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บทคัดย่อ 
โครงการศิลปนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงความส าคัญของเขาวัว-ควาย ซึ่ง

หลังจากที่วัว-ควาย เข้าสู่กระบวนการแยกชิ้นส่วนที่สามารถน าไปบริโภคได้แล้ว ส่วนของเขาควาย จะ
ถูกแยกออกมาจาก กองสิ่งที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ และถูกจัดอยู่ในกองของกระดูกและเขา เรียกได้ว่า
เป็นส่วนเหลือทิ้ง ซื้อ-ขายกันในราคาถูก เมื่อได้พิจารณาดูถึงคุณสมบัติและความงามของวัสดุนี้แล้ว 
จึงเห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพของวัสดุในมิติของงานเครื่องประดับอีกทางหนึ่ง 

ด้วยเหตุนี้  ข้าพเจ้าจึงประสงค์ที่จะน าวัสดุเขาวัว-ควาย มาน าเสนอในมิติของงาน
เครื่องประดับโดยผสมผสานเข้ากับการแต่งกายร่วมสมัยในสไตล์ Masculine feminine คือการแต่ง
กายของผู้หญิงที่น าเครื่องแต่งกายของผู้ชายน ามาปรับใช้เข้ากับการสวมใส่เสื้อผ้า ผสมผสานการแปร
รูปเขาวัว-ควายผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวั สดุทาง
ธรรมชาติให้มีความแปลกใหม่ และเป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น  
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Abstract 
This thesis project aims to represent the importance of cow-buffalo horn. After 

a process of observation and analyzed  I discovered that Buffalo horn Will be separated 
from A factory of useful section And was arranged in a vast of bones in to a waste 
which are Buy and sell with very low price. When considering the properties and beauty 
of this material. Therefore, it is possible to develop the potential of materials in the 
dimension of jewelry. 

For this reason, I would like to bring cow-buffalo horn to present in the 
dimension of jewelry combined with contemporary costumes in the style of Masculine 
feminine which is the costume of women who adapted men wearing. With ths 
intention to increase the potential of natural materials to be novel in both gender. 
And it is interesting It also helps promote Thai arts and crafts to be known in worldwide.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
โครงการศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเลย หากไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากหลายๆฝ่าย ข้าพเจ้าจึงใคร่อยากจะขอกล่าวขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
ขอบคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ที่เลี้ยงดูเป็นอย่างดี ส่งเสียข้าพเจ้าด้วยความเหนื่ อยยาก 

คอยแนะน าตักเตือนสั่งสอนและสนับสนุน ส่งเสริมให้ท าสิ่งดีดีทุกเรื่อง ทั้งการศึกษา ความเป็นอยู่ 
และการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าได้มีทุกวันนี้ ให้ได้มีโอกาสท าในสิ่งที่ข้าพเจ้ารักไม่ว่าจะ
เหนื่อยยากสักเท่าไรก็ยังมีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างและให้ก าลังใจอยู่เสมอมา 

ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับทุกๆ ท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้
ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอาจารย์ ภูษิต รัตนมานพ ที่สละเวลาคอยให้ค าปรึกษาที่ดีตลอดมาแก่ข้าพเจ้า 
ขอบคุณอาจารย์อีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามที่คอยให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและ
ให้มุมมองแนวคิดในการท างานแก่ข้าพเจ้า จนสามารถท างานล่วงตลอดมา ขอบคุณพ่ีหนุ่มผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและเปิดห้องปฏิบัติการให้ข้าพเจ้าท างานจนส าเร็จ 

ขอบคุณสถาบันสอนศิลปะ Art tutor ที่ได้ชี้น าแนวทางในการริเริ่มท างานศิลปะ และ
เรียนรู้ในขั้นตอนการสร้างงานศิลปะตั้งแต่เริ่มต้นจนมีความรู้ ทักษะและความสามารถ ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่ท าให้ข้าพเจ้าเลือกเดินในเส้นทางนี้ 

ขอบคุณพ่ีติ๋ม คุณ พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ และพ่ีๆที่บริษัท มิซซาย ที่เป็นที่ฝึกงานของ
ข้าพเจ้า ที่ท าให้ได้เรียนรู้กระบวนการท าเครื่องประดับ และกระบวนการน าเสนองานอย่างเจาะลึก ซึ่ง
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เครื่องประดับเชิงศิลปะอุตสาหกรรม 

ขอบคุณ คุณป้าและคุณลุงของกลุ่มศิลปหัตถกรรมเขาวัว-ควาย ที่คอยเอ้ือเฟ้ือสถานที่ใน
การท างาน และสั่งสอนเทคนิคกระบวนการท าเขาวัว-ควายอย่างเจาะลึก และยังให้ความช่วยเหลือใน
การหาวัสดุที่ได้น ามาใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ครั้งนี้   ท าให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความส าคัญของ
ศิลปหัตถกรรมและได้น ามาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณที่คอยช่วยเหลืองาน
ต่างๆ ให้ค าปรึกษาและแนะน า เป็นก าลังใจให้เมื่อเหนื่อยล้าและท้อแท้หมดก าลังใจ ให้มีแรงใจสู้ต่อไป
ในการท างาน ท าให้งานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆ 

สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะดีหรือร้าย 
ทั้งหมดได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ เข้มแข็ง ท าให้ข้าพเจ้ามีวันนี้และพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับ
โลกภายนอกที่แท้จริง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ควาย นั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของชาวนากับวิถีชี วิต
เกษตรกรรมในชนบท และมีคุณประโยชน์ต่อผู้คนมากมาย ทั้งการไถนา นวดข้าว ลากจูง จึงมีความ
ผูกพันกับคนไทยมาโดยตลอด เพราะถึงแม้ควายที่ไม่สามารถไถนาได้ หนังยังสามารถน าไปผลิตเครื่อง
หนังและเครื่องดนตรีชั้นดี รวมถึงเนื้อสามารถน าไปบริโภคได้ แต่ส่วนที่ข้าพเจ้าสนใจคือ “เขาควาย” 
เพราะมันถูกมองเป็นส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการแยกชิ้นส่วนดังกล่าว การสังเกตนี้ได้น าไปสู่ข้อ
สงสัยต่อไปถึงกระบวนการจัดการกับส่วนเหลือทิ้งเหล่านี้ 

จากข้อมูลที่ข้าพเจ้าค้นคว้าพบว่า เมื่อควายเข้าสู่กระบวนการแยกชิ้นส่วน เขาควาย จะถูก
แยกออกมาจาก กองสิ่งที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ และถูกจัดอยู่ในกองของกระดูกและเขา ซึ่งเรียกได้ว่า
เป็นส่วนเหลือทิ้ง ซื้อ-ขายกันในราคาถูก  แต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น าวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้มาแปรรูป และ
เมื่อได้พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์จากเขาวัว-ควายแล้ว แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการเพิ่มมูลค่าให้กับเขาวัว-
ควาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของคนไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องภูมิ
ปัญญาของคนไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาอย่างน่าสนใจ ข้าพเจ้าจึงได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ พบ
หมู่บ้านหัตถกรรมเขาควาย ที่มีกระบวนการจัดการเขาควาย โดยการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ส่วนที่เคยถูกมองว่าเหลือทิ้งเหล่านี้ ซึ่งเกิดจากเทคนิคและภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ใส่ความเป็นศิลปะลง
ไป โดยหากพิจารณาถึงศักยภาพของเขาควายที่เป็นวัสดุทางธรรมชาตินี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อเขาควายยัง
ไม่ถูกขัดแต่ง จะมีผิวขรุขระ ด าเหมือนถ่าน แต่เมื่อน ามาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แล้ววัสดุนี้ จะมี
คุณสมบัติที่มันวาว อีกทั้งบางอันยังมีลวดลาย พ้ืนผิว และสีที่แตกต่างกันตามธรรมชาติ ก่อให้เกิด
ความงามของวัสดุในรูปแบบใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์จากเขาวัว-ควาย เช่น หนังสติ๊ก หวี เขาแกะสลัก และ
อ่ืนๆอีกมากมาย จึงก่อให้เกิดความสนใจในการพัฒนาศักยภาพวัสดุจากเขาวัว-ควาย 

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงประสงค์ที่จะผสมผสานศิลปะร่วมสมัยเข้ากับการแปรรูปเขาวัว-ควาย
ผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวัสดุทางธรรมชาติให้มีมูลค่า
มากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยด้านศิลปหัตถกรรม 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพ่ือท าเครื่องประดับที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาวัว-ควาย ที่ถูกมองว่าเป็นสิ่ง

เหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์  
1.2.2 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในการแปรรูปเขาวัว-ควาย ให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน 

ผ่านกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ 
1.2.3 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และทดลอง โดยการผสมผสานเทคนิคการท าเครื่องประ

ร่วมสมัย ร่วมกับศิลปหัตถกรรมไทย  
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำของโครงงำน 
ด้านเนื้อหา 

1.3.1 ศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวนากับควาย 
1.3.2 ศึกษากระบวนการจัดการน าควายไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้น-ปลายทางของวัสดุ 
1.3.3 ศึกษากระบวนการและเทคนิคการแปรรูปเขาวัว-ควาย 

ด้านการออกแบบ 
1.3.4 ศึกษาต าแหน่งและสรีระของมนุษย์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้เกิดความสอดคล้องในการ

ท าเครื่องประดับ 
1.3.5 ทดลองเทคนิคต่างๆกับวัสดุจริง เพ่ือก่อให้เกิดเทคนิคใหม่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
1.3.6 ศึกษาแนวทางของเทรนด์เพ่ือน ามาประยุกต์ให้เกิดความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น 
1.3.7 ออกแบบโดยประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มผู้ที่นิยมเครื่องประดับจากสัตว์ 
 

1.4 แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
1.4.1 เมื่อเข้าสู่กระบวนการแยกชิ้นส่วน เขา
และกระดูกสัตว์ เป็นส่วนที่ โรงฆ่าสัตว์ ไม่
ต้องการและถูกขายทิ้งในราคาถูก 

1.4.1 น าเขาควายที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแยก
ชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปส่วนใหญ่ถูกผลิต
ออกมาเป็นเพียงสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปเช่น 
หนังสติ๊ก หวี ปิ่นปักผม เขาแกะสลัก โดยมี
การตกแต่งเพ่ิมเติมตามศาสตร์และศิลป์ของ

1.4.2 น าเทคนิคและภูมิปัญญาของชาวบ้าน มา
ต่อยอด และผสมผสานความรู้การออกแบบ
เครื่องประดับ เพ่ือยกระดับศักยภาพของวัสดุทาง
ธรรมชาติ ให้เกิดความร่วมสมัย และให้เป็นที่
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ชาวบ้านซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุใน
ระดับหนึ่ง 

สนใจในกลุ่มคนที่นิยมเครื่องประดับจากสัตว์ ซึ่ง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เครื่องประดับจาก
สัตว์ และเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 

 
1.5 วิธีกำรศึกษำ 

1.5.1 ศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวนากับควาย จากเว็บไซต์ หนังสือ และชุมชน
เกษตรกรรม 

1.5.2 ศึกษาข้อมูลกระบวนการจัดการน าควายไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจากเว็บ
ไซด์ หนังสือ และผู้รู้ 

1.5.3 ศึกษากระบวนการและเทคนิคการแปรรูปเขาวัว-ควายจากกลุ่มหัตถกรรม 
1.5.4 ศึกษาต าแหน่งและสรีระของมนุษย์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้เกิดความสอดคล้องในการ

ท าเครื่องประดับ โดยวิเคราะห์จากกลุ่มผู้ที่นิยมเครื่องประดับจากสัตว์ 
1.5.5 ทดลองเทคนิคกับวัสดุจริง ก่อให้เกิดเทคนิคใหม่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  เพ่ือ

น ามาใช้ในกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ 
1.5.6 ศึกษาแนวทางของเทรนด์ และรสนิยมของกลุ่มผู้ใช้เครื่องประดับจากสัตว์ จากการ

เว็บไซด์ นิตยสาร และลงส ารวจในพ้ืนที่ที่มีการขายสินค้าประเภทนี้ เพ่ือน ามา
ออกแบบให้ตรงกับความต้องการในตลาด 
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บทที่ 2 

รวบรวมและศึกษาข้อมูล 
 

2.1 ศึกษาชนิดของควายและกระบวนการจัดการน าควายไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้น-ปลายทาง  
2.1.1 สายพันธุ์ของควาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือควายป่า และควายบ้าน 

                     2.1.1.1 ควายป่า (ภาพที่ 2.1) มีรูปร่างคล้ายควายบ้าน แต่ตัวใหญ่กว่ามาก หนักได้
ถึง 800-1,200 กิโลกรัมในขณะที่ควายบ้านมักหนักไม่ถึง 500 กิโลกรัม ล าตัวยาว 2.4-3 เมตร 
แข็งแรง มีวงเขากว้างได้ถึงกว่าสองเมตร กว้างที่สุดในบรรดาสัตว์จ าพวกวัวควายทั้งหมด สีล าตัวด า 
หรือเทาเข้ม ขาท้ังสี่สีขาวหรือเทาเหมือนใส่ถุงเท้า ที่หน้าอกมีพระจันทร์เสี้ยวสีขาวเหมือนใส่สร้อยคอ  
           ควายป่ามีนิสัยดุร้าย แม้จะมีขนาดใหญ่โตแต่ก็ปราดเปรียวมาก ชอบอาศัยอยู่ในป่าโปร่ง ทุ่ง
หญ้าที่ชื้นแฉะ กินหญ้าและพืชในน้ าเป็นอาหาร หากินเวลาเช้าและเย็น เวลากลางวันจะนอนในพุ่มไม้
ที่รกทึบ หรือนอนแช่ปลัก แม่ควายป่าตั้งท้องนาน 300-340 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกควายหย่านม
ได้เมื่ออายุ 6-9 เดือน พออายุได้ 18 เดือนก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ปัจจุบันในประเทศไทยเหลือควายป่า
อยู่เพียง 40 - 50 ตัว ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ควายป่าในอุทยานแห่งชาติ 
(ที่มา: http://www.raiporjai.com/buffalo.php?no=30&pg=1) 

 

4 

http://www.raiporjai.com/showimages.php?dir_images=slide/buffalo&num_images=20&images_name=buffalo
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ภาพที่ 2.2 ควายบ้าน 

(ที่มา: https://pantip.com/topic/33068681) 
 

          2.1.1.2 ควายบ้าน (ภาพที่ 2.2) ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือควายปลัก (Swamp 
buffalo) และควายแม่น้ า (River buffalo) ทั้งสองสายพันธุ์มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความ
แตกต่างกันทางสรีระวิทยา รูปร่าง อย่างเห็นได้ชัดเจน ควายปลักเลี้ยงกันในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาว เลี้ยงเพ่ือใช้แรงงานในไร่นา เพ่ือปลูกข้าวและ
ท าไร่ และเมื่อควายอายุมากขึ้นก็จะส่งเข้าโรงฆ่าเพ่ือใช้เนื้อเป็นอาหาร ควายปลักชอบนอนแช่ปลัก มี
รูปร่างล่ าสัน ผิวหนังมีสีเทาเข้มเกือบด าอาจมีสีขาวเผือก มีขนเล็กน้อย ล าตัวหนาลึก ท้องใหญ่ หัวยาว
แคบ เขามีลักษณะแบบโค้งไปข้างหลัง หน้าสั้น หน้าผากแบบราบ ตานูนเด่นชัด ช่วงระหว่างรูจมูกทั้ง
สองข้างกว้าง คอยาวและบริเวณใต้คอจะมีขนขาวเป็นรูปตัววี หัวไหล่และอกนูนเห็นชัดเจน 

2.1.3 ควายลดจ านวนลงเพราะคนไทยกินเนื้อควายกันมาก จากสถิติของกรมปศุสัตว์ 
ปัจจุบันจ านวนควายมีเหลือประมาณสองล้านตัว และอาจเหลือน้อยกว่ านี้มากถ้าไม่มีควายจาก
ชายแดนลาว เขมร และไกลไปถึงเวียดนามคอยสนับสนุนให้คนไทยมีเนื้อควายบริโภคอยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์ นักวิชาการจากประเทศลาวเคยรายงานในการประชุมแห่งหนึ่งที่ประเทศเวียดนาม (การ
ประชุมปฏิบัติการ Research Approaches and Methods for Improving Crop-Animal Systems 
in South East Asia) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ว่า ประเทศลาวมีรายได้สูงจากการขายวัวควายมี
ชีวิตให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ปรากฏว่า ลูกค้ารายใหญ่ก็คือประเทศไทย 
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ภาพที่ 2.3 ควายกับวิถีชีวิตของคนในชนบท 
(ที่มา: https://pantip.com/topic/33068681) 

 
2.1.2 ท าไมชาวบ้านจึงขายควาย (ภาพที่ 2.3) ภาพที่เห็นเจนตา คือรถบรรทุกควายเข้าโรง

เชือดคันแล้วคันเล่า นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและส่งเสริมการเลี้ยงควายเคยวิเคราะห์กันว่า
เป็นเพราะควายราคาไม่ดี (ในอดีต) ไม่มีสิ่งจูงใจให้ชาวบ้านเลี้ยงควายอีกต่อไป ควายจึงถูกขายออก 
แต่เมื่อควายมีราคาดีเกือบเทียบเท่าวัวตามที่เห็นในตลาดนัดวัวควายในปัจจุบัน ชาวบ้านก็ยังคงขาย
ควายต่อไปเพราะราคาดี โดยที่คิดว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ควายอีกต่อไป เพราะสามารถหาซื้อหรือเช่ารถไถ
มาใช้เตรียมดินเพาะปลูกแทน เมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว เคยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ชาวบ้านบาง
หมู่บ้านของจังหวัดสุรินทร์เลิกใช้แรงงานควายนั้นเป็นเพราะ  

2.1.1.1 ขาดแรงงานในครัวเรือน แรงงานวัยท างานอพยพมาท างานในโรงงาน เหลือ
แต่แรงงานผู้อาวุโสซึ่งก็ท าไร่ไถนาไม่ไหวแล้ว 

2.1.1.2 ค่านิยมและวัตถุนิยม ถ้าบ้านใดใช้รถไถดูมีฐานะทางเศรษฐกิจ และดู
ทันสมัยกว่าบ้านที่ใช้ควายในการท านา 

2.1.1.3 มีแหล่งสินเชื่อให้กู้เงินซื้อรถไถ ซึ่งชาวบ้านบางรายเป็นหนี้สินด้วยการกู้นี้ 
2.1.1.4 สภาพฝนแล้ง 
2.1.1.5 ขาดแหล่งอาหารเลี้ยงควาย  
2.1.1.6 มีระบบการจ้างรถไถเดินตาม 
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ปัจจัยเหล่านี้จึงสะท้อนว่าไม่ว่าควายราคาดีหรือไม่ ชาวบ้านก็ขายทั้งสิ้น ปัจจุบันชาวบ้านบางราย

อยากกลับมาเลี้ยงควายอีก แต่ปัญหาคือควายมีราคาแพงเกินกว่าที่จะหาซื้อมาได้ 1 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 ควายเหล็กในสังคมปัจจุบัน 
(ท่ีมา: https://i.ytimg.com/vi/q35PAT3ga7c/maxresdefault.jpg) 

 
          2.1.3 คุณค่าของควายในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 
          สังคมไทยในปัจจุบันแทบจะลืมเลียนวิถีชีวิตเดิมๆ ของชาวนากับควายไปจนหมดสิ้น แม้แต่
ชาวนาเองก็ยังไม่สามารถใช้ควายมาท างานได้ เนื่องจากมีเครื่องจักร รถไถเดินตาม รถแทรคเตอร์ 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ควายเหล็ก" (ภาพที่ 2.4) เข้ามาท างานแทนที่ควายจริง ซึ่งท าให้ชาวนาท านา
ท าไร่ได้เร็วกว่าเดิมมาก แต่ก็ท าให้ต้นทุนในการท านาท าไร่เพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัว เพราะควายเหล็กกิน
แต่น้ ามัน ขับถ่ายออกมาเป็นควันสารพิษท าลายชั้นบรรยากาศ ชาวนาไม่มีควายที่คอยเล็มหญ้าใน
แปลง ไม่มีมูลควายไว้ท าเป็นปุ๋ย จึงต้องหันมาพ่ึงพาปุ๋ยเคมีแทน เมื่อพืชผักอ่อนแอต่อโรคแมลงก็ใช้
สารเคมีก าจัด หญ้ารกก็พ่นด้วยยาฆ่าหญ้า สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า มีแต่สารพิษ อากาศในชนบท ที่เคย
หายใจได้สดชื่นเต็มปอด ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี ส่งผลกระทบไปถึงคนเมืองที่ต้องบริโภคพืชผัก
ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ ท าให้ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตเกิดโรคภัยแปลกๆ ขึ้นมาคาดชีวิตอันก่อน
วัย ส่วนความส าคัญของควายก็ลดบทบาทลง เหลือเพียง เป็นสัตว์เลี้ยงเร่ร่อนกลางท้องทุ่งนาที่ถูกลืม
คุณ ผู้เลี้ยงเลี้ยงเพียงเพ่ือให้ได้ก าไรส าหรับขายให้กับโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือเป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้นเอง 
 
 

  1 ผกาพรรณ บุณยะเวชชวีิน และคณะ 25372537. สภาวะและแนวโน้มการใช้กระบืองานและรถไถเดินตามใน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที ่1 ฉบับที่ 1. หนา้ 15-26 
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2.2  ศึกษาประเภทและลักษณะทางกายภาพของเขาควาย 
 2.2.1 ลักษณะทั่วไปของเขาสัตว์ 
 เขาเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากบริเวณส่วนหัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมบางชนิด มี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น เขาของกวางมูส หรือกวางเรนเดียร์ ที่มีลักษณะเป็นชั้น ๆ หรือเขา
ของแพะ แกะที่มีลักษณะโค้งงอไปด้านหลัง หรือเขาของกระทิงที่มีลักษณะกางออกจากบริเวณหัวทั้ง
สองข้าง โดยทั่วไปลักษณะต่าง ๆ ของเขาในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม มีดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 เขาชนิดฮอร์น 
(ที่มา: http://charmeusical.ucoz.com/dir/animals/hooved/21) 

 
  2.2.1.1 เขาชนิดฮอร์น (horn) (ภาพท่ี 2.5) 
 เขาชนิดฮอร์นจัดเป็นเขาที่มีความแข็งแรง คงทน พบได้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองทุกประเภทเช่น 
แกะ แพะ วัวและควาย สามารถพบเห็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมทั้ง 2 เพศ ไม่มีเฉพาะเพศผู้เท่านั้น 
ฮอร์นมีลักษณะเป็นเขาที่ภายในกลวง ประกอบไปด้วยปลอกนอกซึ่งเป็นปลอกแข็ง ๆ ที่เกิดจากเยื่อ
เคอราทินห่อหุ้มแกนกระดูกเอาไว้ จะงอกออกมาจากกะโหลกศีรษะ ไม่มีการแตกแยกออกเป็นแขนง
ของเขา แต่อาจจะมีการโค้งงอได้ ตามปกติท่ัวไปสัตว์ที่มีเขาชนิดฮอร์น จะไม่มีการสลัดเขาท้ิง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
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ภาพที่ 2.6 เขาชนิดแอนต์เลอร์ 

(ที่มา: https://www.vecteezy.com/free-vector/moose-antlers) 
 

  2.2.1.2 เขาชนิดแอนต์เลอร์ (ภาพท่ี 2.6) 
เขาชนิดแอนต์เลอร์จัดเป็นเขาที่เมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีแต่เพียงกระดูกเท่านั้น 

ในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของเขาจะมีผิวหนังที่อ่อนนุ่มและมีเส้นเลือดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และ
ท าหน้าที่ห่อหุ้มกระดูกเอาไว้ เรียกว่าเวลเวต (velvet) ต่อมาเมื่อเขาชนิดแอนต์เลอร์มีการเจริญเติบโต
เต็มที่ก่อนฤดูการผสมพันธุ์ เส้นเลือดที่ท าหน้าที่หล่อเลี้ยงเวลเวตไว้จะเกิดการตีบตัน ท าให้เวลเวตเริ่ม
เกิดการฉีกขาด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่มีเขาชนิดแอนต์เลอร์จะใช้เขาถูกับต้นไม้ เพ่ือช่วยให้การหลุด
ลอกของเขาเร็วยิ่งขึ้น เขาชนิดแอนต์เลอร์จะหลุดออกภายหลังจากฤดูผสมพันธุ์เสร็จสิ้น และจะมีเขา
เล็กเล็ก งอกขึ้นมาใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี และเจริญงอกขึ้นมาเป็นเขาใหม่ และจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
ตามล าดับ รวมทั้งมีความสวยงามเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม 
 การสร้างเขาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมในแต่ละครั้ง จะต้องมีกระบวนการสะสมของเกลือ
แร่เอาไว้ กวางขนาดใหญ่ที่มีเขาสวยงาม จะต้องสะสมเกลือแร่ของแคลเซียมที่ได้จากผัก ที่กินเป็น
อาหาร เพ่ือใช้ส าหรับในการสร้างเขา 
  
 
 
 

https://www.vecteezy.com/free-vector/moose-antlers
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
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 2.2.2 ลักษณะทางกายภาพของเขาควาย (ภาพท่ี 2.7) 
 เขาควาย มีลักษณะ โคนเขาใหญ่ มีลอน(กระพ้ี) มองด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียวขึ้นไป
ด้านปลายเขา เขาเกลี้ยงเกลา ผิวเขาเป็นมัน มีขนาดเท่ากันทั้ง 2 ข้าง เขาต้องรับกับใบหน้า ลักษณะ
วงเขาที่ถือว่าเป็นควายงาม จ าแนกได้หลายแบบ ตามทัศนะของปราชญ์ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.7 ชนิดต่างๆ ของเขาควาย 

(ที่มา: http://164.115.22.159/kwaingam/wp-content) 
 
  

http://164.115.22.159/kwaingam/wp-content
http://164.115.22.159/kwaingam/wp-content/uploads/2011/05/Capture5.10_0.JPG
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 2.2.3 ประเภทของเขาวัว-ควายที่นิยมใช้ในการแปรรูปแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
  2.2.3.1 เขาควายด าเพศผู้ สีด าสนิท ลวดลายน้อย มีขนาดใหญ่สีด า กระพ้ีเขาเยอะ 
ผิวขรุขระ มีหน้าตัดรูปสามเหลี่ยม 
  2.2.3.2 เขาควายเพศเมีย ลักษณะคล้ายเพศผู้ แต่จะเรียวยาวกว่า บริเวณปลายเขา
จะมีส่วนเขาตันเยอะกว่าควายเพศผู้  
  2.2.3.3 เขาควายทุย ขนาดเล็กกว่าเขาควายทั่วไป มีส่วนตันมาก เนื้อละเอียดกว่า
เขาควายด า มีสีน้ าตาล เทา อ่อนกว่าเขาควายด า 
  2.2.3.4 เขาควายเผือก มีสีน้ าตาล-ขาว-ชมพู สีเข้มกว่าเปลือกไขไก่ มีขนาดใหญ่ มี
ลอนเขาและลวดลายเล็กน้อย เป็นวัสดุหายาก ซื้อขายกันในราคาสูง ส่วนใหญ่นิยมใช้ท าเป็น
เครื่องราง-ของขลัง (เขาควายเผือกฟ้าผ่า) 
  2.2.3.5 เขาวัว มีสีด าปนลวดลายต่างๆตามถิ่นก าเนิด ทรงเขาเอนไปด้านหลัง
เล็กน้อย มีความแข็งแรงและหนาแน่นน้อยกว่าเขาควาย หน้าตัดทรงกลม ผิวเรียบ โปร่งแสง เห็น
ลวดลายและพ้ืนผิว สีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
 
2.3 ศึกษากระบวนการและเทคนิคการแปรรูปเขาวัว-ควาย 
 2.3.1 เครื่องมือ ที่ใช้ในการแปรรูปเขาวัวควาย 
  2.3.1.1 เลื่อยวงเดือน (ภาพที่ 2.8) ใช้ในการตัดเขาควายให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ  
 

 
 

ภาพที่ 2.8 เลื่อยวงเดือน 
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  2.3.1.2 หินเจียร (หินถา) (ภาพที่ 2.9) ใช้ในการขัดแต่งทรงเขาให้ได้ตามรูปแบบที่
ต้องการ ใช้ขัดเป็นขั้นตอนแรก เพราะเขาควายมีความแข็งและเหนียว จึงต้องใช้หัวขัดท่ีหยาบมากๆ 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 หินเจียร (หินถา) 
 

   2.3.1.3 หัวขัดกระดาษทรายแดงเบอร์ 120 (ภาพที่ 2.10) ขัด 1 รอบและตามด้วย 
กระดาษทรายด า TOA เบอร ์220 และ 360 ขัดอย่างละ 2 รอบ 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 หัวขัดกระดาษทรายแดง เบอร์ 120 
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  2.3.1.4 หัวขัดผ้าแบบหยาบ (ภาพที่ 2.11) ใช้กับยาขัดสีแดงเพื่อปัดเงาขั้นแรก 
 

 
 

ภาพที่ 2.11 หัวขัดผ้าแบบหยาบ 
 

  2.3.1.5 หัวขัดผ้าแบบละเอียด (ภาพที่ 2.12) ใช้กับยาขัดสีขาว เพ่ือปัดเงาขั้นสุดท้าย 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 หัวขัดผ้าแบบละเอียด 
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  2.3.1.6 สิ่ว (ภาพที่ 2.13) ท าจากตะไบ น ามาเจียรให้ได้รูปทรงน ามาสลักบนเขาให้
เกิดลวดลาย หินลับคม ใช้เมื่อสิ่วสึกกร่อนสลักลายไม่คม ต้องลับคมหัวสิ่วเพ่ือให้เกิดลวดลายคมชัด ไข
ควาย ท าจากไขมันควาย ตามสูตรการท าของกลุ่มหัตถกรรม ใช้หล่อลื่นให้สิ่วตอกลายได้คมชัด 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 สิ่ว หินลับคม ไขควาย 
 

2.4 ภูมิปัญญาการแปรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้เขาวัว-ควาย 
 

 
 

ภาพที่ 2.14 เขาควายก่อนน าไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูป 
(ท่ีมา: http://4.bp.blogspot.com/-4CSh_QEnUcY/) 

http://4.bp.blogspot.com/-4CSh_QEnUcY/UcEnKtfMFRI/AAAAAAAACcA/PWLdubfKTFI/s1600/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A.JPG
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2.4.1 จากภูมิปัญญาเป็นมรดกตกทอด คุณสมนึก แย้มพุชชง ประธานกลุ่มฯ เล่าให้ฟังว่า 
ครอบครัวมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเห็นว่าไม่สามารถท าให้มีรายได้เพียงพอแก่
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ จึงได้น าเขาควายที่เหลือ (ภาพที่ 2.14) ทิ้งจากงานบุญต่างๆ มาแกะสลัก (ภาพ
ที่ 2.15) เพ่ือหารายได้เสริม โดยได้น าความรู้ด้านแกะสลักมาจากรุ่นพ่อแม่ 

 

 
 

ภาพที่ 2.15 กระบวนการแปรรูปเขาควาย 
(ที่มา: http://1.bp.blogspot.com/-74P6u8LXOBs) 

 
2.4.2 งานชิ้นแรก แกะสลักเขาคู่เป็นรูปเรือใบ  ต่อมาพัฒนาเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น เสือ ช้าง ม้า 

ปลา (ภาพที่ 2.16) นก เป็นต้น และพัฒนามาเรื่อย ๆ จากของประดับตกแต่งของที่ระลึกเป็นของใช้ เช่น 
ช้อน ก าไล หวี ไม้เกาหลัง ระยะหลังมีการคิดประดิษฐ์น าลูกไม้ ลูกปัดมาผสมผสานให้เกิดรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือเสนอลูกค้า จนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 

 
 

ภาพที่ 2.16 ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการแปรรูปเขาควาย 
(ท่ีมา:  http://2.bp.blogspot.com/-GqqB3uwa-nc/) 

http://2.bp.blogspot.com/-GqqB3uwa-nc/
http://1.bp.blogspot.com/-74P6u8LXOBs/UcEmLdxmTII/AAAAAAAACbw/dkTvX4nqc1M/s1600/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3.JPG
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2.4.3 เพ่ิมมูลค่าให้กับของไร้ค่าเหลือใช้ 
เขาสัตว์แกะสลัก (ภาพที่ 2.17) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งบางคนเห็นว่าไร้

ค่าแล้ว โดยเขาควายด าที่น ามาท าผลิตภัณฑ์ ราคาเพียงกิโลกรัมละ 60 บาท เท่านั้น ส่วนเขาควายเผือก 
จะมีราคากิโลกรัมละ 500 บาท แต่หลังน ามาผ่านกระบวนการผลิตตามขั้นตอนแล้วจะเกิดความสวยงาม
มาก มีมูลค่าสูงถึง 1,000 – 30,000 บาท เลยทีเดียว 

 

 
 

ภาพที่ 2.17 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปเขาควาย 
(ที่มา: http://4.bp.blogspot.com/-4CSh_QEnUcY/) 

 
2.4.4 ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก แต่แตกต่างกันที่ฝีมือแกะสลัก 
ขั้นตอนของการท าเขาสัตว์แกะสลักมีดังนี้ ขั้นตอนแรกให้น าเขาควายหรือเขาวัวมาตัดโคนทิ้ง 

จากนั้นให้ลบรอยกระพ้ีเขาออกด้วยหินเจียและสักหลาด ขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย ขัดเงาด้วยลูก
ผ้าและไขมัน ต่อจากนั้นน ามาแกะลายต่าง ๆ ด้วยมือโดยใช้ใบเลื่อยเก่ามาท าเป็นสิ่ว เสร็จแล้วเคลือบด้วย
ไฮรโดรเย่น ต่อด้วยการประกอบฐานไม้ หรือตกแต่งลูกไม้ ลูกปัด ก็จะได้ชิ้นงานที่สวยงามตามความ
ต้องการ 

http://4.bp.blogspot.com/-4CSh_QEnUcY/
http://3.bp.blogspot.com/-mpvn1IazuAg/UcEnnyxdzaI/AAAAAAAACcI/dtJ-9e7oNDw/s1600/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88.JPG
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2.4.5 เทคนิคหรือเคล็ดลับ ในการท าผลิตภัณฑ์เขาสัตว์แกะสลัก (ภาพที่ 2.18-2.21) จะต้อง
อาศัยประสบการณ์ ความช านาญ และจินตนาการส่วนตัว  เนื่องจากไม่มีการสร้างแบบ หรือวาดแบบแต่
อย่างใด 

 

 
 

ภาพที่ 2.18 ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป (1) 
(ที่มา: http://4.bp.blogspot.com/-CE7ydh2rQBE) 

 

 
 

ภาพที่ 2.19 ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป (2) 
(ที่มา: http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k) 

http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k
http://4.bp.blogspot.com/-CE7ydh2rQBE/UcEoEy46lNI/AAAAAAAACcU/zR7cimq7YI0/s1600/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k/UcEoRWUu_8I/AAAAAAAACcc/uOpTVCXJgLU/s1600/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B5.JPG
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ภาพที่ 2.20 ปิ่นปักผม จากเขาควาย 
(ท่ีมา: http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k) 

 

 
 

ภาพที่ 2.21 พวงกุญแจจากเขาควาย 
(ท่ีมา: http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k) 

 

http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k
http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k
http://4.bp.blogspot.com/-njF5Ker4K2k/UcEoz3WFirI/AAAAAAAACck/DVJP96vOONQ/s1600/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-opBnwwIK5Es/UcEpAofsqPI/AAAAAAAACcs/kpDl_A169c8/s1600/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81.JPG
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2.4.6 สิ่งที่ภาคภูมิใจของกลุ่มนี้คือ การได้ท างานในสิ่งที่พวกเขารัก มีการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท านา  และที่ส าคัญพวกเขาภูมิใจที่ได้เป็นครูถ่ายทอดภูมิปัญญาไปยัง
คนรุ่นหลัง ให้แก ่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ภูมิปัญญาเหล่านี้เขาตั้งใจเก็บไว้ให้คนไทย  

 

 
 

ภาพที่ 2.22 ผลิตภัณฑ์จากเขาควาย 
(ท่ีมา: http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k) 

 
2.4.7 แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ 2.22) 
กลุ่มเขาสัตว์แกะสลัก เลขที่ 49 บ้านชวดตาสี หมู่ 7 ต าบลบางขวัญ อ าเภอเมือง ฯ  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  24000 ติดต่อคุณทิวาวรรณ (เวียง) แย้มพุชชง โทร 081-2998336 ได้ทุกวัน  
ศูนย์การค้าเจ เจ มอลล์ ชั้น G ห้อง 168 หรือ 3) ตลาดน้ าบางคล้า (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) 
 สรุป : จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเขาวัว-ควาย 

เขาสัตว์แกะสลักเป็นผลิตภัณฑ์ที่แกะลายด้วยมือ (ซึ่งปัจจุบันหาได้ยาก) โดยช่างแกะสลักผู้
ช านาญงาน  มีความสวยงาม คงทน มีประโยชน์หลายอย่าง อาทิ 

1. ประเภทประดับตกแต่งบ้านหรือส านักงาน  
เช่น เขาควายคู่แกะสลักลายเสือ นก มังกร อินทรีย์ ช้าง เป็นต้น 

2. ประเภทเครื่องประดับและของที่ระลึก  
เช่น พวงกุญแจ ปิ่นปักผม ก าไลข้อมือ เต่า ปลาเงิน ปลาทอง นก เป็นต้น 

3. ประเภทของใช้  
เช่น ช้อน หวี อุปกรณ์นวดหน้า นวดตัว ไม้เกาหลัง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าก็จะมีต่างแตกกันตามช่วงวัย 

http://3.bp.blogspot.com/-oWVZ13Nj06k
http://4.bp.blogspot.com/-T4562bYPtEU/UcEpOeqftHI/AAAAAAAACc0/eWBRw-kyHf4/s1600/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2.JPG
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2.5 วิเคราะห์กลุ่มผู้ที่นิยมสวมใส่เครื่องประดับจากสัตว์จากลุ่มเดิม 
 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเดิม (ภาพที่ 2.23–2.24) ที่นิยมสวมใส่เครื่องประดับจากสัตว์ โดย
การลงพ้ืนที่ส ารวจในสวนจตุจักร พบว่ากลุ่มที่นิยมสวมใส่เครื่องประดับจากสัตว์มีความหลากหลาย
ของวัสดุในชิ้นงานเครื่องประดับ และผู้ที่สวมใส่ส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างเล็ก 
 

 
 

ภาพที่ 2.23 การแต่งตัวของผู้ที่นิยมสวมใส่เครื่องประดับจากสัตว์ (1) 
 

 
 

ภาพที่ 2.24 การแต่งตัวของผู้ที่นิยมสวมใส่เครื่องประดับจากสัตว์ (2) 
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 2.5.1 เอกลักษณ์ กลุ่มคนที่ใช้เครื่องประดับจากสัตว์  
- ใช้เครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายด้วยวัสดุจากสัตว์   - เครื่องประดับบางชิ้นท ามาจากสัตว์ทั้งตัว 
- กลุ่มคนที่แต่งตัวแบบนี้ค่อนข้างน้อยในสังคมปัจจุบัน   - ช่วงอายุอยู่ท่ีประมาณ 40 ปีขึ้นไป 
- มีการแต่งตัวที่แสดงถึงความเป็นตัวตนได้ชัดเจน        - ภาพลักษณ์การใช้เครื่องประดับท่ีโหดร้าย 
- บางชิ้นต้องฆ่าสัตว์เพ่ือท าเครื่องประดับโดยตรง       - เครื่องประดับเน้นที่ความหมายเฉพาะตัววัสดุ 
 
2.6 ศึกษาแนวทางของเทรนด์ เพื่อน ามาประยุกต์ให้เกิดความร่วมสมัยมากยิ่งข้ึน 

Masculine Feminine เกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และการใช้ชีวิตของ
ผู้คนในแต่ละยุคสมัย ซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ต้องท างานนอกบ้าน เป็นทนาย 
เป็นวิศวกร เป็นหมอ เป็นผู้บริหาร เป็นทหาร ผู้หญิงจึงมีความสามารถในการท างานได้ทัดเทียมผู้ชาย
มากขึ้น ดังนั้น แฟชั่นสไตล์ Masculine จึงออกแบบมาเพ่ือรองรับความต้องการของสาวเก่ง ที่มีความ
มั่นใจไม่แพ้ชายใด จึงมีการน าเสื้อของผู้ชายมาตัดทอน เข้ารูป เพ่ือให้เหมาะกับสรีระของผู้หญิง แต่
ยังคงความเรียบเท่ทะมัดทะแมง และเสริมบุคลิกให้ดูโฉบเฉี่ยวมั่นใจ 

2.6.1 Accessories ที่ช่วยเสริมบุคลิกของ Masculine Feminine ให้ดูทะมัดทะแมง และ
ชัดเจนยิ่งขึ้นมีหลากหลายประเภท ดังนี้ 

 2.6.1.1 Blazer “สูทอ่อน” (ภาพที่ 2.25) เสื้อเบลเซอร์จะมีลักษณะคล้ายเสื้อสูท แต่
ผ้าที่ใช้จะบางกว่า สามารถใส่ล าลอง มีหลายทรงมีทั้งแบบเข้ารูปให้เหมาะกับรูปร่างของผู้หญิง หรือ
แบบตัวหลวมแบบทรงผู้ชาย เบลเซอร์สีเข้มพ้ืนไม่มีลวดลาย สามารถเพ่ิมบุคลิกให้มีความคลาสสิค
และเท่มากยิ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 2.25 การแต่งตัวแบบ Masculine (สูทอ่อน) 
(ท่ีมา: http://www.girlsfriendclub.com/สวย-แกร่ง-เท-่กับ-สไตล์-masculine/) 
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           2.6.1.2 Shirt (ภาพที่ 2.26) เสื้อเชิ้ตสีเรียบๆ ซึ่งเหมาะสมกับสไตล์ Masculine คือ
สไตล์ที่ไม่มีรายละเอียดมาก เหมาะกับผู้หญิงที่ชอบความเรียบง่ายอยู่แล้ว โดยใส่เสื้อเชิ้ตกับกางเกง
ทรงสกินนี่ หรือจะใส่ไว้ด้านในเบลเซอร์อีกที  

 

 
 

ภาพที่ 2.26 การแต่งตัวแบบ Masculine (เสื้อเชิ้ต) 
(ท่ีมา: http://www.girlsfriendclub.com/สวย-แกร่ง-เท-่กับ-สไตล์-masculine/) 

 
          2.6.1.3 Bowtie (ภาพที่ 2.27) ถือเป็น Accessories ของผู้ชายที่ชิ้นเล็กๆ แต่ก็

สามารถน ามาเป็นลูกเล่นเพิ่มรายละเอียด ให้กับบุคลิกสไตล์ Masculine ได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.27 การแต่งตัวแบบ Masculine (โบว์ไทด์) 
(ท่ีมา: http://www.girlsfriendclub.com/สวย-แกร่ง-เท-่กับ-สไตล์-masculine/) 
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         2.6.1.4. นาฬิกาข้อมือ (ภาพที่ 2.28) นาฬิกาที่ออกแบบส าหรับผู้หญิงทั่วไปมักจะ
เรือนเล็กๆ แต่ถ้า อยากจะเพ่ิมบุคลิกให้เหมาะสมกับสไตล์ Masculine Feminine ลองเปลี่ยนมาใส่
นาฬิกาเรือนใหญ่  จะช่วยสร้างบุคลิกให้ทะมัดทะแมงมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 2.28 การแต่งตัวแบบ Masculine (นาฬิกาข้อมือ) 
(ท่ีมา: http://www.girlsfriendclub.com/สวย-แกร่ง-เท-่กับ-สไตล์-masculine/) 

 
          2.6.1.5 Slack Pants (ภาพที่ 2.29) กางเกงทรงทางการ จับคู่กับเบลเซอร์ตัวหลวม 

หรือทรงตรงส าหรับสไตล์ Masculine Feminine ที่ดูเรียบร้อยและเป็นทางการ 
 

 
 

ภาพที่ 2.29 การแต่งตัวแบบ Masculine (กางเกงสแลค) 
(ที่มา: http://www.girlsfriendclub.com/สวย-แกร่ง-เท-่กับ-สไตล์-masculine/) 
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          2.6.1.6 Brogue shoes (ภาพที่ 2.30) รองเท้าหนังทรงผู้ชาย ที่ดัดแปลงมาให้เป็น
รองเท้าส าหรับผู้หญิงใส่สบายๆ  

 

 
 

ภาพที่ 2.30 การแต่งตัวแบบ Masculine (รองเท้า) 
(ท่ีมา: http://www.girlsfriendclub.com/สวย-แกร่ง-เท-่กับ-สไตล์-masculine/) 

 
2.7 สรุปแบบร่างความคิดที่ได้จากการศึกษาที่มาและความส าคัญของปัญหา (ภาพที่ 2.31) 
 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น  การยกระดับศักยภาพวัสดุ ต้องสามารถสื่อสารให้คนส่วนใหญ่มีความ
สนใจได้ รูปแบบการแต่งตัวและเครื่องประดับในแนวทางเดิมนี้จึงไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากความชอบ
เฉพาะบุคคลมากกว่า  
 แนวทางการแก้ไข การยกระดับศักยภาพวัสดุให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มคนทั่วไปจึง
ต้องอ้างอิงถึงสไตล์การแต่งตัวที่มีความเป็นทางการ และสามารถใส่ได้ทั้งเพศชายและหญิง ข้าพเจ้าจึง
เลือกสไตล์ Masculine Feminine ที่น าการแต่งตัวของผู้ชายมาปรับเข้ากับสรีระของผู้หญิง จึง
น าเสนอเครื่องประดับที่สามารถแสดงออกผ่านการแต่งตัวได้ถึง 2 เพศ 
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ภาพที่ 2.31 แผนผังความคิด สรุปที่มาและความส าคัญของปัญหา 
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บทที ่3 

การวาดแบบ 2 มิติ 3 มิติ และการทดลองวัสดุ 
 

3.1 วิเคราะห์ การน าเขามาใช้ประโยชน์โดยการแยกสัดส่วนของเขาวัว-ควาย ออกเป็น 3 ส่วน 
 3.1.1 ส่วนที่ 1 ปลายเขาตัน (ภาพที่ 3.1) เป็นเขาส่วนตันใช้ท ารูปทรงสามมิติ เช่น หัวไม้เท้า 
ด้ามมีด หนังสติ๊ก เครื่องราง 

 
 

ภาพที่ 3.1 วิเคราะห์การแปรรูปเขาส่วนบน 
 

 3.1.2 ส่วนที่ 2 กลางเขาส่วนบน (ภาพที่ 3.2) เป็นส่วนที่มีความหนารองลงมาจากส่วนปลาย
เขา ซึ่งมีความหนาประมาณ 2-3 ซม. มีรูตรงกลางใช้ท ารูปทรงสามมิติ เช่น แหวน ลูกปัด หัวเข็มขัด 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 วิเคราะห์การแปรรูปกลางเขาควายส่วนบน 

 

26 
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 3.1.3 ส่วนที่ 3 กลางเขาส่วนปลาย–โคนเขา (ภาพที่ 3.3) เป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรูตรง
กลางขนาดใหญ่ มีความหนาประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร ใช้ท ารูปทรงที่ไม่ต้องการความหนามาก 
เช่น หวี ก าไล ประกับมีด 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 วิเคราะห์การแปรรูปกลางเขาส่วนล่าง-โคนเขา 
 

 สรุป การน าเขาควายส่วนต่างๆที่สามารถน าไปออกแบบเครื่องประดับ 
1. ส่วนบน – ปลายเขา ใช้ความหนาของเขาในการน าไปเจียระไน หรือท าเป็นไม้เท้า 
2. กลางเขาส่วนบน ใช้ความหนาในการน าไปท าเป็นชิ้นส่วนก าไลข้อมือ หัวเข็มขัด 
3. กลางเขาส่วนปลาย – โคนเขา ใช้เขาควายน ามากางเป็นแผ่น ใช้ท าแว่นตา และชิ้นส่วนต่างๆ 
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3.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุจากการแต่งตัวสไตล์ Masculine Feminine 
 3.2.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ จากการสวมใส่เสื้อผ้าสไตล์ Masculine Feminine (ภาพที่ 3.4)  
โดยน ารายละเอียดที่ปรากฏบนเสื้อผ้าน ามาออกแบบเป็นทัศนธาตุ 2 มิติ เช่น ลวดลายของการเย็บ
ตะเข็บเสื้อ ลายที่ปรากฏบนผ้า พื้นผิวของผ้าชนิดต่างๆ น ามาตัดทอนรูปร่าง  

 

 

       
 

ภาพที่ 3.4 ภาพร่างการวิเคราะห์แบบ จากการแต่งตัว Masculine style (1) 
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 3.2.2 วิเคราะห์พื้นที่การวางเครื่องประดับ จากการสวมใส่เสื้อผ้า ของสไตล์ Masculine 
Feminine (ภาพที่ 3.5) โดยจดัวางเครื่องประดับลงบนบริเวณปก และ กระเป๋าเสื้อ  

 

 

 
ภาพที่ 3.5 ภาพร่างการวิเคราะห์แบบ จากการแต่งตัว Masculine style (2) 
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3.2.3 วิเคราะห์พื้นที่การวางเครื่องประดับ จากการแต่งตัวสไตล์ Masculine Feminine 
(ภาพท่ี 3.6-3.8) โดยน าเอารายละเอียดของวัสดุ และเทคนิคที่ปรากฏบนเสื้อผ้า น ามาพัฒนา และใช้
ในการออกแบบเครื่องประดับ เช่น ตะเข็บ กระดุม Cuff link  

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างการวิเคราะห์แบบ จากการแต่งตัว Masculine style (3) 
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ภาพที่ 3.7 ภาพร่างการวิเคราะห์แบบ จากการแต่งตัว Masculine style (4) 
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ภาพที่ 3.8 ภาพร่างการวิเคราะห์แบบ จากการแต่งตัว Masculine style (5) 
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3.3 การวาดแบบ 2 มิติ  
3.3.1 จากการศึกษาข้อมูลของสไตล์ Masculine Feminine จึงวิเคราะห์ Key word ที่ใช้ใน

การออกแบบโดยแยกเป็นค าว่า Masculine ได้ดังนี้ “โครงสร้าง ความมั่นคง พละก าลัง” (ภาพท่ี 3.9)   
 

 
 

ภาพที่ 3.9 การวาดแบบ 2 มิติ จาก Masculine style (1) 
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3.3.2 วิเคราะห์ลายสองมิติที่ใช้ในการออกแบบ จากค าว่า Masculine โดยใช้รูปทรงของทรง
เหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกเข้มแข็งในแบบผู้ชาย น ามาจัดเรียงต่อกัน และใช้ความสมดุลของ
รูปทรงเข้ามากผนวกในการออกแบบลวดลาย (ภาพท่ี 3.10) 

 

 
 

ภาพที่ 3.10 การวาดแบบ 2 มิติ จาก Masculine style (2) 
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3.3.3 จากการศึกษาข้อมูลของสไตล์ Masculine Feminine จึงวิเคราะห์ Key word จาก
ค าว่า Feminine ได้ดังนี้ “ความอ่อนโยน การกระตุ้นความรู้สึก เสน่ห์ดึงดูด สีสัน” (ภาพที่ 3.11) 

 

 
 

ภาพที่ 3.11 การวาดแบบ 2 มิติ จาก Feminine style (1) 
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 3.3.4 วิเคราะห์ลายสองมิติที่ใช้ในการออกแบบจากค าว่า Feminine โดยใช้รูปทรงและ
ลายเส้นที่มีความโค้ง มนที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยน น ามาจัดเรียงต่อกัน  (ภาพที่ 3.12)  และใช้สีมา
ผสมผสาน เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจในการน ามาออกแบบเป็นเครื่องประดับ 
 

 
 

ภาพที่ 3.12 การวาดแบบ 2 มิติ จาก Feminine style (2) 
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 3.3.5 การออกแบบสามมิติ ซึ่งออกแบบโดยการน าค าว่า Masculine Feminine มาออกแบบ
เป็นรูปทรงสามมิติ โดยใช้การร้อยเชือกและความโค้งมน ที่ให้ความรู้สึก Feminine และใช้รูปทรงที่มี
ความเหลี่ยม แข็งแรง ที่ให้ความรู้สึก Masculine (ภาพท่ี 3.13–3.18) 
 

 
 

ภาพที่ 3.13 การวาดแบบ 3 มิติ จาก Masculine Feminine style (1) 



38 
 

 
ภาพที่ 3.14 การวาดแบบ 3 มิติ จาก Masculine Feminine style (2) 
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ภาพที่ 3.15 การวาดแบบเครื่องประดับ จากการแต่งตัว Masculine style (1) 
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ภาพที่ 3.16 การวาดแบบเครื่องประดับ จากการแต่งตัว Masculine style (2) 
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ภาพที่ 3.17 การวาดแบบเครื่องประดับ จากการแต่งตัว Masculine style (3) 
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ภาพที่ 3.18 การวาดแบบเครื่องประดับ จากการแต่งตัว Masculine style (4) 
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3.4 การทดลองวัสดุ เขาวัว-ควาย 
3.4.1 น าเขาควายมาตัดเป็นส่วนเล็กๆด้วยเลื่อยวงเดือน (ภาพท่ี 3.19) เพ่ือหาความเป็นไปได้

ในการน าเขาควายไปใช้สร้างงานเครื่องประดับ โดยเขา 1 เขา สามารถตัดเป็นแผ่นตรงขนาดใหญ่ได้ 2 
ส่วน มีความกว้าง ประมาณ 6-8 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร มีความโค้งงอตามสัดส่วนของเขา 

 

 
 

ภาพที่ 3.19 การทดลองวัสดุ เขาควายโดยการตัดด้วยเลื่อยวงเดือน 
 

 3.4.2 น าเขาท่ีตัดออกเป็นส่วนเล็กและยาว มาสานกัน (ภาพที่ 3.20) ทดลองใช้เทคนิคการงอ
เขาตามวิธีดั้งเดิมของกลุ่มหัตถกรรม โดยการน าเขาไปต้มในน้ ามันที่มีความร้อน และน ามาสานกัน 
 

 
 

ภาพที่ 3.20 การทดลองวัสดุ เขาควายโดยใช้เทคนิคการสาน 
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สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน าเขาควายมาสานคือ เมื่อเขาควายโดนความร้อนมากเกินไปจะ
เกิดการพองตัวและไหม้ (ภาพที่ 3.21) ซึ่งจากการใช้เทคนิคการสาน ไม่สามารถน าเขาควายมาชิดกัน
ได้สนิทเนื่องจากขนาดที่หนาเกินไปและความยืดหยุ่นที่น้อยเกินไปท าให้เขาควายหัก 

 

 
 

ภาพที่ 3.21 ปัญหาจากการทดลองวัสดุ เขาควาย โดยเทคนิคการสาน 
 

3.4.3 ทดลองผสมผสานวัสดุทองเหลือง และหนัง กับเขาควาย (ภาพท่ี 3.22) โดยไม่ใช้กาว 
 

 
 

ภาพที่ 3.22 การทดลองวัสดุ เขาควาย โดยการผสมผสานวัสดุ 
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 3.4.4 การทดลองเทคนิคการลงยาสีโดยใช้สีไข่มุก (ภาพที่ 3.23) บนเขาควายเพื่อหามิติการ
ออกแบบเครื่องประดับแนวทางใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ 3.23 การทดลองวัสดุ เขาควาย โดยเทคนิคการลงยาสี 
 

3.4.5 การทดลองเทคนิคการตัดและสลักลายเขาด้วยเลเซอร์ (ภาพท่ี 3.24) 
 

 
 

ภาพที่ 3.24 การทดลองวัสดุ เขาควาย โดยเทคนิคเลเซอร์สลักลาย 
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3.4.6 ทดลองวัสดุเขาควายโดยการถา (เจียระไน) (ภาพที่ 3.25–3.26)  เพ่ือหาความเป็นไป
ได้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน 

 

 
 

ภาพที่ 3.25 การทดลองวัสดุ เขาควายด้วยวิธีการถา 
 

 
 

ภาพที่ 3.26 การทดลองวัสดุ ปลายเขาควายด้วยวิธีการถา 
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3.4.7 ทดลองวัสดุเขาควายผสมผสานกับหนัง (ภาพท่ี 3.27–3.28) โดยใช้เทคนิดการสาน 
 

 
 

ภาพที่ 3.27 การทดลองวัสดุ เขาควายกับหนังด้วยเทคนิคการสาน (1) 
 

 
 

ภาพที่ 3.28 การทดลองวัสดุ เขาควายกับหนังด้วยเทคนิคการสาน (2) 
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 3.4.8 การทดลองเทคนิคการบิดงอเขาควาย (ภาพที่ 3.29) โดยน าไปต้มกับน้ ามัน 
 

 
 

ภาพที่ 3.29 การทดลองวัสดุ เขาควายโดยการบิดงอ 
 

3.5 สรุปวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ  
ออกแบบโดยการน าแนวทางการแต่งตัวสไตล์ Masculine Feminine มาวิเคราะห์เพ่ือหาค า

ส าคัญในการออกแบบ และการสวมใส่เสื้อผ้าเป็นพ้ืนที่การวางเครื่องประดับ โดยรายละเอียดของ
เสื้อผ้ามาออกแบบทัศนธาตุ 2-3 มิต ิผสมผสานเข้ากับวัสดุหนังและทองเหลืองกับเขาวัว-ควาย โดยน า
เขาควายมาวิเคราะห์ออกเป็นสัดส่วนในการน าไปออกแบบ และทดลองเทคนิคเพ่ือหาความเป็นไปได้
ในการสร้างชิ้นงานเครื่องประดับ 
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บทที่ 4 

กระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 

4.1 ขั้นตอนการร่างแบบเพื่อพัฒนาแบบสู่ชิ้นงานทดลอง 
 จากการวิเคราะห์ทัศนธาตุ 2 มิติ พ้ืนที่การวางเครื่องประดับ และเทคนิคการสร้างชิ้นงาน สู่
การสเกตชิ้นงานเครื่องประดับโดยอิงจากการแต่งตัวสไตล์ Masculine Feminine 
 4.1.1 เครื่องประดับส่วนคอ (ภาพที่ 4.1) โดยออกแบบให้กระดุมท าจากเขาควาย มีโซ่คล้อง
ชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน มีจุดเด่นคือจี้ที่ท าจากเขาวัวสีขาวลายธรรมชาติ  ใช้ประดับช่วงปกเสื้อ และตรง
กลางคอ โดยการใส่เข้ากับกระดุมปก  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนสร้อยคอ 

  

49 

 



50 
 

4.1.2 แว่นตา (ภาพที่ 4.2) โดยออกแบบให้มีความร่วมสมัย ใส่ได้ในชีวิตประจ าวัน แต่ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของเขาควาย ท าจากเขาควายทั้งชิ้น น าไปตัดเป็นทรงแว่นตาและน าอะไหล่
แว่นตามาใช้ในการประกอบ 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนแว่นตา 
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4.1.3 เข็มกลัด (ภาพที่ 4.3) โดยออกแบบให้เข็มกลัดใช้วัสดุหลักเป็นเขาควายที่ถูกเจียระไน
รูปหกเหลี่ยม และฝังบนโลหะหล่อทองเหลือง น ามาจัดเป็นรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ได้มิติเครื่องประดับที่
ต่างกันออกไป 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนเข็มกลัด 
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4.1.4 สร้อยคอ (ภาพที่ 4.4) ใช้รูปทรงหกเหลี่ยมในการออกแบบ ร้อยเข้ากันด้วยโซ่ และห้อย
จี้เขาควายสร้อยคอท าจากวัสดุ ทองเหลือง และเขาควาย สามารถใส่ได้ท้ังสองเพศ 

 

 
  

ภาพที่ 4.4 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนเนคไทด์ 
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4.1.5 กระดุมเขาควาย (Cuff link) (ภาพที่ 4.5) โดยออกแบบให้มีความเรียบง่าย ใส่เข้ากับ
แขนเสื้อ เพ่ิมรายละเอียดให้กับผู้สวมใส่ เหมาะสมกับชุดสไตล์ Masculine Feminine  

 

 
 

ภาพที่ 4.5 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนประดับแขนเสื้อ (Cuff link) 
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4.1.6 เครื่องประดับหมวก (ภาพที่ 4.6) ออกแบบให้มีความเรียบง่าย โดยการท าเป็นลูกปัด
ทรงเหลี่ยม ที่ให้ความรู้สึกประณีตแบบผู้หญิง และเข้มแข็งแบบผู้ชาย  แต่ใส่รายละเอียดของสีเข้าไป
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในงาน ซึ่งใช้สีโทนเข้มเป็นหลัก และผสมผสานกับสีสันเล็กน้อย  

 

 
  

ภาพที่ 4.6 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนเครื่องประดับหมวก 
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4.1.7 เครื่องประดับรองเท้า (ภาพที่ 4.7) ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจาก รูปทรงควาย
น ามาตัดทอนให้เหลือรูปทรงที่มีความเรียบง่ายและน ามาร้อยกันเป็นข้อต่อ ประดับกับรองเท้าทรง 
Loafer เป็นรายละเอียดในการแต่งตัวมากยิ่งขึ้น 

 

 
  

ภาพที่ 4.7 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนเครื่องประดับรองเท้า 
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4.1.8 กระดุม (ภาพที่ 4.8) และส่วนประกอบเครื่องประดับ โดยใช้รูปทรงของทรงเหลี่ยม 
เป็นรูปทรงที่มีความเป็นกลาง และใช้วัสดุเขาควายเป็นหลัก 

 

 
  

ภาพที่ 4.8 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนกระดุม 
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4.1.9 เครื่องประดับก าไลข้อมือ (ภาพที่ 4.9) โดยออกแบบให้มีความเรียบง่าย ใส่ได้ทั้งสอง
เพศ ท าจากวัสดุเขาควายตัดและขัดให้ได้รูปทรงโซ่ ผสมผสานเขากับทองเหลืองรมด า 

 

 
  

ภาพที่ 4.9 แบบร่างชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนก าไลข้อมือ 
  



58 
 

4.2 การท าตัวอย่างช้ินงาน 3 มิติ จากชิ้นส่วนเขาควาย ด้วยวิธีการถา 
 สร้างชิ้นงานที่ใช้วัสดุเขาควาย โดยน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของงานเครื่องประดับโดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากการเจียระไนเหลี่ยมเพชร (ภาพที่ 4.10–4.14) เป็นรูปทรงที่ดูมีราคา เพ่ิมมูลค่า
ให้กับวัสดุมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาควายโดยเก็บพ้ืนผิวเดิมของเขาไว้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างชิ้นงานการท าส่วนประกอบเขาควาย 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 แบบร่าง 3 มิติ และชิ้นส่วนเครื่องประดับ (1) 
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ภาพที่ 4.12 แบบร่าง 3 มิติ และชิ้นส่วนเครื่องประดับ (2) 
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ภาพที่ 4.13 เครื่องมือและสถานที่ในการท างานตัดแต่งชิ้นส่วนเครื่องประดับ 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 เครื่องมือขัดในการท างานตัดแต่งชิ้นส่วนเครื่องประดับ 
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4.3 การเตรียมวัสดุ เขาควาย เพื่อน ามาใช้ในการเลเซอร์คัท 
 4.3.1 เริ่มเตรียมวัสดุ โดยการน าเขาควายมาตัด เพื่อให้ได้ระนาบที่ใหญ่ ใช้ส าหรับการน าไป
ดัดเป็นแผ่น 

4.3.2 หลังจากนั้นขัดเขาควายให้ได้ความหนาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด  
4.3.3 น าไปดัดให้ตรงด้วยการต้มในน้ ามัน โดยใช้แผ่นไม้หนีบให้ตรงค้างไว้นาน 10-15 นาที 

จึงล้างคราบน้ ามันออก (ภาพที่ 4.15) 
4.3.4 น าเขาที่ดัดเป็นแผ่นตรงเสร็จแล้วไปขัดเงา และสามารถน าไปใช้เลเซอร์คัทได้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 การดัดเขาให้เป็นแผ่นตรง 
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4.4 การท าตัวอย่างช้ินงาน 3 มิติ จากชิ้นส่วนเขาควาย ด้วยวิธีการเลเซอร์คัท (Lazer cut) 
การตัดเขาด้วยเลเซอร์คัท (ภาพที่ 4.16-4.17) สามารถท าได้ทั้งตัดและกัดลาย แต่ขณะท า

ชิ้นงานจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ของเขาควายอย่างรุนแรง 
 

 
 

ภาพที่ 4.16 การตัดเขาด้วยเลเซอร์และชิ้นส่วนเครื่องประดับ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.17 ชิ้นส่วนเขาควายหลังจากถูกตัดด้วยเลเซอร์ 
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4.4.1 แว่นตา (ภาพที่ 4.18–4.19) ท าจากเขาควาย โดยออกแบบให้คงเอกลักษณ์ของพ้ืนผิว
วัสดุ ตัดโดยกระบวนการเลเซอร์คัท ใช้อะไหล่แว่นตาในการประกอบ 

 

 
 

ภาพที่ 4.18 แบบร่าง 3 มิติและชิ้นส่วนเครื่องประดับ (แว่นตาเขาควาย) 

 
 

ภาพที่ 4.19 แบบร่าง 3 มิติและชิ้นส่วนเครื่องประดับ (แว่นตาเขาวัว) 
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4.4.2 ส่วนประกอบเครื่องประดับ (ภาพที่ 4.20–4.21) โซ่เขาควาย ใช้เลเซอร์คัทในการตัด 
และแต่งเขาให้ได้รูปทรงด้วยเครื่องขัด น ามาต่อกันด้วยเทคนิคการต้มน้ ามันให้เขาควายอ่อนลง และ
ร้อยเข้าด้วยกัน 

 

 
 
 

ภาพที่ 4.20 แบบร่าง 3 มิติและชิ้นส่วนเครื่องประดับ (ข้อต่อสร้อย) 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.21 แบบร่าง 3 มิติและชิ้นส่วนเครื่องประดับ (ข้อต่อก าไล) 
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4.4.3 อัญมณีจากท้องนา ใช้เทคนิคการเจียระไน (ภาพที่ 4.22–4.24) ออกแบบโดยยังคง
พ้ืนผิวเดิมไว้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาควาย ท าให้มีความน่าสนใจในชิ้นงาน และมีความแตกต่างจาก
วัสดุอื่น 

 
 

ภาพที่ 4.22 การเจียระไนชิ้นส่วนเครื่องประดับ (1) 
 

 
 

ภาพที่ 4.23 การเจียระไนชิ้นส่วนเครื่องประดับ (2) 
 

 
 

ภาพที่ 4.24 การเจียระไนชิ้นส่วนเครื่องประดับ (3) 
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4.4.4 เจียระไนเหลี่ยมเพชร (ภาพที่ 4.25–4.29) เพ่ือให้ได้การสะท้อนของพ้ืนผิวที่มีความ
แตกต่างไปจากวัสดุอ่ืนๆ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเขาควาย 

 
 

ภาพที่ 4.25 การเจียระไนชิ้นส่วนเครื่องประดับ (4) 
 

 
ภาพที่ 4.26 การเจียระไนชิ้นส่วนเครื่องประดับ (5) 

 

 
 

ภาพที่ 4.27 การเจียระไนชิ้นส่วนเครื่องประดับ (6) 
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ภาพที่ 4.28 แบบร่าง 3 มิติและชิ้นส่วนเครื่องประดับ (1) 
 

 
 

ภาพที่ 4.29 แบบร่าง 3 มิติและชิ้นส่วนเครื่องประดับ (2) 
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4.5 การขัดแต่งชิ้นงานหลังจากเลเซอร์คัท สู่ชิ้นส่วนงานเครื่องประดับ (ภาพที่ 4.30 – 4.31) 
 

 
 

ภาพที่ 4.30 ภาพรวมชิ้นส่วนเครื่องประดับ ภายหลังจากเลเซอร์คัท (1) 
 

 
 

ภาพที่ 4.31 ภาพรวมชิ้นส่วนเครื่องประดับ ภายหลังจากเลเซอร์คัท (2) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ชิ้นงานแว๊กซ์ต้นแบบท่ีน าไปใช้ในการสร้างเครื่องประดับ 
 5.1.1 ชิ้นส่วนข้อต่อสร้อย และกระดุม ออกแบบให้มีรูปทรงเหลี่ยมมน โดยใช้เทคนิคการ
แกะแว๊กซ์ด้วยมือ (ภาพที่ 5.1–5.2) 

 
 

ภาพที่ 5.1 ต้นแบบแว๊กซ์ชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนกระดุม 
 

 
 

ภาพที่ 5.2 ต้นแบบแว๊กซ์ชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนข้อต่อสร้อย 
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 5.1.2 ชิ้นงานต้นแบบก่อนน าไปหล่อโลหะ โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ (ภาพที่ 5.3–5.7) 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 ต้นแบบแว๊กซ์ชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนกระเปาะ 
 

 
 

ภาพที่ 5.4 ต้นแบบแว๊กซ์ชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนก าไลข้อมือ 
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ภาพที่ 5.5 ต้นแบบแว๊กซ์ชิ้นงานเครื่องประดับ (1) 
 

 
 

ภาพที่ 5.6 ต้นแบบแว๊กซ์ชิ้นงานเครื่องประดับ (2) 
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5.2 ชิ้นงานหลังจากผ่านกระบวนการหล่องาน 
หลังจากหล่อชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย (ภาพที่ 5.7–5.8)  เกิดปัญหาจากการหล่อชิ้นงานที่ไม่

เรียบร้อย มีรอยผุเยอะ จึงต้องส่งกลับไปที่โรงหล่ออีกครั้ง  หลังจากนั้นต้องขัดแต่งงานทุกชิ้นใหม่
ทั้งหมด จากนั้นน าชิ้นงานมาเชื่อม และประกอบเข้าด้วยกันกับชิ้นส่วนเขาควาย (ภาพที่ 5.9–5.14) 

 

 
 

ภาพที่ 5.7 ชิ้นส่วนงานเครื่องประดับ (1) 
 

 
 

ภาพที่ 5.8 ชิ้นส่วนงานเครื่องประดับ (2) 
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ภาพที่ 5.9 ขั้นตอนการเลเซอร์คัท ชิ้นส่วนเขาควายที่ใช้ในงานเครื่องประดับ 
 

 
 

ภาพที่ 5.10 หลังจากเลเซอร์คัทชิ้นส่วนเขาควายที่ใช้ในงานเครื่องประดับ 
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ภาพที่ 5.11 ชิ้นส่วนโลหะและเขาควายที่ใช้ในงานเครื่องประดับ 
 

 
 

ภาพที่ 5.12 ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในงานเครื่องประดับ 
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ภาพที่ 5.13 ชิ้นงานทองเหลืองหลังจากขัดแต่ง 
 

 
 

ภาพที่ 5.14 ชิ้นงานทองเหลืองที่ใช้ประกอบในงานเครื่องประดับ 
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5.3 ขั้นตอนการถ่ายแบบช้ินงาน 
 ถ่ายชิ้นงานกับนางแบบในลุค Masculine Feminine โดยสวมเสื้อสูท เสื้อเชิ้ตและกางเกง 
สแลค เพ่ือให้ตรงกับแฟชั่นในสไตล์นี้ (ภาพที่ 5.15) 
 

 
 

ภาพที่ 5.15 การถ่ายแบบชิ้นงานเครื่องประดับ 
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5.3.1 ภาพถ่ายนางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ เนคไทด์ หมวก ก าไล (ภาพที่ 5.16) 
 

 
 

ภาพที่ 5.16 นางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ (1) 
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5.3.2 ภาพถ่ายนางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนเข็มกลัด (ภาพที่ 5.17) 
 

 
 

ภาพที่ 5.17 นางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนเข็มกลัด (2) 
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5.3.3 ภาพถ่ายนางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนก าไลข้อมือ และเข็มกลัด (ภาพที่ 5.18) 
 

 
 

ภาพที่ 5.18 นางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ (3) 
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5.3.4 ภาพถ่ายนางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนหมวก (ภาพที่ 5.19) 
 

 
 

ภาพที่ 5.19 นางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ (4) 
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5.3.5 ภาพถ่ายนางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนจมูก (ภาพที่ 5.20) 
 

 
 

ภาพที่ 5.20 นางแบบกับชิ้นงานเครื่องประดับ (5) 
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 5.3.6 ภาพรวมงานเครื่องประดับ และการจัดวางน าเสนอชิ้นงาน (ภาพที่ 5.21 – 5.24) 
 

 
 

ภาพที่ 5.21 ชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนเครื่องประดับหมวก 
 

 
 

ภาพที่ 5.22 ชิ้นงานเครื่องประดับ ส่วนก าไลและเข็มกลัด 
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ภาพที่ 5.23 ภาพรวมชิ้นงานเครื่องประดับ (1) 
 

 
 

ภาพที่ 5.24 ภาพรวมชิ้นงานเครื่องประดับ (2) 



 

 

บทที่ 6 

สรุปผล ปัญหา และวิธีแก้ไข 

 

6.1 ปัญหาที่พบในการท างาน 

 6.1.1 การตัดเขาควายด้วยวิธีดั้งเดิมจะใช้เลื่อยวงเดือนในการตัด แต่เมื่อเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่

ต้องการจะมีความอันตรายจากเครื่องมือมาก 

 6.1.2 การต้มเขาควายด้วยน้้ามัน เมื่อใช้ความร้อนที่มากเกินไป จะเกิดการพอง  

 6.1.3 การหล่อชิ้นงานมีการผุกร่อนของโลหะมากเกินไป โดยเกิดจากการหล่องาน 

6.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 6.2.1 แก้ปัญหาโดยการใช้การตัดด้วยเลเซอร์ เพ่ือให้ง่ายต่อการท้าเป็นชิ้นส่วนเครื่องประดับ 

 6.2.2 แก้ปัญหาโดยการรองแผ่นเพื่อไม่ให้เขาควายสัมผัสกับกระทะที่ใช้ต้ม 

 6.2.3 แก้ปัญหาโดยขัดชิ้นงานที่หล่อมาแล้วใหม่ทั้งหมดด้วยหัวขัดแบบหยาบ และส่งหล่อ

ชิ้นงานโรงหล่อใหม่ 
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ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ชื่อนักศึกษา  นาย ธานินทร์  รัตน์นิธิพงศ์ 

รหัสประจ าตัว  04550197 
อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์  อ.ภูษิต  รัตนภานพ 

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
 
1. ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

(ภาษาไทย) เครื่องประดับสวมเขา 
(ภาษาอังกฤษ) Thai buff horn 

 
2. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ควาย นั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของชาวนากับวิถีชีวิตเกษตรกรรม
ในชนบท และมีคุณประโยชน์ต่อผู้คนมากมาย ทั้งการไถนา นวดข้าว ลากจูง จึงมีความผูกพันกับคน
ไทยมาโดยตลอด เพราะถึงแม้ควายที่ไม่สามารถไถนาได้ หนังยังสามารถน าไปผลิตเครื่องหนังและ
เครื่องดนตรีชั้นดี รวมถึงเนื้อสามารถน าไปบริโภคได้ แต่ส่วนที่ข้าพเจ้าสนใจคือ “เขาควาย” เพราะมัน
ถูกมองเป็นส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการแยกชิ้นส่วนดังกล่าว การสังเกตนี้ได้น าไปสู่ข้อสงสัยต่อไปถึง
กระบวนการจัดการกับส่วนเหลือทิ้งเหล่านี้ 

จากข้อมูลที่ข้าพเจ้าค้นคว้าพบว่า เมื่อควายเข้าสู่กระบวนการแยกชิ้นส่วน เขาควาย จะถูก
แยกออกมาจาก กองสิ่งที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ และถูกจัดอยู่ในกองของกระดูกและเขา ซึ่งเรียกได้ว่า
เป็นส่วนเหลือทิ้ง ซื้อ-ขายกันในราคาถูก  แต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น าวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้มาแปรรูป และ
เมื่อได้พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์จากเขาวัว-ควายแล้ว แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการเพิ่มมูลค่าให้กับเขาวัว-
ควาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของคนไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องภูมิ
ปัญญาของคนไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาอย่างน่าสนใจ ข้าพเจ้าจึงได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ พบ
หมู่บ้านหัตถกรรมเขาควาย ที่มีกระบวนการจัดการเขาควาย โดยการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ส่วนที่เคยถูกมองว่าเหลือทิ้งเหล่านี้ ซึ่งเกิดจากเทคนิคและภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ใส่ความเป็นศิลปะลง
ไป โดยหากพิจารณาถึงศักยภาพของเขาควายที่เป็นวัสดุทางธรรมชาตินี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อเขาควายยัง
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ไม่ถูกขัดแต่ง จะมีผิวขรุขระ ด าเหมือนถ่าน แต่เมื่อน ามาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แล้ววัสดุนี้ จะมี
คุณสมบัติที่มันวาว อีกทั้งบางอันยังมีลวดลาย พ้ืนผิว และสีที่แตกต่างกันตามธรรมชาติ ก่อให้เกิด
ความงามของวัสดุในรูปแบบใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์จากเขาวัว-ควาย เช่น หนังสติ๊ก หวี เขาแกะสลัก และ
อ่ืนๆอีกมากมาย จึงก่อให้เกดิความสนใจในการพัฒนาศักยภาพวัสดุจากเขาวัว-ควาย 

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงประสงค์ที่จะผสมผสานศิลปะร่วมสมัยเข้ากับการแปรรูปเขาวัว-ควาย
ผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวัสดุทางธรรมชาติให้มีมูลค่า
มากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยด้านศิลปหัตถกรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

3.1 เพ่ือท าเครื่องประดับที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาวัว-ควาย ที่ถูกมองว่าเป็นสิ่ง
เหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์  

3.2 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในการแปรรูปเขาวัว-ควาย ให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน 
ผ่านกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ 

3.3 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และทดลอง โดยการผสมผสานเทคนิคการท าเครื่องประ
ร่วมสมัย ร่วมกับศิลปหัตถกรรมไทย  

 
4. ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 
ด้านเนื้อหา 

4.1 ศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวนากับควาย 
4.2 ศึกษากระบวนการจัดการน าควายไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้น-ปลายทางของวัสดุ 
4.3 ศึกษากระบวนการและเทคนิคการแปรรูปเขาวัว-ควาย 

ด้านการออกแบบ 
4.4 ศึกษาต าแหน่งและสรีระของมนุษย์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้เกิดความสอดคล้องในการ

ท าเครื่องประดับ 
4.5 ทดลองเทคนิคต่างๆกับวัสดุจริง เพ่ือก่อให้เกิดเทคนิคใหม่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
4.6 ศึกษาแนวทางของเทรนด์เพ่ือน ามาประยุกต์ให้เกิดความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น 
4.7 ออกแบบโดยประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มผู้ที่นิยมเครื่องประดับจากสัตว์ 
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5. แนวทางการแก้ปัญหา 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

5.1 เมื่อเข้าสู่กระบวนการแยกชิ้นส่วน เขา
และกระดูกสัตว์ เป็นส่วนที่ โรงฆ่าสัตว์ ไม่
ต้องการและถูกขายทิ้งในราคาถูก 

5.1 น าเขาควายที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแยก
ชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับวัสดุให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

5.2 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปส่วนใหญ่ถูกผลิต
ออกมาเป็นเพียงสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปเช่น 
หนังสติ๊ก หวี ปิ่นปักผม เขาแกะสลัก โดยมี
การตกแต่งเพ่ิมเติมตามศาสตร์และศิลป์ของ
ชาวบ้านซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุใน
ระดับหนึ่ง 

5.2 น าเทคนิคและภูมิปัญญาของชาวบ้าน มา
ต่อยอด และผสมผสานความรู้การออกแบบ
เครื่องประดับ เพ่ือยกระดับศักยภาพของวัสดุทาง
ธรรมชาติ ให้เกิดความร่วมสมัย เพ่ือให้เป็นที่
สนใจในกลุ่มคนที่นิยมเครื่องประดับจากสัตว์ และ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เครื่องประดับจาก
สัตว์ ซึ่ ง เขาวั ว -ควาย เป็นวั สดุที่ มี ความงาม
เฉพาะตัว และเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอีก
ทางหนึ่ง 

 
6. วิธีการศึกษา 

6.1 ศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวนากับควาย จากเว็ปไซต์ หนังสือ และชุมชน
เกษตรกรรม 

6.2 ศึกษาข้อมูลกระบวนการจัดการน าควายไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบจากเว็ป
ไซด์ หนังสือ และผู้รู้ 

6.3 ศึกษากระบวนการและเทคนิคการแปรรูปเขาวัว-ควายจากกลุ่มหัตถกรรม 
6.4 ศึกษาต าแหน่งและสรีระของมนุษย์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้เกิดความสอดคล้องในการ

ท าเครื่องประดับ โดยวิเคราะห์จากกลุ่มผู้ที่นิยมเครื่องประดับจากสัตว์ 
6.5 ทดลองเทคนิคกับวัสดุจริง ก่อให้เกิดเทคนิคใหม่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  เพ่ือ

น ามาใช้ในกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ 
6.6 ศึกษาแนวทางของเทรนด์ และรสนิยมของกลุ่มผู้ใช้เครื่องประดับจากสัตว์ จาก

การเว็ปไซด์ นิตยสาร และลงส ารวจในพ้ืนที่ที่มีการขายสินค้าประเภทนี้ เพ่ือน ามา
ออกแบบให้ตรงกับความต้องการในตลาด 
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7. แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 
 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

7.1 น าเสนอหัวขอศิลปนิพนธ ครั้งที่ 1 (ส.1) เวลา 9.30 น. 19 ธ.ค. 60 

7.2 น าเสนอหัวขอศิลปนิพนธ ครั้งที่ 2 (ส.2) (เฉพาะผูที่ไมผาน) 26 ธ.ค. 60 
7.3  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวนาและควาย 
- ศึกษากระบวนการแยกชิ้นส่วนตั้งแต่เริ่มต้นถึงปลายทางของควาย 
- ศึกษาเทคนิค และกระบวนการแปรรูปเขาวัว-ควาย จากกลุ่มหัตถกรรม 
- ศึกษาเทรนด์และวิเคราะห์แนวทางการน าไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
- ศึกษาสรีระของมนุษย์เพื่อจัดวางให้เกิดความสอดคล้องกับแนวความคิด 
- ทดลองเทคนิคใหมท่ี่น ามาปรับใช้ในการยกระดับศักยภาพเขาวัว-ควาย 
- วิเคราะห์แนวทางการท าเครื่องประดับ 3 แนวทาง 
- ท าเล่ม บทที่ 1-2 

27 ธ.ค.- 11ม.ค. 60 
ผ่านรอบแรก 23 วัน
รอบสองเวลา 16 วัน 
 

7.4 น าเสนอผลงาน ครั้งที่ 1 (ต.1) 
1. ขอมูล แผนงาน วัตถุประสงค์ ประเด็นการศึกษา ขอมูลขอบเขต ของ
งาน และแนวคิดส าคัญในการออกแบบสรางสรรค  
2. การน าเสนอขอมูลที่เปนล าดับ สรุปประเด็นการศึกษา และผลงานการ 
ออกแบบที่คาดวาจะใหประโยชน คุณคา องคความรูในดานใดอยางไร 

13 ม.ค. 60 

7.5   วิเคราะห์ข้อมูลจาก ต.1 เพื่อหาแนวทางการออกแบบ 
- วิเคราะห์ทัศนธาตุ ลวดลาย เพื่อน าไปสู่การสเกตงาน 2 มิติ 
- สเกตแบบร่าง 3 มิติ จากแนวทางต่างๆ 
- ทดลองเทคนิค และผสมผสานภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
- ทดลองวัสดุจากแนวทางท่ีต้องการ 
- สรุปแนวทางการออกแบบและสรุปสิ่งที่ท าด้วยช่างและตัวเอง 
- ท าเล่ม บทที่ 2,3,4 

14 ม.ค.-12 ก.พ. 60  
ระยะเวลา 29 วัน 
 

7.6 น าเสนอผลงาน ครั้งที่ 2 (ต.2) 
1. การวิเคราะหขอมูลที่เปนแนวทางการออกแบบ  
2. กระบวนการออกแบบ  
    2.1 แบบรางความคิด (ออกแบบ) 2 มิติ และ/หรือ 3 มิติ (Sketch)  
    2.2 การทดลองวัสดุ และ/หรือ การทดลองการออกแบบ  

14-15 ก.พ. 60 
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3. สรุปขอมูลของแนวทางที่ เลือก และทบทวนแนวคิดส าคัญในการ
ออกแบบ 
7.7   สรุปรูปแบบเทคนิคและจ านวนชิ้นงานที่จะน าไปผลิตจริง 
- พัฒนาและทดลองวัสดุ (โมเดล) เพ่ือน าไปผลิตชิ้นงานจริง 
- เขียนแบบผลงานที่น าไปผลิตจริงทุกชิ้นส่วน 
- ท าเล่มบทที่ 3,4 

16 ก.พ.–28 มี.ค. 60 
ระยะเวลา 40 วัน 

7.8 น าเสนอผลงาน ครั้งที่ 3 (ต.3) 
1. สรุปรูปแบบผลงาน วัสดุ เทคนิค และจ านวนผลงานที่จะผลิต  
2. กระบวนการออกแบบ  
    2.1 การเขียนแบบ 2 มิติ (Top, Front, View และใหลงสีใน มุมมอง 
Rendering) ของผลงานทุกชิ้นสวนที่เลือกจะน าไป ท าเปนผลงานจริง ระบุ
ขนาดโดยละเอียดพรอมมาตราสวน  
    2.2  ตนแบบชิ้นงาน 3 มิติ (Model) และ/หรือ ความสัมพันธกับ 
รูปแบบการสวมใสของผลงาน  
3. ความสัมพันธและความเก่ียวของกับผลงานสุดทายตอหัวขอที่ก าหนด 

30-31 มี.ค. 60 

7.9    ผลิตชิ้นงานจริงตามจ านวนที่ระบุ 
- สเกตส่วนจัดแสดงเพ่ือวางให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 
- ท าส่วนประกอบการแสดงผลงาน 
- ถ่ายรูปชิ้นงาน 
- ท ารายงานศิลปนิพนธ์ฉบับร่าง 

1 เม.ย. – 14 พ.ค.60 
ระยะเวลา 45 วัน 

7.10 น าเสนอผลงาน ครั้งที่ 4 (ต.4) 
1. รูปแบบผลงานตรงตามที่น าเสนอใน ต.3 หรือในกรณีที่รูปแบบ ผลงาน 
(บางสวน) ไมตรงตามท่ีน าเสนอใน ต.3 จะตองมีค าอธิบาย อยางมีเหตุมีผล 
รวมทั้งน าเสนอวิธีการแกไขปญหาดังกลาว  
2. คุณภาพการผลิตผลงานและเทคนิคท่ีเกี่ยวของ  
3. ระดับการมีสวนรวมในการผลิตผลงาน  
4. การจัดแสดง (Display) ผลงาน และบรรยากาศในการน าเสนอผลงาน 

15 พ.ค. 60 

7.11 ส่งรูปเล่มศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 26 พ.ค.-5 มิ.ย. 60 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้รับเครื่องประดับที่แสดงถึงศักยภาพของเขาวัว -ควาย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการแยกชิ้นส่วนของวัว-ควาย น ามาผสมผสานเทคนิคใหม่และภูมิปัญญาเดิมเข้าด้วยกันเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุ และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 
 
9. งบประมาณที่ใช้ 

9.1 ค่าวัสดุ (ทดลอง) ประมาณ 5,000 บาท 
9.2 ค่าแรงช่าง ประมาณ 5,000 บาท 
9.3 ค่าเดินทาง ประมาณ 3,000 บาท 
9.4 ค่าถ่ายแบบ ประมาณ 6,000 บาท 
9.5    ค่าวัสดุ (ต้นแบบ) ประมาณ 8,000 บาท 
9.5 ค่าวัสดุ (ใช้จริง) ประมาณ 10,000 บาท 

 รวมทั้งหมด 37,000 บาท 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
เขาควาย เครื่องรางอาถรรพ์จากธรรมชาติ. เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2559, 
 จาก  http://www.komchadluek.net/news/detail/212779 
ประเภทเขาควาย. เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2559, 

จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม#.E0.B9.80.E0.B8.82.E0.B8. 
วัวควายในอดีต. เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2559, 
 จาก http://www.sujitwongthes.com/2014/07/weekly25072557/ 
วัว-ควายที่หายไป. เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2559,  

จาก ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวนิ, สัตตรัตน์ แสงดิษฐ์, เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ และ จรัญ 
จันทลักขณา. 2537. สภาวะและแนวโน้มการใช้กระบืองานและรถไถเดินตามในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. หน้า 15-26 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ – สกุล  นายธานินทร์  รัตน์นิธิพงศ์ 
วันเกิด   15 ธันวาคม พ.ศ. 2536 
ที่อยู่   414 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2560 ส าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 

 


