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 พงษพิสุทธิ์ ศรีสด : การออกแบบสื่ออัตลักษณแมวไทยเพ่ือการเผยแพร อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ : อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล และ ผศ.กรธนา กองสุข. 69 หนา 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและสรางสรรคงานศิลปะ เพ่ือใหคนท่ัวไปไดตระหนัก

และเห็นความสําคัญของแมวไทย เนื่องจากแมวไทยเปนสัตวเลี้ยงท่ีอยูคูกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต

โบราณ แมวไทยมีเอกลักษณเฉพาะตัว แตกตางจากแมวสายพันธุอ่ืน และเปนท่ีรูจักและยอมรับใน

ระดับนานาชาติ นาเสียดายท่ีแมวสายพันธุไทยท่ีเคยมีถึง 17 สายพันธุซ่ึงไดบันทึกไวในตําราสมุดขอย

ไดสูญพันธุไปแลวถึง  12 สายพันธุ เหลืออยูเพียง 5 สายพันธุเทานั้นในปจจุบัน หากละเลย ไมให

ความสําคัญ แมวไทยก็จะสูญพันธุและสูญหายไปอยางนาเสียดาย 

 สําหรับระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแมวไทยและการออกแบบผลิตภัณฑ 

ผูวิจัยใชการผสม ผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับ การวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพมุงหาขอมูลเก่ียวกับแมวไทยอยาง

ครบถวนและรอบดานดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับนักอนุรักษแมวไทยและ

การสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางใกลชิด (Participant Observation) สวนการวิจัยเชิงปริมาณ

นั้นไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือประมวลผลประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑท่ีจะ

ออกแบบเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

 การนําผลจากการวิจัยดังกลาวมาใชในการสรางสรรคผลงานโดยการบูรณาการระหวางองค

ความรูดานการออกแบบนิเทศศิลป (Visual Communication Arts) กับกระบวนการทําเครื่อง

เคลือบดินเผา (Ceramics) เปนของใชในชีวิตประจําวันและของท่ีระลึกขนาดเล็ก (Small Souvenir) 

จะมีสวนชวยใหประชาชนท่ัวไปรูจักและตระหนักถึงคุณคาของสายพันธุแมวไทยท่ียังคงเหลืออยูท้ัง 5 

สายพันธุ และเปนสวนหนึ่งของการรวมอนุรักษสัตวเลี้ยงคูบานคนไทยท่ีเปนมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมของชาติใหคงอยูตอไปนานเทานาน 
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 PONGPISUT SRISOD : SIAMESE CAT’S CORPORATE IDENTITY DESIGN AS PUBLIC 

KNOWLEDGE MEDIA DISTRIBUTION. THESIS ADVISORS : THANATORN JIARAKUL, Ph.D AND 

ASSOC. PROF. KORNTHANA KONGSUK. 69 pp. 

 The objective of the research is to design and create artifacts that motivate 

the public to recognize the value of Siamese cat. Having cats in the house have been 

Thai way of life for a long time. Siamese cats, have their own unique identities 

though they shared common qualifications of the other felines. Specific kinds of 

Siamese cat are internationally well-known. Accordingly, 17 kinds of Siamese cat 

have been recorded on ancient pulp book, where only five survived.  

The combination of qualitative and quantitative research methodology has 

been deployed to collect and gather all information and data. For qualitative 

research, in-depth Interview and participant observation are tools in order to collect 

comprehensive information about Siamese cat while the satisfactory of specific 

products are gathered via questionnaires upon the quantitative research. 

The finished products are the integration of expertise knowledge on visual 

communication arts and ceramics that designed and created, which based on the 

processed and compiled data. They are daily life products for example: coffee set, 

screened T-shirt, scarf, and tote. Hopefully, these small utensils with Siamese cat 

identities would serve as reminders for people to realize the value of Siamese cat 

and encourage them to be parts of the conservation of Thai heritage through the 

Siamese cat. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่โบราณ มีลักษณะเฉพาะตัวและมีอุปนิสัยที่
โดดเด่นคือ มีความฉลาด แสนรู้ รู้จักประจบ รักเจ้าของ ซ่ึงท าให้แมวไทยมีความแตกต่างจากแมวสาย
พันธุ์อ่ืน และยังท าให้แมวไทยได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการในต่างประเทศ แม้แต่ผู้มี
ชื่อเสียงระดับโลกตั้งแต่ในอดีตหลายคนก็ยังนิยมเลี้ยงแมวไทย จึงนับได้ว่าแมวไทยมีความส าคัญและมี
จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ในระดับสากล 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แมวไทยให้คงอยู่สืบไป กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อ พ.ศ. 2557 โดยขึ้นทะเบียนแมวไทยในหมวดความรู้และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ทั้งนีเ้พ่ือให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจ
ร่วมกันในคุณค่ามรดกภูมิปัญญา โดยได้มีการจัดท าบัญชีรายชื่อแมวไทยเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ
น าไปเป็นหลักฐานส าคัญของชาติ ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม เชื่อว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในยุคปัจจุบัน 

จากสายพันธุ์แมวไทยลักษณะดีที่ให้คุณทั้งหมด 17 สายพันธุ์ ปัจจุบันได้สูญหายไปจนเหลือ

เพียง 5 สายพันธุ์ จึงจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์สายพันธุ์เท่าที่มีให้คงอยู่อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ

เพาะพันธุ์จนได้แมวไทยสายพันธุ์แท้ ซึ่งน าไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์แมวไทย เช่น ศูนย์อนุรักษ์แมว

ไทยโบราณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพ่ือเป็นศูนย์อนุรักษ์และเรียนรู้ในชุมชนให้บุคคลที่สนใจได้

เข้าชมและเป็นแหล่งข้อมูลให้กับคนรุ่นหลัง 

เพ่ือเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแมวไทย ผู้วิจัยจึงจะด าเนินการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mix Methods) โดยใช้การวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเข้า

สังเกตการณ์แมวไทยที่มีการอนุรักษ์เอาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณดังกล่าว เพ่ือบันทึกลักษณะ

เด่นและลักษณะเฉพาะของแมวไทย ที่เป็นแมวลักษณะดีตามต าราแมวไทยและเป็นสายพันธุ์ที่ยังคงมี

อยู่ในปัจจุบัน โดยเฝ้าสังเกตบุคลิกและอุปนิสัยของแมวไทย มองหาคุณลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่าง

จากแมวสายพันธุ์อ่ืน รวมถึงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก านันปรีชา พุคคะบุตร เจ้าของและผู้ก่อตั้ง
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อุทยานแมวไทยโบราณ ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้เกี่ยวกับแมวไทยในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ยังใช้การวิจัยใน
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และจับสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือส ารวจรสนิยมส่วนใหญ่และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับแมวไทย 
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จะน ามาวิเคราะห์และประมวลเพ่ือน าไปสู่การออกแบบสื่อ อัตลักษณ์เพ่ือการ
เผยแพร่และน ามาใช้ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลงานออกแบบที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันของ
คนทั่วไป โดยทุกการออกแบบจะเน้นย้ าและน าเสนอคุณลักษณะพิเศษของแมวไทย สนับสนุนให้
ร่วมกันอนุรักษ์สายพันธุ์แมวไทยที่มีเอกลักษณ์ที่สวยงามให้คงอยู่ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้คนทั่วไปได้ตระหนัก เข้าใจเอกลักษณ์และ
เห็นความส าคัญของแมวไทย  

2. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมวไทยผ่านงานศิลปะบนผลิตภัณฑ์ 
3. เพ่ือปลูกฝังความคิดให้ร่วมกันอนุรักษ์สายพันธุ์แมวไทยให้คงอยู่ต่อไป 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

  การออกแบบสื่ออัตลักษณ์แมวไทยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแมวไทยอย่างครบถ้วนรอบด้าน

และน าไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรสนิยมและความต้องการของผู้ซื้อ โดยเป็นการ

ออกแบบบนพื้นฐานจากการท าแบบสอบถามเพ่ือหาแนวโน้มความนิยมร่วมด้วย 

 

ขอบเขตของการศึกษาและข้ันตอนของการศึกษา  

 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ที่แมวไทยลักษณะดี 5 สายพันธุ์ ได้แก่ แมวศุภลักษณ์ 

แมวสีสวาด แมววิเชียรมาศ แมวโกนจาและแมวขาวมณี โดยใช้พ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ อ.

อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีขั้นตอนของการศึกษา ดังนี้ 

1. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

แมวทั่วๆ ไปและที่เกี่ยวข้องกับแมวไทยโดยละเอียด จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่ง

ความรู้ Online ที่เชื่อถือได้และกรณีศึกษา (Case Study) 

2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอยางใกลชิด (Participant Observation) แบบมีสวนรวม 

เปนผูสังเกตการณ (Participant as Observer) โดยจะเขาไปสังเกตการณในศูนย์อนุรักษ์แมวไทย
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โบราณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพ่ือสังเกตลักษณะความเป็นอยู่ อาหารการกิน พฤติกรรมของ

แมวไทย 5 สายพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในพ้ืนที่ศึกษา 

3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูล ความรู้ ข้อสังเกตุ

จากผู้เชี่ยวชาญสายพันธุ์แมวไทย และการเลี้ยงดู จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านแมวไทยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

4. การศึกษางานศิลปะที่เกี่ยวกับแมวและแมวไทยจากศิลปินไทยและศิลปินที่ได้รับการ

ยอมรับในต่างประเทศ ที่ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ภาพวาดสีน้ า สีน้ ามัน ภาพพิมพ์ไม้ จิตรกรรมฝาผนัง 

ประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผาและอ่ืนๆ 

5. การใช้แบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า (Quota Sampling) โดยค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 100 คน แบ่งเป็นเพศชาย 50 คน หญิง 50 คน โดยไม่จ ากัดช่วงอายุ มีเครื่องมือคือ 
แบบสอบถามในลักษณะค าถามปลายปิด (Closed Alternative Question) เพ่ือให้ผู้ตอบเลือก
ค าตอบเพียงข้อเดียว (Multiple Choice or Check List Question) และค าถามที่ให้ผู้ตอบจัดล าดับ
ความส าคัญ (Ranking of Item) และแบบประมาณค่า (Rating Scale) มีน้ าหนักเปรียบเทียบจาก
น้อยไปหามาก  

6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพ่ือใช้ท าการออกแบบผลงาน โดยมีขอบเขตของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องเขียน (Stationery) อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
(Tableware) ของที่ระลึกชิ้นเล็ก (Small Souvenir) ซึ่งเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป
หรือกลุ่มเป้าหมายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

ขัน้ตอนในการศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูล การประมวลแยกประเภท
และจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด เพ่ือด าเนินการออกแบบอัตลักษณ์แมวไทย
เพ่ือการอนุรักษ์ต่อไป ส าหรับขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
แมวไทยโดยละเอียดกับแมวทั่วๆ ไป โดยรวบรวมหรือแยกประเภทแมวไทยออกจากแมวอ่ืนๆ และ
ก าหนดลักษณะเด่นของแมวไทย 5 ชนิด ในส่วนที่ต่างและเหมือน เพ่ือประมวลและจัดหมวดหมู่ 

2. ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอยางใกลชิด (Participant Observation) 
เป็นการมีสวนรวมแบบเปนผูสังเกตการณ (Participant as Observer) รวบรวมข้อมูลด้วยการจด



4 
 

 
 

บันทึก ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วาดภาพร่าง (Sketching) บันทึกเสียง แมวไทยทั้งหมดที่ศูนย์
อนุรักษ์แมวไทยโบราณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ประมวล วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่  

3. รวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยสัมภาษณ์ก านัน
ปรีชา พุคคะบุตร เจ้าของและผู้ก่อตั้งอุทยานแมวไทยโบราณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ถอดความ
แบบค าต่อค า (Verbatim) ประมวลและจ าแนกประเด็น 

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษางานศิลปะทั้งหมด จดบันทึกและจัดเป็นหมวดหมู่ 
5. ด าเนินการแจกแบบสอบถาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม

ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป 
7. น าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาใช้ในการสร้างผลงานออกแบบสื่ออัตลักษณ์แมวไทยและจัดท า 

Website อนุรักษ์แมวไทย 
8. รวบรวมผลงานแบบร่าง (Sketch) แยกหมวดหมู่และพัฒนาผลงานออกแบบจากข้อมูลที่

สรุปได้  
9. น าเสนอผลงานการออกแบบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจร่างวิทยานิพนธ์ประเมิน 
10. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แมวไทย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ แมวศุภลักษณ์ แมวสีสวาด แมววิเชียรมาศ แมวโกนจาและ
แมวขาวมณี 

2. ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ หมายถึงเฉพาะศูนย์อนุรักษ์แมวไทยที่ก่อตั้งขึ้นโดยก านัน 
ปรีชา พุคคะบุตร ซ่ึงตั้งอยู่ในอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบสื่ออัตลักษณแมวไทยเพ่ือการอนุรักษ” ไดนําแนวคิด 

ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้ คือ 

1. ขอมูลเก่ียวกับแมวและแมวไทย 

2. ขอมูลเก่ียวกับการออกแบบอัตลักษณ 

3. ขอมูลเก่ียวกับทฤษฎีการเผยแพร 

4. ขอมูลท่ีใชในการออกแบบ 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับแมวและแมวไทย 

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับแมวท่ัวไป 

แมวเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Class: Mamalia) ในอันดับสัตวกินเนื้อ (Order: Carnivora) 

ขนาดเล็กสกุลหนึ่ง จัดเปนเสือขนาดเล็ก ในวงศเสือและแมว (Family: Felidae) ในสกุล Felis 

(Genus:Filis) 

สวนท่ีมาของแมวบานนั้น จากการศึกษา หนวยพันธุกรรม (DNA) ยอนกลับไปพบวา แมว

บานแยกตัวมาจากแมวปาเม่ือประมาณ 131,000 ปท่ีผานมา ตนตระกูลแมวบานทุกสายพันธุ มีถ่ิน

กําเนิดอยูในบริเวณดินแดนอุดมสมบูรณท่ีติดตอกันคลายพระจันทรเสี้ยวผืนใหญ จากฝงทะเลเมดิ

เตอรเรเนียนไปจรดอาวเปอรเซีย (Fertile Crescent) ปจจุบันเรียกบริเวณนี้วาตะวันออกใกล (Near 

East) หรือ อัฟริกาเหนือ (North Africa) ประกอบดวย 6 ประเทศ คือ Algeria, Egypt, Libya, 

Morocco, Sudan, Tunisia และเขต Western Sahara 

แมวอยูกับคนมาเนิ่นนานกวาท่ีเดิมเคยเชื่อกัน มีหลักฐานลาสุดระบุวา แมวอยูกับมนุษย

มาแลวถึง 9,500 ป Professor Jean Guilaine จากศูนยวิจัยทางโบราณคดี CNRS (CNRS Centre 

d'Anthropologie) ซ่ึงอยูท่ีเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ผูขุดคนพบหลักฐานดังกลาวระบุวา พบโครง

กระดูกแมวท่ีสมบูรณถูกฝงหางจากคนท่ีเชื่อวาเปนเจาของแมว 40 เซนติเมตรในหลุมผังศพของ

หมูบาน Shillourokambos ประเทศไซปรัส แมวท่ีพบนาจะเปนก่ึงๆ ระหวางแมวปากับแมวบาน แต

คอนไปทางแมวบาน การคนพบแมวถูกฝงพรอมกับมนุษยในครั้งนี้ คลายคลึงกับการคนพบสุนัขถูกฝง

พรอมมนุษยในอิสราเอลเม่ือ 12,000 - 11,000 กอนคริสตกาล (ประมาณ 13,000-14,000 ป) 

หลักฐานนี้ลบลางความเชื่อท่ีวาแมวอยูกับคนมาแลวประมาณ 4,000 ปหรือ 2,000 ปกอนคริสตกาล
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จากหลักฐานภาพวาดของอียิปต 

  

 
ภาพท่ี 1 หลุมศพท่ีขุดพบ ดานบนเปนโครงกระดูกแมว ดานลางเปนโครงกระดูกมนุษย 

ท่ีมา : MGR Online, วิเคราะหดีเอ็นเอสืบบรรพบุรุษเหมียวบานท่ีแทคือแมวปาตะวันออกกลาง, 

เขาถึงเม่ือ 29 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/science/ViewNews. 

aspx?NewsID=9500000076707 

 

 
ภาพท่ี 2 บริเวณท่ีมีการขุดคนท่ีหมูบาน Shillourokambos ประเทศไซปรัส 

ท่ีมา : MGR Online, วิเคราะหดีเอ็นเอสืบบรรพบุรุษเหมียวบานท่ีแทคือแมวปาตะวันออกกลาง, 

เขาถึงเม่ือ 29 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/science/ViewNews. 

aspx?NewsID=9500000076707 

 

ในยุคอียิปตโบราณ 3,150 กอนคริสตกาล (ประมาณ 5,000 ปท่ีแลว) ชาวอิยิปตบูชาแมว

และถือวาแมวเปนเทพ คนท่ีทํารายแมวหรือฆาแมวจะตองรับโทษสถานหนัก เทพแมวหรือเทวีบาส

เต็ต (Bastet)  มักจะอยูในรูปครึ่งคน ครึ่งแมว ชาวอิยิปตท่ีเมืองบูบาสตีส (Bubastis) ทางตอนเหนือ

ของอิยิปตบูชาเทพแมวเทวีบาสเต็ตกันมาก เฮโรโดตัส ผูบันทึกเรื่องราวชาวโรมันซ่ึงไดรบการยกยอง
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ใหเปน บิดาแหงวิชาประวัติศาสตร เขียนไววา มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทพแมว เทวีบาสเต็ตอยาง

ยิ่งใหญ ท่ีเมืองบูบาสตีส ในวิหารจะมีสถานท่ีเฉพาะสําหรับเลี้ยงแมว โดยพระเปนผูดูแล และยังมีการ

ทํามัมม่ีแมวจํานวนมากอีกดวย นอกจากนี้ยังคนพบรูปปนแมวตัวเล็กๆ นับพันตัวท่ีวิหารในบูบาสตีสท่ี

คนนํามาถวาย 

 

 

ภาพท่ี 3 รูปปนเทพแมวหรือเทวีบาสเต็ต 

ท่ีมา : Joshua J. Mark, Definetion of Bastet, เขาถึงเม่ือ 28 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http:// www.tumnandd.com 

 

แมวกับคนอียิปตผูกพันกันมากในยุคแรกๆ  เทพแมวท่ีชาวอียิปตนับถือคือ มาฟเด็ต ภาพวาด

ในปรามิด  ทําใหเห็นวา เทวีมาฟเด็ตใชอุงมือตะปบงูพิษจนตาย สวนภาพเทวีมาฟเด็ตบนแจกันหินท่ี

หลุมศพเมืองอไบโดส (Abydos) มีอายุ 2,800 ปกอนคริสตกาล (ประมาณ 4,800 ปท่ีแลว) เปน

ลักษณะของแมวตัวโตคลายเสือชีตาหหรือเสือดาว ทําใหสันนิษฐานวา คําวา มาฟเด็ต อาจจะแปลวา 

นักวิ่ง (Runner) ซ่ึงเปนคุณลักษณะเดนของเสือชีตาหและเสือดาว 

นอกจากเทวีมาฟเด็ต อียิปตยังนับถือมีเทพแมวอีกหลายองค เชน เทวีเซคฮเม็ต ซ่ึงมีศีรษะ

เปนสิงโต แตเทพแมวท่ีมีลักษณะของแมวบานมีเพียงเทวีบาสเต็ตเทานั้น 
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1.1 ขอมูลเกี่ยวกับแมวไทย 

สําหรับแมวไทยไมมีบันทึกอยางเปนทางการวามีตนกําเนิดมาตั้งแตเม่ือใด แตมีบันทึกไวใน

สมุดขอยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน บรรยายลักษณะแมวดีและแมวราย ท่ีจะใหคุณและโทษแกผูเลี้ยง

และมีภาพวาดของแมวประกอบกับคํากลอน เพ่ืออธิบายลักษณะทางกายภาพของแมวไทยดวย 

ปจจุบันตําราแมวไทยนี้ไดเก็บรักษาอยูท่ีหอสมุดแหงชาติ เชื่อวาเปนตําราแมวท่ีเกาแกท่ีสุดเลมหนึ่ง 

 

 

ภาพท่ี 4 แมวไทยท่ีถูกบันทึกไวในสมุดขอยโบราณ 

ท่ีมา : มติชนออนไลน, ยอนชมสมุดขอย “ตําราแมวไทย” หลังถูกตางชาติชิงอางสิทธิ์เกล้ียง เหลือ

แค ‘ศุภลักษณ’, เขาถึงเม่ือ 21 ธันวาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.matichon.co.th/news/ 314134 

 

แมวไทยมีอุปนิสัยท่ีโดดเดนคือ มีความฉลาด มีความเปนตัวของตัวเอง รูจักคิด รูจักประจบ 

รักบาน รักเจาของและเหนืออ่ืนใดคือ รักความอิสระเปนชีวิตจิตใจ ซ่ึงถือวาเปนบุคลิกประจําตัวท่ีทํา

ใหแตกตางจากแมวพันธุอ่ืน ทําใหคนไทยนิยมเลี้ยงแมวมาแตโบราณ จึงไดมีการจดบันทึกเรื่องราวไว

ในหนังสือตําราแมว โดยรวมลักษณะท่ีดีแบงเปน 17 ชนิดและลักษณะราย 6 ชนิด โดยจะนิยมเลี้ยง

ตามลักษณะแมวใหคุณตามตําราแมวโบราณวา การเลี้ยงแมวตามลักษณะท่ีดีตองดูแลอยางดีไมใหดุ

ดา ทํารายทุบตีแมว  

แมวลักษณะดีในตําราแมวโบราณมีท้ังหมด 17 ชนิด ดังนี้  

 1.1.1 นิลรัตน มีสีดําตลอดท้ังตัว รวมถึงเล็บ ลิ้น ฟน ดวงตาและกระดูก หางยาว

ตวัดไดจนถึงหัว  
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 1.1.2 วิลาศ มีลําตัวสีดําจากคอไปตลอดทอง จากสองหูไปจนถึงหางและขาท้ังสี่มีสี

ขาว นัยนตาสีเขียว  

 1.1.3 ศุภลักษณ หรือทองแดง มีสีขนเปนสีทองแดงตลอดท้ังตัว นัยนตาเปน

ประกาย  

  1.1.4 เกาแตม มีสีขาวเปนพ้ืน มีแตมสีดําเกาจุดท่ีคอ หัว ตนขาหนา ขาหลังท้ังสอง

ขาง และท่ีทายลําตัว มักทําใหจําสับสนกับแมววิเชียรมาศ เพราะมีจุดเดน 9 อยางเหมือนกัน แต

แตกตางกันท่ีสีและตําแหนง 

 1.1.5 สีสวาด หรือมาเลศ มีขนสีดอกเลาเปรียบเสมือนกับเมฆฝน นัยนตาสีเขียว

กลีบบัว  

 1.1.6 แซมเศวต มีขนสีดําแซมขาว ขนบางและสั้น รูปรางปราดเปรียว นัยนตาสี

เหลืองเหมือนแสงจากหิ่งหอย  

 1.1.7 รัตนกัมพล ตัวขาวเหมือนหอยสังข แตรอบตัวตรงสวนอกมีลักษณะคลายสาย

คาดสีดํา นัยนตาสีเหลือง  

 1.1.8 วิเชียรมาศ เม่ือแรกเกิดมีขนสีขาวหมด พอโตข้ึนจะมีสีเปลี่ยนเปนสีครีมออนๆ 

แตท่ีใบหนา หูท้ัง 2 ขาง เทาท้ัง 4 ขาง หางและท่ีอวัยวะเพศ รวมเปน 9 อยาง มีสีน้ําตาลเขม นัยนตา

ประกายสีฟา  

 1.1.9 นิลจักร มีลําตัวสีดําสนิท ท่ีคอมีขนสีขาวอยูลอมรอบเหมือนกับปลอกคอ  

 1.1.10 มุลิลา มีลําตัวสีดํา หูสองขางมีสีขาว ตามีสีเหลืองเหมือนดอกเบญจมาศ  

 1.1.11 กรอบแวน หรืออานมา มีปานเปนลักษณะคลายอานมาท่ีหลัง  

 1.1.12 ปดเสวตร หรือปดตลอด ลําตัวมีสีดําเปนพ้ืน ตั้งแตจมูกไปตามแนวสันหลัง

ถึงปลายหางมีสีขาว นัยนตาเหลืองคลายกับพลอย  

 1.1.13 กระจอก รูปรางกลมและมีลําตัวสีดํา บริเวณรอบปากมีสีขาว นัยนตาสี

เหลือง 

 1.1.14 สิงหเสพย หรือโสงหเสพย มีลําตัวสีดํา บริเวณปาก รอบคอและจมูกมีสีขาว 

นัยนตาสีเหลือง ทาทางเดินสงาเหมือนสิงโต  

 1.2.15 การเวก มีลําตัวสีดํา จมูกสีขาว นัยนตาเปนประกายสีทอง  

 1.1.16 จตุบท มีลําตัวสีดํา เทาท้ัง 4 ขางมีสีขาว นัยนตาสีเหลืองเหมือนดอกโสน  

 1.1.17 โกนจา หรือรองมด ลําตัวมีสีดําละเอียด นัยนตาสีดอกบวบแรกแยม หาง

เรียวยาว ทาทางการเดินสงาเหมือนสิงโต 
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1.2 แมวไทยลักษณะดีท่ียังหลงเหลือท้ัง 5 ชนิด  

จากสายพันธุแมวไทยลักษณะดี 17 ชนิด ไดหายสาบสูญไปแลว 13 ชนิด เหลือเพียง 4 ชนิด

และไดรวมสายพันธุขาวมณี ไวกับแมวไทยลักษณะดี รวมเปน 5 ชนิด ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 5 แมวศุภลักษณ 

ท่ีมา : พรนภา ฉํ่ามะนา, แมวพันธุศุภลักษณ, เขาถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://lovelovecatcat.blogspot.com/2014/08/blog-post_22. html 

 

1.2.1 แมวศุภลักษณ หรือทองแดง มีขนสีน้ําตาลเขมคลายสีสนิมตลอดท้ังตัว 

บริเวณสวนหูและใบหนา จะมีสีเขมกวาสวนอ่ืนๆ ขน เล็บและลิ้นมีสีทองแดง ศีรษะมีรูปรางคอนขาง

กลมและกวาง ปลายหางยาวเรียวไดสัดสวนกับลําตัว นัยนตาสีเหลืองอําพัน มีอุปนิสัยท่ีอยากรูอยาก

เห็น ชอบผจญภัยและรักอิสระ 
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ภาพท่ี 6 แมวสีสวาด 

ท่ีมา : Jenis-Jenis kuicng RAS (Shorthair),The Complete Cat Breed 

Book(DK_Publishing), เขาถึงเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/pg/merawatkucing/ photos/ 

?tab=album&album_id=1623927064575082 

 

1.2.2 แมวมาเลศ หรือ ดอกเลา ปจจุบันคือ แมวสายพันธุโคราช หรือท่ีคนไทย

เรียกวา แมวสีสวาด มีขนสั้นแนน สีตัวเปนสีเทาอมน้ําเงินหรือสีดอกเลา เล็บ ขนขางในใบหูและหนวด

มีสีขาว ศีรษะเปนรูปรางกลมใหญคลายหัวใจ นัยนตาสีเขียวใบไมหรือสีเหลืองอําพัน มีอุปนิสัย

กระตือรือรน แสนรูและปองกันตัวจากแมวตางถ่ินไดอยางดี 
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ภาพท่ี 7 แมววิเชียรมาศ 

ท่ีมา : Jenis-Jenis kuicng RAS (Shorthair),The Complete Cat Breed 

Book(DK_Publishing), เขาถึงเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/pg/merawatkucing/ photos/ 

?tab=album&album_id=1623927064575082 

 

1.2.3. แมววิเชียรมาศ มีขนสั้นแนน ลําตัวสีขาวนวลหรือน้ําตาลออน มีแตมสีครั่ง

หรือสีน้ําตาลไหม รวมท้ังหมด 9 แหง ในตอนท่ียังไมโตเต็มท่ี ลําตัวจะมีสีขาวนวลและคอยๆ 

เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลออน ศีรษะมีรูปรางคอนขางกลม หนาผากใหญและแบน จมูกและหูมีขนาดใหญ 

นัยนตาสีฟาใส มีอุปนิสัยท่ีชอบสงเสียงรอง เลี้ยงงาย ติดบานและเจาของ  
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ภาพท่ี 8 แมวโกนจา 

ท่ีมา : poneak, แมวโกนจา, เขาถึงเม่ือ 1 กรกฎาคม 2559,เขาถึงไดจากhttp://www.bloggang 

.com/viewdiary.php?id=poneak&month=09-2013&date=%2030&% 

20group=7&gblog=14 

 

1.2.4. แมวโกนจา หรือรองมด เปนแมวสีดําสนิทท้ังตัว มีรองสีขาวยาวจากใตคางไป

ตามทองจนสุดทวาร นัยนตา สีเหลืองดอกบวบ ปากแหลม หางเรียวงาม มักเดินทอดนอง เทาคลาย

สิงห  
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ภาพท่ี 9 แมวขาวมณี 

ท่ีมา : Jenis-Jenis kuicng RAS (Shorthair),The Complete Cat Breed 

Book(DK_Publishing), เขาถึงเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก 

https://www.facebook.com/pg/merawatkucing/ photos/ 

?tab=album&album_id=1623927064575082 

 

1.2.5. แมวขาวมณี สีขาวปลอดท้ังตัว ขนฟูนุม จมูก ใบหูและอุงเทาเปนสีชมพู 

ศีรษะเปนรูปรางกลมใหญคลายรูปหัวใจ นัยนตาท้ัง 2 ขางมีสีแตกตางกัน โดยจะมีสีฟาขางหนึ่งและสี

เหลืองอําพันอีกขางหนึ่ง 
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1.3 ศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ในประเทศไทย มีเพียงไมก่ีแหง ท่ีจัดทําเปนพิพิธภัณฑหรือศูนยอนุรักษแมวไทยจากการลง

พ้ืนท่ีศึกษาเบื้องตนพบวา ศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณหรือบานแมวไทย ตั้งอยู ท่ี อ.อัมพวา จ.

สมุทรสงคราม ซ่ึงมีการรวบรวมแมวไทยหลากหลายสายพันธุและมีจํานวนมากท่ีสุด เปนสถานท่ีท่ี

เหมาะแกการศึกษาหาความรูเรื่องแมวไทย  

 

 
ภาพท่ี 10 บรรยากาศภายในศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณ 

ท่ีมา : MGR Online, "บานแมวไทย"อัมพวา อนุรักษแมวไทยเพ่ือคนไทย, เขาถึงเม่ือวันท่ี 29 

มิถุนายน 2559, เขาถึงไดจากhttp://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID= 

95000001037 11 

 

กํานันปรีชา พุคคะบุตร เจาของและผูกอตั้งศูนยอนุรักษแมวไทย ไดเปดบานแมวไทยให

นักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยสรางเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน เนนเผยแพร

องคความรูเก่ียวกับแมวไทย โดยภายในบานแมวไทยแบงพ้ืนท่ีเปน 3 สวนไดแก นิทรรศการ รานขาย

ของท่ีระลึกและรานขายอาหารวางและเครื่องดื่ม ในสวนท่ีเปนนิทรรศการจะเปดเปนพ้ืนท่ีโลงและนํา

แมวแตละสายพันธุใสไวในกรง มีแมวไทยท้ังหมด 5 ชนิดไดแก แมววิเชียรมาศ แมวสีสวาด แมวศุภ

ลักษณ แมวโกนจาและแมวขาวมณี ในสวนนี้มีตําราแมวไทยจากสมุดขอยนํามาใสกรอบรูปไว เพ่ือให

ความรูเก่ียวกับแมวไทยชนิดตางๆ 
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ภาพท่ี 11 กํานันปรีชา พุคคะบุตร เจาของและผูกอตั้งศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณ 

 

 
ภาพท่ี 12 แมวโกนจา ท่ีศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณ 
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1.4 แมวไทยกับเหตุการณสําคัญตางๆ 

แมวไทยซ่ึงมีท้ังความสวยงาม และมีเอกลักษณท่ีไมมีแมวพันธุใดเหมือน ทําใหแมวไทยโดงดัง

ไปท่ัวโลก โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดพระราชทานแมว

วิเชียรมาศคูหนึ่งใหแก นายโอเวน กูลด กงสุลอังกฤษประจําประเทศไทยเม่ือลากลับไปประเทศ

อังกฤษในป พ.ศ.2427 ตอมาในป พ.ศ.2428 ท่ีคริสตันพาเลซ กรุงลอนดอน มีการจัดประกวดแมว

โลกข้ึนเปนครั้งแรก แมวคูนี้ถูกสงเขาประกวดและไดรับรางวัลชนะเลิศ ทําใหชาวอังกฤษพากันตื่นเตน

กับแมวไทยถึงกับมีการจัดตั้งสโมสรแมวไทยในป พ.ศ.2443 มีชื่อวา The Siamese Cat Clubs และ

ตอมาในป พ.ศ.2471 มีการตั้งสมาคมแมวไทยแหงจักรวรรดิอังกฤษหรือ The Siamese Cat 

Society of British Empire ทําใหแมววิเชียรมาศจดทะเบียนเปนสัตวพันธุแทของโลกโดยใชชื่อวา ไซ

มิสแคท (Siamese Cat) 

นอกจากแมวไทยวิเชียรมาศจะไปโดงดังท่ีประเทศอังกฤษแลว แมวไทยอีกสายพันธุหนึ่งท่ีคน

ไทยเรียกวา แมวสีสวาด ก็ไปมีชื่อเสียงไมแพกันท่ีสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ.2502 นางยีน จอหนสัน 

ชาวสหรัฐอเมริกาไดเดินทางเขามาประเทศไทยและไดนําแมวโคราช แมวสีสวาดหรือดอกเลา กลับไป

สหรัฐอเมริกา 2 ตัวชื่อ นาราและดารา ในป พ.ศ.2508 ไดมีการกอตั้งสมาคม ผูเลี้ยงแมวไทยพันธุสี

สวาดข้ึนในสหรัฐอเมริกาและจดทะเบียนเปนสัตวประจําชาติไทยในป พ.ศ.2552 

เรื่องราวของแมวไทยท่ีไดไปตางประเทศทําใหชาวตะวันตกไดรูจัก นอกจากท่ีกลาวมาแลว 

ปรากฏวามีแมวไทยอีกตัวหนึ่งท่ีไดรับการบันทึกไวใน the Rutherford B. Hayes Presidential 

Center ซ่ึงเปน Website ทางการของ Rutherford B. Hayes ประธานาธิบดีคนท่ี 19 ของสหรัฐ ซ่ึง

ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ.2420-2424 วาไดมีการสงแมวไทยตัวแรกจากประเทศไทยไปยังสหรัฐฯ 

เพ่ือเปนของขวัญใหสุภาพสตรีหมายเลข 1 Lucy Hayes ซ่ึงเปนคนรักแมว ในพ.ศ.2421 ตรงกับรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5  

ผูท่ีสงแมวไทยขามทวีปไป คือ David B. Sickels นักการทูตของกงสุลอเมริกันประจํา

ประเทศไทย ในจดหมายของ  David B. Sickels ท่ีเขียนถึงสุภาพสตรีหมายเลข 1 และยังเก็บรักษาไว

เปนอยางดีแมเวลาจะลวงเลยมาถึง 138 ป ระบุวา แมวท่ีสงมานี้เปนหนึ่งในสายพันธุแมวไทยท่ีดีท่ีสุด

ท่ีจะหาไดในประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้น และวานี่เปนครั้งแรกท่ีมีการสงแมวไทยไปยังสหรัฐฯ 

ขอความในจดหมายเขียนไววา 

“I have taken the liberty of forwarding you one of the finest specimens of Siamese  

cats that I have been able to procure in this country. I am informed that it is the 

first attempt ever made to send a Siamese cat to America”  
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ภาพท่ี 13 จดหมายของ David B. Sickels สงถึง Lucy Webb Hayes เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2421  

ท่ีมา : Siamese Cat Nation, David B. Sickels’ letter to Lucy Webb Hayes, เขาถึง 

เม่ือ 6 สิงหาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://siamesecatnation.com/index.php/home/ 

siamese-letter/  

 

ครอบครัวประธานาธิบดีสหรัฐ ตั้งชื่อแมวไทยตัวนี้วา สยาม ตามชื่อของประเทศไทยใน

ขณะนั้น สยามอยูในทําเนียบขาวอยางสบายใจ มันเดินไปท่ัวท้ังสวนท่ีเปนบานและท่ีทํางานอยางเปน

ทางการของประธานาธิบดี ลูกสาววัย 12 ของทานประธานาธิบดีรักสยามมากและเม่ือมีแขกมาเยือน

สุภาพสตรีหมายเลข 1 สยามก็จะเยื้องยางอยางสงามาชวยตอนรับขับสู  

ทําเนียบประธานาธิบดีสหรัฐไมไดมีแคแมวไทย ทานยังเลี้ยงสุนัขอีก 2 ตัว แพะและนกม

อกก้ิงเบิรด ทาน ถึงกับออกปากวา ถึงจะอยูทําเนียบขาว แตทานรูสึกเหมือนเปน Robinson 

Crusoe1 เพราะรายลอมดวยสัตวหลากหลายสายพันธุ (Give a Robinson Crusoe touch to our 

mode of life.) 

                                                           
1Robinson Crusoe เปนตัวเอกในนวนิยายอังกฤษที่ตองติดเกาะรางอยู 36 ป โดยใชชีวิตกับ

ธรรมชาติ และสัตวตางๆ 
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แมชีวิตแมวไทยในทําเนียบประธานาธิบดีจะสุขสบาย แตเพียงปเดียว สยามปวยก็หนักใน 

พ.ศ.2422 (ค.ศ.1879) ในขณะครอบครัวทานประธานาธิบดีไปพักผอนท่ี Spiegel Grove ซ่ึงเปนบาน

สวนตัวของทานท่ีเมืองฟรีมอนต รัฐโอไฮโอ  มันไมยอมกินอาหาร แมผูดูแลพยายามเอาของท่ีแมว

ชอบมาหลอกลอใหมันกิน ท้ัง ปลา ไก เปด หอยนางรมรวมท้ังครีม แตมันไมสนใจ เม่ืออาการแยลง 

เจาหนาท่ีทําเนียบขาว ไดเชิญ Dr. J. H. Baxter แพทยประจําตัวของประธานาธิบดีมาดูอาการแมว 

คุณหมอใหมันกินซุปเนื้อและนมทุก 3 ชั่วโมง แตอาการก็ยังไมดีข้ึนคุณหมอตัดสินใจอุมสยามกลับไป

รักษาอยางใกลชิดตอท่ีบาน แตอีก 5 วันมันก็ตาย 

มีบันทึกวา ไดมีการสงศพแมวไทยตัวนี้ ไปใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร เพ่ือเก็บรักษา

ไว แตเม่ือคนหาจากพิพิธภัณฑของกระทรวงเกษตรและสถาบันสมิธโซเนียนก็ไมพบหลักฐานใดๆ 

นอกจาก สยาม ยังมีแมวไทยตัวอ่ืนๆ ท่ีไดเขาไปยังทําเนียบประธานาธิบดีสหรัฐ ไมวาจะเปน 

Misty Malarkey Yin Yang แมวไทยของ Amy ลูกสาวประธานาธิบดี Jimmy Carter และ Shan 

Shein แมวไทยของ Susan ลูกสาวประธานาธิบดี Gerald Ford's 

 

 
ภาพท่ี 14 Amy ลูกสาวประธานาธิบดี Jimmy Carter อุม Misty Malarkey Yin Yang 

ท่ีมา : Presidential Pet Museum, Misty Malarky Yin Yang, เขาถึงเม่ือ 7 สิงหาคม 2559, 

เขาถึงไดจาก http://presidentialpetmuseum.com/pets/misty-malarky-ying-yang/ 
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 ท้ังนี้คุณ “ติโต” คือแมวเพศผูท่ีทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย

เดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหวางประทับอยูท่ี

สวิตเซอรแลนด มีสีน้ําตาลเขมและมีหูกับสวนตางๆ ออกสีเขมกวาตัวอกสีออน ตาสีฟา เปนแมวท่ี

ชอบการทองเท่ียวชอบหนีเท่ียวไปขางนอกแลวเขาพระตําหนักไมไดเปนประจํา ท้ังยังชางครวญคราง

คลายจะพูดไดเปนท่ีสุด คุณติโตเปนแมวเพศผู พันธุวิเชียรมาศท่ีสมเด็จยาทรงเลี้ยงคูกับ ติตา แมวเพศ

เมียเม่ือครั้งประทับอยูท่ี ตําหนักเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด ประมาณป พ.ศ. 2487 

 

 
ภาพท่ี 15 ภาพถายชุด Roi Du Siam ถายเม่ือวันท่ี 12 ธ.ค. 2492 โดยชางภาพชื่อวา Dmitri Kessel  

ท่ีมา : ปาลญ ชญา, “คุณติโต” แมวทรงเล้ียงหนึ่งเดียวของในหลวงรัชกาลท่ี 9,  เขาถึงเม่ือ 

11 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก http://news.mthai.com/general-news/525561.html  

 

สวนท่ีมาของชื่อ “ติโต” คือ ชื่อแฝงของ อดีตประธานาธิบดีแหงยูโกสลาเวีย “ยอซีป บรอซ  

ตีโต” (Josip Broz) เปนรัฐบุรุษและนักตอสู ผูกลาหาญ และมีความรักชาติอยางมาก ท้ังยังผูหาญสู

กับฮิตเลอรในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และรักษาประเทศใหพนจากอํานาจของสหภาพโซเวียตในอดีต 

ในหลวงทรงประทับใจ ในตัวของ “ติโต” มาก พระองคทรงแปล “Tito” เรื่องราวชีวประวัติ

ของ ‘ยอซีป บรอซ ตีโต’ เปนพระราชนิพนธ “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” ใหพสกนิกรคนไทยได

ประจักษถึง วีรกรรมท่ีควรจะจดจําของ “ติโต” 
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ภาพท่ี 16 ติโต จากภาพถายชุด Roi Du Siam ถายเม่ือวันท่ี 12 ธ.ค. 2492 โดยชางภาพชื่อวา  

Dmitri Kessel  

ท่ีมา : ปาลญ ชญา, “คุณติโต” แมวทรงเล้ียงหนึ่งเดียวของในหลวงรัชกาลท่ี 9,  เขาถึงเม่ือ 

11 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก http://news.mthai.com/general-news/525561.html  

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณและเอกลักษณ 

ความหมายของอัตลักษณ ต า ม ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ญ ญั ติ ศั พ ท ข อ ง

ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติ คําวา อัตลักษณ (อานวา อัด-ตะ-ลัก) ประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) 

ซ่ึงหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ ซ่ึงหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว คําวา อัตลักษณ ตรงกับคํา

ภาษาอังกฤษวา identity (อานวา ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ซ่ึงทําใหสิ่งนั้นเปนท่ีรูจักหรือ จดจําได  

หากดูจากอีกแหลงท่ีมาจะมีความหมายท่ีคลายๆ กันคือ อัตลักษณ (อานวา อัด-ตะ-ลัก) 

ประกอบดวยคําวา อัต กับคําวา ลักษณ อัต มาจากคําวา อตฺต แปลวา ตน ตัวเอง อัตลักษณ จึง

แปลวา ลักษณะของตนเอง ลักษณะของตัวเอง เปนศัพท ท่ีคณะกรรมการบัญญัติ ศัพทของ

ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติใหตรงกับคํา ภาษาอังกฤษวา character เปนลักษณะเฉพาะของบุคคล

ซ่ึงรวมสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติท่ีแสดงออกเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น แต

ปจจุบัน มีการนําคําวาอัตลักษณไปใชแทนคําวา ตน ตัว เชน หนังสือเรื่องนี้ปรากฏอัตลักษณของ

นักเขียนแจมแจงทีเดียว ครูควรชวยนักเรียนใหพัฒนาอัตลักษณของเขาไดอยางเหมาะสมนั้นเอง 

คําวา “เอกลักษณ” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 วา 

ลักษณะท่ีเหมือนกันหรือมีรวมกัน เชน ชุมชนนี้มีเอกลักษณอยูท่ีการทอผาจก หมายความวาคนใน

ชุมชนนี้มีอาชีพทอผาจกเหมือนๆ กันหมด อยางไรก็ดี คนไทยสวนใหญนิยมใชคําวา “เอกลักษณ” ใน
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ความหมายวาลักษณะอันเปนเฉพาะ มีหนึ่งเดียวของสิ่งๆ หนึ่งดังท่ีผมกลาวไปแลวขางตน เชน 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติไทย 

ตําราหลายเลมใหความหมายคําวา “อัตลักษณ” ไววาคุณลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงเปนตัวบงชี้

ของลักษณะเฉพาะของบุคคล องคกร สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เชน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม

ทองถ่ิน และศาสนา ฯลฯ ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีไมท่ัวไปหรือสากลกับสังคม อ่ืนๆ พูดงายๆ คือลักษณะท่ี

ไมเหมือนกับของคนอ่ืนๆ 

อัตลักษณ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแครูปศัพท “อัตลักษณ” จึงเหมาะจะ

นํามาใชหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกวา สวนคําวา “เอกลักษณ” มีคําวา “เอก” 

ซ่ึงหมายถึง หนึ่งเดียว จึงนาจะหมายความวาลักษณะหนึ่งเดียว (ของหลายๆ สิ่ง) หรือลักษณะท่ีของ

หลายๆ สิ่งมีรวมกัน ซ่ึงเปนความหมายแรกตามพจนานุกรมนั่นเอง 

อยางไรก็ดี คนไทยโดยสวนใหญยังนิยมใชคําวา “เอกลักษณ” ในความหมายวาลักษณะ

เฉพาะตัวท่ีไมเหมือนใครอยางกวางขวาง สวนคําวา “อัตลักษณ” นั้นมักจะใชในวงแคบๆ เชนแวดวง

วิชาการเทานั้น และบางครั้งก็ใชแบบมีความหมายโดยนัย (แฝง) เชน “เอกลักษณ” เปนสิ่งตายตัวไม

สามารถเปลี่ยนแปลงไดสวน “อัตลักษณ” สามารถเปลี่ยนแปลงได มีหลายสิ่งตามความจริงท่ีปรากฏ   

สวน เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนให

เห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่ง ของสถานศึกษาหรือความสําเร็จของสถาบัน ดังนั้นอัตลักษณและ

เอกลักษณ จึงไมเหมือนกัน แตสําหรับระดับอุดมศึกษาเอกลักษณกับอัตลักษณของสถาบันกับคณะ 

จะเหมือนกันหรือตางกัน หรือสงผลถึงกันก็ได ยกตัวอยาง เอกลักษณของคณะตางๆในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เชน วิศวกรรมศาสตร ครุศาสตรสถาปตยกรรมศาสตร อักษรศาสตรจะมีเอกลักษณท่ี

แตกตางกันแตเอกลักษณในภาพรวมของจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยจะตองเหมือนกัน 

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการเผยแพร 

 การเผยแพร  (Diffusion) หมายถึงกระบวนการท่ีทําใหนวัตกรรมไดรับการยอมรับและถูก

นําไปใชโดยสมาชิกของชุมชนเปาหมาย ฉะนั้นการเผยแพรจึงเปนกระบวนการซ่ึงนวัตกรรม 

(Innovation)  จะถูกนําไปถายทอดผานชองทางของการสื่อสาร (Communication)  ในชวงเวลา

หนึ่ง (Time) กับสมาชิกท่ีอยูในระบบสังคมหนึ่ง (Social System) ใหเกิดการยอมรับ (Adoption) 

จากการวิเคราะหลักษณะของการเผยแพร พบวามีสิ่งท่ีมีอิทธิพลในการดําเนินการของกระบวนการ

เผยแพรอยู 5 ประการ  ไดแก ตัวนวัตกรรมเอง สารสนเทศหรือขอมูลท่ีนําไปใชในการสื่อสารของ

นวัตกรรมนั้น เง่ือนไขดานเวลา ธรรมชาติของระบบสังคมหรือชุมชนท่ีนวัตกรรมจะนําไปเผยแพรการ

ยอมรับ 
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การแพรกระจายหรือการเผยแพรนวัตกรรม  เปนกระบวนการในการถายเทความคิด การ

ปฏิบัติ  ขาวสาร  หรือพฤติกรรมไปสูท่ีตางๆ จากบุคคลหรือกลุมบุคลไปสูกลุมบุคคลอ่ืน  โดย

กวางขวางจนเปนผลใหเกิดการยอมรับความคิดและการปฏิบัติเหลานั้น อันมีผลตอโครงสรางและ

วัฒนธรรมและการเปลี่ยน แปลงทางสังคมในท่ีสุด 

 Everette M. Rogers ไดใหความหมาย คําวา การเผยแพร (การแพรกระจาย) หรือ 

"Diffusion" ดังตอไปนี้  การเผยแพร คือ กระบวนการซ่ึงนวัตกรรมถูกสื่อสารผานชองทางในชวงเวลา

หนึ่งระหวางสมาชิกตางๆ ท่ีอยูในระบบสังคม  (Diffusion is the process by which an 

innovation is communicated through certain channels overtime among the members 

of a social systems)  ตามความหมายขางตน Rogers  ไดอธิบายสวนประกอบของการเผยแพร  

นวัตกรรมไว 4 ประการ ดังนี้ มีนวัตกรรมเกิดข้ึน ใชสื่อเปนชองทางในการสงผานนวัตกรรมนั้น ชวง

ระยะเวลาท่ีเกิดแพรกระจายและผานไปยังสมาชิกในระบบสังคมหนึ่ง 

ปจจุบันเรากําลังอยูท่ีจุดของการเปลี่ยนแปลง  ยุคของการเกิดสิ่งใหมๆ ความคิดใหมๆ ซ่ึงใน

ตัวของมันเองก็เปนสิ่งท่ีแปลกไปจากความเคยชินของคนโดยท่ัวไปในสังคมอยูแลวและสิ่งใหมๆ 

ความคิดใหมๆ เหลานี้ ยังกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอันเปนผลกระทบตอสังคม หลังจากท่ีคนใน

สังคมยอมรับเอาสิ่งใหมๆ เหลานี้มาปฏิบัติใชอีกดวย 

 อยางไรก็ตามไมวาสิ่งใหมๆ หรือความคิดใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนทุกอยางจะเปนท่ียอมรับใชในสังคม

หรือมีอิทธิพลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไดเสมอไป  ในสิ่งใหมๆ สิบอยางอาจมีอยางเดียวท่ี

ประสบผลสําเร็จในการท่ีเปนท่ียอมรับ อีกเกาอยางอาจจะถูกมองขามไปอยางนาเสียดายและสิ่งใหมๆ 

อยางเดียวท่ีประสบผลสําเร็จนั้น ก็อาจเปนท่ียอมรับในสังคมเพียงชวงเดียวเทานั้น ปญหาจึงอยูท่ีวา  

ทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหสมาชิกในสังคมตระหนักถึงความจําเปนของการยอมรับสิ่งใหมๆ เหลานี้

และท่ีไมควรลืมก็คือ  ทําอยางไรจึงจะสามารถใหสมาชิกในสังคมรูจักการตัดสินใจยอมรับสิ่งใหมอยาง

มีเหตุผลและสามารถใครครวญถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน จากการยอมรับสิ่งใหมๆ ประการสุดทายก็

คือ เม่ือเกิดการยอมรับข้ึนในสังคมแลวจะทําอยางไรจึงจะทําใหสิ่งใหมๆ นั้นผสมผสานกลมกลืนกับ

ชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม  ชวยใหการดําเนินชีวิตของเขาเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และสมบูรณพูนสุขข้ึน 

 กระบวนการเผยแพรนวัตกรรม  นับวามีบทบาทเปนอยามากและไดมีนักทฤษฎี  ตลอดจน

นักวิจัย  ไดพยายามทําการคนควาหาความจริงเก่ียวกับกระบวนการเผยแพรในหลาย ๆ  สาขาวิชา 

ดวยกันท่ีเดน ๆ  ก็มี  สาขามานุษยวิทยา (Anthropology)  สาขาสังคมวิทยายุคตน  (Early 

Sociology) สังคมวิทยาวาดวยเรื่องชนบท  (Rural Sociology)  สาขาการศึกษา  (Education)  

สาขาการแพทย (Medical  Sociology)  สาขาการสื่อสาร  (Communication)  และสาขาการตลาด  

(Marketing)   
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ถึงแมวางานท่ีเก่ียวกับการเผยแพรนวัตกรรมนี้  จะเปนอิสระจากกันแตก็เปนท่ีนาสังเกตวา  ผล

การศึกษา  คนควาจะออกมาในแนวเดียวกันเปนสวนใหญ  

 การวิจัยทางดานการเผยแพรนวัตกรรมจะเปนการศึกษาปจจัย 5 ประการนี้วา  มีผลอยางไร

และมีปฏิสัมพันธกันอยางไร  ในการสงเสริมใหมีการยอมรับและใชผลผลิตของเทคโนโลยีการศึกษา 

 3.1 Innovation หมายถึง ความคิดใหมเทคนิควิธีการใหมหรือสิ่งใหมท่ีสามารถนํามาใชให

เกิดประโยชนได นวัตกรรมนั้นเปนสิ่งท่ีสรางความรูเปนของใหมสําหรับกลุมผูมีศักยภาพในการยอมรับ  

 3.2 Communication channels ชองทางในการสื่อสารท่ีใชมากคือ การใชสื่อสาร มวลชน 

แตการสื่อสารระหวางบุคคลแบบปากตอปากยังเปนท่ียอมรับและใชไดดีอยู ปญหาคือการประเมินผล

การใชชองหรือสื่อเพ่ือการเผยแพรนั้น ยังไมมีการศึกษาผลของการใชอยางมีระบบมากนัก สวนมากยัง

ใชการสํารวจความคิดเห็นจากผูใชอยู 

 3.3 Time เวลาหรือเง่ือนไขของเวลาในแตละข้ันตอนของการเผยแพรและยอมรับอาจมีชวง

ของเวลาในแตละข้ันแตกตางกัน จําเปนตองมีการศึกษาและคาดการณไวสําหรับงานการเผยแพร

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 3.4 Social System เปนระบบสังคมท่ีมีธรรมชาติ วัฒนธรรมของคนในสังคมท่ีจะนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมโดยรวมและกลุมคนท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน สามารถยอมรับนวัตกรรมไดแตกตางกัน การเมือง การปกครอง มี

อํานาจตอการยอมรับนวัตกรรมเปนอยางมาก การศึกษาถึงอิทธิพลของระบบสังคมจะชวยใหเขาใจ

และหาวิธีการท่ีเหมะสมในการเผยแพรนวัตกรรมได 

 3.5 Adoption เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับมนุษยในการยอมรับหรือปฎิเสธนวัตกรรม

และเทคโนโลยี โดยมีพ้ืนฐานทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา เปนองคความรูสําคัญในการอธิบาย

กระบวน การในการยอมรับ (หรือไมยอมรับ) 

 ทฤษฎีการเผยแพรนั้น เกิดจากการผสมผสานทฤษฎี หลักการและความรู ความจริงจาก

หลายสาขาวิชาท่ีมีศาสตรเก่ียวกับการเผยแพร แตละศาสตรจะมีสวนประกอบเฉพาะในสวนท่ีเปน

นวัตกรรมของศาสตรนั้น ๆ  ผลจากการรวบรวมกระบวนการ วิธีการ ทฤษฎีและการเผยแพรของ

ศาสตรตางๆ นําไปสูการสรางทฤษฎีการเผยแพรข้ึนและเปนทฤษฎีท่ีไมบงชี้เฉพาะวา  ใชสําหรับการ

เผยแพรนวัตกรรรมของสาขาวิชาหรือศาสตรใดศาสตรหนึ่งโดยเฉพาะ เหตุผลท่ีวาทําไมทฤษฎีการ

เผยแพรถึงไมมีความเฉพาะ  เนื่องจากการเผยแพรนวัตกรรมนั้นมีในทุกสาขาวิชาและทุกศาสตร 

Rogers (1995)  ไดอางผลการศึกษาในป  ค.ศ. 1943 โดย Ryan และ Gross ท่ีมหาวิทยาลัย Lowa 

State (Lowa State University)  ท่ีไดใหตนกําเนิดของการวิจัยดานการเผยแพรแนวใหม Ryan และ 

Gross (1943)  ไดทําการศึกษาจากสาขาวิชาดานสังคมชนบท โดยการใชการสัมภาษณผูยอมรับและ

การใชนวัตกรรมและทําการตรวจสอบกับปจจัยท่ีทําใหเกิดการยอมรับและใชนวัตกรรมศึกษา 
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กระบวนการสัมภาษณท่ี Ryan  และ Gross ใชในการศึกษา จึงเปนแบบแผนท่ีใชเปนแบบอยางของ

การศึกษาวิจัยเรื่องการเผยแพรนวัตกรรมตั้งแตนั้นเปนตนมา  

 นอกจากนี้สังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของผูคนมากข้ึน แมวกลายเปน

ท่ีรักและนิยมชมชอบแมวกลายเปนท่ีรักและนิยมชมชอบ ทําใหเกิดสังคม Facebook2 จอนนี่แมวศุภ

ลักษณ มีคนติดตาม 409,175 คน (เขาถึงขอมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559) ทูนหัวของบาว ซ่ึง

รวบรวมแมวท่ีเลี้ยงไวหลากหลายพันธุ มีคนติดตามเกือบ 3 ลานคน (2,995,803 คน เขาถึงขอมูล ณ 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559) 

 

4. ขอมูลท่ีใชในการออกแบบ 

 4.1 การสรางสรรคผลงานโดยใชภาพประกอบ 

 ในอดีตท่ีผานมาภาพประกอบถูกนํามาใชเพ่ือใชในการตกแตง อธิบายและเปนเอกสารอางอิง 

ความสําคัญของภาพประกอบคือ ใชอธิบายภาษาเขียนออกมาเปนภาษาพูดและใชสื่อสารขอมูลแทน

ภาษาเขียน ปจจุบันภาพประกอบนั้นกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูคน เพราะทุกสิ่งทุก

อยางไมวาจะเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือท่ัวไป บรรจุภัณฑ ปกเทป แผนพับ แผนปลิว ฯลฯ 

ลวนตองใชภาพประกอบท้ังสิ้น เริ่มต้ังแตภาพประกอบท่ีใชในหนังสือสําหรับเด็ก จนถึงภาพประกอบ

ท่ีแปลกแหวกแนว ใชแสดงออกเพ่ือสื่ออารมณของศิลปนและสรางสรรคผลงานไดดวยเทคนิค

หลากหลายชนิด ภาพประกอบมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชในการสื่อสาร ดังนี้ 

  4.1.1 ใชสรางความเขาใจ บางครั้งการอธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตัวอักษรมีขอ 

จํากัดท่ีจะบงบอกถึงสิ่งท่ีอธิบายนั้นวาเปนอยางไร ในบางกรณีแมวาผูบรรยายจะมีความสามารถใน

การใชถอยคํา ก็ไมอาจทําใหเกิดความเขาใจไดโดยงาย เชน การจะอธิบายความแตกตางระหวางมา

กับลา ใหกับคนท่ีไมเคยเห็นสัตวท้ังสองชนิดนี้คงเปนเรื่องท่ีลําบากมาก 

  4.1.2 .ใชเสริมความเขาใจ ในกรณีท่ีขอความสามารถสรางความเขาใจไดระดับ 

หนึ่งแลวแตยังไมชัดเจน จึงจําเปนตองใชภาพประกอบเพ่ือเสริมความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน เชน การ

อธิบายพุทธลักษณะ ของพระพุทธรูปสมัยตางๆ ถามีภาพประกอบเพ่ือเสริมความเขาใจในรายละเอียด

เพ่ิมเติม ก็จะทําใหเขาใจมากยิ่งข้ึน 

                                                           
2บริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทําใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใด

กิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช Facebook คนอ่ืนๆ ได กอตั้งโดย Mark Zuckerburg เมื่อวันที่ 

4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
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  4.1.3 ใชเปนหลักฐานเพ่ือบงบอกบุคคล การนําเสนอภาพเพ่ือบงบอกถึงตัวบุคคล 

ไมอาจใชขอความอธิบายใหเห็นไดวา บุคคลผูนี้มีหนาตาเปนอยางไร แตถาพิมพภาพลงแลวบอกยิ่งข้ึน 

เทคโนโลยีการถายภาพ ตกแตงภาพและการพิมพในปจจุบัน เอ้ืออํานวยใหการทํางานกับภาพ 

ประกอบสะดวกยิ่งข้ึน การถายภาพทําไดงายข้ึน ลดข้ันตอนการตกแตงภาพลง ใชเวลานอยลง การ

จําลอง ภาพอยางการถายเอกสารหรือการกราดภาพ (scan) ก็ทําไดคุณภาพดีและสะดวกรวดเร็ว อีก

ท้ังเทคโนโลย ีดานคอมพิวเตอร ยังชวยใหตกแตงดัดแปลงภาพทําไดหลายรูปแบบ 

ชื่อ ผูท่ีเห็นก็จะรูจักและจดจําไดทันที 

  4.1.4 ใชตกแตงหนาสิ่งพิมพ ภาพประกอบชวยใหงานพิมพสวยงามนาอานมาก 

ประเภทของภาพประกอบงานพิมพ การใชภาพประกอบงานพิมพนั้นอาจกลาวไดวาใชภาพไดทุก

ประเภท เพราะเทคโนโลยีทางการพิมพสามารถถายทอดภาพประเภทใดๆ ก็ได 

ภาพประกอบท่ีสรางสรรคโดยการวาดลายเสนเปนภาพท่ีใชประกอบงานพิมพมาตั้งแตยุค

แรกๆ และยังคง ไดรับความนิยมอยูจนถึงปจจุบัน มีการใชเทคนิคการวาดภาพผสมผสานกันหลาย

อยาง เชน การวาดลายเสนแบบภาพการตูนโดยการใชดินสอ พูกัน ปากกาหมึกดํา หรือการสราง

พ้ืนผิวลวดลายตางๆ รวมกับภาพลายเสนดวย ท้ังนี้ภาพวาดน้ําหนักสีตอเนื่องและภาพระบายสีมี

เทคนิคการสรางสรรคผลงานท่ีคลายคลึงกันและเลือกใชสีไดหลากหลายประเภท เชน สีไม สีเทียน สี

น้ํา สีเมจิคบางชนิดท่ีสามารถไลระดับน้ําหนักออนแกภายในภาพได 

 

4.2 เทคนิคสีน้ํา 

สีน้ํา เปนสีท่ีใชกันมาตั้งแตโบราณ ท้ังในแถบยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะจีนและญี่ปุน ซ่ึงมี

ความสามารถในการระบายสีน้ํา แตในอดีตการระบายสีน้ํามักใชเพียงสีเดียวคือ สีดํา ผูท่ีจะระบายได

อยางสวยงามจะตองมีทักษะการใชพูกันท่ีสูงมาก การระบายสีน้ําจะใชน้ํา เปนสวนผสมและทําละลาย

ใหเจือจาง ในการใชสีน้ํา ไมนิยมใชสีขาวผสมเพ่ือใหมีน้ําหนักออนลงและไมนิยมใชสีดําผสมใหมี

น้ําหนักเขมข้ึน เพราะจะทําใหเกิดน้ําหนักมืดเกินไป แตจะใชสีกลางหรือสีตรงขามผสมแทน ลักษณะ

ของภาพวาดสีน้ําจะมีลักษณะใส บางและสะอาด การระบายสีน้ําตองใชความชํานาญสูง เพราะ

ผิดพลาดแลวจะแกไขยาก จะระบายซํ้าๆ ทับกันมากๆ ไมไดจะทําใหภาพออกมามีสีขุนๆ ไมนาดู 

ปจจุบันเรานิยมเขียนภาพสีน้ํากันอยางแพรหลาย ความนิยมในการเขียนภาพสีน้ํา เพราะ

ความงดงามของสีน้ําท่ีแสดงใหเห็นถึง มิติของสี ความซับซอนของพ้ืนภาพและประกายแสง ลักษณะ

พิเศษเหลานี้ เกิดจากการระบายท่ีประณีตซับซอน นอกจากนั้นแลว สีน้ํายังมีเสนหในการนําออกไป

ระบายยังสถานท่ีตางๆ เราเพียงแตมีกลองใสสีน้ําหรืออาจจะใชสีน้ําชวยระบายเปนภาพรางสําหรับ

การเขียนภาพสีน้ํามันหรือสีอะคริลิค  
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อัลเบรชท ดู เรอร (Albrecht Dürer) เปนศิลปนคนแรกท่ีใชสีน้ําเปนสื่อในการแสดงออกเพ่ือ

เขียนภาพสัตวและภาพภูมิทัศน ในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 16 เม่ือถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 19 โจเซฟ 

มัลลอรด วิลเลียม เทอรเนอร (Joseph Mallord William Turner) เปนศิลปนคนแรกในการระบายสี

น้ําตามแนวทางศิลปะสมัยใหม 

ปคริสตศักราช 1832 นักเคมีและจิตรกร วิลเลียม วินเซอร (William Winsor) และเฮนรี่ นิว

ตัน (Henry Newton) ไดเริ่มตนธุรกิจ ประดิษฐคิดคนสีน้ํา ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันในปจจุบันคือ สีน้ําบรรจุ

กลอง แลวจึงตามมาดวย สีน้ําชนิดบรรจุหลอดโลหะในป ค.ศ.1841 

 

4.3 เทคนิคตกแตงท่ีใชในกรรมวิธีผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 

การตกแตงเครื่องปนดินเผาในยุคปจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการตกแตงมากมายหลายวิธี

ดวยกัน ซ่ึงสามารถแบงเทคนิคการตกแตงเครื่องปนดินเผาได 6 สภาวะดวยกัน ไดแก การตกแตง

เครื่องปนดินเผาในสภาวะการเตรียมดิน การตกแตงเครื่องปนดินเผาในสภาวะดินแหง การตกแตง

เครื่องปนดินเผาในสภาวะผานการเผาดิบและการตกแตงเครื่องปนดินเผาในสภาวะผานการเผาเคลือบ

แลว ซ่ึงการตกแตงเครื่องปนดินเผาดวยรูปลอกเซรามิค (Decal) ก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถนํามา

ตกแตงลงบนเครื่องปนดินเผาท้ังท่ีอยูในสภาวะดินแหง ในสภาวะผานการเผาดิบและในสภาวะผาน

การเผาเคลือบแลว การตกแตงเครื่องปนดินเผาดวยรูปลอกเซรามิค นับวามีบทบาทเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถผลิตไดจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพสวยงาม 

ประณีตและประหยัดเวลาในการตกแตง ในขณะเดียวกันก็เปนเทคนิคท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือชวยในการ

แกปญหาผลิตภัณฑบางรูปรางท่ีไมสามารถใชวิธีการพิมพลวดลายโดยตรงได 

รูปลอกเซรามิค หมายถึง สิ่งพิมพซ่ึงพิมพดวยสวนผสมพิเศษของอนินทรียออกไซด ซ่ึงจะ

หลอมเปนแกวติดกับผิวผลิตภัณฑท่ีอุณหภูมิสูงผงสีจะพิมพลงบนกระดาษพิเศษและปองกันการ

เสียหายของรูปลอก โดยการพิมพทับดวยน้ํามันวานิช แล็กเกอรหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีคลายกัน ผลิตภัณฑ

อาจเปนแกว เครื่องถวยจาน พวกผลิตภัณฑเนื้อเนียน หรือพวกเอิรทเทนแวร 23 (Earthenware clays) 

กระเบื้องหรือโลหะเคลือบ อุณหภูมิท่ีใชในการเผารูปลอก ข้ึนอยูกับอุณหภูมิท่ีผลิตภัณฑจะสามารถ

รักษารูปรางและสวนประกอบของผลิตภัณฑไวได ออกไซดท่ีทําใหเกิดสี ท่ีใชในการผลิตรูปลอกจะตอง

หลอมตัวท่ีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิท่ีจะทําใหผลิตภัณฑเสียหาย คือ ตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสี 

                                                           
3เปนดินที่มีเหล็กและแรตางๆ ในปริมาณสูง ทนไฟต่ํา ในชวง 950-1,100 องศาเซลเซียส สีของดิน

มีตั้งแตสีแดง น้ําตาล เขียว หรือเทา ซึ่งเปนผลจากเหล็กออกไซด ดินหลังเผามีสีแดง เหลืองออน น้ําตาล 

หรือดํา ดินเอิรทเทนแวรที่มีสีแดง มักมีความเหนียวสูง ซึ่งสามารถลดความเหนียวได โดยผสมทรายหรือหิน 

เพื่อใหเหมาะสมตอการข้ึนรูป 
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ความละเอียดของเนื้อเคลือบหรือรูปรางซ่ึงอาจเกิดจากการออนตัว การหลอมหรือรูปรางเปลี่ยนแปลง

ไปจากรูปรางท่ีตองการ นอกจากนี้การตกแตงเครื่องเคลือบดินเผาดวยรูปลอกเซรามิค อาจพิมพสี

เดียวหรือหลายสี โดยไดแบงชนิดของรูปลอกเซรามิคเปน 3 ชนิด ดังนี้ 

4.3.1 รูปลอกเซรามิคชนิดใตเคลือบ หมายถึง รูปลอกท่ีใชติดบนผลิตภัณฑท่ีเปนดิน

ดิบหรือเปนผลิตภัณฑท่ีผานการเผาดิบมาแลวและนําไปชุบเคลือบและเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิประมาณ 

900-1,300 องศาเซลเซียส เพ่ือใหเคลือบสุกตัวและปดทับเนื้อสี 

4.3.2 รูปลอกเซรามิคชนิดบนเคลือบ หมายถึง รูปลอกท่ีใชติดบนผิวผลิตภัณฑท่ีผาน

การเผาเคลือบแลวหรือเนื้อดินผานการเผาจนสุกตัวแลวและนําไปเผาอีกครั้งท่ีอุณหภูมิประมาณ 700-

900 องศาเซลเซียส เพ่ือใหสีหลอมละลายติดกับผิวเคลือบ 

4.3.3 รูปลอกเซรามิคชนิดในเคลือบ หมายถึง รูปลอกท่ีใชติดบนผิวผลิตภัณฑท่ีผาน

การชุบเคลือบเสร็จแลว หรือผานการเผาเคลือบเสร็จแลวและนําไปเผาตอท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,100-

1,230 องศาเซลเซียส เพ่ือใหสีสุกตัวและจมตัวลงสูชั้นของน้ําเคลือบ 

 

4.4 อิทธิพลทางศิลปะท่ีไดรับจากศิลปน 

ฮิงุจิ ยูโกะ (Higuchi Yuko) ศิลปนนักวาดภาพประกอบชาวญี่ปุนรุนใหม โดยผลงานสวน

ใหญไดรับแรงบันดาลใจมาจากความชื่นชอบสัตวเลี้ยงชนิดตางๆ เชน แมว กระตาย กระรอก นก และ

องคประกอบตางๆ ท่ีมีอยูธรรมชาติ นํามาสรางสรรคผลงานภาพประกอบในแนวศิลปะลัทธิเหนือจริง 

(Surrealism) ซ่ึงอยูในลัทธิศิลปะสมัยใหม (Modern Art) ศิลปะลัทธินี้ มีตนกําเนิดมาจากทางฝง

ยุโรปในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยพัฒนามาจากกลุมดาดา (Dadaism) และเขามามีอิทธิพลตอ

ญี่ปุนในชวงทศวรรษท่ี 1920s ซ่ึงญี่ปุนไดนํามาปรับจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ผลิตผลงาน

ศิลปะมากมายจนเปนท่ีนิยม และผสมกลมกลืนอยูในชีวิตประจําวันของชาวญี่ปุนมาถึงปจจุบัน 
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ภาพท่ี 17 ผลงานชื่อ Cat and Flowers, เทคนิคสีไมและสีอะคริลิก 

ท่ีมา : Krista Rogers, Welcome to the whimsical world of Yuko Higuchi, เขาถึงเม่ือ  

11 สิงหาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://en.rocketnews24.com/2014/03/10/welcome- 

to-the-whimsical-world-of-yuko-higuchi/ 

 

ผลงานโดดเดนสวนใหญของฮิงุจิ ยูโกะ มักไดรับแรงบันดาลใจมาจากแมว นํามาประกอบกับ

สิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เชน เห็ด ตนไม ดอกไม และแมลง บางครั้งหยิบเอาเทพนิยายท่ีเปนท่ีรูจัก นํา

ตัวละครท่ีคุนเคยมาดัดแปลง จนกระท่ังแมวเหลานี้จะถูกนํามาจัดองคประกอบใหม โดยเก็บสวนของ

หัวท่ีคงความเปนแมวไว แตรางกายถูกปรับเปลี่ยนและใหสวมใสเสื้อผาเหมือนคน ในบางภาพท่ีมีสัตว

ชนิดอ่ืนๆ และธรรมชาติประกอบอยูดวย องคประกอบเหลานั้นกลับสรางความรูสึกหดหู ขนลุก 

เหมือนสะทอนจิตใตสํานึกของผูวาด และชักนําใหผูดูหลุดพนออกมาจากความเปนจริง ซ่ึงในแตละ

ผลงานมีความงามแตกตางในแงของอารมณ ความรูสึก การใชสีและการจัดวางองคประกอบ รวมไป

ถึงการนํามาตอยอดในสื่อแขนงตางๆ ในเชิงออกแบบนิเทศศิลปท่ีมีความนาสนใจ 
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ภาพท่ี 18 ผลงานของฮิงูจิ ยูโกะท่ีออกแบบลวยลายและบรรจุภัณฑใหกับแบรนดเครื่องสําอางชั้นนํา 

ท่ีมา : Krista Rogers, Welcome to the whimsical world of Yuko Higuchi, เขาถึงเม่ือ  

11 สิงหาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://en.rocketnews24.com/2014/03/10/welcome- 

to-the-whimsical-world-of-yuko-higuchi/ 

 

จากการศึกษาผลงานของฮิงุจิ ยูโกะ เทคนิคสวนใหญท่ีใชการวาด ประกอบไปดวยดินสอ สีไม 

สีน้ํา และสีอะคริลิค เปนผลงานท่ีสรางสรรคดวยมือท้ังหมด โดยเนนแมวเปนตัวละครหลักในการ

ดําเนินเรื่อง เพราะแมวคือสัตวเลี้ยงท่ีใกลชิดท่ีสุดของเธอนั่นเอง และเปนแรงบันดาลใจสําคัญในการ

สรางสรรคผลงาน ทําใหศิลปนสามารถดึงบุคลิค ลักษณะเดนของแมวแตละสายพันธุออกมาไดอยาง

ชัดเจน สามารถลงรายละเอียดของเสนขนและสีตาไดอยางสมจริง มีความพลิ้วไหว ออนนุม จึงไมนา

แปลกใจเลยท่ีผลงานของฮิงุจิ ยูโกะจะไดรับความนิยมท้ังในญี่ปุนและตางประเทศ  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 กระบวนการศึกษาวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ มุงเนนการวิจัยในเชิงสรางสรรค สืบคนหาอัตลักษณแมวไทยสูการ

ออกแบบ เพ่ือสื่อสารอัตลักษณและสรางสรรคผลิตภัณฑ โดยนําการออกแบบนิเทศศิลปมาบูรณาการ

กับเครื่องเคลือบดินเผา มีกระบวนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 19 กระบวนการศึกษาวิจัย
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การรวบรวมขอมูล 

1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ  

 1.1 รวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ภาคเอกสาร

ท่ีเก่ียวของกับแมวไทยโดยละเอียด รวบรวมและจําแนกความตางระหวางประเภทแมวไทย และแมว

สายพันธุอ่ืนๆ เพ่ือนํามาซ่ึงการจัดระบบกําหนดลักษณะเดนของแมวไทย 5 ชนิด ในรูปแบบบรรทัด

ฐาน เปนแนวทางในการออกแบบ 

2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวย 

 2.1 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการสํารวจและสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางใกลชิด 

(Participant Observation)  กลาวคือ ผูสังเกตการณ (Observer) รวบรวมขอมูลดวยการจดบันทึก 

ถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วาดภาพราง (Sketching) บันทึกเสียง แมวไทยท่ีอยูภายใตการดูแล

ของศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพ่ือนํามาวิเคราะหสรุปขอมูล ซ่ึงจะ

กลาวถึงในบทถัดไป 

2.2 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผู เชี่ยวชาญอยางเจาะลึก (In-Depth 

Interview)  โดยผูวิจัยบันทึกเสียงการสัมภาษณ กํานันปรีชา พุคคะบุตร เจาของและผูกอตั้งศูนย

อนุรักษแมวไทยโบราณหรือบานแมวไทย แลวถอดความแบบคําตอคํา (Verbatim)  

2.3 รวมรวมขอมูลโดยการใชเครื่องมือแบบสอบถาม 

เปนการประมวล และรวบรวมขอมูลจากภาคเอกสาร สูการสรางเครื่องมือในการ

เก็บขอมูล คือ “แบบสอบถาม” ซ่ึงจะใชในการสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยาง (Sampling) จํานวน 50 

คน โดยแบบสอบถามนี้แบงเปน 3 สวน 

  สวนท่ี 1 ขอมูลของผูทําแบบสอบถาม (กลุมตัวอยาง) ใชขอคําถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) 

  สวนท่ี 2 ขอมูลการรับรู  และความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณแมวไทยท้ังดาน

กายภาพ และอุปนิสัย โดยวัดคาการรับรู และความคิดเห็นในความเหมาะสม ชัดเจนของอัตลักษณ

ดานตาง ๆ แบบ “มาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ” (Rating Scale) ผูตอบแสดงความคิดเห็น 3 

ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  1   หมายถึง ระดับการรับรูและเขาใจ นอยท่ีสุด 

  2   หมายถึง ระดับการรับรูและเขาใจ ปานกลาง 

  3   หมายถึง ระดับการรับรูและเขาใจ มากท่ีสุด 
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  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยขอมูลการรับรู และความคิดเห็น

เก่ียวกับอัตลักษณแมวไทยเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง มีระดับการรับรูและเขาใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีระดับการรับรูและเขาใจอยูในระดับปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีระดับการรับรูและเขาใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  สวนท่ี 3 ขอมูลสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาเซรามิค 

โดยรูปแบบคําถามสวนนี้จะอยูในลักษณะของคําถามแบบ “มาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ” (Rating 

Scale) ผูตอบแสดงความคิดเห็น 3 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

  1 หมายถึง ระดับความนิยมและพึงพอใจ นอยท่ีสุด 

  2 หมายถึง ระดับความนิยมและพึงพอใจ ปานกลาง 

  3 หมายถึง ระดับความนิยมและพึงพอใจ มากท่ีสุด 

  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยขอมูลสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาเซรามิกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง มีระดับความนิยมและพึงพอใจอยูในระดับ 

มากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีระดับความนิยมและพึงพอใจ อยูในระดับ 

ปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66  หมายถึง มีระดับความนิยมและพึงพอใจ อยูในระดับ 

นอยท่ีสุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรางแนวทางการออกแบบ ผูวิจัยวิเคราะหจากขอมูลภาคเอกสารและ

ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยาง โดยรวบรวมขอมูลท้ังหมดท่ีไดมาพัฒนา

แนวความคิดและกําหนดทิศทางการสรางสรรคอัตลักษณ และผลิตภัณฑเซรามิกแมวไทย เพ่ือเปนสวน

หนึ่งในการชวยรณรงค จูงใจใหคนท่ัวไปไดตระหนักและเห็นความสําคัญของแมวไทยท่ีใกลสูญพันธุ  

ซ่ึงผูวิจัยแยกประเด็นการวิเคราะหออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

1. วิเคราะหฐานขอมูลสายพันธุแมวไทยท้ัง 5 สายพันธุ ไดแก 

1.1 แมวสีสวาด 

  1.2 แมวศุภลักษณ 

  1.3 แมววิเชียรมาศ 
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1.4 แมวขาวมณี 

1.5 แมวโกนจา 

 โดยฐานขอมูลดังกลาว จะครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ 

และอุปนิสัยทาทาง เปนตน เพ่ือเปนบรรทัดฐาน หรือแนวคิดในการออกแบบ 

2. วิเคราะหกลุมเปาหมาย พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาเซรามิก ซ่ึงจะสงผลตอรูปแบบ 

สินคา ท่ีจูงใจในการเลือกซ้ือ 

 3. วิเคราะหกระบวนการสรางสรรคในศาสตรของเซรามิก 

 จากกระบวนการรวบรวมขอมูลใหขอกอนหนานี้ นอกเหนือจากการวิเคราะหเชิงพรรณนาใน

สวนของขอมูลภาคเอกสารและการสัมภาษณแลว เครื่องมือการวิจัยประเภทแบบสอบถาม ผูวิจัยใชสถิติ

ในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

      3.1 คาความถ่ีและคารอยละ 

  3.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

  3.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  เม่ือไดผลการวิเคราะหดังกลาว จะไดชุดองคความรู เปนฐานเขาสูกระบวนการ

ออกแบบสรางสรรคถัดไป 

 

ดําเนินการออกแบบสรางสรรค 

 การออกแบบผลงานภายใตหัวขอวิจัยนี้ ผูวิจัยแบงสวนการออกแบบเปน 2 สวน 

สวนท่ี 1 อัตลักษณองคกร 

 สวนท่ี 2 ผลิตภัณฑเซรามิก สินคาภายใตองคกรธุรกิจในสวนท่ี 1 

 ในกระบวนการนี้ แบงเปนสวนของการออกแบบตามขอบเขตงานวิจัยท่ีไดกําหนดและการ

พัฒนาผลงานการออกแบบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ หรือเปนไปตามการประเมินผลงานของกลุม

ตัวอยางท่ีกําหนดไว 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  

 ในสาระของการสรุปผลการศึกษา ผูวิจัยจะสรุปการดําเนินการวิจัย ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ดําเนินงาน ผลวิเคราะหการสืบคนขอมูลภาคเอกสารและการสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยการใช

เครื่องมือในการวิจัยตางๆ ท้ังการสัมภาษณและแบบสอบถาม รวมถึงผลของการสังเคราะหขอมูลท่ี

รวบรวมไดสูการออกแบบ พรอมสรุปการประเมินและขอเสนอแนะรวมท่ีมีตองานวิจัยในครั้งนี้  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบสื่ออัตลักษณแมวไทยเพ่ือการเผยแพร ไดศึกษาขอมูลอัต

ลักษณของแมวไทย ใชแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยาง เปนการเลือกกลุมแบบโควตา โดยคํานึงถึง

สัดสวนองคประกอบของประชากร จํานวน 50 คน ไมจํากัดชวงอายุ จากผลการวิเคราะหขอมูลท้ัง

จากรวบรวบขอมูลเก่ียวกับแมวไทย แบบสอบถามเพ่ือคนหาแนวทางในการออกแบบ ตลอดจนการ

สัมภาษณเชิงลึกในการลงพ้ืนท่ี ผูวิจัยไดแบงแนวทางในการออกแบบและสรางสรรคเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูล 

1.1 วิเคราะหขอมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 

เพ่ือนําไปสูการสรางเครื่องมือวิจัยออกแบบแบบประเมินปลายปดและรวบรวมขอมูลจากการ

สัมภาษณ เพ่ือคนหาอัตลักษณแมวไทย 

1.2 วิเคราะหแนวคิดในการออกแบบ 

  1.2.1 หลักการออกแบบลวดลาย 

  1.2.2 เทคนิคตางๆ ท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน 

สวนท่ี 2 ผลงานออกแบบ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1 การออกแบบนิเทศศิลป  

2.2 เครื่องเคลือบดินเผา 

สวนท่ี 3 การประเมินผล แบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

 3.1 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

 3.2 แบบสอบถามในลักษณะคําถามปลายปดท่ีใชกับกลุมเปาหมาย
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สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูล 

1.1 วิเคราะหขอมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามกลุมเปาหมายผูท่ีชื่นชอบแมวไทยจากแฟนเพจตางๆ 

ในระยะ เวลา 1 เดือน ตั้งแตวันท่ี 22 มิ.ย. 59 - 22 ก.ค. 59 โดยมีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 50 

คนและเก็บขอมูลออนไลนผาน https://docs.google.com/forms/ โดยแบงคําถามออกเปน 3 สวน 

ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงเพศของกลุมเปาหมาย 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ (Percentage) 

ชาย 19 38.00 

หญิง 31 62.00 

 

ตารางท่ี 2 แสดงอายุของผูใชกลุมเปาหมาย 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ (Percentage) 

ต่ํากวา 15 ป 7 14.00 

15-24 ป 13 26.00 

25-34 ป 20 40.00 

35-44 ป 1 2.00 

45-64 ป 4 8.00 

65 ป ข้ึนไป 5 10.00 

 

ตารางท่ี 3 แสดงอาชีพของผูใชกลุมเปาหมาย 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ (Percentage) 

นักเรียน นักศึกษา 2 4.00 

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 9 18.00 

พนักงานบริษัทเอกชน 8 16.00 

ธุรกิจสวนตัว คาขาย 10 20.00 

รับจางท่ัวไป 7 14.00 

อาชีพอิสระ 14 28.00 
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ตารางท่ี 4 แสดงระดับการศึกษาของผูใชกลุมเปาหมาย 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ (Percentage) 

ประถมศึกษา 3 6.00 

มัธยมตน 16 32.00 

มัธยมปลายหรือ ปวช. 27 54.00 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 6.00 

มัธยมตน 16 32.00 

มัธยมปลายหรือ ปวช. 27 54.00 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 6.00 

ปริญญาโท 1 2.00 

ปริญญาเอก 0 0.00 

 

ตารางท่ี 5 แสดงรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของกลุมเปาหมาย 

รายไดเฉลี่ย/เดือน จํานวน (คน) รอยละ (Percentage) 

นอยกวา 5,000 บาท 4 8.00 

5,001-15,000 บาท 9 18.00 

15,001-25,000 บาท 26 52.00 

25,000-45,000 บาท 11 22.00 

มากกวา 45,000 บาท 0 0.00 

 

ตารางท่ี 6 แสดงลักษณะท่ีอยูอาศัยของผูใชกลุมเปาหมาย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ (Percentage) 

บานเดี่ยว 3 6.00 

ทาวนเฮาสหรือทาวนโฮม 17 34.00 

ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย 8 16.00 

อพารทเมนท 13 26.00 

คอนโดมีเนียม 3 6.00 

หอพัก 6 12.00 
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สวนท่ี 2 สํารวจความรับรูเก่ียวกับแมวไทย 

โดยใหคา X หมายถึงคาเฉลี่ยและ S.D. หมายถึงสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ตารางท่ี 7 แสดงสายพันธุแมวไทยท่ีเปนท่ีรูจัก 

ชื่อสายพันธุ X S.D. 

แมวสีสวาด 

 

2.44 0.54 

แมววิเชียรมาศ 

   

2.18 0.39 

แมวศุภลักษณ 

 

2.00 0.45 

แมวขาวมณี 

 

 

2.26 

 

 

0.44 
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ตารางท่ี 7 แสดงสายพันธุแมวไทยท่ีเปนท่ีรูจัก (ตอ) 

ชื่อสายพันธุ X S.D. 

แมวโกนจา 

 

 

 

2.24 

 

 

0.52 

 

ตารางท่ี 8 แสดงเอกลักษณของแมวไทยแตละชนิด 

การรับรูเอกลักษณของแมวไทยแตละชนิด X  S.D. 

สีขน 2.42 0.57 

ดวงตา 2.12 0.39 

รูปราง 2.58 0.54 

อุปนิสัย 2.82 0.59 

 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ (เครื่องเคลือบดินเผา) 

ตารางท่ี 9 แสดงสํารวจความนิยมของผลิตภัณฑประเภทตางๆ  

ประเภทของผลิตภัณฑ X  S.D. 

เครื่องใชบนโตะอาหาร 2.14 0.40 

ของใชในชีวิตประจําวัน 2.74 0.44 

ของท่ีระลึกขนาดเล็ก 2.58 0.54 

 

ตารางท่ี 10 แสดงวัตถุประสงคในการเลือกซ้ือของกลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือ X  S.D. 

เพ่ือเปนของใชสวนตัว 2.32 0.55 

เพ่ือเปนของท่ีระลึก ของฝาก 2.28 0.50 

เพ่ือเปนของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ 2.62 0.49 

เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษแมวไทย 2.66 0.48 
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ตารางท่ี 11 แสดงรูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 

รูปแบบ X  S.D. 

เรียบงาย 2.43 0.54 

มีลูกเลนหลากหลาย 2.58 0.50 

รูปทรงอิสระ 2.42 0.73 

สีสันท่ีดึงดูดใจ 2.52 0.61 

 

1.2 วิเคราะหแนวคิดในการออกแบบ 

  1.2.1 หลักการออกแบบลวดลาย 

  1.2.2 เทคนิคตางๆ ท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 20 ผลงานเทคนิคสีน้ํา ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 21 ตัวอยางผลิตภัณฑแบบจําลอง ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 22 ตัวอยางผลิตภัณฑแบบจําลอง ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 

  

ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 1 ไดรับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 แสดงการปรับแกผลงานออกแบบ ในการเสนอความคืบหนาครั้งท่ี 1  

ขอเสนอในการปรับแกไขผลงานครั้งท่ี 1 วิธีการดําเนินการแกไข 

1. ควรมีลักษณะทางดานอุปนิสัยแสดงออกมาก

วานี้ 

2. สีท่ีเลือกใชยังไมตรงกับสีของแมวไทยบางสาย

พันธุ 

3. ลักษณะเดนทางกายภาพถายทอดมาไมชัดเจน 

1. ลงพ้ืนท่ีเปนครั้งท่ี 2 เปรียบเทียบสีของแมว

ไทยใหมีความใกลเคียงกับเทคนิคสีน้ําท่ีใชใหมาก

ท่ี สุ ด 

2. จดบันทึกลักษณะอุปนิสัยเดนของแตละสาย

พันธุและสัมภาษณเจาของศูนยอนุรักษแมวไทย

โบราณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพ่ือใหได

ขอมูลอัตลักษณแมวไทยมากยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 23 โทนสีของแมวไทยท่ีไดมาจากการลงพ้ืนท่ีและเก็บรวบรวมขอมูลอางอิงจากตําราแมว 

ไทยในสมุดขอยโบราณ 
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 แมวไทยแตละชนิด นอกจากจะแตกตางกันดวยลักษณะเดนอุปนิสัยแลว ทางกายภาพก็

เชนกัน ผูวิจัยจึงไดจําแนกความแตกตางของแมวแตละชนิด ท้ังนี้ไดอางอิงจากตําราแมวไทยในสมุด

ขอยโบราณเปรียบเทียบกับแมวไทยในปจจุบัน พบวามีลักษณะดีตามตําราท้ังหมด 4 สายพันธุ มีเพียง

แมวขาวมณีเทานั้นท่ีไมไดมีการบันทึกไวในสมุดขอยโบราณ เนื่องจากเปนสายพันธุท่ีเพาะพันธุไดใน

ภายหลัง  

กํานันปรีชา พุคคะบุตร เจาของและผูกอตั้งศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณ อ.อัมพวา จ.

สมุทรสาครใหขอมูลเพ่ิมเติมวาแมวขาวมณีนั้นเกิดจากพันธุกรรมดอยของเสนขน ท่ีไมมีสีอ่ืนๆ เจือปน

เลย จึงนิยมเรียกกันวาเปนแมวขาวปลอดและมีดวงตาอันเปนเอกลักษณโดดเดน สีไมเหมือนกันท้ัง

สองขาง มีเสนขนนุมสั้นกวาแมวสายพันธุอ่ืนๆ 

ในการสงความคืบหนาครั้งท่ี 2 ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลงานออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 คือ

การออกแบบนิเทศศิลปท่ีจะตองมีการสรางแบรนด (Branding) และบรรจุภัณฑ (Packaging) 

ตลอดจนผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาและอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพร ใหขอมูล

เก่ียวกับแมวไทย  
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ภาพท่ี 24 การออกแบบตราสัญลักษณ ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 2 รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 25 ตัวอยางผลิตภัณฑแบบจําลอง ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 2 รูปแบบท่ี 1 
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ไดรับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบในการสงความคืบหนาครั้งท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 13 แสดงปรับแกผลงานออกแบบในการเสนอความคืบหนาครั้งท่ี 2  

ขอเสนอในการปรับแกไขผลงานครั้งท่ี 2 วิธีการดําเนินการแกไข 

1. เสนท่ีใชในการออกแบบตราสัญลักษณมีความ

แหลมคม ไมเขากันกับลายเสนสีน้ํา  

2. เสนอใหมีการปรับเปลี่ยนชื่อของแบรนดใหมี

ความนาสนใจ สื่อถึงความเปนแมวไทยมากกวานี้  

1. ปรับแกตราสัญลักษณรูปแบบใหม โดยใช

หลักการคลายๆ กันกับเทคนิคสีน้ํา เพ่ือใหการ 

ออกแบบไปในทิศทางเดียวกัน 

2. สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับชื่อของแบรนดท่ี

สามารถนํามาใชไดและมีความหมายเก่ียวกับแมว 

เพ่ือสรางความจดจําแกกลุมเปาหมาย 

 

 

 
ภาพท่ี 26 ผลงานเทคนิคสีน้ํา  ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 2 รูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 27 ตัวอยางผลิตภัณฑแบบจําลอง ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 2 รูปแบบท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 28 ตัวอยางผลิตภัณฑแบบจําลอง ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 29 ตัวอยางผลิตภัณฑแบบจําลอง ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 2 รูปแบบท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 30 แบบรางตราสัญลักษณ ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 2 รูปแบบท่ี 2 
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ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 2 ไดรับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 14 แสดงการปรับแกผลงานออกแบบในการเสนอความคืบหนาครั้งท่ี 3 

ขอเสนอในการปรับแกไขผลงานครั้งท่ี 3 วิธีการดําเนินการแกไข 

1. ผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาควรมีรูปทรงท่ี

หลากหลายหรือเปนรูปทรงอิสระสอดคลองกับ

ลวดลายท่ีนํามาใช 

2. ลักษณะเดนทางกายภาพมีความชัดเจนมาก

ข้ึน ใหเพ่ิมเติมในสวนของอิริยาบถตางๆ ท่ีแสดง

อุปนิสัยของแมวไทย 

3. ปรับแกไขตราสัญลักษณใหมีลูกเลนของแมว

มากข้ึน 

1. จัดหมวดหมูของผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา

และสรางตนแบบ 3 มิติ เพ่ือดูความเหมาะสม

ของผลิตภัณฑแตละชนิด  

2. ศึกษาทาทางตางๆ ของแมวเพ่ิมเติม ดวยการ

รางแบบ 2 มิติจากการลงพ้ืนท่ีและสังเกตการณ

แมวไทยอยางใกลชิด เพ่ือคนหาอัตลักษณท่ี

ชัดเจน 

3. ออกแบบสัญลักษณใหม 

 

 
ภาพท่ี 31 แกะสลักตราประทับจากยางลบ เพ่ือนํามาใชทดลองเทคนิคอ่ืนๆ ทางกระบวนการผลิต

เครื่องเคลือบดินเผา รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 32 แกะสลักตราประทับจากยางลบ เพ่ือนํามาใชทดลองเทคนิคอ่ืนๆ ทางกระบวนการผลิต

เครื่องเคลือบดินเผา รูปแบบท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 33 ทดลองนําไปกดเปนภาพนูนต่ําบนเนื้อดินเซรามิค เพ่ือคนหาเทคนิคตกแตงอ่ืนๆ ท่ีมีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
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ภาพท่ี 34 ตราสัญลักษณท่ีไดรับการปรับแกไข ในการสอบความคืบหนาในครั้งท่ี 3 รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 35 ตัวอยางผลิตภัณฑแบบจําลอง ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 3 รูปแบบท่ี 1 

 
ภาพท่ี 36 ตัวอยางผลิตภัณฑแบบจําลอง ในการสอบความคืบหนาครั้งท่ี 3 รูปแบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 37 รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีจะนํามาใชกับผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 
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ไดรับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบในการสงความคืบหนาครั้งท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 แสดงการปรับแกผลงานออกแบบในการเสนอความคืบหนาครั้งท่ี 4 

ขอเสนอในการปรับแกไขผลงานครั้งท่ี 4 วิธีการดําเนินการแกไข 

1. ควรจัดหมวดหมูของผลิตภัณฑใหมีความ

ชัดเจน สอดคลองแกกลุมเปาหมาย  

2. ปรับแกไขบรรจุภัณฑใหมีความคงทน 

เหมาะสมกับผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา  

3. การแกะสลักตราประทับควรเลือกใชวัสดุอ่ืนๆ 

ท่ีใหแรงกดมากกวายางลบ อาจสรางเปนเสนหรือ

พ้ืนผิวท่ีใหอารมณ ความรูสึกของแมว 

1. กําหนดหมวดหมูใหเปนผลิตภัณฑท่ีสอดแทรก

อยูในชีวิตประจําวัน เพ่ิมความรับรูเก่ียวกับแมว

ไทย 

2. หาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบรรจุภัณฑสําหรับ

เครื่องเคลือบดินเผาท่ีรองรับตอการขนสง 

สามารถมอบใหในโอกาสตางๆ และอํานวยความ

สะดวกในการใชงาน 

3. ทดลองแกะสลักวัสดุอ่ืนๆ เชน ไม ดิน ปูน 

 

 
ภาพท่ี 38 ข้ันตอนการทําเทคนิครูปลอกเซรามิค รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 39 ข้ันตอนการทําเทคนิครูปลอกเซรามิค รูปแบบท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 40 ข้ันตอนการทําเทคนิครูปลอกเซรามิค รูปแบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 41 ข้ันตอนการทําเทคนิครูปลอกเซรามิค รูปแบบท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 42 ข้ันตอนการทําเทคนิครูปลอกเซรามิค รูปแบบท่ี 5 
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ภาพท่ี 43 ข้ันตอนการทําเทคนิครูปลอกเซรามิค รูปแบบท่ี 6 

 

 
ภาพท่ี 44 ข้ันตอนการทําเทคนิครูปลอกลายเซรามิค รูปแบบท่ี 7 
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ภาพท่ี 45 ข้ันตอนการทําเทคนิครูปลอกเซรามิค รูปแบบท่ี 8 

 

 
ภาพท่ี 46 ผลงานสําเร็จในวันสอบจบวิทยานิพนธ รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 47 ผลงานสําเร็จในวันสอบจบวิทยานิพนธ รูปแบบท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 48 ผลงานสําเร็จท่ีนํามาเผยแพรผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ รูปแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 49 ผลงานสําเร็จท่ีนํามาเผยแพรผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ รูปแบบท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 50 ผลงานสําเร็จท่ีนํามาเผยแพรผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ รูปแบบท่ี 3 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาและออกแบบสื่ออัตลักษณแมวไทย เพ่ือการเผยแพร สรุปผลและมี

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้  

 1. สรุปผลงานวิจัย 

2. ขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 วิเคราะหขอมูลภาคเอกสารและภาคสนามเพ่ือนําไปสูการสรางเครื่องมือวิจัย

ออก แบบแบบประเมินปลายปด คนหาอัตลักษณของแมวไทยและผลิตภัณฑท่ีมีความเหมาะสมกับ

กลุม เปาหมาย 

สรุปผลจากแบบสอบถามการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเผยแพรขอมูลเก่ียวกับแมวไทยและทําให 

ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของแมวไทย โดยกลุมตัวอยาง 50 คน สรุปไดดังนี้ 

1.1.1 จากแบบสอบถามในสวนท่ี 1 ท่ีเปนขอมูลสวนตัวของกลุมเปาหมาย  

ท้ังหมด 50 คน เปนเพศชาย 19 คนและเพศหญิง 31 คน ในชวงอายุ 25-34 ปและ 15-24 ป  

วุฒิการศึกษาอยูระหวางระดับมัธยมปลายและปริญญาตรี เปนตัวแทนของคนรุนใหม ท่ีพรอมเปดรับ 

องคความรูตางๆ มีความสนใจท่ีจะไดเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตัวเองและใหคุณคากับงานศิลปะประเภท

งานฝมือ (Handicraft) ซ่ึงในปจจุบันมีอาชีพอิสระเกิดข้ึนมากมายและมีสื่อออนไลนรองรับจนสามารถ

ตอยอดกลายเปนอาชีพหลักเพ่ือหาเลี้ยงชีพได  

1.1.2 จากแบบสอบถามในสวนท่ี 2 สํารวจความรับรูเก่ียวกับแมวไทย  

แมววิเชียรมาศจัดวาเปนแมวท่ีผูคนท่ัวไปรูจักมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดได ดังนี้ 

แมววิเชียรมาศ แมวขาวมณี แมวสีสวาด แมวศุภลักษณและแมวโกนจา
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เนื่องจากแมวโกนจาหรือแมวรองมด ซ่ึงมีสีดําสนิทตลอดลําตัว เปนแมวไทยสายพันธุดั้งเดิมท่ี

เคยสูญพันธุและสูญหายไปแลวในชวงระยะยาวนาน จึงทําใหคนรุนใหมไมทราบขอมูลเก่ียวกับแมว

ไทยสายพันธุนี้มากอน กํานันปรีชา พุคคะบุตร เจาของและผูกอตั้งศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณ จึงได

รวบรวมขอมูลและใชเวลายาวนานหลาย 10 ปเพ่ือจะเพาะพันธุแมวโกนจาสายพันธุแทใหสําเร็จ ใน

ปจจุบันศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณมีแมวโกนจามากกวา 30 ตัวและไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกสําคัญ

ของชาติ  

นอกจากนี้อัตลักษณและจุดเดนของแมวไทยท่ีเดนชัดมากท่ีสุดคือสีของเสนขน เพราะแมว

ท่ัวไปท่ีไมใชแมวไทยสายพันธุแท จะไมมีอัตลักษณท่ีชัดเจน อาจจะมีสีเขมหรือสีปลอดท้ังตัว แตมีเสน

ขนหรือลักษณะดอยอ่ืนๆ แทรกอยู เกิดจากการผสมกันระหวางสายพันธุมากเกินไป บางครั้งผสมกับ

แมวสายพันธุตางประเทศ จึงทําใหลักษณะทางกายภาพของแมวบานมีความผิดเพ้ียน แตดวยความท่ี

แมวอยูคูกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ทําใหความชื่นชอบและทัศนคติในดานดีท่ีมีตอสัตวเลี้ยง

คลายเหงาชนิดนี้ไมเคยจางหายไป การเผยแพรและใหขอมูลแมวไทยอยางรอบดานหรือสอดแทรก

แงมุมผานผลิตภัณฑท่ีบูรณาการศาสตรระหวางการออกแบบนิเทศศิลปและเครื่องเคลือบดินเผา จะ

เปนสวนหนึ่งท่ีใหขอมูลและทําใหตระหนักเห็นความสําคัญของปญหา กระตุนความรูสึกใหอยากเปน

สวนหนึ่งในการอนุรักษแมวไทยและอาจตอยอดเพ่ืออนุรักษสัตวเลี้ยงชนิดอ่ืนๆ อีกท้ังยังเปนแรง

สนับสนุนใหศูนยอนุรักษแมวไทยโบราณไดดํารงอยูตอไป  

1.1.3 จากแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องดินเผาใน 

ปจจุบันกรรมวิธีผลิตเครื่องเคลือบดินเผาหรือการเทคนิคตกแตงบางรูปแบบ ไดถูกจัดเขามาอยูใน

หมวดของงานฝมือ จึงทําใหเครื่องเคลือบดินเผากลายเปนผลิตภัณฑท่ีเขาถึงไดจากบุคคลท่ัวไป ไดรับ

ความนิยมดวยความท่ีสามารถใชงานไดจริง มีคุณสมบัติท่ีทนทานและสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคม

เมือง เม่ือเพ่ิมเนื้อหาหรือลวดลายท่ีเก่ียวกับแมวเขาไป ทําใหเกิดความนาสนใจยิ่งข้ึน 

 

2. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

   2.1 ควรมีการนําเสนอรูปแบบทาทาง อุปนิสัยของแมวไทยใหมีความหลากหลาย 

เพ่ือสะทอนอัตลักษณของแมวไทยใหเดนชัดมากยิ่งข้ึน 

2.2 ผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา ลวดลายสีน้ําท่ีใชเทคนิครูปลอกเซรามิค ควรมี

ความ 

สอดคลองกับรูปทรงของผลิตภัณฑและเพ่ิมลูกเลนระหวางลวดลายกับผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดความ

แปลกใหม รวมไปถึงการจัดวางตําแหนงของลวดลายท่ีอยูบนผลิตภัณฑ  
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ภาพท่ี 51 ผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาท่ีไดมีการปรับแกไข รูปแบบท่ี 1 

 

 2.3 ควรเพ่ิมเนื้อหาในสวนของขอมูลของแมวไทย ธรรมชาติและอุปนิสัยของแมวใหปรากฏ

ในผลงานการออกแบบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในสวนของการออกแบบนิเทศศิลปนั้น จะตองเนนการสื่อสารและ

เผยแพรขอมูลใหเกิดความเขาใจเปนหลัก 
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ภาพท่ี 52 ผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาท่ีไดมีการปรับแกไข รูปแบบท่ี 2 

 

  2.4 การเลือกวัสดุท่ีใชในการผลิตของท่ีเปนระลึกขนาดเล็ก ไมไดเลือกการผลิตทาง

เครื่องเคลือบดินเผา เนื่องจากไมเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน เชน เข็มกลัดติดเสื้อ แมเหล็กติด

ตูเย็น เพราะเสี่ยงตอการแตกหักและอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชได  
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ตัวอยางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามผูใชกลุมเปาหมายกอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบของผลงาน 

 

แบบสอบถามผูใชกอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบของผลงาน 

แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการออกแบบสื่ออัตลักษณแมวไทยเพ่ือการเผยแพร ระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดทําโดย นางสาวพงษพิสุทธิ์ ศรีสด 

 

สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  [    ] ชาย [    ] หญิง 

 

2. อายุ 

 [    ] ต่ํากวา 15 ป [    ] 15-24 ป [    ] 25-34 ป 

 [    ] 35-44 ป [    ] 45-64 ป [    ] 64 ปข้ึนไป 

 

3. อาชีพ 

 [    ] นักเรียน นักศึกษา [    ] รับราชการ รัฐวิสาหกิจ [    ] พนักงานบริษัทเอกชน 

 [    ] ธุรกิจสวนตัว [    ] รับจาง [    ] อาชีพอิสระ 

 

4. ระดับการศึกษา 

 [    ] ต่ํากวาประถมศึกษา  [    ] ประถมศึกษา  

 [    ] มัธยมตน  [    ] มัธยมปลายหรือเทียบเทา  

 [    ] ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  [    ] ปริญญาโท  

 [    ] สูงกวาปริญญาโท 

 

5. รายไดเฉลี่ย 

 [    ] นอยกวา 5,000 บาท/เดือน [    ] 5,001-15,000 บาท/เดือน 

 [    ] 15,001-25,000 บาท/เดือน [    ] 25,001-45,000 บาท/เดือน 

 [    ] มากกวา 45,000 บาท/เดือน 
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6. ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

 [    ] บานเดี่ยว [    ] ทาวเฮาส/ทาวนโฮม  [    ] ตึกแถว/อาคารพานิช 

 [    ] อพารทเมนท [    ] คอนโดมิเนียม  [    ] หอพัก 

 

สวนท่ี 2 สํารวจความรับรูเก่ียวกับแมวไทย 

สายพันธุแมวไทยท่ีเปนท่ีรูจัก มากท่ีสุด > นอยท่ีสุด 

3 2 1 

แมวสีสวาด    

แมววิเชียรมาศ    

แมวศุภลักษณ    

แมวโกนจา    

แมวขาวมณี    

 

การรับรูเอกลักษณของแมวไทยแตละชนิด มากท่ีสุด > นอยท่ีสุด 

3 2 1 

สีขน    

ดวงตา    

รูปราง    

อุปนิสัย    

 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ (เครื่องเคลือบดินเผา) 

สํารวจความนิยมของผลิตภัณฑประเภทตางๆ 

 

มากท่ีสุด > นอยท่ีสุด 

3 2 1 

เครื่องใชบนโตะอาหาร    

ของใชในชีวิตประจําวัน    

ของท่ีระลึกขนาดเล็ก    

เครื่องใชบนโตะอาหาร    

ของใชในชีวิตประจําวัน    
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วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือ 

 

มากท่ีสุด > นอยท่ีสุด 

3 2 1 

เพ่ือเปนของใชสวนตัว    

เพ่ือเปนของท่ีระลึก ของฝาก    

เพ่ือเปนของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ    

เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษแมวไทย    

เพ่ือเปนของใชสวนตัว    

 

รูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา มากท่ีสุด > นอยท่ีสุด 

3 2 1 

เรียบงาย    

มีลูกเลนหลากหลาย    

รูปทรงอิสระ    

สีสันท่ีดึงดูดใจ    

เรียบงาย    
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล นางสาวพงษพิสุทธิ์ ศรีสด 

วันเดือนปเกิด 19 มิถุนายน พ.ศ. 2530 
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