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บทที่ 1
บทนา

อัตลักษณ์ คือคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุ คคลสังคม
ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา การนาอัตลักษณ์มาใช้ใน
ปัจจุบันเพื่อการแข่งขันกันทางการตลาดเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคให้เห็นถึงความแตกต่างกันทางตัวสินค้า
เป็นการเพิ่มจุดสนใจ สร้างความแตกต่าง และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าพบว่าอัตลักษณ์เป็นองค์
ความรู้หนึ่งที่ถูกนาไปใช้ในหลายอริยบท เช่น อัตลักษณ์ประเทศ อัตลักษณ์สินค้า อัตลักษณ์ชุมชน
เป็นต้น หากสร้างสรรค์ อัตลักษณ์สินค้าได้อย่างชัดเจนก็จะสามารถเพิ่มการจดจา ดึงดูดใจ และเพิ่ม
มูลค่าให้กันสินค้าได้
หัตถกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตสินค้าด้วยมือ สืบทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
ในตอนแรกผลิตขึ้นมาเพื่อความจาเป็นทางประโยชน์ใช้สอย แต่ในปัจจุบันผลิตมาเพื่อจาหน่ายเป็ น
สินค้าประจาชุมชน ท้องถิ่นหรือประจาจังหวัด เช่น กลุ่มสินค้า OTOP ที่นาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญา
จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้เกิดปัญหาหลายๆ ด้าน
ตามมา และหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็คือ ปัญหาขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ.2557จังหวัดขยะตกค้างมาก
ที่สุดของประเทศที่เคยสารวจไว้ เพียงขยะเก่าสะสมในพื้นที่วิกฤติ 6 จังหวัดที่ต้องกาจัดอย่างเร่งด่วน
ให้ได้ 11.05 ล้านตันภายใน 1 ปี ประกอบด้วย 1. สมุทรปราการ 2. ปทุมธานี 3. นครปฐม
4. สระบุรี 5. พระนครศรีอยุธยา 6. ลพบุรี ทาให้ในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์สินค้าจากเศษผ้า ที่เป็น
ของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมนามาออกแบบเป็นสินค้าใช้ในชีวิตประจาวันเช่น พรมเช็ดเท้า
จังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นฐานมาเมื่อ 300 กว่าปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช
แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมือ งเมาะตะมะ
อพยพหนีภัยจากศึกพม่า ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก และในครั้งที่ 2 เมื่อสมัยของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้หนีพม่าเข้ามาอีกครั้ง และครั้งสุด ท้ายเป็นครั้งใหญ่ที่สุดใน
สมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก จากชุมชนเล็กกลายเป็น “เมืองสามโคก” ใน
กาลต่อมา จังหวัดปทุมธานีมีจุดเด่นทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ยาวนานงานวิจัยหัวข้อ “การ
1

2
ออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษผ้า ” เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้
จากอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีเข้ามาสัมผัสกับสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
มากขึ้น
ความมุ่งหมาย และ
วิจัย
เพื่อออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษผ้าที่สามารถ
สื่อสารถึงอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีและสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าจังหวัดปทุมธานี

การออกแบบสินค้าจากข้อมูลอัตลักษณ์จังหวัดและการสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าจา
หัตถกรรมเศษผ้า สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้

การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้า ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ขอบเขตการศึกษา
1.1 การศึกษามุ่งศึกษาองค์ความรู้เฉพาะอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
1.2 การศึกษามุ่งศึกษาหัตถกรรมจากเศษผ้าของกลุ่มแม่บ้านอาชีพบางพูน
จังหวัดปทุมธานี
1.3 การศึกษามุ่งศึกษาการออกแบบลวดลายตามหลักการออกแบบลวดลาย
1.4 การศึกษามุ่งศึกษาการออกแบบตราสัญลักษณ์ตามแนวคิดลักษณะ
สัญลักษณ์ที่ดี
1.5 การศึกษามุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบสินค้านาไปสู่การออกแบบสร้างสรรค์สินค้า
ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ากลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านพูน จังหวัดปทุมธานี
1.6 วัสดุที่ใช้เป็นเศษผ้ายืดที่ กลุ่มแม่อาชีพแม่บ้านบางพูน นามาสร้างสรรค์พรมเช็ด
เท้าซึ่งเป็นสินค้าที่จาหน่ายในปัจจุบัน
2. ขอบเขตการออกแบบ
2.1 ออกแบบลวดลายจากข้อมูลอัตลักษณ์จังหวั ดปทุมธานีโดยใช้หลักกการออกแบบ
ลวดลาย
2.2 ออกแบบตราสั ญลั กษณ์ จากข้อมูล อัตลั กษณ์จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แนวคิด
แนวคิดคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี ของคุณทองเจืด เขียดทอง ปรับ พัฒนาจากของ คูวายามะ

3
2.3 ออกแบบสินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้าโดยใช้แนวคิดการพัฒนาสินค้า Replacement
Product of Modify Product
2.4 ออกแบบสิ่งสื่อพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. โบร์ชัวร์
2. โปสเตอร์
3. เสื้อและหมวก
4. หน้าเว็บเพจ
5. นามบัตรและตราปั้มตราสัญลักษณ์

1. รวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลภาคเอกสาร)
1. ข้อมูลการออกแบบอัตลักษณ์
2. ข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
3. ข้อมูลการออกแบบลวดลาย
4. ข้อมูลการออกแบบสัญลักษณ์
5. ข้อมูลการพัฒนารูปแบบสินค้า
6. ข้อมูลสุนทรียศาสตร์
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อมูลภาคสนาม)
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพแม่บ้านสตรีบ้านบางพูน จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการออกแบบสินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้า
2. วิเคราะห์ มูล
2.1 ภาคปฐมภูมิ (ภาคเอกสาร) จาแนกประเภทอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีจัดทาแบบ
ประเมินปลายปิด นาไปสู่การค้นหาอัตลักษณ์ที่เด่นชั ดที่สุด จาแนกประเภทในการพัฒนารูปแบบ
สินค้า
2.2 ภาคทุติยภูมิ (ภาคสนาม) สัมภาษณ์กลุ่มอาชีพแม่บ้านบางพูน จากสินค้าพรมเช็ด
เท้านาไปสู่การออกแบบพัฒนาสินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้า
3. นาผลงานการออกแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการเก็บข้อมูลรวมถึงนาข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุง และแก้ไขงานออกแบบ
4. ปรับปรุงงานออกแบบให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
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5. สร้างเครื่องมือวัดประสิทธิผลงานออกแบบ และทาการวิเคราะห์ งานออกแบบและ
อภิปรายผลการศึกษา
6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวคิดสาหรับผู้ที่สนใจในการนาข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดนาไปสู่งานออกแบบ
ลวดลายที่สื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดนั้นๆ
2. แนวความคิดการสร้างสรรค์สินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้าและพัฒนารูปแบบสินค้าให้กับ
กลุ่มอาชีพแม่บ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี
3. การออกแบบสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุและสินค้าของกลุ่มอาชีพแม่บ้านบางพูนได้
ข้อจากัดในการศึกษา
เศษผ้าที่ใช้ในการออกแบบเป็นเศษผ้ายืดเท่านั้น ที่มีขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร
คาจากัดความที่ใช้ในการศึกษา
1. อั ต ลั ก ษณ์ หมายถึ ง

“

“

”

ๆ

”
หากอัตลักษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มมีลักษณะเป็นพลวัตแล้ว อะไรคือปัจจัยที่ทาให้เกิด
พลวั ต นั้ น เป็ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและระหว่ า งกลุ่ ม โครงสร้ า งทางชนชั้ น ทางสั ง คมแล ะ
อุดมการณ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมต้องอาศัย “การสื่อสาร” ผ่านภาษาระบบสัญลักษณ์ช่องทางการสื่อสาร
เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อจัดรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมให้เป็นไปตามโครงสร้าง
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2. สินค้า สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ( Product ) หมายถึง การนาผลิตผล ( Produce ) หรือ
วัตถุดิบ ( Raw Material ) ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อ ปลา แร่ธาตุ ฯลฯ มาผ่านกรรมวิธี
ในการผลิต อาจจะใช้เครื่องจักร ออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
3. หัตถกรรม หมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ หรือกระบวนการผลิตสิ่งของด้วยมือ
ที่ใช้แรงงานฝีมือเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ มนุษย์ได้คิด
ประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ขึ้นมาเพื่อสนองความจาเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดย
อาศัยแรงงานจากมือของตน ดัดแปลงวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติใกล้ตัว เพื่อให้มีรูปร่างประโยชน์ใช้
สอยได้เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานหัตถกรรม เมื่อมีการผลิตซ้าๆ กันมากจนเกิดความ
ชานาญ และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง มีการใช้เทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นตามความก้าวหน้า
ของยุคสมัยนั้นๆ มาพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลาดจนการปรุงแต่ ง
ความงามของศิลปะในงานหัตถกรรมเพื่อสนองความต้องการทางจิต ใจ และคตินิยมความเชื่อ รวมทั้ง
ประโยชน์ใช้สอยให้สอดคล้องกัน งานหัตถกรรมจึงกลายเป็นศูนย์รวมของสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ ที่
มีคุณค่าทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ สืบทอด
เป็นมรดกของคนในชาติไทย
4. เศษผ้า หมายถึง ผ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิตสินค้า ที่ได้จากโรงงานอุตสหกรรม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษ
ผ้า” ได้นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้ คือ
1. ข้อมูลการออกแบบอัตลักษณ์
2. ข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
3. ข้อมูลการออกแบบลวดลาย
4. ข้อมูลการออกแบบสัญลักษณ์
5. ข้อมูลการพัฒนารูปแบบสินค้า
6. ข้อมูลสุนทรียศาสตร์
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อมูลการออกแบบอัตลักษณ์
ความหมายของอัตลักษณ์ ตามความหมายของคณะกรรมการบั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ข อง
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติ คําว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด -ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคําว่า อัต (อัด -ตะ)
ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว คําว่า อัตลักษณ์ ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งทําให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือ จําได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็
จําได้ทันที สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวัตน์ทําให้อัตลักษณ์ของ
สังคมไทยเปลี่ยนไป
หากดูจากอีกแหล่งที่มาจะมีความหมายที่คล้ายๆ กันคื อ อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก)
ประกอบด้วยคําว่า อัต กับคําว่า ลักษณ์ อัต มาจากคําว่า อตฺต แปลว่า ตน ตัวเอง อัตลั กษณ์ จึง
แปลว่ า ลั ก ษณะของตนเอง ลั ก ษณะของตั ว เอง เป็ น ศั พ ท์ ที่ ค ณะกรรมการบั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ข อง
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติให้ตรงกับคํา ภาษาอังกฤษว่า character เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล
ซึ่งรวมสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติที่แสดงออกเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น แต่
ปัจจุบัน มีการนําคําว่าอัตลักษณ์ไปใช้แทนคําว่า ตน ตัว เช่น หนังสือเรื่องนี้ปรากฏอัตลักษณ์ของ
นักเขียนแจ่มแจ้งทีเดียว ครูควรช่วยนักเรียนให้พัฒนาอัตลักษณ์ของเขาได้อย่างเหมาะสม นั้นเอง
6
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คําว่า “เอกลักษณ์” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ว่า ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน เช่น ชุมชนนี้มีเอกลักษณ์อยู่ที่การทอผ้าจก หมายความว่าคนใน
ชุมชนนี้มีอาชีพทอผ้าจกเหมือนๆ กันหมด อย่างไรก็ดี คนไทยส่วนใหญ่นิย มใช้คําว่า “เอกลักษณ์” ใน
ความหมายว่ าลั กษณะอัน เป็ น เฉพาะ มีห นึ่ งเดีย วของสิ่ งๆ หนึ่งดัง ที่ผ มกล่ าวไปแล้ ว ข้างต้ น เช่ น
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ตําราหลายเล่มให้ความหมายคําว่า “อัตลักษณ์” ไว้ว่าคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัว
บ่ งชี้ของลั กษณะเฉพาะของบุ คคล องค์กร สั งคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคม อื่นๆ พูดง่ายๆ คือ
ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ
อัตลักษณ์ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ์” จึงเหมาะจะ
นํามาใช้หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า ส่วนคําว่า “เอกลักษณ์” มีคําว่า “เอก”
ซึ่งหมายถึง หนึ่งเดียว จึงน่าจะหมายความว่าลักษณะหนึ่งเดียว (ของหลายๆ สิ่ง) หรือลักษณะที่ของ
หลายๆ สิ่งมีร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายแรกตามพจนานุกรมนั่นเอง
อย่างไรก็ดี คนไทยโดยส่ว นใหญ่ยังนิยมใช้คําว่า “เอกลักษณ์” ในความหมายว่าลักษณะ
เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอย่างกว้างขวาง ส่วนคําว่า “อัตลักษณ์” นั้นมักจะใช้ในวงแคบๆ เช่นแวดวง
วิชาการเท่านั้น และบางครั้งก็ใช้แบบมีความหมายโดยนัย (แฝง) เช่น “เอกลักษณ์” เป็นสิ่งตายตัวไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วน “อัตลักษณ์” สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีหลายสิ่งตามความจริงที่ปรากฏ
ดูห ลาย ๆ ด้า น หลาย ๆ มิ ติ ของสิ่ ง นั้น แต่ ก ระนั้ นก็ ยัง ไม่มี ข้ อบั ญ ญัติ การใช้ ที่ ชัด เจนนัก ได้อ่ า น
ความเห็นและคําชี้แจงจาก สมศ. ต้นเรื่องของการใช้ 2 คํานี้ในการประเมินรอบ 3 ดังนี้
สมศ. ได้ประกาศเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม เพื่อให้สถานศึกษามีความ
เข้าใจความหมายและการเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมความ พร้อมด้านข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามดังนั้น จึงขอให้ความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด อัตลักษณ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินในสอง
รอบที่ผ่านมาที่ได้มี การตรวจสอบปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ว่ามีการกําหนด
ไว้หรือไม่เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติทุกสถานศึกษาจะต้องกําหนดไว้ตั้งแต่เมื่อก่อตั้งสถานศึกษา ส่วนการ
ประเมินภายนอกรอบสามจะประเมินผลว่าตัวผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะเป็นไป ตามสาระที่กําหนดไว้ใน
ปรั ช ญา ปณิธ าน วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจหรือไม่ยกตัว อย่างง่ายๆ ถ้า สถานศึกษากําหนดปรัช ญาไว้ว่ า
"ความรู้คู่คุณธรรม" นักเรียนหรือบัณฑิตที่จบมาต้องมีความรู้ เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ หรือสถานศึกษา
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ด้านการอาชีวศึกษากําหนดปรัชญาไว้ว่า "อดทน มุ่งมั่น สู้งาน" แล้วผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาแล้วมี
ลักษณะอดทนตั้งใจ มุ่งมั่น และสู้งาน ก็ถือว่าบรรลุอัตลักษณ์โดยจะนําผลมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การให้ คะแนนของแต่ล ะ ระดับ การศึกษาต่อไป ในการเก็บข้อมูล เรื่องอัตลั กษณ์นั้น สถานศึกษา
จะต้องกําหนดเกณฑ์ขึ้นมา เพื่อใช้ประเมินผลความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยอาจจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากประชาคมภายในสถานศึกษา หรือทําแบบสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร
ภายใน ต่อคุณลักษณะของผู้เรียนที่สะท้อนปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กําหนดหรือไม่ และให้
ระดั บ คะแนนตามระดั บ ผลกระทบที่ ดี ต่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และระดั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชนหรื อ
หน่ว ยงานภายนอก ผลที่ได้จากการดําเนินการจะส่ งผลดีให้ สถานศึกษาได้ทบทวน พิจารณาและ
ดําเนินการต่อไปอย่างมีเปูาหมายชัดเจน สําหรับระดับอุดมศึกษาสถาบันและคณะจะต้องกําหนดอัต
ลักษณ์เป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า "หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งอัตลักษณ์"
ส่วน เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
ให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง ของสถานศึกษาหรือความสําเร็จของสถาบัน ดังนั้น อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ จึงไม่เหมือนกัน แต่สําหรับระดับอุดมศึกษาเอกลักษณ์ กับอัตลักษณ์ของสถาบันกับคณะ จะ
เหมือนกันหรือต่างกัน หรือส่งผลถึงกันก็ได้ ยกตัวอย่าง เอกลักษณ์ของคณะต่างๆในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กันแต่เอกลักษณ์ในภาพรวมของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยจะต้องเหมือนกัน (สุรินทร์ ยิ่งนึก, 2555)
2. ข้อมูลอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นระแวงที่ 100 องศา ตะวันออก
ตั้งอยู่เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,520.856 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 950,535 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงกันนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางประอิน อําเภอบางไทร และอําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวัน ออก ติดต่อกับอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เขตดอนเมืองและเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดปทุมธานี
ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี, แผนที่จังหวัดปทุมธานี, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2559,
เข้าถึงได้จาก http://pathumtani.pwa.co.th/service_pwa.php
ปทุมธานียุคเก่า
จากการศึกษาหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปทุมธานียุคเก่า คือ
สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ พบว่าบริเวณที่เป็นตัวจังหวัดปทุมธานี แต่เดิมนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับชน
ชาติ ช าวมอญแทบทั้ ง สิ้ น และยอมรั บ ว่ า ชนชาวมอญหรื อ ไทยรามั ญ เหล่ า นี้ มี ส่ ว นสํ า คั ญ ในหน้ า
ประวัติศาสตร์ของปทุมธานีด้วย ทั้งด้านการตั้งถิ่นฐาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแม้แต่เรื่องศึก
สงคราม
การอพยพของชาวมอญจากพม่าเข้าสู่ประเทศสยามมีหลายครั้งด้วยกัน โดยทั่วไปคน
ไทยมักจะเรียกชาวมอญที่อพยพเข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีว่า มอญเก่า และเรียกชาวมอญที่อพยพมากับ
สมิงสอดเบาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยว่า มอญใหม่ อย่างไรก็ดีเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของปทุมธานีกับชาวมอญมากยิ่งขึ้น จึงขอกล่าวเรียงลําดับ
อายุสมัยดังนี้
1. สมัยอยุธยา
มีการอพยพชาวมอญเข้ามาตั้งบ้านเรือนในปทุมธานี รัชสมัยสมเด็ จพระมหา
ธรรมราชา ปรากฏเรื่องราวของชาวมอญที่ติดตามสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งคราวนั้นพระองค์ทรงหนีราช
ภัยจากพม่า มีพวกมอญเข้าในกองทัพด้วยเป็นจํานวนมาก ชาวมอญที่มีชื่อเสียงได้แก่ พระยาเกียรติ
พระยาราม และพระมหาเถรคัน ฉ่ อง ต่อมาภายหลั ง ได้โ ปรดฯให้ ตั้ งบ้า นเรื อนที่บ ริเวณบ้ า นใหม่
มะขามหย่ อง บางลี่ ปากน้ํ าประสบ บ้านบางเพลิ ง บ้านไร่ ปุาฝู าย บ้านขมิ้น และบ้านหัว แหลม
โดยเฉพาะบ้านขมิ้นถือว่าเป็นชุมชนมอญที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่พํานักของพระยาเกียรติ พระนาราม
ที่ มี ส่ ว นสํ า คั ญ ในราชการสงครามของสมเด็ จ พระนเรศวรกั บ พม่ า หลายครั้ ง ต่ อ มาเมื่ อ สมเ ด็ จ
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พระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชย์ ปรากฏว่าพระเจ้าหงสาวดีทรงโกรธแค้นที่ชาวมอญเอาใจช่วยฝุายไทย
ทําให้พม่าต้องสูญเสียพระมาหาอุปราชาและแพ้สงครามหลายหน พระองค์ทรงสั่งประหารชีวิตชาว
มอญที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก พวกมอญจึงกระด้างกระเดื่องจนก่อกบฏขึ้นในปี พ.ศ. 2136 พระเจ้า
หงสาวดีได้ส่งกองทัพของพระองค์ไปปราบปรามมอญ ทําให้มอญเกิดการอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารสมเด็จพระนเรศวรจํานวนหลายพันคน เมื่อสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพขึ้นไปตีหงสาวดี
เมื่อ พ.ศ. 2138 หลังจากล้อมหงสาวดีอยู่เป็นเวลานานกว่า 3 เดือน พระองค์จึงยกทัพกลับพร้อม
กวาดต้อนครอบครัวมอญกลับมากรุงศรีอยุธยาด้วย แต่ไม่ปรากฏว่าทรงพระกรุณาให้ชาวมอญเหล่านี้
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใด สันนิษฐานว่าคงตั้งบ้านเรือนอยู่แถบชานพระนครและส่วนหนึ่งคงอยู่ร่วมกับชาว
มอญ ที่อพยพมาครั้งแรกแล้วนั่นเอง
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อมอญร่วมมือก่อการกบฏต่อพระเจ้าสุท
โธธรรมกษัตริย์พม่าในปี พ.ศ. 2135 นั้นปรากฏว่าพวกมอญที่เป็นกบฏถูกปราบปรามลงเป็นจํานวน
มาก ส่วนหนึ่งที่หนีรอดมาได้เดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จน
พม่าต้องส่งทูตมาเจรจาขอคืนครอบครัวมอญแต่พระเจ้าปราสาททองทางปฏิเสธ
ในรัชการสมเด็จพระนารายณ์ เมื่อพม่ารบกับจีนใน พ.ศ. 2203 พวกมอญที่ถูก
เกณฑ์เข้าร่วมสงคราม ได้พากันหลบหนีจากกองทัพ พาครอบครัวจากเมืองเมาะตะมะ เข้ามาอยู่ที่กรุง
ศรีอยุธยาประมาร 10,000 คน สมเด็จพระนารายณ์ จึงโปรดฯ ให้ครอบครัวมอญที่อพยพเข้ามาใน
ครั้งนั้น ตั้งบ้านเรือนอยุ่ที่บ้านสามโคกปลายเขตแดนกรุงศรีอยุธยาต่อกับเขตเมืองนนทบุรี และบริเวณ
วัดตองปุ ชานพระนครศรีอยุธยา
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้เกิดสงครามระหว่างมอญกับพม่าอีกทํา
ให้ชาวมอญอพยพเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการอพยพโยกย้ าย
แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านโพธิ์สามต้น ใน
ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ปรากฏหลักฐานทั้งจาก คําให้การชาวกรุงเก่า และคําให้การขุนหลวงหาวัด
วามีชุมชนชาวมอญหลายแห่งกระจายตัวอยู่ในบริเวณกําแพงพระนครกับชานพระนคร รายรอบกรุ ง
ศรีอยุธยา ชาวมอญเหล่านี้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย
2. สมัยกรุงธนบุรี
ได้มีการอพยพครั้งใหญ่ของชาวมอญ โดยมีพระยาเจ่งหัวหน้ากบฏมอญในพม่า
เป็นหัวหน้ากลุ่มชาวมอญ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวชาว
มอญทั้งหมดไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ป ากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และสามโคก ชาวมอญที่อพยพโยย้าย
เข้ามาสในสมัยนั้นมีจํานวนถึง 30,000 คนเศษ
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3. สมัยรัตนโกสินทร์
มีการอพยพของชาวมอญครั้งสําคัญในรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ดังที่พงศาวดารกล่าวถึงคือชาวมอญในประเทศพม่าถูกกดขี่ทารุณมาก จึงอพยพโยกย้ายเข้ามายัง
ชายแดนไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรม
พระราชวังบวนสถานมงคลเสด็จไปรับครอบครัวชาวมอญเหล่านี้ที่เมืองกาญจนบุรี และเจ้าฟูาอภัย
ภูธร สมุหนายกไปรับครอบครัวมอญที่เมืองตาก แล้วนําครอบครัวชาวมอญทั้งหมดมาตั้งบ้านเรือนที่
แขวงเมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี และนครเขื่อนขันธ์ โดยตั้งให้สมิงสอดเบาเป็นพระยารัตนจักรคอย
ควบคุมดูแลชาวมอญเหล่านี้
การที่ชาวมอญเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยเรื่อยมา เป็น
ลําดับก่อให้เกิดคําถามว่า สถานภาพของชาวมอญที่อพยพโยกย้ายเข้ามาตั้งบ้านเรือ นในไทยนั้นเป็น
อย่ างไร ซึงจากการศึกษาพบว่าชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนในเขตปทุมธานีนี้ นาจะสื บ
เนื่องมาจากนโยบายทางการเมืองมากกว่าสาเหตุอื่น เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์เอื้อต่อการสอดส่อง
ดูแลทุกข์สุขของประชาชน และความเคลื่อนไหวของชาวมอญที่อพยพเข้ามาเป็นกลุ่มๆได้
ในระยะแรกๆนั้น ชาวมอญส่วนมากจะได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งบ้านเรือน
สองฟากฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สามโคก จนต่อมาเมื่อจํานวนประชาชนชาว
มอญเพิ่มขึ้นจึงได้โยกย้ายไปตั้งบ้านเรือนในพื้นที่รอบนอกออกไป ส่งผลให้มีการจับจองพื้นที่ดินในการ
เพาะปลูกซึ่งฝุายไทยเองก็มิได้กีดกันแต่อย่างใด จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาพบว่า
ผู้นําชาวมอญต่างได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากทางการไทยหลายคน เช่น สมิงวิลาสสงคราม สมิงพล
เพชรกับชายหญิงมีชื่อ 6 คน ได้ทําเรื่องขอจับจองที่นาตําบลลําคลองกระทุ่มแบน ปลายคลองวัดที่ 3
แขวงเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า สิงรามสิทธิกับพวก จับจองที่นาในตําบลลาดปลาดุก
แขวงเมืองปทุมธานี พระยานครอินทร ขอจับจองที่ดินในตําบลเชียงรากน้อย แขวงเมืองปทุมธานี
พระยามหาโยธา ขอจับจองที่ดินปลายคลอง บ้านพร้าว มะแดง จองที่นาตําบลคลองตาง ขางเมือง
ปทุมธานี พระยามหาโยธากับพวก ขอจับจองที่ดินตําบลคลองบางหลวงเชียงรากใหญ่ เป็นต้น
การปกครองดูแลทุกข์สุขของชาวมอญเหล่านี้ ทางการไทยได้ให้ความสําคัญและ
ความทัดเทียมกับการปกครองคนไทย ทําให้เกิดการผสมกลมกลืนกันทั้งในแง่ขนบธรรมเนียมประเพณี
การแต่งงานระหว่างชาวไทย-มอญ เพื่อให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความซื่อสัตย์
จงรักภักดีต่อไทย จนปัจจุบันเชื้อสายชาวมอญเหล่านั้นได้กลายเป็นชาวไทยอย่างสมบูรณ์ อยางไรก็ดี
เราสามารถจําแนกหน้าที่และบทบาทของชาวมอญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ดังนี้
เรื่ องของสิ ทธิ ห น้ าที่ ชาวมอญทุก คนมีสิ ทธิ ห น้ าที่ ต่ างๆ เท่ าเทีย มกั บคนไทย
แม้แต่การเข้ารับราชการในกรมกองต่างๆ มีตั้งแต่ระดับหั วหน้าจนถึงกรมการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
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ระดับอําเภอ เช่น มะแขก มะพล มะแหง่ ฯลฯ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ขุนเริงกลางสมรได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรมการเมืองปทุมธานี สมิงชนะสงครามได้รับแต่งตั้งให้เป็นสรรพากรเมืองสามโคก
ถ้าหากข้าราชการผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดผลดี
แก่ทางราชการก็มีบําเหน็จความดีความชอบให้ บางครั้งผู้ได้รับเลือกหรือรับการแต่งตั้งให้รับราชการ
หากไม่เต็มใจที่จะได้รับตําแหน่งนั้นๆ ทางการก็จะมีหนังสือไปซักถามเหตุผลเช่น กรณีของมะแหง่ ซึ่ง
ปฏิเสธการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังเหตุผลที่ปรากฏในจดหมายฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ศก
115 ข้าพระพุทธเจ้ามะแหง่ นําเบอร์ 11 เวร 2 รามัญมีกรม ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ท่าลาดเบ็ด แขวง
ปทุมธานี
ขอประทานนําเรื่องราวทุกข์มายื่นต่อท่านพระยาเกียรติ เจ้าพนักงานใหญ่กองเร่ง
ชําระ กรมทหารเสือ ขอท่านให้นําเรื่องราวข้าพระพุทธเจ้า ขึ้นกราบทูลถวาย พระวรวงศ์เธอกรมหมื่น
ปราบปรปักษ์ ผู้บัญชากรมทหารเรือทรงทราบใต้ฝุาพระบาท เดิมเมื่อ ณ เดือนพฤษภาคม ศก 115
ขุนอนุรักษ์ประทานราษฎรวัดแขวงเมืองปทุ ม เปุาร้องให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรได้เลือกข้า
พุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้าน ข้าพุทธเจ้าไม่เต็มใจเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะคุณวุฒิแลหนังสือ ข้าพุทธเจ้าไม่เป็น
เหตุ ฉะนั้นข้าพุทธเจ้า ขอรับราชการสนองพระเดชพระคุณเข้าเวร ออกเวรตามกําหนดเวร ข้าพุทธเจ้า
ต่อไป ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด
สําหรับการเข้ารับราชการนั้น ชายฉกรรจ์บุตรชาวมอญทุกคนจะต้องเข้ารับราชก
การทหารตามกฎหมาย คือจะต้องเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกับคนไทย แต่บางกรณีบุตรมอญอาจได้รับ
การยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร ถ้าหากกําลังรับราชการบางตําแหน่งอยู่ เช่นกรณี นายครุ ฑ ซึ่งรับ
ตําแหน่งเป็นสมุห์บัญชีเมืองปทุมธานี กับนายแจ้ที่ดํารงตําแหน่งกรม การเมืองปทุมธานีได้ถูกเกณฑ์
เป็นพลทหารเสือ ปรากฏว่าทางการได้ให้การยกเว้น
เรื่องเสรีภาพ ชาวมอญทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต่างได้รับสิทธิและเสรีภาพทุกๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การศึกษา การนับถือศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น เช่นชาว
มอญจะประกอบอาชีพตามความถนัดและความสามารถของตน ซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวไทยรามัญใน
ปัจจุบันยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม เช่น การปั้นหม้อ อิฐ โอ่ง หรือ การเป็นเกษตรกร ทําไร่ ทํานา และทํา
สวน นอกจากนี้ในเรื่องของทรัพย์สิน ชาวมอญมีสิทธิ ในการมีทรัพย์สิน และครอบครองตามสิทธิของ
ตนอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่ดิน สามารถถือครองเป็นกรรมสิทธิ์และโอนถ่ายได้เช่นเดียวกับคนไทย
ในด้า นการศึ ก ษา ชาวมอญมี สิ ท ธิเ ช่ นเดีย วกับ คนไทย โดยเฉพาะเมื่อ มี การตราพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาของชาติในรัชกาลที่ 6 ลูกหลานชาวมอญจะต้องพาบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาหา
ความรู้เช่นเดียวกับชาวไทย สําหรับเรื่องของการนับถือศาสนาก็เช่นกัน ชาวมอญและชาวไทยต่างนับ
ถือศาสนาพุทธ จึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นชาวมอญ คนไทยก็ให้ความนับถือ
เช่นเดียวกับพระสงฆ์ไทย
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ด้ ว ยเหตุ นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชนปทุ ม ธานี นี้ มี
พัฒนาการโดยลําดับมาจากการตั้งบ้านเรือนของชาวมอญ ซึ่งปรากฏทั้งเอกสารฝุายไทยและฝุายมอญ
ด้วย อย่างไรก็ดีวรรณกรรมต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้กล่าวถึงที่ตั้งของชุมชนสามโคก ซึ่งเป็นชุมชนที่
เก่าแก่ก่อนพัฒนามาเป็นเมืองปทุมธานี
ความสํ า คั ญ ของชุ ม ชนสามโคก ปรากฏชั ด เจนอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองสามโคกทางชลมารค ในเดือน
11 ปี พ.ศ. 2358 เพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวมอญ ทรงประทับอยู่ในพลับพลาริมน้ําที่ถูกปลูกสร้างขึ้น
ตรงกันข้ามกับชุมชนสามโคก (ปั จจุบันคือวัดปทุมทอง) ชาวมอญทั้งหลายต่างพากันมาเฝูารับเสด็จ
และได้นําดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอย่างเนืองแน่น ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงดําริว่า เมืองสามโคกนี้มี
ดอกบัวเป็นจํานวนมากเสมือนสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเมืองใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคลว่า ประทุมธานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ดัง
ปรากฏในนิราศภูเขาทอง ซึ่งแต่งขึ้นโดย สุนทรภู่ เมื่อปี พ.ศ. 2371 ความว่า
ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า
พระพุทธเจ้าหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี
ชื่อประทุมธานีเพราะมีบัว
จึงที่นี้นามชื่อสามโคก
เป็นคําโลกสมมติสุดแถลง
ครั้นพระโกศโปรดปรานประทานแปลง
ที่ตําแหน่งมอญมาสามิภักดิ์
ชื่อประทุมธานีที่เสด็จ
เดือนสิบเอ็ดบัวออกทั้งดอกฝัก
มารับส่งตรงนี้ที่สํานัก
พระยาพิทักษ์ทวยหาญผ่านพารา (ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี, 2554)
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ พระราชทานให้ยกฐานะ เมือง
นนทบุ รี ประทุ ม ธานี นครเขื่ อ นขั น ธ์ สมุ ท รปราการ ไปขึ้ นอยู่ กั บ กระทรวงพระนครบาล แขวง
กรุงเทพฯ ทั้งนี้ก็เพื่อสะดวกในการปกครองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายงานการบังคับ
บัญชา ปทุมธานีจึงย้ายจากการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกับกระทรวงนครบาล และใน
รัชกาลนี้ยังได้มีการจัดทําบัญชีสํามะโนครัวราษฎร พ.ศ. 2441-2442 ปรากฏว่าเมืองปทุมธานีในสมัย
นั้นมีกลุ่มชนเชื้อสายต่างๆ จํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ มอญ จีน ลาว ญวน และแขก (ซึ่งต่อมาชนกลุ่มนี้
รู้จักกันในนาม “มุสลิม”) ซึ่งปัจจุบันยังมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่อําเภอต่างๆ ของปทุมธานี มีการ
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ผสมผสานกับชาวไทยทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมจนแยกกันไม่ออก อย่างไรก็ดีลุก
หลานของกลุ่มชนเชื้อสายต่างๆ ก็ยังคงดํารงวิถีชีวิตตามรูปแบบเฉพาะของตนอยู่ โดยเฉพาะชาวมอญ
ที่มีมากที่สุดในอําเภอสามโคก ดังจะกล่าวในรายละเอียดเพียง 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ชาวมอญ
แหล่งที่อยู่ของชาวมอญหรือปัจจุบันเรียกว่าไทย-รามัญ ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือน
อยู่กันหนาแน่นในอําเภอสามโคก ซึ่งเป็นชุมชนเดิมโดยเฉพาะบ้านกลาง บ้านเจดีย์ทอง บ้านบางโพธิ์
บ้านศาลาแดง บ้านสวนมะม่วงบน บ้านตากแดดและบ้านสะตือ เป็นต้น และมีกระจายอยู่ในอําเภอ
เมือง เช่น ที่บ้านบางปรอก บ้านคลองพิกุล บ้านวัดหงส์ บ้านวัดโคก และบ้านปากคลองโพธิ์ ส่วนที่
อําเภอลาดหลุมแก้ว ซึ่งมีลักษณะการอยู่กันเป็นกลุ่มๆ นั้น พบชาวมอญที่ตําบลคูขวาง ตําบลระแหง
ตําบลลาดหลุมแก้ว ตําบลหน้าไม้ และตําบลบ่อเงิน
ส่วนพื้นที่อี ก 4 อําเภอที่อยู่ฝั่งตะวันออก ได้แก่ อําเภอคลองหลวง อําเภอ
ธัญบุรี อําเภอลาดหลุมแก้ว และอําเภอหนองเสือ พบชุมชนชาวมอญน้อยมาก ที่พบมีลักษณะเป็น
เพียงครอบครัวเดี่ยว รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ยังคงความสัมพันธ์กับอําเภออื่ นที่มีชาวมอญอยู่
หนาแน่น ได้แก่ บริเวณคลองห้า ใกล้วัดหัตถสารเกษตร ในอําเภอคลองหลวง และบริเวณใกล้กับวัด
เขียนเขต ในอําเภอธัญบุรี

ภาพที่ 2 บ้านมอญ
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักและภูมิปัญญาจังหวัด
ปทุมธานี (กรุงเทพ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544) 31.
2. ชาวจีน
ปัจจุบันนี้ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าชาวจีนได้เข้ามามี บทบาทสําคัญด้านต่างๆ
แทบจะทุกจังหวัด สําหรับปทุมธานีมีชาวจีนด้วยกัน 3 กลุ่มอาศัยปะปนกันทั่วไป เช่น แต้จิ๋ว ไหหลํา
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และฮกเกี้ยน แต่จีนแต้จิ๋ว มีจํานวนมากที่สุด บรรพบุรุษของชาวจีนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอพยพโยกย้าย
มาจากประเทศจีน ในสมัยรัชกาลที่ 5-6 โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเข้ามาทํามาหากินใน
ประเทศไทย ส่วนการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในปทุมธานีนั้น มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา เฉพาะ
บริเวณ สามโคก จะเป็นแห่งแรกที่ชาวจีนตั้งถิ่นฐาน เพราะเป็นชุมชนเก่าและปรากฏร่องรอยการของ
การตั้งถิ่นฐานอย่างเห็นได้ชัด เช่น ที่ตลาดบางเตย พบว่ามีชาวจีนอาศัยอยู่หนาแน่น มีศาลเจ้า โรงเจ
ฮวงจุ้ยและยังประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ในเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ ไหว้บรรพ
บุรุษ ชาวจีนสมัยก่อนจะอาศัยอยู่ บนแพ อันเป็นทั้งที่กินอยู่หลับนอนและทําการค้ากับชนกลุ่มอื่นๆ
จากการสัมภาษณ์ชาวจีนในอําเภอต่างๆ พบว่า ชาวจีน จะมาประกอบอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง ทําสวน
ผัก และงานฝีมือประเภทช่างเงิน ช่างทอง
นอกจากนี้ยังพบชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่ อีกหลายชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาด
บ้านลาดด้วน ในอําเภอสามโคก ตลาดระแหง ที่อําเภอลาดหลุมแก้ว ตลาดเจริญผลพัฒนาและตลาดศิ
ริวัฒนา อําเภอเมือง ตลาดบางขันธ์ อําเภอคลองหลวง ตลาดปากคลอง 7 และตลาดรังสิต อําเภอ
ธัญบุรี เอกลักษณ์ของชาวจีนประการหนึ่งก็คือ ศาลเจ้า เช่น ที่ตลาดรังสิตจะมี ศาลเจ้าไต้ฮงกง ใช้
สําหรับประกอบพิธีงานศพและจัดงานเทกระจาด ศาลเจ้าพ่อระแหงที่ชุมชนจีน อําเภอลาดหลุมแก้ว
ที่ใช้สําหรับเซ่นไหว้บูชาเจ้าที่ เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก
3. ชาวมุสลิม
อาจปฏิเสธไม่ได้ว่า ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มชนที่มีความสําคัญต่อพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้ชนชาวจีน โดยเฉพาะในสมั ยอยุธยาแล้ว ชนชาวมุสลิมซึ่งมักเรียกรวมกันว่า
“แขก” นั้น พระมหากษัตริย์ไทยให้ความสําคัญและแต่งตั้งให้เป็นขุนนางระดับสูงหลายท่านเช่นใน
ตําแหน่ง เจ้าพระยาบวรราชนายก และมีบทบาทสําคัญในด้านการปกครองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
เช่น สมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และตระกูลบุนนาค ในปัจจุบัน
สํ า หรั บ ปทุ ม ธานี เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของชาวมุ ส ลิ ม มาตั้ ง แต่ ส มั ย ต้ น
รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอําเภอลําลูกกา ปรากฏหลักฐานว่าชาวมุสลิมเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ชาวมุสลิมเหล่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ปัตตานีและถูกกวาดต้อน
มาไว้ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านครัว สีแยกมหานาค มักกะสัน พญาไท หนองจอก มีนบุรี กรุงเทพฯ และ
บ้านลุมพลี บ้านหัวแหลม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในรั ช กาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้ าเจ้า อยู่ หั ว มีก ารกวาดต้ อนชาว
มุสลิมมากจากเมืองปัตตานี อีก และให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุ มแก้ว ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ได้เคลื่อนย้ายกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ ผลพวกจากสนธิสัญญาเบา
ริงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปทุมธานีเป็นเขตที่ต้องเพาะปลูกข้าวเพื่อการ
ส่งออกจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทํานา
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ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนไปสู่อาชีพอื่นๆ แล้วเมื่อมีชุมชนมุสลิม ก็ต้องมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่
เรียกว่า มัสยิด ซึ่งทําหน้าที่ทั้งประกอบพิธีกรรมและสอนหนังสือมัสยิดที่เป็นศูนย์กลางชุมชนที่สําคัญ
ได้แก่อําเภอลําลูกกามีมัสยิดถึง 8 แห่ง รองลงมาคือ อําเภอลาดหลุมแก้ว และกระจายตัวอยู่ในอําเภอ
อื่นๆ อีก 1 หรือ 2 แห่ง อย่างไรก็ตามเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์
สมบัติแล้ว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเขตกรุงเทพมหานครใหม่ มีการตราพระราชบัญญัติ
การบังคับบัญชาหัวเมืองเสียใหม่ ยกเลิกมณฑลกรุงเทพ เมืองธัญบุรี และประทุมธานี จึงขึ้นอยู่กับ
กระทรวงมหาดไทย อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2458
ต่อมาในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 จึงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทั้งสองไปขึ้นอยู่กับมณฑลกรุงเก่ า และในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคําว่า เมือง เป็น จังหวัด และเปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัด
จาก ประทุมธานี เป็น ปทุมธานี ขึ้นอยู่กับมณฑลกรุงเก่า (มณฑลกรุงเก่าเปลี่ยนเป็นมณฑลอยุธยาใน
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2461) มีเขตการปกครองประกอบด้วยอําเภอ 3 อําเภอ คือ อําเภอบางกระดี
(หรืออําเภอเมืองในปัจจุบัน) อําเภอสามโคก และอําเภอเชียงราก (ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ตําบลระแหง
เรียกว่าอําเภอระแหง ในปัจจุบัน คืออําเภอลาดหลุมแก้ว)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หั วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรี มาเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัด
ปทุมธานี จึงมีเขตการปกครองเพิ่มขึ้นอีก 4 อําเภอ คือ อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา อําเภอหนอง
เสือ และอําเภอบางหวาย (ปัจจุบันคืออําเภอคลองหลวง)
ปทุมธานียุคปัจจุบัน
ปทุมธานีกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยใหม่ปทุมธานีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัดในช่วงปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
ข้าวไปสู่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตรอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น การทําสวนผัก แตงโม
สวนส้ ม และผลไม้อื่ น ๆ ทั้ งนี้ เ พื่อ ตอบสนองตลาดภายในประเทศรวมไปถึง ตลาดเพื่อ การส่ ง ออก
ขณะเดียวกันก็พบว่าพื้นที่อีกบางส่วนก็ได้พัฒนาไปสู่การผลิตในในภาคอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ได้แก่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณคลองรังสิต
สําหรับพื้นที่ด้านตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาอันเป็นที่ตั้งตัวจังหวัดนั้นไม่ค่อยได้รับการเปลี่ยนแปลง
มากนัก
จุดเริ่มการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรสมัยใหม่ เกิดขึ้นเนื่องมาจากการสร้างเขื่อน
ชัยนาท ในโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กล่าวคือ ภายหลังสงครามข้าวไทย
เป็น ที่ต้องการของตลาดโลก ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญในแง่ของการผลิ ต
อาหารมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
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(FAO) ได้เดินทางมายังประเทศไทยและได้เสนอแนะให้ประเทศไทยทําการพัฒนาแหล่งน้ําในโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ ซึ่งไทยเคยมีโครงการลั กษณะเช่นนี้มาแล้วในอดีต (สมัยรัชกาลที่ 5) แต่ยังไม่
สามารถดําเนินการได้ รัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําจากธนาคารโลก ในปี
พ.ศ. 2495 จึงได้มีการก่อสร้างโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่โดยเงินกู้จากธนาคารโลกและสร้าง
เสร็จในปี พ.ศ. 2500 โครงการเจ้าพระยาใหญ่ได้ส่งผลให้พื้นที่บริเวณคลองรังสิตได้รับน้ําที่ใช้ใน
การเกษตรอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณดังกล่าวนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 25122517 ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาทําพืชไร่และสวน โดยมีนายทุนจากกรุงเทพฯ เริ่ม
เข้ามาจับจองพื้นที่มากขึ้น มีการทําสวนกล้วยและสวนส้มจนในที่สุดพื้นที่ในเขตอําเภอหนองเสือ ลํา
ลูกกา ธัญบุรี และคลองหลวง กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี
พื้นที่เพาะปลูกรวมกันถึง 150,000 ไร่ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการทํานาข้าวของปทุมธานีทั้งหมด
ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศเริ่มจาก
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก การเกิดขึ้นของถนนพหลโยธินในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ในฐานะทางหลวงของแผ่ น ดิน หมายเลข 1 มีการสร้างเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิ ริกิติ์ ในลั กษณะเขื่อน
อเนกประสงค์ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟูาและการเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
ผลพวงที่สําคัญจากการมีถนนและมีเขื่อนผลิ ตกระแสไฟฟูา ก่อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ๆ นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม คือ โรงสีข้าว โรงเลื่อยไม้
ถนนพหลโยธินที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องทําให้เป็นปัจจัยประการ
หนึ่ งที่ทําให้พื้นที่สองข้างทางในเขตรังสิ ตเป็นย่านอุตสาหกรรมใหม่ มีการตั้งโรงงานทอกระสอบ
โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้า และโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา โรงงาน
อุตสาหกรรมเริ่มเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2537 มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดปทุมธานี 1,169 แห่ง ใช้เงินลงทุนไปถึง 67,166.13 ล้านบาท มีแรงงานที่เข้ามาทํางานใน
โรงงานจํานวน 145,961 คน
ผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ก่อให้เกิดปัญหาสําคัญ
ประการหนึ่งก็คือ แรงงานในภาคการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนอาชีพมารับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของจังหวัดปทุมธานีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะมีผู้คน
ต่างถิ่นอพยพโยกย้ายกันเข้ามาอาศัยในจังหวัดปทุมธานีมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือมีความต้องการพื้นที่
ที่อยู่อาศัยมากขึ้น ประกอบกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีมาแต่เดิ มเอื้ออํานวยประโยชน์ในการ
จัดสรรที่ดินและโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าในช่วงรับบาลของพลเอกชาติชาย ชุณ
หะวั ณ มี ก ารพัฒ นาด้ า นอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ มากขึ้ น จนกลายเป็ น ยุ ค ที่ เ รีย กต่ อ มาในภายหลั ง ว่ า ยุ ค
เศรษฐกิจฟองสบู่ เขตพื้นที่รังสิตในปัจจุบันได้รับผลกระทบทั้งทางสภาวะแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพของน้ํา อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย เป็นต้น
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2.2 เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ดอกบัว หมายถึง ดอกบัวหลวง ซึ่งมีอยู่มากมายตามแม่น้ําลําคลอง ถึงฤดูน้ําหลาก
จะออกดอกบานสะพรั่ ง อยู่ ทั่ ว ไปและดู ส วยงามมาก และชื่ อจั ง หวั ด ได้ รั บ พระราชทานนามจา ก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คราวเสด็จประพาสเมืองสามโคก เมื่อ พ.ศ. 2358 ชาวมอญ
อพยพ ต่างเก็บดอกบัวทูลเกล้าฯ พระองค์จึงทรงพระราชทานนามเมืองสามโคกใหม่ว่า ปทุมธานี
ต้นข้าว หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรกรรมของปทุมธานี มีมากมายทั้งพืชผักสวน
ครัวและข้าว ฯลฯ ซึ่งผลผลิตของข้าวอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ เพราะปทุมธานีตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มน้ํา
ท่วมถึง จึงทํานาและการเกษตรได้ผลดีโดยตลอดความหมายโดยสรุป หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วย
พืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกบัวและข้าว คําขวัญจังหวัดปทุมธานี
ถิ่นบัวหลวง
เมืองราวงข้าว
เชื้อชาวมอญ
นครธรรมะ
พระตําหนักรวมใจ
สดใสเจ้าพระยา
ก้าวหน้าอุตสาหกรรม (ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี, 2554)
คําอธิบายคําขวัญจังหวัดปทุมธานีโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
1. ถิ่นบัวหลวง
จังหวัดปทุมธานีในอดีต มีบัวหลวงมาก ดอกบัวบานสะพรั่งไปทั่วเมือง เป็น
ท้องถิ่น หรื อดิน แดน แห่งดอกบั วหลวง รัช กาลที่ 2 เสด็จประพาสเมืองสามโคก พสกนิกรต่างนํา
ดอกบั ว กลวงมาทู ล เกล้ า ฯ ถวายเป็ น จํ า นวนมาก จึ ง โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามชื่ อ เมื อ งว่ า
ปทุมธานี คําว่าประทุม หมายถึง ดอกบัว ดังปรากฏในนิราศภูเขาทองของกวีเอกสุนทรภู่ตอนหนึ่งว่า
ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า
พระพุทธเจ้าหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี
ซื่อประทุมธานีเพราะมีบัว (ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี, 2554)
ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานียังคงใช้รูปดอกบัวหลวงเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัด
2. เมืองรวงข้าว
จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมืองธัญบุรี ทรงสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรม โปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลอง
ชลประทาน และประตูระบายน้ํา ที่ทุ่งรังสิต ตั้งสถานีทดลองปลูกข้าว ทําให้ชาวจังหวัดปทุมธานี มี
อาชีพทํานาเป็นส่วนใหญ่ ข้า วพันธุ์ เหลือง ที่ปลูกที่จังหวัดปทุมธานีในอดีตนั้นเป็นสินค้าส่งออกที่มี
ชื่อเสียงมาก แต่ในปัจจุบันพื้นที่ทํานาลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนอาชีพปัจจุบันจังหวัด
ปทุมธานียังคงใช่รูปรวงข้าวเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัด
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3. เชื้อชาวมอญ
แต่เดิมชนชาวมอญซึ่งอพยพมาจากประเทศพม่าเป็นจํานวนมาก ได้เข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้รับพระบรมราชานุญาตให้มาตั้งถิ่น
ฐานในเขตอําเภอสามโคก และตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี ต่อมาวิถีชีวิตของชนชาวมอญกับ
คนไทยดั้งเดิมได้หล่อหลอมและผสมผสานกลมกลืนกัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ ดังที่
ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ อาทิ ประเพณีเปิงสังกรานต์ (สงกรานต์) ปี่พาทย์มอญ รํามอญ สะบ้ามอญ การ
แห่หางหงส์ธงตะขาบ ฯลฯ
4. นครธรรมมะ
ธรรมะ หมายถึง คุณความดี ความชอบ ความถูกต้อง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
และหมายความรวมถึงคําสั่งสอนของศาสนาคริสต์ อิสลามและศาสนาอื่นๆ ด้วยทุกวันนี้ชาวปทุมธานี
ส่ ว นใหญ่ ยึ ด มั่ น ในธรรมะ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต จะเห็ น ได้ จ ากวั ด วาอารามต่ า งๆ มี ค วาม
เจริญรุ่งเรืองมาก ในวันสําคัญทางศาสนาจะมีประชาชนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเนืองแน่น
พระตําหนักรวมใจ
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติคนไทยมีความจงรักภักดีและ
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของพระตําหนักถึง 3 พระตําหนัก คือ
1. พระตําหนักสวนปทุม ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. พระตําหนักจักรีบงกชของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
3. พระตําหนักพลอยปทุมของสมเด็จเจ้าฟูาหญิงอุบลรัตน์ฯ
ต่อไปนี้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี จะได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีใกล้เบื้อง
พระยุคลบาท พระตําหนักทั้ง 3 พระตําหนัก จึงเปรียบประดุจเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและเป็นมิ่งขวัญ
ของชาวจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พระบารมี จ ะแผ่ ไ พศาลปกปู อ งคุ้ ม ครองให้ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า สงบร่มเย็น และมีความรักสามัคคีกันยิ่งๆ ขึ้น
5. สดใสเจ้าพระยา
จังหวัดปทุมธานีมีแม่น้ําเจ้าพระยาคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เป็นแม่น้ําสายหลักที่
หล่ อ เลี้ ย งชาวปทุ ม ธานี ม าจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ชาวปทุ ม ธานี มี ค วามรั ก และความผู ก พั น อยู่ กั บ แม่ น้ํ า
เจ้าพระยา จึงช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ําเจ้าพระยาให้ใสสะอาดปราศจากมลพิษ เป็นเอกลักษณ์และเป็น
ที่มีความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างยิ่ง และปัจจุบันยังคงนําน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณวัดสําแล อําเภอเมืองปทุมธานี ไปผลิตน้ําประปาให้ชาวกรุงเทพได้ใช้อุปโภคบริโภค
6. ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2 แห่ง คือนิคมอุตสาหกรรมนวนครและนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี มีโรงงานอุตสาหกรรมบางกะดี
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มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เจริญก้าวหน้า ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตสินค้า มีการลงทุนและการจ้าง
งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้จังหวัดปทุมธานีมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนมากที่สุดในประเทศไทยใน
ขณะนี้ ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดปทุมธานีมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว
ธงประจําจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 38 นิ้ว
ยาวประมาณ 54 นิ้ว สีธงมี 2 สี คือสีน้ําเงินกับสีขาว แถบสีน้ําเงินครึ่งผืนในแนวตั้ง ต่อด้วยแถบสีขาว
อีกครึ่งผืน ตรงการผืนมีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 16 นิ้วตราสัญลักษณ์ มี
ดอกบัวสีชมพูดอกหนึ่งกําลังบานสะพรั่ง ใต้ดอกบั วมีใบบัว 2 ใบ มีต้นข้าวโผล่จากพื้นน้ําอยู่สองข้าง
ดอกบัว ต้นข้าวมีใบเขียวสดกําลังออกรวงข้าวเป็นสีทองต้นละ 3 รวง โน้มเข้าหาดอกบัวตรงกลาง
ด้านล่างและตราสัญลักษณ์มีตัวอักษรคําว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นตัวสีแดงอยู่บนพื้นสีเหลือง โค้งตาม
แนววงกลมที่อยู่ส่วนล่างรอบๆ ธง 3 ด้านมีครุยสีเหลือง เส้นครุยยาวประมาณเส้นละ 2 นิ้ว
1. ต้นไม้ประจําจังหวัดปทุมธานีต้นทองหลางลาย พันธุ์ไม้มงคลประจําจังหวัด
ปทุมธานีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537
ให้นํามาปลูกเป็นสิริมงคลของจังหวัด ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปลูกไว้ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
ต้นทองหลางลาย เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลักษณะทุกอย่างเหมือนทองหลาง
ทั่วไป ดอกดก ใบมีด่าง ใบเป็นสีเหลืองแกมเขียว ใบออกเป็นช่อ รูปใบปูอมมน กว้างประมาณ 4 นิ้ว
ยาวประมาณ 6 นิ้ว ก้านช่อใบยาวราว 3-4 นิ้ว โคนก้นอวบ ออกดอกเป็นช่อสีแดง
ทองหลางลาย กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตร้อน ในเมืองไทยมีชื่อเรียกพื้นเมือง
เรียกต่างๆ กัน เช่น ทางเหนื อเรียก ทองม้ว นทองเผื อก ในกรุงเทพมหานคร เรียก ทองหลางด่าง
ทองหลางลาย การขยายพันธุ์ใช้วิธีตัดกิ่งปักชํา ปลูกเป็นไม้ประดับขณะยังไม่ออกดอก ใบจะมี สีเหลือง
สลับเขียวราวเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ จะทิ้งใบหมดต้น มองเห็นดอกสีแดงสดแพรวพราว เป็นไม้
ที่มีชื่อในวรรณคดีว่า ปาริชาติ เป็นต้นไม้ที่ทําให้ระลึกชาติได้
2. มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
พื้นที่ปุา พืชพันธุ์ไม้ และสัตว์นานาชนิดสภาพพื้นที่ของจั งหวัดปทุมธานี มี
ลักษณะเป็นที่ลุ่ม น้ําท่วมถึงในฤดูน้ําหลากโดยเฉพาะบริเวณทุ่งรังสิตในอดีตเคยเป็นที่อยู่ของโขลงช้าง
กวาง สมันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปุาละเมาะ สลับหนองน้ําและทุ่งนา มีต้นไม้ปะปนกันหลายชนิด โดยมีไม้
สะแกซึ่งเป็นไม้ใหญ่ในปุาสลับด้วยต้นคาง ต้นกระทุ่ม ต้น สะเดา ต้นหมากเม่า ต้นกุ่ม ต้นตะโก ต้น
ตะขบ ไผ่ปุา ฯลฯ (ปัจจุบันแทบจะไม่เหลือให้เห็นแล้ว) สําหรับไม้เถา ก็มีไม้จําพวกมันนก เถาวัลย์ ต้น
เชือกเขา ไม้พุ่มก็มี เช่น ต้นเล็บเหยี่ยว ต้นหนามแดง ต้นทํามะเรือง (ชํามะเรียง) ฯลฯ ไม้หัวไม้ดอก
เช่น ต้นพลับพลึง ต้นตะขาบ ต้นหนามสามสิบ
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ภาพที่ 3 ดงตาล
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักและภูมิปัญญาจังหวัด
ปทุมธานี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544) 42.

ภาพที่ 4 นกปากห่างวัดไผ่ล้อม
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติ ศาสตร์เอกลักและภูมิปัญญาจังหวัด
ปทุมธานี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544) 42.
ถือได้ว่า ปุา ในท้องที่ปทุมธานีในอดีตนั้น มีความสําคัญต่อชุมชนเป็นอันมาก
เช่น ไม้สะแก ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มอาหาร ผลไม้จากปุา เช่น ผลของหมากเม่ารสเปรี้ยว ผลของตะขบ
มีรสหวานอมเปรี้ยว ผลของทํามะเรียงมีรสหวาน ส่วนหัวของมันนกก็ใช้แกงใช้ต้มกับน้ํากะทิ ดอก
ตะขาบหลากสี ดอกพลับพลึงสีขาว นํามาใช้บูชาพระ
นอกจากนี้ ยังมีไม้เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี คือ ต้นตาล มี
อยู่มากในพื้นที่สองอําเภอ คือ อําเภอเมือง และอําเภอสามโคก ตามความเชื่อของชาวมอญ ซึ่งเป็น
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กลุ่มชนที่สําคัญของปทุมธานี เชื่อว่า วันเกิดปลูกต้นตาลอายุจะยืนยาว ต้นตาลยังได้ชื่อว่าเป็นไม้ของ
คนยากยามว่างเว้นจากการทํานาก็ขึ้นตาล เฉาะไปขายเป็นผลตาลอ่อน บางต้นที่มีดอกดกก็ตัดแต่ง
ผูกพะองขึ้นทําน้ําตาลแขวนกระบอกไม้ไผ่แล้วนําน้ําตาลสดไปขาย หรือมาแปรรูปรวมใส่กระทะเคี่ยว
ไฟให้ได้น้ําตาลโตนดที่มีรสหวานหอม
ไม้ใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่อายุยืน คือ ต้นยาง ยังคงเหลืออยู่ตามวัด
ต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นต้นไม้ใหญ่ที่รอดพ้นจากการถูกตัด ขนาดของลําต้นมีขนาดใหญ่ถึง
สองสามคนโอบ ลําต้นมีเปลือกสี ขาวยาวตรง ยังหาดูได้ตามวัดต่างๆ เช่น วัดเทียนถวาย จะมีต้นยาง
มากที่สุด วัดโบสถ์ วัดมะขาม วัดสําแล วัดสิงห์ วัดตําหนัก วัดชัยสิทธาวาส วัดเชิงท่า และบางวัดก็มี
ต้นตะเคียนใหญ่อายุนับร้อยปี เช่น วัดสวนมะม่วง เป็นที่น่าเสียดายว่าพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีใน
ปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร มีหลักฐานว่าในเขตอําเภอ
เมื อ ง ตั ด โค่ น ต้ น ตาลนั บ ร้ อ ยต้ น นอกจากนี้ ก ารขุ ด ตั ก หน้ า ดิ น ขาย ในท้ อ งที่ อํ า เภอสามโคกก็ มี
ผลกระทบกับพื้นที่ปุาละเมาะ ปุาไม้หายไปพืชพันธุ์ธรรมชาติหายไป ปัจจุบันมีความพยายามที่จะปลูก
ปุาทดแทนตามวัด ริมถนน สถานที่ราชการ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุาให้ดํารงอยู่เช่นกัน
สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่กับธรรมชาติ เช่น ปุาไม้ ที่ใดยังมีปุาก็ยังคงมีสัตว์
อาศัยอยู่ ที่ใดยังมีแหล่งน้ําก็ย่อมมีสัตว์น้ําอาศัยอยู่ สัตว์ปุาของจังหวัดปทุมธานี ที่อ าศัยอยู่ตามปุา
ละเมาะ เช่น กระรอก นิ่ม เสือปลา งูเหลือม งูเห่า ตะกวด กิ้งก่า หนู ผึ้ง นกีตะขาบ นกเอี้ยง นก
กิ้งโครง นกเขา นกกระแวน นกกางเขน นกหางพัดเหยี่ยว นกกินปลา นกหัวขวาน นกกระปูด นกกวัก
นกอีดําอีแดง นกอีลุ้ม นกปากห่าง เป็นต้น นกบางชนิด อยู่กันเป็นฝูง บางชนิดอยู่กันเป็นคู่ นกบาง
ชนิดส่งเสียงบอกลักษณะดินฟูาอากาศได้ เช่น นกกวัก นกกระปูด จะส่งเสียงร้องติดต่อกันนานบอก
เป็นสัญญาณว่า น้ําจะขึ้น นกดุเหว่า ร้องบอกเวลาให้สว่างแล้ว บางครั้งนกก็ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ
เช่น เหยี่ยวแดง เหยี่ยวรุ้ง ไล่ล่าหนูไม้ให้มีมากจนเกิ นไป นกบางชนิดมารวมกันอยู่เป็นจํานวนมาก
เช่น นกปากห่าง ที่วัดไผ่ล้อมมารวมกันนับพันนับหมื่นตัวจนกลายสภาพเป็นสวนนก ปัจจุบันเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยวกันอยู่เสมอ ที่เรียกชื่อว่านกปากห่าง เพราะ
ช่วงกลางของปากจะเป็นช่องโหว่ ห่างไม่ติด กันนกปากห่างช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ เช่นมีส่วนช่วย
ชาวไร่ช าวนาจับ หอยเชอร์รี่มากิน นกปากห่างที่วัดไผ่ ล้อมมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มีนาคม โดยจะทํารังวางไข่กันเต็มต้นไม้รอบวัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ปุาของกรมปุาไม้ดูแลอยู่
3. แหล่งน้ํา
แม่น้ําเจ้าพระยานับเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของชุมชนชาวปทุมธานี ซึ่งจะมีคู
คลองต่างๆแยกสาขาเข้าสู่แผ่นดินตลอดแนวสองฟากฝั่งตะวันออก และตะวันตก แม่น้ําเจ้าพระยา
ตอนที่ไหลผ่านจังหวัดปทุมธานี ต้นน้ําเริ่มจากท้ายเกาะใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตติดต่อของอําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไหลคดโค้งไปสุดเขตจังหวัดปทุมธานีตอนใต้ที่ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด
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จังหวัดนนทบุรี ส่วนกว้างของแม่น้ําเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานี อยู่บริเวณที่เรียกว่า คุ้งน้ําวัดถั่วทอง
ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมรบของทหารเรือหน่วย นปช. ทุกปีสําหรับส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่
ตรงหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ภาพที่ 5 คลองลัดเตร็ดใหญ่
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักและภูมิปัญญาจังหวัด
ปทุมธานี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544) 44.
2.3 มรดกทางวัฒนธรรม
1. ความเชื่อของชาวปทุมธานี
การทําบุญผี กระจาด เป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีในการปกปูอง
คุ้มครองเด็ก โดยการจัดพิธีทําบุญผีกระจาดให้กับบุตรคนแรกของครอบครัว เมื่อมีอายุประมาณสอง
ขวบครึ่ง พ่อแม่จะจัดงานทําบุญผีกระจาดโดยการเชิญแม่ผีมาเป็นผู้ประกอบพิธี และนิมนต์พระสงฆ์
5 รูปมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน สิ่งสําคัญคือการจัดเตรียมกระจาดบูชาผี โดยจะสานไม้ไผ่ตาฉะ
เหลวโปร่ง ปากกระจาดสานเป็นกลีบบัว ประดับตกแต่งด้วยธงกระดาษสี ใส่ขนมกง มะพร้าวอ่อน
กล้วย เด็ก 1 คน ต้องจัดกระจาดไว้ 5 ใบ (คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ,
2544)
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ภาพที่ 6 คณะพระสงฆ์เจริญพรุพุทธมนต์ และกระจาดบูชาผี 5 ใบ
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 29.
ในวันงานแม่ผีจะประกอบพิธีเซ่นไหว้แยกต่างหากกับพิธีสงฆ์ โดยปูผ้าหรือเสื่อ
ห่างจากชายคาบ้านพร้อมของเซ่นไหว้ผี เช่น ไก่ต้ม หมูต้ม เหล้าขาว เรียกสํารับคาว ส่วนสํารับหวาน
มีขนมกง มะพร้าวอ่อน กล้วย พร้อมบายศรีปากชามและไข่ นําอาหารหวานคาวที่เลี้ยงพระมาเป็น
ของเคียงหนึ่งชุด เมื่อพร้อมแล้วแม่ผีจุดธูปกล่าวคําเซ่นไหว้ผีกระจาด
ส่วนบนบ้านเป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พ่อแม่นําเด็กมาใส่บาตร
และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นนําเด็กถวายกระจาดแล้วรับพรพระ และทําพิธีกรวดน้ํา ส่วนลูก
คนที่ ส องหรื อ สามพ่ อ แม่ จ ะจั ด พิ ธี ถ วายธงต่ อ พ่ อ เฒ่ า เจ้ า ของธงให้ ม ารั บ ธงและปกปู อ งคุ้ ม ครอง
ลูกหลานผีกระจาดโดยนําธงไปปักไว้หน้าโบสถ์หรือวิหารที่วัดใกล้บ้านให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป
การออกฮ้อยปะจุ๊ หรือ ยู่ปะจุ๊ มอญ เป็นเชื่อชาญที่มีความเคราพนับถือบรรพ
บุรุษ ผีบ้าน ผีเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปูองรักษาประจําหมู่บ้าน ดังนั้น จึงมีประเพณีการไหว้ศาล
เจ้าประจําหมู่บ้าน โดยชาวมอญจะร่วมกันจัดงานขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ของทุก ปี เพื่อความ เป็น
สิริมงคลแก่คนในครอบครัวและความสงบสุขของหมู่บ้าน เรียกว่า ออกฮ้อยปะจุ๊ หรือเรียก ยู่ปะจุ๊ ซึ่ง
แต่ละหมู่บ้านมีคําเรียกแตกต่างกันไป แต่มักลงท้ายด้วยคําว่า “ปะจุ๊” ซึ่งแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแล
หมู่บ้านเช่น บ้านตากแดด อําเภอสามโคก เรียด ฮ้อยปะจุ๊ บ้านบางปรอก อําเภอเมืองปทุมธานี เรียก
ยู่ปะจุ๊ เป็นต้น
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ภาพที่ 7 ศาลเจ้าประจําหมู่บ้าน
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 32.
ในพิ ธี ดั ง กล่ า วจะมี ก ารจั ด เตรีย มเครื่ อ งเซ่ น ไหว้ ศ าลประจํ าหมู่ บ้ า นเรี ย กว่ า
“เปี่ยจุ๊” คือข้าวเจ้า ข้าวเหนียว กล้วย มะพร้าว ขนมต้ม แต่ละบ้านจะนําไม้ตอกมาหักเป็นรอยตาม
จํานวนสมาชิกในครอบครัว แล้วปักลงบนกล้วย จากนั้นจะมีการเล่นผี ร้องรําทําเพลงหน้าศาล บาง
หมู่บ้าน เช่น บ้านตากแดด จะมีการเพิ่มพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยการปั้ นตุ๊กตา แปูงข้าวเจ้าเท่ากับ
จํานวนคนในครอบครัว จัดใส่แพหยวกกล้วยที่ทําขึ้นหนึ่งแพ และจัดเครื่องเซ่นไหว้ที่เหลือจากทําพิธี
หน้าศาล ใส่อีกหนึ่งแพปักธงกระดาษสีสวยงาม จุดธูปเทียนลงในแพ จากนั้นให้สาวพรหมจารีย์ 8 คน
ยกแพลงลอยในลําน้ําเจ้าพระยา หมุนเวียนไปทางขวา 3 รอบ แล้วผลักแพให้ไหลไปตามกระแสน้ํา
ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกครอบครัว
2. สีสันแห่งประเพณี
เมื่อความศรัทธาในศาสนาหลอมรวมกับความเชื่อที่หยั่งรากมาจากบรรพบุรุษ
จึงเกิดเป็นประเพณีท้องถิ่นอัน เป็นเอกลักษณ์ และแสดงออกถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนนั้นๆ ประเพณีที่สําคัญของเมืองปทุม ได้แก่
2.1. ประเพณีเปิงซังกรานต์
เป็ น ประเพณี ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากการฉลองเทศกาลสงกรานต์ อั น เป็ น วั น
ขึ้นปีใหม่ไทยจึงมีการทําข้าวแช่ เฉลิมฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคล การทําข้าวแช่ของชาวมอญในสมัย
โบราณจะมีขั้นตอนยุ่งยากและซับซ้อน เพราะชาวมอญถือว่าข้าวแช่ เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์สําหรับการ
บูชาเทพยดาการหุงข้าวแช่แบบโบราณจะต้องมีการตําข้าว 7 ครั้ง ฝัดข้าว 7 หน ขัดข้าวให้สะอาด
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7 รอบ คัดเมล็ดข้าวสารนําไปหุงบนเตาไฟบริเวณนอกชายคาบ้าน แต่เช้า พอข้าวสุกพอเม็ดสวยเทใส่
กระบุงลงไปผัดเมล็ดข้าวในน้ําเย็นสะอาดจนกว่าเมล็ดข้าวสวยจะหมดยางข้าว เทใส่ผ้าขาวบางวางลง
ในกระบุงให้สะเด็ดน้ํา

ภาพที่ 8 เครื่องข้าวแช่ และน้ําฝนอบด้วยดอกมะลิ
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี , ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 36.
การเตรียมน้ําข้าวแช่ ต้องเตรียมแกลบและรําอ่อนผสมเคล้าให้เข้ากัน นํามา
ติดไฟให้เกิดควัน ใช้หม้อดิน ครอบอบประมาณครึ่งชั่วโมง เอาแกลบและรําออกตักน้ําฝนลงหม้อดิน
อบด้วยดอกมะลิอีกหนึ่งคืน
เครื่องข้าวแช่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หัวไชโปฺะผัดไข่ ปลาปุน เนื้อฝอย หวาน
ไข่เค็ม ขนมหวาน เช่น กาละแม ข้าวเหนียวแดง ผลไม้ เช่น แตงโม หม้อสําหรับใส่ข้าวแช่ชาวมอญ
เรียกว่า ฮะมายซังกรานต์ หรือหม้อข้าวแช่ เป็นหม้อดินเผาปากผาย ก้นแบน มีลวดลายรอบตัวหม้อ
มักนําใบตองมาปิดปากหม้อ เมื่อเตรียมสํารับข้าวแช่เรียบร้อยแล้ว จะนําไปวาง ที่ศาลเพียงตา หรือ
“ฮ้อยซังกรานต์” (บ้านสงกรานต์) เพื่อบูชาเทพยดาสํารับหนึ่ง สํารับอื่นๆ ก็จะนําไปถวาย พระที่วัด
และส่งให้ญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงความเคารพ ขอพรผู้ใหญ่ นับเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ใช้การส่ง
ข้าวแช่เป็นสื้อในการทําความรู้จักญาติพี่น้องต่างหมู่บ้าน ต่างชุมชน และยังแสดงถึงภูมิปัญญาด้าน
อาหารได้ อย่างเหมาะสม
2. ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย
ประวัติความเป็นมาของการก่อเจดีย์ทรายเมื่อครั้งพุทธกาล พระเจ้าปเสนทิโกศล
ได้เสด็จไปยังเมือง สาวัตถี ครั้นถึงหาดทรายริมฝั่งแม่น้ําใกล้เมือง พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเม็ด
ทรายขาวผ่องบริสุทธิ์ ทรงมี พระทัยเลื่อมใสศรัทธาก่อทรายเจดีย์ (เรียกเป็นภาษบาลีว่า “วาลุกา
เจดีย์”) 84,000 องค์ แล้วอุทิศเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เมื่อพระองค์เสด็จไปเฝูา
พระพุทธเจ้า จึงได้ทูลถามถึงอานิสงส์แห่งการก่อเจดีย์ทราย ดังกล่าว พระพุทธเจ้าตรัสว่า การที่มีจิต
เลื่อมใสศรัทธาก่อเจดีย์ทรายถึง แปดหมื่นสี่พันองค์ หรือเพียงองค์เดียว ก็ได้อานิสงส์มาก คือจะไม่ตก
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นรกหลายร้ อยชาติ ถ้าเกิดเป็ น มนุษย์ก็จะเพียบพร้อมไปด้ว ย ยศฐาบรรดาศักดิ์ หากตายก็จะได้
ขึ้นสววค์พรั้งพร้อมด้วยสมบัติและมีนางฟูาเป็นบริวาร ด้สนอานิสงค์ดังกล่าวจึงทําให้คนโบราณ นิยม
ก่อพระเจดีย์ทรายเป็นประเพณีสืบทอดกันมา

ภาพที่ 9 พระเจดีย์ทราย
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 38.
3. แห่หางหงส์ ธงตะขาบ มีรากฐานจากตํานานของชาวมอญ
ประเพณีสําคัญของชาวมอญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือการแห่ธงไปถวาย
เป็นพุทธบูชาที่เสาหงส์ ซึ่งถือเป็นประเพณีประจําปีจัดกันเพียงปีละครั้ง ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาว
มอญ เสาหงส์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างวัดมอญในประเทศไทย ธงที่ใช้ประดับเสาหงส์นี้ เรียกกัน
ว่าหางหงส์บ้าง ธงตะขาบบ้าง ตามแต่ตํานานที่เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่น
4. ตํานานหงส์ สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมอญ
หงส์ คือสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติมอญมีประวัติความเป็นมาปรากฏอยู่
ในตํานานเรื่องตั้งเมืองหงสาวดีว่า เมื่อจุลศักราชในปฐมปริเฉทได้ 22 ปี เดือน 5 แรม 9 ค่ํา วันพุธ
สมเด็จพระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จจารึกถึงภูเขาสุทัศนะซึ่งขณะนั้นยัง เป็นทะเลอยู่ ยามน้ํา
แห้งลงภูเขาสุทัศนะจะผุดสูงประมาณ 23 วา ดูไกลๆ คล้ายเจดีย์มอญเรียกว่า “สุทัศนบรรพต”
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาถึงประเทศที่ตั้งเมืองหงสาวดีนั้น
พระองค์ผินพระพักตร์ตรงไปทางทิศตะวันออกได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์ 2 ตัวลงเล่นน้ําอยู่พระองค์จึง
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ทรงทํานายว่า การสืบไปภายหน้าแผ่นดินที่หงส์ทอง 2 ตัวลงเล่นน้ํานั้นจะกลายเป็นมหานครขึ้น ชื่อว่า
หงสาวดี และจะเป็นที่ตั้งพระธาตุสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองตั้งอยู่ ณ ที่นี้
หงส์ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี อดีตเมืองหลวงของชนชาติ
มอญ เมื่อชาวมอญอพยพไปอยู่ที่ใดจึงต้องสร้างเสาหงส์ประจําวัด เพื่อเป็นการระลึกถึงประเทศบ้าน
เกิดเมืองนอน
5. ตํานานตะขาบ สัญลักษณ์ของความกตัญญู
อาจารย์ จําปา เยื้องเจริญ ผู้เชี่ยวชาญภาษามอญโบราณ ได้อรรถาธิบายไว้ใน
หนั งสื อ พระบฎและสมุดภาพไทย ซึ่งกรมศิล ปากรได้ เป็นผู้ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสวันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และวาระครบรอบ 7 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลปะ ความว่า

ภาพที่ 10 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้วบังหน้า)
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 46.
บริเวณอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์ชเวดากองนั้น เดิมชื่อว่า ดอยสิงคุตต์ เป็นที่อาศัย
ของตะขาบยักษ์ ตะขาบตัวนี้เที่ยวจับสัตว์น้อยใหญ่บนดอยกินเป็นอาหาร จนมีงาช้างเกลื่อนกลาดกอง
สุมเต็มดอย ต่อมามีเจ้ าชายต่างแดนแล่นเรือผ่านมา จึงได้ขนงาช้างใส่เรือล่องออกทะเลไป ตะขาบ
กลับมาจากการหากินก็โกรธแล้วออกตามเรือสําเภานั้นไปกลางทะเล จนไปเจอกับปูยักษ์ที่อาศัยอยู่
กลางทะเล ปูยักษ์ใช้ก้ามอันใหญ่โตหนีบตะขาบยักษ์จนตาย
ครั้นต่อมาสมัยพุทธกาล ตอนปฐมโพธิกาล มีพ่อค้าสําเภาสองนาย ชื่อว่า ตะ
ปุสะ และ ภัลลิกะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จึงได้แล่นเรือไปยังชมพูทวีปและได้พบกับ
พระพุทธเจ้าจึงปฏิญาณตัวเป็นอุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา พระองค์จึงได้พระราชทานพระเกศา
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ธาตุให้ ทั้งคู่ก็นํากลับมายังบ้านเมืองของตัวเองในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเที่ ยวหาพื้นที่สําหรับสร้าง
พระเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาธาตุ จนมาเจอดอยสิงคุตต์ จึงได้สร้างพระเจดีย์ที่เรียกขานในเวลา
ต่อมาว่า เจดีย์ชเวดากอง และเพื่อเป็นการระลึกถึงเจ้าของดอยสิงคุตต์จึงได้จัดทําธงตะขาบในการ
ถวายพระไว้เป็นอนุสรณ์ตราบมาจนถึงทุกวันนี้
จากตํานานทั้งสองเรื่องนี้จึงกลายเป็นที่มาและชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตาม
ท้องถิ่น บ้างก็เรียกว่า การแห่หางหงส์ บ้างก็เรียกว่า การแห่ธงตะขาบ ในบางท้องถิ่นนอกจากมีการ
แห่ธงแล้วยังมีการจัดทําตังหงส์มาร่วมขบวนแห่จนเรียกกันว่า การแห่หงส์ไปก็มีหางหงส์ ธงตะขาบ
การจั ด ทํ า ธงสํ า หรั บ แห่ ห างหงส์ ห รื อ ธงตะขาบนั้ น จะเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ก่ อ นวั น
สงกรานต์ โดยชาวบ้านจะไปรวมตัวกันที่วัด เพื่อช่วยกันเย็บผ้าและประดิษฐ์ดอกไม้สําหรับประดับที่
หางหงส์ เรียกว่า ดอกชบา ขนาดของผ้าโดยประมาณยาว 3 เมตรกว้างถึง 1 เมตร หัวท้ายมน ส่วนหัว
มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย เหลาไม้ไผ่จํานวน 9 อันสําหรับผูกขวางผ้าเพื่อให้ผ้ากางออกเวลาแขวน นํา
ดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาประดับที่ปลายไม้ไผ่ทั้งสองข้างรวมถึงตรงกลางไม้รวมท่อนละ 3 ดอก ส่วนหัว
และส่วนท้ายของธง นําตะกร้อสานด้วยหวายมาผูกแล้วประดับด้วยดอกไม้ ลูกตะกร้อ ปลายธงนิยม
ผูกด้ายสีสันสดใสประดับเพื่อความสวยงามซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมีการประดับตกแต่งผืนธงแตกต่างกันไป
6. ขบวนแห่หางหงส์ ธงตะขาบ
หลังจากจัดทําธงเสร็จเรียบร้อยจะมีการตั้งขบวนแห่ธง มีกลองยาวนําหน้าแห่
ไปรอบหมู่บ้านจนสิ้ น สุดยั งวัดที่จะถวายธง ระหว่างทางชาวบ้านที่เห็ นขบวนแห่ ก็จะออกมาร่ว ม
อนุโมทนาด้วยการถวายเงินหรือสิ่งของปัจจัยให้กับวัด เมื่อไปถึงวัดแล้วก็จะกําหนดวันทําพิธีแขวนธง
ขึ้นยอดเสาหงส์อีกวันหนึ่ง

ภาพที่ 11 การแห่ธงตะขาบ
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: วี.เอ
ส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 48.
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วั น ทํ า พิ ธี แ ขวนธงดั ง กล่ า วมั ก กํ า หนดให้ ต รงกั บ วั น สุ ด ท้ า ยของเทศกาล
สงกรานต์ โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่มาเป็นประธานฝุายชาวบ้านทําพิธีถวายธงแด่พระสงฆ์ หลังจากพระสวดทํา
พิธีเสร็จแล้วจึงมีการอัญเชิญธงขึ้นยังยอดเสาหงส์
7. ประเพณีมอญคั่ง ศรัทธายิ่งใหญ่ของชาวมอญ
พระยาโหราบดี (แหนม วัชรโชติ) เป็นคนมอญที่มีความรู้เรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณีมอญโบราณได้กล่าวไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อํามาตย์ตรีหลวงบริณัย
จรรยาราษฎร์ (มณฑล คชเสนี) ปีพุทธศักราช 2520 ว่า อนึ่งวันออกพรรษา มอญรื่นเริงในการทําบุญ
มาก มีการแห้พระภิกษุสงฆ์หลายๆ วัด แต่งเรืองดงามแล้วชักจูง เรือพระภิกษุสงฆ์ไปร่วม (ปวารณา)
ออกพรรษาในวัดเดียวที่นับถือนิยมมากวัดใดวัดหนึ่ง แล้วเล่นแข่งเรือสนุกสนานมากตลอดวันพระ
กลางเดือน 11 พระภิกษุเสร็จกิจปวารณาแล้วก็แห่พระไปส่งตามวัดที่รับมานั้นทุกวัด การที่มอญรื่น
เริงในการเล่นเรือคนไทยเรียกกันว่า มอญคั่ง หรือ มอญคลั่ง ในการกุศลนั้น เพราะวันออกพรรษานั้น
สํ าหรั บ ชาวมอญถือ ว่าพระพุ ทธเจ้ าเสด็จ จากดาวดึ งส์ จึงประชุ มกัน แห่ พ ระและแล่ นเรือแข่งขั น
สนุกสนานมาก

ภาพที่ 12 ล่องเรือ
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 51.
8. ประเพณีตักบาตรพระร้อย งานบุญยิ่งใหญ่ที่ไหลไปตามกระแสน้ํา
ช่วงเทศกาลออกพรรษาตรงกับฤดูน้ําหลากตามธรรมชาติ แม่น้ําเจ้าพระยาจึง
มีน้ําเอ่อล้นท่วมไร่นา บ้านเรือน รวมไปถึงวัดวาอาราม ภูมิปัญญาของชาวปทุมธานีจึงได้กําหนดให้มี
การทําบุญหลังออกพรรษา ด้วยการทําบุญตักบาตรทางน้ํา เรียกว่า การตักบาตรพระร้อย ที่ปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาช้านานนับร้อยปี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาตามพุทธประวัติ ในช่วงเข้าพรรษาพระพุทธเจ้า
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เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พอออกพรรษาพระองค์จึงได้เสด็จกลับลง
มายังโลกมนุษย์ โดยมีเหล่าเทวดาออกมาร่วมถวายสักการะ เหล่าพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าการทําบุญ
ตักบาตรหลังออกพรรษาเป็นงานใหญ่ได้บุญมาก

ภาพที่ 13 การตักบาตรพระร้อย (ทางน้ํา)
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 53.
ในอดีตการตักบาตรพระร้อยจะทําที่วัดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาและลําคลอง
ต่างๆ โดยจะเริ่มกันตั้งแต่วันแรม 1 ค่ําถึงแรม 15 ค่ําเดือน 11 โดยทางวัดจะตกลงกําหนดวันที่เป็น
เจ้าภาพ แล้วประกาศแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรู้กําหนดเวลาจะได้จัดเตรียมอาหารคาว
หวานไว้ทําบุญได้ถูกต้อง ในวันงานจะมีการจับฉลากหมายเลข เพื่อเรียงลําดับเรือรับบิณฑบาตที่มี
จํานวนมาก โดยมีเรือพระพุทธนําขบวนเป็นเรือลําใหญ่ จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้กลางลําเรือ มีวงปี่พาทย์
คอยบรรเลงอยู่ตอนหน้าของลําเรือ มีฝีพายและคนคอยคัดท้ายเรือพระสงฆ์ที่พายตามหลังเป็นเรือ
เพรียวขนาดเล็กที่มีพระสงฆ์นั่งกลางคอยรับบาตรลูกศิษย์วัดประจําหัวท้ายเรือคอยช่วยรับบาตรและ
พายเรือ ค่อยๆ ล่องเรือทวนน้ําเป็นแนวทิศเหนือใต้ตามการขึงเชือกจากวัดที่เป็นเจ้าภาพรับบาตรไป
ตามลําน้ําเช่นนี้ไปเรื่อย ขบวนเรือตักบาตรพระร้อยจึงมีความยาวนับกิโลเมตรเลยทีเดียว
9. ประเพณี ลํ าพาข้ าวสาร เสี ย งเพลงแลกข้ าวสารเพื่ อถวายทานวั ตถุ สื บ
พระพุทธศาสนาประเพณีลําพาข้าวสารของเมืองปทุมธานี เป็นการร้องเพลงบอกบุญขอข้าวสารไปใน
เรือแล้วพายไปตามท่าน้ําหน้าบ้านคน นิยมทําในช่วงเทศกาลออกพรรษาเช่นกัน จึงจัดว่าการพายเรือ
ร้องเพลงที่เรียกว่าลําพาข้าวสาร นี้เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวปทุมธานี
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ภาพที่ 14 การลําพาข้าวสาร
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 54.
คําว่า ลํา หมายถึง บทกลอนที่ถูกร้องเล่นเป็นตอนๆ มีเรื่องราว ขณะที่คําว่า
รํา ก็คือ การฟูอนรํา ส่วนคําว่า ลําพา เป็นคําโบราณ หมายถึง เที่ยวขอไป ดังนั้น การใช้คําเรียกขาน
ในแต่ละท้องที่จึงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการแปลความของท้องถิ่นนั้นๆ
ประเพณีลําพาข้าวสาร จะทํากันในช่วงหัวค่ําหลังวันออกพรรษา ตั้งแต่
เวลาหนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืน พ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่ผู้ ใจบุญจะช่วยกันพายเรือออกไปตามลําน้ํา
การออกเรือแต่ละครั้งจะใช้คนเป็นจํานวนมากราว 20-30 คน จึงต้องใช้เรือขนาดใหญ่ เช่น เรือมาด
โดยฝีพายจะนั่งประจํากราบเรือซ้ายขวา มีคนคัดท้ายเรื่องหนึ่งคน จัดให้คนแก่นุ่งขาวห่มขาวนั่งกลาง
ลําเรือเป็นประธาน ในเรือจะมีภาชนะใส่ข้าวสาร เช่น กระบุง เมื่อพายเรือถึงท่าน้ําหน้าบ้านใครก็จะ
ร้องเพลงบอกบุญ เจ้าบ้านพอได้ยินก็จะตักข้าวสารมาบริจาค เพื่อนําไปใช้ในงานทอดกฐินสามัคคี ลํา
พาข้าวสารจึงเป็นประเพณีที่จัดขึ้นช่วงเทศกาลแกพรรษาและฤดูน้ําหลาก ซึ่งหากพิจารณาจากการ
ร้องเพลงบอกบุญอยู่ในเรือพายแล้วพายไปตามท่าน้ําหน้าบ้านคนแล้วจะเห็นว่า ลักษณะจะเป็นการ
ร้องเพลงอยู่ในเรือ ประเพณีนี้ของชาวปทุมธานีเรียกว่า ลําพาข้าวสาร
10. ตํานานพระองค์เจ้าขาว
ด้วยบทเพลงลําพาข้าวสารที่มักขึ้นต้นด้วยคําว่า “เจ้าขาวลาว ระลอกเอย”
จึงมีตํานานเล่าความเป็นมาของประเพณีลําพาข้าวสารไว้ว่ า พระเจ้าขาว หรือพระองค์เจ้าขาว พระ
นามเต็มว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัช รีวงศ์ เป็นพระโอรสของกรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ หรือ
พระองค์เจ้าชายกลาง ผู้เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 กับ
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เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด เจ้าจอมองค์นั้นเดิมเป็นบุตรสาวของเจ้าสัวสุ่นที่ล่องเรือหนีทัพพม่าจาก
กรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2310 ครั้นล่องเรือลงมาตามลําน้ําเจ้าพระยาจนสว่างก็ถึงยังวัดแจ้ง อําเภอ
สามโคก จึงได้แวะหุงหาอาหารกินบนชายฝั่ง เสร็จกิจแล้วจึงล่องเรือต่อมาจนถึงกรุงธนบุรี ด้วยเหตุนี้
เอง เพื่อเป็นการระลึกถึงเจ้าจอมมารดาน้อยระนาด พระองค์เจ้าขาวจึงได้เสด็จมาบูรณะวัดแจ้งเป็น
ประจําทุกปี กล่าวกันว่าพระองค์เป็นผู้ริเริ่มประเพณีลําพาข้าวสารขึ้น ในบทเพลงลําพาข้าวสารจึงได้
ขึ้นต้นด้วยพระนามของพระองค์ท่าน
11. ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง
เป็นประเพณีในการถวายเภสัชทานแก่พระภิกษุสงฆ์ ซึ งยึดถือปฏิบัติกันในหมู่คนไทยเชื้อ
สายมอญ ในจังหวัดปทุมธานีชาวมอญได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่เมือง “สามโคก” ตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุ ธ ยาและสมัย ต้น กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ยึดถือปฏิบัติสื บต่อกันมา ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ งชาวมอญ
เรียกว่า “ประเวนอย โล่งฮะเปี้ยง ด๊าด ซาย” ทํากันในวันขึ้น 15 ค่ํา กลางเดือน 10 ซึ่งอยู่ในช่วง
เข้าพรรษา

ภาพที่ 15 ข้าวต้มมัดน้ําผึ้งและน้ําอ้อย
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 57.
ในการทําบุญตักบาตรน้ําผึ้ง ชาวบ้านจะจัดเตรียมการตั้ งแต่วันโกน (คืนวัน
ก่อนถึงวันพระหนึ่งวัน) โดยจะจัดหาน้ําผึ้งหรือบางบ้านตัดอ้อยเคี่ยวเป็นน้ําตาลไว้ทํากระยาสารท ก็
จัดการกรองน้ําอ้อยให้ส ะอาดใส่ ขวดโหลแทนน้ําผึ้งที่นับวันจะหาของแท้ยากขึ้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่
จะต้องนําไปทําบุญควบคู่กับน้ําผึ้ง คือ ข้างต้มมัด เมื่อถึงวั นพระตักบาตรน้ําผึ้งชาวจะเตรียมอาหาร

34
คาวหวาน น้ําผึ้ง และข้าวต้มมัด ใส่ถาด ขวดโหล ไปทําบุญตักบาตรน้ําผึ้งยังวัดใกล้บ้าน ส่วนทางวัด
จะตั้งบาตรและภาชนะสําหรับรับอาหารบิณฑบาตไว้ในศาลาการเปรียญ เพื่อให้ชาวบ้านนําอาหาร
คาวหวาน น้ําผึ้ง น้ําอ้อยมาใส่บาตรแยกไม่ปะปนกัน เพื่อนํา ไปถวายพระภิกษุสามเณรต่อไป วัดใน
จังหวัดปทุมธานีที่มีปะเพณีตักบาตรน้ําผึ้งมีอยู่หลายวัดเช่น วัดท้ายเกาะใหญ่ วัดกร่าง วัดเมตารางค์
วัดโบสถ์ วัดเชิงท่า วัดพลับ วัดศาลาแดงเหนือ วัดสองพี่น้อง วัดเจดีย์ทอง วัดปุางิ้ว วัดสวนมะม่วง วัด
อําพุการาม วัดสุราษฏร์รังสรรค์ วัดสามัคคิยารามวัดไผ่ล้อม วัดจันทร์กะพ้อ วัดบางเตยนอก วัดบาง
เตยกลาง วัดบางเตยใน วัดดอกไม้ วัดตําหนัก วัดสะแก วัดสิงห์ วัดปทุมทอง วัดถั่วทอง วัดบัวทอง วัด
แจ้ง วัดไก่เตี้ย วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดบางหลวง ฯลฯ
ด้วยความศรัทธาของชาวมอญในการทําบุญตักบาตรน้ําผึ้ง ผู้หญิง ที่มีฝีมือใน
การเย็บปักจะจัดทําผ้ารองบาตรนํามารองบาตรพระสงฆ์ที่ไว้รองรับน้ําผึ้ง คติความเชื่อความศรัทธาใน
เรื่องนี้มีเรื่องเล่าว่า ชายผู้หนึ่งได้ถวายน้ําผึ้งที่มีอยู่น้อยนิดให้กับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยจิตศรัทธา
อันเปี่ยมล้นแม้นน้ําผึ้งจะน้อยแต่ก็รินออกมาได้ไม่หมดจนล้นออกมาจากบาตร โชคดีว่ามีผู้หญิงสาว
ชาวบ้านกําลังทอผ้าอยู่แถวนั้นรีบเอาผ้ามาซับบ้ําผึ้งที่ล้นออกมา คนทั้งสองต่างตั้งจิตอธิษฐานในการ
ถวายน้ําผึ้งในครั้งนั้นและบุญกุศลนี้ก็ส่งให้ชายหนุ่มเกิดเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนหญิงสาวก็เกิด
เป็นพระอัครมเหสีเกิดมาค้ําชูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง
12. การแข่งเรือ วิถีของคนลุ่มน้ําเจ้าพระยา
การแข่งเรือเป็นกีฬาพื้นบ้านของคนลุ่มน้ําเจ้าพระยามาตั้งแต่อยุธยานิยม
จัดการแข่งขันกันในช่วงฤดูน้ําหลาก ซึ่งตรงกับช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และเทศกาลออกพรรษา
ดังนั้น ในอดีตการแข่งเรือจึงถูกนําไปเล่ นในช่วงเทศกาลออกพรรษา งานทอดกฐิน ถ้าวัดใดจัดงาน
ทอดกฐินแล้วไม่มีการแข่งเรือถือว่าน้อยหน้าวัดอื่นมากทีเดียว การแข่งเรือจึงเป็นเสมือนสิ่งจูงใจให้คน
มาร่วมงานบุญออกพรรษานั่นเอง
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ภาพที่ 16 การแข่งเรือ
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 63.
13. การแข่งลูกหนู ลูกไฟถวายเพลิงพระเถระรามัญ
เป็นประเพณีในงานประชุมเพลิงศพ พระเถระชาวรามัญ ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่
ชาวบ้านเคารพเลื่อมใส ซึ่งแต่เดิมจะทําพิธีบนปราสาทที่จัดทําเป็นยอดเดียวหรือห้ายอดและจุดไฟเผา
ศพด้วยลูกหนู สือเนื่องจากความเชื่อว่าเมื่อพระเถระสิ้นบุญแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์คนมอญโบราณถือว่า
ศพพระไม่จุดไฟด้วยมือจึงได้คิดทําลูกหนู และการจุดลูกหนูส่งศพพระเถระถือเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่
และเป็นการเฉลิมฉลองในเวลาต่อมา ภายหลังกลายเป็นประเพณีการแข่งขัน

ภาพที่ 17 การแข่งลูกหนู
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 66.
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14. สะบ้ามอญ การละเล่นที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ชาวมอญ
การเล่นสะบ้า ชาวมอญเรียกว่า “ว่อนฮะนิ” นับเป็นกีฬาและการละเล่น
พืน้ บ้านของชนชาติมอญมาแต่โบราณ เล่นกันกลางแจ้งตามงานวัด ลานในหมู่บ้าน เพราะต้องใช้พื้นที่
กว้าง นิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในตอนหัวค่ํา คือหลังจากทําบุญสงกรานต์เสร็จเรียบร้อย
แล้วเป็นโอกาสของคนหนุ่มคนสาวที่ได้มารวามตัวกันจึงมีการคิดการละเล่นเพื่อพักผ่อนหลังจากเหน็ด
เหนื่อยจากงานบุญ

ภาพที่ 18 การเล่นสะบ้ามอญ
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 69.
15. ตุ่มสามโคก ความยิ่งใหญ่ทางการค้าของชาวมอญแห่งลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานิราศวัด
เจ้าฟูา โดย สุนทรภู่
“...ชาวบ้านปั้นอีเลิ้งใส่เพิงพะ กระโถนกระทะอ่างโอ่งกระโถงกระถาง
เขาวานน้องร้องถามไปตามทาง ว่าบางขวางหรือไม่ขวางพี่นางมอญ”
“อีเลิ้ง” เป็นคําที่ชาวมอญใช้เรียกตุ่มดินเผา พอคนไทยนํามาพูดจึงใช้คําว่า “นางเลิ้ง” แทนจากคํา
บรรยายนี้แสดงให้เห็นว่าชาวพระนครศรีอยุธยาในยุคนั้นนิยมใช้นางเลิ้งหรือตุ่มของชาวมอญกันมาก
แล้ว จนชาวจีนต้องทําถังไม้มาขายแข่ง และแหล่งผลิตนางเลิ้งหรือตุ่มดินเผาก็มีตั้งแต่ภายในกรุงศรี
อยุธยาไล่ตั้งแต่ย่านชุมชนชาวมอญ หลังจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 นี้เองที่ทําให้ชุมชนมอญในกรุง ศรี
อยุธยากระจัดกระจายหนีสงครามไป คงเหลือแต่ชุมชนมอญสามโคกที่ยังอาศัยกันอยู่อย่างเหนียวแน่น
และทําอาชีพปั้นภาชนะดินเผาขายสืบต่อกันมา ย่านชุมชนชาวมอญสามโคกที่ประกอบอาชีพปั้นตุ่ม
ปั้นหม้อก็ปรากฏหลักฐานเป็นซากเตาเผาขนาดใหญ่ริมฝั่งเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดสิงห์ นั่นเอง

37

ภาพที่ 19 ตุ่มสามโคก
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 75.

ภาพที่ 20 ลักษณะตุ่มสามโคก
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 79.
1. เอกลักษณ์ของตุ่มสามโคก
เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของตุ่มสามโคกที่คนไทยจดจําได้ดีก็คือรูปร่างของตุ่มสามโคกที่
มีลักษณะอ้วนปูอมเตี้ยจนกลายเป็นคําเปรียบเปรยว่า “อ้วนเหมือนตุ่มสามโคก” ซึ่งคนไทยใช้เปรียบ
เปรยคนที่มีลักษณะอ้วนกลมและเตี้ยม่อต้อ ตุ่มสามโคกเป็นภาชนะดินเผาสีแดงส้ม ปากตุ่มแคบ ตรง
กลางปุองกลม เนื้อหนาไม่เคลือบน้ํายา จึงทําให้เวลาใส่น้ําแล้วน้ําซึมเข้าไปในเนื้อตุ่มได้ดีจึงทําให้เก็บ
รักษาความเย็นไว้ได้ คนไทยจึงนิยมใช้
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16. อิฐมอญ ก้อนดินเล็กๆ ที่เป็นรากฐานของการสร้างบ้านแปงเมือง
จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ทําให้เห็นว่า อิฐมอญจากสามโคกได้รับความ
นิยมถึงขนาดทางการต้องกะเกณฑ์คนมอญสามโคกไปตั้งเป็นกองอิฐ จนเกิดเป็นคําเรียกต่อท้ายว่า ถ้า
เป็น “อิฐมอญ” ต้อง “สามโคก” จนกลายเป็นชื่อเรียกขานว่า “อิฐมอญสามโคก” ไปในเวลาต่อมา
แสดงให้เห็นว่าอิฐมอญสามโคกมีความแข็งแกร่งทนทานกว่าอิฐทั่วไป

ภาพที่ 21 อิฐมอญ
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 89.
สาเหตุ ที่ ทํ า ให้ อิ ฐ มอญสามโคกในอดี ต มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ก็ เ นื่ อ งมาจาก
ขั้นตอนการผลิตที่เริ่มจากการนําเรือ มาดออกไปบรรทุกดินเลนที่ขุดขึ้นมาจากแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่ง
เรียกขั้นตอนนี้ว่า “ดําดิน” ซึ่งขั้นตอนการสรรหาวัตถุดิบนี้เองที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะดินเลนจาก
แม่น้ําอยุธยาประกอบไปด้วยเนื้อดินละเอียดผสมกับทรายละเอียด จึงทําให้เมื่อนําผสมกับวัสดุอื่น เช่น
แกลบ จึงเข้ากันได้ดี และเมื่อนําไปเผาไฟก็ทําให้ได้เนื้อดินที่แกร่ง ไม่มีรอยแตกร้าว
17. หม้อตาลตุ่มน้ําตาลโตนด ย้อนตํานานยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูเพราะการค้าน้ําตาล
“ถึงวังวัดเทียนถวายบ้านใหม่ข้าม
ก็รีบตามเรือที่นั่งมากลางหน
ทุ่งละลิ่วทิวเมฆเป็นหมอกมน
สะพรั่งต้นตาลโตนดอนาถครัน
เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้น
ระวังตนตีนมือระมัดมั่น
เหมือนคนคนคําหวานรําคาญครัน ถ้าพลั้งพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล”
นิราศพระบาท โดย สุนทรภู่ (ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี, 2554)
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ภาพที่ 22 ต้นตาลในจังหวัดปทุมธานีในอดีต
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 96.
18. จิตรกรรมฝาผนัง เรื่องเล่าบนฝาผนังกับฝีมือช่างของยุคสมัย
งานจิตรกรรมในพระพุทธศาสนานั้น เป็นงานที่พุทธสาสนิกชนได้รังสรรค์ขึ้น
เพื่อถวายเป็ นพุทธบู ชา โดยมีทั้งงานที่ว าดขึ้นบนผื น ผ้ า ตลอดจนผนังของอาคารศาสนสถาน ใน
ประเทศไทยปรากฏภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาและได้
กลายเป็นประเพณีนิยมสื่อเนื่องต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี ,
2554)
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ภาพที่ 23 จิตรกรรมวัดปุากลางทุ่ง
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 127.
3. ข้อมูลการออกแบบลวดลายกราฟิก
3.1 ความหมายของการออกแบบ
การกระทํากิจกรรมใดๆของมนุษย์โดยสัญชาตญาณย่อมต้องมีการวางแผนอยู่ในใจ
ก่อนแล้ว โดยที่จ ะตั้งใจหรื อไม่ตั้งใจก็ตาม ส่ ว นจะเป็นแผนงานอย่างหยาบหรือละเอียดขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมนั้นๆ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าก่อนที่เราจะเริ่มทํางานทุกครั้งเราจะเริ่มคิดคํานึงถามตัวเองก่อนเสมอ
ว่าจะทําอะไร ทําที่ไหน ทําอย่างไร และจะทําเมื่อไหร่ซึ่งจะเป็นโดยอัตโนมัติ
การวางแผน ถือว่ าเป็น การกํา หนดแผนงานที่ว างไว้เป็ นแนวในการดําเนินงาน
นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้กิจกรรมนั้นๆ สําเร็จลงได้ตามเปูาหมายที่คิดไว้แต่จะสําเร็จได้แค่ไหน
นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการทํางานที่วางแผนไว้ ถ้ามีการวางแผนที่ดีสามารถ
จัดลําดับแนวการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการทํางานย่อมได้ผลงานที่สําเร็จสมบรูณ์ตามที่
มุ่งหวังไว้ และได้รูปแบบของงานที่เป็นระบบมีระเบียบวิธีปฏิบัติอันจะนําไปเป็นแบบอย่างได้ ยิ่งไป
กว่านั้นยังสามารถมองเห็นจุดที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงใหม่ได้อย่างชัดเจน การวางแผนงานนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการออกแบบด้วย ซึ่ง (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2546 : 15) กล่าวว่า การออกแบบโดยทั่วไปย่อม
รวมความถึงการวางแผนหรือการจัดระบบไว้ในความคิดคํานึง หรือวางแผนแล้วสร้างให้ปรากฏเป็น
แผนงานหรือรูปแบบที่รับรู้ได้ รูปแบบที่ปรากฏขึ้นอาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่หรือรูปแบบที่
ปรับปรุงขึน้ ใหม่ก็ได้
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การออกแบบเป็นคําที่เรามักได้ยินเสมอ และมักจะนํามาใช้กับงานหรือกิจกรรมใดๆ
ก็ตาม เมื่อเริ่มคิดทํางาน เช่น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบฟอร์มการประเมินผล
การออกแบบผังการจราจรการออกแบบแบบทรงผม การออกแบเสื้อผ้า การออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงการวางแผนจัดระบบกระบวนการทํางานไว้ในความคิดคํานึงเพื่อสร้าง
งานให้ เ กิ ด รู ป แบบใหม่ มี ค วามแปลกแตกต่ า งจากสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ หรื อ คิ ด ขึ้ น มาใหม่ โดยที่ เ ราไม่ ไ ด้
ลอกเลียนแบบหรือทําตามต้นแบบที่มีอยู่เดิม อันเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่หรือนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมา
ปรับ ประยุกต์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ ชิ้นงานที่เกิดขึ้นใหม่นี้ถือว่าเกิดจากกระบวนการออกแบบ การ
วางแผนไม่ใช่การออกแบบแต่เป็นกระบวนการหนึ่งของการออกแบบ เพราะเมื่อพูดถึงการออกแบบ
ย่ อ มต้อ งมี องค์ ป ระกอบหลายด้ า นมาช่ ว ยเสริม ต่ อ กัน เช่น มี แนวคิด ที่ เ กิด จากแรงบัน ดาลใจ มี
จินตนาการ มีประสบการณ์ การรับรู้ และมีการสื่อความหมายที่ดี แล้วนํามาประมวลเกิดเป็นความคิด
ใหม่สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
เมื่อพูดถึงการออกแบบจึงมีคํานิยาม ที่ผู้ เชี่ยวชาญทางการออกแบบได้กล่ าวถึง
ความหมายไว้มากมายหลานประเด็นดังนี้
การออกแบบคือ การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ โดยวางแผนจัดส่วนประกอบของ
การออกแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุและการผลิตของสิ่งที่ต้องการออกแบบนั้น (วิรุณ ตั้ง
เจริญ. 2526 : 19)
การออกแบบ เป็นกิจกรรมอันสําคัญประการหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ใน
ความนึกคิด อันอาจจะเป็นโครงการ หรือรูปแบบที่นักออกแบบกําหนดขึ้นด้วยการจัดท่าทาง ถ้อยคํา
เส้น สี แสง เสียง รูปแบบและวัสดุต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์ทางความงาม (สมศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล. 2529
: 5)
การออกแบบ คือกระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์ โดยมีทัศนธาตุ
เป็นองค์ประกอบใช้ทฤษฏีต่างๆ เป็นแนวทางและใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์นั้น
(มาโนช กงกะนันทน์. 2538 : 27)
การออกแบบเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจจาก
ความงามที่มีอยู่รอบกายได้สัมผัสรับรู้อยู่ตลอดเวลา สะสมเป็นประสบการณ์ ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ จากนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมให้
เป็นไปตามความต้องการทั้งด้านจิตใจ และการใช้สอยโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นเงื่อนไขที่มนุษย์กําหนดขึ้น
สํ า หรั บ ในการปฏิ บั ติ ก ารทํ า งานออกแบบที่ สิ่ ง ที่ ช่ ว ยเสริ ม ให้ ง านออกแบบมี คุ ณ ค่ า น่ า ส นใจ ที่
นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยก็คือความงามทางศิลปะที่แฝงอยู่ในงานออกแบบนั้นกล่าวคือความ
จําเป็นที่จะต้องนําหลักการทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบด้วย เช่น หลักการจัดการองค์ประกอบ
ศิลป์ หลักการทางทฤษฎีสี หลักการนําทัศนธาตุไปใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้ วัสดุ อุป กรณ์
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ที่เข้ากับยุคสมัยได้อย่างดี ซึ่งผู้ออกแบบต้องศึกษาทําความเข้าใจกับหลักการทางศิลปะดังกล่าว และ
ต้องรู้ เ ท่า ทัน การเปลี่ ย นแปลงด้ านวัส ดุอุป กรณ์ที่ ก้า วหน้า อย่า งรวดเร็ ว ด้ ว ย ถึง แม้ จะไม่ มีทั กษะ
ทางด้านศิลปะก็ตาม เพราะปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ช่วยในการทํางานอยู่แล้วขึ้น อยู่กับการเรียนรู้และ
การเลือกใช้เท่านั้น

ภาพที่ 24 ลวดลายประดับผนังและใช้เป็นส่วนกั้นระหว่างห้อง ออกแบบโดย ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 34.
จากแนวคิด คํานิยามและความหมายของการออกแบบดังกล่ าวข้า งต้น เมื่อจับ
ประเด็น ความหมายของการออกแบบแล้ ว พอสรุป ได้ ว่า ต้อ งมี กระบวนการวางแผน มี ความคิ ด
สร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวัสดุอุปกรณ์ และมีจุดมุ่งหมายตามเงื่อนไขของการออกแบบชิ้นงานนั้นๆ หรือ
กล่ า วได้ ว่ า การออกแบบ คื อ การประมวลความคิ ด ต่ อ กิ จ กรรมที่ ว างแผนไว้ แล้ ว ถ่ า ยทอ ด
กระบวนการการคิดนั้น จัดทําให้เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ และ
หลักจิตวิทยา ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยและความงามตามจุดมุ่งหมาย เมื่อพูดถึงการออกแบบ
จึงมีความหมายที่กว้างขวางมากและมักใช้กับการงานทั่วไปเมื่อเริ่มต้นในการสร้างงาน โดยมีชื่ อเรียก
ไปตามชิ้นงานนั้นๆ เช่น การออกแบบลวดลาย การออกแบบตัวอักษร การออกแบบงานวิจิตรศิลป์
หรืองานช่างต่างๆ โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นงานศิลปะเท่านั้น เช่น การออกแบบงานก่อสร้าง
การออกแบบโครงงาน การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบงานประยุกต์ศิลป์ ฯลฯ ซึ่ ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทํา โดยมีกระบวนการในการวางแผนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบการ
ทํางานนั้นๆ มากกว่า
3.2 วิเคราะห์แนวคิดการออกแบบลวดลาย
จากความหมายของการออกแบบดังได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นการถ่ายทอดกระบวน
ทางความคิดแล้วลําดับความคิดนั้นสร้างสรรค์ให้เกิดรูป แบบใหม่โดยอาศัยหลักการทางศิลปะและ
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หลักจิตวิทยาให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยและความงาม สําหรับในความหมายการออกแบบ
ลวดลายถือว่าเป็นการออกแบบที่เน้นเฉพาะรูปแบบของลวดลายซึ่งการที่จะทําให้เกิดลวดลายได้ต้อง
มีส่วนประกอบของลาย อันได้แก่ ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี นํามาจัดให้เกิดจังหวะ ลีลา
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างลงตัวเกิดความงดงาม คือความหมายของลวดลาย
การออกแบบลวดลายจึง หมายถึ ง กระบวนการคิดที่ นํา ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้ น
รูปร่าง รูปทรง สี มาจัดให้เกิดจังหวะ ลีลา ที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างลงตัวเกิดความงดงามตาม
จุดมุ่งหมายของการนําไปใช้
การออกแบบลวดลายส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหรือตกแต่ง
ชิ้ น งานให้ เ กิ ด ความงดงามประณี ต ยิ่ ง ขึ้ น เช่ น ใช้ เ ป็ น ส่ ว นประดั บ อาคารสถาปั ต ยกรรม งาน
ประติมากรรม ผลิตภัณฑ์ของใช้ ฯลฯ จึงเป็นงานที่ต้องใช้ความคิด ความประณีต ละเอียดอ่ อนด้วยตัว
ของชิ้นงานเอง และต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์กับงานที่จะนําไปตกแต่งด้วย
3.3 วิเคราะห์รูปแบบของใบพืชพรรณไม้ที่มีต่อรูปแบบของลวดลาย
จากลวดลายต่างๆ ที่ปรากฎโดยทั่วไปจะเห็นว่ามีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามแนวคิด
ในการสร้างสรรค์ลวดลายเพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืน และความเหมาะสมกับการนํามาใช้ ซึ่ง
โดยปกติขอลวดลายจะมีลักษณะเป็นส่วนๆ มาประกอบกันซึ่งเกรียกว่า “ตัวลาย” หมายถึง ลวดลาย
ที่มีองค์ประกอบของลายที่สมบรูณ์ และสามารถนํามาต่อกันให้เกิดลวดลายใหม่ได้ลงตัว เมื่อพิจารณา
รูปแบบของตัวลายอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ตัวลายรูปแบบเฉพาะ และตัวลายรูปแบบเป็นแผ่น
ผืน หรือลายต่อเนื่อง ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบของลวดลายที่จะกล่าวถึงนี้เป็นการศึกษารูปทรง
(Form) ของตัวลายว่าอยู่ในรูปแบบใด เช่น รูปแบบที่ลอกเลียนต้นแบบธรรมชาติตามที่เห็น และ
รูปแบบที่อาศัยรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ ยม รูปทรงกลม หรือรูปทรงอิสระเป็นกรอบโดยนํา
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดวาง ซึ่งการวิเคราะห์การออกแบบลวดลาย
ดังกล่าวจะเลือกเฉพาะลวดลายที่น่าสนใจมาเป็นตัวอย่าง และได้นําเสนอการออกแบบลวดลายจาก
ใบไม้รูปแบบต่างๆ ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดเพื่อนําไปเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลายใน
รูปแบบอื่นๆ ต่อไปดังนี้
1. ตัวลายรูปแบบเฉพาะ (Specific Aspect Art Designs)
เป็นตัวลายที่มีโครงสร้างของลวดลายจบในตัวมีความเป็นเอกเทศของตัวลาย มี
ความโดดเด่น สามารถวางตําแหน่งตัวลายลงบนพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ
การนําลวดลายไปใช้ เช่น วางลวดลายตรงส่วนมุม วางลวดลายตรงส่วนขอบ หรือวางลวดลายตรง
ส่วนกลางสลับกัน เป็นต้น ซึ่งตัวลายที่มีรูปแบบเฉพาะนี้มักจะออกแบบอยู่ในรูปทรงเรขาคณิต เช่น
รูปทรงเหลี่ยม และรูปทรงกลม จึงสามารถที่จะนําตัวลายที่มีรูปแบบเฉพาะนี้ไปต่อกันให้เกิดเป็นลายที่
มีรูปแบบแผ่นผืนได้ต่อไป ถ้าเปรียบเทียบกับลายไทยในอดีตคงได้แก่ ลายประเภทดอกลอยต่างๆ เช่น
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ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายดอกจอก ลายประจํายาม ฯลฯ นอกจากนี้ เรายังสามารถนํารูปแบบของพืช
พรรณไม้ต่างๆ มาออกแบบเป็นตัวรูปแบบเฉพาะได้อีกมากดังตัวอย่าง

ภาพที่ 25 ลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 85.

ภาพที่ 26 ตัวลายรูปแบบเฉพาะที่มีรูปแบบคล้ายต้นแบบจากธรรมชาติ
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 86.
2. ตัวลายรูปแบบแผ่นผืน หรือลายต่อเนื่อง (Sheet Aspect Art Desings)
เป็ น ตัว ลายที่มีโ ครงสร้ างของลวดลายที่ต้องอาศั ยความต่อเนื่องของลวดลาย โดยการต่อลายใน
ลักษณะต่างๆ จึงจะเกิดความงาม ความประสานกลมกลืนกัน ซึ่งลวดลายแบบนี้เกิดจากการนําตัวลาย
หรือแม่ลายมาจัดวางโดยคํานึงถึงหลักการ 5 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

45
2.1 การจัดองค์ประกอบโดยคํานึงถึงการต่อแบบประชิดกัน
2.2 การจัดองค์ประกอบโดยคํานึงถึงการคาบเกี่ยวของตัวลาย
2.3 การจัดองค์ประกอบโดยคํานึงถึงการทับซ้อนของตัวลาย
2.4 การจัดองค์ประกอบโดยคํานึงถึงทิศทางของตัวลาย
2.5 การจัดองค์ประกอบโดยการใช้รูปและพื้นของตัวลาย

ภาพที่ 27 ลายหอยจับหลัก
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 88.

ภาพที่ 28 ลายแก้วชิงดวง
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 88.
3. การจัดองค์ประกอบโดยคํานึงถึงการต่อแบบประชิดกัน
เป็นการจัดวางตัวลายในลักษณะให้ด้านต่อด้าน และมุมต่อมุมชิดติดกันเพื่อให้
เกิดลวดลายใหม่เป็นลายรูปแบบแผ่นผืนโดยให้มีช่องว่าง (Space) ระหว่างตัวลายเป็นตัวเชื่อม หรือ
ใช้กรอบตารางรูปทรงต่างๆ ตามความเหมาะสมของตัวลายแต่ละชนิดดังภาพตัวอย่าง
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รูปที่ 29 เป็นการจัดวางตัวลายในลักษณะให้ด้านต่อด้านประชิดกันโดยใช้ช่องว่างเป็นตัวเชื่อม
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 89.
4. การจัดองค์ประกอบโดยคํานึงถึงการคาบเกี่ยวของตัวลาย
เป็นการจัดวางตัวลายในลักษณะให้ด้านหรือมุมสัมผัสเกาะเกี่ยวกันโดยมีช่องว่าง
(Space) เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวลายห่างกันเป็นจังหวะที่เท่าๆ กันกระจายไปได้รอบทิศทาง ซึ่ง
ความงดงามของลักษณะลายต่อเนื่องแบบคาบเกี่ยวกันนี้ขึ้นอยู่กับการจัดช่องว่างระหว่างลายให้ได้
จังหวะ ไม่ห่างหรือชิดจนเกินไป คล้ายกับลายผ้า หรือลายดอกไม้ร่วงที่เขียนตามจิตรกรรมฝาผนัง ดังตัวอย่าง
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ภาพที่ 30 การจัดวางตัวลายในลักษณะตัวลายห่างกันเป็นจังหวะที่เท่าๆกัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 96.
5. การจัดองค์ประกอบโดยคํานึงถึงการทับซ้อนของตัวลาย
เป็นการจัดวางตัวลายให้ทับซ้อนกันได้ 2 ลักษณะคือ ในลักษณะแรกเป็นการวาง
ทับซ้อนเป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันไปได้รอบทิศทางคล้ายลักษณะลายคาบเกี่ยวกัน หรือลักษณะที่สอง
เป็นการจัดวางทับซ้อนกันในลักษณะการผูกลายให้เป็นเรื่องราวตามความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัย
หลักการจัดองค์ประกอบ โดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพ มีจุดสนใจ และมีความสมดุลกันระหว่างลาย
การจัดในลักษณะทับซ้อนกันนี้เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาพื้นที่ และสามารถจัด
ให้เป็นเรื่องราว
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ภาพที่ 31 การจัดวางทับซ้อนกันโดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบที่คํานึงถึงความเป็นเอกภาพ
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 96.
6. การจัดองค์ประกอบโดยคํานึงทิศทางของตัวลาย
เป็นการนําตัวลายมาผูกต่อกันให้เกิดเป็นลายใหม่ในรูปแบบแผ่นผืน โดยใช้หลัก
ความเป็นเอกภาพของทิศทาง (Direction) เป็นตัวกําหนดให้ตัวลายเคลื่อนที่ไปตามแนวที่วางไว้ ทําให้
เกิดความงามและความรู้สึกแตกต่างกัน เช่น ทิศทางในแนวราบหน้ากระดานในการออกแบบลวดลาย
จึงต้องกําหนดทิศทางให้เกิดเอกภาพทางความงาม
1. เป็นการเรียงลําดับ (Translation in steps) โดยการนําตัวลายมาวาง
เรียงลําดับหน้ากระดานในลักษณะซ้ําๆ กัน อาจจะเรียงเป็นแถวเดียว หรือสองแถว บนและล่างให้ไป
ในทิศทางเดียวกันหรือสลับกลับด้าน
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ภาพที่ 32 การเรียงลําดับตัวลายแบบหน้ากระดานชิดติดกันต่อเนื่อง
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 97.
2. การหมุนรอบจุด (Rotation about a point) เป็นการวางตัวลายรอบจุด
ศูนย์กลางในลักษณะหมุนรอบตัว

ภาพที่ 33 การวางตัวลายรอบจุดศูนย์กลางในลักษณะหมุนรอบตัว
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 98.
3. การเรียงลําดับสลับจังหวะ (Reflection and alternate translation) เป็น
การนําตัวลายมาเรียงลําดับสลับแบบฟันปลา
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ภาพที่ 34 เป็นการนําตัวลายมาเรียงลําดับสลับแบบฟันปลา
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 99.
4. การทําซ้ํา (Reptition) เป็นวิธีการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด
1. การทําซ้ําจังหวะเท่ากัน

ภาพที่ 35 การวางตัวลายให้มีระยะห่างและจังหวะระหว่างลายเท่าๆ กัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 100.
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2. การทําซ้ําจังหวะไม่เท่ากัน

ภาพที่ 36 การวางตัวลายซ้ําจังหวะที่เกิดจากช่องว่างระหว่างตัวลายไม่เท่ากันสลับกันเป็นช่วงๆ
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 100.
3. การซ้ําจังหวะไม่เท่ากันโดยเกิดช่องว่างระหว่างตัวลายไม่เท่ากันในแต่ละ
ช่วงจังหวะสลับกันไป

ภาพที่ 37 การซ้ําจังหวะของตัวลายที่ขนาดไม่เท่ากัน สลับกันในทิศทางเดียวกัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 101.
4. การซ้ําจังหวะไม่เท่ากันโดยเกิดจากจํานวนตัวลายและขนาดของตัวลาย
แต่ละตําแหน่งไม่เท่ากันการซ้ําจังหวะให้เกิดความแตกต่าง
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ภาพที่ 38 การซ้ําจังหวะของตัวลายที่มรขนาดไม่เท่ากัน จัดวางผสมผสานกัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 101.
5. การซ้ําให้เกิดจังหวะคาบเกี่ยวกัน
1. คาบเกี่ยวกันไปในทิศทางเดียวกันโดยมีขนาดเท่ากัน

ภาพที่ 39 วางตัวลายให้คาบเกี่ยวกันไปในทิศทางเดียวกันโดยมีขนาดเท่าๆ กัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 102.
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2. ลดหลั่นกันไปในทิศทางเดียวกันโดยมีขนาดต่างกัน

ภาพที่ 40 จัดวางตัวลายให้ลดหลั่นกันไปในทิศทางเดียวกันโดยมีขนาดต่างกัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 103.
3. ลดหลั่นกันในทิศทางที่ต่างกันโดยมีขนาดต่างกัน

ภาพที่ 41 จัดวางตัวลายให้ลดหลั่นกันในทิศทางที่ต่างกันโดยมีขนาดต่างกัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 103.
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4. การซ้ํ า จังหวะแบบเคลื่ อนไหวเป็ นการจั ดจังหวะตัว ลายให้ ต่ อเนื่อ ง
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือต่างทิศทางกัน ทําให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างอิสระดังภาพ
(ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, 2556)

ภาพที่ 42 การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกันหรือต่างทิศทางกัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 104.
4. การออกแบบสัญลักษณ์
4.1 ความหมายของสัญลักษณ์
การให้คํานิยามของศัพท์เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าตราและสัญลักษณ์นั้นมี
ความสับสนอยู่มาก เพราะศัพท์เหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คล้ายกัน และเหมือนกัน แต่ถ้าจะ
แบ่งแยกให้ชัดเจน คงมีความเป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นนักออกแบบให้ความสนใจว่าคําใดหมายความว่า
อย่างไรบ้างแต่ให้รู้และมีความสามารถที่จะออกแบบสัญลักษณ์ต่างๆได้ถูกต้อง และสมบรูณ์เมื่อลูกค้า
ต้องการ
สัญลักษณ์ มีความหมายครอบคลุมสัญ ลักษณ์ทุกประเภทดังที่หนังสือศัพท์บัญญัติ
พร้อมคําอธิบาย จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้อธิบายได้ว่า “สัญลักษณ์
หมายถึง ลักษณะของสิ่งใดๆ ที่กําหนดนิยมกันขึ้นมาเองให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง”
เดรย์ฟัสส์ (Dreyfuss, 1972) อธิบายไว้ในทํานองเดียวกันคื อ Semantography
หรือ Semiotic เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกศาวตร์ของเครื่องหมายแสดงถึงความคิดหรือสัญลักษณ์ที่นํามาใช้
แทนกันเช่นเดียวกับตัวอักษรที่ใช้และมีระบบมีเหตุผลเช่นเดียวกับหลักไวยาภรณ์ The Oxford
English Dictionary (เดลเลน (Allen), 1990) ให้ความหมายของคําว่าสั ญลักษณ์ไว้ 2 ความหมาย
คือ
1. สิ่งซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่ใช่
วัตถุหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
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2. ตัวอักษรที่เขียนขึ้นหรือเครื่องหมาย (mark) ที่ใช้เป็นตัวแทนบางสิ่งบางอย่าง เช่น
ตัวอักษร รูปร่าง หรือเครื่องหมายแทนวัตถุกระบวนการบางอย่าง เป็นต้น
วิรุณ ตั้งเจริญ (2526) กล่าวไว้ว่าสัญลักษณ์คือสื่อความหมายที่แสดงนัยหรือ เงื่อนไข
ความคิดเพื่อเป็นการบอกให้ทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะไปมีผลในทางปฏิบัติแต่มีผลทางด้านการรับรู้
ความคิดหรือ ทัศนคติ เช่น ธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติไทย ที่เน้นเอกภาพและอธิปไตยของ
เราธงไตรรงค์ไม่ได้บ่งบอกให้กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เป็นสิ่งกระตุ้นความคิดและทัษนคติที่พึงมีต่อ
ประเทศชาติหรือสัญลักษณ์ของสมาคมใดสมาคมหนึ่งย่อมเป็นสิ่งที่บอกให้ทราบว่าสัญลักษณ์นั้นคือ
สมาคม เมื่อสัญลักษณ์ไปอยู่ที่ใดหมายถึงว่าสิ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับสมาคมซึ่งเป็นเจ้าของสัญลักษณ์นั้น
โดยตรง
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าสัญลักษณ์มีความหมายเป็น 3 นัย คือสิ่งที่ออกแบบขึ้นใช้เป็ น
ตัวแทนของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น รูปปั้นพระพุทธรูปเป็นสิ่งแทนของพระพุทธเจ้า รูปกําปั้นแทนพลัง
รูปกระต่ายแทนความเร็ว ในความหมายตรงกันข้าม สัญลักษณ์คือ สิ่งที่เป็นนามธรรมมากําหนดขึ้น
แทนสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น จุดเรียงกันในรูปสามเหลี่ยมนํามาใช้แทนลูกบิลเลียด วงกลม 5 ห่วงแทน
ทวีปทั้ง 5 ทวีป ในสัญลักษณ์โอลิมปิค และสุดท้ายสัญลักษณ์ คือการกําหนดสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น รูป
ของหอยเซลส์แทนบริษัทหรือปั้มน้ํามัน
4.2 ความส้าคัญของสัญลักษณ์
ความสําคัญต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมุ่งสื่อความหมายเป็นสากล และ
สัญลักษณ์บอกเล่าประวัติ เช่น สัญลักษณ์รูปเรือดินเผาสมัยทวาราวดีแสดงให้เห็นถึงความเจริญของ
บ้านเมืองทางการคมนาคม
1. สัญลักษณ์มีความสําคัญในฐานะที่เป็นภาษาสากลสัญลักษณ์ใช้ในการสื่อสาร
สัญลักษณ์แทนภาษาเขียน แบ่งได้ 3 ลักษณะ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของภาพ (image), สัญลักษณ์ที่
เป็นตัวแทนของแนวความคิด (concept) และสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม (abstract)
2. ความสําคัญของสัญลักษณ์เชิงเศรษฐกิจ สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้า เมื่อ
เผยแพร่ สั ญ ลั กษณ์นั้ น เป็ น ที่ รู้ จั กก็ จะมี มูล ค่า ในตั ว เอง การเพิ่ม มูล ค่า การซื้อ ขายเป็ นการพัฒ นา
เศรษฐกิจ แดสงถึงการรับประกันคุณภาพของบริษัท และคุณภาพของสินค้า
3. ความสําคัญต่อสังคมการออกแบบสัญลักษณ์เป็นงานศิลปะให้เกิดคุณค่าเกิด
ความงามเกิดความน่าเชื่อถือเป็นการยกระดับทางสุนทรีย์ของสังคมได้วิธีหนึ่ง
4. ความสําคัญต่อประชาชนในฐานะผู้บริโภคเครื่องหมายการค้าทําให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการปูองกันการหลอกลวงการปลอมแปลง สัญลักษณ์เป็นรูปภาพดูเข้าใจง่ายกว่า
5. ความสําคัญต่อการบริหารและการปกครองเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ที่
แสดงถึงพระราชอํานาจ สัญลักษณ์จึงใช้ในฐานะแทนบุคคลแทนตําแหน่ง
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6. ความสํ าคัญทางศิล ปะสั ญลักษณ์เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ต้อง
เสาะหาข้อมูลแล้วใช้ความคิดความสามารถทางศิลปะสร้างสรรค์ออกมาจากนามธรรมเป็นรูปธรรม
4.3 หลักการออกแบบสัญลักษณ์
ในการออกแบบต้องนําองค์ประกอบของการออกแบบ ได้แก่ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง
น้ําหนัก ลักษณะผิว ฯลฯ มาจัดให้เกิดความงามเหมาะสมตามหลักการออกแบบ ได้แก่
1. ความเป็นเอกภาพ หมายถึงการออกแบบให้เกิดความเป็นหนึ่งมีความลงตัว
ในทุกองค์ประกอบ ให้มีจุดเด่นมีความสมดุล และหลายๆ อย่างประกอบกันจึงจะก่อให้เกิดเป็นเอกภพ
2. ความสมดุล โดยการรับรู้ทางสายตาความสมดุลมี 3 ลักษณะคือ
1. ความสมดุลแบบเหมือนกัน

ภาพที่ 43 การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกันหรือต่างทิศทางกัน
ที่มา: ทองเจือ เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2548), 86.
2. ความสมดุลแบบไม่เหมือนกัน

ภาพที่ 44 การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกันหรือต่างทิศทางกัน
ที่มา: ทองเจือ เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2548), 86.

57
3. ความสมดุลแบบรัศมี

ภาพที่ 45 การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกันหรือต่างทิศทางกัน
ที่มา: ทองเจือ เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2548), 87.
3. ความกลมกลืน

ภาพที่ 46 การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกันหรือต่างทิศทางกัน
ที่มา: ทองเจือ เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2548), 87.
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4. การซ้ํา

ภาพที่ 47 การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกันหรือต่างทิศทางกัน
ที่มา: ทองเจือ เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2548), 88.
4.4 คุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี
ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องหมายที่ดี ควรมีเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน ดังที่
คูวายามะ (Kuwayama, 1973) โดยการปรับพัฒนาจากของ คูวายามะ ดังนี้
1. ความหมาย
2. ความเมาะสมกับสื่อ
3. ความร่วมสมัย
4. ความน่าเชื่อถือ
5. ความเป็นเอกลักษณ์
6. สี
7. ความเรียบง่าย
8. ความเป็นสากล
9. การนําไปใช้ประโยชน์ง่าย
10. เอกภาพ
11. ความเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย (ทองเจืด เขียดทอง, 2548)
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5. การพัฒนารูปแบบสินค้า
5.1 ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่
Mccathy & Pereault, Jr. (Basic Marketing, 1991 - P. 342) ได้ให้ความหมาย
คําว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าผลิ ตภัณฑ์ใหม่ห มายถึง ผลิ ตภัณฑ์ใด ๆ ที่ใช้สํ าหรับกิจการอาจเป็น
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีแนวคิดใหม่ห รื อเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิ ตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว (การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีผลให้ผู้บริ โภคพึงพอใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์
เดิม) หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่นําเสนอในตลาดใหม่
ปัจจุบันสภาพตลาดมีการแข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วทําให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดจํานวนมากส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่จะอยู่รอดได้ในตลาด จึงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี "ความใหม่" ที่แตกต่างและเป็นสาระสําคัญของ
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตรงกับลักษณะความต้องการของผู้บริโภคจากความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่จึง
อาจจําแนกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 3 ลักษณะคือ
1. Innovative Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ทยี่ ังไม่มีผู้ใดนําเสนอในตลาดมา
ก่อนหรือเป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้บริโภคอาจยังคาดไม่ถึง
2. Replacement Product of Modify Product หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนา
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่แล้วในตลาดทําให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าเดิม
3. Imitative or Me-too Product หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับกิจการแต่ไม่ใหม่
ในท้องตลาดเกิดจากการที่กิจการเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
ทําให้กิจการมีโอกาสทํากําไรสูงจึงเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อขอส่วนแบ่งตลาดบ้าง
5.2 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแนวคิดใหม่ยังไม่มีผู้ใดนําเสนอในตลาดมาก่อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
โอกาสสูงในตลาดแต่มีความเสี่ยงสูงต่อความล้มเหลวด้วยถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะไม่ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นเพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะได้นับการยอมรับจากผู้บริโภค
และเพื่อลดความเลี่ยงจากการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ใหม่กิจการจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็น
ขั้นตอนดังนี้
1. สร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
2. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
3. การวิเคราะห์สภาพธุรกิจ
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
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5. การทดสอบตลาด
6. การแนะนําสินค้าเข้าสู่ตลาด
5.3 การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจการจะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าต้องการอะไร
เช่น ต้องการเป็นผู้นํา ด้านเทคโนโลยี ต้องการรักษาความเป็นผู้นําในตลาด ต้องการใช้กําลังการ
ผลิตส่วนที่เหลือให้เต็มที่ ต้องการขยายตลาด หรืออาจจ้องการขยายผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน เป็นต้น
ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกันจะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างกัน กลุ่มเปูาหมาย
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างไปจากเดิมและกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะแตกต่างกันด้วย
แนวคิดใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ อาจมาจากแหล่งแนวคิดต่าง ๆ กัน เช่น จากรายงานของพนักงาน
ขาย จากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน จากการหาช่องว่างของตลาดปัจจุบัน รวมไปถึงอาจได้แนวคิด
ใหม่มาจากพ่อค้าคนกลางการระดมแนวคิดของหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ในกิจการและแนวคิดส่วน
ใหญ่ที่ได้มักได้มาจากปัญหาข้อเสนอแนะคําติชมของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค พบเจอในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์นั้นในขั้นตอนนี้กิจการควรจะได้แนวคิดหลาย ๆ แนวคิดจากแหล่งต่างๆ กัน เพื่อนําไว้
กลั่นกรองเลือกเฉพาะแนวคิดที่เหมาะสมสําหรับกิจการ
5.4 การประเมินแนวคิด
จุดมุ่งหมายที่ต้องกลั่นกรองแนวคิดหลาย ๆ แนวคิดในขั้นตอนที่ 2 ก็เพื่อให้เหลือ
เพียงแนวคิดเดียวที่กิจการประเมินแล้วว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุดสําหรับกิจการและมีโอกาสดีในตลาด
เกณฑ์ที่ใช้ในการกลั่นกรองแนวคิดนี้ กิจการต้องสามารถวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ลักษณะที่ตลาด
ที่กิจการกําลังจะเข้าไปและคัดเลือกเอาเฉพาะแนวคิดที่สามารถทําให้กิจการอยู่ในฐานะได้เปรียบคู่
แข่งขัน
แนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กิจการกําหนดไว้ และมี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ควร
ทําลายสิ่งแวดล้อมใช้แล้วควรปลอดภัยทั้งตัวผู้บริโภคและสังคมโดยรวม
5.5 การพัฒนาแนวคิดและการทดสอบแนวคิด
เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากกิจการสามารถคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เลือก
เพียง 1 แนวคิดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกิจการมาทดสอบว่าผู้บริโภคเปูาหมายให้การยอมรับ และมี
ทัศนคติต่อแนวคิดใหม่นี้อย่างไร มีอะไรที่ควรต้องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนทําการผลิตจริง
อย่างไร หากผลการทดสอบแนวคิดใหม่เป็นลบ หรือไม่มีโอกาสในตลาด กิจการก็สามารถล้มเลิก
แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เสียก่อนที่จะลงทุนในกระบวนการผลิตจริง ทําให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมี
น้อยลง
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แนวคิดที่กิจการทั่วไปมักนํามาทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ คุณลักษณะและ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ใหม่ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายตาของผู้บริโภค วิธีใช้ / บริโภค ปัญหาที่
อาจเกิดจากการใช้ / บริโภคลักษณะของผู้บริโภคที่ควรใช้ / บริโภคผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการทดสอบ
เรื่องราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ใหม่
6. ข้อมูลสุนทรียศาสตร์
6.1 ความเป็นมาของสุนทรียศาสตร์
“สุนทรียศาสตร์ ” เป็นศัพท์คําใหม่ ที่บัญญัติขึ้นโดย โบมการ์เด็น (Alexander
Gottieb Baumgarte, 2305: 255) ซึ่งก่อนหน้าที่เป็นเวลา 2000 กว่าปี นักปราชญ์สมัยกรีก เช่น
เพลโต อริสโตเติล กล่าวถึงแต่เรื่องความงาม ความสะเทือนใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกทางการรับรู้ (Sense
Perception) ของมนุษย์ ปัญหาที่พวกเขาโต้เถียงกันได้แก่ ความงามคืออะไร ค่าของความงามนั้นเป็น
จริงมีอยู่โดยตัวของมันเองหรือไม่ หรือว่าค่าของความงามเป็นเพียงความข้อความที่เราใช้กับสิ่ งที่เรา
ชอบ ความงามกับสิ่งที่งามสัมพันธ์กันอย่างไร มีมาตรการตายตัวอะไรหรือไม่ที่ทําให้เราตัดสินใจได้ว่า
สิ่งนั้นงามหรือไม่งาม
โบมการ์เด็น มีความสนใจในปัญหาเรื่องของความงามนี้มาก เขาได้ลงมือค้นคว้า
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความงามที่กระจัดกระจายอยู่มาไว้ในที่เดี ยวกัน เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ความงามให้ มีเ นื้ อหาสาระที่ เ ข้ มแข็ งขึ้ น แล้ ว ตั้ ง ชื่อ วิ ช าเกี่ย วกั บความงามหรือ ความรู้ที่ เ กี่ย วกั บ
ความรู้สึกทางการรับรู้ว่า Aesthetics
โดยบัญญัติจากรากศัพท์ภาษากรีก Aisthetics หมายถึง ความรู้สึกทางการรับรู้ หรือ
การรับรู้ตามความรู้สึก (Sense perception) สําหรับศัพท์บัญญัติภาษาไทย ก็คือ “สุนทรียศาสตร์”
จากนั้นวิชาสุนทรียศาสตร์ ก็ได้รับความสนใจเป็นวิชาที่มีหลักการเจริญก้าวหน้าขึ้น สามารถศึกษาได้
ถึงระดับปริญญาเอก ด้วยเหตุผลนี้ โบมการ์เด็น จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสุนทรี ยศาสตร์
สมัยใหม่ (ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2538: 1)
6.2 ความหมายของค้าว่าสุนทรียศาสตร์
สุนทรียศาสตร์มีผู้ให้ความหมายของคําไว้หลายท่านดั งตัวอย่างต่อไปนี้สุนทรีศาสตร์
เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยความงามและสิ่งที่งามทั้งในงานศิลปะและในธรรมชาติ โดยศึกษา
ประสบการณ์ คุ ณ ค่ า ความงามและมาตรฐานในการวิ นิ จ ฉั ย ว่ า อะไรงาม อะไรไม่ ง าม
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2532: 4)
1. ความงามในธรรมชาติและความงามในศิลปะ
2. ความงามในธรรมชาติ เป็นความงามที่ปราศจากการปรุงแต่ง เป็นความงามที่
มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เช่น ชมทิวทัศน์ทุ่งทานตะวัน หรือชมพระอาทิตย์อัศดงที่ภูผา เป็นต้น
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3. ความงามในศิล ปะ เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจ ที่อยากแสดงออกทาง
สุนทรียภาพจากประสบการณ์ต่างๆ และขึ้นอยู่กับการสัมผัสของแต่ละบุคคล
สุนทรียศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยสิ่งที่สวยงามหรือไพเราะ คําว่า Aesthetics (เอ็ซ
เธทถิกส์) มาจากภาษากรีกว่า Aisthetikos (อีสเธทิโคส) = รู้ได้ด้วยสัมผัสสุนทรียธาตุ (Aesthetics
Elements) ซึ่งมีอยู่ 3 อย่างคือ (กีรติ บุญเจือ, 2522: 263)
1. ความงาม (Beauty)
2. ความแปลกหูแปลกตา (Picturesqueness)
3. ความน่าทึ่ง (Sublimity)
คําว่า “สุนทรียศาสตร์” มาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า “สุนทรียะ” แปลว่าดีงาม
สุนทรียศาสตร์จึงมีความหมายตามรากศัพท์ว่าวิชาที่ว่าด้วยความงาม ในความหมายของคําเดียวกันนี้
นักปราชญ์ ชาวเยอรมันชื่อ Aisthetics Baumgarten (1718 - 1762) ได้เลือกคําในภาษากรีกมาใช้
คําว่า Aisthetics ซึ่งหมายถึงการรับรู้ตามความรู้สึก (Sense Perception) เป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่อง
ทฤษฎี แ ห่ ง ความงามตรงกั บ คํ า ในภาษาอั ง กฤษว่ า Aesthetics ส่ ว นในภาษาไทยใช้ คํ า ว่ า
สุนทรียศาสตร์หรือวิชาศิลปะทั่วไป ดังนั้น จึงถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของสุนทรียศาสตร์หรือเมื่อ
กล่าวถึงสุนทรียศาสตร์เมื่อใดก็มักจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะนั่นเอง
6.3 ความหมายของสุนทรียภาพ
“สุนทรีภาพ” (Aisthetics) หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ
หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ หรือศิลปะ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ, 2530: 6)
“สุทรีย ภาพ” หรือ สุนทรีย์ เป็นความรู้สึกที่บริสุ ทธิ์ ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาหนึ่ง
ลั ก ษณะของอารมณ์ หรื อความรู้ สึ ก นั้น เราใช้ ภ าษาต่ อ ไปนี้ แ ทนความรู้ สึ กจริ ง ๆ ของเรา ซึ่ ง ได้
ความหมายไม่เท่าที่เรารู้สึกจริง ๆ เช่น คําตอบต่อไปนี้
1. พอใจ (interested)
2. ไม่พอใจ (disinterested)
3. เพลิดเพลินใจ (pleause)
4. ทุกข์ใจ (unpleasuse)
5. กินใจ (empathy)
อารมณ์ หรือ ความรู้สึกดังกล่าวนี้จะพาให้เกิดอาการลืมตัว (Attention span) และ
เผลอใจ (psychical distance) ลักษณะทั้งหมดนี้เรียกว่า สุนทรีย์ หรือสุนทรียภาพ “สุนทรียภาพ
ของชีวิต” คือ สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม หรือ ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ซึ่งจะนําไปสู่ผลลั พธ์
การเรียนรู้เพื่อการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สองประการ อันได้แก่ การที่เป็นผู้ที่มีความซาบซึ้งในคุณค่า
ของสุนทรียภาพ และมีความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและดํารงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม
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6.4 ประโยชน์ของวิชาสุนทรียศาสตร์
ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอย่างสมเหตุ สมผลช่วยกล่อมกลมให้
เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางส่งเริมแนวทางในการแสวงหา
ความสุขส่งเสริมให้เห็นความสําคัญของสรรพสิ่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพววดี สมบรูณกุล, 2556)
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารอัตลักษณ์
ธรรมธร ศรีสุรีย์ไพศาล (2550) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นอัตลักษณ์
ของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนําไปใช้ในการออกแบบเลขนศิลป์ ให้สามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครเกิด
ความชัดเจนขึ้น มีความเป็นเอกภาพทั้งนี้เพราะที่ผ่านมาอิทธิพลทางวัฒนธรรมพม่าจากแรงงานต่าง
ด้าวที่มีจํานวนมากถึงหนึ่งเท่าตัวของประชาชนท้องถิ่นส่งผลต่อวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก
แนวทางการศึกษาหารูปแบบของเลขนศิลป์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัด มีวิธีการวิจัยโดยเริ่มจาก
การค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อที่จะได้
ข้อมูล ทาง ด้านเชื้อชาติ วิถึการดําเนินชีวิต อาชีพ ศิล ปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นคนไทยท้องถิ่นอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครมากกว่า 50 ปี จํานวน 12 ท่านจากนั้นนํา
ผลงานออกแบบไปประเมินผลโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัด และ
ประชากรในจังหวัด เพื่อประเมินประสิทธิผลของผลงานออกแบบในแง่การสื่อสาร การออกแบบ การ
ใช้งานหาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษารวมทั้งเป็นข้อมูลสําหรับอ้างอิงให้
แก่ผู้ที่สนใจการออกแบบอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ต้องการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
ผลงานการวิจัยสามารถสรุปออกมาเป็นผลงานการออกแบบได้ดังนี้ตราสัญลักษณ์
ประจําจังหวัดสมุทรสาคร, ตัวอย่างตัวอักษณภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,ดังอย่างสี ประจําจังหวัด ,
ตัวอย่างเลขนศิลป์พื้นฐานประจําจังหวัด, ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์และงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ , ตัวอย่าง
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์, ตัวอย่างเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเศษผ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ และ สุวภางค์ ศรีเทพ (2555) การวิจัย
ครัง้ นี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุด เครื่องห่มนอนด้วย
บาติกเคมีและสีธรรมชาติของกลุ่มศิลปหัตถกรรมชุมชนตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อพัฒนาส่งเสริมเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มศิลปหัตถกรรม
ชุมชนตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ที-มีความพร้อม จํานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
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การรวบรวมข้อมูลมี 4 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณ์ในการจัดทําประชาคม เกี่ ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนของ
กลุ่มศิลปหัตถกรรมชุมชน ตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนา
ส่งเสริมเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญา ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องห่มนอนด้วยบาติกเคมีและสีธรรมชาติก่อน
การพัฒนาและหลังการพัฒนา ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมเพิ่ มคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องห่มนอนด้วยบาติกเคมีและสีธรรมชาติแบบสอบถามความคิดเห็นผลิตภัณฑ์
ชุดเครื่องห่มนอน ด้วยบาติกเคมีและสีธรรมชาติของกลุ่มศิลปหัตถกรรมชุมชน ตําบลวังชมภู อําเภอ
เมืองจังหวัด เพชรบู รณ์กับ กลุ่มผู้ ซื้ อ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ส่งเสริมเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องห่มนอนด้วยบาติกเคมี
และสีธรรมชาติของกลุ่ม ศิลปหัตถกรรมชุมชนตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์บรรยาย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด เครื่ อ งห่ ม นอนก่ อ นการพั ฒ นา มี รู ป ลั ก ษณ์ เ ดิ ม 3 รู ป แบบ
ประกอบด้วย ที่นอน หมอน และผ้าห่ม ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องห่มนอนหลังการพัฒนา ได้ผลงานใหม่ที่จะ
นํามาผสมผสานกับผลงานเดิม 6รูปแบบ ประกอบด้วย หมอนเอนกประสงค์ปลอก หมอนหนุน ปลอก
หมอนข้าง ผ้าห่มนอน หมอนอิงใหญ่และผ้าม่าน แสดงว่ามีรูปแบบเพิ่ มขึ้น 200 เปอร์เซ็นต์และมีการ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอดภูมิปัญญาเดิมให้ได้รูปแบบใหม่ ๆ เป็ น ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่
หลากหลายสวยงาม เหมาะสมแก่การใช้งาน เพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ ชุดเครื่องห่มนอน
ด้วยบาติกเคมีและสีธรรมชาติมีการออกแบบลวดลายผ้าสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ มวังชมภู จํานวน
10 ลวดลาย ความพึงพอใจต่อการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาส่งเสริมเพิ่ม คุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่ องห่มนอนด้วยบาติกเคมีและสี ธรรมชาติของกลุ่ม ศิลปหัตถกรรม
ชุมชนตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 และผู้ซื้อมี
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด เครื่ อ งห่ ม นอนด้ ว ยบาติ ก เคมี แ ละสี ธ รรมชาติ ข องกลุ่ ม
ศิลปหัตถกรรมชุมชน ตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52
7.3 แนวคิดแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่องานสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (2554) แม้จะเริ่มมีแรงบันดาลใจมากมายก็จะ
ไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้ามีแต่เพียง แรงบันดาลใจแต่ “แรงบันดาลใจ” จะต้องเป็นแรงส่งให้ “เกิด”
ผลงานขับเคลื่อน ให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ
การสร้างสรรค์โครงการทุกมิติ โดยจะไม่ส่งผลเพียงแค่ความงามหรือรูปลักษณ์ภายนอก แต่จะต้องส่ง
ความลึกสู่ภายใน, พฤติกรรมผู้บริโภค, ต้นทุน, การตลาด และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ
ผลแห่ งการค้ น หาวัตถุดิ บทางปัญ ญาจนส่ งผลสู่ แ รงบันดาลใจ และส่ งผลต่อการ
สร้างสรรค์งานที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องสามารถเห็นผลชัดเจนในหลักวิทยาศาสตร์ เช่น มีผลต่อ
ความเชื่อมั่นองค์กรมากขึ้น, มีผลต่อความประทับใจจนเกิดลูกค้าประเภท “ภักดี” ต่อองค์กรร้านค้า
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มากขึ้น หรือส่งผลต่อความสะดวกสบายและเกิดความสุขทุกครั้งเมื่อกลับบ้าน ในกรณีที่พักอาศัยเกิด
สภาวะ “น่าสบาย” ที่มีความ “อยู่สบาย”
วัตถุดิบอย่างหนึ่งที่ได้นํามาใช้และพัฒนา คลี่คลายเป็นผลงานออกแบบที่สวยงาม
และสามารถลงลึกในรายละเอียดได้นั้น มีที่มาจากแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม
ในอดี ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล นั้ น จะต้ อ งมี เ สน่ ห์ มี ร ายละเอี ย ดบางอย่ า งที่ ง ดงาม มี
องค์ ป ระกอบ สั ด ส่ ว นที่ ดี และจะต้ อ งรู้ จั ก ดึ ง มาใช้ อ ย่ า งชาญฉลาด มองเห็ น ความงามจนเห็ น
สุนทรียภาพเพื่อนํามาใช้งานได้
ขั้นตอนที่สําคัญของ คือ การถ่ายภาพแล้วนําภาพต่างๆ มาเลื อกเฟูนหาความงดงาม
จากมุมกล้อง ซึ่งต้องอาศัยสายตาพิเศษในการเลือกภาพเพื่อนํามาใช้งาน และถือเป็นแรงบันดาลใจที่
ได้จากความขลังและความงดงามของต้นแบบ
1. วัฒนธรรม ศิลปะและหัตถกรรม
ทุกชนชาติ ทุกประเทศ ทุกสังคมต่างมีรายละเอียดด้านประวัติศาสตร์มหาศาล
ถ้าค้นกันไปจริงๆ จะเห็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์ต่างก็มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรม จน
ถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะและหัตถกรรมมากมาย และถ้าเราค้นคว้าดูกันให้ละเอียดจริงๆ เราจะเห็น
ความบริสุทธิ์ ความจริงใจในการถ่ายทอดผลงาน ซึ่งหลายๆ แหล่งเกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาแล้ว
ถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปของศิลปะประเพณี หลายๆ ชุมชนถ่ายทอดจากพฤติกรรม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ การค้าขาย รากเหง้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้สามารถคลี่คลายเป็นผลงานออกแบบมากมาย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ครับ
2. รู ป แบบ รู ป ร่าง รูปทรง คื อ ต้ นน้ําที่ ส ามารถนํ าองค์ ประกอบเดิมมาใช้ไ ด้
หลากหลายมากมาย แต่จะต้องสามารถพัฒนาต่อยอดได้ หรือ ตัดทอนนํามาใช้เฉพาะความงามใน
องค์ประกอบศิลป์ของรูปร่างจริงๆโดยนํามาตัดทอนให้เหลือความงาม สัจจะคือ น้อยลงกว่าเดิมเหลือ
แต่เนื้อแท้ แล้วนํามาพัฒนาคลี่คลายต่อ โดยจะเลือกใช้จากความเหมาะสมระหว่างศิลปะ, หัตถกรรม
และผลงานสร้างสรรค์ใหม่
3. สี สั น ต้ น กํ าเนิ ดโครงการที่มี สี สั นสวยงามหลายครั้ งได้ ต้น น้ํามาจากสี ของ
หัตถกรรม การคัดกลุ่มสีและเลือกใช้อย่างชาญฉลาด ทําให้ได้องค์ประกอบของสีที่สวยงาม เช่น สีของ
ผ้าทอพื้นเมือง สีของอาหาร สีของพืชพันธุ์ที่นํามาใช้ในหัตถกรรม สีสันของประเพณีต่างๆ ของแต่ละ
ศาสนา พิธีกรรมบางอย่างสามารถนํามาเป็นแรงบันดาลใจได้
4. วัสดุ การประยุกต์งานออกแบบจากหัตถกรรมหลายครั้งเกิดจากวัสดุ การรู้จักนํา
เนื้อหาของวัสดุมาใช้ในจังหวะที่สง่างามขึ้น ต่อยอดของเดิม แต่อาจจะสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดใหม่
รูปแบบใหม่ แพทเทิร์นใหม่ สามารถเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเดิมๆ ได้ด้วยไอเดีย และการสร้างสรรค์นั่นเอง
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5. เทคนิคในการตกแต่งและเทคนิคจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แรงบันดาลใจในหลาย
ครั้งมาจากเทคนิคที่มีภูมิปัญญา ใช้ฝีมือเฉพาะทาง ลักษณะการประดิษฐ์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจํา
ชุมชน สามารถนําเป็นหลักคิดของการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ หรือนําเทคนิคมาต่อยอด เช่น นํา
ศิลปะช่างสิบหมู่ของไทย สังเกตและศึกษาเทคนิคการขึ้นรูป เทคนิคการทอ เทคนิคการปั้น เทคนิค
การแกะสลัก เทคนิคการสานหัตถกรรมแล้วนําเนื้อหาเหล่านี้มาต่อยอดเป็นศิลปะร่วมสมัยแนวใหม่
แล้วใช้เทคโนโลยีส่งเสริมให้งดงามขึ้น
สถาปั ตยกรรมอดีตการค้นคว้าหาข้อมูล จากสถาปัตยกรรมเดิมๆ เป็นเสน่ห์ ที่
สามารถนํ ามาต่ อยอดทางความคิดได้อย่ างมากมายมหาศาล เพราะสถาปัต ยกรรมที่ง ดงามเป็ น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ เช่น ความเชื่อ ความศรัทธา อิทธิพลต่างๆ
ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอดีต หลักฐานทางโบราณคดีบางอย่างสามารถดึงมาใช้ให้
เป็ นผลดีต่องานออกแบบในปั จจุ บันได้ เนื้อหาสาระของสถาปัตยกรรมอดีตที่มีคุณค่าจะสามารถ
นํามาใช้ได้ในรายละเอียดดังนี้
1. ประวัติความเป็นมา เนื้อหาทางโบราณคดีนํามาใช้ในการออกแบบมากมาย
โดยเฉพาะงานสร้างสรรค์ที่ต้องอิงสภาพแวดล้อม และที่ตั้งโครงการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, พิพิธภัณฑ์
ซึ่งสามารถดึงเอาประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมในอดีตมาใช้แล้วประยุกต์ให้ร่วมสมัย บางแห่ง
อาจจะจําลองประวัติศาสตร์บางยุคเข้ามาใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ดูมีมนต์ขลังก็เป็นไปได้
โดยมีหลักคิดด้านสุนทรียภาพที่งดงาม
2. รูปแบบเฉพาะ สถาปัตยกรรมหลายแห่งต่างมีสไตล์เฉพาะตัวอันเกิดจากช่วง
สมัยที่อาคารเหล่านั้นสร้างสรรค์ขึ้นมา ผู้ออกแบบที่มีวิสัยทัศน์ สามารถดึงลักษณะเฉพาะเข้ามาใช้
อย่างกลมกล่อมและสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีเสน่ห์ มีเรื่องราว มีเรื่องเล่า มีประวัติจนเกิดเป็ น
ผลงานร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าในที่สุด
3. ความงดงามของอาคาร และองค์ประกอบศิลป์ สัดส่วนที่สวยงามบางครั้งเกิด
จากการศึกษาองค์ประกอบศิลป์ที่ลงตัวในอดีต เช่น ความงามของสถาปัตยกรรมกรีซที่ลงตัว สัดส่วน
ของเสา และเฟรมประตูหน้าต่างมาประยุกต์ โดยใช้สัดส่วนเดิมแต่ปรับวั สดุให้ทันสมัยขึ้น ในลักษณะ
โมเดิร์นคลาสสิก การศึกษาความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย หรือ อาคารในแถวเอเชียอาคเนย์ และ
ประยุกต์ให้สามารถนํามาใช้ในแนวทางร่วมสมัยก็เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่ว่าง
(SPACE) ที่งดงามจนเกิดเป็นผลงานร่วมสมัยที่มีเสน่ห์ที่สุดอย่างอย่างหนึ่ง
4. รายละเอียดสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การค้นคว้า
และศึกษาเนื้อหาสาระที่งดงามของสถาปัตยกรรมที่ลงลึก สามารถนํามาใช้ได้สวยงามและร่วมสมัย
เช่น รายละเอียดของปูนปั้น รายละเอียดของผนัง รายละเอียดของเทคนิคการใช้สี รายละเอียดศิลปะ
ประกอบอาคารลายฉลุ ขอบคิ้ ว ตกแต่ ง ตลอดจนศิ ล ปะตกแต่ ง ภายใน สามารถนํ า มาใช้ ใ นการ
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ออกแบบร่วมสมัยที่มีบรรยากาศ หรืออาจจะเป็นผลงานที่จําลองความงดงามของอาคารเก่ามาใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (อาจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง, 2554)
7.4 ผลงานศิลปะแรงบันดาลใจ
บัวผันแฟคทอรี่ (2530) บัวผัดมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าหัตถกรรม ของแต่งบ้าน
ให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสากล โดยใช้วัตถุดิบที่จากเศษผ้าและอื่นๆมา
เพิ่มมูลค่า

ภาพที่ 48 แผนที่จังหวัดปทุมธานี
ที่มา: Art of Green Home Products, Starry Night Ball, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2559,
เข้าถึงได้จาก http://www.buabhat.com/index.php?lang=th&view=products

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบนาไปสู่การค้นหาอัตลักษณ์
จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในการสื่อสารอัตลักษณ์และประยุกต์ผลิตภัณฑ์ด้วยเศษผ้ายืด เริ่มจากการ
รวบรวมข้อมูลก่อนนามาสร้างสรรค์โดยมีเนื้อหาในการศึกษาดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
3. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
4. การออกแบบสร้างสรรค์
5. การประเมินและอภิปรายผล
6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1. การรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม
1.1 การศึกษาภาคเอกสาร
1.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลภาคเอกสาร)
1. ข้อมูลการออกแบบอัตลักษณ์
2. ข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
3. ข้อมูลการออกแบบลวดลาย
4. ข้อมูลการออกแบบสัญลักษณ์
5. ข้อมูลการพัฒนารูปแบบสินค้า
6. ข้อมูลสุนทรียศาสตร์
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อมูลภาคสนาม)
ศึกษารวบรวมข้อมูล จากการสั มภาษณ์กลุ่ มอาชีพแม่บ้านสตรีบ้านบางพูน
จังหวัดปทุมธานี ด้านการออกแบบสินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้า
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
ภาคปฐมภูมิ (ภาคเอกสาร) จาแนกประเภทอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี จัดทาแบบ
ประเมินปลายปิด นาไปสู่การค้นหาอัตลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุด จาแนกประเภทในการพัฒนารูปแบบ
สินค้าโดยนาเอาข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลการออกแบบอัตลักษณ์
2. ข้อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
3. ข้อมูลการออกแบบลวดลาย
4. ข้อมูลการออกแบบสัญลักษณ์
5. ข้อมูลการพัฒนารูปแบบสินค้า
6. ข้อมูลสุนทรียศาสตร์
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้และเหตุผลนาไปสู่งานออกแบบลวดลาย
และสินค้าจากหัตถกรรมจากเศษผ้า
3. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
ภาคทุติยภูมิ (ภาคสนาม)
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายกับการพัฒนารูปแบบสินค้าจาก
หัตถกรรมเศษผ้า นาไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาการงานออกแบบ
2. ปรึกษากลุ่มอาชีพแม่บ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานีจากสินค้าพรมเช็ดเท้านาไปสู่การ
ออกแบบพัฒนาสินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้าให้ตรงเป้าหมาย
โดยการวิเคราะห์ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
3.1 แบบประเมินปลายปิด ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ หาทัศนคติทางอัตลักษณ์
3.2 การวิเคราะห์การออกแบบ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านการออกแบบลวดลายและ
การพัฒนารูปแบบสินค้า
3.1 แบบประเมินปลายปิด (การวิจัยเชิงปริมาณ)
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน เป็นการประมวล และรวบรวมข้อมูลจากภาค
เอกสารน าไปสู่ การสร้ างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามประชาชน จังหวัดปทุมธานี
แบบสอบถามปลายปิดจานวน 100 คน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความคิดทัศนคติด้านอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเพื่อนามาใช้ใน การวิเคราะห์การออกแบบอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี และ
พัฒนารูปแบบสินค้าประยุกต์ร่วมกับเศษผ้าของกลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี
โดยวิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
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1. ตรวจสอบแบบประเมินออนไลน์
2. นาผลที่ได้จากแบบประเมินออนไลน์มาจัดลาดับค่าที่มากที่สุดในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้
1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย(Mean)
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
4. ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อย่างง่าย(Simple Correltion)
ชุดแบบประเมินมีระดับและเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนมาก
3 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนปานกลาง
2 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนน้อย
1 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนน้อยที่สุด
3.2 การวิเคราะห์การออกแบบ (การวิจัยเชิงคุณภาพ)
วิเคราะห์งานออกแบบตามแนวคิดดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ลวดลายจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสินค้าจากหัตถกรรม
เศษผ้าเพื่อนาไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยคานึงถึงความงามและประโยชน์ใช้สอย

ภาพที่ 49 การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกันหรือต่างทิศทางกัน
ที่มา: ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์, การออกแบบลวดลาย (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2556), 104.
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2. คุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดีของงานออกแบบ
ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องหมายที่ดี ควรมีเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน
ดังที่ คูวายามะ (Kuwayama, 1973) โดย คุณทองเจือ เขียดทอง ปรับพัฒนาจากของ คูวายามะ ดังนี้
1. ความหมาย
2. ความเมาะสมกับสื่อ
3. ความร่วมสมัย
4. ความน่าเชื่อถือ
5. ความเป็นเอกลักษณ์
6. สี
7. ความเรียบง่าย
8. ความเป็นสากล
9. การนาไปใช้ประโยชน์ง่าย
10. เอกภาพ
11. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3. การวิเคราะห์งานออกแบบสินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้าโดยใช้แนวคิดการพัฒนา
สินค้า Replacement Product of Modify Product หมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่แล้วในตลาดทาให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ บริ โภคได้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มมูล ค่าให้ กับเศษผ้าและสิ นค้าของกลุ่มอาชีพ
แม่บ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี
4. การออกแบบผลงาน
นาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนามนาไปสู่การออกแบบตาม
ขั้นตอนโดยผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมต่างๆ ผู้วิจัยแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2.การออกแบบประยุกต์ศิลป์
4.1 การออกแบบนิเทศศิลป์
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดังนี้
1. เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและข้อมู ลภาคสนามสร้างเครื่องมือวิจัย
นาไปสู่การออกแบบ แบบสอบถามเพื่อหาทัศนคติอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี ประชาชนจานวน 100
คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้
1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ
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2. ค่าเฉลี่ย(Mean)
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
4. ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อย่างง่าย(Simple Correltion)
ชุดแบบประเมินมีระดับและเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนมาก
3 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนปานกลาง
2 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนน้อย
1 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนน้อยที่สุด
2. นาผลจากแบบสอบถาม นาไปสู่การออกแบบ ดังนี้
2.1 ดอกบัวหลวง จากอัตลักษณ์ทางธรรมชาติของท้องถิ่น รูปทรงของดอกบัว
ผู้วิจัยถอนแบบจากรูปแบบตราสัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 50 ตราสัญลักษณ์ภายในจังหวัดปทุมธานี
ที่มา: จังหวัดปทุมธานี, ตราสัญลักษณ์ภายในจังหวัดปทุมธานี, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2559,
เข้าถึงได้จาก http://www2.pathumthani.go.th/index.php
รูปทรงดอกบัวที่ได้แบ่งเป็น 3 รูปทรง
1. ทรงดอกบัวตูม
2. ทรงดอกบัวแย้ม
3. ทรงดอกบัวบาน
2.2 ตุ่มสามโคก จากอัตลักษณ์ดา้ นงานศิลปหัตถกรรม รูปทรงของตุ่มสามโคก
ผู้วิจัยถอดแบบจากเอกลักษณ์ของตุ่มสามโคกเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของตุ่มสามโคกที่คนไทยจดจาได้ดี
ก็คือรูปร่างของตุ่มสามโคกที่มีลักษณะอ้วนป้อมเตี้ยจนกลายเป็นคาเปรี ยบเปรยว่า “อ้วนเหมือนตุ่ม
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สามโคก” ซึ่งคนไทยใช้เปรียบเปรยคนที่มีลักษณะอ้วนกลมและเตี้ยม่อต้อ ตุ่มสามโคกเป็นภาชนะดิน
เผาสีแดงส้ม ปากตุ่มแคบ ตรงกลางป่องกลม เนื้อหนาไม่เคลือบน้ายา จึงทาให้เวลาใส่น้าแล้วน้าซึม
เข้าไปในเนื้อตุ่มได้ดีจึงทาให้เก็บรักษาความเย็นไว้ได้ คนไทยจึงนิยมใช้

ภาพที่ 51 ลักษณะตุ่มสามโคก
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี, ปทุมธานีเมืองแห่งสายนาและวัฒนธรรม (กรุงเทพ:
วี.เอส.เอส.กรุ๊ป, 2554), 79.
2.3 หงส์ คือสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจาชาติมอญ ประวัติความเป็นมาปรากฏ
อยู่ในตานานเรื่องตั้งเมืองหงสาวดีว่า เมื่อจุลศักราชในปฐมปริเฉทได้ 22 ปี เดือน 5 แรม 9 ค่า วันพุธ
สมเด็จพระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จจารึกถึงภูเขาสุทัศนะซึ่งขณะนั้นยังเป็นทะเลอยู่ ยามน้า
แห้งลงภูเขาสุทัศนะจะผุดสูงประมาณ 23 วา ดูไกลๆ คล้ายเจดีย์มอญเรียกว่า “สุทัศนบรรพต”
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาถึงประเทศที่ตั้งเมืองหงสาวดีนั้น
พระองค์ผินพระพักตร์ตรงไปทางทิศตะวันออกได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์ 2 ตัวลงเล่นน้าอยู่พระองค์จึง
ทรงทานายว่า การสืบไปภายหน้าแผ่นดินที่หงส์ทอง 2 ตัวลงเล่นน้านั้นจะกลายเป็นมหานครขึ้น ชื่อว่า
หงสาวดี และจะเป็นที่ตั้งพระธาตุสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองตั้งอยู่ ณ ที่นี้
หงส์ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี อดีตเมืองหลวงของชนชาติ
มอญ เมื่อชาวมอญอพยพไปอยู่ที่ใดจึงต้องสร้างเสาหงส์ประจาวัด เพื่อเป็นการระลึกถึงประเทศบ้าน
เกิดเมืองนอน ผู้วิจัยเปรียบเทียบรูปทรงหงส์ของไทยและหงส์ของมอญ เพื่ อนาไปสู่การออกแบบให้มี
รูปทรงที่แตกต่างกันและชัดเจนในการออกแบบ
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ภาพที่ 52 ลักษณะหงส์ของไทยและหงส์ของมอญ
ที่มา: วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย , ลักษณะหงส์ของไทยและหงส์ของมอญ (กรุงเทพ : บริษัท แทน
คุณ แอดวานซ์ จากัด, 2558) 123.
การกาหนดค่าสีที่ใช้ในการออกแบบ
ผู้วิจัยรวบรวมสีจากตราสัญลักษณ์ในจังหวัดปทุมธานี ตราสัญลักษณ์ประจา จัง
หวัด,อาเภอ, ตาบล
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ภาพที่ 53 ตราสัญลักษณ์ประจา จังหวัด, อาเภอ, ตาบล
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ภาพที่ 54 กาหนดค่าสีที่ใช้ในงานออกแบบ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ผู้วิจัยได้ถอดค่าสีจากตราสัญลักษณ์ของ จังหวัด , อาเภอ, ตาบล จังหวัด
ปทุมธานี จัดกลุ่มโทนสีประจาอัตลักษณ์จังหวัดจาแนกได้ 5 โทนสี โดยแบ่งได้ดังนี้
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1. กลุ่มโทนสีเขียว
2. กลุ่มโทนสีน้าเงิน
3. กลุ่มโทนสีทอง
4. กลุ่มโทนสีชมพู
5. กลุ่มโทนสีแดง
กลุ่ มโทนสี ที่ได้ผู้ วิจัยนามาปรับค่าโทนสี ให้ เป็นสากลมีความสดใส โดยปรับ
Mood and Tone จากโทนสีที่ได้จากตราสัญลักษณ์ในโทนสีรอบแรกปรับให้มีสีสว่างสดใสเป็นสากล
มากขึ้น โดยการปรับค่าโทนสีในคอมพิวเตอร์ CMYK ซึ่งเป็นระบบสีที่ใช้ในการพิมพ์ นาไปสู่โทนสีหลัก
ได้ 3 โทนสีในการนาไปใช้ออกแบบลวดลายและตราสัญลักษณ์ ดังนี้
1. สีชมพู
2. สีเขียว
3. สีน้าเงิน
จากนั้นนารูปทรงที่รวบรวมและโทนสี ที่ได้จากการทดลองการออกแบบนาไปสู่
การออกแบบตามแนวคิดการออกแบบลวดลายและการออกแบบสัญลักษณ์ ดังนี้
1. การออกแบบลวดลาย
2. การออกแบบตราสัญลักษณ์
3. การออกแบบลวดลาย
ผู้วิจัยใช้แนวการออกแบบโดยตามแนวคิดคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี
โดย คุณทองเจือ เขียดทอง ปรับพัฒนาจากของ คูวายามะ ดังนี้
1. ความหมาย
2. ความเมาะสมกับสื่อ
3. ความร่วมสมัย
4. ความน่าเชื่อถือ
5. ความเป็นเอกลักษณ์
6. สี
7. ความเรียบง่าย
8. ความเป็นสากล
9. การนาไปใช้ประโยชน์ง่าย
10. เอกภาพ
11. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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1. แนวคิดการออกแบบลวดลาย
1. ดอกบัวหลวง จากอัตลักษณ์ทางธรรมชาติของท้องถิ่น ผู้วิจัยได้แรง
บันดาลใจจากนิราศภูเขาทอง ซึ่งแต่งขึ้นโดย สุนทรภู่ เมื่อปี พ.ศ. 2371 ความว่า
ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า
พระพุทธเจ้าหลวงบารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี
ชื่อประทุมธานีเพราะมีบัว
จึงที่นี้นามชื่อสามโคก (ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี, 2554)
จากนิราศภูเขาทอง โดย สุนทรภู่
รูปทรงของลวดลายอยู่ในรูปทรงดอกบัวตุ่ม มีรูปทรงดอกบัวบานอยู่
ภายในรูปทรงดอกบัวตุ่ม แสดงถึงการเป็นถิ่นบัว มีบัวอยู่มากมาย
2. ตุ่มสามโคก แสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางการค้าของชาวมอญแห่งลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยา ผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก นิราศวัดเจ้าฟ้า โดย สุนทรภู่
“...ชาวบ้ า นปั้ น อี เ ลิ้ ง ใส่ เ พิ ง พะ กระโถนกระทะอ่ า งโอ่ ง กระโถง
กระถาง เขาวานน้องร้องถามไปตามทาง ว่าบางขวางหรือไม่ขวางพี่นางมอญ” (ศูนย์ประวัติศาสตร์
เมืองปทุมธานี, 2554) “อีเลิ้ง” เป็นคาที่ชาวมอญใช้เรียกตุ่มดินเผา พอคนไทยนามาพูดจึงใช้คาว่า
“นางเลิ้ง” แทนจากคาบรรยายนี้แสดงให้เห็นว่าชาวพระนครศรีอยุธยาในยุคนั้นนิยมใช้นางเลิ้งหรือตุ่ม
ของชาวมอญกันมาก
3. หงส์ แสดงถึงชาวมอญที่มาอาศัยใน สามโคก เมื่ออดีต จากคาขวัญ
จังหวัดปทุมธานี
ถิ่นบัวหลวง
เมืองราวงข้าว
เชื้อชาวมอญ
นครธรรมะ
พระตาหนักรวมใจ
สดใสเจ้าพระยา
ก้าวหน้าอุตสาหกรรม (ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี, 2554)
เชื้อชาวมอญ แสดงถึง ชนชาวมอญซึ่งอพยพมาจากประเทศพม่า
เป็นจานวนมาก ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้รับ
พระบรมราชานุญาตให้มาตั้งถิ่นฐานในเขตอาเภอสามโคก และตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี
ต่อมาวิถีชีวิตของชนชาวมอญกับคนไทยดั้งเดิมได้หล่อหลอมและผสมผสานกลมกลืนกัน ก่อให้ เกิด
วัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ ดังที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ อาทิ ประเพณีเปิงสังกรานต์ (สงกรานต์) ปี่
พาทย์มอญ รามอญ สะบ้ามอญ การแห่หางหงส์ธงตะขาบ ฯลฯ
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การออกแบบครั้งที่ 1
จากแนวการออกแบบตามแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบมา 2 แบบ ใช้โทนสีแบบแรก
ยังไม่ผ่านการปรับค่าโทนสีให้สว่างสดใสขึ้น
ตารางที่ 1 การออกแบบลวดลายแบบร่างที่ 1
ลวดลาย

การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกัน
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ตารางที่ 2 การออกแบบลวดลายแบบร่างที่ 2
ลวดลาย

การจัดจังหวะตัวลายให้ต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดี่ยวกัน

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ข้อดี
การค้นคว้าที่มาที่ไปของอัตลักษณ์จังหวัดปทุมทาได้ดีแล้วแต่หาก
ข้อเสีย
1. ควรพัฒนาไปเป็นสัญลักษณ์กราฟฟิกเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ ให้เด่นชัด
2. ต้องศึกษารูปแบบการวางลาย ต่อลาย ชุดสี การกาหนดจังหวะสีและกราฟิคอื่นๆ การ
ออกแบบต้องเพิ่มความงาม ขาดจุดขายของงานออกแบบทาให้ไม่ดึงดูดใจ
3. แบบร่างที่ 1 มีความเป็นไปได้ แต่ยังขาดการพัฒนาการออกแบบในเรื่องความงาม
สะดุดตา, ความแปลกใหม่, วิธีคิด, นวัตกรรมทางการออกแบบ

82
การออกแบบครั้งที่ 2
จากแนวการออกแบบตามแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบมา 2 แบบ ใช้โทนสีที่ผ่าน
การปรับค่าสีให้ทันสมัยสดใส เป็นสากลขึ้น

ภาพที่ 55 การออกแบบลวดลายแบบร่างที่ 3
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ภาพที่ 56 การออกแบบลวดลายแบบร่างที่ 4
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผู้วิจัยไม่ควรหลงประเด็น แนวคิดการออกแบบแบบแรกดูทันสมัย และควรออกแบบ
รูปทรง ให้ดูเรียบง่ายขึ้น
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การออกแบบครั้งที่ 3
จากแนวการออกแบบตามแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบมา 2 แบบ ใช้โทนสีที่ผ่าน
การปรับค่าสีให้ทันสมัยเป็นสากลมากขึ้น และลดทอนรูปทรงให้เรียบง่ายสร้างการจดจาได้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 57 การออกแบบลวดลายแบบร่างที่ 5
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ภาพที่ 58 การออกแบบลวดลายแบบร่างที่ 6
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ข้อดี
แบบร่างที่ 6 ดีกว่าแบบร่างที่ 5 จัดวางองค์ประกอบลวดลายพัฒนาขึ้น ควรพัฒนาการ
จัดวางชุดสีและพัฒนาด้านการออกแบบรูปแบบสินค้าให้มากขึ้น
ข้อเสีย
ยังไม่เห็นความแตกต่างกับการออกแบบในท้องตลาด
4. การออกแบบตราสัญลักษณ์
ผู้วิจัยใช้แนวการออกแบบโดยตามแนวคิดคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี โดย
คุณทองเจือ เขียดทอง ปรับพัฒนาจากของ คูวายามะ ดังนี้
1. ความหมาย
2. ความเมาะสมกับสื่อ
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3. ความร่วมสมัย
4. ความน่าเชื่อถือ
5. ความเป็นเอกลักษณ์
6. สี
7. ความเรียบง่าย
8. ความเป็นสากล
9. การนาไปใช้ประโยชน์ง่าย
10. เอกภาพ
11. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
การออกแบบตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 1
แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ผู้วิจัยออกแบบให้อยู่ในรูปทรงดอกบัว เพื่อสื่อถึง
จังหวัดปทุมธานี ภายในมีรูปหงส์ที่แสดงถึงเชื้อชาติมอญ ที่มาอาศัยใน สามโคก จังหวัดปทุมธานี และ
รู ป ตุ่ มสามโคกที่แสดงถึง อาชี พของชาวมอญในอดี ต สี ที่ใ ช้ป รับค่ าสี ให้ อ่ อนโดยการเพิ่มสี ขาวใน
คอมพิวเตอร์ด้วยโหมด CMYK

ภาพที่ 59 การออกแบบตราสัญลักษณ์แบบร่างที่ 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ลวดลายซับซ้อนไป ตัดทอนให้เรียบง่าย สีที่ใช้ยังไม่สื่อถึงอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
การออกแบบตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 2
แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ผู้วิจัยออกแบบให้อยู่ในรูปทรงกลีบดอกบัวที่กาลัง
บานออก เพื่อสื่อถึงจังหวัดปทุมธานี ภายในมีรูปหงส์ที่แสดงถึงเชื้อชาติมอญ ที่มาอาศัยใน สามโคก
จังหวัดปทุมธานี ลดทอนรู ป ทรงจากแบบร่างที่ 1 สี ที่ใช้ปรับค่าสี ให้ อ่อนโดยการเพิ่มสี ขาวใน
คอมพิวเตอร์ด้วยโหมด CMYK

ภาพที่ 60 การออกแบบตราสัญลักษณ์แบบร่างที่ 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ลวดลายซับซ้อนเกินไป ควรตัดทอนให้เรียบง่าย สีที่ใช้ยังไม่สื่อถึงอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
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การออกแบบตราสัญลักษณ์ครั้งที่ 3
แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ผู้วิจัยออกแบบให้อยู่ในรูปทรงดอกบัว ที่มีลายของ
กลีบดอกบัวเพื่อสื่อถึงจังหวัดปทุมธานี ภายในมีรูปหงส์ที่แสดงถึงเชื้อชาติมอญ ที่มาอาศัยใน สามโคก
จังหวัดปทุมธานี ลดทอนรู ป ทรงจากแบบร่างที่ 2 สี ที่ใช้ปรับค่าสี ให้ อ่อนโดยการเพิ่มสี ขาวใน
คอมพิวเตอร์ด้วยโหมด CMYK

ภาพที่ 61 การออกแบบตราสัญลักษณ์แบบร่างที่ 3
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ลวดลายตั ด ทอนมาถู ก ทาง แต่ อั ก ษรชื่ อ ปทุ ม ธานี เ ปลี่ ย นใช้ อั ก ษรส าเร็ จ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ลวดลายแข่งกับลวดลายตราสัญลักษณ์

ภาพที่ 62 การออกแบบตราสัญลักษณ์แบบร่างที่ 4
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ตราสัญลักษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบอักษรไทยและอักษรภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK เป็นตัวอักษรมาตรฐานทางราชการอ่านง่ายเหมาะ
กับการใช้ในงานออกแบบ สื่อสารเข้าใจง่าย และเป็นมาตรฐานสากล
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ภาพที่ 63 รูปแบบอักษรไทยและอักษรภาษาอังกฤษ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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4.2 การออกแบบประยุกต์ศิลป์
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษารูปแบบสินค้าเดิมหาจุดแข็งและจุดออ่นเพื่อนาไปสู่การออกแบบพัฒนาสินค้า
โดยใช้แนวความคิด “Replacement Product of Modify Product” คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่แล้วในตลาดทาให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ บริ โภคได้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเพิ่มมูล ค่าให้ กับเศษผ้าและสิ นค้าของกลุ่มอาชีพ
แม่บ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี จากการรวบรวมที่มาทั้งในอดีตและปัจจุบัน พื้นที่จังหวัดปทุมธานีใน
ปัจจุบัน ผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ก่อให้เกิดปัญหาสาคัญประการ
หนึ่งก็คือ แรงงานในภาคการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนอาชีพมารับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้ อมของจังหวัดปทุมธานีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะมี ผู้คนต่างถิ่น
อพยพโยกย้ายกันเข้ามาอาศัยในจังหวัดปทุมธานีมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือมีความต้องการพื้นที่ที่อยู่
อาศัยมากขึ้น ประกอบกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีมาแต่เดิมเอื้ออานวยประโยชน์ในการจัดสรร
ที่ดินและโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าในช่วงรั ฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
มีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นจนกลายเป็นยุคที่เรียกต่อมาในภายหลังว่ายุคเศรษฐกิจฟอง
สบู่ เขตพื้นที่รังสิ ตในปัจจุ บันได้รั บผลกระทบทั้งทางสภาวะแวดล้อมและมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาคุณภาพของน้า อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย เป็นต้น (ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี , 2554)
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวทางการออกแบบโดยเริ่มจากของตกแต่งบ้าน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
2. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบสินค้าเดิม คือพรมเช็ดเท้า ว่าใช้วิ ธีการเทคนิคแบบไหน
ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ โดยมีการทาดังนี้
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบพรมเช็ดเท้า
ขันตอน

ขันตอนรายละเอียด

1. คัดเลือกแยกเศษผ้าที่ได้มาจาก
โรงงาน จะมีขนาดความกว้างของเศษผ้า
ประมาณ 1 นิ้ว
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบพรมเช็ดเท้า (ต่อ)
ขันตอน

ขันตอนรายละเอียด

2. ใช้เข็มถักโครเซต์เบอร์ตั้งแต่ 8,9,10

3. ใช้เทคนิคการถักโครเซต์

4. พรมเช็ดเท้า
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การออกแบบพัฒนาสินค้าประยุกต์กับลวดลายครั้งที่ 1
จากแนวการออกแบบข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาสินค้าจากแนวคิดการพัฒนารูปแบบสินค้า
โดยสินค้าที่นามาออกแบบ ได้จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น สินค้าต้นแบบมีดังนี้

ภาพที่ 64 การออกแบบสินค้าต้นแบบที่ 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 65 การออกแบบสินค้าต้นแบบที่ 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เห็ น ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะพั ฒ นาผลงานไปในแนวทางนี้ แต่ ก ารออกแบบรู ป ทรงตั ว
ผลิตภัณฑ์ยังมีจานวนน้อยไป ควรลองออกแบบมาหลายๆรูปแบบ โดยมีปัญหาดังนี้
1. การวางลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์มีแบบเดียว ขาดความน่าสนใจ ควรศึกษารูปแบบ
การออกแบบจากผลิ ตภัณฑ์ ห รื อจากงานออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อนาไปสู่ การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานของผู้จัย
2. ขนาดของลวดลายยังไม่น่าดึงดูดใจ เหมือนกับลวดลายผ้าถุง ควรลดทอนรายเอียด
ของตัวลวดลายให้เรียบง่าย เพิ่มเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ์ให้คนจดจาง่ายขึ้น
3. กาหนดแนวคิดการออกแบบของงานให้ชัดเจน เช่น theme, conpect. Mood and
tone กาหนดให้ชัดเจน
การออกแบบพัฒนาสินค้าประยุกต์กับลวดลายครั้งที่ 2
จากแนวการออกแบบข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาสินค้าจากแนวคิดการพัฒนารูปแบบสินค้าดังนี้

ภาพที่ 66 การออกแบบสินค้าต้นแบบที่ 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการออกแบบสินค้าต้นแบบ
ขั้นตอน

1.คัดแยกสีผ้ายืดที่ได้จากโรงงานนามาตัด
ให้มีขนาดเท่ากัน ความกว้าง 1 เซนติเมตร

2. ถักเศษผ้าด้วยเข็มถักเบอร์ 10 ด้วย
เทคนิคการถักโครเชต์

3.นาผ้าที่ออกแบบลวดลายที่ผ่านกระบวน
การพิมพ์ลายเรียบร้อย เย็บติดกับเศษผ้า
ที่ถักเรียบร้อยแล้ว

4.ชิ้นงานต้นแบบ

ภาพประกอบ
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ภาพที่ 67 รูปแบบการใช้งานสินค้าต้นแบบ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
1. รูปแบบการพัฒนาหมอยอิง มีการวางองค์ประกอบดีขึ้น แต่ควรเพิ่มจังหวะการจัดวาง
ชุดสี และวางองค์ประกอบศิลป์หลายๆ รูปแบบ เพราะการออกแบบยังเหมือนกับสินค้าที่มี จาหน่าย
ทั่วไปขาดความโดดเด่น เป็นเอกลั กษณ์ ควรหาเอกลั กษณ์ของตนเองเพิ่มความแตกต่างจาก งาน
ออกแบบอื่น
2. ขาดความชานาญในการใช้สี และ Graphic pattern หรือ Elements ทางการออกแบบ
3. ขาดการวิเคราะห์ชนิดของเศษผ้า เพื่อหาคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของเศษผ้าแต่ละชนิด
และใช้เศษผ้าน้อยในการสร้างสรรค์น้อยไป ทาให้คลาดเคลื่อนจากหัวข้อวิทยานิพนธ์
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การออกแบบพัฒนาสินค้าประยุกต์กับลวดลายครั้งที่ 3
จากแนวการออกแบบข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาสินค้าจากแนวคิดการพัฒนารูปแบบ ดังนี้

ภาพที่ 68 การออกแบบสินค้าต้นแบบ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 69 การออกแบบสินค้าต้นแบบ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ภาพที่ 70 รูปแบบการใช้งานสินค้าต้นแบบ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ปรับปรุงชิ้นงานดีขึ้น ในด้านการใช้เศษผ้า
การประเมินผลงานออกแบบ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินคุณภาพ
ของผลงาน เพื่อ วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องต่างๆ โดยผ่านกระบวนการใช้แบบสอบถามปลายปิดซึ่ง
เกณฑ์ในการประเมินผลงานออกแบบดังนี้
1. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาค
1. ความแข็งแรง
2. มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
2. ความสวยงาม
1. มีเอกลักษณ์น่าสนใจ ดึงดูดใจ
2. ความงามในการจัดองค์ประกอบ
3. การสื่อสาร
1. มีความชัดเจน
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้
1.ค่าความถี่และค่าร้อยละ
2.ค่าเฉลี่ย(Mean)
3.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
4.ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อย่างง่าย(Simple Correltion)
ชุดแบบประเมินมีระดับและเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนมาก
3 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนปานกลาง
2 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนน้อย
1 หมายถึง มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีชัดเจนน้อยที่สุด
4. กลุ่มผู้ประเมินผลงานออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มอาชีพแม่บ้านบางพูน และ ประชากรชาวจังหวัดปทุมธานี จานวน 100 คน
1. นางสุชาดา
วัชโรทยาน
ประธาน
2. นางปราณี
สุวพานิช
รองประธาน
3. นางพิสมัย
เชาวกุล
เลขานุการ
4. นางลาไย
แวงสูงเนิน
เหรัญญิก
5. นางบุญยิ่ง
ดารารัตน์
กรรมการ
6. นางสายทอง พันธ์แซง
กรรมการ
7. นางทองคา
สายเงิน
กรรมการ
8. นางกัญภร
ธัญพาหุยุทธ์
กรรมการ
9. นางคานึง
บัวใหญ่รักษา
กรรมการ
10. นางพรรณภา มั่นภักดี
กรรมการ
11.นางฐีรดา
พันธ์พูล
กรรมการ
12. นางบุญตา แตะไธสง
กรรมการ
13. นางกุหลาบ แม้นจริง
กรรมการ
14. นางชุน
แสงทอง
สมาชิก
15. นางอิ่ม
พูนปัญญา
สมาชิก
16. นางพรนิภา อุมะนันท์
สมาชิก
17. นางวงเดือน เสนา
สมาชิก
18. นางมาลา
นบนอบ
สมาชิก
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19. นางพรพิมล อุมะนันท์
สมาชิก
20. นางสุภาณี วิมลดารากุล
สมาชิก
21. นางลัดดา
ตัณฑะผลิน
สมาชิก
22. นางนันทนา บุญสาร
สมาชิก
23. นางพะเยาว์ บุญมี
สมาชิก
24. นางวาสนา กุลธารี
สมาชิก
25. นางจีราภรณ์ เชาวน์นพวัชร์
สมาชิก
26. นางจรูญ
ปานฑะผลิน
สมาชิก
27. นางระวินันท์ มาเนตร
สมาชิก
28. นางบังอร
ภิรมย์ทอง
สมาชิก
29. นางละมุล
ศรีลอย
สมาชิก
30. นางขนิษฐา เจ้าสุวรรณ์
สมาชิก
31. นางกมลา
ชนประเสริฐ
สมาชิก
32. นางบุบผา
ดงไข่
สมาชิก
33. นางธารงรัตน์ ลิ้มทองกุล
สมาชิก
34. นางสายชล ส่งเสริม
สมาชิก
35. นางกนกวรรณ ทับทอง
สมาชิก
36. นางสมบรูณ์ ธุรารัตน์
สมาชิก
37. นางมายาวี วรรธนะหทัย
สมาชิก
38. นางจี่
แก่นไร่
สมาชิก
39. นายวราวุธ สงบ
สมาชิก
2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากข้อเสนอแนะที่ได้ระหว่างการออกแบบและ
สร้างสรรค์สินค้าต้นแบบ โดยวิธีการขอรับคาวิจารณ์ผลงาน
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ข้อมูลการ
ออกแบบ
อัตลักษณ์
สินค้า

ข้อมูล
ทั่วไปของ
จังหวัด
ปทุมธานี

ข้อมูล
ศิลปหัตถกร
รมพื้นบ้าน
จากเศษผ้า

ข้อมูลการ
ออกแบบ
ลวดลาย
กราฟฟิก

ข้อมูลการ
ออกแบบ
สัญลักษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร

การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม

การออกแบบ
1.ตราสัญลักษณ์
2.ลวดลายกราฟฟิก
3.สินค้าจากเศษผ้า
4.สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

การประเมินผลงานออกแบบประชากร 100 คน
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิสรุปขั้นตอนการทาวิจัย

ข้อมูล
สุนทรี
ยศาส
ตร์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ยเรื่องการออกแบบอัตลั กษณ์สิ นค๎าจังหวัดปทุมธานีจากหัต ถกรรมเศษผ๎า ได๎
ศึกษาข๎อมูลอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ได๎แกํ มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด
ปทุมธานี โดยการทาแบบสอบถามจากประชากรที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี 100 คน จากนั้นนาผล
จากแบบสอบถามการรับรู๎และความเข๎าใจอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีเป็นแนวทางในการออกแบบ
และหลังจากการออกแบบแล๎วนาผลงานที่ไห๎ไปประเมินกับผู๎ เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและกลุํม
อาชีพสตรีแมํบ๎านบางพูน โดยมีเนื้อหาการศึกษาโดยแบํงเป็น 3 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูล
1.1 วิเคราะห์ข๎อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม
เพื่ อ น าไปสูํ ก ารสร๎ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ออกแบบแบบประเมิ น ปลายปิ ด
ค๎นหาอัตลักษณ์ที่เดํนชัดของจังหวัดปทุมธานี วัดผลโดยแบบวัดทัศนคติ Likert (ลิเคิรท์)
1.2 วิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ
1.2.1 หลักการออกแบบลวดลาย
1.2.2 แนวคิดคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี ของคุณทองเจืด เขียดทองปรับ
พัฒนาจากของ คูวายามะ (Kuwayama, 1973)
1.2.3 การวิเคราะห์งานออกแบบสินค๎าจากหัตถกรรมเศษผ๎าโดยใช๎แนวคิด
การพัฒนาสินค๎า Replacement Product of Modify Product
สํวนที่ 2 ผลงานออกแบบ
ผู๎วิจัยแบํงการออกแบบเป็น 2 สํวน
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบประยุกต์ศิลป์
สํวนที่ 3 การประเมินผล ผู๎วิจัยแบํงเป็น 2 สํวน
1. ข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
2. แบบประเมินปลายปิดจากกลุํมอาชีพแมํบ๎านบางพูน จังหวัดปทุมธานีและ
กลุํมประชากรรวมทั้งหมด 100 คน
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามประชากรที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี 100 คน
โดยแบํงเป็นเพศชาย 59.70 % และเพศหญิง 40.30 % อยูํในชํวงอายุ 19 – 49 โดยการวิเคราะห์
แบํงเป็น 2 ตอน ดังตํอไปนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาการรับรู๎และความเข๎าใจอัตลักษณ์ปทุมธานี
1. อัตลักษณ์ทางธรรมชาติของท๎องถิ่น
a. ดอกบัว
74 %
(74 คน)
b. ต๎นข๎าว
17 %
(17 คน)
c. นกปากหําง
09 %
(09 คน)
2. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ
a. วัดท๎ายเกาะ
43 %
(43 คน)
b.วัดสิงห์
40 %
(40 คน)
c. วัดบัวขวัญ
17 %
(17 คน)
3. อัตลักษณ์ด๎านการละเลํนพื้นบ๎าน
a. การละเลํนนโนเน
31.3 % (31 คน)
b. สะบ๎ามอญ
54.5 % (54 คน)
c. ทะแยมอญ
14.1 % (14 คน)
4. อัตลักษณ์ด๎านศาสนา
a. ศาสนาพุทธ
76.8 % (76 คน)
b. ศาสนาอิสลาม
13.1 % (13 คน)
c. ศาสนาคริสต์
10.1 % (10 คน)
5. อัตลักษณ์ด๎านความเชื่อ
a. ผีมอญ
65 %
(65 คน)
b. คาถาอาคม
14 %
(14 คน)
c. โหราศาสตร์
21 %
(21 คน)
6. อัตลักษณ์ด๎านพิธีกรรม
a. การแหํหางหงส์
27 %
(27 คน)
b. ราพาข๎าวสาร
48 %
(48 คน)
c. ตักบาตรน้าผึ้ง
25 %
(25 คน)
7. อัตลักษณ์ด๎านสถานที่ทํองเที่ยว

104
a. ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเกํา)
39.8 %
b. แพขาว
21.4 %
c. อนุสรณ์สถานแหํงชาติ
38.8 %
8. อัตลักษณ์ด๎านประเพณีที่สาคัญ
a. เปิงสงกรานต์
27 %
b. แขํงลูกหนู
49 %
c. ตักบาตรพระน๎อย
24 %
9. อัตลักษณ์ด๎านบุคคลสาคัญของจังหวัดปทุมธานี
a. สมเด็จพระเจ๎ากรุงธนบุรี
b. สมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย
c. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5
10. อัตลักษณ์ด๎านงานศิลปหัตถกรรม
a. ตุํมสามโคก
59.6 %
b.หม๎อข๎าวแชํ
27.3 %
c. เตาวง
13.1 %
11. อัตลักษณ์ด๎านงานจิตรกรรม
a. วัดเจตวงศ์
21.4 %
b. วัดป่ากลางทุํง
21.4 %
c. วัดสิงห์
57.1 %
12. อัตลักษณ์ด๎านภาษา
a. ภาษามอญ
43.8 %
b. ภาษามุสลิม
10.4 %
c. ภาษาไทย
45.8 %
13. อัตลักษณ์ด๎านอาหารท๎องถิ่น
a. ปลาร๎าบางปรอก
30.3 %
b. น้าตาลโตนด
28.3 %
c. อาหารมอญ (ข๎าวแชํ)
41.4 %

14. อัตลักษณ์ด๎านการแตํงกาย

(39 คน)
(21 คน)
(38 คน)
(27 คน)
(49 คน)
(24 คน)
24 %
61.5 %
14.6 %
(59 คน)
(27 คน)
(13 คน)
(21 คน)
(21 คน)
(56 คน)
(42 คน)
(10 คน)
(44 คน)
(30 คน)
(28 คน)
(41 คน)

(23 คน)
(59 คน)
(14 คน)
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a. การนุํงกางเกงกุยเฮง
18 %
(18 คน)
b. การหํมสไบ
41 %
(41 คน)
c. การนุํงซิ่น
23 %
(23 คน)
สรุปอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในแตํละประเภทสามารถสรุปได๎ดังนี้
1. อัตลักษณ์ทางธรรมชาติของท๎องถิ่นได๎ชัดเจนที่สุดคือ ดอกบัวคิดเป็นร๎อยละ 75
2. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถานวัตถุได๎ชัดเจนที่สุดคือ วัดท๎ายเกาะคิดเป็นร๎อย
ละ 43
3. อัตลักษณ์ด๎านการละเลํนพื้นบ๎านได๎ชัดเจนที่สุดคือ สะบ๎ามอญคิดเป็นร๎อยละ 54.50
4. อัตลักษณ์ด๎านศาสนาได๎ชัดเจนที่สุดคือ ศาสนาพุทธคิดเป็นร๎อยละ 76.80
5. อัตลักษณ์ด๎านความเชื่อได๎ชัดเจนที่สุดคือ ผีมอญคิดเป็นร๎อยละ 65
6. อัตลักษณ์ด๎านพิธีกรรมได๎ชัดเจนที่สุดคือ ราพาข๎าวสารคิดเป็นร๎อยละ 48
7. อัตลักษณ์ด๎านสถานที่ทํองเที่ยวได๎ชัดเจนที่สุดคือ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
(หลังเกํา) คิดเป็นร๎อยละ 39.80
8. อัตลักษณ์ด๎านประเพณีที่สาคัญได๎ชัดเจนที่สุดคือ แขํงลูกหนูคิดเป็นร๎อยละ 49
9. อัตลักษณ์ด๎านบุคคลสาคัญของจังหวัดปทุมธานีได๎ชัดเจนที่สุดคือ สมเด็จพระพุทธเลิศหล๎า
นภาลัย คิดเป็นร๎อยละ 61.50
10. อัตลักษณ์ด๎านงานศิลปหัตถกรรมได๎ชัดเจนที่สุดคือ ตุํมสามโคก คิดเป็นร๎อยละ 59.60
11. อัตลักษณ์ด๎านงานจิตรกรรมได๎ชัดเจนที่สุดคือ วัดสิงห์ คิดเป็นร๎อยละ 57.10
12. อัตลักษณ์ด๎านภาษาได๎ชัดเจนที่สุดคือ ภาษาไทย คิดเป็นร๎อยละ 45.80
13. อัตลักษณ์ด๎านอาหารท๎องถิ่นได๎ชัดเจนที่สุดคือ อาหารมอญ(ข๎าวแชํ) คิดเป็นร๎อยละ 41.40
14. อัตลักษณ์ด๎านการแตํงกายได๎ชัดเจนที่สุดคือ การหํมสไบ คิดเป็นร๎อยละ 41
สํวนที่ 2 อัตลักษณ์ด๎านใดในจังหวัดปทุมธานีที่ชัดเจนที่สุด

ภาพที่ 71 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ทางะรรมชาติของท๎องถิ่น
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(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 72 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 73 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านการละเลํนพื้นบ๎าน
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 74 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านศาสนา
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 75 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านความเชื่อ
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 76 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านพิธีกรรม
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 77 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านสถานที่ทํองเที่ยว
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 78 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านประเพณีที่สาคัญ
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 79 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านบุคคลสาคัญของจังหวัดปทุมธานี
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 80 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านงานศิลปหัตถกรรม
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 81 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านงานจิตรกรรม
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 82 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านภาษา
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 83 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านอาหารท๎องถิ่น
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 84 รูปภาพแสดงสัดสํวนอัตลักษณ์ด๎านการแตํงกาย
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ตารางที่ 5 วิเคราะห์หาอัตลักษณ์ด๎านใด ในจังหวัดปทุมธานีที่ชัดเจนที่สุด
สํวนเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
คําเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. อัตลักษณ์ทางธรรมชาติของท๎องถิ่น
4.52
0.84

ระดับความ
คิดเห็น
ดีมาก
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2. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถาน
3.74
0.83
ปานกลาง
โบราณวัตถุ
3. อัตลักษณ์ด๎านการละเลํนพื้นบ๎าน
3.40
0.89
ปานกลาง
4. อัตลักษณ์ด๎านศาสนา
3.47
0.99
ปานกลาง
5. อัตลักษณ์ด๎านความเชื่อ
3.34
0.97
ปานกลาง
6. อัตลักษณ์ด๎านพิธีกรรม
3.25
0.91
ปานกลาง
7. อัตลักษณ์ด๎านสถานที่ทํองเที่ยว
3.39
0.91
ดี
8. อัตลักษณ์ด๎านประเพณีที่สาคัญ
3.56
1.00
ปานกลาง
9. อัตลักษณ์ด๎านบุคคลสาคัญของจังหวัดปทุมธานี
3.89
1.03
ดี
10. อัตลักษณ์ด๎านงานศิลปหัตถกรรม
4.53
0.81
ดีมาก
11. อัตลักษณ์ด๎านงานจิตกรรม
4.00
1.00
ปานกลาง
12. อัตลักษณ์ด๎านภาษา
3.45
0.83
ปานกลาง
13. อัตลักษณ์ด๎านอาหารพื้นถิ่น
3.41
0.91
ปานกลาง
14. อัตลักษณ์ด๎านการแตํงกาย
3.50
0.91
ดี
การคานวณหาคําทัศนคติประชากร
คือคําเฉลี่ยความพึงพอใจของจานวนคน
SD. คือสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N คือผลรวมทัง้ หมด
ความกว๎างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด / จานวนชั้น
สรุปคานวณคําเฉลี่ย และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด๎วยโปรแกรมคานวณทางคอมพิวเตอร์ สามารถ
สรุปจากตารางผลรับจากแบบสอบถามการออกแบบสินค๎าจังหวัดปทุมธานีด๎วยหัตถกรรมเศษผ๎า โดย
ประชากรที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี 100 คน สรุปได๎ดังนี้
1. อัตลักษณ์ทางธรรมชาติของท๎องถิ่น (ดอกบัว) มีระดับการแสดงอัตลักษณ์จังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมดีมาก
2. อัตลักษณ์ด๎านงานศิลปหัตถกรรม (ตุํมสามโคก) มีระดับการแสดงอัตลักษณ์จังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมดีมาก
3. อัตลักษณ์ด๎านเชื้อชาติมอญได๎วิเคราะห์จากภาคเอกสาร หงส์ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
หงสาวดี อดีตเมืองหลวงของชนชาติมอญ เมื่อชาวมอญอพยพไปอยูํที่ใดจึงต๎องสร๎างเสาหงส์ประจาวัด
เพื่อเป็นการระลึกถึงประเทศบ๎านเกิดเมืองนอน ผู๎วิจัยเปรียบเทียบรูปทรงหงส์ของไทยและหงส์ของ
มอญ เพื่อนาไปสูํการออกแบบให๎มีรูปทรงที่แตกตํางกันและชัดเจนในการออกแบบ
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1.2 วิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ
1.2.1 ผลการศึกษาตามหลั กการออกแบบลวดลายและแนวคิดคุณลั กษณะของ
สัญลักษณ์ที่ดี เพื่อการออกแบบลวดลายที่ส ามารถสื่ อสารอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี ผู๎ วิจัยพบวํา
มรดกทางวัฒนธรรมสามารถนามาสร๎างสรรค์เป็นงานออกแบบลวดลาย เพื่อการสื่อสารและเพิ่มมูลคํา
ให๎กับเศษผ๎า นาไปสูํการประยุกต์กับวัสดุอื่นๆ ได๎ เชํน กระเป๋า เสื้อ ผ๎าหํม
แนวคิดคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดีโดย คุณทองเจือ เขียดทอง ปรับพัฒนาจาก
ของ คูวายามะ ดังนี้
1. ความหมาย
2. ความเมาะสมกับสื่อ
3. ความรํวมสมัย
4. ความนําเชื่อถือ
5. ความเป็นเอกลักษณ์
6. สี
7. ความเรียบงําย
8. ความเป็นสากล
9. การนาไปใช๎ประโยชน์งําย
10. เอกภาพ
11. ความเหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย
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ภาพที่ 85 ลักษณะหงส์ของมอญ
ที่มา: วิถีไทยมอญในสังคมรํวมสมัย, ลักษณะหงส์ของมอญ (กรุงเทพ : บริษัท แทนคุณ แอดวานซ์
จากัด, 2558) 123.
รูปข๎างต๎นเป็นรูปที่ผู๎วิจัยใช๎เป็นต๎น แบบในการออกแบบ รูปทรงหงส์ โดยลดทอน
รูปทรงด๎วยการลดทอนรายละเอียด ให๎มีรูปทรงที่เรียบงําย เกิดการจดจาได๎ดี ตามหลักการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์

113

ภาพที่ 86 รูปภาพรํางหงส์ของมอญ
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 87 รูปภาพรํางหงส์ของมอญ
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

114

ภาพที่ 88 ลักษณะตุํมสามโคก
ที่มา: กองบรรณาธิการจังหวัดปทุมธานี , ปทุมธานีเมืองแห่งสายน้าและวัฒนธรรม (กรุงเทพ: ห๎าง
หุ๎นสํวนจากัด วี.เอส.เอส.กรุ๏ป, 2554), 79.
รูปข๎างต๎นเป็นรูปที่ผู๎วิจัยใช๎เป็นต๎นแบบในการออกแบบ รูปทรงตุํมสามโคก โดย
ลดทอนรูปทรงด๎วยการลดทอนรายละเอียด ให๎มีรูปทรงที่เรียบงําย เกิดการจดจาได๎ดี ตามหลักการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์

ภาพที่ 89 รูปภาพรํางตุํมสามโคก
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 90 รูปภาพดอกบัวหลวง
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
รูปข๎างต๎นเป็นรูปที่ผู๎วิจัยใช๎เป็นต๎นแบบในการออกแบบ รูปทรงตุํมสามโคก โดยถอน
รูปทรงด๎วยการลดทอนรายละเอียด ให๎มีรูปทรงที่เรียบงําย เกิดการจดจาได๎ดี ตามหลักการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์

ภาพที่ 90 รูปภาพรํางดอกบัวหลวง
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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จากการวิเคราะห์หลักการออกแบบลวดลายด๎วยการจัดจังหวะตัวลายให๎ตํอเนื่อง
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดี่ยวกันจากคาแนะนาของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ มีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 92 ลวดลายแบบรํางที่ 1
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
ข๎อดี
รูปทรงโดยรวมมีความสวยงามในระดับหนึ่ง
ข๎อเสีย 1. ลวดลายที่ถอดแบบจากอัตลักษณ์ยังไมํสื่อสารถึงอัตลักษณ์
2. การวางองค์ประกอบลวดลาย และการใช๎ชุดสี ต๎องพัฒนาเพิ่มเติม ขาดความ
งามดึงดูดผู๎บริโภค
3. งานออกแบบแบบที่ 1 สวย สามารถพัฒนาตํอ จากแนวคิดเดิมใช๎ชุดสีใหมํและ
พัฒนาการออกแบบสัญลักษณ์เพิ่ม โดยการลดทอนลวดลาย
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ภาพที่ 93 ลวดลายแบบรํางที่ 2
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
ข๎อดี
ภาพที่ 93 การจัดวางองค์ประกอบลวดลายพัฒนาขึ้น ควรพัฒนาการจัดวางชุดสี
และพัฒนาด๎านการออกแบบรูปแบบสินค๎าให๎มากขึ้น
ข๎อเสีย
ยังไมํเห็นความแตกตํางกับการออกแบบในท๎องตลาด
1.2.2 แนวคิดคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี ของคุณทองเจืด เขียดทอง ปรับ
พัฒนาจากของ คูวายามะ (Kuwayama, 1973)
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ภาพที่ 94 การออกแบบตราสัญลักษณ์แบบรํางที่ 1
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
ลวดลายซับซ๎อนไป ตัดทอนให๎เรียบงําย สีที่ใช๎ยังไมํสื่อถึงอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
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ภาพที่ 95 การออกแบบตราสัญลักษณ์แบบรํางที่ 2
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
ลวดลายซับซ๎อนเกินไป ควรตั ดทอนให๎เรียบงําย สีที่ใช๎ ยังไมํสื่ อถึงอัตลั กษณ์จังหวัด
ปทุมธานี
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ภาพที่ 96 การออกแบบตราสัญลักษณ์แบบรํางที่ 3
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
ลวดลายตัดทอนมาถูกทาง แตํอักษรชื่อปทุมธานีเปลี่ยนใช๎อักษรสาเร็จ เพื่อ ไมํให๎
ลวดลายแขํงกับลวดลายตราสัญลักษณ์
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ภาพที่ 97 การออกแบบตราสัญลักษณ์แบบรํางที่ 4
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ที่ปรับปรุงแก๎ไข
1.2.3 การวิเคราะห์งานออกแบบสินค๎าจากหัตถกรรมเศษผ๎าโดยใช๎แนวคิดการ
พัฒนาสินค๎า Replacement Product of Modify Product มีรูปแบบดังนี้
ผู๎ วิจั ย ออกแบบสิ น ค๎าต๎นแบบอยํในกลุํ มของตกแตํงบ๎ านจากการรวบรวมข๎อมู ล
ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ที่มีบ๎านจัดสรรขึ้นเป็นจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ แทนที่พื้นที่การเกษตร
เชํน นา สวนส๎ม ซึ่งเป็นอาชีพที่ประชากรในจังหวัดปทุมธานี ประกอบอาชีพกันในอดีต นาไปสูํการ
ออกแบบดังนี้
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ภาพที่ 98 การออกแบบสินค๎าต๎นแบบที่ 1
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
เห็นความเป็นไปได๎ที่จะพัฒนาผลงานไปในแนวทางนี้ แตํการออกแบบรูปทรงตัว
ผลิตภัณฑ์ยังมีจานวนน๎อยไป ควรลองออกแบบมาหลายๆรูปแบบ โดยมีปัญหาดังนี้
1. การจัดวางองค์ประกอบของลวดลาย ขาดความดึงดูด รูปแบบผลิตภัณฑ์ต๎อง
พัฒนาเพิ่มมาหลายรูปแบบเพื่อนาไปสูํการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานของผู๎จัย
2. ลวดลายเหมือนลายผ๎าถุง พัฒนาการลดทอนรูปทรงเพื่อให๎การจดจาในตัวสินค๎า
และพัฒนาการจัดวางให๎นําสนใจขึ้น
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3. กาหนดโจทย์ในการออกแบบให๎ชัดเจน (Design Brief)

ภาพที่ 99 การออกแบบสินค๎าต๎นแบบที่ 2
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
1. รูปแบบการพัฒนาหมอนอิง มีการวางองค์ประกอบดีขึ้น แตํควรเพิ่มจังหวะการจัดวาง
ชุดสี และวางองค์ประกอบศิลป์หลายๆ รูปแบบ เพราะการออกแบบยังเหมือนกับ สินค๎าที่มีจาหนําย
ทั่วไปขาดความโดดเดํน เป็นเอกลั กษณ์ ควรหาเอกลั กษณ์ของตนเองเพิ่มความแตกตํางจาก งาน
ออกแบบอื่น
2. พัฒนาทักษะการจัดวางองค์ประกอบ และการใช๎ชุดสี
3. ขาดการวิเคราะห์ชนิดของเศษผ๎า เพื่อหาคุณสมบัติที่เป็นจุดเดํนของเศษผ๎าแตํละชนิด
และใช๎เศษผ๎าน๎อยในการสร๎างสรรค์น๎อยไป ทาให๎คลาดเคลื่อนจากหัวข๎อวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 100 การออกแบบสินค๎าต๎นแบบที่ 3
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
ปรับปรุงชิ้นงานดีขึ้น ในด๎านการใช๎เศษผ๎า
ส่วนที่ 2 ผลงานออกแบบ
2.1การออกแบบนิเทศศิลป์
1. รูปแบบอักษรไทยและอักษรภาษาอังกฤษ
ผู๎วิจัยใช๎ตัวอักษร TH SarabunPSK เป็นตัวอักษรมาตรฐานทางราชการอํานงําย
เหมาะกับการใช๎ในงานออกแบบ สื่อสารเข๎าใจงําย และเป็นมาตรฐานสากล

125

ภาพที่ 101 รูปแบบอักษรไทยและอักษรภาษาอังกฤษ
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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2. รูปแบบโปสเตอร์ นามบัตร และสแตนดี้
ผู๎วิจัยใช๎สีชมพูเป็นหลักในการสื่อสารให๎ผู๎บริโภคจดจารูปแบบของสีในการสื่อสาร
แทนคําของสีดอกบัวหลวง และเพื่อให๎เข๎ากับสินค๎าต๎นแบบที่นาเสนอเป็นสีชมพู

ภาพที่ 102 รูปแบบโปสเตอร์ นามบัตร และสแตนดี้
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 103 รูปแบบหน๎าเว็บกลุํมอาชีพสตรีแมํบ๎านบางพูน จังหวัดปทุมธานี
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 104 รูปแบบโบร์ชัวร์
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 105 รูปแบบเสื้อ
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 106 รูปแบบหมวก
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 107 รูปแบบตราปั้มแบบที่ 1
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 108 รูปแบบตราปั้มแบบที่ 2
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
2.2 การออกแบบประยุกต์ศิลป์
การนาลวดลายบนผ๎าประยุกต์กับเศษผ๎ายืด ผู๎วิจัยได๎ลดขนาดของเศษผ๎าเพื่อให๎น้าหนัก
ของสินค๎าต๎นแบบเบา และใช๎เทคนิคการถักโครเซต์สร๎างสรรค์เป็นลวดลายสี่เหลี่ยม วงกลม เพื่อ
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ลดทอนการใช๎เศษผ๎าให๎น๎อยลง แตกตํางจากรูปแบบเดิมของพรมเช็คเท๎า ให๎สินค๎ามีลวดลายที่เล็ก
ละเอียดสร๎างความประณีตให๎กับสินค๎าต๎นแบบ นาไปสูํการพัฒนารูปแบบที่ตอบการใช๎งานได๎

ภาพที่ 109 รูปแบบสินค๎าต๎นแบบ 1 ด๎านหน๎า
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 110 รูปแบบตราปั้มแบบที่ 1 ด๎านหลัง
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 111 รูปแบบสินค๎าต๎นแบบ 2 ด๎านหน๎า
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 112 รูปแบบสินค๎าต๎นแบบ 2 ด๎านหลัง
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 113 รูปแบบสินค๎าต๎นแบบ 3 ด๎านหน๎า
(ภาพโดยผู๎วิจัย)

ภาพที่ 114 รูปแบบสินค๎าต๎นแบบ 3 ด๎านหลัง
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
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ภาพที่ 115 รูปแบบสินค๎าต๎นแบบ 4
(ภาพโดยผู๎วิจัย)
ส่วนที่ 3 การประเมินผล
ตารางที่ 6 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสินค๎า
รายการประเมิน
1. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ
มีความแข็งแรง
มีความเหมาะสมกับการใช๎งาน
2. ความสวยงาม
มีเอกลักษณ์นําสนใจ ดึงดูดใจ
มีคุณคําของสินค๎า
3. การสื่อสาร
มีความชัดเจน

คําเฉลี่ย

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

2.30
3.70

0.79
0.95

น๎อย
ดี

4.24
4.16

0.66
0.82

ดี
ดี

4.74

0.46

ดีมาก
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สรุป หมอนอิงมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูํที่ระดับดี (คําเฉลี่ย = 3.83 ) สามารถ
แสดงคําได๎ดังนี้
1. ด๎านความแข็งแรงทางกายภาพมีความเหมาะสมน๎อย (คําเฉลี่ย = 2.30 )
2. ด๎านความเหมาะสมกับการใช๎งานมีความเหมาะสมดี (คําเฉลี่ย = 3.70 )
3. ด๎านมีเอกลักษณ์นําสนใจ ดึงดูดใจมีความเหมาะสมดี (คําเฉลี่ย = 4.24 )
4.ด๎ านมีคุณคําของสินค๎ามีความเหมาะสมดี (คําเฉลี่ย = 4.16 )
5. ด๎านการสื่อสารที่ชัดเจน มีความเหมาะสมดีมาก (คําเฉลี่ย = 4.74 )
ผลการประเมินจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ ดังนี้
1. ควรมีการเสนอการใช๎เศษผ๎าแบบจาแนกประเภทชนิด และการนาไปใช๎งาน ขนาด
ของเศษผ๎าแตํละขนาดสามารถนาไปใช๎งาน กับสินค๎าประเภทไหน
2. เพิ่มลวดลายและสินค๎าจากเศษผ๎า
3. เน๎นข๎อมูลด๎านหัตกรรมเศษผ๎าแสดงให๎เห็นถึงด๎านหัตถกรรมมานามาใช๎งานให๎หลากหลาย
4. ขาดการวิเคราะห์ชนิดของเศษผ๎า เพื่อหาคุณสมบัติที่เป็นจุดเดํนของเศษผ๎าแตํละชนิด
และใช๎เศษผ๎าน๎อยในการสร๎างสรรค์น๎อยไป ทาให๎คลาดเคลื่อนจากหัวข๎อวิทยานิพนธ์
ผลการประเมินจากผู๎วิจัย
จากการออกแบบสัญลักษณ์และลวดลายจากอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี ด๎วยเทคนิคการพิมพ์ผ๎า
ผู๎วิจัยเริ่มจากการรวบรวมข๎อมูลอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด โดยนาข๎อมูลที่ได๎กาหนด โจทย์ทางการออกแบบ
(Design Brief) และศึกษาจากข๎อมูลข๎างต๎น ปัญหาที่ผู๎วิจัยพบในชํวงแรกของการออกแบบสัญลักษณ์คือการ
จัดวางองค์ประกอบ การใช๎ชุดสี การตัดทอนลวดลาย ยังทาได๎ออกมาไมํดีเทําที่ควร ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและทา
ความเข๎าใจกับงานมากขึ้น นาไปสูํการออกแบบที่มีความงาม การจัดวางองค์ประกอบ การใช๎ชุดสี และการ
ตัดทอนลวดลาย มีพัฒนาการขึ้นในระดับหนึ่ง
ในสํวนของการพัฒนาและออกแบบรูปแบบสินค๎า ปัญหาที่ผู๎วิจัยพบคือผู๎วิจัยยังขาดประสบการณ์
ทางด๎านงานออกแบบวัสดุจากเศษผ๎า ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและทาความเข๎าใจถึงขนาดของเศษผ๎าวําขนาดเทําไรจะ
เหมาะสมกับงานที่ผู๎วิจัยออกแบบ แตํก็ขาดการวิเคราะห์คุณสมบัติของเศษผ๎าตั้งแตํแรกทาให๎ การพัฒนา
รูปแบบไมํแตกตํางจากสินค๎าที่จาหนํายในท๎องตลาด
ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ผู๎วิจัยได๎ออกแบบมีความพึงพอใจอยูํในระดับหนึ่งถึงแม๎จะมีข๎อบกพรํองบ๎าง
ก็ตาม แตํสิ่งที่สาคัญคือผู๎วิจัยได๎ค๎นพบวํา การออกแบบอัตลักษณ์สินค๎าให๎กับชุมชนและพัฒนารูปแบบ
สินค๎าจากเดิมจะชํวยเพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎า สร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชน และพบวําศิลปะรํวมสมัยชํวย
เติมเต็มงานหัตถกรรมดั้งเดิมได๎

บทที่ 5
สรุป และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษผ้าเพื่อ
พัฒนารูปแบบสินค้าของกลุ่มอาชีพแม่บ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี กล่าวสรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สรุปผลงานวิจัย
2. ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนามเพื่อนาไปสู่การสร้างเครื่องมือวิจัย
ออกแบบแบบประเมินปลายปิด ค้นหาอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของจังหวัดปทุมธานี
สรุปผลจากแบบสอบถามการออกแบบสินค้าจังหวัดปทุมธานีด้วยหัตถกรรมเศษผ้า
โดยประชากรที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี 100 คน สรุปได้ดังนี้
1. อัตลักษณ์ทางธรรมชาติของท้องถิ่น (ดอกบัว) มีระดับการแสดงอัตลักษณ์จังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมดีมาก
2. อัตลักษณ์ด้านงานศิลปหัตถกรรม (ตุ่มสามโคก) มีระดับการแสดงอัตลักษณ์
จังหวัดปทุมธานีโดยรวมดีมาก
3. อัตลักษณ์ด้านเชื้อชาติมอญได้วิเคราะห์จากภาคเอกสาร หงส์ เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองหงสาวดี อดีตเมืองหลวงของชนชาติมอญ เมื่อชาวมอญอพยพไปอยู่ที่ใดจึงต้องสร้างเสาหงส์
ประจาวัด เพื่อเป็นการระลึกถึงประเทศบ้านเกิดเมืองนอน ผู้วิจัยเปรียบเทียบรูปทรงหงส์ของไทยและ
หงส์ของมอญ เพื่อนาไปสู่การออกแบบให้มีรูปทรงที่แตกต่างกันและชัดเจนในการออกแบบ
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1.2 วิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ
หลักการออกแบบลวดลาย

ภาพที่ 116 รูปแบบลวดลาย
(ภาพโดยผู้วิจัย)
สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
1. รูปแบบการพัฒนาหมอนอิง มีการวางองค์ประกอบดีขึ้น แต่ควรเพิ่มจังหวะ
การจัดวางชุดสี และวางองค์ประกอบศิลป์หลายๆ รูปแบบ เพราะการออกแบบยังเหมือนกับสินค้าที่
มีจาหน่ายทั่วไปขาดความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ควรหาเอกลักษณ์ของตนเองเพิ่มความแตกต่างจาก
งานออกแบบอื่น
2. ขาดความชานาญในการใช้สี และ Graphic pattern หรือ Elements ทางการ
ออกแบบ
3. ขาดการวิเคราะห์ชนิดของเศษผ้า เพื่อ หาคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของเศษผ้า
แต่ละชนิดและใช้เศษผ้าน้อยในการสร้างสรรค์น้อยไป ทาให้คลาดเคลื่อนจากหัวข้อวิทยานิพนธ์
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1.3. แนวคิดคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี ของคุณทองเจืด เขียดทอง ปรับ พัฒนา
จากของ คูวายามะ

ภาพที่ 117 ตราสัญลักษณ์
(ภาพโดยผู้วิจัย)
สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเรียบง่ายแสดงอัตลักษณ์ชัดเจนขึ้น
1.4. การวิเคราะห์งานออกแบบสินค้าจากหัตถกรรมเศษผ้าโดยใช้แนวคิดการพัฒนา
สินค้า Replacement Product of Modify Product
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ภาพที่ 118 ต้นแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษผ้า 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)
สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการออกแบบสินค้าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น
นาไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าการนาวัสดุเศษผ้ามาใช้มากขึ้น
1.3 ผลงานออกแบบ ผู้วิจัยแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน
1. การออกแบบนิเทศศิลป์
2. การออกแบบประยุกต์ศิลป์
1. โบร์ชัวร์
2. โปสเตอร์
3. เสื้อและหมวก
4. หน้าเว็บเพจ
5. นามบัตรและตราปั้มตราสัญลักษณ์
สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
1. การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีอยู่ในเกณฑ์ดี
2. โดยรวมสวยงามดี
สรุปการออกแบบประยุกต์ศิลป์
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ภาพที่ 119 ต้นแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษผ้า 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)

สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ปรับปรุงชิ้นงานดีขึ้น ในด้านการใช้เศษผ้า
1.4 การประเมินผล ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน
1. ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
2. แบบประเมินปลายปิดจากกลุ่มอาชีพแม่บ้านบางพูน 100 คน
สรุปผลข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
1. ควรมีการเสนอการใช้เศษผ้าแบบจาแนกประเภทชนิด และการนาไปใช้
งาน ขนาดของเศษผ้าแต่ละขนาดสามารถนาไปใช้งาน กับสินค้าประเภทไหน
2. เพิ่มลวดลายและสินค้าจากเศษผ้า
3. เน้นข้อมูลด้านหัตกรรมเศษผ้าแสดงให้เห็นถึงด้านหัตถกรรมมานามาใช้
งานให้หลากหลาย
4. ขาดการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่นามาใช้ในการออกแบบ
สรุปผลแบบประเมินจากกลุ่มอาชีพแม่บ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี 100 คน
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 3.83 ) สามารถแสดงค่าได้ดังนี้
1. ด้านความแข็งแรงทางกายภาพมีความเหมาะสมน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.30 )
2. ด้านความเหมาะสมกับการใช้งานมีความเหมาะสมดี (ค่าเฉลี่ย = 3.70 )
3. ด้านมีเอกลักษณ์น่าสนใจ ดึงดูดใจมีความเหมาะสมดี (ค่าเฉลี่ย = 4.24 )
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4. ด้ านมีคุณค่าของสินค้ามีความเหมาะสมดี (ค่าเฉลี่ย = 4.16 )
5. ด้านการสื่อสารที่ชัดเจน มีความเหมาะสมดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.74 )
2. ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
1. ควรมีการเสนอการใช้เศษผ้าแบบจาแนกประเภทชนิด และการนาไปใช้งาน ขนาด
ของเศษผ้าแต่ละขนาดสามารถนาไปใช้งาน กับสินค้าประเภทไหน
2. เพิ่มลวดลายและสินค้าจากเศษผ้า
3. เน้นข้อมูลด้านหัตกรรมเศษผ้าแสดงให้เห็นถึงด้านหัตถกรรมมานามาใช้งานให้หลากหลาย
4. ขาดการวิเคราะห์ชนิดของเศษผ้า เพื่อหาคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของเศษผ้าแต่ละชนิด
และใช้เศษผ้าน้อยในการสร้างสรรค์น้อยไป ทาให้คลาดเคลื่อนจากหัวข้อวิทยานิพนธ์
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม เรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษผ้า
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แบบสอบถาม เรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรมเศษผ้า
งานวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีใช้ในการออกแบบสินค้าจากอัตลักษณ์
ทางด้านกายภาพและศิลปวัฒนธรรมที่สามารถส่งเสริมอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า
ให้กับจังหวัดปทุมธานี
แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 การรับรู้และความเข้าใจอัตลักษณ์ปทุมธานี
ส่วนที่ 3 อัตลักษณ์ด้านใดในจังหวัดปทุมธานีที่ชัดเจนที่สุด
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ส่วนที่ 3
อัตลักษณ์ด้านใดในจังหวัดปทุมธานีที่ชัดเจนที่สุด ความหมายของการให้คะแนน
5 = มากที่สุด 4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้อย

มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีมากที่สุด
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีมาก
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีปานกลาง
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีน้อย
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีน้อยที่สุด

1 = น้อยที่สุด
=5
=4
=3
=2
=1
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามผลงานการออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานี
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แบบสอบถามผลงานการออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานี
(แบบสอบถามหลังการออกแบบ)
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีมากที่สุด
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีมาก
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีปานกลาง
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีน้อย
มีความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานีน้อยที่สุด
ข้อคาถาม
1.ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ
มีความแข็งแรง
มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
2.ความสวยงาม
มีเอกลักษณ์น่าสนใจ ดึงดูดใจ
มีคุณค่าของสินค้า
3.การสื่อสาร
มีความชัดเจน

1

2

=5
=4
=3
=2
=1
3

4

5
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