เท่ากันนี  ้หมายถึงการท่ี
ลกัษณะของแบบท่ีไมเ่ท่ากนั แตด่ใูนด้านความรู้สึกแล้วเกิดความสมดลุในตวั  ซึ่งลกัษณะดงักล่าวนี ้
จะเกิดขึน้ได้ก็ด้วย การใช้องค์ประกอบอ่ืนเข้ามาช่วย เช่น อาจจะสมดลุกนัด้วยผิวของสีอญัมณี หรือ
แสงเงาของวสัดท่ีุใช้ท าเคร่ืองประดบันัน้ๆ 

ประการที่  3  ความสัมพันธ์ทางศิลปะ หมายถึง การวางองค์ประกอบทางการ
ออกแบบอย่างเหมาะสม เพราะเคร่ืองประดบัมีจุดส าคญัท่ีความงามและลกัษณะเด่นเฉพาะอย่าง 
นกัออกแบบจึงต้องออกแบบให้เห็นส่วนดีของงานอย่างชดัเจน เพ่ือสร้างความรู้สึกประทบัใจให้เกิด
แก่ผู้พบเห็น ซึ่งไม่จ าเป็นเสมอไปว่าจะต้องมีจดุเด่นเพียงจดุเดียว อาจมีมากกว่าหนึ่งจดุ เพียงแตว่่า
เม่ือดโูดยรวมแล้ว จดุเดน่ทัง้สองยงัด้อยกวา่จดุแรก คือล าดบัความส าคญัของความเป็นหลกัและรอง 

จงัหวะและระยะหรือความถ่างในตวั   ส าหรับงานเคร่ืองประดบันัน้ จงัหวะในตวัชิน้งาน
เคร่ืองประดบันบัว่ามีความส าคญัไม่น้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเคร่ืองประดบัท่ีมีลวดลายมาก 
ความงามก็จะอยู่ในระยะช่องไฟด้วย และการวางลายอย่างเหมาะสมกับตัวโครงสร้างของ
เคร่ืองประดับนัน้  หรือการออกแบบสร้อยข้อมือแบบมีตุ้ งติง้ห้อยรอบๆ หากนักออกแบบวาง
โครงสร้างของขนาดไมส่มัพนัธ์กนักบัตวัสร้อยและกะระยะความถ่ี ห่าง ผิดพลาด สร้อยข้อมือเส้นนัน้
ก็จะไมมีจดุเดน่ 

ความแตกต่างและความกลมกลืน  เป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบทุกคนต้องได้หยิบมาใช้ โดย
ความกลมกลืนท่ีว่านี ้หมายถึงความกลมกลืนในภาพรวม ถึงแม้โดยส่วนย่อยจะมีความขดักัน ทัง้
จากแบบลวดลาย พืน้ผิว หรือเส้น หากพิจารณาในส่วนรวมทัง้หมดแล้วไม่เกิดความรู้สึกขดัแย้งกนัก็
ถือว่างานเคร่ืองประดบัชิน้นัน้บรรลุถึงองค์ประกอบศิลป์ อย่างไรก็ตามการท่ีนักออกแบบเลือกใช้
ความแตกตา่งในสว่นใหญ่เพ่ือดงึดดูความสนใจ ก็สามารถสร้างความประทบัใจได้เหมือนกนั 
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แม้วา่ลกัษณะเดน่ของงานออกแบบเคร่ืองประดบัจะเน้นความสวยงามเป็นประการแรก 
หากแตเ่ร่ืองหน้าท่ีใช้สอย ความทนทาน ก็เป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบควรค านึงถึงด้วยเช่นกนั การออกแบบ
งานท่ีดีจึงต้องวางโครงสร้างของงานอย่างพอดี เลือกใช้วัสดุให้ตรงกับแบบและลวดลาย รวมถึง
หน้าท่ีใช้สอยและความทนทานของวสัดท่ีุใช้ให้สมัพนัธ์กนัด้วย จึงถือได้ว่าการออกแบบนัน้ประสบ
ความส าเร็จ  (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

 
ส่วนประกอบการออกแบบ 

เส้น (Line) เป็นพืน้ฐานโครงสร้างของทกุสิ่ง เส้นแสดงความรู้สึกได้ด้วยตวัมนัเอง 
เส้นในการออกแบบเคร่ืองประดบั หมายถึง เส้นท่ีมีความยาว ความกว้าง ความหนา ซึ่งมองเห็นได้
ด้วยตา และมีเนือ้ท่ี  

 
คณุสมบตัขิองเส้น 

มิตขิองเส้น เส้นมีมิตเิดียว คือ ความยาว มีลกัษณะตา่งๆ มีทิศทางและขนาด 
ลกัษณะของเส้น ได้แก่ ตรง โค้ง คด คล่ืน ฟันปลา เกล็ดปลา ก้นหอย ชดั พร่า ประ 
ฯลฯ 
ทิศทางของเส้น ได้แก่ แนวราบ แนวดิง่ แนวเฉียง แนวลกึ 
ขนาดของเส้น เส้นไม่มีความกว้าง มีเส้นหนา บาง หรือเส้นใหญ่ เล็ก ความหนา

ของเส้นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกบัความยาว  ถ้าเส้นสัน้แต่มี
ความหนามาก  จะหมดคณุลกัษณะของความเป็นเส้น กลายเป็น
รูปร่างส่ีเหล่ียม 

ความรู้สึกท่ีเกิดจากคุณลักษณะของเส้น 
เส้นตรง    ให้ความรู้สกึ แนน่อน แข็งแรง ตรง เข้ม ไมป่ระนีประนอม หยาบ และเอาชนะ 
เส้นโค้งน้อยหรือเป็นคล่ืนน้อยๆ  ให้ความรู้สึก สบาย เปล่ียนแปลงได้ เล่ือนไหล ตอ่เน่ือง 

มีความกลมกลืนในการเปล่ียนทิศทาง ความเคล่ือนไหวช้า สภุาพ เป็นผู้หญิง นิ่มและอ่ิมเอิบ  ถ้าใช้
เส้นนีม้ากเกินไปจะให้ความรู้สกึกงัวล เร่ือยเฉ่ือยขาดจดุหมาย 

เส้นโค้งแคบ  ให้ความรู้สกึ เปล่ียนทิศทางรวดเร็ว มีพลงัเคล่ือนไหวรุนแรง 
เส้นโค้งของวงกลม  ให้ความรู้สึก การเปล่ียนทิศทางท่ีตายตวั ไม่มีการเปล่ียนแปลง ให้

ความรู้สึกเป็นเร่ืองซ า้ๆ เป็นเส้นโค้งท่ีมีระเบียบท่ีสุด  แต่จืดชืดท่ีสุด ไม่น่าสนใจ เพราะขาดความ
แปรเปล่ียน 
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เส้นโค้งก้นหอย  ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหว คล่ีคลาย และเติบโต  เม่ือมองจากภายใน
ออกมา แต่ถ้ามองจากภายนอกเข้าไปจะให้ความรู้สึกท่ีไม่สิน้สุดของพลงัเคล่ือนไหว เส้นก้นหอยท่ี
พบในธรรมชาตมิกัจะวนทวนเข็มนาฬิกา พบได้ในก้นหอย ในหมอกเพลิง ในอาการท่ีเก่ียวพนัของไม้
เลือ้ย เป็นเส้นโค้งท่ีขยายตวัออกไมมี่จดุจบ 

เส้นฟันปลาหรือเส้นคดที่หักเหโดยกะทันหัน  ให้ความรู้สกึ เปล่ียนทิศทางเร็วมาก ท าให้
ประสาทกระตกุ ให้จงัหวะกระแทก เกร็ง ท าให้นกึถึงพลงัไฟฟ้า ฟ้าผ่า กิจกรรมท่ีขดัแย้ง ความรุนแรง
และสงคราม 
 
ความรู้สึกที่เกิดจากทศิทางของเส้น 

เส้นนอน กลมกลืนกบัแรงดงึดดูของโลก ให้ความรู้สกึพกัผอ่น เงียบ เฉย สงบ ผอ่นคลาย 
เส้นตัง้ ให้ความสมดลุ มัน่คง แข็งแรง พุง่ขึน้ จริงจงั และเงียบขรึม เป็นสญัลกัษณ์ของความ

ถกูต้อง ซ่ือสตัย์ มีความสมบรูณ์ในตวั เป็นผู้ ดี สง่า ทะเยอทะยาน และรุ่งเรือง 
เส้นเฉียง เป็นเส้นท่ีอยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตัง้ ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวไม่สมบูรณ์ ไม่

มัน่คง ต้องการเส้นเฉียงอีกหนึง่มาชว่ยให้มัน่คง สมดลุในรูปของมมุฉาก 
เส้นเฉียงและโค้ง  ให้ความรู้สกึขาดระเบียบ ตามยถากรรม ให้ความรู้สึกพุ่งเข้าหรือพุ่งออก

จากท่ีวา่ง 
การน าเส้นตา่งๆมาใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบั ต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของส่วนรวมทัง้หมด 
และผู้ออกแบบต้องระบใุห้ชดัเจนวา่จะใช้วสัดอุะไร เทคนิคการผลิตชว่ยให้เส้นมีการเคล่ือนไหว 

รูปร่าง รูปทรงและท่ีว่าง (Shape Form and Space) 
รูปร่าง (Shape) คือ งาน 2 มิติ ท่ีมีความกว้างกับความยาว ไม่มีความหนา มีเส้น

เป็นตวัก าหนดขอบเขตของท่ีว่า โดยก าหนดเส้นรอบนอกของรูปร่างท าให้เห็นโครงสร้างของ
ภาพให้ชดัเจนขึน้  

รูปทรง (Form) รูปท่ีมี 3 มิติ ท่ีมีความกว้าง ความยาว และความลึก หรือความ
หนานนู เช่น รูปทรงวงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปทรงสามเหล่ียม เป็นต้น ให้
ความรู้สกึท่ีมีปริมาตร ความหนาแนน่มีมวลสารท่ีเกิดจากการใช้คา่น า้หนกั 

สี (Color) 

การใช้สีในการท าเคร่ืองประดบัจึงต่างจากการใช้สีทางการเขียนภาพ เพราะสีของ
งานเคร่ืองประดับ เป็นสีจากวัสดุซึ่งผสมผสานกันเองตามธรรมชาติ เป็นการตกผลึกท่ียาวนาน 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ออกแบบควรจะเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองของสีไว้บ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ
ตอ่ไป 

ค่าของสี 

สีแท้ (Hue) คือ สีสดใสท่ียงัไม่ผ่านการผสมให้ความเข้มของสีเปล่ียนไป 
เชน่ สีเขียว  สีแดง สีน า้เงิน 

ค่าสีอ่อน (Tint) คือ สีท่ีถกูผสมด้วยสีขาวหรือมีตวัละลายท่ีท าให้สีออ่นลง 

ค่าสีแก่ (Shade) คือ สีท่ีถกูผสมด้วยสีด าและท าให้เข้มหรือแก่ขึน้ 

ค่าสีคล า้ (Tone) คือ สีท่ีผสมด้วยสีเทาให้คา่ของสีคล า้ลง 

การใช้สีให้กลมกลืนหรือตัดกัน 

สีกลมกลืนกัน (Harmony) ได้แก่ การใช้สีท่ีคล้ายๆกัน มารวมกลุ่มไว้
ด้วยกนัให้เหมาะสมกลมกลืนกนั แตก็่ต้องไมใ่ห้รูสกึจืดชืด ไมน่า่สนใจ 

สีตัดกัน (Contrast) ได้แก่ การใช้สีให้รู้สึกตดักนัสดใส การใช้ร่วมกันควร
ค านึงถึงความเหมาะสม กลมกลืนกันท่ีจะไปกนัได้ ไม่รู้สึกตดักนัรุนรงจนดู
นา่เกลียด 
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ความรู้สึกของสี(Psychology of Color)เป็นคณุสมบตัทิางจิตวิทยาท่ีมีตอ่ความรู้สกึภายในจิตใจ
ของมนษุย์ ดงันี ้

   ให้ความรู้สกึ ร่าเริง มีชีวิต 

   ให้ความรู้สกึ ร้อนแรง  สนกุสนาน  กระตุ้นพลงั 

   ให้ความรู้สกึ อนัตราย กล้าหาญ 

   ให้ความรู้สกึ โออ่า่ ภมูิฐาน 

   ให้ความรู้สกึ สขุมุ เยือกเย็น เงียบสงบ มีน า้ใจ มีเกียรต ิหนกัแนน่ 

   ให้ความรู้สกึ ให้ความรู้สกึคล้ายสีน า้เงิน ให้ความรู้สกึสดช่ืน สบายตา 

   ให้ความรู้สกึ บริสทุธ์ิ ไร้เดียงสา จริงใจ ใหม ่

   ให้ความรู้สกึ เศร้า เก่า แก่ มีอาย ุ

   ให้ความรู้สกึ ความตาย เศร้าสลด ลกึลบั นา่กลวั 

   ให้ความรู้สกึ ทรุดโทรม เก่าแก่ หนกัแนน่ เป็นอดีต 

ภาพท่ี 53 ความรู้สกึของสี 

    (สมภพ จงจิตต์โพธา, 2554) 

การสร้างความสมดุล (Balance) 

ความสมดุล หมายถึง การจัดองค์ประกอบให้สัมพันธ์กัน มีน า้หนักหรือมีความสมดุล
กลมกลืนไปด้วยกัน ความสมดุลท าให้เกิดความกลมกลืนสวยงาม ความสมดุลพิจารณาได้ 2 
ลกัษณะ คือ  

1. สมดลุทางซ้ายขวาเท่ากนั คือ เป็นการสมดลุด้วยขนาด หรือรูปร่างท่ีคลายกัน 
หรือใช้สีท่ีมีความกลมกลืนกนั 

2. สมดลุซ้ายขวาไมเ่ทา่กนั  คือ เป็นการสมดลุท่ีแตกตา่งกนัด้านรูปทรง เนือ้สี สี แต่
ดแูล้วรู้สกึกลมกลืนสมดลุกนั 
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ลักษณะของผิว (Texture) 
ลกัษณะผิว หมายถึง ลกัษณะของบริเวณพืน้ผิวของสิ่งตา่งๆ ท่ีเม่ือสมัผสัจบัต้องหรือเม่ือเห็น

แล้วรู้สกึได้วา่หยาบ ละเอียด มนั ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจดุ เป็นก ามะหย่ี ฯลฯ ลกัษณะของผิวมี 2 
ชนิด  

1. ลกัษณะผิวท่ีจบัต้องได้ เชน่ กระดาษทราย ผิวส้ม แก้ว ฯลฯ 
2. ลักษณะของผิวท่ีท าเทียมขึน้ เม่ือมองดูจะรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียด แต่เม่ือ

สมัผสัจบัต้องเข้าจริงกลบัเป็นพืน้ผิวเรียบๆ เช่น วสัดสุงัเคราะห์ท่ีท าผิวเป็นลาย
ไม้ ลายหิน หรือการใช้ลายพูก่นัในงานจิตรกรรมบางชิน้ 

ลกัษณะผิวโดยทัว่ไปถือวา่เป็นทศันธาตท่ีุมิได้เป็นหลกัในการสร้างรูปทรง เพราะตวัมนัเองมี
ข้อจ ากดั ไมมี่ลกัษณะทัว่ไปทัว่ไปสมบรูณ์เหมือนธาตอ่ืุนๆท่ีกลา่วมาแล้ว แตก็่มีศิลปินร่วมสมยัหลาย
คนใช้ลักษณะผิวเป็น    ทัศนธาตุท่ีส าคัญในการสร้างงาน ด้วยการใช้พืน้ผิวของวัสดุต่างๆ มา
ประกอบเป็นรูปทรงท่ีสมบรูณ์ 

 
15. หลักการออกแบบเคร่ืองประดับประเภทต่างๆ 

การออกแบบแหวน  
แหวนเป็นเคร่ืองประดบัท่ีใช้กับส่วนท่ีเป็นนิว้มือ  ฉะนัน้ต้องเป็นการออกแบบท่ีเหมาะสม 

กลมกลืนและค่อนข้างทนทาน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองประดับท่ีต้องสัมผัสและกระทบสิ่งต่างๆ  ได้
โดยง่าย จงึควรออกแบบให้สมัพนัธ์กบัรูปลกัษณะของนิว้ มีโค้งมนเพ่ือลดการกระแทก การออกแบบ
แหวนควรจะต้องค านงึถึงผู้ใช้ ดงันี ้

- ออกแบบส าหรับผู้ชาย ผู้หญิง หรือเดก็ 
- ลกัษณะแหวนใช้สวมใสน่ิว้ใด 
- ส าหรับใช้ในงานอะไร เช่น งานพิ ธีส าคัญ หรือเพ่ือสวมติดนิ ว้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

การพิจารณาเร่ืองประโยชน์เป็นจุดส าคญัท่ีท าให้เลือกวสัดไุด้ถูกต้อง และน าหลกัเกณฑ์
ความงามอนัเป็นพืน้ฐานทางศลิปะมาใช้ในการออกแบบแหวน ลกัษณะการออกแบบจะต้องมีคณุคา่
ทางความงาม มีจุดเด่นประทับใจแก่ผู้พบเห็น และสามารถสวมใส่ได้อย่างสบาย มีความสมัพนัธ์
ระหว่างโครงสร้างทัง้หมด ความเรียบง่ายของรูปทรงจะท าให้ใช้ได้หลายโอกาส ซึ่งแ บบ วัสด ุ
ประโยชน์ และความสวยงามต้องสมัพนัธ์กนัโดยแยกแบบแหวนท่ีเป็นของผู้ชายกบัแหวนของผู้หญิง
ให้มีความแตกตา่งกนั โดยยดึหลกัธรรมชาตขิองผู้ใช้เป็นสิ่งประกอบการออกแบบ เพ่ือให้ได้แบบตาม
จดุหมายท่ีวางไว้ 
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การออกแบบแหวนของผู้ชายจะมีรูปทรงท่ีทึบตนั มีความแข็งแรงดเูรียบง่าย ไม่มีลวดลาย
ซบัซ้อน สวมใสส่บาย และควรใช้ได้ทกุโอกาส ไมค่วรแยกใช้กลางคืนและกลางวนั 

ส่วนการออกแบบแหวนของผู้หญิง จะแยกลกัษณะแหวนท่ีใช้เวลากลางคืนและกลางวนั 
แหวนท่ีใช้กลางคืนมกัจะมีลวดลายท่ีละเอียดใช้วสัดท่ีุมีประกาย ส่วนแหวนท่ีใช้กลางวนัจะมีความ
เรียบง่ายในรูปทรงท่ีโปร่งบาง สวมใสส่บาย มีความสวยงามตามธรรมชาติ 

 

ตารางท่ี 4   การเทียบเบอร์กบัหนว่ยการวดัขนาดแหวน 

เบอร์ (USA) หนว่ยนิว้ หนว่ยมิลลิเมตร UK 
3 1.73 42.8 F 
3 1.78 44.4 G 
4 1.83 46 H 
4 1.84 47.6 I 
5 1.93 49.2 J 
5 1.98 50.8 K 
6 2.03 52.4 L 
6 2.08 54 M 
7 2.13 55.6 N 
7 2.18 57.2 O 
8 2.23 58.7 P 
8 2.28 60.3 Q 
9 2.33 61.9 R 
9 2.37 63.5 S 
10 2.42 65.1 T 

 

ท่ีมา: การเทียบเบอร์กับหน่วยการวัดขนาดแหวน.(2557).เข้าถึงเม่ือ 6 มิถนุายน. เข้าถึงได้จาก 
http://www.weloveshopping.com 

 

http://www/
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การออกแบบสร้อยคอ 
ความเช่ือคือต้นแบบของการสร้างสรรค์ซึ่งแม้แต่เร่ืองของการสวมสร้อยคอ  ก็มีความเช่ือ

กันโดยทั่วไปอยู่ว่าต้องสวมใส่ให้เหนืออก เพ่ือส่ือนัย 3 ประการคือ   เพ่ือความสวยงาม เพ่ือบอก
ความนยับางอยา่ง  เพ่ือการป้องกนัตวั แตใ่นความเป็นจริงนัน้   การออกแบบสร้อยคอให้อยู่เหนืออก
ท าให้สะดวกในการสวมใส ่ไมเ่ป็นอนัตรายในการเกาะเก่ียวเสือ้ผ้า สร้อยคอส่วนใหญ่จะออกแบบให้
เรียบง่าย เพ่ือใช้ได้หลายโอกาส สามารถใช้ร่วมกบัจี ้ดงันัน้การออกแบบสร้อยคอจึงต้องการรูปแบบ
ท่ีมากด้วยประโยชน์ใช้สอย ใช้เส้นอิสระในการออกแบบให้เกิดความสมดลุกบัร่างกาย  ซึ่งเส้นอิสระ
เป็นเส้นท่ีใช้ในการออกแบบได้ดี ส าหรับการออกแบบสร้อยคอ นักออกแบบมักจะค านึงถึง
ความสมัพนัธ์ของสร้อยคอและจีท่ี้ห้อยแขวนลงมา โดยความสวยงามเป็นจดุเน้นอนัดบัแรกและการ
ใช้สอยเป็นอันดับรองลงมา คือค านึงความสะดวกสบายเวลาสวมใส่เป็นส าคัญ ส่วนใหญ่การ
ออกแบบสร้อยคอมกัจะมีลกัษณะเรียบง่าย ใช้ได้กบัจีห้้อยคอหลายรูปแบบ และไมค่วรมีน า้หนกัมาก  

การออกแบบสร้อยคอ ถ้าใช้ในชีวิตประจ าวันควรมีลกัษณะเรียบง่าย แต่ถ้าใช้เพ่ือแขวน
พระหรือเคร่ืองรางของขลัง ควรให้มีความหนาแน่นมั่นคงระหว่างข้อต่อแต่ละข้อต่อ   ไม่ควรมี
ลักษณะหรูหรา การออกแบบสร้อยคอจะให้สัน้หรือยาวขึน้อยู่กับการน าไปใช้เป็นส าคญั ซึ่งการ
น าไปใช้นัน้ต้องให้ไปกนัได้กบัเคร่ืองแตง่กาย 

 
ภาพท่ี 54 ขนาดความยาวของสร้อยคอ 
ท่ีมา: ขนาดของสร้อยคอ (2557). เข้าถึงเม่ือ 6 มิถนุายน. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaibeading.com/article/ ความยาวของสร้อยคอ 

http://www.thaibeading.com/article/%20ความยาวของสร้อยคอ
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ตารางท่ี 5  ความสมัพนัธ์ของความยาวมาตรฐานสร้อยคอและต าแหนง่ของร่างกาย 

ความยาวสร้อยคอ (นิว้) ระดับความยาวกับต าแหน่งของร่าง 
16 ตดิล าคอ 

17 – 18 เหนือไหปลาร้า 
20 ต ่ากว่าไหปลาร้า 
22 เหนือขอบคอเสือ้ 
24 ต ่ากว่าของคอเสือ้ 
30 ใต้ชว่งอก 

 

ท่ีมา: ขนาดความยาวของสร้อย.( 2557), เข้าถึงเม่ือ 6 มิถนุายน. เข้าถึงได้จาก 
http://www.qoolive.com/show_blog/457/us/jollypanda 

 

การวดัขนาดของสร้อยคอผู้หญิงจะวัดตัง้แต่กึ่งกลางของขอเก่ียวด้านหนึ่งจนถึงกึ่งกลาง
ของขอเก่ียวอีกด้านหนึ่งของสร้อยหรือใช้อุปกรณ์วัดความยาว (Beading Board) ซึ่งได้แบ่ง
ประเภทของสร้อยคอ ดงันี ้

1. แบ่งตามโครงสร้าง แบ่งได้เป็นสร้อยคอท่ีมีโครงสร้างแข็งกับสร้อยคอท่ีมี
โครงสร้างอ่อน ซึ่งสร้อยคอแบบท่ีเป็นโครงสร้างอ่อนจะท าให้ดมีูความพลิว้ไหวมากกว่าแบบ
โครงสร้างแข็ง 

2. แบ่งตามส่วนประกอบภายในชิน้งาน แบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบเส้นเด่ียวกับ
แบบหลายเส้นรวมกนั 

3. แบง่ตามสว่นประกอบเสริม แบง่ได้ 2 แบบ คือ แบบมีจีก้บัแบบไมมี่จี ้
4. แบง่ตามขนาดความยาว 
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ตารางท่ี 6   ความยาวของสร้อยคอ 

ช่ือสร้อยคอ ความยาว
(นิว้) 

รายละเอียด 

Collar 12 – 13 ความยาวแบบคอลาร์ เป็นแบบติดล าคอนิยมใช้
ไข่มกุแบบ 3 เส้นขึน้ไปล้อมบริเวณบา่ถึงกลางล าคอ 
สร้อยคอแบบนี  ้เหมาะกับชุดเปิดไหล่หรือคอวี 
สร้อยคอประเภทนีแ้สดงถึงความหรูหรา หรือส าหรับ
ออกงาน มีสไตล์แบบวิกทอเร่ียน 

Choker 14 – 16 ความยาวแบบโชกเกอร์ เป็นความยาวมารตฐานท่ี
นิยมใช้กันทั่วไปเหมาะกับเสือ้ผ้าทุกแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งกายแบบเป็นทางการหรือแบบธรรมดา
ทัว่ไป 

Princess - B ยาว 18 ความยาวแบบพริน้เซ็ตส์ เป็นความยาระดบัคอเสือ้ 
Hint : ความยาวระดบันีเ้หมาะกบัการใสพ่ร้อมจี ้

Matinee – 
C,D,E 

20 – 24 ความยาวแบบเมธานี เป็นความยาวท่ีเหมาะทัง้ชุด
ธรรมดาและชดุท างาน 

Opera F (โอเป
ร่า) 

28 – 34 ความยาวแบบโอเปร่า หรือเรียกว่า ราชินีแห่งความ
ยาว สามารถใส่ทัง้แบบเส้นเด่ียวหรือร้อยซ า้ให้ดู
เหมือนใสห่ลายเส้นได้ 

Rope - G 40 - 45 ความยาวแบบโร้ป เป็นความยาวประมาณ 40 – 45 
นิว้ เน้นความยาวให้ดดัแปลงการใส่แบบเส้นเด่ียว
หือมากกวา่ได้ 

Lariat โดยปกต ิ
48+ 

ความยาวแบบลาเรียท เป็นความยาวท่ี 48 นิว้ขึน้ไป 
เป็นแบบท่ียาวมากไม่จ ากัด นิยมเป็นแบบแฟชั่นใน
ปัจจบุนั 

 

ท่ีมา: ความยาวของสร้อยคอ. (2557). เข้าถึงเม่ือ 6 มิถนุายน. เข้าถึงได้จาก http:// 
www.chintecklong.com/node/412 
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การออกแบบสร้อยข้อมือและก าไลมือ 
สร้อยข้อมือและก าไลมือ มีความหมายใกล้เคียงกนัมากแม้แตด้่านประโยชน์ก็เหมือนกัน  

คือการใช้กบัการตกแตง่ข้อมือเชน่เดียวกนั แตรู่ปร่างเคร่ืองประดบัไม่เหมือนกนั   คือสร้อยข้อมือจะมี
ความอ่อนไหวทัง้ตวั ส่วนก าไลข้อมือจะมีลกัษณะแข็งไม่ทิง้ตวัเวลาใส่จะสวมเข้าไป อาจมีทัง้ท่ีเปิด
ปิดซึง่เป็นตะขอและไมมี่ตะขอ 

การออกแบบก าไลมักจะเป็นแบบเรียบ มีความสวยงามเฉพาะตัว มีความสมดุลของ
ลวดลายตา่งๆ มกัจะเน้นความสวยงามด้านหน้าให้เดน่ชดักวา่สว่นอ่ืน  (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

ตารางท่ี 7 ขนาดของแหวน 

 

ท่ีมา: ขนาดของแหวน.(2557). เข้าถึงเม่ือ 6 มิถนุายน. เข้าถึงได้จาก 
http://www.peyotebj.com/articles/41976554/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0
%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8
%94%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%
E0%B8%A7%E0%B8%99.html 

http://www.peyotebj.com/articles/41976554/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99.html
http://www.peyotebj.com/articles/41976554/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99.html
http://www.peyotebj.com/articles/41976554/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99.html
http://www.peyotebj.com/articles/41976554/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99.html
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16. การออกแบบเคร่ืองประดับในปัจจุบันและลักษณะเคร่ืองประดับที่ดี 

- พืน้ฐานความงามทางศลิปะการออกแบบ 
- ความเรียบง่ายของรูปทรงและมีความสมบูรณ์ในตัวเองซึ่งสามารถ

ดดัแปลงเพื่อการน าไปใช้ได้ในหลายโอกาส 
- เทคนิคการผลิตท่ีไมซ่ า้ของเดมิ และรักษาคณุสมบตัขิองวสัดท่ีุน ามาใช้ 
- มีอายกุารใช้งานยาวนาน (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545 : 133) 

 

17.ประเภทของเคร่ืองประดับในโอกาสต่างๆ 

การเลือกเคร่ืองประดับส าหรับบุคคลแต่ละสังคมนัน้ แม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ี
แตกต่างกันตามลักษณะทางสังคม  เชือ้ชาติ และความคิดความเช่ือแล้ว เพศและวัยก็เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญั จะสงัเกตเห็นได้จากบคุคลในวยัใกล้เคียงกนัก็จะเลือกเคร่ืองประดบัท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันทัง้ในรูปแบบ   วัสดุ  ลักษณะการน าไปใช้ ยิ่งต่างเพศกันการเลือกเคร่ืองประดบัยิ่ง
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะลกัษณะทางสรีระโครงสร้างของร่างกาย อย่างไรก็
ตามปัจจยัท่ีไม่อาจมองข้ามไปส าหรับการเลือกประเภทของเคร่ืองประดบัอีกประการก็คือ เร่ืองของ
เวลาและโอกาสในการสวมใส ่

เคร่ืองประดับที่ใช้ในเวลากลางวัน  โดยทัว่ไป การเลือกเคร่ืองประดบัส าหรับเวลา
กลางวนั มกันิยมแบบท่ีเรียบง่าย ดเูก๋ไก๋ มีดีไซน์มากกวา่แบบท่ีมีลวดลายแพรวพราว เพราะช่วงเวลา
กลางวนัเป็นเวลาของการท างานตดิตอ่ธุระ เสือ้ผ้าเคร่ืองประดบัจงึควรมีความสภุาพเข้ากบักาลเทศะ  
ซึ่งมีความสุภาพท่ีว่านีก็้มิได้มีหลักการพิจารณาท่ีตายตวั ขอเพียงดูแล้วให้เข้ากับโอกาสก็ถือเป็น
ใช้ได้ ทัง้นีอ้าจดคูวามเหมาะสมในเร่ืองของบคุลิกลกัษณะทางกายภาพของบคุคล รูปแบบและวสัดุ
ของเคร่ืองประดบัประกอบกนัด้วยก็ได้ 

เคร่ืองประดับที่ใช้ในเวลากลางคืน การเลือกใช้เคร่ืองประดบัในเวลากลางวันและ
กลางคืน มีข้อแตกตา่งกนัคือ เคร่ืองประดบัท่ีใช้ในเวลากลางคืนควรท าจากวสัดท่ีุมีแสงแวววาว เม่ือ
กระทบแสงไฟแล้วเกิดประกายวบูวาบ โดยแบบของเสือ้ผ้าก็ไมค่วรรุงรังหรือมีปกหรือระบายมากมาย 
เพราะจะไปลดความเด่นของเคร่ืองประดบั ส าหรับสีของเคร่ืองแตง่กายท่ีประกอบเคร่ืองประดบัใน
เวลากลางคืนก็ควรเป็นสีทึบ หรือสีท่ีอยู่ในวรรณะเย็น เช่น สีด า สีน า้เงิน สีเขียวหัวเป็ด สีม่วงเข้ม 
เป็นต้น (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

 
 



81 
 

18. หลักการเลือกใช้วัสดุมาใช้ท าเคร่ืองประดับ 
วัสดุ การเลือกวสัดมุาใช้เป็นเคร่ืองประดบั ถ้าคิดทางด้านประโยชน์ใช้สอยแล้วมีความ

จ าเป็นต่อชีวิตน้อยมาก แต่มีประโยชน์ทางด้านความสวยงามและความสุขทางใจให้แก่ผู้ ท่ีเป็น
เจ้าของ ดงันัน้ วสัดท่ีุน ามาใช้สว่นใหญ่จึงเป็นของท่ีมีความสวยงาม มีราคา ไม่เปล่ียนสภาพง่าย เช่น 
หินท่ีมีอายกุารตกผลกึนาน ได้แก่ เพชร บษุราคมั โกเมน ทบัทิม มรกต พลอยสีตา่งๆ เป็นต้น 

นอกจากอญัมณีดงักลา่วแล้ว เคร่ืองประดบัท่ีท าจากโลหะซึ่งมีราคาแพง เช่น ทองค า นาก 
เงิน ก็เป็นท่ีนิยมกันมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แตอ่ดีต มาจนถึงปัจจุบนั เม่ือมนุษย์สามารถท าทองค าขาว 
อนัเป็นโลหะผสมทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความงดงาม ก็ได้รับความนิยมจนท าให้ราคาเกือบเท่า
โลหะธรรมชาต ิเชน่กนั 

การเลือกโลหะมาใช้ท าเป็นเคร่ืองประดับ นักออกแบบจะพิจารณาโลหะท่ีเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาติก่อน  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนีค้่านิยมในการเลือกวัสดุมาใช้ท าเคร่ืองประดับได้
เปล่ียนไปมาก ประกอบกับวิทยาศาสตร์ท่ีเจริญก้าวหน้า มีการสงัเคราะห์วสัดตุา่งๆ เลียนแบบของ
จริงจนใกล้เคียง บางครัง้ต้องใช้เคร่ืองมือกล้องขยายและความช านาญพิเศษในการพิจารณา เช่น 
เพชรรัสเซีย พลอยอดั เป็นต้น ซึ่งเคร่ืองประดบัปลอมเหล่านีจ้ะมีราคาถูกกว่าของแท้มาก ระหว่าง
ของแท้และของเทียมท่ีเหมือนกนัมาก ควรจะเลือกอยา่งไหน 

 

ตารางท่ี 8 ข้อพิจารณาในการเลือกวสัดมุาใช้ท าเคร่ืองประดบั 

วัสดุประเภทถาวร วัสดุประเภทไม่ถาวร 
โลหะทกุชนิด เชน่ ทองค า ทองค าขาว เงิน 
ทองแดง หินตา่งๆ เชน่ เพชร มรกต ทบัทิม 
โกเมน พลอยตา่งๆ ตลอดจนวสัดท่ีุหายาก 
เชน่ งาช้าง 

วสัดปุระเภท ไม้ เมล็ดพืช พลาสตกิ  
กระดาษ และวสัดอ่ืุนท่ีแตกช ารุดเสียหาย
ได้ง่าย 

 
ท่ีมา: (วฒันะ จฑูะวิภาต, 2545) 

1. การออกแบบ การเลือกวสัดมุาใช้ให้สมัพนัธ์กบัการออกแบบเป็นปัญหาท่ีส าคญัมาก
ส าหรับผู้ ท่ียังไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบและการท าเคร่ืองประดับมาก่อน ฉะนัน้จึงควร
พิจารณาจากวสัดท่ีุมีอยู่ก่อนเป็นส าคญั เช่น หินสีอะไร รูปทรงแบบใด โลหะชนิดใดและสีอะไร โดย
พยายามออกแบบให้สมัพนัธ์กนัและกลมกลืนกนัทกุส่วน ทัง้แบบ ลวดลาย และสีของวสัดท่ีุมีอยู่ 
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การออกแบบไว้ก่อน แล้วหาวสัดท่ีุจะน ามาใช้ให้เหมาะสมกับแบบก็ได้ แต่ท่ีไม่เป็นท่ีนิยม
เพราะการหาวสัดใุห้ตรงกบัแบบเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและเสียเวลามาก ฉะนัน้ การเตรียมวสัด ุเช่น หิน 
โลหะ หรือวสัดอ่ืุนๆ ไว้ก่อนท าการออกแบบให้สมัพนัธ์กบัวสัด ุจงึเป็นท่ีนิยมละสะดวกกวา่ 

2. ประโยชน์ใช้สอย โดยเน้นวา่เคร่ืองประดบันัน้ใช้ในเวลาใด เชน่ กลางคืน ควรเลือกหิน
หรือโลหะท่ีมีแสงเป็นประกายรับแสงไฟ ส่วนในเวลากลางวัน ถ้าเป็นการออกแบบเคร่ืองประดับ
ส าหรับชดุท างาน ก็ไมค่วรใช้เพชรขนาดท่ีใหญ่โตมโหฬารหรือประดบัพลอยหลากสีจนสะดดุตา เป็น
ต้น 

3. ขบวนการผลิต ต้องค านึงถึงความสัมพนัธ์กับการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย 
เพราะวสัดบุางอยา่งมีความบอบบางมาก การผลิตโดยการใช้เคร่ืองจกัรแบบงานพาณิชย์จะท าให้ได้
ชิน้งานท่ีไม่ประณีตหรืองานบางชิน้ท่ีช่างผู้ออกแบบใส่รายละเอียดของตวัลายท่ีซบัซ้อนมากๆ หาก
เป็นงานฝีมือเราอาจจะเลือกใช้เพชรพลอยมาประดบั แตถ้่าเป็นงานเคร่ืองจกัรท่ีต้องการปริมาณมาก
ก็อาจเปล่ียนเพชรพลอยมาเป็นวสัดอุยา่งอ่ืนให้เหมาะสมได้ 

4. การบ ารุงรักษา สะดวกและรวดเร็ว ในยุคปัจจุบันท่ีเคร่ืองประดับกลายเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการแตง่กายท่ีขาดเสียไม่ได้ การบ ารุงรักษาจึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอนัดบัต้นๆ 
โดยควรเลือกวสัดท่ีุดแูลรักษาง่าย ผู้ ใช้สามารถท าเองได้ ส าหรับเคร่ืองประจ าวนัทัว่ไป (วฒันะ จฑูะ
วิภาต, 2545) 

 
วัสดุกับประเภทของเคร่ืองประดับ 
1. เคร่ืองประดับที่มีค่า เคร่ืองประดบัประเภทนีผ้ลิตมาจากโลหะมีค่า เช่น ทองค า เงิน 

แพลทินัม ซึ่งมักจะมีการประดับด้วยอัญมณีแท้ เช่น  เพชร ทับทิม ไพลิน และส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบมากกว่ารูปแบบของเคร่ืองประดับ โดยผู้ ท่ีนิยมชมชอบ
เคร่ืองประดบัประเภทนีจ้ะต้องยินดีจ่ายในราคาท่ีค่อนข้างสูงเพ่ือให้ได้มาซึ่งเคร่ืองประดบัแต่ละชิน้
ในส่วนของราคาของเคร่ืองประดบัมีคา่จะขึน้อยู่กบัน า้หนกัของวตัถดุิบ(โลหะมีคา่) และอญัมณีท่ีใช้
ในการผลิตความช านาญของชา่งและการออกแบบเคร่ืองประดบัประเภทนีใ้นบางครัง้สามารถเป็นสิ่ง
ชีว้ดัรสนิยมของผู้สวมใส่ แสดงถึงความหรูหรามีระดบัและเป็นสิ่งท่ีสามารถเป็นมรดกตกทอดยงัคน
รุ่นตอ่ไป โดยยงัคงไว้ซึง่ความมีคา่และสวยงาม เคร่ืองประดบัท่ีมกัจดัอยูใ่นประเภทนี ้ยกตวัอย่างเช่น 
แหวนแตง่งาน มงกฎุ สร้อยคอ เป็นต้น 

2. เคร่ืองประดับแฟช่ัน เคร่ืองประดับประเภทนีจ้ะตอบรับพฤติกรรมการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างสีสันให้กับเสือ้ผ้าท่ีสวมใส่อีกทัง้เป็นส่วนเสริมให้ผู้ สวมใส่มีบุคลิกท่ี
ชดัเจนขึน้ ส าหรับเคร่ืองประดบัประเภทนีจ้ะเน้นรูปแบบท่ีสวยงามเป็นส าคญั ซึ่งวตัถดุิบท่ีใช้ในการ
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ผลิตเคร่ืองประดบัประเภทนีร้าคาไม่สูงมากนกั เช่น ถ้าเป็นโลหะจะเป็นโลหะท่ีมีค่าน้อย เช่น เงิน 
(นิยมใช้เงิน Sterling 925) ทองแดง อะลมูิเนียม สว่นอญัมณีท่ีใช้เป็นอญัมณีประเภท พลอยเนือ้อ่อน 
เช่น อัญมณีจากธรรมชาติหรืออัญมณีกึ่งมีค่า ในบางผลิตภัณฑ์ก็ใช้อัญมณีเทียมในการผลิต 
นอกจากนีย้งันิยมวสัดอ่ืุนๆ อีกหลากหลาย เช่น แก้ว พลาสติก ไม้ เป็นต้น เคร่ืองประดบัเหล่านีจ้ะมี
ราคาไม่สูงนัก โดยสิ่งท่ีก าหนดระดบัราคาของเคร่ืองประดบัแฟชั่นคือคุณภาพ ส่วนประกอบของ
เคร่ืองประดบั ผู้ออกแบบเคร่ืองมายการค้าและวตัถดุบิ 

 

ศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาด 
19. แนวคิดของ SWOT 

การวิเคราะห์สวอต (องักฤษ: SWOT Analysis) หรือในช่ือไทยช่ืออ่ืน เช่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้ บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมี
ศกัยภาพจากปัจจยัเหลา่นีต้อ่การท างานขององค์กร 

S มาจาก Strengths หมายถึง จดุเดน่หรือจดุแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นข้อดี
ท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จดุแข็งด้านส่วนประสม จดุแข็งด้านการเงิน จดุแข็งด้าน
การผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จดุด้อยหรือจดุออ่น ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในตา่งๆ ของบริษัท ซึง่บริษัทจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานัน้ 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการท่ี
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอือ้ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกตา่งจากจดุแข็งตรงท่ีโอกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จดุแข็งนัน้เป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายใน นกัการตลาดท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์
จากโอกาสนัน้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัด
อปุสรรคตา่งๆท่ีเกิดขึน้ให้ได้จริง 

 

20. แนวคิดและรูปแบบกลยุทธ์ 4Ps 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหา การ
ใช้หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  ประกอบด้วยสิ่งท่ีสมัผสัได้และสมัผสั
ไม่ได้ เช่น บรรจภุัณฑ์ สี ราคา คณุภาพ ตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะ
เป็นสินค้า บริการ สถานท่ี บคุคล หรือความคดิ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็
ได้ ผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility)            มีคณุคา่ (Value) ในสายตาของลกูค้า จึงจะมีผล
ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัย
ตอ่ไปนี ้ 

1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง
ทางการแขง่ขนั (Competitive Differentiation) 

2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น 
ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ คณุภาพ การบรรจภุณัฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น  

3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ือแสดงต าแหนง่ท่ีแตกตา่ง และมีคณุคา่ในจิตใจของลกูค้าเป้าหมาย 

4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ มีลกัษณะ
ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึน้ (New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้  

5. กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์  (Product Mix) และสาย
ผลิตภณัฑ์ (Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคณุค่า
ทัง้หมดท่ีลูกค้ารับรู้เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ /บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป หรือ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดขึน้ ถัดจาก Product ราคาเป็น
ต้นทุน  (Cost) ของลูกค้า ผู้ บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value) ของผลิตภัณฑ์กับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ ผู้ ก าหนดกล
ยทุธ์ด้านราคาต้องค านงึถึง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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1. คณุค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าใน
คณุคา่ของผลิภณัฑ์วา่สงูกวา่ผลิตภณัฑ์นัน้  

2. ต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง(3) การแขง่ขนั (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ 
3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง

ประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรมใช้ เพ่ือเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถาน
บนัท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั
สินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายจึง
ประกอบด้วย 2 สว่น ดงันี ้

1. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคล
หรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการส าหรับการใช้หรือ
บริโภค  หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยัง
ตลาด ในระบบชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยจงึประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ ใช้ทาง
อตุสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภค หรือผู้ ใช้
ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจากผู้ผลิต ผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค หรือผู้ ใช้ทาง
อตุสาหกรรม 

2. การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่
ตลาด (Physical distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวข้องกับการ
วางแผน การปฏิบตักิารตามแผน และการควบคมุการเคล่ือนย้ายวตัถดุิบ ปัจจัยการผลิต และ
สินค้าส าเร็จรูป จากจดุเร่ิมต้นไปยงัจดุสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าโดยมุ่งหวงัก าไร หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนย้ายตวัผลิตภณัฑ์ จาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินค้าท่ีส าคญัมีดังนี ้(1) การ
ขนสง่ (2) การเก็บรักษาสินค้า และการคลงัสินค้า (3) การบริหารสินค้าคงเหลือ 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อ

ตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือน
ความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลตอ่ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรม
การ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้ขายกบัผู้ ซือ้ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรม
การซือ้ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนกังานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสาร
โดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์การอาจ
เลือกใช้หนึง่หรือหลายเคร่ืองมือซึง่ต้องใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสานกนั [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
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ลกูค้า ผลิตภณัฑ์คูแ่ขง่ขนัโดยบรรลจุดุมุ่งหมายร่วมกนัได้ เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มี
ดงันี ้

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กร 
และส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีต้องมีการจ่ายเ งินโดยผู้
อุปถัมภ์รายการ  กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวข้องกับ  (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน
โฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยุทธ์
ส่ือ (Media strategy) 

2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่าง
บุคคลกับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผู้ ซือ้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย
การขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศพัท์  หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย
เพ่ือให้เกิดการขาย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้า  งานในข้อนีจ้ะเก่ียวข้องกับ (1) กล
ยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย(Personal selling strategy) (2) การบริหารหน่วยงาน
ขาย (Sales force management) 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสัน้ท่ี
กระตุ้นให้เกิดการซือ้หรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ  เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความต้องการซือ้ท่ีใช้
สนบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนกังานขาย   ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การ
ทดลองใช้ หรือการซือ้โดยลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
ผู้บริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุ้นพนกังานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
พนกังานขาย (Sales force Promotion) 

4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public Relations) มี
ความหมายดงันี ้(1) การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือตรา
สินค้าหรือบริษัทท่ีไมต้่องมีการจา่ยเงิน (ในทางปฏิบตัิจริงอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการ
กระจายเสียงหรือส่ือสิ่งพิมพ์ (2) ประชาสมัพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายาม
ในการส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ 
หรือตอ่นโยบายให้เกิดกบักลุม่ใดกลุม่หนึง่ มีจดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
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5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response 
marketing) การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และ
การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) มีความหมายตา่งกนัดงันี ้ 

5.1  การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response 
marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง 
หรือหมายถึง วิธีการตา่ง ๆ ท่ีนกัการตลาดใช้สง่เสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู้  ซือ้และ ท า
ให้เกิดการตอบสนองในทันที ทัง้นีต้้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและใช้ส่ือต่าง ๆ เพ่ือ
ส่ือสารโดยตรงกบัลกูค้า เชน่ ใช้ส่ือโฆษณาและแคตตาล็อค  

5.2 การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response 
advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้ อ่าน ผู้ รับฟัง หรือผู้ ชม ให้เกิดการ
ตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผู้สง่ขา่วสาร หรือป้ายโฆษณา  

5.3 การตลาดเ ช่ือมตรงหรือการโฆษณาเ ช่ือมตรง  (Online 
advertising) หรือการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรือ E-
marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพ่ือ
ส่ือสาร สง่เสริม และขายผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยมุ่งหวงัผลก าไรและการค้า เคร่ืองมือ
ท่ีส าคัญในข้อนีป้ระกอบด้วย (1) การขายทางโทรศัพท์ (2) การขายโดยใช้จดหมาย
ตรง (3) การขายโดยใช้แคตตาล็อค (4) การขายทางโทรศพัท์ วิทย ุหรือหนงัสือพิมพ์ ซึ่ง
จงูใจให้ลกูค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง 

 
21.ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง โครงสร้างของชอ่งทางท่ีใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายสินค้า
จากธุรกิจไปยงัตลาด ตวักลางทางการตลาดเป็นธุรกิจท่ีช่วยเสริมชว่ยขายและจ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้
ซือ้ขัน้สดุท้ายประกอบด้วย  
         1. คนกลาง (Middleman) 
                - พอ่ค้าคนกลาง (Merchant Middlemen) 
             - ตวัแทนคนกลาง (Agent Middlemen)  
          2. ธุรกิจท่ีท าหน้าท่ีกระจายสินค้า  
         3. ธุรกิจท่ีให้บริการทางการตลาด  
         4. สถาบนัการเงิน 
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 ความหมายของช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง “กระบวนการในการจดัการ
เก่ียวกบัการเคล่ือนย้าย สิทธิในตวัผลิตภณัฑ์ (และอาจรวมถึงตวัผลิตภณัฑ์) จากผู้ผลิตไปจนถึง
ผู้บริโภค 

จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
       จ านวนระดบัชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย หมายถึง จ านวนระดบัคนกลางภายในเส้นทางท่ี
ผลิตภณัฑ์และ/หรือกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์เคล่ือนย้ายจากผู้ผลิตไปยงัตลาด มีด้วยกนั 2 ประเภทคือ 
         1. ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยทางตรง  ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยทางตรง หมายถึง การ
ขายผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอตุสาหกรรมโดยไมมี่คนกลาง หรือชอ่งทางศนูย์
ระดบั 
            ผู้ผลิต > ผู้บริโภค 
              ผู้ผลิต > ผู้ใช้ทางอตุสาหกรรม 
         2. ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายทางอ้อม  
            ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยทางอ้อม หมายถึง เส้นทางท่ีสินค้าเคล่ือนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้อง
ผา่นคนกลางไปยงัผู้บริโภค 

ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายหนึง่ระดบั ผู้ผลิต > ผู้ ค้าปลีก > ผู้บริโภค 
            ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายสองระดบั ผู้ผลิต > ผู้ ค้าสง่ > ผู้ ค้าปลีก > ผู้บริโภค 
            ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายสามระดบั ผู้ผลิต > ตวัแทน > ผู้ ค้าสง่ > ผู้ ค้าปลีก > ผู้บริโภค  
 

2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
มัณฑนา สุวรรณพงษ์. “การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรม

ไทยทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 

มีพร ปริญญาผล. “อาชีพการท าเคร่ืองประดบัเงินของชนเผ่ากะเหร่ียง หมู่บ้านวดัพระบาท
ห้วยต้ม อ าเภอลี ้จ าหวดัล าพนู” (การค้นอิสระ) สาขาอาชีวศกึษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544 

สุรเดช โตมาตร์, “แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผ้าทอชาว
ไทยทรงด า บ้านสะแกรายร่มเย็น ต าบลดอนยางหอม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม” (ค้นคว้าอิสระ) 
สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553 
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 วิชิต การพันทา, “การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้า
อิสระ)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2557. 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 วิธีการด าเนินการวิจัย  ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั   โดยน าแนวคิดความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า  ผู้ วิจยัได้
ก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ให้เป็น  3 ขัน้ตอน ดงันี ้
 
  ขัน้ตอนท่ี 1   วิธีการวิเคราะห์ด้านข้อมลูเพ่ือใช้ในการออกแบบ 
  ขัน้ตอนท่ี 2   วิธีการวิเคราะห์ด้านการออกแบบ 

 ขัน้ตอนท่ี 3   วิธีวิเคราะห์ด้านความพงึพอใจของผู้บริโภค  
 

ขัน้ตอนท่ี 1  วิธีกำรวิเครำะห์ด้ำนข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรออกแบบ  
  ศึกษาข้อมูลหาอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบกับเคร่ืองประดบั 
โดยใช้แนวคดิความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า (จงัหวดัราชบรีุ)  ได้ดงันี ้
  ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำข้อมูล  

 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยั  เพ่ือการศกึษาการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพิ่ม

มูลค่า คุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า ของบ้านหัวเขาจีน อ าเภอปากท่อ 

จงัหวดัราชบรีุ โดยท าการศกึษาข้อมลูจากการลงไปสมัภาษณ์การด ารงชีวิตและการผลิตสินค้าของ

กลุ่มไทยทรงด าของบ้านหัวเขาจีน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี  รวมทัง้ท าการศึกษาข้อมูลจาก

งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง สามารถจ าแนกประเดน็ได้ ดงันี ้

  1.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

       ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ สมาชิกกลุม่ไทยทรงด าของบ้านหวัเขาจีน อ าเภอปากท่อ 

จงัหวดัราชบุรี รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้เร่ืองลายผ้าของชาวไทยทรงด า และนกัท่องเท่ียวท่ี

เข้ามาท่ีศนูย์วฒันธรรมไทยทรงด า   กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัแบง่ออกเป็นดงันี ้
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             1) ชาวไทยทรงด าทัง้หมด ของบ้านหวัเขาจีน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรีุ (เพราะ

มีจ านวนสมาชิกอยูป่ระจ าศนูย์ จ านวน 20 คน 

   2) ผู้ เช่ียวชาญด้านลายผ้าของชาวไทยทรงด า จ านวน 2 ทา่น คือ (นาวาอากาศตรี วี

ระ การะเวกและ อาจารย์ไพรัช บางบวัใบ) 

   3) ผู้ กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) เป็นหญิงอาย ุ20-50 ปี จ านวน 60 คน  

 โดยได้วำงแผนกำรศึกษำ ดังนี ้

  ข้อมูลด้ำนปฐมภูมิ  ได้แก่  เพศ , อายุ ,  การศึกษา , อาชีพ , รายได้ , สถานภาพ , 

กลุม่ประชากรไทยทรงด า เพ่ือขอแนวคดิและแนวทางในการออกแบบ โดยใช้กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

       - กลุม่เพศหญิงท่ีใช้อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวนั (จ านวน 60 คน)  

       - กลุม่เพศหญิงท่ีใช้เคร่ืองประดบัในชีวิตประจ าวนั (จ านวน 60 คน)      

  ข้อมูลด้ำนตัวทุติยภูมิ  ได้แก่ เอกสารต ารางานวิจัยและการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ (โดยการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล

เคร่ืองประดบั)  

  1.2   ขัน้ตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ  

         ผู้วิจยัขอแบง่การศกึษาข้อมลูแบง่ออกเป็น 2 แนวทาง ดงันี ้

   1) ด้ำนอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

- ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้อุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์  

- ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามท่ีต้องการสอบถามกลุม่เป้าหมาย 

- วางโครงสร้างของแบบสอบถาม 

- ทบทวนความถกูต้องของแบบสอบถามในด้านความถกูต้องและครบถ้วนตาม 

  วตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

- จดัพิมพ์แบบสอบถาม  

- น าแบบสอบถามเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 

- ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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- น าแบบสอบถามไปใช้เพ่ือการบนัทึกข้อมลู (ในขัน้ตอนการเก็บข้อมลู) 

   2) ด้ำนเคร่ืองประดับ 

- ศกึษาเอกสาร หนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองประดบั 

- ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามท่ีต้องการสอบถามกลุม่เป้าหมาย 

- วางโครงสร้างของแบบสอบถาม 

- ทบทวนความถกูต้องของแบบสอบถามในด้านความถกูต้องและครบถ้วนตาม

วตัถปุระสงค์ท่ี 

  วางไว้ 

- จดัพิมพ์แบบสอบถาม 

- น าแบบสอบถามเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 

- ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

- น าแบบสอบถามไปใช้เพ่ือการบนัทึกข้อมลู (ในขัน้ตอนการเก็บข้อมลู) 

  1.3   เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย       

   - แบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) กบัสมาชิกกลุ่ม
ชาวไทยทรงด า 

   - แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กบัผู้น ากลุ่มไทยทรงด าและ
ผู้ เช่ียวชาญ 

           - แบบสอบถามแบบปลายปิด ใช้ แบบกบัผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย  

  1.4   วิธีกำรเก็บข้อมูล 

      การศึกษาอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองประดบัและวฒันธรรมไทยทรงด า 

ผู้ วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาจากหนงัสือ เอกสารรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องใน

รูปแบบของการบนัทึกและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกผู้ เช่ียวชาญทางด้านวฒันธรรมไทยทรงด า  

โดยวิธีการสมัภาษณ์และบนัทกึข้อมลูด้วยตนเอง 

 1.5   วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

   ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าทางสถิติ โดยใช้เฉล่ียเลขคณิต และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทัง้ข้อมลูเชิงพรรณนาจากข้อค าถามปลายเปิด 
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ขัน้ตอนท่ี 2  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรออกแบบ  
 
   เป็นขัน้ตอนของการออกแบบและพัฒนาทางอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี เ ป็น

เคร่ืองประดบัของกลุม่สตรี 
ทอผ้าไทยผู้ วิจยัได้ศกึษาข้อมูลด้านการด ารงชีวิตและการผลิตสินค้าของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า 

เพ่ือท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน า

แนวคดิความเช่ือของกลุม่ไทยทรงด า โดยมีขอบเขตในการออกแบบ ดงันี ้

 2.1 ด้ำนกำรออกแบบและสร้ำงเคร่ืองมือ 
   ด้ำนกำรออกแบบ ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น

เคร่ืองประดบั จากแนวคิดความเช่ือของกลุ่มไทยทรงด าเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
แนวทาง โดยยึดบคุลิกลกัษณะของหญิงยคุใหม่ในปัจจบุนั โดยแตล่ะแนวทางจะก าหนดไว้ท่ี 3 แบบ 
รวมทัง้หมด 9 แบบ  โดยแตล่ะแบบจะประกอบด้วย สร้อยคอ ก าไร และแหวน  

              ด้ำนกำรสร้ำงเคร่ืองมือวัดผล  ใช้แบบสอบถามประกอบพิจารณาข้อมูลด้านการ
ออกแบบ ท่ีมีการตัง้ประเดน็ข้อค าถามท่ีผา่นท่ีปรึกษารับรองก่อนน าไปใช้  โดยผู้วิจยัได้ท าการก าหนด
ขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือไว้ 9 ขัน้ตอน ดงันี ้

          1) ศกึษาค้นคว้าทฤษฏีเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
     2) ก าหนดรูปแบบของการประเมินท่ีต้องการให้ตรงตามจดุประสงค์ 
     3) วางโครงสร้างของแบบประเมิน 

 4) ทบทวนความถูกต้องของแบบประเมินในแง่ความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ี  
ก าหนดไว้ 

     5) จดัพิมพ์แบบประเมิน 
     6) น าแบบประเมินท่ีได้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยอิสระเพ่ือตรวจสอบความ

ถกูต้อง 
     7) ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยัอิสระ 
     8) จดัพิมพ์แบบประเมินให้ถกูต้องและสมบรูณ์ 
     9) น าแบบประเมินให้ผู้ เช่ียวชาญท าการประเมินแบบร่าง(Sketch Design) ใน

ขัน้ตอนการเก็บข้อมลู 
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     2.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้  
     ประชากรคือ ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ  ท่ีมี

ความรู้เชิงวฒันธรรม และผู้ เช่ียวชาญกลุม่ไทยทรงด า 
   กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้คือ  

             1) ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์และเคร่ืองประดบั ท าการศกึษาใน

ด้านรูปแบบและการผลิตของชดุเคร่ืองประดบั จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 2 ทา่น ได้แก่  

              - ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร .อภิศักดิ์  สินธุภัค  อาจารย์ภาควิชาออกแบบ

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 

           - อาจารย์สุธิดา  ดงแสนสุข  อาจารย์ประจ าวิชาเคร่ืองโลหะและรูปพรรณอญัมณี 

วิทยาลยัเพาะช่าง 

   2) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านไทยทรงด า จ านวน 7 คน 
   - คณุสมนกึ  เทพธรรม ประธานกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  จ.ราชบรีุ 

   - คณุวิภา  จนัทร์ก ่า  เหรัญญิกกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  จ.ราชบรีุ 

   - คณุฉลวย  แหง่หน ประชาสมัพนัธ์กลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  จ.ราชบรีุ 

   - คณุจ าเนียร  เสียงเพราะ กรรมการกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  จ.ราชบรีุ 

   - คณุยพุิน ไหมละออง  กรรมการกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน  จ.ราชบรีุ 

  - คณุไพรัช  บวับางใบ  ผู้ เช่ียวชาญด้านลายผ้าไทยทรงด า 

   - นาวาอากาศตรีวีระ  การะเวก ผู้ เช่ียวชาญด้านลายผ้าไทยทรงด า 

  2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย       

 ใช้แบบสอบถามประกอบพิจารณาข้อมลูด้านการออกแบบ ท่ีมีการตัง้ประเด็นข้อค าถามท่ี

ผา่นท่ีปรึกษารับรองก่อนน าไปใช้ 

  2.4 วิธีกำรเก็บข้อมูล 

  ผู้ เช่ียวชาญทางด้านไทยทรงด าและผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านเคร่ืองประดบัและอปุกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บข้อมลูด้วยตวัเอง  ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
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  น าแบบร่างอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือจาก
วฒันธรรมไทยทรงด า จ านวน 3 บุคลิก (บุคลิกละ 3  แบบ)  ให้ผู้ เช่ียวชาญท าการประเมินจาก
แบบสอบถามถึงความเป็นไปได้ในด้านรูปแบบและการผลิต  

 2.5 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ผลการวิ เคราะห์เ พ่ือการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเ ป็น

เคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบโดยมี

ขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

  น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จากการใช้แบบสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิมา

สรุปแบบให้เหลือ  1 แนวทาง  เพ่ือน ามาสร้างต้นแบบเคร่ืองประดับจากแนวคิดความเช่ือจาก

วฒันธรรมไทยทรงด า โดยใช้แนวคดิ 4 ด้าน คือ 

  ด้านท่ี 1 ใช้แนวความคดิด้านวฒันธรรมไทยทรงด า 

  ด้านท่ี 2 ใช้แนวความคดิด้านความหมายลายผ้าของชาวไทยทรงด า 

  ด้านท่ี 3 ใช้แนวความคดิด้านความหมายของสีท่ีน ามาใช้ของชาวไทยทรงด า 

  ด้านท่ี 4 ใช้แนวความคดิด้านการแตง่กายของชาวไทยทรงด า 

  น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และน าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉล่ีย         
(Mean :    )  และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

 

ขัน้ตอนท่ี 3  วิธีกำรวิเครำะห์ควำมพงึพอใจของผู้บริโภค  

   ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคดิความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า  

  3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้  

 ประชากรคือ ผู้บริโภคท่ีสนใจในงานเคร่ืองประดบัของไทยทรงด า ท่ีเป็นหญิงอยู่ในช่วงวัย   
20 - 50  ปี 

 กลุ่มตัวอย่างคือ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กับการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและท่ีบริโภค USB Drive ท่ีเป็นผู้หญิง อายตุัง้แต ่20 – 50 ปี 
จ านวน 100 คนขึน้ไป  

 

X 
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 3.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ  

 ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือไว้ 10 ขัน้ตอนดงันี ้

1) ศกึษาค้นคว้าทฤษฏีเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

         2) ก าหนดรูปแบบของค าถามท่ีต้องการใช้ในแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมกบั

ผู้ ท่ีจะตอบ 

      3) ร่างค าถามและสร้างค าถาม 

      4) ทบทวนแบบสอบถามและความครบถ้วนถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

      5) จดัพิมพ์แบบสอบถาม 

     6) น าแบบสอบถามท่ีจัดพิมพ์แล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยอิสระ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับวตัถุประสงค์และสอดคล้องระหว่างค าถาม

กบัสิ่งท่ีต้องการวดั 

      7) ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยัอิสระ 

      8) จดัพิมพ์แบบสอบถามให้สมบรูณ์และถกูต้อง เพ่ือน ามาใช้ 

  3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย       

 ใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended question) ประกอบการพิจารณาจากผลิตภณัฑ์

ต้นแบบ ซึง่ประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือและแหวน จ านวน 1 ชดุ 

  3.4 วิธีกำรเก็บข้อมูล 

  น าแบบสอบถามท่ีได้ไปสอบถามนกัท่องเท่ียวและท่ีบริโภค USB Drive ท่ีเป็นผู้หญิง 

อายตุัง้แต ่20– 50 ปี จ านวน 100 คนขึน้ไป โดยผู้วิจยัมีผู้ชว่ยร่วมท าการเก็บผล 

 3.5 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิ เคราะห์และน าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉล่ีย        
(Mean :      )  และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

 

 

 

 

X 
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สูตรทำงสถติิท่ีใช้ในกำรวิจัย 

    คา่เฉล่ีย ( Mean :  )    

                          

คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

       S.D  =    

 เม่ือ          คือ คา่เฉล่ียเลขคณิต 

                              คือ ผลบวกของข้อมลูทกุคา่ 

                               คือ จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบและสร้างต้นแบบ 

 การออกแบบและสร้างต้นแบบชดุอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดความเช่ือของกลุ่ม
สตรีทอผ้าไทยทรงด า  ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบง่การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

  ขัน้ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิด
ความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า 

  ขัน้ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านออกแบบและพฒันาทางด้านผลิตภณัฑ์
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดับ โดยน าแนวคิดความเช่ือของกลุ่มสตรีทอผ้า         
ไทยทรงด า   

ขัน้ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ บริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือของกลุ่ม
สตรีทอผ้าไทยทรงด า  
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ขัน้ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ 
ข้อมลูด้านอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดความเช่ือของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า (จากการ
รวบรวมข้อมลูและการสมัภาษณ์) ได้ดงันี ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ 

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด (จ านวน 
20 คน)  จากการศกึษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ของกลุม่สตรีไทยทรงด า สรุปได้เป็นประเดน็ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  55 แสดงถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของชมุชน 

          (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์สมาชิกกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

จากข้อมูลในการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า (จ านวน 20 คน) พบว่า 
สมาชิกของกลุ่มพบปัญหาในเร่ืองผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยทรงด าไม่เป็นท่ี
นิยมในตลาดเท่าท่ีควร ทางกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ.ปากท่อ จ.ราชบรีุ จึงมีความ
ต้องการท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจ จึงต้องการให้มีการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั และ สามารถเป็นเคร่ืองประดบัร่างกายได้ 
เพ่ือเผยแพร่เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยทรงด าให้เป็นท่ีรู้จกัมากกวา่นี ้

ปัญหา 
ความ
ต้องการ 

กลุม่สตรีทอผ้า     
ไทยทรงด า 
บ้านหวัเขาจีน 
จ. ราชบรีุ 

   ต้องการ เพิ่มคุณค่าของงวฒันธรรมไทยทรงด า โดยการ
น าแนวทางของผ้าไทยทรงด ามาสร้างผลิตภณัฑ์ 

   ต้องการ ต้องการท าผลติภณัฑ์สามารถเป็น
เคร่ืองประดบัร่างกายได้  

   ต้องการ ต้องการท าผลิตภณัฑ์สามารถใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้จริง  

     ปัญหา ขาดอตัลกัษณ์ของไทยทรงด าท่ีมีในผลิตภณัฑ์ 

 

      ปัญหา ผ้าขาวม้าได้รับความนิยมมากกวา่ผ้าลายของ
ไทยทรงด า(ลาวโซง่) 

 

      ปัญหา  การแปรรูปผลิตภณัฑ์ให้เป็น Product น้อยและ
ไมเ่ป็นท่ีนิยม 
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นิยม
เคร่ืองประดับที่
ท าจากเงนิ 

เอกลกัษณ์ 
การแต่งกาย
ด้วยผ้าสีด า 

ลักษณะ
เคร่ืองประดับ 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า  จากการศกึษาข้อมลู
จากการสมัภาษณ์ของกลุม่สตรีไทยทรงด า สรุปได้เป็นประเดน็ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  56 แสดงถึงการวิเคราะห์ด้านวฒันธรรมไทยทรงด า 

         (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์สมาชิกกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

จากการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หนงัสือ งานวิจยั และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญของชาว
ไทยทรงด า สามารถสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ เอกลกัษณ์ของชาวงไทยทรงด า การแตง่กายจะ
แตง่ด้วยผ้าสีด า มีลวดลายสีสนัน้อย ผ้าซิ่นลายแตงโมเป็นลายผ้าท่ีนิยมใช้เป็นส่วนใหญ่และ ใส่คูก่บั
เสือ้ฮี ซึ่งใช้ในพิธีกรรมต่างๆของชาวไทยทรงด า ชาวไทยทรงด านิยมใส่เคร่ืองประดบัท่ีท าจากเงิน มี

มีผ้าซิ่น (ลายแตงโมเป็นเอกลกัษณ์)  มีเสือ้ฮี (ใช้ในพิธีกรรม) 

ลายผ้าและส ีมีความหมายตามความเช่ือ 

สวมใสเพื่อความสวยงามและประกอบพิธีกรรมและงานร่ืนเริง

ตา่งๆ และเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงชว่งอายขุองผู้สวมใสแ่ละสถานะ

ทางสงัคม สร้อย ตา่งห ูก าไลข้อมือ แหวน ป่ินปักผม เข็มขดั 

 

รูปทรงเลขาคณิต  ไมน่ิยมอญัมณีและไมน่ิยมสสีนัมากนกั 

สว่นลวดลายเป็นลวดลายที่เก่ียวความเช่ือ,ค าสอนและธรรมชาติ  
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การลงสีด าจากคร่ัง ซึ่งไม่นิยมอัญมณีท่ีมีการตกแต่งมากมาย โดยใส่เพ่ือในการประกอบพิธีกรรม
และยงัเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงชว่งอายขุองผู้สวมใสแ่ละสถานภาพทางสงัคม  เคร่ืองประดบัส่วนมากจะ
มีรูปทรงเลขาคณิตและเรียบง่ายจะมีความแหลมคม ตรงปลายก าไล ตา่งหแูละยอดกระดมุเงิน เป็น
ต้น (ปัจจบุนัท่ีนิยมใช้ คือ ตา่งห ูแหวน สร้อย และป่ินปักผมผู้สงูอาย)ุ 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการรวบรวมข้อมูลทางด้าน
เอกสารเร่ืองความหมายจากความเช่ือของลายผ้าไทยทรงด า (ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 คน) 
จากการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เร่ืองความหมายจากความเช่ือของลายผ้าไทยทรงด า  
สามารถแสดงข้อมลู ได้ดงันี ้

 

 

                    ลายผ้าแตงโม 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  57 แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมลูด้านความหมายจากความเช่ือของลายผ้าไทยทรงด า 

                (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์สมาชิกกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

     การรวมกลุม่หรือใกล้ชิดกนัระหวา่งพี่น้อง ไทย ลาว และเวียดนาม 

ลายเส้นเลก็เส้นเดีย่ว(ลายตาเดี่ยว)เป็นลายที่แสดงให้เห็นถึงการแยก

จากกนัเปรียบเสมือนชาวไทยทรงด าทีต้่องพลดัพรากจากกันและจาก

บ้านเกิดเมืองนอน ลายเส้นหนาที่หา่งกนั 2  เส้น (ลายตาหมู)่ ชาว

ไทยทรงด าที่ถกูแยกจากกนัไมม่ีโอกาสมาพบปะกนัได้ 

 

ลายที่แสดงให้เห็นถงึการแยกจากกนัเปรียบเสมือนชาวไทยทรงด าที่

ต้องพลดัพรากจากกนัและจากบ้านเกิดเมืองนอน ลายเส้นหนาทีห่า่ง

กนั 2  เส้น (ลายตาหมู)่ ชาวไทยทรงด าที่ถกูแยกจากกนัไมม่ีโอกาส

มาพบปะกนัได้ 

      เป็นสหีลกัของผืนผ้าและการใช้งาน โดยมคีวามเช่ือที่เกิดจาก

ความเก็บกดที่ต้องพลดัพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน มาเป็นชนกลุม่

น้อยในไทย 

    ลวดลายที่วางสขีาวสลบัสคีรามบนผ้าซิ่นสื่อความหมายเดยีวดาย

ที่ต้องพลดัพรากจากญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนปัจจบุนัมสีี

ครามเข้มหรือสดี าและสฟ้ีาบนผ้าซิ่นลายแตงโม 

   เป็นสท่ีีแสดงถึงความสงบเยือกเย็น ความบริสทุธ์ิ สขุภาพและ

ความเบิกบานและชาวไทยทรงด ามีความเช่ือวา่ สขีาว หมายถงึ 

วิญญาณจึงใช้สขีาวในพิธีไหว้ผี 

และพิธีงานศพ

 

 ลวดลายทีว่างสขีาวสลบัสคีรามบนผ้าซิ่นสือ่ความหมาย

เดียวดายที่ต้องพลดัพรากจากญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมือง

นอนปัจจบุนัมีสคีรามเข้มหรือสดี าและสฟ้ีาบนผ้าซิ่นลายแตงโม 
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จากข้อมูลในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ (จ านวน  2  คน) จากการสมัภาษณ์และการ
รวบรวมข้อมลูทางด้านเอกสารทางของลายผ้าไทยทรงด า  พบว่า ผ้าทอลายแตงโม เป็นผ้าท่ีมีความ
โดดเด่นและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในชาวไทยทรงด า มักจะใส่กับเสือ้ฮี และผ้าทอลายแตงโมยังมี
ความหมายท่ีแสดงถึงความรัก  ความพลดัพราก ความกตญัญ ูและบรรพบรุุษได้อยา่งชดัเจน   

ส่วนเร่ืองสีท่ีปรากฏในข้างต้นนี ้เป็นสีท่ีผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ถึงความหมายของสีต่างๆจาก
ผู้ เช่ียวชาญของไทยทรงด า(จ านวน  2 คน)   เป็นสีท่ีนิยมน ามาใช้กับผ้าทอลายแตงโม และยังมี
ความหมายท่ีสอดคล้องกบัความรัก  ความพลดัพราก ความกตญัญ ูเชน่กนั 
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1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารเร่ืองความหมาย
ของสีที่น ามาใช้ในงานวิจัย จากการการศกึษาข้อมูลและการค้นคว้าข้อมลู  สามารถแสดงข้อมูล  
ได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  58  แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมลูด้านความหมายของสี 

                 (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญผ้าไทยทรงด า จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

           เป็นสีหลกัของผืนผ้าและการใช้งาน 

โดยมีความเชื่อที่เกิดจากความเก็บกดที่

ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน มา

เป็นชนกลุม่น้อยในไทย 

 

          สีด าในทางทฤษฎีสี  ไม่ ถือว่า เป็นสี
เชน่เดียวกับสีเทา แต่ให้ความรู้สึกได้ ตะวนัตก

ถือว่ า เ ป็ นสี แ ห่ งค วาม เศ ร้ า  ค วามตาย 

(Hurwitz,1967:167) ความกลัว มนุษย์มักจะ

กลัวความมืด สีด าจึงแทนความลึกลับ ความ

โหดร้าย จงึมีคนเรียกสีด าในทางที่ไมด่ีตา่งๆ 

 

       ลวดลายที่วางสีขาวสลับสีครามบน

ผ้าซิ่นสื่อความหมายเดียวดายที่ต้องพลัด

พรากจากญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมือง

นอนปัจจบุนัมีสีครามเข้มหรือสีด าและสีฟ้า

บนผ้าซิ่นลายแตงโมแตงโม 

 

     เป็นแม่สี เป็นตัวแทนของความเย็น ให้
ความรู้สึกเย็น แจ่มใส สงบ (เกอเทอ 1749 -

1832 นกักวี นกัเขียนชาวเยอรมนั)ให้ความรู้สึก

เวิง้ว้าง กว้างขวาง มัน่คง โดดเดี่ยว น่าเศร้า น่า

กลวั เป็นสญัลกัษณ์ของความกล้าหาญ จริงใจ 

 

     เป็นสีที่แสดงถึงความสงบเยือกเย็น 
ความบริสุทธ์ิ สุขภาพและความเบิกบาน

และชาวไทยทรงด ามีความเชื่อว่า สีขาว 

หมายถึง วิญญาณจงึใช้สีขาวในพิธีไหว้ผี 

 

       สีด าในทางทฤษฎสีี ไมถื่อวา่เป็นสีเชน่
เดียวสีด าและเทา แตใ่ห้ความรู้สกึได้ด ีสีขาว

อยูต่รงข้ามกบัสีด า เป็นสีคูก่นัที่หา่งกนัมาก

ที่สดุ สขีาวจะรู้สกึสะอาด ร่าเริง สดใส ใหม ่

บริสทุธ์ิ เยาว์วยั ไร้เดียงสา ความจงรักภกัดี 

ปลอดภยั ว้าเหว ่ความดีงาม 

สี 

 

ด้านไทยทรงด า 

 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ 

 

สีน า้เงนิ 

 

สีด า 

 

สีขาว 

 

ความหมาย 

 

ความรู้สกึ 

 

ท่ีมา : หนงัสือหลกัทศันศิลป์ (สมชาย พรหมสวุรรณ) 

 

ท่ีมา : หนงัสือหลกัทศันศิลป์ (สมชาย พรหมสวุรรณ) 

 

ท่ีมา : หนงัสือหลกัทศันศิลป์ (สมชาย พรหมสวุรรณ) 

 ความตาย  ความพลดัพราก ความเศร้า 

 

ความเดียวดาย  ความโดดเดี่ยว ความเวิง้ว้าง เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ 

 

ความบริสุทธ์ิ ความเยาว์วัย ความดีงาม ความสดใส 
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1.5 ผลการวิ เคราะห์จากการ สุ่มแบบสอบถาม ผู้หญิง ท่ี ใ ช้ อุปกรณ์ เส ริม
อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวัน (จ านวน 60 คน) จากการศกึษาข้อมลูจากการสุ่มแบบสอบถาม
ผู้หญิงท่ีใช้อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวนั ตัง้แต ่อาย ุ20 – 50 ปี  สามารถแสดงข้อมลู
ในรูปแบบตาราง   ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 9 ประเภทอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ประเภทอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

USB 39 65 % 
Air Card 2 3 % 
Bluetooth 1 2% 
Stylus pen (ปากกาจอสมัผสั) 1 2 % 
หฟัูง 16 27 % 
ไฟฉาย 1 2 % 
อ่ืนๆ  0 0 % 

 

ท่ีมา: จากการใช้แบบสอบถามผู้หญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่20 – 50 ปี  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน 

จากข้อมลูท่ีได้รวบรวมจากการสุ่มแบบสอบถามผู้หญิงท่ีใช้อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชีวิตประจ าวัน ตัง้แต่อายุ 20 – 50 ปี  (จ านวน 60 คน) พบว่า อันดับท่ี 1 ท่ีผู้หญิงนิยมใช้
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวัน คือ USB ร้อยละ 65 %  อนัดบัท่ี 2 คือ หฟัูง ร้อยละ 
27%  อนัดบัท่ี 3 คือ Air Card  ร้อยละ 3 %  ส่วน ไฟฉาย , Stylus pen (ปากกาจอสมัผสั) ร้อยละ 2 
% สรุปได้วา่  กลุม่อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้หญิง ในชว่งอาย ุ20 – 50 ปี ท่ีนิยมใช้เป็นประจ าใน
ชีวิตประจ าวนั คือ USB , หฟัูง , Air Card , ไฟฉาย , Stylus pen และ Bluetooth นัน้เอง  
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ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการออกแบบและพฒันาทางด้านผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า(จากการ
รวบรวมข้อมลูและแบบสอบถาม) ได้ดงันี ้

2.1 ผลการวิ เคราะห์จากการสุ่มแบบสอบถามผู้หญิงท่ีใช้เคร่ืองประดับใน
ชีวิตประจ าวัน ตัง้แต่ อายุ 20 – 50 ปี  (จ านวน 60 คน)  จากการศึกษาข้อมูลจากการสุ่ม
แบบสอบถามผู้หญิงท่ีใช้เคร่ืองประดบัในชีวิตประจ าวนั ตัง้แต ่อาย ุ20 – 50 ปี  สามารถแสดงข้อมลู
ในรูปแบบตาราง   ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 10 ประเภทเคร่ืองประดบัท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ประเภทเคร่ืองประดบัท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

สร้อยคอ 27 45 % 
ก าไล/สร้อยข้อมือ 8 13 % 
แหวน 12 20 % 
เข็มกลดั 0 0 % 
อ่ืนๆ (ตา่งห ู, นาฬิกา) 13 22 % 

 

ท่ีมา: จากการใช้แบบสอบถามผู้หญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่20 – 50 ปี  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน 

จากข้อมลูท่ีได้รวบรวมจากการสุ่มแบบสอบถามผู้หญิงท่ีใช้เคร่ืองประดบัในชีวิตประจ าวนั   
ตัง้แต่อายุ    20 – 50 ปี  (จ านวน 60 คน) พบว่า อันดบัท่ี 1 ท่ีผู้หญิงนิยมใช้เคร่ืองประดบัใน
ชีวิตประจ าวนั คือ สร้อยคอ ร้อยละ 45 % อนัดบัท่ี 2 คือ ตา่งหแูละนาฬิกา ร้อยละ 22 % อนัดบัท่ี 3 
คือ แหวน ร้อยละ 20 % สรุปได้ว่า  กลุ่มเคร่ืองประดบัท่ีผู้หญิง ตัง้แตช่่วงอาย ุ20 – 50 ปี ท่ีนิยมใช้
เป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั คือ สร้อยคอ ,    ตา่งหแูละนาฬิกา , แหวน , ก าไล/สร้อยข้อมือ นัน้เอง 
(นาฬิกากบัก าไล/สร้อยข้อมือ จดัอยูก่ลุม่เดียวกนัคือกลุม่เคร่ืองประดบัข้อมือ) 
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2.2 ผลการวิเคราะห์จากการสุ่มแบบสอบถามถึงถึงผู้หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ ตัง้แต่อายุ 20 – 50 ปี  (จ านวน 60 คน)  
จากการศึกษาข้อมูลจากการสุ่มแบบสอบถามถึงผู้ หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั สามารถแสดงข้อมลูในรูปแบบตาราง   ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 11 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองประดบั (ท่ีสนใจ) 

อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ + เคร่ืองประดบั   (ท่ีสนใจ) จ านวน ร้อยละ 
USB + สร้อยคอ 25 18 % 
USB + ก าไล/สร้อยข้อมือ 21 15 % 
USB +  แหวน 13 9 % 
USB + เข็มกลดั 3 2 % 
Air Card + สร้อยคอ 4 3 % 
Air Card + ก าไล/สร้อยข้อมือ 9 6 % 
Air Card + แหวน 5 4 % 
Air Card + เข็มกลดั 3 2 % 
Stylus pen + สร้อยคอ 4 3 % 
Stylus pen + ก าไล/สร้อยข้อมือ 4 3 % 
Stylus pen + แหวน 1 1 % 
Stylus pen + เข็มกลดั 2 1 % 
หฟัูง + สร้อยคอ 19 14 % 
หฟัูง + ก าไล/สร้อยข้อมือ 4 3 % 
หฟัูง + แหวน 5 4 % 
หฟัูง + เข็มกลดั 2 1 % 
ไฟฉาย + สร้อยคอ 3 2 % 
ไฟฉาย + ก าไล/สร้อยข้อมือ 1 1 % 
ไฟฉาย + แหวน 9 6 % 
ไฟฉาย + เข็มกลดั 1 1 % 
อ่ืนๆ (นาฬิกา + Bluetooth) 2 1 % 

ท่ีมา: จากการใช้แบบสอบถามผู้หญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่20 – 50 ปี  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน 
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จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากการสุ่มแบบสอบถามผู้ หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั ตัง้แตอ่าย ุ20 – 50 ปี (จ านวน 60 คน) พบว่า ผู้หญิง
ส่วนใหญ่มีความสนใจผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยอนัดบัท่ี 1 คือ  
USB + สร้อยคอ ร้อยละ 18 %  อนัดบัท่ี 2 คือ USB + ก าไล/สร้อย ข้อมือ  ร้อยละ 15 %  อนัดบัท่ี 3 
คือ หฟัูง + สร้อยคอ ร้อยละ 14 %  สรุปได้ว่า ผู้หญิงกลุ่มนีมี้ความสนใจผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท USB และ หฟัูง   และสนใจผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั ประเภทสร้อยคอ และ 
ก าไล/สร้อยข้อมือ เป็นสว่นใหญ่นัน้เอง 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์จากการสุ่มแบบสอบถามถึงผู้หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ ในช่วงอายุตัง้แต่ 20 -30 ปี(จ านวน 24 คน) 
สามารถแสดงข้อมลูในรูปแบบตาราง   ได้ดงันี ้
ตารางท่ี 12 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองประดบั (ท่ีสนใจ) ชว่งอายตุัง้แต ่20 -30 ปี 

 
อาย ุ

 
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ + เคร่ืองประดบั 

 
สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
20 – 30 ปี 
เลือกได้มา
กวา่ 1 
อยา่ง 

USB + สร้อยคอ 8 
USB + ก าไล/สร้อยข้อมือ 9 
USB +  แหวน 6 
USB + เข็มกลดั 2 
Air Card + สร้อยคอ 2 
Air Card + ก าไล/สร้อยข้อมือ 2 
Air Card + แหวน 3 
Air Card + เข็มกลดั 1 
Stylus pen + สร้อยคอ 1 
Stylus pen + ก าไล/สร้อยข้อมือ 1 
Stylus pen + แหวน 0 
Stylus pen + เข็มกลดั 0 
หฟัูง + สร้อยคอ 8 
หฟัูง + ก าไล/สร้อยข้อมือ 2 
หฟัูง + แหวน 3 
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อาย ุ

 
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ + เคร่ืองประดบั 

 
สนใจ 

 หฟัูง + เข็มกลดั 1 
ไฟฉาย + สร้อยคอ 1 
ไฟฉาย + ก าไล/สร้อยข้อมือ 0 
ไฟฉาย + แหวน 4 
ไฟฉาย + เข็มกลดั 1 
อ่ืนๆ (นาฬิกา + Bluetooth) 1 

 

ท่ีมา: จากการใช้แบบสอบถามผู้หญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่20 – 30 ปี  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน 

จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากการสุ่มแบบสอบถามถึ งผู้ หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั ในช่วยอายตุัง้แต ่20 - 30 ปี (จ านวน 24 คน) พบว่า 
ผู้หญิงในกลุ่มนีส้นใจอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยอนัดบัท่ี 1 คือ USB + 
ก าไล/สร้อยข้อมือ จ านวน 9 คน อนัดบัท่ี 2 คือ USB + สร้อยคอ และหูฟัง + สร้อยคอ อย่างละ
จ านวน 8 คน  อนัดบัท่ี 3 คือ  USB +  แหวน จ านวน 6 คน สรุปได้ว่า ผู้หญิงกลุ่มนีมี้ความสนใจ
ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท USB และ หฟัูง   และสนใจผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั 
ประเภท สร้อยคอและ ก าไล/สร้อยข้อมือและแหวน เป็นสว่นใหญ่นัน้เอง 
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2.4  ผลการวิเคราะห์จากการสุ่มแบบสอบถามถึงผู้หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ ในช่วยอายุตัง้แต่ 31 - 40 ปี(จ านวน17 คน) 
สามารถแสดงข้อมลูในรูปแบบตาราง   ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 13  อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองประดบั (ท่ีสนใจ) ชว่งอายตุัง้แต ่31 - 40 ปี 

อาย ุ อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ + 
เคร่ืองประดบั 

มีความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
31 – 40 ปี 
เลือกได้
มากกวา่ 1 
อยา่ง 

USB + สร้อยคอ 9 
USB + ก าไล/สร้อยข้อมือ 5 
USB +  แหวน 7 
USB + เข็มกลดั 1 
Air Card + สร้อยคอ 1 
Air Card + ก าไล/สร้อยข้อมือ 1 
Air Card + แหวน 1 
Air Card + เข็มกลดั 1 
Stylus pen + สร้อยคอ 2 
Stylus pen + ก าไล/สร้อยข้อมือ 2 
Stylus pen + แหวน 1 
Stylus pen + เข็มกลดั 1 
หฟัูง + สร้อยคอ 4 
หฟัูง + ก าไล/สร้อยข้อมือ 0 
หฟัูง + แหวน 1 
หฟัูง + เข็มกลดั 1 
ไฟฉาย + สร้อยคอ 1 
ไฟฉาย + ก าไล/สร้อยข้อมือ 0 
ไฟฉาย + แหวน 2 
ไฟฉาย + เข็มกลดั 1 
อ่ืนๆ  0 

ท่ีมา: จากการใช้แบบสอบถามผู้หญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่31 – 40 ปี  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน 
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จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากการสุ่มแบบสอบถามถึงผู้ หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั ในช่วยอายตุัง้แต ่31 - 40 ปี (จ านวน 17 คน) พบว่า 
ผู้หญิงในกลุ่มนีส้นใจอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยอนัดบัท่ี 1 คือ USB + 
สร้อยคอ จ านวน 9 คน อนัดบัท่ี 2 คือ USB + แหวน จ านวน 7 คน  อนัดบัท่ี 3 คือ  USB +  ก าไล/
สร้อยข้อมือ จ านวน 5 คน สรุปได้ว่า ผู้ หญิงกลุ่มนีมี้ความสนใจผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท USB    และสนใจผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั ประเภทสร้อยคอและ ก าไล/สร้อย
ข้อมือและแหวน เป็นสว่นใหญ่นัน้เอง 

 

2.5   ผลการวิเคราะห์จากการสุ่มแบบสอบถามถึงผู้หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ ในช่วยอายุตัง้แต่ 41 - 50 ปี (จ านวน 19 
คน) สามารถแสดงข้อมลูในรูปแบบตาราง   ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 14 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองประดบั (ท่ีสนใจ) ชว่งอายตุัง้แต ่41 - 50 ปี 

 

 
อาย ุ

 
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ + เคร่ืองประดบั 

 
สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
41 – 50 ปี 
เลือกได้มา
กวา่ 1 
อยา่ง 

USB + สร้อยคอ 8 
USB + ก าไล/สร้อยข้อมือ 8 
USB +  แหวน 1 
USB + เข็มกลดั 0 
Air Card + สร้อยคอ 1 
Air Card + ก าไล/สร้อยข้อมือ 3 
Air Card + แหวน 1 
Air Card + เข็มกลดั 0 
Stylus pen + สร้อยคอ 0 
Stylus pen + ก าไล/สร้อยข้อมือ 1 
Stylus pen + แหวน 0 
Stylus pen + เข็มกลดั 1 
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อาย ุ

 
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ + เคร่ืองประดบั 

 
สนใจ 

 หฟัูง + สร้อยคอ 7 
หฟัูง + ก าไล/สร้อยข้อมือ 1 
หฟัูง + แหวน 1 
หฟัูง + เข็มกลดั 0 
ไฟฉาย + สร้อยคอ 1 
ไฟฉาย + ก าไล/สร้อยข้อมือ 0 
ไฟฉาย + แหวน 2 
ไฟฉาย + เข็มกลดั 0 
อ่ืนๆ  0 

 

ท่ีมา: จากการใช้แบบสอบถามผู้หญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่41 – 50 ปี  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน 

จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากการสุ่มแบบสอบถามถึงผู้ หญิงท่ีมีความสนใจผลิตภัณฑ์
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั ในช่วยอายตุัง้แต ่41 - 50 ปี (จ านวน 19 คน) พบว่า 
ผู้หญิงในกลุ่มนีส้นใจอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยอนัดบัท่ี 1 คือ USB + 
สร้อยคอ และ USB +  ก าไร/สร้อยข้อมือ อย่างละจ านวน 8 คน อนัดบัท่ี 2 คือ หฟัูง + สร้อยคอ 
จ านวน 7 คน  อนัดบัท่ี 3 คือ  Air Card + ก าไล/สร้อยข้อมือ จ านวน 3 คน สรุปได้ว่า ผู้หญิงกลุ่มนีมี้
ความสนใจผลิตภัณฑ์อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท USB และ Air Card และหูฟัง    และ
สนใจผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั ประเภทสร้อยคอและ ก าไล/สร้อยข้อมือ เป็นสว่นใหญ่นัน้เอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการและสนใจในผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  59 แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมลูด้านความต้องการและสนใจในผลิตภณัฑ์ 

                 (มาจากการวิเคราะห์ข้อมลูด้านความต้องการและความสนใจ จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

20 – 50 ปี 

20 – 30 ปี 

31 – 40 ปี 

41 – 50 ปี 

อนัดบัท่ี 1 : USB + สร้อยคอ 

อนัดบัท่ี 2 : USB + ก าไล/สร้อยข้อมือ 

อนัดบัท่ี 3 : หฟัูง + สร้อยคอ 

 

 

 

อนัดบัท่ี 1 : USB + ก าไล/สร้อยข้อมือ 

อนัดบัท่ี 2 : USB  + สร้อยคอ/ หฟัูง + สร้อยคอ                                                                    

อนัดบัท่ี 3 : USB + แหวน 

 

 

 

อนัดบัท่ี 1 : USB + สร้อยคอ 

อนัดบัท่ี 2 : USB + แหวน 

อนัดบัท่ี 3 : หฟัูง + ก าไล/สร้อยข้อมือ 

 

 

 

อนัดบัท่ี 1 : USB + ก าไล/สร้อยข้อมือ 

   : USB + สร้อยคอ 

อนัดบัท่ี 2 : หฟัูง + สร้อยคอ 

อนัดบัท่ี 3 : Air Card + ก าไล/สร้อยข้อมือ 
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เหตุผลในการเลือกใช้ USB Drive มาใช้ในการท าวิจัย 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  60  แสดงถึงเหตผุลท่ีเลือก USB Drive 

                 (จากการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงถึงเหตผุลท่ีเลือก USB Drive จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

 

USB Drive 

เหตุผล 

USB Drive ในปัจจุบนั อปุกรณ์เสริม Electronic มีความส าคญักบั

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์อยู่มาก โดยเฉพาะ USB ซึ่งผู้ ท าวิจัยได้ใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการถามผู้หญิงวยัท างานตัง้แต่อาย ุ20 – 50 ปี 

จ านวน 60  คน พบว่า USB  มีความส าคัญเป็นอันดับที่  1 ในของกลุ่ม

ของผู้หญิงวัยท างาน  

 

ท าไมต้อง USB Drive  

USB Drive เปรียบเสมือนตัวแทนการ

เชื่อมส่งต่อวัฒนธรรมไทยทรงด า 

 

ท าไมต้อง USB Drive จากการใช้แบบสอบถาม 

วัฒนธรรม  

ไทยทรงด า 

เชื่อมผ่าน 

อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 

ความรัก  ความผูกพัน ความกตัญญู ความห่วงใย  

 

ความรัก  ความผู กพัน ความกตัญ
ญ
ู  ความห่วงใย  

ผู้บริโภค  

ท าไมต้อง USB ความส าคัญต่อการท างาน

Drive8;k,le8yP.o=u;b9xit0e;yo 
USB Drive เป็นอปุกรณ์ที่เก็บข้อมลูแทนการเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษ 

สามารถเก็บข้อมลูได้จ านวนมาก (ขึน้อยูก่บัปริมาณความจขุองข้อมลูที่เลือก) เป็นอปุกรณ์ที่ใช้พก

ติดตวั จงึควรมีขนาดที่เล็กกะทดัรัด สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งในปัจจบุนั USB Drive มีบทบาท

ที่ส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของการท างานของมนษุย์    
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2.6    ผลการวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลของ USB Drive  เพ่ือน ามาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั สามารถแสดง ได้ดงันี  ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  61  แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมลูด้าน USB Drive 

           (จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้านความต้องการและความสนใจ จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

เหตุผล 

ขนาดความจุ 2GB และ 4GB 

วัสดุที่น ามาใช้ในการท า USB Drive  คือ พลาสติก  

 พลาสตกิ หรือที่เรียกวา่เรซิ่นสงัเคราะห์ Thermosetting  resins 

และ โดยเรซิ่นประเภท Thermoset ได้แก่ Phenol และ Melamine เป็นเรซิ่น

ที่ทนตอ่ความร้อนและไมส่ามารถกลบัมานิม่ได้อีกเมื่อถกูความร้อน  

 

ยูเอสบีไดร์ (USB Drive) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พกติดตัว จึงควรมี

ขนาดที่เล็กกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งในปัจจุบันผู้ ผลิตในแต่ละ

รายได้พยายามออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีขนาดที่เล็กกะทัดรัดท าให้มีความ

แตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย  

ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล โดยมาตรฐานในปัจจบุนันีค้ือ USB 2.0 ซึ่ง

มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมลูถึง 480 Mb/s หรือ 60Mb/s ขณะที่มาตรฐาน USB 1.1

เดิมนัน้จะอยู่ที่ 12 Mb/s หรือ 15 Mb/s เท่านัน้ และในอนาคตจะเพิ่มเป็น USB 3.0 ที่มี

ความเร็วกว่าเดิมถึง 10 เท่า แต่อย่างไรก็ตามBrandวิธีส าหรับมาตรฐาน USB 2.0 ที่

สามารถใช้งานได้จะอยูท่ี่ 4 Mb/sเทา่นัน้ เน่ืองจากข้อจ ากดัของชิพหน่วยความจ า 

ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล 

ขนาดความจุ USB Drive  ที่มีขนาดความจสุงู ยอ่มดีกวา่ขนาดความจตุ ่า อยา่งไร

ก็ตามขนาดความจทุี่ได้เพ่ิมขึน้มานัน้ก็ต้องขึน้อยูก่บัราคาที่เพ่ิมสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ปัจจยันีจ้งึ

ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของผู้ ใช้งานและงบประมาณที่มี 

 

การสนับสนุนการใช้งาน 

การสนับสนุนการใช้งาน มีไฟ LED แสดงสถานการณ์การท างาน มีปุ่ มป้องกนัการ

บนัทกึข้อมลู มีไดร์เวอร์ส าหรับระบบปฏิบตัิการ (กรณีใช้ระบบปฏบิตัิการรุ่นที่มีการรองรับ)  

 

USB Drive   

ขนาดของความจขุึน้อยูก่บัความต้องการของผู้บริโภค 
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2.7   ผลการวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลของบุคลิกการแต่งตัวของผู้หญิง 
ในช่วง 20 – 50 ปี สามารถแบง่ออกเป็น 3 บคุลิกหลกั ๆ ในผู้หญิงวยัท างาน ตามตารางท่ีแสดง ได้
ดงันี ้

 ตารางท่ี 15 แสดงการรวบรวมข้อมลูของบคุลิกการแตง่ตวัของผู้หญิง ในชว่ง 20 – 50 ปี 

บุคลิก ตัวอย่างการแต่งตัว 
 

 
สาว

ออ่นหวาน 

 

         
 
 
 

สาวเซ็กซ่ี 

 

   

 
 

 
สาวเท่ 

 

         
 

ท่ีมา: จากการใช้แบบสอบถามผู้หญิงท่ีมีอายตุัง้แต่ 41 – 50 ปี  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน 

จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากการสงัเกตผู้หญิงวยัท างานและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตและนิตยสารท่ีมีอายตุัง้แต ่20 – 50 ปี พบว่า การแตง่กายของผู้หญิงในช่วงอายุนี ้
สามารถแบ่งออกเป็น 3 บคุลิกใหญ่ๆเป็นหลกั  คือ สาวบคุลิกอ่อนหวาน , สาวบุคลิกเซ็กซ่ีและสาว
บุคลิกเท่ นัน้เอง (แต่ในการท าตารางนีเ้ป็นเพียงการสังเกตและรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาเพียง
ขณะหนึ่ง ท่ีผู้ ท าวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลเท่านัน้ อาจจะมีบุคลิก อ่ืนๆ เข้ามาตามเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไป)  

http://www.siamoutfit.com/masculine-feminine/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99_masculin-feminin_7/
http://www.siamoutfit.com/masculine-feminine/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99_masculin-feminin_13/
http://www.siamoutfit.com/masculine-feminine/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99_masculin-feminin_9/
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การวิเคราะห์บุคลิกของผู้หญิง 

 
ภาพท่ี 62 การวิเคราะห์บคุลิกของผู้หญิง  

         (จากการสงัเกตบคุลิกของผู้หญิงในแบบตา่งๆ  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 
2.8 ผลการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางเช่ือมโยงในการออกแบบ ตามภาพท่ีแสดง 

ได้ดงันี ้

       

ภาพท่ี 63  การวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางเช่ือมโยงในการออกแบบ  

         (การวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบ จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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การวิเคราะห์ เพื่อหาอัตลักษณ์ของไทยทรงด า 

 

ภาพท่ี 64 การวิเคราะห์ เพ่ือหาอตัลกัษณ์ของไทยทรงด า 

        (การการวิเคราะห์ เพ่ือหาอตัลกัษณ์ของไทยทรงด า จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 

เหตุผลในการออกแบบ    

 

ภาพท่ี 65  เหตผุลในการออกแบบ    

    (การการวิเคราะห์ เพ่ือห้เหตผุลในการออกแบบ จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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เทรนด์เคร่ืองประดับ 

 

ภาพท่ี 66 เทรนด์เคร่ืองประดบั     
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2.8   ผลการวิเคราะห์และแบบSketch Design  แบบร่างขัน้ท่ี 1   สามารถแบง่บคุลิก
ออกเป็น 3 บคุลิก หลกัได้   แบบร่างขัน้ที่ 1 : บุคลิกที่ 1 สาวที่มีบุคลิกเท่ 

 

ภาพท่ี 67  USB Drive แบบร่างขัน้ท่ี อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี 1    
(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 
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ภาพท่ี 68  USB Driveแบบร่างขัน้ท่ี 1 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี 2 

(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 
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ภาพท่ี 69  USB Driveแบบร่างขัน้ท่ี 1 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี 3 
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(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

 

แบบร่างขัน้ที่ 1  บุคลิกที่ 2 สาวที่มีบุคลิกเซ็กซ่ี 

 

ภาพท่ี 70 USB Driveแบบร่างขัน้ท่ี1อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี1  
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(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเซ็กซ่ี) 

 

ภาพท่ี 71  USB Drive แบบร่างขัน้ท่ี 1 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี 2  

(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเซ็กซ่ี) 
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ภาพท่ี 72  USB Drive แบบร่างขัน้ท่ี 1 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี 3  
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(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเซ็กซ่ี) 

แบบร่างขัน้ที่ 1 : บุคลิกที่ 3 สาวที่มีบุคลิกหวาน 

 

ภาพท่ี 73  USB Drive แบบร่างขัน้ท่ี 1 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี 1  
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(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกหวาน) 

 

ภาพท่ี 74  USB Drive แบบร่างขัน้ท่ี 1 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี 2 

(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกหวาน) 
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ภาพท่ี 75  USB Drive แบบร่างขัน้ท่ี 1 อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัแบบท่ี 3  

(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกหวาน) 
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2.9   ผลการวิเคราะห์แบบร่างขัน้ท่ี 1   ผลสรุปการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒแิละ
ผู้เช่ียวชาญ     (จ านวน 9 คน)   สามารถเลือกและวิเคราะห์ออกมาเป็นบคุลิกท่ีเหมาะสมได้
จ านวน  1  บคุลิก คือ บคุลิกเท ่ แบบSketch Design แบบท่ี 1  

 
ภาพท่ี 76  ผลสรุปการสอบถามผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ(จ านวน 9 คน) จากแบบร่างขัน้ท่ี 1   
                (จากการสรุปข้อมลูผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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แบบร่างขัน้ที่ 2 

     

              แบบที่ 1              แบบที่ 2 

 

 

แบบที่ 3 

 

 

ภาพท่ี 77  แบบร่างขัน้ท่ี 2    แบบที่ 1 

ภาพท่ี 78  แบบร่างขัน้ท่ี 2   แบบที่ 2 

ภาพท่ี 79  แบบร่างขัน้ท่ี 2  แบบที่ 3 
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2.10   ผลการวิเคราะห์และค าแนะน าของแบบร่างขัน้ที่ 2  จากการปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาค้นคว้า   สามารถวิเคราะห์และได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือ
พฒันาแบบ Sketch Design ได้ดงันี ้ สามารถเลือกและวิเคราะห์ออกมาเป็นบคุลิกท่ีเหมาะสมและมี
แนวทางในการพฒันาแบบตอ่ไปได้ คือ แบบ Sketch Design แบบท่ี 3 

 

ภาพท่ี 80  ค าแนะน าของแบบร่างขัน้ท่ี 2 และการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยัอิสระ 

                (จากการสรุปข้อมลูสรุปและปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระ จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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แบบร่างขัน้สุดท้าย  

 

                   
           
          แหวน 
 

 

 สร้อยคอ      สร้อยข้อ 

 

ภาพท่ี 81 แบบร่างขัน้สดุท้าย   แหวน 

ภาพท่ี 82 แบบร่างขัน้สดุท้าย  สร้อยคอ  

ภาพท่ี 83 แบบร่างขัน้สดุท้าย  สร้อยข้อ 

 



132 
 

             2.11   หลักการและเหตุผลของโมเดลต้นแบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมลู ได้ดงันี ้ 

    

ภาพท่ี 84  ผลการวิเคราะห์แบบร่างขัน้สดุท้าย 

                (จากการสรุปข้อมลูและวิเคราะห์แบบร่างขัน้สดุท้าย  จดัท าโดย ดวงใจ อชุชิน) 
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โมเดลต้นแบบ อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบสร้อยคอท่ีใช้แนวคิด
วฒันธรรมไทยทรงด า 

 

สร้อยคอ              ด้านที่ 1              ด้านที่ 2 

      

ภาพท่ี 85  โมเดลต้นแบบ สร้อยคอ ด้านท่ี 1 

ภาพท่ี 86  โมเดลต้นแบบ สร้อยคอ ด้านท่ี 2 

                  

สร้อยข้อมืออปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบสร้อยข้อมือ ท่ีใช้แนวคิด
วฒันธรรมไทยทรงด า 

 ด้านที่ 1                                ด้านที่ 2     

  

ภาพท่ี 87  โมเดลต้นแบบ สร้อยข้อมือ ด้านท่ี 1  

ภาพท่ี 88  โมเดลต้นแบบ สร้อยข้อมือ ด้านท่ี 2  
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แหวน อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบแหวน ท่ี ใช้แนวคิดวฒันธรรม       
ไทยทรงด า 

 

      ด้านที่ 1                    ด้านที่ 2  

      

ภาพท่ี 89  โมเดลต้นแบบ แหวน  ด้านท่ี 1  

ภาพท่ี 90  โมเดลต้นแบบ แหวน ด้านท่ี 2  

ขัน้ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์
ต้นแบบอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคดิความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้า
ไทยทรงด า  

หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาท าการวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นด้านความพึงพอใจผู้บริโภค
ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้จากการพฒันาแบบ จนกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั  
ของสาวท่ีมีบุคลิกเท่ 1 รูปแบบ  ซึ่งประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือและแหวน ผู้ วิจัยได้น า
แบบจ าลองจ านวน 1 ชดุ ท่ีได้จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ  จ านวน  9 ท่าน ไป
ผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต้นแบบ เพ่ือใช้ในการประกอบการท าวิจยัในขัน้ตอนตอ่ไปว่า กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้บริโภค ซึง่ประกอบด้วย นกัทอ่งเท่ียวผู้หญิงท่ีมาเท่ียวท่ีศนูย์วฒันธรรมไทยทรงด า ของกลุ่มสตรีทอ
ผ้าไทยทรงด า อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และผู้หญิงวยัท างาน(ออฟฟิต) ท่ีมีอายตุัง้แต่ 20 – 50 ปี  ท่ีมี
ความพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์ต้นแบบอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัท่ีท าขึน้มา มากน้อย
เพียงใด โดยผู้ วิจยัได้ศกึษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ใน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านอตัลกัษณ์ไทย
ทรงด า  ด้านความงาม  ด้านประโยชน์ใช้สอย  ด้านความต้องการ 

ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการสอบถามถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 130 คน ซึ่งมีอายตุัง้แต ่20 – 50 ปีซึ่งประกอบไปด้วย นกัท่องเท่ียวผู้หญิงท่ีมาเท่ียวท่ีศนูย์
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วฒันธรรมไทยทรงด า ของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุและสาววยัท างาน(ออฟฟิต) 
ได้ผลวิจยัดงันี ้

ส่วนที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระดบั
การศกึษา อาชีพ และรายได้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายปิด 

ส่วนที่  2 การประเมินผลของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า ได้แก่  
ด้านอตัลกัษณ์ไทยทรงด า  ด้านความงาม  ด้านประโยชน์ใช้สอย  ด้านความต้องการ  ซึ่งค าถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) และค าถามเชิงข้อเสนอแนะเป็นค าถามแบบปลายเปิด  
โดยท่ีค าถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่มีค าตอบทางเลือก 5 ระดบั คือ 5 = มากท่ีสดุ,  4 = มาก, 3 
= ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสดุ 

 ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับอุปกรณ์เสริมท่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน า
แนวคดิความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด าเป็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือทราบถึงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุง แก้ไขและพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 

จากข้อมูลการประเมินผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์โมเดลต้นแบบอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า ในกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 130 คน ได้วิเคราะห์และสรุปผลดงันี ้

 

ส่วนที่ 1  ผลการสอบถามข้อมูลเบือ้งต้นจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 130 คน 

   

ภาพท่ี 91  การสอบถามความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ 

ภาพท่ี 92  การสอบถามความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์ 
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ตารางท่ี 16  ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้หมด 130 ทา่น เป็นเพศหญิง  ท่ีมีชว่งอายุ
ตัง้แต ่ 20 – 50 ปี 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมลูท่ีได้รวบรวมพบวา่ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 130 ท่าน เป็น
เพศหญิง  ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุตัง้แต่  31 – 40 ปี  ร้อยละ 37 มีจ านวนใกล้เคียงกนักบัอายุ

 สถานภาพ 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม นักท่องเที่ยวและสาวออฟฟิต 

 (จ านวน 130 คน) 
 ความถี่(คน) ร้อยละ 

เพศ หญิง 130 100 
อายุ 20 – 30 ปี 37 28 
 31 – 40 ปี 49 37 
 41 – 50 ปี 48 35 
การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 24 18 
 ปริญญาตรี 81 61 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 28 21 
อาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา 9 7 
 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
30 23 

 พนกังานเอกชน 55 41 
 ธุรกิจสว่นตวั 32 24 
 อ่ืนๆ 7 5 
รายได้ ต ่ากว่า 10,000 บาท 2 1 
 10,001 – 20,000 

บาท 
39 29 

 20,001 – 30,000 
บาท 

64 47 

 มากกวา่ 30,000 บาท 30 22 
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ตัง้แต ่ 41 – 50 ปี ท่ีร้อยละ 35 และมีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่ท่ีร้อยละ 61 และ
รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรีท่ีร้อยละ 21 มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ41 และ
อาชีพท่ีรองลงมาคือธุรกิจส่วนตวัท่ีร้อยละ 24  โดยมีรายได้ตอ่เดือนอยู่ท่ี 20,001 – 30,000 บาท อยู่
ท่ีร้อยละ 47   ซึง่รายได้รองลงมามากกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 22  

 ส่วนที่  2 การประเมินผลของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์(USB Drive)ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรง
ด า โดยแจงระดบัของคะแนนเฉล่ีย ดงันี ้ 

 คา่เฉล่ีย   4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจท่ีผลิตภณัฑ์ต้นแบบมากท่ีสดุ 

 คา่เฉล่ีย   3.51 – 4.50 หมายถึง   ระดบัความพงึพอใจท่ีผลิตภณัฑ์ต้นแบบมาก 

 คา่เฉล่ีย   2.51 – 3.50 หมายถึง   ระดบัความพงึพอใจท่ีผลิตภณัฑ์ต้นแบบปานกลาง 

   คา่เฉล่ีย   1.51 – 2.50 หมายถึง    ระดบัความพงึพอใจท่ีผลิตภณัฑ์ต้นแบบน้อย 

 คา่เฉล่ีย   1.01 – 1.50 หมายถึง    ระดบัความพงึพอใจท่ีผลิตภณัฑ์ต้นแบบน้อยมาก 

แบบสร้อยข้อมือ 

              

ภาพท่ี 93 USB Drive ในรูปแบบสร้อยข้อมือ (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

ภาพท่ี 94USB Drive ในรูปแบบสร้อยข้อมือ (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

ภาพท่ี 95 USB Drive ในรูปแบบสร้อยข้อมือ (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท่ 
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ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ี เป็น
เคร่ืองประดบัในรูปแบบของสร้อยข้อมือ 

 
รายละเอียด 

USB Drive ในรูปแบบ
สร้อยข้อมือ 

ค่าเฉล่ีย 
ความ
คิดเหน็ 

S.D. แปล
ความ 

ด้านความเป็นไทยทรงด า 
1. อตัลกัษณ์ความเป็นไทยทรงด า มีลวดลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะไทยทรงด า บง่บอกถึงความเป็นไทยทรง
ด า 

 
4.18 

 
0.57 

 
มาก 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 
2. ผลิตภณัฑ์สามารถน าไปใช้งานได้ 

4.23 0.65 มาก 

3. ผลิตภณัฑ์สามารถพกพาได้สะดวก 4.25 0.67 มาก 
4. ผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองความต้องการได้ 4.12 0.64 มาก 
5. ผลิตภณัฑ์มีความปลอดภยั 4.14 0.67 มาก 
ด้านความสวยงาม 
6. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทรงด า 

4.16 0.65 มาก 

7. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงคณุคา่ทางสนุทรียะ เกิด
ความช่ืนชม และความพงึพอใจใน ผลิตภณัฑ์ 

4.19 0.58 มาก 

8. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นเคร่ืองประดบั 4.38 0.56 มาก 
9. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นอปุกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.00 0.78 มาก 

รวม 4.18 0.07 มาก 
  

 จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์(USB Drive) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบของสร้อย
ข้อมือ พบว่า มีความพึงพอใจใน (USB Drive)ในรูปแบบของสร้อยข้อมือมากท่ีสุด  ด้วยค่าเฉล่ีย       
(      = 4.18) โดยมีความพึงพอใจในด้าน “การออกแบบท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นเคร่ืองประดบั” 
มากท่ีสดุด้วยคา่เฉล่ีย (      = 4.18) เน่ืองจากมีการออกแบบ USB Drive ได้เหมาะสมและสอดคล้อง

X 

X 
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กับสร้อยข้อมือท่ีเป็นเคร่ืองประดบั ส่วนด้านประโยชน์ใช้สอย “ผลิตภัณฑ์สามารถน าไปใช้งานได้” 
มากท่ีสดุ  ด้วยคา่เฉล่ีย   (     = 4.07) ให้ความรู้สึกว่าสามารถใช้งานได้จริงเม่ือสวมใส่และสามารถ
ถอด(USB Drive)มาใช้งานได้สะดวก 

 

รูปแบบสร้อยคอ 

                     

ภาพท่ี 96 USB Drive ในรูปแบบสร้อยคอ (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

ภาพท่ี 97 USB Drive ในรูปแบบสร้อยคอ (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

ภาพท่ี 98 USB Drive ในรูปแบบสร้อยข้อคอ (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท่ 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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ตารางท่ี 18  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์           
(USB Drive)ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบของสร้อยคอ 

 
รายละเอียด 

USB Drive ในรูปแบบ
สร้อยคอ 

ค่าเฉล่ีย 
ความ
คิดเหน็ 

S.D. แปล
ความ 

ด้านความเป็นไทยทรงด า 
1. อตัลกัษณ์ความเป็นไทยทรงด า มีลวดลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะไทยทรงด า บง่บอกถึงความเป็นไทย
ทรงด า 

 
4.15 

 
0.61 

 
มาก 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 
2. ผลิตภณัฑ์สามารถน าไปใช้งานได้ 

4.07 0.65 มาก 

3. ผลิตภณัฑ์สามารถพกพาได้สะดวก 4.06 0.70 มาก 
4. ผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองความต้องการได้ 3.84 0.72 มาก 
5. ผลิตภณัฑ์มีความปลอดภยั 3.08 0.67 ปาน

กลาง 
ด้านความสวยงาม 
6. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทรงด า 

4.18 0.61 มาก 

7. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงคณุคา่ทางสนุทรียะ เกิด
ความช่ืนชม และความพงึพอใจใน ผลิตภณัฑ์ 

4.18 0.59 มาก 

8. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นเคร่ืองประดบั 4.38 0.56 มาก 
9. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นอปุกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.87 0.73 มาก 

รวม 4.09 0.06 มาก 
 

จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์(USB Drive)ท่ีเป็นเคร่ืองประดับในรูปแบบของ
สร้อยคอ พบว่า มีความพึงพอใจใน (USB Drive)ในรูปแบบของสร้อยคอเป็นอันดบัท่ีสอง  ด้วย
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ค่าเฉล่ีย(  = 4.09) โดยมีความพึงพอใจในด้าน “การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็น
เคร่ืองประดบั” มากท่ีสุด   ด้วยค่าเฉล่ีย (    = 4.38) เน่ืองจากมีการออกแบบ USB Drive ได้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสร้อยข้อมือท่ีเป็นเคร่ืองประดบั ส่วนด้านประโยชน์ใช้สอย “ผลิตภัณฑ์
สามารถพกพาได้สะดวก” มากท่ีสดุ ด้วยคา่เฉล่ีย (    = 4.25) ให้ความรู้สึกว่ามีขนาดท่ีเหมาะสมเม่ือ
สวมใสแ่ละสามารถถอด(USB Drive)มาใช้งานได้สะดวก 

รูปแบบแหวน 

                              

 

ภาพท่ี 99 USB Drive ในรูปแบบแหวน (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

ภาพท่ี 100 USB Drive ในรูปแบบแหวน (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

ภาพท่ี 101 USB Drive ในรูปแบบแหวน(ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท ่

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์            
(USB Drive) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบของแหวน  

 
รายละเอียด 

USB Drive ในรูปแบบแหวน 
ค่าเฉล่ีย 
ความ
คิดเหน็ 

S.D. แปล
ความ 

ด้านความเป็นไทยทรงด า 
1. อตัลกัษณ์ความเป็นไทยทรงด า มีลวดลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะไทยทรงด า บง่บอกถึงความเป็นไทยทรงด า 

 
4.09 

 
0.60 

 
มาก 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 
2. ผลิตภณัฑ์สามารถน าไปใช้งานได้ 

4.02 0.69 มาก 

3. ผลิตภณัฑ์สามารถพกพาได้สะดวก 4.00 0.73 มาก 
4. ผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองความต้องการได้ 3.92 0.74 มาก 
5. ผลิตภณัฑ์มีความปลอดภยั 3.95 0.67 มาก 
ด้านความสวยงาม 
6. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทรงด า 

4.04 0.71 มาก 

7. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงคณุคา่ทางสนุทรียะ เกิด
ความช่ืนชม และความพงึพอใจใน ผลิตภณัฑ์ 

4.08 0.64 มาก 

8. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นเคร่ืองประดบั 4.32 0.54 มาก 
9. การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นอปุกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.96 0.73 มาก 

รวม 4.04 0.06 มาก 
  

 จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์(USB Drive)ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบของแหวน 
พบว่า มีความพึงพอใจใน (USB Drive)ในรูปแบบของสร้อยคอเป็นอันดบัสุดท้าย ด้วยค่าเฉล่ีย         
(    = 4.04) โดยมีความพึงพอใจในด้าน “การออกแบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นอปุกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์” มากท่ีสดุด้วยคา่เฉล่ีย (      = 4.96) เน่ืองจากมีการออกแบบ USB Drive ในรูปแบบ

X 

X 
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เคร่ืองประดบัได้เหมาะสมและมีความเป็นอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้มากท่ีสดุ ส่วนด้านประโยชน์
ใช้สอย “ผลิตภณัฑ์สามารถพกพาได้สะดวก” มากท่ีสดุ ด้วยคา่เฉล่ีย (     = 4.00) ให้ความรู้สึกว่ามี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบันิว้มือเม่ือสวมใส่ 

    

ภาพท่ี 102 USB Drive ในรูปแบบสร้อยคอ (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

ภาพท่ี 103 USB Drive ในรูปแบบ สร้อยข้อมือ (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท่) 

ภาพท่ี 104 USB Drive ในรูปแบบ สร้อยข้อมือและแหวน (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท)่ 

ภาพท่ี 105 USB Drive ในรูปแบบแหวน (ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท ่

 

ตารางท่ี 20  ตารางแสดงความต้องการน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์          
(USB Drive) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัไปใช้งานของกลุม่ตวัอย่าง 

รูปแบบ ความถี่ ร้อยละ 

USB Drive 
รูปแบบสร้อยข้อมือ 

 
34 

 
25 

USB Drive 
รูปแบบสร้อยคอ 

 
22 

 
16 

USB Drive 
รูปแบบสร้อยแหวน 

 
21 

 
16 

ครบชุด 58 43 
  

X 
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จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความต้องการอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ 
(USB Drive) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบสร้อยข้อมือมากท่ีสดุ ซึ่งมีความสอดคล้องและสะท้อนถึง
วฒันธรรมไทยทรงด าได้มากท่ีสดุ โดยได้ออกแบบให้มีความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอยและ
สามารถน าไปใช้งานได้ในชีวิตประจ าวนั โดยมีคา่ความถ่ี 34 และมีสดัส่วนร้อยละ 25  ส่วนรองลงมา
คือ สร้อยคอ ท่ีมีคา่ความถ่ี 22 และมีสดัส่วนร้อยละ 16   และสดุท้าย คือ แหวน ท่ีมีคา่ความถ่ี 21 
และมีสดัสว่นร้อยละ 16    

ในการศกึษาเพ่ือออกแบบอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (USB Drive) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั 
ได้แก่ สร้อยคอ สร้อยข้อมือและแหวน ในงานวิจัยครัง้นี ้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านความพึง
พอใจของกลุม่เป้าหมาย ซึง่ประกอบด้วยผู้หญิงจ านวน 130 ทา่น พอวา่มีความพึงพอใจท่ีจะเลือกทัง้
ชดุ โดยประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือและแหวน ท่ีมีคา่ความถ่ี 58 และมีสดัสว่นร้อยละ 43   

ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับอุปกรณ์เสริมท่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน า
แนวคดิความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด าเป็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือทราบถึงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุง แก้ไขและพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบ มีดงันี ้

             ข้อท่ี 1 เคร่ืองประดบัควรจะมีการออกแบบท่ีมีวสัดท่ีุมีเนือ้ผ้าผสม 

 ข้อท่ี 2  แหวนต้องการให้มีขนาดท่ีกะทดัรัดมากกวา่นี ้
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ืองการออกแบบและสร้างต้นแบบชุดอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิด

ความเช่ือของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า  ในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ท าการน าเสนอข้อมูลงานวิจัยตาม

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

1. สรุปผลการวิจยั 

1.1.วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

1.2 วิธีการด าเนินงานวิจยั 

1.3 ผลการวิจยั 

2. อภิปรายผล 

3. ข้อเสนอแนะ 

4. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัตอ่ไป 

1. สรุปผลการวิจัย  

1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.1.1 เพ่ือศกึษาข้อมูลด้านอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดความ

เช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า 

1.1.2 ข้อมูลด้านออกแบบและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคดิความเช่ือของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า 

1.1.3 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดับ โดยน าแนวคิดความเช่ือของกลุ่มสตรีทอผ้า         

ไทยทรงด า 
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1.2  วิธีการด าเนินงานวิจัย  ผู้วิจยัได้ท าการก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจยั เร่ือง
การศกึษาและการออกแบบผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิด
ความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า (กรณีศกึษา : กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ าเภอ
ปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ) โดยแบง่ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาถึงข้อมลูด้านอปุกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์, ข้อมลูด้านเคร่ืองประดบั และข้อมลูประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า จากเอกสาร 

หนงัสือ งานวิจยัและการสมัภาษณ์จากแบบสมัภาษณ์และสอบถามด้วยตวัเอง โดยการบนัทกึเสียง  

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถึงหลักการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการน าเร่ือง

เส้น รูปทรง สี จงัหวะ พืน้ผิว เพ่ือเป็นหลกัในการออกแบบ จดัองค์ประกอบให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัแนวความคิดของไทยทรงด า โดยค านึงถึง Function และความงามด้านเคร่ืองประดบั 

จากนัน้ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถาม ถามผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณทรงวุฒิ เพ่ือหาแนวทางและความ

เหมาะสมในตวัแบบร่างขัน้ท่ี 1  จากนัน้ น าแบบท่ีมีความเป็นไปได้และเหมาะสมท่ีสดุมาพฒันาแบบ

ในแบบรางขัน้ท่ี 2 และสอบถามอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยัอิสระ เพ่ือพฒันาในแบบร่างขัน้ท่ี 3 คือแบบ

สดุท้าย เพ่ือน าไปท าโมเดลต้นแบบ 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามผู้หญิงท่ีมี

อายตุัง้แต ่ 20 – 50 ปี จ านวน 130 ท่าน โดยผู้วิจยัได้น าข้อมลูทางด้านวฒันธรรมไทยทรงด า มา

อธิบายก่อนการท าแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีแม่นย าและเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตอ่ไป 

1.3 ผลการวิจัย  ผลการวิจยัท าการสรุปผลการวิจยัตามขัน้ตอนของการวิจยัได้ 

ดงันี ้

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์    สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 

คุณสมบัติของยูเอสบีไดร์ (USB Drive)  พบว่า ยูเอสบีไดร์ (USB Drive) เป็น
หน่วยความจ าท่ีเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB ซึ่งปัจจบุนัสามารถใช้งานได้กบั USB 
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1.1 และ USB 2.2 โดยท าหน้าท่ีเหมือนจานบนัทึกแบบแข็ง  หรือท่ีเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ (Hart Disk) 
ขนาดเล็ก ท่ีสามารถเคล่ือนย้ายข้อมลูในปริมาณมากได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากมีขนาดท่ี
เล็กท าให้ใส่กระเป๋าเสือ้หรือสายคล้องคอได้ เม่ือจะใช้งานก็เพียงเสียบลงในพอร์ต USB ก็สามารถ
ถ่ายโอนข้อมลูลงในฮาร์ดดิสก์ ทัง้นี ้USB มีขนาดความจตุัง้แต ่2GB ถึง 16GB ส่วนความเร็วในการ
อ่าน/เขียนก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับความจุ เช่น 5.5/1.0 Mb/s(เมกะบิตต่อวินาที) หรือ 15/13 
Mb/s และจากการลงพืน้ท่ีสอบถามจากผู้หญิง ทัง้หมดจ านวน 60 คน ซึ่งปรากฏว่าผู้หญิงมีความ
นิยมใช้อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นUSB Drive ร้อยละ 65  และ มีความ
จ าเป็นตอ่การท างานในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสดุ 

ข้อมูลด้านวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมลูได้

ดงันี ้

ด้านวฒันธรรม มีการนบัถือประเพณีอยา่งเคร่งครัดและสืบทอดกนัมา ส่วนมากจะเก่ียวกบั
ความรักในด้านต่างๆ มีประเพณีต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือเร่ืองผี ในขณะเดียวกันก็รับการ
ผสมผสานวฒันธรรมจากของไทย เช่น สงกรานต์ การบวช การท าบญุวนัส าคญัทางศาสนา จากการ
สัมภาษณ์และการรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารทางของลายผ้าไทยทรงด า  พบว่า ผ้าทอลาย
แตงโม เป็นผ้าท่ีมีความโดดเดน่และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุในชาวไทยทรงด า มกัจะใส่กบัเสือ้ฮี และผ้า
ทอลายแตงโมยงัมีความหมายท่ีแสดงถึงความรัก  ความพลดัพราก ความกตญัญ ูและบรรพบรุุษได้
อยา่งชดัเจน  

ข้อมูลเคร่ืองประดับ สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 

เคร่ืองประดับ ก็มีความส าคญักับกลุ่มไทยทรงด า เพราะนอกจากใช้สวมใส่แล้ว การใส่

เคร่ืองประดบัของไทยทรงด ายงัสามารถบอกถึงอายุ เพศด้วย ดงันัน้ เคร่ืองของชาวไทยทรงด าก็มี

ความส าคัญกับชีวิตประจ าและบวกกับแนวโน้มทางด้านการตลาดถึงความต้องการของ

เคร่ืองประดบัในปัจจุบันก็มีความต้องการสูง จากการลงพืน้ท่ีสอบถามจากผู้ หญิง ซึ่งปรากฏว่า

ผู้หญิงมีความนิยมสวมใส่เร่ืองประดบัในการท างานในชีวิตท่ีเป็นสร้อยคอ ร้อยละ 45 และสร้อย

ข้อมือ ร้อยละ 13  

จากการใช้แบบสอบถามถึงแนวทางความเป็นไปได้ต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยถาม

ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 9 ท่าน ถึงพบว่า   มีความพึงพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีเป็น
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ผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเท ่เน่ืองด้วยเหตผุลท่ีวา่ แบบร่างของผู้หญิงท่ีมีบคุลิกหวานกบัผู้หญิงท่ีมีบคุลิกเซ็กซ่ี

นัน้ ตวัแบบมีความคลายกับชาวเขาเผ่าพันธุ์ อ่ืนๆทั่วไป ซึ่งแบบยงัไม่เป็นเอกลักษณ์ท่ีเฉพาะและ

แตกต่างจากเผ่าพนัธุ์ อ่ืนๆ ดงันัน้ผลการสอบถามผู้ เช่ียวชาญจึงให้ข้อเสนอท่ีว่า ผ้าลายแตงโมนัน้ 

สามารถพฒันาแบบได้มากกว่าลายผ้าแบบอ่ืนๆ และตวัลายผ้านัน้ก็มีลกัษณะท่ีให้ความรู้สึกเหมือน

สาวบุคลิกเท่อีกด้วยและจากการใช้แบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยถาม

ผู้หญิง จ านวน 130 ทา่น ถึงพบว่า   มีความพึงพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์ต้นแบบทัง้ชดุอยู่ท่ีร้อยละ 43 โดย

สามารถแยกได้เป็นท่ีเป็นสร้อยข้อมือ ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสดุมากท่ีสดุร้อยละ 25  ส่วนสร้อยคอ

กบัแหวนอยูท่ี่ร้อยละ 16 

2. อภปิรายผล  

การวิจัยเร่ืองการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
เคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือจากวฒันธรรมไทยทรงด า (กรณีศกึษา : กลุ่มสตรีทอผ้าไทย
ทรงด า บ้านหวัเขาจีน อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบรีุ) สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

จากการศกึษาข้อมลูด้านอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดความเช่ือของกลุ่มสตรีทอ
ผ้าไทยทรงด า เป็นการน าแนวคิดความเช่ือของวฒันธรรมและลายผ้าไทยทรงด า คือ ลายแตงโมของ
ชาวไทยทรงด ามาผสมผสานกับอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ คือ USB Drive โดยผู้ วิจัยได้ดึงเอา 
ความหมาย  อตัลกัษณ์ในด้านตา่ง ๆ ของลายผ้าแตงโม (ซึ่งเป็นท่ีนิยมสวมใส่ในชีวิตประจ าวนัของผู้
หญิงไทยทรงด า) มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในด้านอุปกรณ์เสริม
อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั โดยผู้วิจยัน าเอาหลกัการ FunctionของUSB Drive 
และคณุสมบตัขิองวสัดตุา่งๆ มาออกแบบท่ีเหมาะสมโดยให้อยูใ่นรูปเคร่ืองประดบั  สามารถอภิปราย
ผลได้ดงันี ้ 

  การอภิปราย  จากการวิจัยเร่ืองนีพ้บว่า ผลการวิจัยเร่ืองนีมี้ความสอดคล้องกับ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ด้านเคร่ืองประดับ ได้มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ มัณฑนา สุวรรณพงษ์. 
“การศกึษาและพฒันาชดุเคร่ืองประดบัจากประเพณีและวฒันธรรมไทยทรงด า” (ค้นคว้าอิสระ) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั, 2557.  ซึง่ได้มีความสอดคล้องกบัเหตผุลและการวิเคราะห์ของผู้วิจยั ในเร่ืองการ
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น าเอาเอกลกัษณ์ของไทยทรงด า คือ การใช้สีด ามาท าเคร่ืองประดบั  เพ่ือแสดงถึงความเป็นไทยทรง
ด า ในเร่ืองรูปทรงท่ีน ามามาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้น ารูปทรงท่ีเรียบง่ายคือรูปทรงเลขาคณิต 
มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ เคร่ืองประดบั ท่ีแสดงถึงการใช้ชีวิตท่ีเรียบ สว่นด้านความขดัแย้ง 
ในเร่ืองรูปทรงเลขาคณิตท่ีมีเหล่ียมมมุแหลม(มณัฑนา สวุรรณพงษ์) ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และใช้เหตวุา่ 
เหล่ียมมมุแหลม ซึง่เม่ือผู้บริโภคได้สวมใสจ่ะเกิดความไมป่ลอดภยัแก่ผู้ ท่ีสวมใส ่เพราะมมุเหล่ียม
แหลมของเคร่ืองประดบัอาจจะขดู ขีด เก่ียวกบัผิวหนงัและเสือ้ผ้าได้ ผู้วิจยัจงึออกแบบผลิตภณัฑ์
ต้นแบบให้เป็นรูปทรงเลขาคณิต(วงกลม)เป็นสว่นใหญ่ เพ่ือความปลอดภยัเวลาสวมใสและใช้งาน 

ด้านอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิชิต การพันทา
, “การศกึษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึมิวเซียมสยาม” (ค้นคว้าอิสระ)  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 
2557.   ซึง่ได้มีความสอดคล้องกบัเหตผุลและการวิเคราะห์ของผู้วิจยั ในเร่ืองการน าเอาอปุกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์ คือ USB Drive มาออกแบบร่วมกบัเคร่ืองประดบั โดยเคร่ืองประดบัท่ีเป็นสร้อยคอ 
สร้อยข้อมือ และแหวน ด้วยเหตผุลท่ีว่า เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความจ าเป็นและมีประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัและสามารถน ามาใช้งานได้จริง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเดช โตมาตร์, 
“แนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผ้าทอชาวไทยทรงด า บ้านสะแกราย
ร่มเย็น ต าบลดอนยางหอม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม” (ค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาการประกอบการ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553   ซึง่ได้มีความสอดคล้องกบัเหตผุลและการวิเคราะห์ของผู้วิจยั ในเร่ือง
การน าเอาชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยของผลิตภณัฑ์ไทยทรงด า โดยได้มีการวิเคราะห์และหาสาเหตเุพ่ือ
เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีต้องการมากกว่าเดิมและเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย
ให้มากกวา่เดมิ 

ประโยชน์ท่ีได้รับมาจากงานวิจยัครัง้นี ้ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งได้

ประโยชน์จากงานวิจยั ดงันี ้

1. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยัถึงวตัถุประสงค์ท่ี 1 : เพ่ือศึกษาข้อมลูหาอปุกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบกบัเคร่ืองประดบั โดยเคร่ืองประดบัจะใช้แนวคิดความเช่ือ

ของกลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด าจงัหวดัราชบรีุ   ซึ่งประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยันี ้คือได้เห็นถึงคณุคา่

และความรู้ในเร่ืองความส าคญัของวฒันธรรมไทยทรงด า และได้น าความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมลูใน

ด้านต่างๆ เพ่ือมาหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม
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อิเล็กทรอนิกส์ (USB Drive) โดยให้อยู่ในรูปแบบของเคร่ืองประดบัของผู้หญิง ซึ่งสามารถสะท้อนให้

กลุม่วนัรุ่น วยัท างานได้เห็นคณุคา่ของวฒันธรรมไทยทรงด า นอกจากนีผ้ลิตภณัฑ์ท่ีได้ออกแบบและ

พฒันานี ้ยงัสามารถเพิ่มราย และเพิ่มมลูคา่ให้กบักลุม่สตรีทอผ้าไทยทรงด า 

 2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยัถึงวตัถุประสงค์ท่ี  2 : เพ่ือออกแบบและพฒันาทาง

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด าจังหวัดราชบุรี  ซึ่ง

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยันี ้คือ ได้ผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีมีการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์จาก

การคิดและวิเคราะห์ด้วยเหตุผลถึงความหมายและความเช่ือของลวดลายผ้ารวมถึงการน าเร่ือง

ความหมายของสีท่ีกลุ่มไทยทรงด านัน้เช่ือ โดยน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ

เหมาะสมและสามารถตอบสนองกบัความต้องการของตลาดไทยในปัจจบุนัได้ 

 3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยัถึงวตัถุประสงค์ท่ี  3 : เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ต้นแบบอปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัของกลุ่มสตรีทอผ้า

ไทยทรงด า  ซึ่งประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยันี  ้ คือ ได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีเป็น

ผู้หญิงท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีได้จากแนวคิดการด ารงชีวิตของไทยทรงด า ว่ามีต้องการและเป็นท่ี

สนใจของผู้บริโภคในกลุ่มเคร่ืองประดบัและกลุ่มท่ีใช้(USB Drive) ได้ในระดบัมากน้อยเพียงใด และ

จากผลการสอบถามในด้านความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบนีไ้ด้ โดยมีผลสรุปว่า  ผลิตภัณฑ์

ต้นแบบท่ีได้จากการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็น

เคร่ืองประดบั โดยน าแนวคิดความเช่ือจากวัฒนธรรมไทยทรงด า ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัท่ี 

“มาก” 
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3. ข้อเสนอแนะ 

1. แนวคดิวฒันธรรม ความหมายของสีและความหมายของลายผ้าของไทยทรงด า 
ซึง่สามารถน าออกแบบเคร่ืองประดบัและ USB Drive ได้ตามกระแสและความ

นิยม 

2. สามารถออกแบบให้สามารถใส่ได้ทัง้เซท และสามารถสวมใส่ได้หลากหลาย
บคุลิก 

3. สามารถออกแบบให้มีการเพิ่มและการใช้วสัดอ่ืุน เชน่ แร่ หิน พลาสตกิ ไม้ ผ้า  

4. สามารถน าผลการวิจยัไปพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์อปุกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และ
เภทอ่ืนๆได้ 

4. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาด้านวสัดุอ่ืนๆ ท่ีเป็นด้านอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆท่ีมี

ความเหมาะสมและใช้ร่วมกับเคร่ืองประดบัของไทยทรงด า  เพ่ือเพิ่มความ

หลากหลายในการผลิตผลิตภณัฑ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองประดบั  

2. ควรมีการศึกษาผลความพึงพอใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเคร่ืองประดบัและอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

ทรงด า 

3. น าหลกัการของการวิจยัในครัง้นี ้ไปศกึษากบักลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนๆท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ี

ชดัเจน 
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ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (แบบไม่เป็นทางการ) 

สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหัวเขาจีน  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี จ านวน 20 ท่าน 

1. ความเป็นมาของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหัวเขาจีน 

ค ำถำมมีดงันี ้

1.1 ชมุชนไทยทรงด ำ บ า้ำนัเัขาำีีน บ.ปาำททอ. บีปรำช้รีุ บมีารวเัิ คคเำมขาน นมำ.ยอำงไร บ 
1.2 าัีีุ้ นัารวชำทรในชมุชนไทยทรงด ำ บ า้ำนัเัขาำีีน บ.ปาำททอ. บีปรำช้รีุ บมีท่ีครัเขรื.น 

1.3 คเำมขาน น.ยูอา.งชมุชนขาน น.ยอำงไร บ.ำทคขชอน บดาำนเฒันธรรม บดาำนารวขพณี บดาำนสงัคม 

1.4 ทำรแิองทำยสอเนมำทีวแิองทำยทนั.ยอำงไร บแลวาัีีุ้ นัแิองิเัแ้้ไัน 

1.5 สอเนมำททำรท.ผาำใน.ดีิทั้ าัีีุ้ นัแิทิอำงทนั.ยอำงไร 
1.6 ทลุอมสิรีท.ผาำไทยทรงด ำ บ า้ำนัเัขาำีีน บ.ปาำททอ. บีปรำช้รีุ ขทคดาึน้ไดา.ยอำงไร 
1.7 ีดัิัง้ขพื่.เัิ ถาุรวสงค์.วไร 
1.8 สถำนท่ีิัง้แลวขสานทำงทำรขดคนทำง 

 

2. รูปแบบของการด าเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด า บ้านหัวเขาจีน 

ค ำถำมมีดงันี ้

2.1 ทลุอมสิรีท.ผาำไทยทรงด ำ มีศนูย์ทลำงในทำริคดิอ.ารวสำนงำนา.งทลุอมสมำชคท.ยูอที่ไัน 

2.2 าัีีุ้ นัทลุอมมี  ีำนเนสมำชคทท่ีคน 

2.3 ทำรท ำงำนา.งทลุอมสิรีท.ผาำไทยทรงด ำขาน น.ยอำงไร บมีาัญัำ า้ำงัรื.ไมอ 

2.4 มีทำรสื้ ท.ดใ าัทั้ ลทูัลำนัรื.ไมอ บ บ.ยอำงไร 

2.5 ลทัษณวา.งทลุอมลทูคาำขาน น.ยอำงไร 
 

3. รูปแบบผลิตภณัฑ์ในอดีตและปัจจุบัน 

ค ำถำมมีดงันี ้

3.1  บรูาแ้้า.งผลคิ ภณัฑ์ขดคมมี.วไร า้ำง 

3.2 รูาแ้้า.งผลคิ ภณัฑ์ในาัีีุ้ นัขาน น.วไร า้ำง บ 

3.3 ลทูคาำนคยมผลคิ ภณัฑ์.วไรท่ีทลุอมสิรีท.ผาำไทยทรงด ำผลคิ าึน้ บคื..วไร บขพรำว.วไร 
3.4  บทำรท ำันดรำคำา.งสคนคาำแิอลวชคน้าึน้.ยูอทั้ .วไร า้ำง 

3.5 รำยไดาา.งสมำชคทีดัสรรทนั.ยอำงไร 
3.6 พ้าัญัำ.วไร า้ำงแลว.ยอำงไรในผลคิ ภณัฑ์ที่มี.ยูอในาัีีุ้ นั 
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3.7 ทลุอมสิรีท.ผาำไทยทรงด ำมีคเำม าิ.งทำรที่ีวพฒันำผลคิภณัฑ์ัรื.ไมอ บ.ยอำงไร บขพื่.ขพค่ม

มลูคอำา.งผลคิ ภณัฑ์ 

 

4. ช่องทางในการจ าหน่ายผ้าทอในปัจจุบัน  

ค ำถำมมีดงันี ้

4.1 มีันอเยงำนไัน า้ ำงที่ใ าั ทำรสนั้สนุนแลวชอเยในทำรารวชำสัมพันธ์ผลคิภัณฑ์ า้ ำง บ

.ยอำงไร 

4.2 าัีีุ้ นัทลุอมสิรีท.ผาำไทยทรงด ำ บมีทำร  ีำันอำยสคนคาำทำงไัน า้ำงแลวเคธี.วไร 

4.3 าัญัำแลว.าุสรรค์ในทำรีดั  ีำันอำยสคนคาำัรื.ผลคิ ภณัฑ์ัรื.ไมอ บขาน น.ยอำงไร 

4.4 ใน.นำคิมีคเำม าิ.งทำรท่ีีวายำยชอ.งทำงทำริลำดัรื.ไมอ บขพรำวขัิใุด 
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ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (แบบไม่เป็นทางการ) 

ผู้เช่ียวชาญด้านลายผ้าของไทยทรงด า จ านวน 2 ท่าน  

1. ความส าคัญลายผ้าไทยทรงด า 

ค ำถำมมดีงันี ้

1.1 คเำมขาน นมำา.งผาำไทยทรงด ำเอำคเำมขาน นมำ.ยอำงไร บ 
1.2 ทำรสเมใสอผาำในโ.ทำสิอำงๆ สเมใสอ.ยอำงไร า้ำง 

 

2. ประเภทของลายผ้าไทยทรงด า 

ค ำถำมมดีงันี ้

2.1 ลำยผาำารวขภทลำยผาำท.มีท่ีแ้้ มี.วไร า้ำง 

2.2 ลำยผาำารวขภทลำยผาำาวมท่ีีแ้้ มี.วไร า้ำง 

2.3 ลำยผาำารวขภทลำยผาำาัทมท่ีีแ้้ บมี.วไร า้ำง 

 

3. ความหมายของลายผ้าไทยทรงด า 

ค ำถำมมดีงันี ้

3.1 คเำมัมำยา.งลำยผาำารวขภทลำยผาำท. 

3.2 คเำมัมำยา.งลำยผาำารวขภทลำยผาำาว 

3.3 คเำมัมำยา.งลำยผาำารวขภทลำยผาำาัท 

 

4. ความหมายของสทีี่ใช้ในไทยทรงด า 

ค ำถำมมดีงันี ้

4.1 ทำรีวน ำสมีำใชาในลำยผาำ าิ.งค ำนงึถงึคเำมขช่ื.ทำงดาำนเฒันธรรมา.งไทยทรงด ำัรื.ไมอ บ

.ยอำงไร 

4.2 สทีี่น ำมำใชาในลำยผาำไทยทรงด ำ บมีส.ีวไร า้ำง บแลวแิอลวสมีีคเำมัมำย.ยอำงไร  
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค าชีแ้จง : บแ้้ส.้ถำมนี ้ี ัดท ำาึน้ขพื่.ศึทษำแลว..ทแ้้ผลคิภณัฑ์ บซึ่งขาน นสอเนันึ่งา.งทำรศึทษำในรวดั้

ารคญญำโทภำคเคชำ..ทแ้้ผลคิ ภณัฑ์ บคณวมณัฑนศคลา์ บมัำเคทยำลยัศคลาำทร บโดยทำรเคียัครัง้นีม้ีเัิ ถาุรวสงค์

ขพื่...ทแ้้ผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ที่ขาน นขคร่ื.งารวดั้  บ บโดยน ำแนเคคดคเำมขช่ื.ีำทเฒันธรรมไทย

ทรงด ำ บีึงา.คเำมทรุณำีำททอำนชอเยทร.ทแ้้ส.้ถำม บขพื่.ารวโยชน์ในทำรศึทษำขทอำนัน้ บสดุทาำยนีผู้าศึทษำ

า.า.้พรวคณุททุทอำนท่ีทรุณำใ าัาา.มลูมำ บณ บโ.ทำสนี ้

นำงสำเดเงใี บ บ.ชุชคน 

นทัศทึษำารคญญำโท 

ภำคเคชำ..ทแ้้ผลคิ ภณัฑ์ มัำเคทยำลยัศคลาำทร 

1. ทอำนคคดเอำผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทสท์ี่ขาน นขคร่ื.งารวดั้ สไิล์ผูาัญคงที่มี้คุลคทแ้้ัเำน
รูาแ้้ไัน บ บ บท่ีแสดงถึงคเำมขาน น.ัิ ลทัษณ์า.งไทยทรงด ำมำททีส่ดุ  

รูาแ้้ท่ี บ1 
รูาแ้้ท่ี บ2 
รูาแ้้ท่ี บ3 

2. ทอำนคคดเอำผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทสท์ี่ขาน นขคร่ื.งารวดั้ สไิล์ผูาัญคงที่มี้คุลคทแ้้ขซนทซี่
รูาแ้้ไัน บ บที่แสดงถึงคเำมขาน น.ัิ ลทัษณ์า.งไทยทรงด ำมำทที่สดุ 

รูาแ้้ท่ี บ1 
รูาแ้้ท่ี บ2 
รูาแ้้ท่ี บ3 

3. ทอำนคคดเอำผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทสท์ี่ขาน นขคร่ื.งารวดั้ สไิล์ผูาัญคงที่มี้คุลคทแ้้ขทอรูาแ้้
ไัน บ บที่แสดงถึงคเำมขาน น.ัิ ลทัษณ์า.งไทยทรงด ำมำทที่สดุ 

รูาแ้้ท่ี บ1 
รูาแ้้ท่ี บ2 
รูาแ้้ท่ี บ3 

4. รูาแ้้ผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทสท์ี่ขาน นขคร่ื.งารวดั้ ทัง้ บ3 บสไิล์นี ้บทอำนคคดเอำรูาแ้้ไันที่
แสดงถงึคเำมขาน น.ัิ ลทัษณ์า.งไทยทรงด ำมำทที่สดุ 

สไิล์ท่ี บ1 (ผูาัญคงทีม่ี้คุลคทแ้้ขทอ) 
สไิล์ท่ี บ2 (ผูาัญคงทีม่ี้คุลคทแ้้ัเำน) 
สไิล์ท่ี บ3 (ผูาัญคงทีม่ี้คุลคทแ้้ขซนทซี)่ 
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าา.ขสน.แนวท่ีคเรน ำมำารั้ารุง บขพื่.น ำมำพฒันำแ้้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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          แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้หญิงที่ใช้อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับและ
นักท่องเที่ยวที่มต่ีอผลติภณัฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ  

โดยน าแนวคิดความเชื่อจากวฒันธรรมไทยทรงด า  

 

ค าชีแ้จง 

1. แ้้ส.้ถำมนี ้ี ดัท ำขพื่.ส.้ถำมคเำมพงึพ.ใีา.งผูาัญคงใชา.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ท่ีขาน น
ขคร่ื.งารวดั้ แลวนทัทอ.งขที่ยเทีม่ีิอ.ผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ท่ีขาน นขคร่ื.งารวดั้  บ โดยน ำ
แนเคคดคเำมขช่ื.ีำทเฒันธรรมไทยทรงด ำ 

2. โารดิ.้แ้้ส.้ถำมิำมคเำมขาน นีรคงดาเยิเัทอำนข.ง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แ้้ส.้ถำมาา.มลูสอเน้คุคลา.งผูาิ.้แ้้ส.้ถำม 

ส่วนที่ 2 ส.้ถำมคเำมพงึพ.ใีา.งผูาัญคงใชา.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ที่ขาน นขคร่ื.งารวดั้ แลว
นทัทอ.งขที่ยเที่มีิ อ.ผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ท่ีขาน นขคร่ื.งารวดั้  บโดยน ำแนเคคดคเำม
ขช่ื.ีำทเฒันธรรมไทยทรงด ำ 

ส่วนที่ 3 าา.ขสน.แนวขพค่มขิคม 

 

ีึงา.คเำมทรุณำีำททอำนชอเยทร.ทแ้้ส.้ถำม บขพื่.ารวโยชน์ในทำรศึทษำขทอำนัน้ บ  บสดุทาำยนีผู้าศึทษำ
า.า.้พรวคณุททุทอำนท่ีทรุณำใ าัาา.มลูแลวใ าัคเำมรอเมมื.ในทำริ.้แ้้ส.้ถำมขพื่.ัำควแนนคเำมพงึพ.ใี
มำ บณ บโ.ทำสนี ้

นำงสำเดเงใี บ บ.ชุชคน 

นทัศทึษำารคญญำโท 

ภำคเคชำ..ทแ้้ผลคิ ภณัฑ์ มัำเคทยำลยัศคลาำทร 
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ส่วนที่ 1 แ้้ส.้ถำมาา.มลูสอเน้คุคลา.งผูาิ.้แ้้ส.้ถำม 

 

ค าชีแ้จง : โารดท ำขคร่ื.งัมำย บ บ บ บ บลงในชอ.ง บ บ บ บ บ บ บท่ีิรงิำมคเำมขาน นีรคง 

1.1 เพศ 
ชำย   ัญคง 
 

1.2 อาย ุ
20 – 30 าี  31 – 40 าี  41 – 50 าี 
 

1.3 การศึกษา 
ิ ่ำทเอำารคญญำิรี  ารคญญำิรี  สงูทเอำารคญญำโท 
 

1.4 อาชีพ 
นทัขรียน บ/ บนทัศทึษำ  
รำชทำร บ/ บรัฐเคสำัทคี  
พนทังำนข.ทชน   
ธุรทคีสอเนิเั  
.ื่นๆ บโารดรว้ปุปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป 
 

1.5 รายได้ / เดือน 
ิ ่ำทเอำ บ10,000 ้ำท 
10,001 – 20,000 ้ำท บ 
20,001 – 30,000 ้ำท 
มำททเอำ บ30,000 ้ำท 
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ส่วนที่ 2 ส.้ถำมคเำมพงึพ.ใีา.งผูาัญคงใชา.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ที่ขาน นขคร่ื.งารวดั้ แลว
นทัทอ.งขที่ยเที่มีิ อ.ผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ท่ีขาน นขคร่ื.งารวดั้  บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ
โดยน ำแนเคคดคเำมขช่ื.ีำทเฒันธรรมไทยทรงด ำ 

ค าชีแ้จง : โารดท ำขคร่ื.งัมำย บ บ บ บ บลงในชอ.ง บ บ บ บ บ บ บท่ีิรงิำมคเำมคคดขันนา.งทอำน บรวดั้ คเำมคคดขันนใน
ทำรใ าัควแนน 

   5 ัมำยถึง  มำทที่สดุ 

   4 ัมำยถึง  มำท 

   3 ัมำยถึง  าำนทลำง 

   2 ัมำยถึง  นา.ย 

   1 ัมำยถึง  นา.ยที่สดุ 
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อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับและนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ   

โดยน าแนวคิดความเช่ือจากวัฒนธรรมไทยทรงด า 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept Design  ขาน นสรา .ยค.ที่ไดา รั้แรง้ันดำลใีีำทผา ำท. บ“ลำย
แิงโม” บา.งไทยทรงด ำ บสรา .ยค.แ้้ยำเ (Matinee)ที่สำมำรถใสอไดาทัง้ชดุท ำงำน
แลวชดุธรรมดำ วงกลม แสดงถึงดเงชีเคิ บที่มีทำรขีรคญขิค้โิิำมเยัแลวขเลำ บ(เยั
ขดนท บเัยรุอน บเัยทลำงคน บเัยชรำ) บโดยผูา ..ทแ้้ าิ.งสื่.ใ าั ขันนถึงคเำมรัท บคเำม
ผูทพนั บที่มีใ าัทัน บห่วงวงกลม บแสดงถึงคเำมัอเงใยที่มีใ าัทัน บสรา .ยค.ใชา ขพียงขสาน
ขดียเ บขพื่.แสดงใ าัขันนถึงคเำมขาน นันึ่งขดียเทนัในสำยขลื.ดไทยทรงด ำ 

Concept Design บขาน นสรา.ยาา.มื.ที่ไดา รั้แรง้นัดำลใีีำทผาำ
ท. บ“ลำยแิงโม” บา.งไทยทรงด ำ บสร้อยข้อมือ  บซึ่งิเัา.งสำยาา.มื. บ
ดาำนันึ่งีวใชา  บ2 บขสาน(ไทยทรงด ำ บ– บไทย) บขาน นทำรแสดงถึงทำรพลัด
พรำท าิ.งยาำยถค่นไาิำมันาำที่)แลว.ีทดาำนันึ่ง บใชา  บ1 บขสาน(ไทยทรง
ด ำ บ–ขเียดนำม) บขาน นทำรแสดงถึง าินท ำขนคด วงกลม แสดงถึงดเง
ชีเคิ บที่ มีถึงคเำมรัท บคเำมผูทพัน(โดยใชา ขาน นรูาทรงิอ.ขน่ื.ง) บ บ
ส่ีเหล่ียม บแสดงถึงทร.้ารวขพณีเฒันธรรมที่ดีงำมที่้รรพุ้รุษที่ไดา
สัง่ส.นลทูัลำนไเา 

 

Concept Design ขาน นแัเนที่ไดา รั้แรง้นัดำลใีีำทผาำท. บ“ลำยแิงโม” บ
า.งไทยทรงด ำ บวงกลม แสดงถึงดเงชีเคิ บที่ขรียงซา.นิอ.ขน่ื.งทัน บโดยสื่.ใ าั ขันนถึง บ
คเำมรัท บคเำมผูทพัน บ(โดยใชา ขาน นรูาทรงิอ.ขน่ื.ง) บานำดา.งเงขลนทีนถึงเงใัญอ บ
ขาน นทำรแสดงใ าัขันนถึงชอเงเยัแิอลวเยัที่แิทิอำงทนั บแิอทนยงัสำมำรถ.ยูอรอเมทันดาเย
คเำมรัทแลวคเำมผทูพนัา.งไทยทรงด ำ 

 

 

สร้อยคอ 

สร้อยข้อมือ 

แหวน 

Concept Design  ขาน นสรา.ยค.ที่ไดา รั้แรง้นัดำลใีีำทผาำท. บ“ลำย
แิงโม” บา.งไทยทรงด ำ บโดยทำรน ำ บ“สีด ำ” บซึง่ขาน นสีมีข.ทลทัษณ์า.งไทยทรงด ำ บซึง่ใ าั.ยูอ
ภำยใ าิแนเค ำส.นแลวคเำมขชื่.า.งไทยทรงด ำ บซึง่ผูา..ทแ้้ไดาน ำคเำมัมำยค ำเอำ บ
“รัท” บซึง่ในที่นี ้ี วใชาแทน บค ำเอำ บผทูพนั บัอเงใย บมำใชาขพ่ื.ขาน นแนเทำงในทำร..ทแ้้ บ 

ผ้าทอ ลายแตงโม 
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ทศันคติและความพึงพอใจของของผู้หญิงใช้

อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับและ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ โดยน าแนวคิดความ
เช่ือจากวัฒนธรรมไทยทรงด า 

สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน 
ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ด้านความเป็นไทยทรงด า 
1.1 มีลเดลำยที่ขาน นข.ทลทัษณ์ขฉพำวไทยทรงด ำ 
้อง้.ทถึงคเำมขาน นไทยทรงด ำ 

               

1.2 บผลคิภณัฑ์สำมำรถขาน นที่ีดี ำไดางอำย                
2. ด้านประโยชน์ใช้สอย 

3.1 ผลคิภณัฑ์สำมำรถน ำไาใชางำนไดาีรคง 
               

                 3.2 ผลคิภณัฑ์สำมำรถพทพำไดาสวดเท                
                 3.3 ผลคิภณัฑ์สำมำรถิ.้สน.งทำรใชางำนไดาดี                
                 3.4 ผลคิภณัฑ์มีคเำมาล.ดภยั                

3. ด้านความสวยงาม                
        3.1   ด้านการออกแบบ                
                3.1.1  แสดงใ าัขันนถึงคเำมขาน นไทยทรงด ำ                

                   3.1.2  แสดงใ าัขันนถึงคณุคอำทำงสนุทรียว บขทคด
คเำมช่ืนชม บแลวคเำมพงึพ.ใีใน บ
ผลคิภณัฑ์ 

               

                3.1.3  บแสดงใ าัขันนถึงคเำมขาน นขคร่ื.งารวดั้                 
                3.1.4  บแสดงใ าัขันนถึงคเำมขาน น.าุทรณ์ขสรคม
.คขลนททร.นคทส์ 

               

        3.2   ด้านวัสดุ                
                3.2.1  งอำยิอ.ทำรดแูล                
                3.2.2  เสัดทุี่ใชามีคเำมขัมำวสมทั้ ผลคิภณัฑ์
ขคร่ื.งารวดั้  

               

                3.2.3  ผลคิ ภณัฑ์มีน ำ้ันทัแลวานำดที่มีคเำม
ขัมำวสม 

               

4. ความต้องการในการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  
 

แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ 
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ส่วนที่ 3 าา.ขสน.แนวขพค่มขิคม 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข. 

 เอกสารหนังสือทางราชการ 
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ภาคผนวก ค.  

ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
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ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ   

โดยน าแนวคิดความเชื่อจากวฒันธรรมไทยทรงด า 

สร้อยคอ 

 

 

 

 

 

 

 

ิเัสรา .ยใชาสรา .ย

โลัวส ำขรนีรูา 

USB Drive 

ันอเยคเำม  ีำ 

2 GB ัรื. บ4 บGB 

 

สำมำรถใสอไดาทัง้ 

2 บดาำน 

ิเัีีท้ ำีำททำรัลอ.ขรซค่น บแลวใชาเคธีทำรขคล.ื้

พลำสิคทสดี ำแลวโครขมี่ยม 

เสัดทุี่น ำมำิทแิอง

ลเดลำยนัน้มำีำทพล.ยสี

ไดาแทอ บสนี ำ้ขงคน บสดี ำ บสาีำเ 
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ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ   

โดยน าแนวคิดความเชื่อจากวฒันธรรมไทยทรงด า 

สร้อยข้อมือ 

 

 

    

 

 ิเัีีท้ ำีำททำรัลอ.ขรซค่น บแลวใชาเคธีทำรขคล.ื้

พลำสิคทสดี ำแลวสโีครขมี่ยม 

สำมำรถใสอไดาทัง้ 

2 บดาำน 

ิเัสรา .ยใชาสรา .ย

โลัวส ำขรนีรูา 

USB Drive 

ันอเยคเำม  ีำ 

2 GB ัรื. บ4 บGB 

 

เสัดทุี่น ำมำิทแิอง

ลเดลำยนัน้มำีำทพล.ยสี

ไดาแทอ บสนี ำ้ขงคน บสดี ำ บสาีำเ 
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ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคร่ืองประดับ   

โดยน าแนวคิดความเชื่อจากวฒันธรรมไทยทรงด า 

แหวน 

  

  

 

 

 

 

ิเัีีท้ ำีำททำรัลอ.ขรซค่น บแลวใชาเคธีทำรขคล.ื้

พลำสิคทสดี ำแลวสโีครขมี่ยม 

สำมำรถใสอไดาทัง้ 

2 บดาำน 

ิเัเงแัเนใชาสรา .ย

โลัวส ำขรนีรูา 

(Freesize) 

USB Drive 

ันอเยคเำม  ีำ 

2 GB ัรื. บ4 บGB 

 

เสัดทุี่น ำมำิทแิอง

ลเดลำยนัน้มำีำท

พล.ยส ีบ บไดาแทอ บสนี ำ้ขงคน บ

สดี ำ บสาีำเ 
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ภาคผนวก ง.  

การเขียนแบบเพื่อการผลิต 
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สร้อยคอ 
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สร้อยข้อมือ 
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แหวน 
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ภาคผนวก จ.  

วัสดุ อุปกรณ์ และ กระบวนการผลิตเรซิ่น 
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วัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

รำยลวข.ียดา.งรำคำขฉล่ียา.ง บUSB Drive ในาัีีุ้ นั (าา.มลู บณ บาี บ2557) 

ยี่ห้อ รายละเอียด ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 

  

 
น ามาใช้ร่วมกับสร้อยคอและ

แหวน 

(ที่ขล.ืทมำท ำโมขดล าินแ้้) 

 

4 GB 
8 GB 

USB 2.0/3.0 แิทิอำงิรงที่ บ3.0มี
คเำมขรนเแลวารวัยดัขเลำไดา

มำททเอำ บ2.0 

 
170 -250 บาท 
300 -500 บาท 

 
(าึน้.ยูอทั้ แิอลวรุอน) 

  

 
น ามาใช้ร่วมกับสร้อยข้อมือ 

(ที่ขล.ืทมำท ำโมขดล าินแ้้) 

 

4 GB 
8 GB 

USB 2.0/3.0 แิทิอำงิรงที่ บ3.0มี
คเำมขรนเแลวารวัยดัขเลำไดา

มำททเอำ บ2.0 

 
170 -250 บาท 
300 -500 บาท 

 
(าึน้.ยูอทั้ แิอลวรุอน) 

 

ท่ีมำ: ราคาของ USB Drive.  (2557). ขาาำถึงขม่ื. 9 มคถนุำยนป บขาาำถึงไดาีำท

http://www.tukkaeit.com/showthread.php?t=907&p=1036#post1036 
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วัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองประดับ 

รายละเอียดของราคาเฉล่ียของ 

รายการ รายละเอียด ราคา 
 

  
 

 
 

พล.ยสนี ำ้ขงคน 

พล.ยสาีำเ 

 
 
 

แพคลว บ30 บ้ำท 

 

 

 
 

 
 

สำยสรา.ยค.แลว 

สำยสรา.ยาา.มื.ส ำขรนีรูา 

 

 
 

สดี ำ บขมิรลว บ70 ้ำท 

สโีครขมียม บขมิรลว บ60 ้ำท บ 

 

 
 

 
 

เงทลมิทแิองสำยสรา.ยค. 

 
 

แพคลว บ60 ้ำท 

(มี  ีำนเน บ8 เง/แพค) 
 

 

 
 

 
 

ิวา.ขท่ียเสำยสรา.ย 

 

แพคลว บ30 ้ำท 

(มี  ีำนเน บ24 ชคน้/แพค) 
 

 

 
 

 
 

แัเนส ำขรนีรูา 

(Free size) 

 

แพคลว บ50 ้ำท 

(มี  ีำนเน บ24 เง/แพค) 
 
 

 

 
 

 
 

.าุทรณ์ 

 

 

คีม 

ที่ันี้าลำยแัลง 
ทำเิคดพล.ย 

ทีม่ำ:  บภำพีำททรณีศทึษำขร่ื.งเสัด ุบ บถอำยโดย บดเงใี บ.ชุชคน) 
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วัสดุการท าเรซิ่น  

โพลีข.สขท.ร์ขรซค่น บคื.พลำสิคทัลอ.ชนคดันึ่ง บขทคดีำททำรรเมิเัขาน น บโพลคขม.ร์แ้้ บcondensation 

polymerization า.งสำรารวท.้ีำทพเทไทลค.ล บ( บGlycol ) แลวไดข้ซคค.วซคด บ( บDibasic asid ) โดยทัเ่ไา

แ้องขาน น บ2 บชนคดคื. บ 

 บ 1ป บชนคด.ค่มิเั บ( บSaturated polyester resin )  

 บ2ป บชนคดไมอ.ค่มิเั บ( บUnsaturated polyester resin )  

ซึง่ชนคดไมอ.ค่มิเัขาน นขรซค่นที่  ีำันอำยในาัีีุ้ นั บโพลขี.สขท.ร์ขรซค่น.ยูอในสภำพา.งขัลเ บัลงัขทคดาฏคทครคยำ

คเำมรา.นีวท ำใ าัแานงิเัขาน นพลำสิคทแานงที่ไมอสำมำรถแารสภำพขาน นพลำสิคทขัลเคืนรูาไดา.ีท บขรียทพลำสิคท

ชนคดนีเ้อำ บThermosetting plastic 

ส่วนประกอบของการหล่อเรซิ่น 

โพลีเอสเตอร์เรซิ่นส ำัรั้ข้.ร์ที่นคยมใชาในงำนัลอ.ิอำงๆีวใชา ข้.ร์PC-600-8  

ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา บใชาผสมทั้ ขรซค่นขพื่.ขรองใ าั ขทคดาฏคทครคยำแานงิเั บมีลทัษณวขาน นา.งขัลเสีมอเง บ

้ำงทีขรียทเอำ บิเัมอเง บขมื่.ผสมลงในขรซค่นท ำใ าั ขรซค่นมีสี..ทชมพ.ูอ.นๆ บใสอลงไาขพียง บ0.2-0.5%ทนพ. บ.ำีท ำทำร

ผสมไเาทอ.นขมื่.ีวใชางำนทนขพียงน ำมำผสมิเัท ำใ าัแานงไดาขลย  

ตัวท าให้แข็ง (Hardener) ใชาผสมขรซค่น บขพื่.ใ าั ขรซค่นแานงิัเ บมีลทัษณวขัลเใสมีทลค่นฉุน บใชา ใน

ารคมำณ บ1-2%า.งขรซค่น  

ส่วนประกอบเสริมอื่นๆ 

- ผงทลัคมั บขาน นผงสาืำเขัมื.นแาา งขดนท บใชาผสมทรณีไมอ าิ.งทำรใ าั ขนื.้ขรซค่นใส บขมื่.ผสมลงไาท ำ

ใ าัขรซค่นทึ้ แสง บข้ำาึน้ บแลาเยงัขาน นทำรขพค่มขนื.้ขรซค่น.ีทดาเย บาทิคีวใชาไมอขทคนคร่ึงันึง่า.งขรซค่น 

- สีผสมขรซค่น บทรณี าิ.งทำรขรซค่นสีิอำงๆ บมีลทัษณวขัลเาานขัมื.นีำรว้ี บัรื..ำีใชาสีน ำ้มัน

ธรรมดำทนไดา  

- ภำชนวผสม บไมาทเน บแลว.ำซืโินัรื. บทคนขน.ร์ไเาลาำง.าุทรณ์ 

- .ำีมีทำรใชาน ำ้ยำถ.ดแ้้ บพีเีข. บใชา ทำ้นผคเชคน้งำนใน้รค ขเณที่ไมอ าิ .งทำรใ าั ขรซค่นัรื. บ

ซคลคโคนิคด าินแ้้ บมีลทัษณวขัมื.นทำเน ำ้ 
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คุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น 

คุณสม้ัิคทำงทำยภำพ บใ าัคุณสม้ัิค บแานง บใส บขงำ บสำมำรถใชา งำนใน.ุณัภูมคสูงทเอำพลำสิคทแ้้ บ

Thermo plastic แิอขมื่.ขทีย้ทั้ โลัวขรซค่นมีคเำมแานงแรงนา.ยทเอำมำท บแิอขมื่.ขสรคมคเำมแานงแรงดาเยใยแทาเีว

ไดาผลคิ ภณัฑ์ บท่ีมีน ำ้ันทัข้ำ บขันียเ บไมอขารำวแลวแานงแรงทเอำโลัวขมื่.ขารีย้ขทีย้โดยน ำ้ันทัิอ.น ำ้ันทั บ 

คุณสมบัติทางไฟฟ้า บ 

มีคณุสม้ัิ คทำงไฟฟา ำคร้ถาเนสำมำรถใชา ขาน นฉนเนไฟฟา ำ บ( บInsulator ) ไดา 

คุณสมบัติทางเคมี บ 

มีคเำมสำมำรถในทำรทนทำรทดัทรอ.นา.งสำรขคมีไดาดี บแลวไมอขาน นสนคม 

ฉนเนไฟฟา ำ บคื.เสัดทุี่มีคณุสม้ัิ ค าิำนทำน บทีดทัน้ บัรื.าดัาเำง บไมอใ าัทำรไัลา.งทรวแสไฟฟา ำีำทดาำน

ันึง่ไายงั.ีทดาำนันึง่ไดาสวดเท บัรื.พดูงอำยๆคื. บฉนเนไฟฟา ำคื.เสัดาุา .งทนัไฟฟา ำดดูนัน่ข.ง 

 

การแข็งตัวของเรซิ่น 

1. โดยทำรใชาิเั บHardener ัรื.ิเัท ำใ าัแานงแลวคเำมรา .น บิเั.ยอำง บresin + butanox m60 บขาาำิูา.้ บ

= บแานงิเั 

2. โดยทำรใชา ิัเ บHardener ัรื.ิัเท ำใ าั แานง บแลว บAccelerator ัรื. บิัเชอเยขรองาฏคทครคยำ บที่

.ณุัภมูค าั.ง บิเั.ยอำง บresin + cobalt10% +butanox m60 = แานงิเั 

3. โดยทำรใชาแสง.ลุิรา ำไเโ.ขลิ 

4. โดยทำรใชา.คขลคิร.น 

5. โดยทำรใชาแสงแดด 

6. โดยทำรใชาคเำมรา.น บขชอนทำร.้ บัรื.ิัง้ทคง้ไเาขาน นขเลำนำนคเำม บรา .นท่ี.ยูอในภำชนวขทน้ขชอน บถงั บา๊ี้ บ

แทลล.นัรื. บาเด บถึงขาน น.ณุัภมูค.ุอนๆ บแิอขมื่.ใชา ขเลำที่นำนไดาที่ บขรซค่นทนีวแานงิเัไดา  

องค์ประกอบต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆของเรซิ่น  

1. .ณุัภมูค บ.ณุัภมูคสงูขรซค่นีวแานงิเัไดา ขรนเาึน้ บ.ณุัภมูคิ ่ำขรซค่นีวแานงิเัชาำลง บมีผลิอ.ขนื.้งำนัลอ. บ

.ัิ รำทำรแิทรา ำเ บผคเขรซค่น บแลวมีผลิอ..ำยทุำรขทน้า.งขรซค่น 
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2. ารคมำณิเัขรองฯ บทำรผสมิเัขรองที่มำทาึน้ทำรแานงิเัทนีวขรนเาึน้ บทำรัดิเัขพค่มมำทาึน้ บัำทผสมิเัขรอง

ขทคน บ2% บขรซค่นีวมีขนื.้นค่มาึน้ บขพรำวในิัเขรองฯมีสำรนค่มขาน น.งค์ารวท.้.ยูอภำยใน บแลวัำทผสม

ิเัขรองนา.ยทำรแานงิเัีวชาำลง บทำรัดิเันา.ยลง บ 

3. คเำมชืน้แลวน ำ้ บมีผลิอ.ขเลำในทำรแานงิเัที่ชา ำมำทาึน้ บแลวมีผลิอ.ขนื.้งำนใ าั ขนื.้งำนาุอนมัเมี

ฟ.ง.ำทำศมำททเอำาทิค บโดยทัเ่ไาแลาเคเรมีารคมำณน ำ้ในขรซค่นไมอขทคน บ0.05% 

4. ารคมำร..ทซคขีน บ..ทซคขีนขาน นิเัาา .งทนัทำรแานงิเัารคมำณ..ทซคขีนสงูมำทๆ บขชอนทเนขรซค่นนำน

ทำรแานงิเัีวชาำลง บแลวยงัใชา ขาน นขทคนคคในทำรยดื.ำยทุำรขทน้ขรซค่นไดา บขชอน บทลคง้ถงัใ าั ขทคด..ทซคขีนทน

ีวยืด.ำยทุำรขทน้ขรซค่นมี.ีทรวยวันึง่ บ( บีำทผูาใชาที่ขคยท ำยืดไดาารวมำณ บ1-2 เนั บ) 

กลุ่มการใช้งานของโพลีเอสเทอร์เรซิ่นแบ่งเป็น 

1. ทลุอมงำนัลอ. บ( บCasting ) ขชอน บัลอ.พรว บิุ๊ทิำ บทรวดมุ บา.งช ำรอเย บัคน.อ.นขทียม บแทาเขทียม บฯลฯ 

2. ทลุอมงำนขคล.ื้ บ( บLaminate ) ขชอนทร.้รูาเคทยำศำสิร์ บงำนขคล.ื้ไมา บแลวขฟ.ร์นคขี.ร์ 

3. ทลุอมงำนาึน้รูา บ( บMolding ) ขชอนทลุอมงำนัลอ.ไฟข้.ร์ทลำส บFRP ( Fiberglass Reinforce Plastics )  

 ลักษณะของโพลีเอสเทอร์เรซิ่นแบ่งออกเป็น 

1. ขรซค่นแ้้ บpromote แลว บnon promote แ้้ บpromote คื. บขรซค่นชนคดที่มีทำรผสมิเัชอเยขรองฯ บัรื. บ 

Accelerator ขมื่.ใชางำนน ำขรซค่นผสมิเัขรองฯไดา ขลย บแ้้นีใ้ าัคเำมสวดเทในทำรใชางำน บแิอมี.ำยุ

ทำรขทน้ท่ีสัน้ทเอำแ้้ บnon promoteแ้้ บnon promote คื. บขรซค่นชนคดที่ยงัไมอมีทำรผสมสำรชอเยขรองฯ บ

ขมื่.ใชางำนีว าิ.งผสมิเัชอเยขรองฯดาเย บขรซค่นแ้้นีส้ำมรถารวยทุิ์ บสูิ รทำรท บำงำนไดาัลำยสูิ ร บมี

.ำยทุำรขทน้ท่ีนำนทเอำแ้้promote แิอ.ำีมีคเำมยุองยำทแลวมีาัน้ิ.นในทำรใชางำนท่ีขพค่ม 

 บมำทาึน้ 

2. แ้องิำมคณุสม้ัิ คา.งขนื.้ขรซค่นไดาแทอ 

2.1 บขรซค่นขทรด บ..ร์โธ บOrtho resin 

2.2 บขรซค่นขทรด บไ.โซ บIso resin 

2.3 บ้คสฟค น.ล บข. บฟมูำขรท บBisphenol A fumarate 

2.4 บคล.ขรดคค บChloredics 

2.5 ไเนคลข.สขิ.ร์ บVinyl ester 
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3. แ้องิำมลทัษณวทำรใชางำน 

  - High reactive type ชนคดาฏคทครคยำสงู บ( บทำรแานงิเัขรนเ บ) 

- Middle reactive type ชนคดาฏคทครคยำาำนทลำง บ( บทำรแานงิเัขเลำาำนทลำง บ) 

- Low reactive type ชนคดาฏคทครคยำิอ บำ บ( บทำรแานงิเัชาำ บ) 

  - General purpose ( G ) type ชนคดธรรมดำทัเ่ไา 

  - Flexible type ชนคดยืดัยุอนิเัไดา  

  - Heat resistant type ชนคดทนคเำมรา.น 

  - Corrosion resistant type ชนคดทนทำนิอ.สำรขคม ี

  - Flame retardant type ชนคดไฟไมอลทุลำม 

  - Low shrinkage type ชนคดัดิเัิ ำ่ บ 

  - Good weather ability type ชนคดทนทำนสภำพดคนฟา ำ.ำทำศ 

กระบวนการผลิตเรซิ่น 

ขัน้ตอนการผสมและหล่อเรซิ่น  

 

าัน้ิ.นท่ี บ1 ขทิเัขรองาฏคทครคยำ บ(โค้.ลท์) บผสมทั้ ขรซค่นใน.ัิ รำ บ20 ัยด บ/1 ทคโลทรัม บคนใ าัขาาำทนั บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ
(ีวมีสชีมพ.ูมมอเงีำง บๆ บ) บถาำ าิ.งทำรใ าัชคน้งำนขาน นสทีนใสอสลีงไาสทัขลนทนา.ย บัรื.ถาำ าิ.งทำรใ าั
ทึ้ ทนใสอผงทลัคมั บานู บัรื.สาีำเ 

าัน้ิ.นท่ี บ2  ใสอิ เัท ำใ าัแานงลงไาในขรซค่นที่ผสมแลาเ บ(าัน้ิ.นท่ี บ1) 25 ัยด บคนใ าัขาาำทนั 
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าัน้ิ.นท่ี บ3 ขทขรซค่นที่ผสมแลาเในาัน้ิ.นท่ี บ2 ลงไาในแมอพคมพ์ บ(ถาำขาน นงำนลวข.ียด บใ าัใชาพูอทนัชอเยทำขรซค่น
้นแมอพคมพ์ขพื่.ทนัทำรขาน นฟ.ง.ำทำศ) 

าัน้ิ.นท่ี 4 ทคง้ใ าั ขรซค่นแานงิเั บ(ารวมำณ บ1 ชัเ่โมง) บแทวพคมพ์..ท บน ำชคน้งำนมำิทแิองรำยลวข.ยีดสอเนขทคน
ิอำง บๆ บทนีวไดาผลงำนท่ีส ำขรนีสเยงำม 

ข้อแนะน า  
1. ทำรัลอ.ขรซค่นถาำใสอิ เัขรองาฏคทครคยำมำทขทคนไาีวท ำใ าัขรซค่นแานงิเัขรนเสขีรซค่นีวขาลีย่นัรื..ำีท ำใ าั

ชคน้งำนแิทราำเไดาแิอถาำใสอนา.ยขทคน.ำีท ำใ าัไมอแานงิเั 
2. ถาำขรซคนแานงขาน น้ำงสอเนแสดงเอำผสมิเัท ำใ าัแานงไมอขาาำทนัดีพ. 
3. ในทรณีที่ชคน้งำนขาน นสาีำเ บัำท าิ.งทำรใ าัมีสีิ อำง บๆใ าัใชาส.ีวครีลคทรว้ำยสขีพคม่ขิคมิำม าิ.งทำร 
4. ทำรคนขรซค่นมีคเำมส ำคญัมำทพ. บๆ บทั้ .ัิ รำสอเนผสมที่ถทู าิ.ง บโดย าิ.งขรค่ม าินีำทภำชนวท่ีใสอขรซค่น

าิ.งขรีย้ทัง้ทานแลวดาำนาาำงภำชนว บขชอน บแทาเพลำสิคททำรคนใ าัใชาไมาคนทเนข้ำ บๆ บไมอใ าั ขทคด
ฟ.ง.ำทำศ บ าัำมินแ้้ิีไาอ บัรื.ใชาแารงทำสคีน บขนานทเนท่ีดาำนาาำงแลวทานภำชนวซึง่มทัขาน นีดุ.ั้  บ
คนีนสอเนผสมิอำง บๆ บขาาำขาน นขนื.้ขดียเทนัีงึสำมำรถใชางำนไดา  

ท่ีมำ:  บhttp://doitmodel.igetweb.com/?mo=3&art=233961 
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

สร้อยคอ (1) 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนที่ 1 ท ำ้ลน.ทยำงรูาีีเ้งทลม บ

ดาเยขรซค่น+ผงโครขมยีม บมำผสมทนัิำม

าัน้ิ.นทำรท ำขรซค่น บโดยใ าัไดา รูาิำม

แ้้ที่ไดาสขทิไเาดงัภำพิเั.ยอำง 

ท ำ้ลน.ทแยท..ทมำ บโดย

สำมำรถใชอทำเิคดิ.นารวท.้

โมขดล 

ชอ.งขเานไเาใสอิ เั บUSB Drive 

ขัน้ตอนที่ 2 ขมื่.ไดา้ลน.ทิำมรูาแลาเ

เงทลม บทนีวมำารวท.้ิำมรูาท่ีารำทฏ 

ขัน้ตอนที่ 3 ขมื่.ไดาารวท.้ิำมรูาท่ี

ารำทฏ บใสอ บUSB Drive พรา.มทั้ ิทแิอง

ใ าัขรีย้รา .ย บ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

3 

4 

1 

2 
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สร้อยคอ (2) 

 

               

     

       ภาพสร้อยคอ 

 

ขัน้ตอนที่ 4 น ำิเัโมขดลท่ี บ5 แล บ6 มำ

ทำทำเแลาเิคดลงิำมภำพ 

ขัน้ตอนที่ 5 น ำชคน้สอเนา.งขคร่ื.งารวดั้  บ

ไดาแทอ บพล.ยสาีำเ บพล.ยสนี ำ้ขงคน บมำิทแิอง

ใ าัไดาิำมภำพิเั.ยอำง 

โมขดลิเัที่ บ5 แลว 6 ลงน ำ้ยำทำขลน้ สดี ำ 

ขัน้ตอนที่ 6 น ำชคน้สอเน

ทัง้ัมดมำารวท.้ทนั บไดาแทอ บ

สำยสรา.ยค. บ บัอเงแลวิวา.

ขพื่.ใ าัไดาิำมภำพิเั.ยอำง 
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

สร้อยข้อมือ (1) 

 

 

 

ขัน้ตอนที่ 1 ท ำ้ลน.ทยำงิำมรูาท่ี บ

1-7 บดาเยขรซค่น+ผงโครขมียม บมำผสม

ทนัิำมาัน้ิ.นทำรท ำขรซค่น บโดยใ าัไดา

รูาิำมแ้้ที่ไดาสขทิไเาดงัภำพ

ิเั.ยอำง 

ท ำ้ลน.ทแยท..ทมำ บโดย

สำมำรถใชอทำเิคดิ.นารวท.้

โมขดล 

ชอ.งขเานไเาใสอิ เั บUSB Drive 

ขัน้ตอนที่ 2 ขมื่.ไดา้ลน.ทิำมรูา

แลาเ บทนน ำโมขดลท่ี บ3  4 5 แลว บ6 มำ

ารวท.้ิำมรูาท่ีารำทฏ 

ขัน้ตอนที่ 3 น ำโมขดลท่ี บ1 บ

แลว บ2 มำารวท.้แลว บใสอ บ

USB Drive พรา.มทั้ ิทแิอง

ใ าัขรีย้รา .ย บ 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

ชอ.งขเานไเาใสอิ เั บUSB Drive 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

7.1 
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สร้อยข้อมือ (2)  

 

 

 

 

 

                           

สร้อยข้อมือ 

 

ขัน้ตอนที่ 5 น ำิเัโมขดลท่ี บ7 มำารวท.้

ิเัโมขดลท่ี บ7.1  บโดยทำรใชาทำเิคด 

ขัน้ตอนที่ 6 น ำชคน้สอเนา.งขคร่ื.งารวดั้  บ

ไดาแทอ บพล.ยสาีำเ บพล.ยสนี ำ้ขงคน บมำิทแิอง

ใ าัไดาิำมภำพิเั.ยอำง 

ลงสดีาเยน ำ้ยำทำขลน้ สดี ำ บ

ทัง้ บ2 ดาำน 

7.1 
7 

ลงสดีาเยน ำ้ยำทำขลน้ สดี ำ บ 

ขัน้ตอนที่ 7 น ำชคน้สอเนทัง้ัมดมำ

ารวท.้ทนั บไดาแทอ บสำยสรา.ยาา.มื. บ บ

ัอเงแลวิวา. บ บขพื่.ใ าัไดาิำมภำพ

ิเั.ยอำง 
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

แหวน (1) 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนที่ 1 ท ำ้ลน.ทยำงิำมรูาท่ี บ

1-4 บดาเยขรซค่น+ผงโครขมียม บมำผสม

ทนัิำมาัน้ิ.นทำรท ำขรซค่น บโดยใ าัไดา

รูาิำมแ้้ที่ไดาสขทิไเาดงัภำพ

ิเั.ยอำง 

ท ำ้ลน.ทแยท..ทมำ บโดย

สำมำรถใชอทำเิคดิ.นารวท.้

โมขดล 

ขัน้ตอนที่ 2 ขมื่.ไดา้ลน.ทิำมรูา

แลาเ บทนน ำโมขดลท่ี บ3  แลว บ4 มำ

ารวท.้ บขพื่.ิคดทั้ เงแัเนส ำขรนีรูา บ 

ขัน้ตอนที่ 3 น ำโมขดลท่ี บ1 บ

แลว บ2 มำารวท.้แลว บใสอ บ

USB Drive พรา.มทั้ ิทแิอง

ใ าัขรีย้รา .ย บ 

1 2 

3 

4 

 

ชอ.งขเานไเาใสอิ เั บUSB Drive 

1 

4 

3 

2 
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แหวน (2) 

 

 

                             

 

   ภาพแหวน 

ขัน้ตอนที่ 4 น ำชคน้สอเนา.ง

ขคร่ื.งารวดั้  บไดาแทอ บพล.ยสาีำเ บ

พล.ยสนี ำ้ขงคน บมำิทแิองใ าัไดาิำม

ภำพิเั.ยอำง 

ลงสดีาเยน ำ้ยำทำขลน้ สดี ำ บทัง้ บ2 ดาำน 
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ภาคผนวก ฉ.  

แนวโน้มทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
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ผูาเคียัไดาท ำทำรเคขครำวั์ถึงดาำนแนเโนามทำงทำร บขพื่.พคีำรณำถึงผลิ.้รั้ทำงดาำนทำริลำด บขพื่.ขพค่ม
ศทัยภำพา.งผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ท่ีขาน นขคร่ื.งารวดั้  บโดยน ำแนเคคดคเำมขช่ื.ีำทเฒันธรรมไทย
ทรงด ำ ใ าัสำมำรถแาองานัทั้ ิลำดทำงดาำน.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ บที่ขาน น บUSB Drive บที่มีาำยิำมทา.งิลำด
ในาัีีุ้ นั 

Swot Analysis เคขครำวั์ผลผลคิ ภณัฑ์โมขดล าินแ้้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรเคขครำวั์ผลผลคิ ภณัฑ์โมขดล าินแ้้ 

 

 

 

 

 

S- Strengths 

1. ขาน นผลคิภณัฑ์ท่ีสื่.ถึงคเำมขาน นข.ทลทัษณ์า.ง
ไทยทรงด ำ 

2. ขาน นผลคิภณัฑ์ขคร่ื.งารวดั้ ท่ีมี Function บทำร
ใชางำน 

3. Functionา.งผลคิภณัฑ์ท่ีมีคเำมส ำคญัทั้ ทำร
ใชางำนในชีเคิารว  ีำเนั 

4. มี้คุลำทรท่ีมีฝีมื. บมีคเำมารวณีิแลวมี
คณุภำพในทำรผลคิ 

 

W- Weaknesses 

1. าินทนุในทำรผลคิท่ีสงูทเอำคูอแาองในิลำด บทัง้ิลำด
ขคร่ื.งารวดั้ แลวิลำด.าุทรณ์ขสรคม
.คขลนททร.นคทส์ บ(USB) 

2. ้คุลำทราำดคเำมรูา  บดาำนททัษวในดาำน
.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ 

O- Opportunities 

1. สำมำรถายำยชอ.งทำงทำร  ีำันอำยผลคิภณัฑ์
า.งทลุอมไทยทรงด ำใ าั ขาน นท่ีรูา ีทัทัง้ทำงดาำน
ขคร่ื.งารวดั้ แลวดาำน.าุทรณ์ขสรคม
.คขลนททร.นคทส ์

 

T- Treat 

1. มีคูอแานงท่ีมำท บทัง้ดาำนขคร่ื.งารวดั้ แลวดาำน
.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์(USB) 
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การวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด 

ผลคิ ภณัฑ์.าุทรณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ที่ขาน นขคร่ื.งารวดั้  บ บโดยน ำแนเคคดคเำมขช่ื.ีำทเฒันธรรมไทยทรงด ำ บ 

4 Ps 

 

 

 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรทำรเคขครำวั์แนเโนามทำงทำริลำด 

Product 

1. ขาน นผลคิ ภณัฑ์ที่สื.่ถึงคเำมขาน น
ข.ทลทัษณ์า.งไทยทรงด ำ 

2. ขาน นผลคิ ภณัฑ์ขคร่ื.งารวดั้ ท่ีมี Function บ
ทำรใชางำน 

3. Functionา.งผลคิ ภณัฑ์ที่มีคเำมส ำคญั
ทั้ ทำรใชางำนในชีเคิ ารว  ีำเนั 

4. มี้คุลำทรท่ีมีฝีมื. บมีคเำมารวณีิแลวมี
คณุภำพในทำรผลคิ  

 

Price 

1. ทำงทลุอมีวขาน นผูาิัง้แลวท ำันดรำคำ บโดยรีว
ขทีย้ทั้ รำคำา.ง.าุทณ์ขสรคม.คขลนททร.นคทส์ บ
USB Drive ทัเ่ไาิำมทา.งิลำด บแิอี วมีทำร
้เทรำคำงำนฝีมื.ขาาำไาดาเย บโดยีว้เทขพค่ม
ไมอขทคน บ300 ้ำท/ชคน้ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ
แลวารวขภทา.งผลคิ ภณัฑ์ 

2. แ้องรำคำิำมทลุอม บดงันี ้
- ทลุอมลทูคาำารว  ีำ  
- ทลุอมลทูคาำาำยสองัรื.พอ.คาำคนทลำง 
- ทลุอมลทูคาำาำีร 
  

Place 

1. ีดั  ีำันอำยทีศ่นูย์เฒันธรรมไทยทรงด ำ
า้ำนัเัขาำีีน บ. ำขภ.าำททอ. บ บ บ บ บ บ บ
ีงััเดัรำช้รีุ 

2. ีดั  ีำันอำยทีศ่นูย์า.งฝำทแลวา.งที่
รวลทึารว  ีำีงััเดัรำช้รีุ 

3. ีดั  ีำันอำยทีม่ีงำนแสดงสคนคาำ OTOP 
4. สื.่ทำง.คนขิ.ร์ขนนิ บFacebook   

Promotion 

1. โดยไดา รั้ทำรสนั้ สนนุีำทันอเยงำน
รำชทำรีงััเดั บไดาแทอ บสัทรณ์ีงััเดั บ,
ขทศ้ำล บขาน น าิน บ 

2. ทลุอมท.ผาำไทยทรงด ำไดามทีคีทรรม
พคขศษ บไดาแทอ บงำนารว  ีำาี บเนัส ำคญั
ทำงพทุธศำสนำ บชอเงขทศทำลส ำคญั
ิอำงๆ บโดยีวมีรถชอเยารวชำสมัพนัธ์ 
แลวทำรารวชำสมัพนัธ์ทำงขเน้ไซด์
ิอำงๆ 
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ช่ือ - สกุล ดเงใี บ.ชุชคน 

ท่ีอยู ท่ี.ยูอาัีีุ้ นั บ120/869  C15 ัมูอท่ี 9 ถปแ าีงเฒันว บ  ิำ้ล้ำงพดู บ บ. ำขภ.
าำทขทรนด บีงััเดันนท้รีุ บ11120 

ประวัตกิารศึกษา  

พปศป บ2546-2548 ส ำขรนีทำรศทึษำรวดั้ ารวทำศนีย้ัิ รเคชำชีพชัน้สงู(.นาุรคญญำ) บ บ บ บ บ บ บ
สำาำเคชำ..ทแ้้ิทแิองภำยใน บ บ บ บเคทยำลยั.ำชีเศทึษำชล้รีุ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ 

พปศป บ2553-2554 ส ำขรนีทำรศทึษำรวดั้ ารวทำศนีย้ัิ ร้ณัฑคิ บสำาำเคชำชีพครู  บ บ บ บ บ บ
มัำเคทยำลยัรำชภฏัสเนสนุนัทำ 

พปศป บ2550-2552 ส ำขรนีทำรศทึษำรวดั้ ารคญญำิรี บ บ บสำาำเคชำ้รคัำรทัเ่ไา บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ บ
ารคญญำรัฐารวศำสนศำสิร้ณัฑคิ(ราป้ป) บ บมัำเคทยำลยั้รูพำ 

ประวัตกิารท างาน  

พปศป บ2548-2549 ้รคษัทัมูอ า้ำน้ำงแสนมัำนคร บ บ บีงััเดัชล้รีุ บ บ  ิำแันองลทูคาำสมัพนัธ์, บ บ
ผูาชอเยสถำานคท 

พปศป บ2549-2551 ขทศ้ำล  ิำ้ลข าีำพรวยำสรุศทัดค ์บีงััเดัชล้รีุ บ บ  ิำแันอง บผูาชอเยงำน
ธุรทำร บ บ บ บ บท.งสเสัดคทำรสงัคม 

พปศป บ2552-2555  บ บ บ บ บโรงขรียนขซนิ์ฟรังซีสขซขเียร์ บีงััเดันนท้รีุ บ บ  ิำแันอง บครูผูาส.น 
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