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ที่ี�ปรึกษาและคณะกรรมการกลั�นกรองบูที่ความที่างวชิาการ

ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ ดร.สนัต ิ เล็ก็ีสขุุมุ ราชบัณัฑิิต สำานกัีศลิ็ปกีรรม ราชบัณัฑิิตย์สภา
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ อรศิร ิปาณินท์ ์ คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เกีษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ เสรมิศกัีดิ�  นาคุบัวัิ ศลิ็ปินแหง่ชาต ิสาขุาท์ศันศิล็ป์
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ สชุาต ิเถาท์อง นกัีวิิชากีารอิสระ
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ พิิษณ ุศภุนิมิตร ภาคุวิิชาภาพิพิิมพิ ์คุณะจิตรกีรรม ประตมิากีรรม
     แล็ะภาพิพิิมพิ ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ ปรญิญา ตนัตสิขุุ ศลิ็ปินแหง่ชาต ิพิทุ์ธศกัีราช ๒๕๖๑ 
     สาขุาท์ศันศลิ็ป์  ประเภท์วิิจิตรศิล็ป์ (จิตรกีรรม)
ศาสตราจารย์กิ์ีตตคิุณุ วิฒันะ  จฑูิะวิิภาคุ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ธรุกิีจบัณัฑิิต
ศาสตราจารย์ ์ดร.พิรสนอง  วิงศส์งิหท์์อง ภาคุวิิชานฤมิตศลิ็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์  
     จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
ศาสตราจารย์ ์ดร.ศกัีดิ�ชยั์  สาย์สงิห ์  ภาคุวิิชาประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ 
     คุณะโบัราณคุดี  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ศาสตราจารย์ ์ดร.ศภุกีรณ ์ ดษิฐพินัธุ ์  ภาคุวิิชานฤมิตศลิ็ป์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
ศาสตราจารย์ ์ดร.ชาญณรงคุ ์ พิรรุง่โรจน ์ นกัีวิิชากีารอิสระ
ศาสตราจารย์ ์เดชา วิราชนุ   ศิล็ปินแหง่ชาต ิพิทุ์ธศกัีราช 2550 สาขุาท์ศันศิล็ป์
ศาสตราจารย์ป์รชีา  เถาท์อง   ภาคุวิิชาศิล็ปะไท์ย์  คุณะจิตรกีรรม ประตมิากีรรม  
     แล็ะภาพิพิิมพิ ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ศาสตราจารย์ส์วุิิท์ย์ ์ ธีรศาศวิตั  คุณะมนษุย์ศาสตรแ์ล็ะสงัคุมศาสตร ์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
ศาสตราจารย์เ์อกีชาต ิ จนัอไุรรตัน ์  คุณะมณัฑินศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ศาสตราจารย์พ์ิรรตัน ์ ด ำารุง   ภาคุวิิชาศิล็ปกีารล็ะคุร 
     คุณะอกัีษรศาสตร ์จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
ศาสตราจารย์ ์วิา่ที์�รอ้ย์โท์ พิิชยั์  สดพิิบัาล็ ภาคุวิิชาคุรุศาสตรส์ถาปัตย์กีรรมแล็ะกีารออกีแบับั
     คุณะคุรุศาสตรอ์ตุสาหกีรรม    
     สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์ พิระจอมเกีล็า้เจา้คุณุท์หารล็าดกีระบังั
รองศาสตราจารย์ ์ดร.สาธิต  ทิ์มวิฒันบัรรเทิ์ง สาขุาวิิชาศิล็ปะจินตท์ศัน ์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศรนีคุรนิท์รวิิโรฒประสานมิตร
รองศาสตราจารย์ ์ดร.ชยั์ย์ศ อิษฎ์ว์ิรพินัธุ ์ คุณะจิตรกีรรม ประตมิากีรรม แล็ะภาพิพิิมพิ ์  
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
รองศาสตราจารย์ ์ดร.วิรล็ญัจกี ์บัณุย์สรุตัน ์ คุณะวิิจิตรศิล็ป์  มหาวิิท์ย์าล็ยั์เชีย์งใหม่
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รองศาสตราจารย์ ์ดร.สมพิร  ธรุ ี  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์ 
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ธญับัรุี
รองศาสตราจารย์ ์ดร.นิย์ม  วิงศพ์ิงศด์ ำา คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
รองศาสตราจารย์ ์ดร.รุง่โรจน ์ ธรรมรุง่เรอืง ภาคุวิิชาประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ คุณะโบัราณคุดี
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เฉล็มิศกัีดิ� พิิกีลุ็ศร ี คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
รองศาสตราจารย์ ์ดร. ณรงคุช์ยั์  ปิฎ์กีรชัต ์ ภาคุวิิชาดนตรวีิิท์ย์า
      วิิท์ย์าล็ยั์ดรุยิ์างคุศลิ็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์มหิดล็ 
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เนื �อออ่น ขุรวัิท์องเขีุย์วิ คุณะมนษุย์ศาสตรแ์ล็ะสงัคุมศาสตร์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัสวินดสุติ
รองศาสตราจารย์ ์ดร.รงคุกีร อนนัตศานต ์ คุณะวิิจิตรศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์เฃีีย์งใหม่
รองศาสตราจารย์ ์ดร.สกีนธ ์ภูง่ามดี  คุณะดจิิท์ลั็มีเดีย์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศรปีท์มุ
รองศาสตราจารย์ ์ดร.พิดัชา  อทิุ์ศวิรรณกีลุ็ ภาคุวิิชานฤมิตศลิ็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร์
     จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
รองศาสตราจารย์จิ์ระพิฒัน ์ พิิตรปรชีา  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ภาคุวิิชาท์ศันศิล็ป์
     จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
รองศาสตราจารย์ก์ีมล็  เผ่า่สวิสัดิ�  ภาคุวิิชาท์ศันศิล็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร์
     จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
รองศาสตราจารย์เ์ท์พิศกัีดิ�  ท์องนพิคุณุ นกัีวิิชากีารอิสระ
รองศาสตราจารย์ภ์ารดี  มหาขุนัธ ์  นกัีวิิชากีารอิสระ
รองศาสตราจารย์ป์รชีา  ปั�นกีล็ำ�า  คุณะมณัฑินศิล็ป์  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
รองศาสตราจารย์ส์ถาพิร  ดีบัญุมี ณ ชมุแพิ คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เกีษมบัณัฑิิต
รองศาสตราจารย์แ์สงอรุณ  กีนกีพิงษช์ยั์ คุณะศลิ็ปศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์หวัิเฉีย์วิ
รองศาสตรจารย์อ์ดุมศกัีดิ�  สารบิัตุร  ภาคุวิิชาคุรุศาสตรส์ถาปัตย์กีรรมแล็ะกีารออกีแบับั
     คุณะคุรุศาสตรอ์ตุสาหกีรรม สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์
     พิระจอมเกีล็า้เจา้คุณุท์หารล็าดกีระบังั
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.อภิสกัีกี ์ สนิธภุคัุ ภาคุวิิชาคุรุศาสตรส์ถาปัตย์กีรรมแล็ะกีารออกีแบับั
     คุณะคุรุศาสตรอ์ตุสาหกีรรม สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์
     พิระจอมเกีล็า้เจา้คุณุท์หารล็าดกีระบังั
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.วิฒันพินัธุ ์ คุรุฑิะเสน คุณะมณัฑินศิล็ป์  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.นงนชุ  ภูม่าล็ี  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร. อชิรชัญ ์ไชย์พิจนพ์ิานิช ภาคุวิิชาประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ คุณะโบัราณคุดี   
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
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ผูู้�ที่รงคุณวุฒิภิายในมหาวทิี่ยาลัย

ศาสตราจารย์ ์พิงษเ์ดช ไชย์คุตุร  สาขุาท์ศันศิล็ป์แล็ะกีารออกีแบับั
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ศาสตราจารย์ภ์รดี  พินัธภุากีร  สาขุากีารออกีแบับัเซรามิกีส์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รองศาสตราจารย์ ์ดร.พิิมพิท์์อง  ท์องนพิคุณุ คุณะอญัมณี  
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา วิิท์ย์าเขุตจนัท์บัรุี
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เสกีสรรคุ ์ ตนัย์าภิรมย์ ์ สาขุากีารออกีแบับัเซรามิกีส ์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รองศาสตราจารย์ปิ์ติวิรรธน ์ สมไท์ย์  สาขุากีราฟิิกีอารต์แล็ะกีราฟิิกีมีเดีย์ 
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เกีรยี์งศกัีดิ� เขีุย์วิมั�ง สาขุากีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ์
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.จนัท์นา คุชประเสรฐิ คุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.ภาน ุสรวิย์สวุิรรณ สาขุาจิตรกีรรม  
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.บัญุช ูบัญุล็ขิิุตศริ ิ สาขุานิเท์ศศลิ็ป์ 
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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บูรรณาธิัการที่ี�ปรึกษา
ศาสตราจารย์ภ์รดี  พินัธภุากีร  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รองศาสตราจารย์ ์ดร. เสกีสรรคุ ์ ตนัย์าภิรมย์ ์ สาขุากีารออกีแบับัเซรามิกีส ์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
บูรรณาธิัการ
ผ่ศ. ดร.ภวูิษา  เรอืงชีวิิน   คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
 
กองบูรรณาธิัการ
ผ่ศ.ดร.ผ่กีามาศ  สวุิรรณนิภา  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ผ่ศ.ดร.ภาน ุสรวิย์สวุิรรณ   คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รศ.ดร.ฉล็องเดช คุภูานมุาต   คุณะวิิจิตรศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์เชีย์งใหม่
รศ. กีญัจนา ดำาโสภี   คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์
     สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์พิระจอมเกีล็า้ ล็าดกีระบังั
ผ่ศ ดร.เขุมพิทั์ธ ์พิชัรวิิชญ ์   คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์
     สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์พิระจอมเกีล็า้ ล็าดกีระบังั
ผ่ศ.ดร.ธนธร กิีตติกีาญจน ์   คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์กีรุงเท์พิ
ผ่ศ.ดร.ไธพิตัย์ ์ภชิูสสช์วิกีรณ ์  คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศิล็ปากีร
ผ่ศ.ดร. นฤมล็  ศิล็ปชยั์ศร ี   วิิท์ย์าล็ยั์เพิาะชา่ง 
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็รตันโกีสนิท์ร์
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บูที่บูรรณาธิัการ

 จากีสถานกีารณโ์รคุระบัาด Covid19  ปัจจบุันั กีบัักีารระบัาดรอบัที์� 3 นั�น สง่ผ่ล็ใหห้ล็าย์

หน่วิย์งานมีกีารใชร้ะบับัออนไล็นเ์ขุา้มาเพืิ�อใชใ้นกีารสื�อสารอย์่างมีระบับัเพืิ�อคุวิามปล็อดภยั์ในกีาร

ท์ำางานรว่ิมกีนัมากีขุ้ �น  รวิมไปถง้รูปแบับักีารจดักีารดา้นศก้ีษาแล็ะกีารจดักีารประชมุวิิชากีารท์ั�งใน

ระดบััชาตแิล็ะระดบัันานาชาต ิ โดย์เฉพิาะกีารสง่บัท์คุวิามแล็ะผ่ล็งานกีารเผ่ย์แพิรท่์างวิิชากีาร  กีาร

คุดัเล็อืกีผ่ล็งานแล็ะกีารตีพิิมพิ ์ บัท์คุวิามงานวิิจยั์แล็ะบัท์คุวิามวิิชากีารที์�ใชรู้ปแบับัขุองออนไล็นแ์ตย่์งั

คุงคุวิามเขุม้ขุน้แล็ะมากีดว้ิย์คุณุภาพิ ดว้ิย์กีารผ่า่นกีารประเมินขุองผู่ท้์รงคุณุวิฒิุที์�มีคุวิามหล็ากีหล็าย์

แล็ะเชี�ย์วิชาญเฉพิาะดา้น 

 ในชว่ิงเวิล็าดงักีล็า่วินั�น คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา ไดด้ ำาเนินกีารจดัโคุรงกีาร

ประชมุออนไล็นวิ์ิชากีารดา้นคุวิามกีา้วิหนา้ท์างศลิ็ปะ วิฒันธรรม แล็ะกีารออกีแบับัระดบััชาต ิ แล็ะ

นิท์รรศกีารออนไล็นก์ีารแสดงผ่ล็งานสรา้งสรรคุน์านาชาติ คุรั�งที์� 3 โดย์ รว่ิมกีบัั คุณะศลิ็ปกีรรม

ศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ธรุกิีจบัณัฑิิตย์ ์คุณะศลิ็ปวิิจิตร สถาบันับัณัฑิิตพิฒันศลิ็ป์ แล็ะคุณะศลิ็ปกีรรม

ศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์สงขุล็านคุรนิท์ร ์วิิท์ย์าเขุตปัตตานี (ภาคีุเคุรอืขุา่ย์ 4U PLUS) โดย์เป็นเวิที์แล็กี

เปล็ี�ย์นเรยี์นรูท้์างวิิชากีารระหวิา่งศิล็ปิน คุณาจารย์ ์ แล็ะนกัีศก้ีษา ท์างดา้นงานออกีแบับัศลิ็ปกีรรม

ท์กุีแขุนง ประจำาปี 2564   ซ้�งวิารสารศิล็ปกีรรมบัรูพิาในฉบับััเดือน กีรกีฎ์าคุม –ธนัวิาคุม 2564  นี � 

ท์างกีองบัรรณาธิกีารไดคุ้ดัเล็อืกีผ่ล็งานที์�ไดร้บััรางวิลั็ เป็นบัท์คุวิามย์อดเยี์�ย์มแล็ะบัท์คุวิามดีเดน่รวิม

ท์ั�งสิ �น 12 บัท์คุวิาม แล็ะผ่า่นกีารประเมินจากีคุณะกีรรมกีารกีล็ั�นกีรองผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ นำามาตีพิิมพิใ์น

วิารสาร โดย์เฉพิาะ ท์ั�งหมดเป็นบัท์คุวิามวิิจยั์ที์�มีคุวิามนา่สนใจเป็นอย์า่งยิ์�ง ท์างวิารสารศิล็ปกีรรม

บัรูพิาย์งัคุงรกัีษาคุวิามเป็นมาตรฐานขุองงานวิิชากีารเพืิ�อใหไ้ดง้านที์�มีคุณุภาพิ เพืิ�อเป็นกีารสง่ตอ่

คุวิามรูสู้ส่งัคุมในรูปแบับัขุองงานวิิชากีาร สูผู่่ที้์�สนใจงานดา้นศลิ็ปะแล็ะงานออกีแบับั รวิมท์ั�งดา้น

ศิล็ปะวิฒันธรรมไท์ย์ใหเ้รยี์นรูแ้ล็ะพิฒันากีา้วิหนา้ตอ่ไป

           

                  บัรรณาธิกีาร  
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การศิกึษาอัตลักษณชุ์มชนจังัหวัดนครศิรีธัรรมราช เพ่�อการออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์ข์องประดบัูตกแตง่บู�าน

ภาวณีิ ศิริิโรจัน ์1

ขวัญรัตน ์จันิดา 2

The study of Nakhon Si Thammarat community identity to home decorations

บูที่คัดย่อ

 กีารวิิจยั์นี � อย์ูบ่ันพืิ �นฐานแนวิคิุดที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารสรา้งผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีคุณุคุา่ดว้ิย์อตัล็กัีษณ ์

เฉพิาะถิ�น มีจดุประสงคุเ์พืิ�อออกีแบับัแล็ะพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้นที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณ์

ขุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช ดว้ิย์กีารศก้ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชแล็ะแนวิท์าง

คุวิามตอ้งกีารผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้น แล็ว้ินำามาพิฒันารูปแบับัขุองประดบััตกีแตง่บัา้นที์�

สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชุมชนจังหวิดันคุรศรีธรรมราชในล็กัีษณะแบับัร่าง 2 มิติ แล็ะสรา้งสรรคุ์

ตน้แบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ 1 รูปแบับัที์�ผู่บ้ัรโิภคุพิง้พิอใจสงูสดุ แล็ะเสนอแนะกีารนำาไปประย์กุีตใ์ชง้านใน

บัรบิัท์สภาพิแวิดล็อ้ม สว่ินกีารใชง้านที์�เป็นพืิ �นที์�สาธารณะ อาทิ์เชน่ ภาย์ในโรงแรม รา้นอาหาร เป็นตน้ 

ผ่ล็กีารศก้ีษา พิบัวิ่า ล็กัีษณะเด่นขุองวิดัพิระมหาธาตวุิรมหาวิิหารสามารถสะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุอง

ชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชไดดี้ที์�สดุ โดย์ผู่บ้ัรโิภคุมีคุวิามตอ้งกีารผ่ล็ติภณัฑิที์์�แสดงคุณุคุา่ดั�งเดมิ 

ที์�พิฒันารูปแบับัใหม ่ๆ เพืิ�อใชต้กีแตง่บัา้นเรอืน รูปแบับัขุองประดบััตกีแตง่บัา้นท์กุีรูปแบับัที์�ผู่ว้ิิจยั์ได้

ออกีแบับัแล็ะพิฒันา เป็นที์�ตอ้งกีารแล็ะผู่บ้ัรโิภคุมีคุวิามพิง้พิอใจตอ่กีารสะท์อ้นคุวิามเป็นเอกีล็กัีษณ์

เฉพิาะถิ�นแล็ะภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นขุองนคุรศรธีรรมราชที์�ปรากีฏในตวัิผ่ล็ติภณัฑิ ์  กีารแสดงตวัิตน บัง่บัอกี

หนา้ที์�ใชส้อย์ขุองผ่ล็ติภณัฑิช์ดัเจน คุวิามโดดเดน่ นา่ดง้ดดูใจ แล็ะคุณุคุา่ขุองผ่ล็ติภณัฑิอ์ย์ูใ่นระดบััสงู

ท์กุีรูปแบับั 

คำาสำาคัญ: อตัล็กัีษณ,์ นคุรศรธีรรมราช, ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้น

1 ภาคุวิิชาออกีแบับั, วิิท์ย์าล็ยั์เพิาะชา่ง มท์ร.รตันโกีสนิท์ร์ 
2 ภาคุวิิชาออกีแบับั, วิิท์ย์าล็ยั์เพิาะชา่ง มท์ร.รตันโกีสนิท์ร์
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Abstract

บูที่นำา

 This paper is a research based on concepts related to creating valuable products 

using local identities. The objective is to design and develop home decorations that reflect 

the identity of the community in Nakhon Si Thammarat Province.The researcher was stud-

ied the community identity of Nakhon Si Thammarat province and guidelines for the de-

mand for home decorations and then develop style of decoration that reflects the identity 

of the community in Nakhon Si Thammarat Province in a two dimension sketch in order to 

study the needs and creating a prototype of one product model, including suggestions for 

product design and decoration that reflect the Thai traditional wisdom of Nakhon Si Tham-

marat province. And suggesting applications for use in various environments. The result 

from a sample group perceived the reflection of the identity of Nakhon Si Thammarat prov-

ince, which reflected from the architecture category which is Wat Phra Mahathat Worama-

haviharn is the best. At the same time, found that the sample group are interested and need 

decorative products, which reflects local knowledge by wanting to show the original values 

in new ways that can be used to decorate houses. Finally, the sample group perception of 

reflecting the unique localities and local wisdom of Nakhon Si Thammarat that appear in the 

product, perceived identity Indicate the function of the product clearly, recognize the out-

standing product appeal and the recognition of product value at a high level altogether.

KEYWORDS: Identity, Nakhon Si Thammarat, Home decorations

 จงัหวิดันคุรศรธีรรมราช เป็นจงัหวิดัที์�ใหญ่มาเป็นที์� 2 รองจากีจงัหวิดัสรุาษฎ์รธ์านีเป็น

พืิ �นที์�พิทุ์ธศาสนาในชว่ิงสมยั์ศรวิีิชยั์ ตั�งอย์ูห่า่งจากีจงัหวิดักีรุงเท์พิมหานคุรเป็นระย์ะท์าง 780 กิีโล็เมตร 

มีพืิ �นที์�ท์ั�งหมด 9,942 ตารางกิีโล็เมตร ประกีอบัดว้ิย์ที์�ราบัสงูแล็ะภเูขุาสงูท์างตะวินัตกีล็าดตวัิล็งไป

ท์างทิ์ศตะวินัออกีเป็นที์�ล็ุ่มตามชาย์ฝัั่� งท์ะเล็ขุองอ่าวิไท์ย์ นอกีจากีประวิตัิอนัเก่ีาแก่ีขุองจังหวิดั

นคุรศรธีรรมราชแล็ว้ิ ย์งัเป็นแหล็ง่ที์�มีป่าเขีุย์วิชอุม่อดุมไปดว้ิย์พืิชพิรรณที์�อดุมสมบัรูณพ์ิรอ้มแหล็ง่

ท์่องเที์�ย์วิอีกีมากีมาย์ เช่น นำ�าตกีแล็ะชาย์หาดที์�มีชื�อเสีย์งอีกีหล็าย์แห่ง เป็นพืิ �นที์�ที์�มีเอกีล็กัีษณ์

ชมุชน มีคุวิามเป็นมาแล็ะกีารพิฒันาอย์า่งย์าวินาน ดงัคุำาขุวิญัสง่เสรมิกีารท์อ่งเที์�ย์วิ : เมืองประวิตัศิาสตร ์

พิระธาตทุ์องคุำา ชื�นฉำ�าธรรมชาต ิ แรธ่าตอุดุม เคุรื�องถมสามกีษัตรยิ์ ์ มากีวิดัมากีศิล็ป์ คุรบัสิ �นกีุง้ป ู

เป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะที์�พืิ �นถิ�นที์�โดดเดน่แล็ะนา่สนใจ
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 ในขุณะเดีย์วิกีนักีารขุบััเคุล็ื�อนตามนโย์บัาย์เศรษฐกิีจเชิงสรา้งสรรคุ ์ ซ้�งเป็นกีารขุบััเคุล็ื�อน

พืิ �นฐานขุองกีารไดใ้ชอ้งคุค์ุวิามรู ้(Knowledge) กีารเรยี์นรู ้(Learning) กีารสรา้งสรรคุง์าน (Creativity) 

แล็ะกีารใชท้์รพัิย์ส์นิท์างปัญญา (Intellectual property) ที์�เชื�อมโย์งกีบััรากีฐานท์างวิฒันธรรม กีาร

สั�งสมคุวิามรู ้ เท์คุโนโล็ยี์ แล็ะนวิตักีรรมสมยั์ใหม ่ เพืิ�อกีารพิฒันาผ่ล็ผ่ล็ติใหส้ามารถสรา้งมลู็คุา่ท์าง

เศรษฐกิีจคุวิบัคุูไ่ปกีบััเสรมิสรา้งคุณุคุา่ท์างสงัคุม  แมว้ิา่กีารพิฒันาเศรษฐกิีจสรา้งสรรคุใ์นประเท์ศไท์ย์ 

ไมไ่ดถ้กูีกีำาหนดไวิอ้ย์า่งชดัเจนในแผ่นพิฒันาเศรษฐกิีจแล็ะสงัคุมแหง่ชาตฉิบับััที์� 11 (พิ.ศ. 2555 - 

2559) แตก็่ีมีแนวิคุดิที์�สอดคุล็อ้งที์�จะพิฒันาประเท์ศ โดย์ใชคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุบ์ันพืิ �นฐานท์างดา้น

วิฒันธรรมแล็ะภมิูปัญญา คุวิามคุดิสรา้งสรรคุแ์ล็ะเท์คุโนโล็ยี์ใหม ่ (เสาวิรภย์ ์ กีสุมุา ณ อย์ธุย์า, 

2553:28) กีล็า่วิคืุอ เป็นระบับัเศรษฐกิีจที์�เนน้คุวิามคุดิสรา้งสรรคุใ์นกีารผ่ล็ติสนิคุา้แล็ะบัรกิีาร ที์�มี

คุณุล็กัีษณะที์�โดดเดน่เฉพิาะตวัิ ผ่สมผ่สานกีบััสนิท์รพัิย์ท์์างภมิูปัญญาไท์ย์แล็ะวิฒันธรรม วิิถีคุวิาม

เป็นไท์ย์  รวิมท์ั�งเป็นสว่ินเสรมิศกัีย์ภาพิขุองสงัคุมไท์ย์โดย์ใชท้์นุท์างสงัคุมแล็ะท์นุท์างปัญญาสำาหรบัั

สรา้งคุวิามเขุม้แขุ็งเศรษฐกิีจอย์า่งย์ั�งยื์น 

 ผู่ว้ิิจยั์ไดแ้นวิคุดิ (Concept) ในภาพิรวิม ที์�เป็นแนวิท์างกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิข์ุองไท์ย์ใน

ย์คุุเศรษฐกิีจสรา้งสรรคุ ์ วิ่าตอ้งเป็นผ่ล็ิตภณัฑิที์์�มีคุวิามโดดเด่น “เฉพิาะตวัิ” มีคุวิามรว่ิมสมยั์ มี

คุณุภาพิแล็ะมีคุณุคุา่ท์างจิตใจ ในกีระบัวินกีารผ่ล็ติเป็นมิตรกีบััสิ�งแวิดล็อ้ม ท์ั�งนี � ในกีารออกีแบับั

ผ่ล็ติภณัฑิที์์�สามารถสะท์อ้นใหเ้หน็ถง้อตัล็กัีษณไ์ท์ย์ โดย์ใชจ้ดุแขุ็ง เรื�อง ภมิูปัญญาไท์ย์ ซ้�งรวิมไปถง้

งานฝีั่มือศิล็ปหตัถกีรรมแล็ะท์รพัิย์ากีรธรรมชาติเป็นพืิ �นฐานในกีารออกีแบับั สามารถสรา้งคุวิาม

เฉพิาะตวัิได ้เนื�องจากีภมิูปัญญาไท์ย์สะท์อ้นใหเ้หน็จากีเคุรื�องใชต้า่ง ๆ เชน่ ภาชนะ  อปุกีรณก์ีารท์ำา

เกีษตรกีรรม ไปจนถ้งผ่ล็ิตภณัฑิใ์ชใ้นชีวิิตประจำาวินั รวิมท์ั�งขุองเล็่นประดิษฐ์จากีวิสัดธุรรมชาต ิ 

ผ่ล็ติภณัฑิเ์หล็า่นี �มีคุณุคุา่ท์างจิตวิิญญาณในแบับัไท์ย์ มีคุวิามงดงามแล็ะคุวิามประณีต แตเ่พิราะ

กีระแสวิตัถนิุย์มสิ�งท์นัสมยั์ในย์คุุปัจจบุันั ท์ำาใหผ้่ล็ติภณัฑิภ์มิูปัญญาเล็ือนหาย์ไป โดย์ขุอ้โตแ้ย์ง้วิา่

ล็า้สมยั์ ไมส่วิย์งาม แตใ่นมมุมองขุองนกัีวิิจยั์สามารถหาสมดลุ็ขุองภมิูปัญญาไท์ย์กีบััคุวิามรว่ิมสมยั์

ได ้ดว้ิย์คุวิามงดงาม รูปรา่งแล็ะรูปท์รง  ออ่นชอ้ย์แล็ะตอบัรบัักีารใชง้าน เล็ือกีใชว้ิสัดแุล็ะเท์คุนิคุใน

กีารประดษิฐ์ (Material & Processing Technic) ที์�มีคุวิามล็ะเอีย์ดจากีประโย์ชนใ์ชส้อย์ (Function) 

ที์�เรีย์บัง่าย์แต่มีประสิท์ธิภาพิ แล็ะที์�ส ำาคุญัคืุอ คุวิามงดงามแล็ะมีคุณุคุ่าดว้ิย์คุวิามเป็นงานศิล็ป

หตัถกีรรมที์�สืบัท์อดกีนัมา แล็ะสามารถปรบััเปล็ี�ย์นรูปแบับัชิ�นงานไปตามวิสัดแุล็ะกีารใชง้านตาม

ท์อ้งถิ�นไดดี้

  ดงันั�น กีารวิิจยั์นี �จง้ประย์กุีตน์ำาผ่ล็ติภณัฑิภ์มิูปัญญาไท์ย์ออกีแบับัใหม ่โดย์กีารดง้เอกีล็กัีษณ์

ท์างดา้นกีระบัวินกีาร เท์คุนิคุ กีารสาน เสน้สาย์ มาใชล้็ดท์อนเตมิแตง่ใหอ้ย์ูบ่ันพืิ �นฐานขุองคุวิามรว่ิม

สมยั์ แล็ะนำาล็กัีษณะกีารใชง้าน แตต่อ้งคุำานง้ถง้ผู่ใ้ชปั้จจบุันัแล็ะบัรบิัท์โดย์รอบัที์�ไมเ่หมือนเดมิ เพืิ�อ

สรา้งคุวิามแตกีตา่งโดย์กีารผ่สมผ่สานวิสัดแุล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติแบับัดั�งเดิมแล็ะสมยั์ใหมโ่ดย์กีารใช้

เท์คุโนโล็ยี์เขุา้มาผ่ล็ติอาจนำามาประย์กุีตใ์ชต้ั�งอย์ูบ่ันพืิ �นฐานที์�มีคุณุคุา่เสมือนงานฝีั่มือดว้ิย์ เพืิ�อสรา้ง

ผ่ล็ติภณัฑิที์์มีคุณุคุา่ดว้ิย์อตัล็กัีษณ ์ นอกีจากีนี�ที์มผู่ว้ิิจยั์คุาดหวิงัวิา่กีารสรา้งตน้แบับัผ่ล็ติภณัฑิจ์ากี
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งานวิิจยั์นี � อาจสง่ผ่ล็ตอ่กีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิใ์นชมุชนตา่ง ๆ ที์�สามารถนำาผ่ล็กีารวิิจยั์ไปเป็นตน้แบับั 

หรอืประย์กุีตใ์ชแ้ล็ะนำาไปพิฒันาเป็นผ่ล็ติภณัฑิเ์ชิงพิาณิชย์ส์รา้งราย์ไดใ้หก้ีบััชมุชนแล็ะประเท์ศตอ่ไป 

โดย์มีกีรอบัแนวิคุดิในกีารวิิจยั์ ดงัภาพิที์� 1

ภาพที่่� 1: การแสดงกรอบการวิจิัยั และคำำาถามการวิจิัยั

ที่่�มา:  ขวิญัรตัน์ ์จิัน์ดา และ ภาวิณิี ่ศิริโิรจัน์,์ 2562

 1. เพืิ�อศก้ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชแล็ะแนวิท์างคุวิามตอ้งกีารผ่ล็ติภณัฑิ์

ขุองประดบััตกีแตง่  

 2. เพืิ�อเสนอแนะแนวิท์างกีารออกีแบับัผ่ล็ิตภัณฑิข์ุองประดบััตกีแตง่ที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณ์

ภมิูปัญญาไท์ย์ ขุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช

 1. อตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรีธรรมราชสะท์อ้นอย์ู่ในสิ�งต่าง ๆ ใดบัา้ง แล็ะมีล็กัีษณะรูป

แบับัที์�เป็นล็กัีษณะเดน่อย์า่งไรบัา้ง (RQ-1)

 2. รูปแบับัขุองประดบััตกีแต่งที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชุมชนจังหวิดันคุรศรธีรรมราชเป็น

อย์า่งไร (RQ-2)

วัตถุีประสงคก์ารวจิัยั

คำาถีามการวจิัยั

    กีารศก้ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 
    เพืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้น



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

15

 กีารดำาเนินงานวิิจยั์ฉบับัันี �เริ�มตน้จากี กีารศก้ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช

แล็ะแนวิท์างคุวิามตอ้งกีารผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่  เพืิ�อตอบัคุำาถามกีารวิิจยั์ตามวิตัถปุระสงคุ์

ขุอ้ 1 ไดแ้ก่ี อตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชสะท์อ้นอย์ูใ่นสิ�งตา่ง ๆ ใดบัา้ง แล็ะมีล็กัีษณะรูป

แบับัที์�เป็นล็กัีษณะเดน่อย์า่งไรบัา้ง  (คุ ำาถามกีารวิิจยั์ขุอ้ที์� 1) แล็ว้ินำาอตัล็กัีษณที์์�ไดจ้ากีกีารศก้ีษามา

ใชใ้นกีารออกีแบับัเพืิ�อพิฒันาผ่ล็ิตภณัฑิข์ุองประดบััตกีแต่งที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชุมชนจงัหวิดั

นคุรศรธีรรมราช 

 เพืิ�อตอบัคุำาถามกีารวิิจยั์ตามวิตัถปุระสงคุข์ุอ้ 2 ไดแ้ก่ี ขุองประดบััตกีแตง่ที์�มีรูปแบับัแตกี

ตา่งกีนั จะก่ีอใหเ้กิีดกีารรบััรูก้ีารสะท์อ้นอตัล็กัีษณภ์มิูปัญญาไท์ย์ขุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช

อย์า่งไร (คุำาถามกีารวิิจยั์ขุอ้ที์� 2)  แล็ว้ิจง้นำารูปแบับัที์�สะท์อ้นสะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชนจงัหวิดั

นคุรศรธีรรมราชไดดี้ที์�สดุ 1 รูปแบับั มาสรา้งตน้แบับัแล็ะเสนอแนะแนวิท์างกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ์

ขุองประดบััตกีแตง่ที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณภ์มิูปัญญาไท์ย์ขุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช แล็ะเสนอ

แนะกีารนำาไปประย์กุีตใ์ชง้านในสภาพิแวิดล็อ้มตา่ง ๆ ตามกีรอบักีารวิิจยั์แล็ะคุำาถามกีารวิิจยั์ในภาพิที์� 1 

โดย์มีราย์ล็ะเอีย์ด ดงันี � 

 การดำาเนินงานเพ่�อตอบูคำาถีามการวจิัยัข�อที่ี� 1 อตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช

สะท์อ้นอย์ูใ่นสิ�งตา่ง ๆ ใดบัา้ง แล็ะมีล็กัีษณะรูปแบับัที์�เป็นล็กัีษณะเดน่อย์า่งไรบัา้ง (RQ-1) 

 ใชแ้นวิท์างกีารศก้ีษาขุอ้มลู็ท์ั�งแบับัปฐมภมิู แล็ะท์ตุิย์ภมิู ผู่ว้ิิจยั์ใชว้ิิธีกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็

ดา้นอตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช จากีกีารท์บัท์วินวิรรณกีรรม แล็ว้ิสรุปเป็นแบับัสอบัถาม

เพืิ�อนำาไปสอบัถาม จากีนกัีออกีแบับัในชมุชนโดย์วิิธีกีารสุม่แบับัเจาะจง  ประชากีรในท์อ้งถิ�น แล็ะ

นกัีท์่องเที์�ย์วิ ที์�ไดส้มัผ่สัพืิ �นที์�โดย์ตรง แล็ะกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ออนไล็น ์ โดย์กีารเก็ีบัเป็นแบับักีารสุ่ม

ตวัิอย์า่งแบับังา่ย์ รวิมท์ั�งสิ �น 150 คุน แล็ว้ิสรุปขุอ้มลู็หาคุา่เฉล็ี�ย์ คุวิามคุดิเหน็ (Mean) ที์�มีตอ่กีาร

สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรีธรรมราชสะท์อ้นจากีสิ�งต่าง ๆ นำาไปใชใ้นกีารออกีแบับัแล็ะ

พิฒันาผ่ล็ติภณัฑิต์อ่ไป

 การดำาเนินงานเพ่�อตอบูคำาถีามการวจิัยัข�อที่ี� 2  ขุองประดบััตกีแตง่ที์�มีรูปแบับัแตกีตา่งกีนั 

จะก่ีอใหเ้กิีดกีารรบััรูก้ีารสะท์อ้นอตัล็กัีษณภ์มิูปัญญาไท์ย์ขุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชอย์า่งไร (RQ-2)

 กีารออกีแบับัแล็ะพิัฒนาผ่ล็ิตภัณฑิข์ุองประดับัตกีแต่งที์�สะท์อ้นอัตล็ักีษณ์ขุองชุมชน

จงัหวิดันคุรศรธีรรมราช  เพืิ�อนำามาสรา้งตน้แบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์1 รูปแบับั มีขุั�นตอนกีารดำาเนินงาน ดงันี �

 1. นำาขุอ้มลู็ที์�สรุปไดจ้ากีคุำาถามกีารวิิจยั์ขุอ้ที์� 1 มาใชส้รุปรว่ิมกีบัักีรอบัแนวิคุดิกีารออกีแบับั

ผ่ล็ติภณัฑิร์ว่ิมสมยั์ ตามแนวิท์างเศรษฐกิีจสรา้งสรรคุ ์กีารนำาท์นุท์างวิฒันธรรมขุองชมุชน เพืิ�อกีำาหนด

แนวิท์างกีารออกีแบับัแล็ะพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิ์

 2. รา่งแบับัภาพิแนวิคุดิ 2 มิต ิแล็ว้ินำาไปท์ดสอบักีารรบััรู ้กีบัักีล็ุม่เปา้หมาย์ แล็ะผู่เ้ชี�ย์วิชาญ 

 3. สรุปแล็ะสรา้งตน้แบับัผ่ล็ิตภัณฑิ ์1 รูปแบับั ที์�เป็นไปตามกีรอบัแนวิคุดิในกีารออกีแบับั

แล็ะพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิต์ามที์�กีำาหนดไวิ ้ เพืิ�อเสนอแนะแนวิท์างกีารออกีแบับั แล็ะตน้แบับัผ่ล็ติภณัฑิ์

หตัถกีรรมที์�สะท์อ้นภมิูปัญญาตอ่ไป

ระเบูยีบูวธีิัวจิัยั 
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 เคุรื�องมือในกีารดำาเนินงานนี�แบัง่เป็น 2 อย์า่ง ไดแ้ก่ี แบับัสอบัถาม แล็ะภาพิแบับัรา่ง 2 มิต ิ

ขุองประดบััตกีแตง่ที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช โดย์ใชร้ว่ิมกีนักีบััแบับัสอบัถาม

ในกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ จากีนกัีออกีแบับัในชมุชนโดย์วิิธีกีารสุม่แบับัเจาะจง  ประชากีรในท์อ้งถิ�น 

แล็ะนกัีท์อ่งเที์�ย์วิ ที์�ไดส้มัผ่สัพืิ �นที์�โดย์ตรง แล็ะกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ออนไล็น ์ โดย์กีารเก็ีบัเป็นแบับักีารสุม่

ตวัิอย์า่งแบับังา่ย์ รวิมท์ั�งสิ �น 150 คุน แล็ว้ิสรุปขุอ้มลู็หาคุา่เฉล็ี�ย์ คุวิามคุดิเหน็ (Mean) คุวิามพิง้พิอใจที์�

มีตอ่แบับัรา่ง 2 มิต ิรูปแบับัขุองประดบััตกีแตง่ที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 

เพืิ�อนำาไปสรุปสรา้งตน้แบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์1 รูปแบับั แล็ะเสนอแนะแนวิท์างกีารออกีแบับัตอ่ไป  

 กีารนำาเสนอผ่ล็กีารวิิจยั์ แย์กีตามคุำาถามกีารวิิจยั์ แล็ะนำาเสนอผ่ล็กีารสรา้งสรรคุต์น้แบับั

ผ่ล็ติภณัฑิ ์1 รูปแบับั  แล็ะเสนอแนะกีารนำาไปประย์กุีตใ์ชง้านในสภาพิแวิดล็อ้มตา่ง ๆ ดงันี � 

 1. ผ่ล็กีารวิิเคุราะหค์ุา่เฉล็ี�ย์คุวิามคิุดเหน็ที์�มีตอ่อตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชสะท์อ้น

ที์�ปรากีฏอย์ูใ่นสิ�งตา่ง ๆ แล็ะรูปแบับัที์�เป็นล็กัีษณะเดน่ (RQ-1) พิบัวิา่ กีล็ุม่ตวัิอย์า่งมีกีารรบััรูก้ีาร

สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชสะท์อ้นที์�ปรากีฏจากีหมวิดสถาปัตย์กีรรมคืุอ วิดัพิระ

มหาธาตวุิรมหาวิิหาร ไดดี้ที์�สดุ มีคุา่เฉล็ี�ย์กีารรบััรู ้4.38 สว่ินในหมวิด งานศลิ็ปหตัถกีรรม ภมิูปัญญา

ท์อ้งถิ�นนั�น พิบัวิา่ กีารรบััรูก้ีารสะท์อ้นอตัล็กัีษณจ์ากีเคุรื�องถมนคุร สามารถสื�อถง้จงัหวิดันคุรศรธีรรมราช

ไดดี้ที์�สดุ มีคุา่เฉล็ี�ย์กีารรบััรู ้4.22  ในขุณะที์�แหล็ง่ท์อ่งเที์�ย์วิที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณไ์ดคืุ้อ บัา้นคีุรวีิงแล็ะ

แหล็มตะล็มุพิกุี มีคุา่เฉล็ี�ย์กีารรบััรู ้4.20 เท์า่กีนั ดงัราย์ล็ะเอีย์ดในตารางที์� 1

ตารางที่ี� 1  คุา่เฉล็ี�ย์กีารรบััรูขุ้องกีล็ุม่ตวัิอย์า่งที์�มีตอ่กีารสะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช

ที่ี� สิ�งที่ี�สะที่�อนอัตลักษณข์องจังัหวัดนครศิรีธัรรมราช
ระดบัูการสะที่�อนอัตลักษณ์

ค่าเฉลี�ย (Mean) SD

  หมวดที่ี� 1  สถีาปัตยกรรม

1 วิดัพิระมหาธาตวุิรมหาวิิหาร 4.38 .98

2 ศาล็หล็กัีเมืองนคุรศรธีรรมราช 3.57 .99

3 กีำาแพิงเมืองเก่ีานคุรศรธีรรมราช 3.59 1.03

4 พิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาติ 3.40 .96

5 เก๋ีงจีน วิดัแจง้ 3.36 1.15

6 เรอืนปั�นหย์า 3.71 1.09

ผู้ลการวจิัยั

    กีารศก้ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 
    เพืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้น
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ที่ี� สิ�งที่ี�สะที่�อนอัตลักษณข์องจังัหวัดนครศิรีธัรรมราช
ระดบัูการสะที่�อนอัตลักษณ์

ค่าเฉลี�ย (Mean) SD

  หมวดที่ี� 2  งานศิลิปหตัถีกรรม ภมูปัิญญาที่�องถีิ�น

7 หนงัตะล็งุ 4.16 .73

8 เคุรื�องถมนคุร 4.22 .82

9 เคุรื�องจกัีสานย์า่นล็เิภา 3.83 1.02

10 ผ่า้ย์กีเมืองนคุร 3.83 .98

11 เคุรื�องจกัีสานใบักีระพิอ้ 3.14 1.17

  หมวดที่ี� 3  วัฒินธัรรม ประวัตศิิาสตร ์และแหล่งที่อ่งเที่ี�ยว

12 กีารแหผ่่า้ขุ้ �นธาตุ 4.06 1.14

13 งานบัญุสารท์เดือนสบิัฯ 4.08 1.07

14 ประเพิณีล็ากีพิระ 3.85 1.19

15 วิดัธาตนุอ้ย์ 3.48 1.21

16 กีฏุท์รงไท์ย์วิดัตะวินัตกี 3.16 1.03

17 กีารล็ะเล็น่พืิ �นเมืองมโนราห์ 4.12 .87

18 บัา้นคีุรวีิง 4.20 .97

19 แหล็มตะล็มุพิกุี 4.20 .92

  หมวดที่ี� 3  วัฒินธัรรม ประวัตศิิาสตร ์และแหล่งที่อ่งเที่ี�ยว

20 จตคุุามรามเท์พิ 3.897 .93

21 จิตรกีรรมบันคุอสอง 3.18 .95

22 วิดัพิระเงิน 3.18 1.00

23 ปนูปั�นเรื�องมหาภิเนษกีรมณ์ 3.16 .99

 นอกีจากีนี� ในกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ดว้ิย์แบับัสอบัถาม ย์งัพิบัวิา่วิสัดขุุองผ่ล็ติภณัฑิ ์ที์�กีล็ุม่

เปา้หมาย์ตอ้งกีารสงูสดุไดแ้ก่ี โล็หะ หนงั แล็ะวิสัดจุกัีสาน เรยี์งตามล็ำาดบัั ในสว่ินขุอ้เสนอแนะแล็ะ

ประโย์ชนใ์ชส้อย์ที์�ผู่บ้ัรโิภคุตอ้งกีารจากีผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้น ไดแ้ก่ี กีารพิฒันาเป็นโคุมไฟิ  

ใชเ้ป็นเคุรื�องประดบััเพืิ�อคุวิามงดงาม แล็ะสะท์อ้นคุวิามเป็นเอกีล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 

สามารถมอบัเป็นขุองที์�ระล็ก้ี ใชใ้นกีารประดบััรสีอรท์์ หรอืขุองประดบัับัา้น ตกีแตง่บัา้น แล็ะเนน้กีาร

ใชส้อย์ไดจ้รงิมากีกีวิา่ จง้นำามาพิฒันาแบับัรา่งงาน 2 มิต ิแล็ะนำาไปศก้ีษาคุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับั

ขุองประดบััตกีแตง่บัา้นที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช ในขุั�นตอนตอ่ไป 
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 2. ผ่ล็กีารวิิเคุราะหค์ุวิามถี�แล็ะรอ้ย์ล็ะขุองระดบััคุวิามตอ้งกีารรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิส์งูสดุ 1 รูปแบับั 

แล็ะผ่ล็กีารวิิเคุราะหค์ุา่เฉล็ี�ย์คุวิามคุิดเห็นที์�มีตอ่คุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับัขุองประดบััตกีแตง่บัา้นที์�

สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช (RQ-2) พิบัวิา่ รูปแบับัขุองที์�ระล็ก้ี ที์�กีล็ุม่เปา้

หมาย์พิง้พิอใจมากีที์�สดุ 1 รูปแบับั ไดแ้ก่ีรูปแบับัที์� 1 รองล็งมาไดรู้ปแบับัที์� 3, 2, 5 แล็ะ 4 ตามล็ำาดบัั 

ดงัแสดงราย์ล็ะเอีย์ดในตารางที์� 2. โดย์มีคุา่เฉล็ี�ย์คุวิามพิง้พิอใจที์�มีตอ่ภาพิรวิมขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์ตอ่รูป

แบับัที์�มีคุวิามพิง้พิอใจสงูสดุ 2 อนัดบััแรกี ท์ั�งแบับัที์� 1 แล็ะ 3 มีคุา่เฉล็ี�ย์เท์า่กีนั คุดิเป็น 4.25 ดงัแสดง

ราย์ล็ะเอีย์ดในตารางที์� 3

ตารางที่ี� 2  แสดงคุวิามถี�แล็ะรอ้ย์ล็ะขุองขุองระดบััคุวิามตอ้งกีารรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิส์งูสดุ  1 รูปแบับั

ที่ี� รูปแบูบูผู้ลิตภณัฑ์์
ระดบัูความถีี�ของความต�องการรูป

แบูบูผู้ลิตภณัฑ์สู์งสุด (คน)
ร�อยละ

1 รูปแบับัที์� 1

43 29

2 รูปแบับัที์� 2

26 17

3 รูปแบับัที์� 3

37 25

4 รูปแบับัที์� 4

20 13

5 รูปแบับัที์� 5

24 16

รวิม 150 100

    กีารศก้ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 
    เพืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้น
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ตารางที่ี� 3 คุา่เฉล็ี�ย์คุวิามคุดิเหน็ที์�มีตอ่คุวิามพิง้พิอใจที์�มีตอ่แบับัรา่ง 2 มิต ิ รูปแบับัขุองประดบัั

ตกีแตง่บัา้นที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชในภาพิรวิมขุอง 5 รูปแบับั

ที่ี� รายละเอยีดประเดน็ความต�องการ
ระดบัูการรับูรู�และความต�องการ

ค่าเฉลี�ย (Mean) SD

1 รูปแบับัที์� 1 4.25 0.998

2 รูปแบับัที์� 2 4.13 1.001

3 รูปแบับัที์� 3 4.25 0.939

4 รูปแบับัที์� 4 4.23 1.031

5 รูปแบับัที์� 5 3.94 1.145

 จากีผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ในสว่ินนี�ผู่ว้ิิจยั์ไดเ้ล็ือกีรูปแบับั แบับัรา่ง 2 มิติที์�มีระดบััคุวิามพิง้

พิอใจสงูสดุ 1 รูปแบับั มาดำาเนินกีารสรา้งสรรคุต์น้แบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์1 รูปแบับั  เสนอแนะแนวิท์างกีาร

ออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่ที์�สะท์อ้น อตัล็กัีษณภ์มิูปัญญาไท์ย์ขุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 

แล็ะเสนอแนะกีารนำาไปประย์กุีตใ์ชง้านในสภาพิแวิดล็อ้มตา่ง ๆ ซ้�งไดแ้ก่ี แบับัรา่งผ่ล็ติภณัฑิ ์ 2 มิติ

รูปแบับัที์� 1 โดย์มีคุา่เฉล็ี�ย์ผ่ล็กีารรบััรูใ้นประเดน็ตา่ง ๆ ที์�ใชใ้นกีารพิิจารณาแบับัรา่ง อย์ูใ่นระดบััสงู

ท์ั�งสิ �น ประกีอบัดว้ิย์คุา่เฉล็ี�ย์กีารสะท์อ้นคุวิามเป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะถิ�นแล็ะภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นขุอง

นคุรศรีธรรมราชที์�ปรากีฏในตวัิผ่ล็ิตภณัฑิ ์ 4.19 คุ่าเฉล็ี�ย์กีารรบััรูก้ีารแสดงตวัิตน บั่งบัอกีหนา้ที์�

ใชส้อย์ขุองผ่ล็ติภณัฑิช์ดัเจน 4.08 คุา่เฉล็ี�ย์กีารรบััรูคุ้วิามโดดเดน่ นา่ดง้ดดูใจขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์ 4.17  

แล็ะคุา่เฉล็ี�ย์กีารรบััรูคุ้ณุคุา่ขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์4.17 ดงัแสดงราย์ล็ะเอีย์ดในตารางที์� 4  แล็ะภาพิตน้แบับั

ผ่ล็ติภณัฑิ ์ดงัภาพิที์� 2

ตารางที่ี� 4 คุา่เฉล็ี�ย์คุวิามคุดิเหน็ที์�มีตอ่แบับัรา่ง 2 มิต ิรูปแบับัที์� 1 ในประเดน็ตา่ง ๆ 

ที่ี� รายละเอยีดประเดน็การพจิัารณาแบูบูร่าง
ระดบัูการรับูรู�และความต�องการ

ค่าเฉลี�ย (Mean) SD

1 กีารสะท์อ้นคุวิามเป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะถิ�นแล็ะภมิูปัญญา

ท์อ้งถิ�นขุองนคุรศรธีรรมราชที์�ปรากีฏในตวัิผ่ล็ติภณัฑิ ์ 

4.19 .982

2 กีารแสดงตวัิตน บัง่บัอกีหนา้ที์�ใชส้อย์ขุองผ่ล็ติภณัฑิช์ดัเจน 4.08 1.007

3 คุวิามโดดเดน่ นา่ดง้ดดูใจขุองผ่ล็ติภณัฑิ์ 4.17 1.080

4 คุณุคุา่ขุองผ่ล็ติภณัฑิ์ 4.17 1.061
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ภาพที่่� 2 ผลติภณัีฑ์ต์น้์แบบที่่�เสรจ็ัสมบูรณี์

ที่่�มา :  ภาวิณิี ่ศิริโิรจัน์์

 กีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็ิตภัณฑิภ์ูมิปัญญาไท์ย์เพืิ�อสะท์อ้นอัตล็ักีษณช์ุมชนจังหวิัด

นคุรศรีธรรมราชบันผ่ล็ิตภณัฑิข์ุองประดบััตกีแต่งบัา้น มีปัจจยั์แล็ะล็กัีษณะเด่นที์�สามารถสะท์อ้น 

อตัล็กัีษณข์ุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชดว้ิย์กีนัหล็าย์สิ�ง เชน่ หนงัตะล็งุ มโนราห ์ ซ้�งสอดคุล็อ้งกีบััผ่ล็

กีารสำารวิจศก้ีษาแล็ะสงัเคุราะหอ์ตัล็กัีษณไ์ท์ย์ภาคุใต ้ ขุองสถาบันัพิฒันาวิิสาหกิีจ ขุนาดกีล็างแล็ะ

ขุนาดย์อ่ม อตัล็กัีษณภ์าคุใตที้์�เขุา้เกีณฑิก์ีารพิิจารณานี� มี 4 หนว่ิย์อตัล็กัีษณ ์คืุอ โนราห ์หนงัตะล็งุ 

ประเพิณี สารท์เดือนสบิั แล็ะงานวิิจยั์ขุอง สนิุสา อินท์รสขุุ (2557) ที์�น ำาล็กัีษณะเดน่ขุองหนงัตะล็งุมา

ใชเ้ป็นแนวิคุดิในกีารออกีแบับัเคุรื�องเรอืน ท์ั�งนี �งานวิิจยั์นี � พิบัประเดน็อตัล็กัีษณที์์�แตกีตา่งจากีงาน

วิิจยั์ที์�ผ่า่นมา ผ่ล็กีารศก้ีษาพิบัวิา่ กีล็ุม่เปา้หมาย์มีกีารรบััรูล้็กัีษณะเดน่ขุองวิดัพิระมหาธาตวุิรมหาวิิหาร

สามารถสะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราชไดดี้ที์�สดุ ซ้�งเมื�อนำามาออกีแบับัรูปแบับัขุอง

ประดบััตกีแตง่ ถง้มีจะมีรูปแบับัที์�แตกีตา่งกีนั แตก็่ีก่ีอใหเ้กิีดคุวิามพิง้พิอใจแล็ะกีารรบััรู ้กีารสะท์อ้น

คุวิามเป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะถิ�นแล็ะภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นขุองนคุรศรธีรรมราชที์�ปรากีฏในตวัิผ่ล็ิตภณัฑิ ์

กีารแสดงตวัิตน บัง่บัอกีหนา้ที์�ใชส้อย์ขุองผ่ล็ติภณัฑิช์ดัเจน คุวิามโดดเดน่ นา่ดง้ดดูใจขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์

แล็ะคุณุคุา่ขุองผ่ล็ติภณัฑิอ์ย์ูใ่นระดบััสงูท์กุีรูปแบับั นั�นแสดงใหเ้หน็ถง้คุวิามสอดคุล็อ้งกีบัังานวิิจยั์

ขุอง อิศราพิร ใจกีระจา่ง แล็ะคุณะ (2559) ที์�เสนอแนะแนวิท์างกีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิที์์�ระล็ก้ีดา้น

ศลิ็ปวิฒันธรรมแล็ะประเพิณีเพืิ�อเพิิ�มมลู็คุา่ท์างเศรษฐกิีจชมุชน โดย์สรา้งกีารรบััรูใ้นแงคุ่วิามมีเอกีล็กัีษณ์

ขุองผ่ล็ติภณัฑิที์์�ระล็ก้ีขุองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช แล็ะย์งัเสรมิประเดน็กีารพิฒันาใหส้อดคุล็อ้งกีบััคุวิาม

ตอ้งกีารขุองผู่บ้ัรโิภคุ เนน้คุวิามสวิย์งาม คุณุภาพิดี คุวิามมีคุณุคุา่ในตวัิเอง คุวิามมีเอกีล็กัีษณแ์ล็ะมี

บัรรจภุณัฑิที์์�สวิย์งาม

อภปิราย สรุปผู้ล และเสนอแนะ

    กีารศก้ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 
    เพืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้น
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 ในขุณะเดีย์วิกีนั กีารวิิจยั์นี �เป็นกีารวิิจยั์เชิงสรา้งสรรคุผ์่ล็งานกีารออกีแบับั มีรูปแบับักีารได้

มาซ้�งประเดน็ที์�ใชใ้นกีารออกีแบับั จากีเคุรื�องมือแล็ะกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็อย์า่งเป็นระบับั จง้ท์ำาให้

สามารถสรุปผ่ล็เพืิ�อกีารนำาไปใชง้านไดอ้ย์า่งท์ั�วิไป มีกีารใชรู้ปภาพิประกีอบัแล็ะกีารสอบัถามออนไล็น์

เพืิ�อใหเ้ขุา้ถง้กีล็ุม่เปา้หมาย์ไดอ้ย์า่งสะดวิกี แล็ะกีารเขุา้เก็ีบัขุอ้มลู็ ณ พืิ �นที์�ศก้ีษาท์ำาใหไ้ด ้ผ่ล็ล็พัิธที์์�

คุรอบัคุล็มุ แตมี่ขุอ้จำากีดัขุองกีารวิิจยั์ในคุรั�งนี �เชน่กีนั เนื�องจากีรูปแบับัขุองผ่ล็ติภณัฑิที์์�ไดจ้ากีกีาร

พิฒันา เป็นรูปแบับัใหม ่ย์งัไมมี่กีารจำาหนา่ย์หรอืผ่ล็ติในท์อ้งตล็าด ท์ำาใหเ้กิีดขุอ้จำากีดัในกีารนำาเสนอ

ตน้แบับัผ่ล็ิตภณัฑิ ์ ไม่วิ่าจะเป็นในดา้นงบัประมาณ อปุกีรณ ์ ส่วินประกีอบัต่าง ๆ รวิมถ้ง เท์คุนิคุ

กีระบัวินกีาร รูปแบับังานที์�ไดจ้ง้เป็นไดเ้พีิย์งแบับัจำาล็องที์�แสดงล็กัีษณะ ขุนาด วิสัด ุแล็ะกีระบัวินกีาร

ผ่ล็ิตแบับัช่างฝีั่มือไม่ไดเ้ป็นแบับัอตุสาหกีรรม ในขุณะที์�กีารผ่ล็ิตจริงในกีารนำาไปใชป้ระโย์ชนค์ุวิร

ผ่ล็ติไดใ้นระบับัอตุสาหกีรรม แล็ะผ่ล็ติภณัฑิต์น้แบับัคุวิรพิฒันาตอ่ย์อดแล็ะศก้ีษาคุวิามเป็นไปไดใ้น

กีารผ่ล็ติเชิงอตุสาหกีรรม รวิมถง้กีารประเมินคุวิามตอ้งกีารในดา้นกีารตล็าด เพืิ�อสามารถนำาผ่ล็ล็พัิธ์

จากีกีารวิิจยั์ไปใชไ้ดเ้ชิงประจกัีษ ์ท์ั�งคุวิามเป็นไปไดใ้นกีารผ่ล็ติ แล็ะคุวิามเป็นไปไดใ้นดา้นกีารตล็าด

นั�นเอง

 นอกีจากีนี� ผู่ว้ิิจยั์ย์งัไดเ้สนอแนะแนวิท์างตวัิอย์า่งกีารนำาไปประย์กุีตใ์ชง้านในบัรบิัท์สภาพิ

แวิดล็อ้มสว่ินกีารใชง้านที์�เป็นพืิ �นที์�สาธารณะ อาทิ์เชน่ ภาย์ในโรงแรม รา้นอาหาร ดงัภาพิที์� 3 แล็ะ 4 

 

ภาพที่่� 3 บรรยากาศิโคำมไฟแขวิน์ภายใน์โรงแรม

ที่่�มา : ภาวิณิี ่ศิริโิรจัน์์
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ภาพที่่� 4 บรรยากาศิโคำมไฟแขวิน์ภายใน์รา้น์อาหาร

ที่่�มา : ภาวิณิี ่ศิริโิรจัน์์

 กีารวิิจยั์นี �ด ำาเนินงานโดย์ไดร้บััท์นุอดุหนนุกีารวิิจยั์งบัประมาณราย์ได ้ จากีมหาวิิท์ย์าล็ยั์

เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ รตันโกีสนิท์รป์ระจำาปี 2562 ภาย์ใตก้ีารกีำากีบััดแูล็โดย์สถาบันัวิิจยั์แล็ะพิฒันา 

มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็รตันโกีสนิท์ร์
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คำาขอบูคุณ

เอกสารอ�างองิ 

    กีารศก้ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 
    เพืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิข์ุองประดบััตกีแตง่บัา้น
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อิศราพิร ใจกีระจา่ง แล็ะคุณะ (2559) แนวิท์างกีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิที์์�ระล็ก้ีดา้นศลิ็ปวิฒันธรรม  

 แล็ะประเพิณีเพืิ�อเพิิ�มมลู็คุา่ท์างเศรษฐกิีจชมุชนในเขุตอำาเภอเมืองจงัหวิดันคุรศรธีรรมราช.  
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การจัำาลองใบูหน�ามนุษยโ์บูราณด�วยวธีิัการที่างประตมิากรรม

ภาสกร แสงสว่าง 1

An ancient human face simulation with sculptural method

บูที่คัดย่อ

 กีารสรา้งรูปจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประติมากีรรมนี� เป็นสว่ินหน้�งขุอง

ขุั�นตอนกีารศก้ีษาดา้นโบัราณคุดี ซ้�งเป็นโคุรงกีารที์�ด ำาเนินกีารมาอย์า่งตอ่เนื�อง โดย์มีแผ่นกีารดำาเนิน

งานอย์า่งเป็นล็ำาดบััขุั�นตอน ตั�งแตก่ีารล็งพืิ �นที์�เก็ีบัขุอ้มลู็ภาคุสนาม จากีแหล็ง่โบัราณคุดีที์�ขุดุคุน้พิบั

หล็กัีฐานตา่ง ๆ นำาขุอ้มลู็มาวิิเคุราะห ์สรุปสาระสำาคุญั แล็ะนำามาบัรูณากีารกีบััองคุค์ุวิามรูจ้ากีศาสตร์

ดา้นตา่ง ๆ เชน่ มานษุย์วิิท์ย์ากีาย์ภาพิ (กีระดกูีแล็ะฟัินคุน) พินัธศุาสตรเ์ชิงมานษุย์วิิท์ย์า สตัวิวิิท์ย์า

โบัราณคุดี (พินัธศุาสตรโ์มเล็กีลุ็ แล็ะชีวิสารสนเท์ศ) กีารจดักีารท์รพัิย์ากีรวิฒันธรรม แล็ะศลิ็ปกีรรม

ศาสตร ์(ประตมิากีรรมแล็ะจิตรกีรรม) เพืิ�อศก้ีษาเกีี�ย์วิกีบัักีารปฏิสมัพินัธร์ะหวิา่งมนษุย์ก์ีบััธรรมชาติ

ตล็อดจนคุวิามสมัพินัธท์์างวิฒันธรรม ซ้�งในสว่ินกีารศก้ีษาดา้นมานษุย์วิิท์ย์ากีาย์ภาพิเป็นกีารศก้ีษา

เกีี�ย์วิกีบััชิ �นสว่ินขุองหล็กัีฐานที์�หล็งเหล็ือจากีรา่งกีาย์มนษุย์ ์ โดย์เฉพิาะกีระดกูี แล็ะฟัินคุนที์�ไดจ้ากี

กีารขุดุคุน้พิบัจากีแหล็ง่โบัราณคุดี แล็ะเพืิ�อใหไ้ดผ้่ล็ล็พัิธต์ามสมมตฐิานมากีที์�สดุ จง้มีคุวิามประสงคุ์

นำาชิ �นสว่ินกีระดกูีกีะโหล็กีมาเชื�อมตอ่ใหเ้ขุา้รูปเดมิ เพืิ�อเป็นเคุา้โคุรงสำาหรบััท์ดล็องสรา้งรูปจำาล็องใบัหนา้

มนษุย์โ์บัราณ โดย์อาศยั์วิิธีกีารท์างประติมากีรรมปั�นชิ �นกีล็า้มเนื �อใบัหนา้ ชั�นไขุมนั ต่อมนำ�าล็าย์ 

แล็ะผิ่วิใบัหนา้ ดว้ิย์วิสัดดุนินำ�ามนัผ่สมขีุ�ผ่้ �ง รวิมถง้วิิธีกีารหล็อ่ ตล็อดจนกีารเคุล็ือบัสีผิ่วิตกีแตง่นำ�า

หนกัีสีผิ่วิดว้ิย์วิิธีกีารท์างจิตรกีรรม แล็ะเพืิ�อเป็นกีารจดัระเบีัย์บัองคุค์ุวิามรูจ้ง้ไดร้วิบัรวิมขุอ้มลู็จากี

กีารจดบัันท์้กีกีารปฏิบััติงานตั�งแต่เริ�มตน้จนคุรบักีระบัวินกีารจัดท์ำาเป็นคุู่มือกีารปั�นขุ้ �นรูปหนา้

สำาหรบัันกัีโบัราณคุดีขุ้ �น เพืิ�อเป็นขุอ้มลู็ท์างวิิชากีารตอ่ไป

คำาสำาคัญ: มนษุย์โ์บัราณ, ประติมากีรรมสำาหรบััโบัราณคุดี

1 ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์,์ สาขุาวิิชาจิตรกีรรมสรา้งสรรคุ ์คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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Abstract

ความสำาคัญและที่ี�มาของการเข�าร่วมโครงการ

 The creation of simulate an ancient human face by sculpture. It’s a part of arche-

ological process. This is continuous project, sequence plan and step. Since field data 

collection from archeology site, take data for analysis, summary and integrated knowledge 

from various knowledge such as physical anthropology (bones and teeth) Archeological 

genetics, zoology archeology (Molecular and Fine Arts (sculpture and painting). My work 

study interaction between human, nature and cultural relations. Physical Anthropology 

study parts of human body, especially bones and teeth from archeology site. To get the 

result according to the assumption, my work bring skull bone parts weld to their original 

shape, It’s an experiment design for creation of simulate an ancient human face with sculpture, 

pieces of facial muscles, fat layer, salivary glands and face skin. My work use plasticine 

and beeswax, sculpt, color coating and painting. For organize knowledge, I collect the 

data, Take note from the beginning to the and to make manual face sculpture for archeologist 

for academic information.

KEYWORDS: Archaic humans, Sculpture for archeology

 โคุรงกีารดา้นโบัราณคุดีนี �เป็นล็กัีษณะโคุรงกีารรว่ิมที์�มีคุณะผู่เ้ชี�ย์วิชาญหล็ากีหล็าย์ส่วิน 

ซ้�งมีวิตัถปุระสงคุท์์างวิิชากีาร คืุอ 1. วิิเคุราะขุอ้มลู็ท์างโบัราณคุดีที์�ไดจ้ากีกีารขุดุคุน้ท์างโบัราณคุดี 

2. สงัเคุราะหอ์งคุค์ุวิามรูจ้ากีศาสตรด์า้น ตา่ง ๆ 3. ตอบัโจท์ย์เ์กีี�ย์วิกีบััปฏิสมัพินัธร์ะหวิา่งมนษุย์ก์ีบัั

ธรรรมชาต ิ แล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็งหรอืกีารปรบััตวัิขุองมนษุย์ ์ ตล็อดจนคุวิามสมัพินัธท์์างวิฒันธรรม

กีับัสิ�งแวิดล็อ้ม ระหวิ่าง 1,000-32,000 ปีมาแล็ว้ิ จ้งเป็นเหตุผ่ล็หน้�งที์�ตอ้งอาศยั์องคุค์ุวิามรูจ้ากี

ศาสตรส์าขุาตา่ง ๆ โดย์แบัง่งานออกีเป็น 2 สว่ิน ดงันี �  

 1. งานวชิาการ

 ด�านโบูราณคดี วิิเคุราะหต์รวิจสอบัล็กัีษณะขุองวิฒันธรรมแต่ล็ะช่วิงสมยั์จากีวิตัถทุ์าง

วิฒันธรรมที์�ไดจ้ากีกีารขุดุคุน้ ตรวิจสอบัวิฒันธรรมเดมิที์�ตอ่เนื�อง หรอืวิฒันธรรมใหมจ่ากีกีารวิิเคุราะห์

เปรยี์บัเที์ย์บัโบัราณวิตัถขุุองแตล่็ะชว่ิงสมยั์จากีหล็กัีฐานกีารขุดุคุน้สำารวิจ แล็ะสงัเคุราะหข์ุอ้มลู็ท์าง

โบัราณคุดีกีบััขุอ้มลู็จากีสาขุาอื�น ๆ แล็ว้ินำาไปเปรยี์บัเที์ย์บักีบััแหล็ง่โบัราณคุดีในประเท์ศไท์ย์ แล็ะ

ภมิูภาคุเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใต้
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 ด�านมานุษยวทิี่ยากายภาพ ศก้ีษาวิิเคุราะหก์ีระดกูีแล็ะฟัิน เพืิ�อคุน้หาวิา่คุนโบัราณที์�พิบั

จากีแหล็ง่โบัราณคุดีเป็นชนกีล็ุม่ใดบัา้งอพิย์พิมาจากีถิ�นฐานใด โดย์ตรวิจสอบัแล็ะวิิเคุราะหส์ณัฐาน

ขุองฟัินแล็ะขุากีรรไกีร

 ด�านพนัธุัศิาสตรเ์ชงิมานุษยวทิี่ยา ศก้ีษาล็ำาดบััยี์นดีเอน็เอไมโท์คุอนเดรยี์ (Mitochondral 

DNA) ในกีล็ุม่ชาตพิินัธุ ์ เพืิ�อจดัแฮโปล็กีรุป๊(Haplogroup)ประมาณอาย์ ุ แล็ะคุาดกีารณต์น้กีำาเนิด

ขุองประชากีรวิา่อย์ูบ่ัรเิวิณใด

 ด�านสัตววทิี่ยาโบูราณคด ีศก้ีษาคุวิามหล็ากีหล็าย์ขุองชนิดสตัวิใ์นวิงศว์ิวัิ-คุวิาย์ (Bovidae) 

วิงศก์ีวิาง (Cervidae) วิงศห์ม ู (Suidae) แล็ะโคุรงสรา้งอาย์ปุระชากีรขุองสตัวิใ์นแตล่็ะสมยั์ ศก้ีษา

เปรีย์บัเที์ย์บัแบับัแผ่นกีารดำารงชีพิขุองคุนสมยั์ไพิล็สโตซีน(Pleistocene)ตอนปล็าย์โฮโล็ซีน(Holo-

cene)ตอนตน้แล็ะโฮโล็ซีน (Holocene) ตอนปล็าย์

 ด�านพันธุัศิาสตรโ์มเลกุล ประเมินคุวิามเป็นไปไดขุ้องวิฒันธรรมที์�มีกีารเคุล็ื�อนย์า้ย์

ถิ�นฐานจากีอีกีที์�สูอี่กีที์�หน้�ง ศก้ีษาระดบััคุวิามสมัพินัธท์์างพินัธกุีรรมระหวิา่งกีระดกูีสตัวิโ์บัราณที์�คุน้

พิบักีบัักีระดกูีสตัวิปั์จจบุันั

 2. งานการพฒัินา

 ด�านพพิธิัภณัฑ์ ์ ศก้ีษาแนวิท์างกีารใชป้ระโย์ชนจ์ากีงานวิิจยั์ แล็ะจดัท์ำาศนูย์ข์ุอ้มลู็พิิพิิธภณัฑิ์

ท์อ้งถิ�นจากีขุอ้มลู็กีารวิิจยั์

 ด�านการจัดัการที่รัพยากรวัฒินธัรรม ศก้ีษาแนวิท์างกีารใชป้ระโย์ชนจ์ากีงานวิิจยั์ แล็ะ

กีารจดักีารมรดกีวิฒันธรรมท์างโบัราณคุดี โดย์ใหช้มุชนเขุา้มามีสว่ินรว่ิม

 คุณะผู่ร้่วิมโคุรงกีารเล็็งเห็นวิ่าผู่เ้ขีุย์นนั�นมีประสบักีารดา้นประติมากีรรมประกีอบักีับั

สถานภาพิเป็นอาจารย์ส์อนดา้นศิล็ปะในสถาบันัอดุมศก้ีษาจ้งมีคุวิามไวิว้ิางใจใหเ้ขุา้รว่ิมโคุรงกีาร 

ซ้�งผู่เ้ขีุย์นไดพิ้ิจารณาแล็ว้ิวิ่าเป็นโอกีาสอนัเหมาะสมที์�จะไดใ้ชคุ้วิามรูคุ้วิามสามารถดา้นศิล็ปะให้

เป็นประโย์ชนท์์างวิิชากีาร จง้ตอบัรบััแล็ะเริ�มศก้ีษาขุอ้มลู็เบืั �องตน้จากีเอกีสารโคุรงกีาร ซ้�งมีขุอ้มลู็

หล็าย์ส่วินที์�ตอ้งท์ำาคุวิามเขุา้ใจ เพิราะเป็นขุอ้มลู็ที์�ไม่คุุน้ชินเนื�องดว้ิย์เป็นขุอ้มลู็ที์�รวิบัรวิมมาจากี

หล็ากีหล็ากีศาสตรส์าขุา เชน่ โบัราณคุดี มานษุย์วิิท์ย์ากีาย์ภาพิ พินัธศุาสตรเ์ชิงมานษุย์วิิท์ย์า 

เป็นตน้ จง้ท์ำาใหต้อ้งใชเ้วิล็าศก้ีษาท์ำาคุวิามเขุา้ใจ ประกีอบักีบััไดร้บััคุำาชี �แจง อธิบัาย์ขุย์าย์คุวิามตา่ง ๆ 

จากีคุณะผู่เ้ชี�ย์วิชาญ ซ้�งชว่ิย์ใหเ้ขุา้ใจถง้หล็กัีกีาร เหตผุ่ล็ แล็ะวิตัถปุระสงคุข์ุองโคุรงกีารมากียิ์�งขุ้ �น

สว่ินงานที์�ผู่เ้ขีุย์นรว่ิมรบััผิ่ดชอบันั�นอย์ูใ่นสว่ินงานดา้นมนษุย์วิิท์ย์ากีาย์ภาพิ (กีระดกูีแล็ะฟัินคุน) ที์�มี

คุวิามเกีี�ย์วิขุอ้งกีบััหล็กัีฐานจากีแหล็ง่โบัราณคุดีโดย์ตรง กีล็า่วิคืุอ ซากี แล็ะชิ �นสว่ินตา่ง ๆ  ขุองมนษุย์์

ที์�ถกูีขุดุพิบัซ้�งส่วินใหญ่เป็นชิ �นส่วินกีระดกูีที์�ย์งัคุงเหลื็อไม่เสื�อมสล็าย์ มีท์ั�งสภาพิสมบัรูณแ์ล็ะไม่

สมบัรูณ ์เชน่ กีระดกูีกีะโหล็กี ฟัิน กีระดกูีแขุนท์อ่นบัน ท์อ่นล็า่ง กีระดกูีขุาท์อ่นบัน ท์อ่นล็า่ง เป็นตน้ 

ซ้�งท์างคุณะผู่เ้ชี�ย์วิชาญในสว่ินงานที์�เกีี�ย์วิขุอ้งไดล้็งพืิ �นที์�ตรวิจสอบั วิิเคุราะห ์ จดบันัท์ก้ี รวิบัรวิมจดั

เก็ีบัเป็นขุอ้มลู็เรยี์บัรอ้ย์แล็ว้ินั�น แตด่ว้ิย์คุวิามตอ้งกีารขุองคุณะผู่เ้ชี�ย์วิชาญขุองโคุรงกีาร มีคุวิาม

ประสงคุใ์หส้รา้งรูปจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณนี�ขุ้ �น จากีเคุา้โคุรงกีระดกูีกีะโหล็กีดว้ิย์วิิธีกีารท์าง

ประตมิากีรรม โดย์กีารตั�งสมมตฐิานขุองรูปใบัหนา้ แล็ะปฏิบัตังิานอย์า่งเป็นล็ำาดบััขุั�นตอนเพืิ�อหา 
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ขุอ้สรุปตามสมมตฐิานนั�น ท์ั�งนี �มิใชคุ่น้หาคุวิามถกูีตอ้งขุองใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณหรอืระบัตุวัิบัคุุคุล็

แตอ่ย์า่งใด เป็นเพีิย์งขุั�นตอนหน้�งในกีระบัวินกีารดำาเนินงานที์�ตอ้งกีารสรา้งวิิธีกีารแบับัแผ่น แล็ะองคุ์

คุวิามรูใ้หม ่ๆ ที์�สามารถนำาไปใชป้ระโย์ชนด์า้นวิิชากีารตอ่ไปในอนาคุตเท์า่นั�น

 เนื�องดว้ิย์ผู่เ้ขีุย์นเขุา้รว่ิมโคุรงกีารชว่ิงระหวิา่งกีารดำาเนินงานขุองโคุรงกีาร ไมไ่ดร้บััรูขุ้อ้มลู็

ในเบืั �องตน้ ดงันั�นจ้งมีคุวิามจำาเป็นตอ้งศ้กีษาขุอ้มลู็เอกีสารที์�ผู่เ้ชี�ย์วิชาญไดร้วิบัรวิมบันัท์้กีไวิใ้น

ระย์ะแรกีเริ�มขุองโคุรงกีาร เป็นขุอ้มลู็ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีับัหล็ากีหล็าย์ศาสตรส์าขุา แต่ที์�มุ่งเนน้เป็น

ส่วินสำาคุญั ไดแ้ก่ี ขุอ้มลู็ดา้นโบัราณคุดี แล็ะมนษุย์วิิท์ย์ากีาย์ภาพิ ซ้�งมีคุวิามเกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารปฏิบัตัิ

งานขุองผู่เ้ขีุย์นโดย์ตรง แล็ะดว้ิย์เหตผุ่ล็ขุองระย์ะเวิล็าที์�มีอย์ูอ่ย์า่งจำากีดัจง้ท์ำาใหก้ีารศก้ีษาขุอ้มลู็ใน

สว่ินอื�น ๆ ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งนั�นตอ้งอาศยั์วิิธีกีารอธิบัาย์ขุย์าย์คุวิามจากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญโดย์ตรงในแตล่็ะดา้น 

เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามเขุา้ใจที์�รวิดเรว็ิยิ์�งขุ้ �น ซ้�งขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิที์�เกีี�ย์วิขุอ้งประกีอบัดว้ิย์ 3 สว่ิน ดงันี �

 1. ภาพรวมที่างโบูราณคดี

 กีารศ้กีษาโบัราณคุดีย์ุคุก่ีอนประวิตัิศาสตรใ์นเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใตแ้ล็ะประเท์ศไท์ย์ 

มีขุอ้สมมตฐิานที์�อธิบัาย์กีารเปล็ี�ย์นแปล็งท์างสงัคุมแล็ะวิฒันธรรม ในชว่ิงระย์ะเวิล็าดงักีล็า่วิ คืุอ 

สมยั์ชว่ิงรอย์ตอ่ระหวิา่งไพิล็สโตซีนตอนปล็าย์-ไฮโล็ซีนตอนตน้ (ประมาณ 7,500-32,000 ปีมาแล็ว้ิ) 

มีกีารเปล็ี�ย์นแปล็งภมิูอากีาศในท์อ้งถิ�นแล็ะภมิูภาคุ สง่ผ่ล็ตอ่กีารปรบััตวัิท์างกีาย์ภาพิกีบััวิฒันธรรม 

พิบัหล็กัีฐานขุองโฮโมซาเปี�ย์นส ์ (Homo Sapiens) ซาเปี�ย์น ซ้�งสนันิษฐานวิา่เป็นประชากีรดั�งเดมิที์�

มีอาย์เุก่ีาถง้สมยั์ไพิล็สโตซีนตอนปล็าย์แล็ะสมยั์ไฮโล็ซีนตอนตน้ มีล็กัีษณะท์างกีาย์ภาพิคุล็า้ย์กีบัั

ประชากีรออสเตรโล็ เมล็านีเซีย์น (Australo-Melanesians) สว่ินเท์คุโนโล็ยี์เปล็ี�ย์นแปล็งจากีารท์ำา

เคุรื�องมือหินกีะเท์าะสมยั์ไพิล็สโตซีนตอนปล็าย์ เคุรื�องมือตดัสบััแล็ะสะเก็ีดหินเป็นเคุรื�องมือหินกีะเท์าะ

แบับั “ฮวัิบันิเนีย์น (Hoabinhian)” ที์�มีรูปแบับัเคุรื�องมือหินเดน่เป็นเคุรื�องมือกีะเท์าะหนา้เดีย์วิรูปวิงร ี

(Sumatralith) ขุวิานสั�น (short-axe) เคุรื�องมือหินล็บััสว่ินปล็าย์ ภาชนะดนิเผ่าล็าย์เชือกีท์าบั กีาร

ดำารงชีพิที์�ปรบััตวัิตอ่สภาพิแวิดล็อ้มดว้ิย์กีารหาอาหารที์�หล็ากีหล็าย์ชนิด ไดแ้ก่ี จบััสตัวิน์ ำ�า ล็า่สตัวิ์

ขุนาดใหญ่-กีล็าง-เล็ก็ี หล็าย์ชนิดในระบับันิเวิศที์�แตกีตา่งกีนั ก่ีอนที์�จะเพิาะปล็กูี - เล็ี �ย์งสตัวิ ์(broad-spec-

trum economy) เรยี์นรูใ้นกีารจดักีารท์รพัิย์ากีรอาหารตามธรรมชาติเก็ีบัเกีี�ย์วิพืิช แล็ะเปล็ี�ย์นแปล็งรูป

แบับักีารตั�งถิ�นฐาน โดย์ย์า้ย์จากีถำ�าหรอืเพิิงผ่าหินปนูในที์�สงูมาอย์ูบ่ัรเิวิณที์�ราบัเชิงเขุาแล็ะที์�ราบัรมินำ�า 

กีอรม์นั (Gorman) เรยี์กีล็กัีษณะกีารปรบััตวัิตามล็กัีษณะขุองนิเวิศวิิท์ย์าที์�คุล็า้ย์คุล็ง้กีนัขุองประชากีร

ที์�อาจตา่งกีล็ุม่กีนัวิา่ “Hoabinhian Techno-Complex” (สรุนิท์ร ์ ภูขุ่จร แล็ะคุณะ, 2537; Gorman, 

1971, 1977; Yen, 1977)

 ชว่ิงสมยั์โฮโล็ซีนกีล็าง-ตอนปล็าย์ (ประมาณ 1,000-6,000 ปีมาแล็ว้ิ) เกิีดกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง

ท์างวิฒันธรรมเนื�องจากีรบััคุวิามรูใ้หม่หรือคุนกีล็ุ่มใหม่ที์�ชมุชนเกีษตรกีรรมเคุล็ื�อนย์า้ย์เขุา้มา ซ้�ง

สนันิษฐานวิ่าเป็นประชากีรมองโกีล็อย์ด ์(Mongoloid) ใตเ้ขุา้มาผ่สมหรือแท์นที์�ประชากีรดั�งเดิมที์�

ข�อมูลที่ี�เกี�ยวข�อง

     กีารจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประตมิากีรรม
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เป็นเจา้ขุองวิฒันธรรม “ฮวัิบันิเนีย์น (Hoabinhian)” มาจากีจีนตอนใตผ้่า่นเขุา้มาภาย์ในภาคุพืิ�นท์วีิป

แล็ะหมูเ่กีาะเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใต ้ โดย์นำาคุวิามรูเ้รื�องกีสิกีรรมแล็ะกีารเพิาะปล็กูีขุา้วิเขุา้มาใน

ดินแดนประเท์ศไท์ย์แล็ะเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใตต้ั�งแตเ่มื�อประมาณ 6,000 ปีมาแล็ว้ิ แล็ะนำา

เท์คุโนโล็ยี์โล็หะกีรรมเขุา้มาเมื�อประมาณ 3,500 ปีมาแล็ว้ิ มีกีารตั�งถิ�นฐานถาวิร มีคุวิามแตกีตา่ง

ท์างสถานท์างสงัคุม เกิีดชา่งเฉพิาะท์าง มีกีารเพิาะปล็กูี เล็ี �ย์งสตัวิ ์มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ท์างชาตพิินัธ์ุ

แล็ะวิฒันธรรม มีกีารตดิตอ่แล็กีเปล็ี�ย์นระหวิา่งชมุชน (ชารล์็ส ์ไฮแอมแล็ะรชันี ท์ศรตัน ์2542; Bell-

wood, 2005)

 2. ความสำาคัญของปางมะผู้�า(แหล่งโบูราณคดทีี่ี�ขุดพบูหลักฐาน)

 กีารเล็ือกีพืิ �นที์�ในกีารศ้กีษาเพิราะพืิ �นที์�สงูในอำาเภอปางมะผ่า้มีล็กัีษณะสภาพิแวิดล็อ้ม

เฉพิาะ (environment circumscription) ที์�เป็นภเูขุาสงูชนัที์�ตอ่กีนัเป็นเทื์อกีเขุาย์าวิ แล็ะมีพืิ �นที์�ราบั

ที์�คุอ่นขุา้งจำากีดั ดงันั�นล็กัีษณะภมิูประเท์ศจง้เป็นเงื�อนไขุสำาคุญัในกีารปรบััตวัิขุองคุนท์ั�งท์างกีาย์ภาพิ

แล็ะวิฒันธรรม แล็ะกีารตดิตอ่กีบััชมุชนอื�น ๆ  จากีภาย์นอกีพืิ�นที์� ท์ ำาใหพื้ิ �นที์�มีวิฒันธรรมเฉพิาะที์�แตกี

ต่างจากีคุนที์�อย์ู่บันพืิ �นที์�ราบั เช่น กีารเล็ือกีใชท้์รพัิย์ากีรจากีหล็าย์ระบับันิเวิศ  กีารเล็ือกีท์ำาเล็ตั�ง

ถิ�นฐานมกัีจะอย์ู่บัริเวิณเชิงเขุา สนัเขุา ถำ�าเพิิงผ่า ในภเูขุาแล็ะย์อดเขุา กีารเล็ือกีพืิ �นที์�ฝัั่งศพิใน

วิฒันธรรมโล็งไมบ้ันย์อดเขุาสงูชนั

 โคุรงกีารนี �ตอ่ย์อดจากีโคุรงกีารโบัราณคุดีบันพืิ�นที์�สงูในอำาเภอปางมะผ่า้ จงัหวิดัแมฮ่อ่งสอน 

(พิ.ศ. 2544 - 2549) (รศัมี ชูท์รงเดช, 2547) แล็ะโคุรงกีารกีารปฏิสมัพินัธร์ะหวิ่างมนุษย์ก่์ีอน

ประวิตัศิาสตรก์ีบััสิ�งแวิดล็อ้มบันพืิ�นที์�สงูในอำาเภอปางมะผ่า้ จงัหวิดัแมฮ่อ่งสอน (พิ.ศ. 2556-2559) 

ซ้�งมีขุอ้คุน้พิบัที์�ส ำาคุญั 3 ประกีาร เป็นพืิ �นฐานคุวิามรูที้์�ตอ่ย์อดในโคุรงกีารนี � คืุอ

 1) มีขุอ้มลู็พืิ �นฐานองคุค์ุวิามรูใ้นเรื�องประวิตัิศาสตรว์ิฒันธรรมที์�แสดงคุวิามต่อเนื�องท์าง

วิฒันธรรมตั�งแตส่มยั์ไพิล็สโตซีนตอนปล็าย์ถง้โฮโล็ซีนตอนปล็าย์ อาย์ปุระมาณ 300-32,380 ปีมาแล็ว้ิ

 2) มีหล็กัีฐานขุองประชากีรก่ีอนประวิตัศิาสตร ์2 ชดุ ที์�สามารถใชใ้นกีารศก้ีษาเปรยี์บัเที์ย์บั

คุวิามสมัพินัธไ์ด ้ คืุอ ประชากีรดั�งเดมิสมยั์ไพิล็สโตซีนตอนปล็าย์จากีแหล็ง่โบัราณคุดีเพิิงผ่าถำ�าล็อด 

คืุอ โคุรงกีระดกูีขุองโฮโม ซาเปี�ย์น (Homo Sapiens) ซาเปี�ย์น ที์�มีล็กัีษณะขุองออสตราโล็-เมล็านี

เซีย์น เป็นหล็กัีฐานขุองคุนในสมยั์วิฒันธรรมหินกีะเท์าะ จำานวิน 2 โคุรง มีอาย์ ุ13,640 แล็ะ 12,100 

ปีมาแล็ว้ิ แล็ะสมยั์โฮโล็ซีนตอนตน้ จำานวิน 1 โคุรง มีอาย์ ุ9,800 ปีมาแล็ว้ิ (นทั์ธมน ภูร่พีิฒันพ์ิงศ,์ 

2549) ซ้�งมีอย์ูเ่พีิย์งไมกี่ี�แหล็ง่ในภมิูภาคุ ไดแ้ก่ี แหล็ง่โบัราณคุดีถำ�าหมอเขีุย์วิ จงัหวิดักีระบีั� (สรุนิท์ร ์ภู่

ขุจร แล็ะคุณะ, 2537: Choosiri, 1994) แหล็ง่โบัราณคุดีกีวัิ กี ูนงุ รนัตทู์ ์(Gua Gunung Runtuh) รฐั

เปรกัี ประเท์ศมาเล็เซีย์ (Majid, 1994) แหล็ง่โบัราณคุดีถำ�านีอาร ์ (Niah) เกีาะบัอรเ์นีย์วิ ประเท์ศ

มาเล็เซีย์ (Fox, 1970) แล็ะชดุหล็กัีฐานขุองคุนในวิฒันธรรมโล็งไมอ้าย์ ุ1,000 -2,300 ปีมาแล็ว้ิ จากี

แหล็ง่โบัราณคุดีที์�ส ำารวิจพิบัจากีแหล็่งโบัราณคุดีถำ�าผี่แมนโล็งล็งรกัี แล็ะแหล็่งสำารวิจจำานวิน 17 

แหล็่ง ผ่ล็กีารวิิเคุราะหชิ์ �นสว่ินขุองกีระดกูี-ฟัินคุนในสมยั์วิฒันธรรมโล็งไม ้ แมว้ิา่ไมส่ามารถระบัุ

ล็ักีษณะประชากีรได้อย์่างชัดเจนแต่ผ่ล็กีารศ้กีษาล็ักีษณะขุองฟัินสันนิษฐานวิ่าน่าจะเป็น
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มองโกีล็อย์ด ์ (Mongoloid) เนื�องจากีฟัินตดัดา้นหนา้ (central incisor) มีล็กัีษณะขุองฟัินจอบัหรอื 

shovel shape ชดัเจน อีกีท์ั�งสว่ินกีระดกูีสนัจมกูี(nasal bone) คุอ่นขุา้งแบัน ระย์ะหา่งระหวิา่ง

เบัา้ตา (orbits) ท์ั�งสองขุา้งคุอ่นขุา้งกีวิา้งแล็ะกีระดกูีสว่ินโหนกีแกีม้(zygomatic bones) มีล็กัีษณะ

ผ่าย์ออกีท์างดา้นขุา้งชดัเจน ซ้�งกีระดกูีสว่ินใบัหนา้เหล็า่นี �ล็ว้ินแสดงล็กัีษณะ(characteristic) ที์�

ชดัเจนขุองคุนมองโกีล็อย์ด ์ นอกีจากีนี�รอ่งรอย์โรคุที์�ปรากีฏบันคุนในวิฒันธรรมโล็งไมแ้สดงถง้วิิถี

ชีวิิตที์�ซบััซอ้นขุ้ �น เชน่ กิีจกีรรมกีารท์ำาโล็งไม ้กีารผ่ล็ติภาชนะดนิเผ่า (นทั์ธมน ภูร่พีิฒันพ์ิงศ,์ 2549, 

312)

 3) มีหล็กัีฐานท์างโบัราณคุดีที์�เป็นตวัิแท์นขุองอย์า่งนอ้ย์สองสมยั์ คืุอ สมยั์โฮโล็ซีนตอนตน้ 

(วิฒันธรรมหินกีะเท์าะ) แล็ะโฮโล็ซีนตอนปล็าย์ (วิฒันธรรมโล็งไม)้ ที์�สามารถใชศ้ก้ีษาเปรยี์บัเที์ย์บั

เพืิ�อตรวิจสอบัประเด็นกีารเปล็ี�ย์นแปล็งขุองสิ�งแวิดล็อ้มแล็ะวิฒันธรรม โดย์เฉพิาะหล็กัีฐานจากี

วิัฒนธรรมโล็งไมซ้้�งเป็นล็กัีษณะวิัฒนธรรมเฉพิาะที์�พิบัแพิร่กีระจาย์บัริเวิณเทื์อกีเขุาหินปูนแนวิ

ตะวินัตกีจากีจีนตอนใต ้ จงัหวิดัแมฮ่อ่งสอน เชีย์งใหม ่ แล็ะกีาญจนบัรุ ี รวิมท์ั�งเกีาะซาบัาหแ์ล็ะ

บัอรเ์นีย์วิในประเท์ศมาเล็เซีย์ (รศัมี ชทู์รงเดช, 2546; Chia and Koon, 2003; Ji et al., 2005)

 3. ด�านมานุษยวทิี่ยากายภาพ (กระดกูและฟัันคน)

 กีารศก้ีษาฟัินจากีแหล็ง่โบัราณคุดีในวิฒันธรรมโล็งไมที้์�พิบัจากีกีารดำาเนินงานในโคุรงกีาร

โบัราณคุดีบันพืิ�นที์�สงูในอำาเภอปางมะผ่า้ ระย์ะที์�หน้�งแล็ะสองพิบัชิ�นสว่ินฟัินที์�หล็ดุประมาณ 842 ซี� 

ซ้�งผู่เ้ชี�ย์วิชาญไดท้์ำากีารวิิเคุราะหเ์รื�องกีารท์ำานาย์จำานวินคุนแล็ะอาย์จุากีฟัิน กีารสก้ี รอย์โรคุฟัินผ่ ุ

รอย์โรคุฟัินสก้ี แล็ะกีารตกีแตง่ฟัิน จำานวินคุนท์ั�งหมดจากีแหล็ง่โบัราณคุดี 6 แหล็ง่ ท์ั�งหมด 46 คุน 

พิบัวิา่เป็นผู่ใ้หญ่ 35 คุน แล็ะเดก็ีจำานวิน 11 คุน (กีนกีนาฏ จินตกีานนท์,์ 2550) แล็ะกีารสว่ินตวัิอย์า่ง

ฟัินจากีกีารเก็ีบัตวัิอย์่างจากีพืิ �นผิ่วิแล็ะกีารขุุดคุน้แหล็่งโบัราณคุดีถำ�าผี่แมนโล็งล็งรกัีโดย์โคุรงกีาร

กีารปฏิสมัพินัธฯ์ พิบัท์ั�งฟัินที์�ตดิกีระดกูีขุากีรรไกีรแล็ะฟัินที์�ไมต่ดิกีบัักีระดกูีขุากีรรไกีร จากีคุหูา A1 

พิบัฟัินท์ั�งหมด 236 ซี� ประมาณจำานวินคุนท์ั�งหมดได ้21 คุน เป็นผู่ใ้หญ่ 3 คุน สว่ินคุหูา A2 พิบัฟัิน

ท์ั�งหมด 68 ซี� ประมาณจำานวินคุนท์ั�งหมดได ้ 6 คุน เป็นผู่ใ้หญ่ 3 คุน แล็ะเดก็ี 3 คุน แล็ะย์งัไมไ่ด้

ท์ ำากีารวิิเคุราะหจ์ากีคุหูา B แล็ะ C นอกีจากีนี�ฟัินที์�ตดิกีบัักีระดกูีขุากีรรไกีรมีท์ั�งหมดเพีิย์ง 4 ชิ �น คืุอ 

มาจากีคุหูา A1 จำานวิน 1 ชิ �น แล็ะคุหูา A2 จำานวิน 3 ชิ �น (กีนกีนาฏ จินตกีานนท์,์ 2559)

 

     กีารจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประตมิากีรรม
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ภาพที่่� 1:  (1) ภาพตวัิอยา่งคำวิามแตกตา่งของฟัน์ตดับน์ซ่ี่�ที่่�สองดา้น์ขวิาหน์า้(Labial) และดา้น์

หลงั(Lingual) จัากแหลง่โบราณีคำด ่(2) ภาพแสดงคำวิามแตกตา่งของฟัน์กรามน์อ้ยลา่งซ่ี่�ที่่�สองดา้น์

ขวิา ดา้น์หน์า้บดเคำ่ �ยวิ(Occlusal) ของคำน์ปััจัจับุนั์(แถวิบน์) เปัรย่บเที่ย่บกบัฟัน์จัากแหลง่โบราณีคำด่

ที่่�มา: เอกสารโคำรงการวิจิัยัเร่�อง มน์ษุยก่์อน์ปัระวิตัศิิาสตรแ์ละพลวิตัที่างวิฒัน์ธรรมบน์พ่ �น์ที่่�สูง 

ใน์อำาเภอปัางมะผา้ จังัหวิดัแมฮ่่อ่งสอน์  

 ปัญหาที์�ส ำาคุญัมากีจากีกีารศก้ีษาท์ั�งสองโคุรงกีารฯ คืุอ ฟัินที์�พิบัมีสภาพิกีระจดักีระจาย์ 

สว่ินใหญ่กีวิา่รอ้ย์ล็ะเกีา้สบิัหา้ ไมต่ดิกีบัักีระดกูีขุากีรรไกีร กีารเก็ีบัศพิ หรอืกีระดกูีแล็ะฟัินไวิร้วิม ๆ 

กีนั ในที์�เดีย์วิกีนั ไมไ่ดแ้ย์กีเป็นแตล่็ะบัคุุคุล็ ท์ำาใหศ้ก้ีษาไดย้์ากีมากี มีคุวิามผิ่ดพิล็าดขุองกีารจำาแนกี

ฟัินวิ่าเป็นฟัินซี�ใดไดสู้ง ซ้�งกีารจำาแนกีฟัินนี�จะมีผ่ล็ต่อคุวิามผิ่ดพิล็าดในกีารระบัุจำานวินคุนดว้ิย์ 

นอกีจากีนี�โคุรงกีระดกูีแล็ะฟัินที์�เก็ีบัได ้ ย์งัไมใ่ชก่ีล็ุม่ตวัิอย์า่งขุองประชากีรท์ั�งหมด ย์งัมีกีระดกูีแล็ะ

ฟัินอีกีจำานวินมากีที์�ย์งัไมไ่ดเ้ก็ีบัมาศก้ีษา จง้ไมส่ามารถไดขุ้อ้มลู็ที์�ใชเ้ป็นกีล็ุม่ประชากีรอา้งอิงได ้ ผู่้

เชี�ย์วิชาญจง้มีคุวิามคุดิที์�จะหากีล็ุม่ประชากีรอา้งอิง ที์�มีคุวิามสมบัรูณ ์เพืิ�อใชเ้ป็นตวัิเปรยี์บัเที์ย์บักีบัั

กีล็ุ่มประชากีรจากีแหล็่งโบัราณคุดีต่าง ๆ ในประเท์ศไท์ย์ แล็ว้ิจ้งนำากีล็ุ่มฟัินจากีแหล็่งโบัราณคุดี

วิฒันธรรมมโล็งไมจ้ากีปางมะผ่า้ มาเปรยี์บัเที์ย์บัหาคุวิามสมัพินัธ ์หรอืคุวิามแตกีตา่ง อนัอาจแสดง

ถง้พินัธกุีรรมที์�อาจมีรว่ิมกีนัหรอืไม ่ โดย์มีสมมตุฐิานวิา่ ในกีล็ุม่ประชากีรที์�มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ท์าง

พินัธกุีรรมมากี จะมีกีารแสดงออกีขุองล็กัีษณะฟัินที์�มีคุวิามแตกีตา่งกีนัมากี แตก่ีล็ุม่ประชากีรที์�มี

พินัธกุีรรมมากี จะมีกีารแสดงออกีขุองล็กัีษณะฟัินที์�มีคุวิามใกีล็เ้คีุย์งกีนั (Gomez-Robler, 2013; 

Irish, 1997, 1998; Scott and Turner, 1988)

 4. สภาพโครงกระดกูที่ี�ขุดพบูจัากแหล่งโบูราณคด ี  

 พิบัชิ �นสว่ินกีระดกูีคุรบัท์กุีสว่ินขุองรา่งกีาย์ แตก่ีระดกูีอย์ูใ่นสภาพิเปราะบัางแล็ะแตกีหกัี

งา่ย์มากี กีระดกูีมีนำ�าหนกัีเบัาแล็ะขุาดคุวิามยื์ดหย์ุน่ ซ้�งเป็นกีารบัง่ชี �ไดว้ิา่กีระดกูีไดส้ญูเสีย์แรธ่าต ุ

เชน่ แคุล็เซีย์ม (Calcium) แล็ะอินท์รยี์ส์าร คืุอ คุอล็ล็าเจน (Collagen) ไปเกืีอบัท์ั�งหมด ขุนาดขุอง

กีระดกูีแขุนขุาโดย์รวิมอย์ู่ในระหวิ่างปานกีล็าง-คุ่อนขุา้งเล็็กี “โคุรงกีระดกูีจากีบัา้นไรที่์�มีกีะโหล็กี

ขุนาดเล็ก็ีแล็ะบัอบับัาง ขุนาดขุองสนัคุิ �วิใหญ่กีวิา่แล็ะยื์�นออกีมาชดัเจน ใบัหนา้กีวิา้งแล็ะแบัน, หนา้สั�น 
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ขุากีรรไกีรขุนาดเล็็กีแล็ะคุ่อนขุา้งบัอบับัาง ไม่พิบัฟัินตดัซี�ใด ๆ เล็ย์ คุงจะเนื�องมาจากีคุวิามมีอาย์ุ

มากีขุองเจา้ขุองโคุรงกีระดกูีแล็ะฟัินที์�หล็ดุออกีมาเกืีอบัหมดท์ั�งปากี จ้งท์ำาใหก้ีระดกูีขุากีรรไกีรย์บุั

แล็ะหดตวัิเล็ก็ีล็ง ” (นทั์ธมน ภูร่พีิฒันพ์ิงศ,์ 2550)

 

  

ภาพที่่� 2:  แสดงโคำรงกระดูกจัากแหลง่โบราณีคำดเ่พงิผาบา้น์ไร่ (Early Holocene)

ที่่�มา: รศัิม ่ชููที่รงเดชู. (2545). รายงาน์คำวิามกา้วิหน์า้ที่างวิชิูาการโคำรงการโบราณีคำดบ่น์พ่ �น์ที่่�สูงใน์

อำาเภอปัางมะผา้   จังัหวิดัแมฮ่่อ่งสอน์ คำรั�งที่่� 3. (เอกสารสำาเน์า). กรุงเที่พฯ. : สำาน์กังาน์กองที่นุ์

สน์บัสน์นุ์การวิจิัยั สกวิ.

 ภาพิกีารศก้ีษาขุองโคุรงกีารโบัราณคุดีบันพืิ�นที์�สงู ในอำาเภอปางมะผ่า้ จงัหวิดัแมฮ่อ่งสอน 

ไดท้์ ำากีารขุดุคุน้โคุรงกีระดกูีจากี แหล็ง่โบัราณคุดีเพิิงผ่าบัา้นไร ่ จำานวิน 1 โคุรง กีำาหนดอาย์ดุว้ิย์

คุารบ์ัอน 14 (C14) ไดคุ้า่อาย์ ุ9,720 ± 50 ปีมาแล็ว้ิ (Early Holocene) มาแล็ว้ิ (Beta-168217) (รศัมี 

ชทู์รงเดช, 2545, 168)

 เพืิ�อใหก้ีารปฏิบัตังิานเป็นไปตามแผ่นกีารดำาเนินงานที์�ไดก้ี ำาหนดไวิ ้แล็ะใหผ้่ล็ล็พัิธที์์�ไดต้รง

ตามสมมติฐานมากีที์�สดุจ้งตอ้งกีระท์ำากีารอย์่างเป็นระบับัระเบีัย์บัโดย์จดัเรีย์งล็ำาดบััขุั�นตอนกีาร

ปฏิบัตังิานไวิ ้ดงันี �

 1. ขั�นตอนการสแกน 3 มติ ิและพมิพ ์3 มติ ิชิ�นส่วนกระดกูกะโหลก

 เมื�อไดร้บััมอบัชิ �นสว่ินกีระดกูีกีะโหล็กีมาเพืิ�อประกีอบัขุ้ �นรูปกีะโหล็กีที์�สมบัรูณ ์ แตเ่พืิ�อมิให้

ชิ �นสว่ินจรงิเกิีดคุวิามเสยี์หาย์จง้เล็อืกีใชวิ้ิธีกีารสแกีนภาพิ 3 มิต ิเพืิ�อนำาไฟิล็ข์ุอ้มลู็สง่พิิมพิเ์ป็นวิสัดเุรซิ�น 

แล็ว้ิจง้ประกีอบัขุ้ �นรูปกีะโหล็กีที์�สมบัรูณใ์นขุั�นตอนตอ่ไป 

 กีารสแกีนชิ�นสว่ินกีระดกูีกีะโหล็กีที์�ขุดุคุน้พิบัดว้ิย์เคุรื�องสแกีน 3 มิติ

  ชื�อเคุรื�อง: Turntable CT (NSTDA)

  หน่วิย์งาน: ศูนย์วิ์ิจัย์เท์คุโนโล็ยี์สิ�งอ ำานวิย์คุวิามสะดวิกีแล็ะเคุรื�องมือแพิท์ย์ ์    

ขั�นตอนการปฏิบิูตังิาน

     กีารจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประตมิากีรรม
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Research Center for Assistive Technology and Medical Devices (A-MED)

  สถานที์�: NECTEC ศนูย์เ์ท์คุโนโล็ยี์อิเล็ก็ีท์รอนิกีสแ์ล็ะคุอมพิิวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(Na-

tional Electronics and Computer Technology Center) เล็ขุที์� 112 อทุ์ย์านวิิท์ย์าศาสตร ์ ถนน

พิหล็โย์ธิน ตำาบัล็คุล็องหน้�ง อ ำาเภอคุล็องหล็วิง จงัหวิดัปท์มุธานี 12120

  ผู่ด้ ำาเนินกีารสแกีน: คุณุวิรวิฒิุ สริวิิินย์านนท์ ์ตำาแหนง่ วิิศวิกีร คุณุอฐัศกัีดิ� เกีีย์ง

เอีย์ ตำาแหนง่ วิิศวิกีร

 

  

ภาพที่่� 3:  ชูิ�น์สว่ิน์กระดูกกะโหลกจัรงิที่่�ขดุพบจัากแหลง่โบราณีคำด ่และภาพสแกน์ 3 มติิ

ที่่�ไดจ้ัากการสแกน์ชูิ�น์สว่ิน์กระดูกกะโหลกจัรงิ

ที่่�มา: รศัิม ่ชููที่รงเดชู. 2545. รายงาน์คำวิามกา้วิหน์า้ที่างวิชิูาการโคำรงการโบราณีคำดบ่น์พ่ �น์ที่่�สูงใน์

อำาเภอปัางมะผา้ จังัหวิดัแมฮ่่อ่งสอน์ คำรั�งที่่� 3. (เอกสารสำาเน์า). กรุงเที่พฯ. : สำาน์กังาน์กองที่นุ์

สน์บัสน์นุ์การวิจิัยั สกวิ.

 กีารพิิมพิชิ์ �นสว่ินกีระดกูีกีะโหล็กีเรซิ�นดว้ิย์เคุรื�องพิิมพิ ์3 มิติ

  ชื�อ: เคุรื�องพิิมพิ ์3 มิต ิAdditive Manufacturing of Polymer 

  หนว่ิย์งาน:  ITC (Industry transformation center) ศนูย์ป์ฏิรูปอตุสาหกีรรมสูอ่นาคุต

  สถานที์�:  สถาบันัพิล็าสตกิี เล็ขุที์� 86/6 ซอย์ตรมิีตร กีล็ว้ิย์นำ�าไท์ ถนนพิระรามที์� 4 

แขุวิงพิระโขุนง  เขุตคุล็องเตย์ กีรุงเท์พิมหานคุร 10110

  ผู่ด้ ำาเนินกีารขุ้ �นรูป: คุณุสริโิสภา ศรวีิรางกีลู็ คุณุวิรวิฒิุ หนเูกืี �อ

 

ภาพที่่� 4:  ชูิ�น์สว่ิน์กระดูกกะโหลกที่่�ไดจ้ัากการพมิพ ์3 มติ ิดว้ิยวิสัดเุรซิี่�น์

ที่่�มา: รศัิม ่ชููที่รงเดชู. (2545). รายงาน์คำวิามกา้วิหน์า้ที่างวิชิูาการโคำรงการโบราณีคำดบ่น์พ่ �น์ที่่�สูงใน์

อำาเภอปัางมะผา้ จังัหวิดัแมฮ่่อ่งสอน์ คำรั�งที่่� 3. (เอกสารสำาเน์า). กรุงเที่พฯ. : สำาน์กังาน์กองที่นุ์

สน์บัสน์นุ์การวิจิัยั สกวิ.
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 2. ขั�นตอนการประกอบูชิ�นส่วนกระดกูกะโหลก (ชิ�นส่วนวัสดุเรซิ�นจัากการพมิพ ์3 มติ ิ(print 3D)

 นำาชิ �นส่วินกีระดกูีกีะโหล็กีมาจำาแนกีจดัเรีย์งอย์่างเป็นระเบีัย์บั จดัท์ำาท์ะเบีัย์นหมาย์เล็ขุ

เพืิ�อใหง้า่ย์ในขุณะประกีอบัชิ�นสว่ิน เริ�มตอ่ชิ �นสว่ินโดย์กีารนำารูปกีะโหล็กีจำาล็องโดย์ท์ั�วิไปที์�ผ่า่นกีาร

หล็อ่ดว้ิย์วิสัดดุนินำ�ามนัผ่สมขีุ�ผ่้ �งเรยี์บัรอ้ย์แล็ว้ิ เพืิ�อใชส้ ำาหรบััเป็นรูปเคุา้โคุรงรองรบัั แล็ะย์ด้เกีาะขุอง

ชิ �นสว่ินกีระดกูี (เรซิ�น) นำาชิ �นสว่ินกีระดกูีจรงิ (เรซิ�น) วิางท์าบัตามตำาแหนง่ขุองหล็กัีกีาย์วิิภาคุ ท์ั�งนี �

อาจตอ้งขุย์บััเคุล็ื�อนย์า้ย์ไปมาเพืิ�อหาตำาแหน่งที์�เหมาะสม เมื�อไดต้ ำาแหน่งที์�เหมาะสมแล็ว้ิขีุดเสน้

โดย์รวิบัเพืิ�อใหรู้ขุ้นาดขุอบัเขุตแล็ว้ิขุดุคุวิกัีเนื �อดนินำ�ามนัตามคุวิามหนาขุองชิ �นสว่ินกีระดกูีนั�น ๆ แล็ว้ิ

วิางชิ �นสว่ินกีระดกูีล็งตรงตำาแหนง่เดมิใหแ้นบัเสมอ เป็นผิ่วิระนาบัเดีย์วิกีนักีบััผิ่วิกีะโหล็กีตน้แบับั ท์ำา

เชน่นี �จนคุรบัตามจำานวินขุองชิ �นกีระดกูี (เรซิ�น) อน้�งตรงตำาแหนง่ใดไมพ่ิบัชิ �นสว่ินกีระดกูีจะแกีปั้ญหา

โดย์กีารสนันิษฐานคุาดคุะเนตามหล็กัีกีาย์วิิภาคุศาสตร ์ถง้ล็กัีษณะรูปรา่ง รูปท์รง ผิ่วิระนาบั คุวิาม

โคุง้มน แล็ะจากีหล็กัีฐานสว่ินอื�นที์�มีคุวิามเกีี�ย์วิขุอ้ง โดย์ผ่า่นกีารตรวิจสอบัจากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญเฉพิาะดา้น 

เพืิ�อหาคุวิามเหมาะสมมากีที์�สุดหล็ังจากีประกีอบัรูปกีะโหล็กีเสร็จสิ �นแล็ว้ิส่งให้ผู่้เชี�ย์วิชาญที์�

เกีี�ย์วิขุอ้งตรวิจสอบัคุวิามเหมาะสม เมื�อผ่า่นกีารพิิจารณาอนมุตัจิากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญแล็ว้ินั�น นำาชิ �นงาน

กีะโหล็กีตน้แบับั ไปท์ำาแมพิ่ิมพิแ์ล็ะหล็อ่ดว้ิย์วิสัดเุรซิ�น เพืิ�อนำาไปปั�นชิ �นกีล็า้มเนื �อใบัหนา้ในขุั�นตอนตอ่

 

ภาพที่่� 5:  ขณีะปัระกอบชูิ�น์สว่ิน์กระดูกกะโหลกเรซิี่�น์ และกะโหลกที่่�ผา่น์การหลอ่ดว้ิยวิสัดเุรซิี่�น์

เรย่บรอ้ยแลว้ิ

ที่่�มา: ปัน์ดัดา แซ่ี่ปััง, 2562

 3. ขั�นตอนการปั�นขึ�นรูปใบูหน�าด�วยวธีิัการที่างประตมิากรรม

 การจัดัวางเส�นระดบัูกะโหลก 

 มองจากีดา้นขุา้งใหแ้นวิ Frankfort horizontal plane คืุอ เสน้ที์�ล็ากีจากีจดุตำ�าสดุขุองขุอบั

ตาล็า่ง (Orbitale) ไปย์งัขุอบับันสดุขุองรูหบูันกีะโหล็กี (Porion) ขุนานกีบััพืิ �นราบัแล็ะมองจากีดา้น

หนา้ตรงใหแ้นวิขุองขุอบักีระบัอกีตาบัน-ล็า่ง แล็ะแนวิกีารขุบัฟัิน ขุนานกีบััพืิ �นราบั

 

     กีารจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประตมิากีรรม
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ภาพที่่� 6:  การวิางและปัรบัระดบักะโหลก

ที่่�มา: กน์กน์าฏ จิัน์ตกาน์น์ที่,์ 2563

 ต ำาแหนง่คุวิามหนาเนื �อเยื์�อออ่น กีารวิางจดุกีำาหนดคุวิามหนาขุองเนื �อเยื์�อออ่น (soft tissue 

depth marker) ใชขุ้อ้มลู็จากีกีารวิดัใบัหนา้คุนไท์ย์ดว้ิย์ CT scanning กีารใชขุ้อ้มลู็คุวิามหนาขุอง

เนื �อเยื์�อออ่นบัรเิวิณใบัหนา้ คุวิรเล็ือกีตามเพิศ อาย์ ุ ขุนาด แล็ะล็กัีษณะขุองกีะโหล็กีศีรษะที์�เหมาะ

สม ในกีรณีนี � กีะโหล็กีศีรษะคุอ่นขุา้งเล็ก็ี จง้เล็ือกีใชขุ้นาดเป็นมิล็ล็เิมตรตามภาพิ

 

ภาพที่่� 7:  การกำาหน์ดตำาแหน์ง่คำวิามหน์าเน์่ �อเย่�อออ่น์

ที่่�มา: กน์กน์าฏ จิัน์ตกาน์น์ที่แ์ละสกุญัญา เลศิิวินิ์จิัน์นั์ที่,์ 2563

 ตา เขีุย์นจดุกี้�งกีล็างขุอบัตาในแนวินอน แล็ะแนวิตั�ง เมื�อมองจากีดา้นขุา้งสว่ินนนูที์�สดุขุอง

ล็กูีตา จะไม่เกิีนออกีมานอกีขุอบักีระบัอกีตาบัน แล็ะล็่างส่วินขุองตาดำา (Iris) อาจยื์�นออกีมา 3 - 4 

มม. (Stephan, 2002) แบัง่กีระบัอกีตาออกีเป็นสี�สว่ิน จดุกี้�งกีล็างขุองตาดำาจะอย์ูใ่น quadrant ที์�

สอง (ไมใ่ชจ่ดุกี้�งกีล็างขุองกีระบัอกีตา)(Stephan Huang & Davidson, 2009) 

 จัมูก กีารหาตำาแหนง่ปล็าย์จมกูี โดย์เชื�อมตอ่จดุกีำาหนดคุวิามหนาขุองเนื �อเยื์�อออ่น (soft 

tissue depth marker) ในแนวิกี้�งกีล็างขุองใบัหนา้เขุา้ดว้ิย์กีนั โดย์กีำาหนดจดุปล็าย์จมกูีตามวิิธีขุอง 

Gerasimov, M. M. (1955) (อา้งอิงตาม Ullrich & Stephan, 2011) โดย์สรา้งจากีเสน้ตามแนวิ

กีระดกูีจมกูี (nasal bone) ตดักีบััเสน้ขุองพืิ �นกีระดกูีชอ่งจมกูี (nasal floor) คุวิามกีวิา้งขุองจมกูี ดู

จากีขุนาดขุองสว่ินที์�กีวิา้งที์�สดุขุองชอ่งจมกูีจากีกีะโหล็กี แล็ว้ิแบัง่เป็นสามสว่ิน คุวิามกีวิา้งขุองจมกูี
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จะกีวิา้งออกีไป 1/3 สว่ินขุองคุวิามกีวิา้งขุองชอ่งจมกูีนั�น คุวิามสงูขุองปีกีจมกูีจะสมัพินัธก์ีบััตำาแหนง่

ขุองชั�นดา้นในขุองกีระดกูี (crista conchalis) ชอ่งจมกูี (nostril) จะอย์ูต่รงกีบััรูเปิดขุองชอ่งกีะโหล็กี 

ท์ั�งคุวิามกีวิา้งแล็ะคุวิามสงูขุองฐานจมกูี 

 ปาก ต ำาแหนง่มมุปากีจะอย์ูป่ระมาณฟัินเขีุ �ย์วิบัน ซ้�งจะมีคุวิามกีวิา้งประมาณระย์ะท์าง

ระหวิา่งดา้นในขุองมา่นตา (Iris) ท์ั�งสองขุา้ง รอ่งใตจ้มกูีจะเท์า่กีบััระย์ะระหวิา่งคุร้�งคุวิามกีวิา้งขุอง

ฟัินหนา้บัน (Stephan 2003) รอย์ตอ่ระหวิา่งรมิฝีั่ปากีบันกีบััรมิฝีั่ปากีล็า่งจะอย์ูส่งูกีวิา่ปล็าย์ฟัินตดั

บัน(Wilkinson et al. 2003) (Desai et al, 2009 ; Peck et al. 1992; Cohen, 2008) งานวิิจยั์ระบัวุิา่

รมิฝีั่ปากีบันขุองเพิศหญิงจะสงูประมาณ 2-4.5 มิล็ล็เิมตร สว่ินผู่ช้าย์จะประมาณ 1-3 มิล็ล็เิมตร แล็ะ

ผู่ส้งูอาย์จุะมีระดบััรมิฝีั่ปากีบันย์าวิขุ้ �น ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีใหอ้ย์ูป่ระมาณ 1 มิล็ล็เิมตรเนื�องจากีโคุรงนี �มา

จากีบัา้นไร ่ เป็นเพิศชาย์ แล็ะมีอาย์ปุระมาณ 50 ปี คุวิามยื์�นขุองรมิฝีั่ปากีขุ้ �นอย์ูก่ีบััต ำาแหนง่ขุองฟัิน

หนา้ ฟัินที์�ยื์�นมากีก็ีจะท์ำาใหร้มิฝีั่ปากียื์�น หรอืปากีปิดไมส่นิท์ ถา้ไมมี่ฟัินหนา้รมิฝีั่ปากีก็ีจะหล็บุัล็งมา 

แล็ะมีรอย์ย์น่ กีารสบัฟัิน แล็ะตำาแหนง่ขุองขุากีรรไกีรก็ีสมัพินัธก์ีบััล็กัีษณะรมิฝีั่ปากี ถา้ฟัินบันหรอืขุา

กีรรไกีรบันยื์�น รมิฝีั่ปากีบันจะยื์�นรมิฝีั่ปากีล็า่งจะหล็บุั ในท์างตรงขุา้มถา้ฟัินล็า่งหรอืขุากีรรไกีรล็า่ง

ยื์�น รมิฝีั่ปากีล็า่งก็ีจะยื์�นแล็ะรมิฝีั่ปากีบันหล็บุัเขุา้ไป 

 เปล่อกตาบูนและล่าง ต ำาแหนง่เปล็ือกีตาบันแล็ะล็า่งจะมีรอย์ตอ่ชนกีนัตามแนวิขุองเสน้

ที์�เชื�อมระหวิา่ง Whitnall’s Tubercle (ปุ่ มนนูขุองกีระดกูีดา้นนอกีขุองกีระบัอกีตา) แล็ะรอย์หวิำาขุอง

กีระดกูีที์�อย์ูขุ่องตอ่มนำ�าตา Lacrimal fossa ล็กัีษณะคุวิามโคุง้ขุองเปล็ือกีตาก็ีมกัีจะมีคุวิามโคุง้ล็อ้

ไปกีบััรูปรา่งขุองกีระบัอกีตา (Wolff 1948, Whitnall; 1911 อา้งอิงตาม Hayes, 2017).

 

ภาพที่่� 8:  ขณีะปัั�น์ข้�น์รูปัอวิยัวิะบน์ใบหน์า้

ที่่�มา: ศิภุร ชููที่รงเดชู, 2562

     กีารจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประตมิากีรรม
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 กล�ามเน่�อใบูหน�า

 Temporalis (กล�ามเน่�อขมับู) กีล็า้มเนื �อขุมบัั เป็นกีล็า้มเนื �อขุนาดใหญ่รูปพิดัที์�อย์ูด่า้น

ขุา้งขุองศีรษะ เสน้ล็าย์ขุองกีล็า้มเนื �อจะมารวิมกีันเป็นกีล็ุ่มเอ็นกีล็า้มเนื �อล็อดไปใตก้ีระดูกีแกีม้   

(Zygomatic arch) ทิ์ศท์าง: จากีรอย์เสน้ ขุมบัับันกีะโหล็กี (Temporal line) ไปย์งักีา้นกีระดกูี Coro-

noid process บันขุากีรรไกีรล็า่ง หนา้ที์�: ย์กีขุากีรรไกีรล็า่งขุณะหบุัปากี ชว่ิย์ในกีารเยื์ �องคุางไปดา้น

ซา้ย์หรอืขุวิาเพืิ�อใชใ้นกีารบัดเคีุ �ย์วิอาหาร สามารถสมัผ่สัไดว้ิา่กีล็า้มเนื �อแขุ็งเกีรง็ขุ้ �นเมื�อมีกีารกีดัฟัิน

 Buccinator (กล�ามเน่�อกระพุ�งแก�ม) กีล็า้มเนื �อกีระพิุง้แกีม้ เป็นกีล็า้มเนื �อบัาง ๆ  รูปสี�เหล็ี�ย์ม 

ที์�อย์ูด่า้นในขุองแกีม้ เป็นกีล็า้มเนื �อที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารเป่า บัางคุรั�งจง้เรยี์กี “trumpeter muscle” 

ทิ์ศท์าง: เกีาะจากีดา้นนอกีขุองขุากีรรไกีรบันเหนือฟัินกีราม ไปสูด่า้นนอกีขุองขุากีรรไกีรล็า่งใต ้ ฟัิน

กีรามล็า่ง เสน้ล็าย์ขุองกีล็า้มเนื �อที์�ตดิกีบััขุากีรรไกีรบันแล็ะล็า่ง มีกีารประสานกีนักีบัักีล็า้มเนื �อรอบั ๆ 

ปากี แล็ะบัรเิวิณกีล็างขุองกีล็า้มเนื �อมีล็าย์ที์�ประสานกีนัไขุวิส้ล็บััไปมา แล็ว้ิมารวิมกีนัที์�ใกีล็ม้มุปากี 

หนา้ที์�: บีับัตวัิเมื�อใชใ้นกีารเป่าล็มออกีจากีปากี ใชใ้นกีารดดูขุองเหล็วิ ใชขุ้ย์บััดนัใหอ้าหารเคุล็ื�อนมา

สูบ่ัรเิวิณฟัินขุณะบัดเคีุ �ย์วิ

 Masseter (กล�ามเน่�อแมสเส็ตเตอร)์ กีล็า้มเนื �อแมสเสต็เตอร ์ เป็นกีล็า้มเนื �อรูปสี�เหล็ี�ย์ม

ที์�มีขุนาดใหญ่แขุ็งแรง แบัง่ออกีเป็นมดัย์อ่ย์สามชั�น คืุอ ชั�นนอกี ชั�นกีล็าง แล็ะชั�นใน แตใ่นกีารปั�นรูป

ใบัหนา้นี � จะปั�นเฉพิาะชั�นนอกีเท์า่นั�น ทิ์ศท์าง: เสน้กีล็า้มเนื �อจะเริ�มจากีขุอบัล็า่งขุองกีระดกูีแกีม้ดา้น

หนา้รอย์ตอ่ระหวิา่งกีระดกูีขุากีรรไกีรบันกีบัั กีระดกูีแกีม้  (zygomaticomaxillary suture) ล็งไปตาม

ขุา้งแกีม้ แล็ะเกีาะที์�มมุขุอบัดา้นหล็งัขุองกีระดกูีขุองขุากีรรไกีรล็า่ง หนา้ที์�: ดง้ใหขุ้ากีรรไกีรล็า่งขุ้ �นไป

สบักีบััขุากีรรไกีรบัน ท์ำาใหฟั้ินกีรามกีระท์บักีนัเกิีดกีารบัดเคีุ �ย์วิอาหารสามารถมองเหน็ขุอบักีรามนนู

เป็นสนัเมื�อมีกีารขุบัฟัินอย์า่งแรง

 Mentalis (กล�ามเน่�อคาง) กีล็า้มเนื �อคุางประกีอบัดว้ิย์กีล็า้มเนื �อท์รงกีรวิย์คุวิำ�า 2 มดั 

ประกีบักีนัที์�สนัตรงกีล็างซ้�งเป็นสว่ินขุองคุางอย์ูต่รงกี้�งกีล็างขุองขุากีรรไกีรล็า่ง (symphysis menti) 

ทิ์ศท์าง: เสน้ล็าย์กีล็า้มเนื �อจะเกีาะอย์ูส่องขุา้งขุองสนั symphysis menti มีทิ์ศท์างล็งมาในแนวิดิ�ง 

พิุง่เขุา้ไปดา้นในเกีาะกีบัักีระดกูี แล็ะพิุง่ออกีมาดา้นนอกีตดิกีบััชั�นไขุมนัขุองคุาง แล็ะชั�นผิ่วิหนงั 

หนา้ที์�: ย์กีรมิฝีั่ปากีล็า่ง แล็ะท์ำาใหร้มิฝีั่ปากีพิุง่ออกีไปดา้นหนา้ มกัีจะท์ำาใหเ้กิีดเป็นรอบับัุม๋บัรเิวิณ

คุาง เป็นกีารแสดงออกีท์างสีหนา้ขุองคุวิามสงสยั์ ไมพ่ิอใจ ขุดัใจ เหมือนกีารท์ำา “ปากียื์�นปากีย์าวิ”

 Orbicularis Oris (กล�ามเน่�อรอบูริมฝี่ปาก) กีล็า้มเนื �อรอบัริมฝีั่ปากีจะแบั่งเป็นสี�ชุด 

ที์�เป็นอิสระตอ่กีนัในแตล่็ะจตรุภาคุ กีล็า้มเนื �อมีล็กัีษณะแผ่ก่ีระจาย์ออกีคุล็า้ย์พิดั แล็ว้ิมารวิมกีนัที์�

จดุ “modiolus” ซ้�งอย์ูด่า้นนอกี แล็ะสงูขุ้ �นจากีมมุปากี ทิ์ศท์าง: เสน้กีล็า้มเนื �อจะกีระจาย์ออกีเป็นวิง

รอบั ๆ  ปากีโดย์ไมมี่สว่ินที์�ย์ด้ตดิกีบัักีระดกูี หนา้ที์�: ท์ ำาใหร้มิฝีั่ปากีเมม้เขุา้หากีนั หรอืยื์�นออกีมา เชน่ กีารจบูั

 Muscle of Facial Expression (กล�ามเน่�อแสดงสีหน�า) กีล็า้มเนื �อเหล็า่นี �มีล็กัีษณะเป็น

เสน้หรอืแผ่น่บัาง ๆ อย์ูใ่กีล็ช้ั�นผิ่วิหนงัที์�มาเกีาะใกีล็ ้ๆ รมิฝีั่ปากี

 Depressor Labii Inferioris (กล�ามเน่�อดงึริมฝี่ปากล่างลง) ทิ์ศท์าง: ดง้จากีใกีล็ขุ้อบักีระดกูี



38

ดา้นล็า่งขุองกีระดกูีขุากีรรไกีรล็า่ง ทิ์ศท์างขุ้ �นไปดา้นบันแล็ะโคุง้เขุา้ไปดา้นใน บัรเิวิณใกีล็ ้ๆ กีบััรูเปิด

ขุองเสน้ประสาท์ที์�ไปเล็ี �ย์งคุาง เพืิ�อประสานเขุา้กีบัักีล็า้มเนื �อรอบัปากี บัางสว่ินดา้นล็า่งเชื�อมตอ่กีบัั

กีล็า้มเนื �อบัางสว่ินขุองคุอ (platysma) หนา้ที์�: ดง้รมิฝีั่ปากีล็า่งใหต้ ำ�าล็ง แล็ะออกีมาดา้นหนา้ ใชก้ีาร

ท์ำางานระหวิา่งกีารเคีุ �ย์วิอาหาร แล็ะเมื�อรูส้ก้ีไมพ่ิอใจแบับัประชดประชนั

 Levator Anguli Oris (กล�ามเน่�อยกมุมปากขึ�น) ทิ์ศท์าง: จากีใตต้อ่ตำาแหนง่ขุองรูเปิด

ขุองเสน้ประสาท์ใตต้า (Infraorbital foramen) มาสูจ่ดุที์�เป็นที์�รวิมขุองกีล็า้มเนื �อที์�มมุปากี (Modio-

lus) ดา้นบันจะเขุา้ไปเชื�อมตอ่กีบััรอ่งจากีปีกีจมกูีถง้ขุอบัปากี (Nasolabial fold) หนา้ที์�: ย์กีมมุปากี 

เชน่ในขุณะยิ์ �ม แล็ะท์ำาใหรู้ปรา่งขุองรอ่งจากีปีกีจมกูีถง้ขุอบัปากีล็ก้ีขุ้ �นหรอืเปล็ี�ย์นรูปรา่งไป

 Depressor Anguli Oris (กล�ามเน่�อดงึมุมปากลง) ทิ์ศท์าง: กีล็า้มเนื �อเกีาะสว่ินดา้นขุา้ง

ขุองตวัิขุากีรรไกีรล็า่งแล็ะเกีาะตำ�ากีวิา่กีล็า้มเนื �อดง้รมิฝีั่ปากีล็า่ง ดา้นบันไปเกีาะรวิมกีบัักีล็า้มเนื �ออื�น

ที์�เชื�อมกีบััจดุที์�เป็นที์�รวิมขุองกีล็า้มเนื �อที์�มมุปากี (Modiolus) สว่ินดา้นล็า่งขุองกีล็า้มเนื �อเชื�อมตอ่กีบัั

กีล็า้มเนื �อบัางสว่ินขุองคุอ (platysma) เชน่กีนั หนา้ที์�: ดง้มมุปากีล็งดา้นล็า่ง หรอืดง้ออกีไปดา้นขุา้ง 

เพืิ�อแสดงคุวิามเศรา้ หรอืไมพ่ิอใจ

 Levator Labii Superioris (กล�ามเน่�อดงึริมฝี่ปากบูน) ทิ์ศท์าง: อย์ูด่า้นบันขุองตำาแหนง่

ขุองรูเปิดขุองเสน้ประสาท์ใตต้า (Infraorbital foramen) แตต่ ำ�ากีวิา่ขุอบัล็า่งขุองกีระดกูีเบัา้ตา ล็ากี

ล็งมาในแนวิดิ�งเพืิ�อย์ด้เชื�อมตอ่กีบัักีล็า้มเนื �อรอบัปากีดา้นบัน หนา้ที์�: ท์ ำาใหร้อ่งจากีปีกีจมกูีถง้ขุอบั

ปากี (Nasolabial fold) ล็ก้ีล็ง เชน่ เวิล็ารอ้งไห ้หรอืท์ำาหนา้เคุรง่เคุรยี์ด

 Risorius (กล�ามเน่�อที่ำาให�ริมฝี่ปากเหยยีดตรง) ทิ์ศท์าง: เริ�มตน้ขุ้ �นจากีเนื �อเยื์�อพิงัผื่ดที์�

บัอุย์ูบ่ันตอ่มนำ�าล็าย์ Parotid กีล็า้มเนื �อจะพิาดผ่า่นแกีม้แล็ว้ิไปกีระจกุีรวิมกีบัักีล็า้มเนื �ออื�น ๆ ที์�

จดุรวิมกีล็า้มเนื �อปากี Modiolus หนา้ที์�: ดง้รมิฝีั่ปากีออกีไปดา้นขุา้ง ท์ำาใหป้ากีเหยี์ย์ดตรงแล็ะดู

กีวิา้งขุ้ �น เหมือนเมื�อเวิล็าแสดงอากีารเสีย์ดสี เหน็บัแนม

 Levator Labii Superioris Alaeque Nasi (กล�ามเน่�อยกปีกจัมูกและริมฝี่ปากบูน) 

ทิ์ศท์าง: เริ�มจากีใตร้อย์เชื�อมตอ่ขุองกีระดกูี หนา้ผ่ากีแล็ะขุากีรรไกีรบัน (fronto-maxillary suture) 

ล็ากีล็งมาตามขุอบัดา้นขุา้งขุองปีกีจมกูีเขุา้มาสูส่ว่ินกีล็างขุองรมิฝีั่ปากีบัน หนา้ที์�: ท์ ำาใหจ้มกูีบัาน

ออกี แล็ะดง้ รมิฝีั่ปากีบันขุ้ �น เชน่ กีารรอ้งไห ้หรอืแสดงคุวิามรูส้ก้ีขุย์ะแขุย์ง

 Zygomatic Minor (กล�ามเน่�อแก�ม มัดเล็ก) ทิ์ศท์าง: ย์ด้เกีาะกีบัักีระดกูีดา้นนอกีตอ่รอย์

เชื�อมตอ่ขุองกีระดกูีแกีม้กีบัักีระดกูีขุากีรรไกีรบัน (Zygomatico-maxillary suture) ไปสูร่มิฝีั่ปากีบัน

แท์รกีระหวิ่างกีล็า้มเนื �อที์�ด้งริมฝีั่ปากีบัน (levator labii superioris) แล็ะกีล็า้มเนื �อที์�ด้งมุมปากี      

(levator anguli oris) หนา้ที์�: ดง้รมิฝีั่ปากีใหเ้ปิดขุ้ �นจนเหน็ฟัิน เมื�อท์ำางานรว่ิมกีนักีบัักีล็า้มเนื �อขุองรมิ

ฝีั่ปากีบัน จะท์ำาใหร้มิฝีั่ปากีมว้ินขุ้ �น เชน่ ในกีารยิ์ �ม เย์าะเย์ย้์ ไมเ่ชื�อใจ ดถูกูี

 Zygomatic Major (กล�ามเน่�อแก�ม มัดใหญ่) ทิ์ศท์าง: ขุนานกีบัักีล็า้มเนื �อแกีม้ มดัเล็ก็ี 

แตอ่อกีมาท์างดา้นนอกีขุองใบัหนา้มากีกีวิา่ เริ�มเกีาะจากีกีระดกูีที์�อย์ูร่ะหวิา่ง รอย์เชื�อมตอ่ขุองกีระดกูี

แกีม้กีบัักีระดกูีขุมบัั (Zygomatico-temporal suture) แล็ะรอย์เชื�อมตอ่ขุองกีระดกูีแกีม้กีบัักีระดกูี 

     กีารจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประตมิากีรรม
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ขุากีรรไกีรบัน (Zygomatico-maxillary suture) แล็ว้ิเขุา้ไปเกีาะกีบััจดุที์�กีล็า้มเนื �อปากีท์ั�งหล็าย์มา

รวิมกีนั (Modiolus) หนา้ที์�: ดง้มมุปากีบันขุ้ �นแล็ะดนัออกีดา้นหนา้ ใชใ้นกีารแสดงออกีขุองคุวิามสขุุ 

ยิ์ �ม แล็ะหวัิเราะ

 

   

ภาพที่่� 9:  ขณีะปัั�น์ข้�น์รูปัชูิ�น์กลา้มเน์่ �อใบหน์า้

ที่่�มา: ศิภุร ชููที่รงเดชู, 2562

 ไขมันใต�ผิู้วหนัง และตอ่มนำ�าลาย parotid gland เท์คุนิคุกีารขุ้ �นรูปหนา้สว่ินใหญ่จะขุา้ม

ขุั�นตอนนี�ไป แล็ว้ิเตมิผิ่วิหนงัใหส้งูเท์า่กีบัั soft tissue marker ไปเล็ย์ ผู่ว้ิิจยั์เหน็วิา่ขุั�นตอนนี� จะชว่ิย์

เสรมิคุวิามเขุา้ใจในขุบัวินกีารกีารเกิีดริ �วิรอย์บันใบัหนา้เมื�ออาย์มุากีขุ้ �นได ้ เมื�อมีไขุมนัใตช้ั�นผิ่วิหนงั

ล็ดล็ง คุวิามเตง่ตง้ขุองผิ่วิก็ีล็ดล็ง แล็ะรอย์ย์น่มากีขุ้ �น สว่ินบัรเิวิณหนา้ห ู ก็ีเตมิสว่ินขุองตอ่มนำ�าล็าย์ 

Parotid หุม้สว่ินขุองดา้นหล็งัขุากีรรไกีรล็า่งดว้ิย์

 หุ�มผิู้วหนัง ขุั�นตอนนี�เป็นกีารใส่ผิ่วิหนังคุล็ุมส่วินต่าง ๆ ท์ั�งหมดจนสูงเท์่า soft tissue 

marker ที์�ท์ ำาไวิ ้ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีใส ่soft tissue markers เพีิย์งดา้นซา้ย์เพีิย์งดา้นเดีย์วิเพืิ�อคุวิามสะดวิกี 

ไมเ่กีะกีะในกีารปั�น แล็ว้ิคุอ่ย์ท์ำาดา้นขุวิาตามใหส้มดลุ็กีนั เมื�อเตมิผิ่วิหนงัไดร้ะดบััแล็ว้ิ ก็ีดง้ soft tis-

sue markers ออกี ท์ำาผิ่วิหนงัใหก้ีล็มกีล็ืนกีนั แล็ะคุล็มุสว่ินกีะโหล็กีที์�เหล็ือ ในกีรณีที์�ไมช่ ำานาญอาจ

คุา้ง soft tissue markers ไวิเ้พืิ�อไมใ่หคุ้วิามหนาเนื �อเยื์�อคุล็าดเคุล็ื�อน

 

ภาพที่่� 10:  การกำาหน์ดตำาแหน์ง่ไขมนั์ใตผ้วิิหน์งั ตอ่มน์ำ�าลาย และหุม้ชูั�น์ผวิิหน์งั

ที่่�มา: ศิภุร ชููที่รงเดชู, 2563

 ห ู เป็นสว่ินที์�ไมส่ามารถบัอกีถง้ขุนาดแล็ะรูปรา่งไดจ้ากีกีะโหล็กี เพิราะหมีูโคุรงสรา้งเป็น 

กีระดกูีออ่นแล็ะสญูสล็าย์ไปหมด สิ�งเดีย์วิที์�มีหล็กัีฐานยื์นย์นัท์างวิิท์ย์ศาสตร ์คืุอ ตำาแหนง่ขุองรูหจูรงิ
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ที์�เป็นกีระดกูีออ่นแล็ะเนื �อเยื์�อออ่นจะอย์ูห่ล็งัตอ่รูหดูา้นนอกีบันกีะโหล็กี (Romanes 1986, อา้งอิง 

Hayes, 2017) ผู่ว้ิิจยั์ไดใ้ชว้ิิธีกีารท์ำาหตูามแบับั Gay Malin (The science and art of the facial re-

construction process, nysmusseum) คืุอ เล็ือกีใชห้ตูามขุนาดที์�เหมาะสมที์�ไดท้์ ำาไวิก่้ีอนแล็ว้ิมา

ตดิ โดย์ย์ด้ตำาแหนง่รูหบูันกีะโหล็กีเป็นหล็กัี กีารใสห่ไูมมี่ผ่ล็ตอ่ใบัหนา้มากีนกัี เพีิย์งแตท่์ ำาใหด้ไูม่

แปล็กีที์�ไมมี่หเูท์า่นั�น เมื�อเที์ย์บักีบััภาพิถ่าย์รงัสีจากี CT scanning ใบัหดูา้นบันจะอย์ูร่ะดบััคุิ �วิ รูหู

ดา้นนอกีจะอย์ูร่ะดบััเดีย์วิกีบััรูหขูุองกีะโหล็กี แล็ะใบัหดูา้นล็า่งจะอย์ูร่ะดบััฐานจมกูี

 ที่ำารอยย่นบูนผิู้วหนังใบูหน�า 

 เมื�อเตมิผิ่วิหนงัคุรบัถว้ินท์ั�งใบัหนา้แล็ว้ิ จากีนั�นตกีแตง่รอ่งรอย์เหี�ย์วิย์น่ เพืิ�อใหส้อดคุล็อ้ง

กีบััขุอ้สนันิษฐานวิา่ บัคุุคุล็นี�เป็นเพิศชาย์ อาย์ ุ45-50 ปีขุ้ �นไป แล็ะรว่ิมกีบััคุวิามคุดิเหน็วิา่คุวิามเป็น

อย์ู ่สภาพิภมิูประเท์ศ ภมิูอากีาศ เมื�อ 9,720± 50 ปีมาแล็ว้ิ นั�น อาจจะท์ำาใหส้ภาพิรา่งกีาย์ ผิ่วิหนงั 

ใบัหนา้ มีล็กัีษณะเที์ย์บัเท์า่คุนอาย์ ุ 60 ปี จง้นำาขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิมาเป็นเกีณฑิ ์ ในกีารปั�นตกีแตง่รอ่ง

รอย์ เหี�ย์วิย์น่ แล็ะล็กัีษณะคุวิามหย์าบักีรา้นขุองผิ่วิหนงับันใบัหนา้ โดย์อาศยั์ภาพิถ่าย์บัคุุคุล็เพิศ

ชาย์อาย์ ุ60-65 ปี เป็นตน้แบับัในกีารปั�น ดว้ิย์กีารสงัเกีตรูปใบัหนา้แล็ะตำาแหนง่ที์�มกัีจะเกิีดรอ่งรอย์

เหี�ย์วิย์น่ เชน่ เสน้รอย์หย์กัีบันหนา้ผ่ากี หนงัเปล็ือกีตาบัน หนงัเปล็ือกีตาล็า่ง ผิ่วิหนงับัรเิวิณแกีม้มมุ

ปากี เป็นตน้ ท์ั�งนี �เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามสมบัรูณข์ุองชิ �นงานจง้มีคุวิามจำาเป็นตอ้งเพิิ�มเตมิ เสรมิแตง่ ดว้ิย์

ท์กัีษะชำานาญกีารแล็ะประสบักีารณข์ุองประตมิากีรเองดว้ิย์

 ขั�นตอนการที่ำาสีผู้ิวใบูหน�า

 สผิี่วิถกูีกีำาหนดขุ้ �นโดย์ใชขุ้อ้มลู็กีารสนันิฐานถง้วิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ู ่รวิมท์ั�งสภาพิสิ�งแวิดล็อ้ม 

ภมิูประเท์ศ ภมิูอากีาศ เมื�อ 9,720 ± 50 ปีมาแล็ว้ิ รว่ิมกีบัักีารคุาดคุะเนดา้นวิฒันธรรม แล็ะ

พิฒันากีารดา้นตา่ง ๆ ซ้�งมีคุวิามเป็นไปไดว้ิา่มนษุย์น์า่จะมีสีผิ่วิคุอ่นขุา้งคุล็ำ�าหรอืผิ่วิดำาแดง 

 ขั�นตอนการปั�นหนวด เครา และผู้ม เพิ�มเตมิ

 ขุั�นตอนกีารท์ำาผ่ม คุิ �วิ แล็ะหนวิดเคุรา มีคุวิามจำาเป็นตอ้งท์ำาเป็นขุั�นตอนสดุท์า้ย์ เนื�องจากี

ตอ้งกีารเห็นถ้งคุวิามแตกีต่างระหวิ่างใบัหนา้เกีล็ี �ย์ง ๆ กีบััใบัหนา้ที์�มีผ่ม คุิ �วิ แล็ะหนวิดเคุรา ดว้ิย์

เหตผุ่ล็ดงักีล็า่วินี � จง้เป็นกีารปั�นตกีแตง่เพิิ�มเตมิในภาย์หล็งั โดย์กีารใชขุ้อ้มลู็สนันิษฐานเกีี�ย์วิกีบััวิิถี

ชีวิิตคุวิามเป็นอย์ูขุ่องมนษุย์เ์มื�อ 9,720± 50 ปีมาแล็ว้ิ จง้ท์ำาใหไ้ดขุ้อ้สรุปวิา่ มนษุย์เ์พิศชาย์นี�คุวิรจะ

มีท์รงผ่ม หนวิดเคุรารุงรงั พิอสมคุวิร แตจ่ะไมม่ากีเหมือนกีบััชาวิตะวินัตกี เมื�อหาขุอ้สรุปไดแ้ล็ว้ินั�น 

จง้เริ�มกีารปั�นตกีแตง่ดว้ิย์วิสัดอีุพิอ็กีซี (Epoxy) ส ำาหรบัังานประตมิากีรรมโดย์เฉพิาะ 

    

 

     กีารจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประตมิากีรรม



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564
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ภาพที่่� 11:  การสรา้งร่องรอยยบั ยน่์ บน์พ่ �น์ผวิิหน์งั เคำลอ่บสใ่บหน์า้ และเพิ�มผม หน์วิด เคำรา

ที่่�มา: ปัน์ดัดา แซ่ี่ปััง, 2563

 วิตัถปุระสงคุข์ุองกีารสรา้งรูปจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณย์คุุก่ีอนประวิตัิศาสตร ์ (เอเชีย์

ตะวินัออกีเฉีย์งใต)้ นี � มิใชเ่ป็นกีารสรา้งรูปเหมือนบัคุุคุล็หรอืคุน้หาคุวิามถกูีตอ้งขุองใบัหนา้ที์�ระบัตุวัิ

บัคุุคุล็แตอ่ย์า่งใด เป็นเพีิย์งขุั�นตอนกีารปฏิบัตังิานเพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามสมบัรูณต์ามแผ่นกีารดำาเนินงาน

ที์�ไดก้ี ำาหนดไวิเ้ท์า่นั�น ซ้�งตามท์ศันสว่ินตวัิขุองผู่เ้ขีุย์น (ประตมิากีร) มีคุวิามคุดิเหน็สอดคุล็อ้งกีบัันกัี

วิิชากีาร แล็ะผู่เ้ชี�ย์วิชาญ วิา่เป็นเรื�องที์�ย์ากีล็ำาบัากี แล็ะมีคุวิามซบััซอ้นมากีที์�จะหาเอาคุวิามถกูีตอ้ง

ขุองรูปใบัหนา้มนษุย์ที์์�มีอาย์ยุ์อ้นกีล็บััไปเมื�อ 9,720 ± 50 ปีมาแล็ว้ิ ดงันั�น กีารสรา้งรูปจำาล็องใบัหนา้

มนษุย์โ์บัราณคุรั�งนี �จง้มุง่เนน้ที์�ล็ ำาดบััขุั�นตอนขุองกีารปฏิบัตังิานเป็นสำาคุญั ซ้�งจะนำาไปสูก่ีารบันัท์ก้ี

ขุอ้มลู็ตา่ง ๆ ตั�งแตเ่ริ�มตน้จนถง้ขุั�นตอนสดุท์า้ย์ แล็ะจดัระเบีัย์บัขุอ้มลู็ขุั�นตอนเหล็า่นี � เพืิ�อนำามาจดัท์ำา

เอกีสาร คุูมื่อกีารปั�นขุ้ �นรูปหนา้สำาหรบัันกัีโบัราณคุดี ซ้�งจะเป็นประโย์ชนต์อ่วิงกีารโบัราณคุดี มนษุย์

วิิท์ย์ากีาย์ภาพิแล็ะศาสตรด์า้นอื�น ๆ ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งตอ่ไป

 จากีกีารปฏิบัตังิานอย์า่งตอ่เนื�องซ้�งพิบัปัญหา อปุสรรคุบัา้งจากีคุวิามไมแ่นช่ดัขุองขุอ้มลู็ 

กีล็า่วิคืุอ กีารคุาดคุะเนคุวิามเหมาะสม ปรมิาตร ขุนาด สดัสว่ิน ขุองรูปใบัหนา้รวิมท์ั�งอวิยั์วิะตา่ง ๆ 

เชน่ ตา ห ูจมกูี ปากี อีกีท์ั�งคุวิามตื �น ล็ก้ี หนา บัาง ขุองชั�นกีล็า้มเนื �อ ชั�นไขุมนั แล็ะชั�นผิ่วิหนงัซ้�งตอ้ง

กีะเกีณฑิใ์หแ้นช่ดัวิา่เหมาะสมมากีที์�สดุก่ีอนล็งมือปั�นขุ้ �นรูป จง้นำาไปสูก่ีารคุน้หาขุอ้มลู็ ระดมคุวิามรู ้

จากีนกัีวิิชากีารผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นตา่ง ๆ มารว่ิมบัรูณากีาร แกีไ้ขุปัญหา ไขุขุอ้สงสยั์  ตา่ง ๆ เพืิ�อใหเ้กิีด

คุวิามเขุา้ใจที์�ชดัเจนยิ์�งขุ้ �น ซ้�งจะท์ำาใหง้า่ย์ตอ่กีารปั�นขุ้ �นรูปสว่ินราย์ล็ะเอีย์ดตา่ง ๆ บันใบัหนา้มากีขุ้ �น 

ถง้แมว้ิา่ขุอ้มลู็ที์�ไดผ้่า่นกีารสรุปคุวิามแล็ว้ินั�น อาจจะไมใ่ชขุ่อ้มลู็ที์�ถกูีตอ้งที์�สดุก็ีตาม แตเ่ป็นกีระบัวิน

กีารแกีปั้ญหาอย์า่งเป็นระบับัระเบีัย์บัแล็ะถกูีตอ้งตามสมมตฐิาน ซ้�งสามารถนำามาอธิบัาย์อา้งอิงใน

กีารปฏิบัตังิานไดอ้ย์า่งคุรบัถว้ิน

สรุปผู้ลการปฏิบิูตังิาน
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 เมื�อเสรจ็สิ �นกีารปฏิบัตังิานสรา้งรูปจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณแล็ะไดผ้่า่นกีารพิิจารณาจากี       

ผู่เ้ชี�ย์วิชาญแล็ว้ินั�นตา่งแสดงคุวิามคุิดเหน็ที์�สอดคุล็อ้งกีนั กีล็า่วิคืุอ รูปใบัหนา้ที์�ย์งัไมไ่ดเ้พิิ�มเตมิ ผ่ม 

หนวิด เคุราเมื�อสงัเกีตรูปเคุา้โคุรงใบัหนา้ อวิยั์วิะ ตา ห ูจมกูี ปากี รวิมท์ั�งรอย์ย์บััย์น่ แล็ะสีผิ่วินั�นมี

แนวิโนม้แล็ะคุวิามเป็นไปไดส้งูที์�มนษุย์โ์บัราณจะมีรูปใบัหนา้ตามชิ �นงานที์�ปรากีฎ์ แตเ่มื�อนำารูปใบัหนา้

เดมินี �ใสผ่่ม หนวิด เคุรา เพิิ�มเตมิ ปรากีฏวิา่ใบัหนา้มีรูปล็กัีษณ ์ที์�แตกีตา่งออกีไป กีล็า่วิคืุอ รูปใบัหนา้

มีคุวิามคุล็า้ย์คุล็ง้กีบััชาวิตะวินัตกีมากีกีวิา่ชาวิเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใต ้ แตท่์ั�งนี �มีคุวิามจำาเป็นที์�จะ

ตอ้งเพิิ�มเตมิ ผ่ม หนวิดเคุรา เนื�องจากีไดต้ั�งสมมตฐิานไวิเ้บืั �องตน้ วิา่มนษุย์เ์พิศชาย์ที์�มีอาย์ยุ์อ้นกีล็บัั

ไปเมื�อ 9,720 ± 50  ปีมาแล็ว้ิ ประกีอบักีบััวิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ู ่ สภาพิอากีาศ สิ�งแวิดล็อ้ม รวิมท์ั�ง

พิฒันากีารตา่ง ๆ ท์ำาใหส้ภาพิรา่งกีาย์มี ผิ่วิคุล็ำ�าหรอืผิ่วิสองสี ผ่มย์าวิ หนวิดเคุรารุงรงั ซ้�งผู่เ้ขีุย์นใน

ฐานะประตมิากีรมีคุวิามคุดิเหน็ประกีารหน้�งวิา่ ที์�รูปใบัหนา้มีคุวิามคุล็า้ย์คุล็ง้กีบััชาวิตะวินัตกีอาจ

เป็นผ่ล็มาจากีวิสัดทีุ์�ใชใ้นกีารปั�นขุ้ �นรูปผ่ม แล็ะหนวิดเคุรา คืุอ อิพ๊ิอคุซี� (EPOXY) ส ำาหรบัังาน

ประตมิากีรรม ซ้�งเป็นวิสัดทีุ์�ใหคุ้วิามท์บ้ัตนัมากีเกิีนไป จง้ท์ำาใหล้็กัีษณะขุองผ่ม หนวิดเคุรา หนาแนน่

จนปิดบังัรูปใบัหนา้เดมิจนเกืีอบัหมด แล็ะโดย์ปกีตแิล็ว้ิ คุนเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใตไ้มน่า่จะมีผ่ม 

หนวิดเคุรา หนาแนน่มากีนกัี จง้ไดเ้สนอใหน้ำารูปใบัหนา้เดมินี � เพิิ�มเตมิผ่ม หนวิด เคุรา โดย์ใชเ้สน้ผ่ม 

แล็ะ เสน้หนวิดเที์ย์ม ที์�มีคุวิามคุล็า้ย์กีบััขุองจรงิ ซ้�งจะชว่ิย์ใหเ้คุา้โคุรงรูปใบัหนา้เดมิย์งัคุงสมบัรูณอ์ย์ู ่

จะเป็นแนวิท์างหน้�งที์�ชว่ิย์แกีปั้ญหาไดต้อ่ไปในอนาคุต แตท่์ั�งนี �ไดส้ิ �นสดุกีระบัวินกีารขุองกีารปฏิบัตัิ

งานตามระย์ะเวิล็าแล็ะแผ่นกีารดำาเนินงานที์�กีำาหนดไวิแ้ล็ว้ิ ซ้�งคุณะผู่เ้ชี�ย์วิชาญที์�รว่ิมโคุรงกีารได้

พิิจารณาล็งคุวิามเหน็วิา่โดย์ภาพิรวิมขุองกีารปฏิบัตังิานในท์กุีขุั�นตอนเป็นที์�นา่พิอใจอย์า่งยิ์�ง

 ผู่เ้ขีุย์นในฐานะประตมิากีรที์�รบััผิ่ดชอบักีารปั�นรูปจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณ มีคุวิามภาคุ

ภมิูใจในประสบักีารณค์ุรั�งนี �เป็นอย์่างยิ์�งที์�ไดใ้ชคุ้วิามรู ้ คุวิามสามารถท์างศิล็ปะรว่ิมกีบัังานดา้น

โบัราณคุดี มานษุย์วิิท์ย์ากีาย์ภาพิ ฯล็ฯ ซ้�งปรากีฏใหเ้ห็นเป็นประจกัีษ์ชดัแล็ว้ิวิ่างานดา้นศิล็ปะ

สามารถนำามาปรบััใช ้เพืิ�อใหเ้กิีดประโย์ชนต์อ่งานศาสตรด์า้นอื�น ๆ  ในสงัคุมได ้แล็ะย์งัเป็นองคุค์ุวิาม

รูท้์างวิิชากีารนำาไปพิฒันาตอ่ย์อดสูก่ีารเรยี์นกีารสอนในสถาบันัศก้ีษาไดอี้กีท์างหน้�งดว้ิย์

     กีารจำาล็องใบัหนา้มนษุย์โ์บัราณดว้ิย์วิิธีกีารท์างประตมิากีรรม
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ความเรียบูงา่ยในวถิีชีีวติผู่้านเที่คนิคภาพพมิพโ์มะคุลิโตะ

รัตตพิร ลี�พานุวงศิ ์1

The simplicity of life through Mokulito printing techniques

บูที่คัดย่อ

 กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะภาพิพิิมพิเ์รื�อง คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิ์

โมะคุลุ็โิตะมีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อ 1) ศก้ีษา แล็ะเก็ีบัขุอ้มลู็กีระบัวินกีารภาพิพิิมพิเ์ท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ 2) 

เพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปะภาพิพิิมพิร์ว่ิมสมยั์แนวิคิุดเรื�องคุวิามเรีย์บัง่าย์ในวิิถีชีวิิตเท์คุนิคุโมะคุลุ็ิ

โตะ ใหเ้กิีดกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานภาพิพิิมพิใ์หมี้คุวิามหล็ากีหล็าย์ท์างดา้นเท์คุนิคุแล็ะเป็นแนวิท์าง

สำาหรบััผู่ส้นใจเท์คุนิคุภาพิพิิมพิมี์ท์างเล็ือกีมากีขุ้ �น  ในกีารศ้กีษาวิิจัย์คุรั�งนี �ไดร้บััมุมมองแนวิคุิด 

แนวิท์างจากีศลิ็ปินกีบัักีระบัวินกีารศก้ีษาท์างเอกีสารรวิมถง้ท์ฤษฎี์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง แล็ะกีารอธิบัาย์คุวิาม

เป็นมาขุองเท์คุนิคุแล็ะกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุง์าน ผู่วิ้ิจัย์ตอ้งกีารที์�จะถ่าย์ท์อดเรื�องราวิวิิถีชีวิิต 

สภาพิคุวิามเป็นอย์ู ่ กีารท์ำามาหากิีนขุองผู่คุ้นที์�ไดพ้ิบัเหน็ในชีวิิตประจำาวินั คุวิามท์รงจำาที์�ไดคุุ้น้เคุย์

แล็ะไดพ้ิบัเหน็เป็นประจำา ไมว่ิา่จะเป็นแผ่น่ดินไท์ย์หรอืแผ่น่ดนิจีนที์�ผู่ว้ิิจยั์ใชชี้วิิตมาตล็อด 7 ปี แล็ะ

ถ่าย์ท์อดคุวิามเป็นวิิถีชีวิิตแล็ะคุวิามรูส้ก้ีที์�ไดใ้ชชี้วิิตอาศยั์อย์ูร่มิฝัั่� งแมน่ำ�ากีบััภาพิที์�เหน็จนคุุน้ตา สิ�งที์�

มองขุา้มเพิราะคุวิามเคุย์ชิน แตใ่นคุวิามเคุย์ชินนั�นก็ีมีคุวิามงามที์�แฝั่งเรน้ซอ่นอย์ู ่โดย์กีารหยิ์บัย์กีนำา

สิ�งเหล็า่นั�นมาถ่าย์ท์อด ท์ำาใหภ้าพิที์�เป็นแคุม่มุมองธรรมดาก็ีกีล็าย์เป็นมมุมองที์�พิิเศษได ้ ถง้แมใ้น

ภาพิอาจจะไม่มีสิ�งมีชีวิิต แล็ดเูสมือนวิ่าเป็นภาพินิ�ง แต่ส ำาหรบััตวัิผู่วิ้ิจยั์พิย์าย์ามจะถ่าย์ท์อดผ่่าน

งานภาพิพิิมพิใ์หเ้กิีดคุวิามรูส้ก้ีวิ่าภาพิที์�ไม่มีสิ�งชีวิิตนี � หากีเมื�อตั�งใจมองแล็ว้ิจะใหคุ้วิามรูส้ก้ีวิ่าท์กุี

อย์า่งกีำาล็งัดำาเนินชีวิิตอย์ู ่ภาพิแตล่็ะภาพิสามารถเล็า่เรื�องดว้ิย์ตวัิเอง เชน่บัางภาพิอาจใหคุ้วิามรูส้ก้ี

วิา่มีคุนกีำาล็งัพิาย์เรอื หรอืแมคุ่า้ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืกีำาล็งัสาระวินกีบัักีารล็วิกีเสน้กีบััล็กูีคุา้ที์�กี ำาล็งัหิวิโหย์ 

หรอืสำาหรบััเรอืบัางล็ำาที์�เฝั่า้รอล็กูีเรอืพิากีล็บััขุา้มไปย์งัอีกีฝั่ากีฝัั่� งหน้�ง โดย์เล็ือกีใชเ้ท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ

หรอื Woodcut on Lithograph เพิราะตอ้งกีารถ่าย์ท์อดวิิถีชีวิิตที์�พิบัเหน็เหล็า่นั�นโดย์กีำาหนดแสงเงา

แล็ะบัรรย์ากีาศที์�คุล็า้ย์กีบััคุวิามเป็นจรงิใหม้ากีที์�สดุแล็ะสาเหตอีุกีประกีารที์�เล็ือกีใชเ้ท์คุนิคุนี� เพิราะ

วิ่าพืิ �นที์�แล็ะวิสัดไุม่เอื �ออำานวิย์ใหก้ีบััเท์คุนิคุอื�น ๆ เช่น  อปุกีรณแ์ล็ะวิสัดบุัางอย์่างหาซื �อย์ากี กีาร

ขุนสง่ล็ำาบัากี ผู่ว้ิิจยั์จง้เล็ือกีที์�จะใชเ้ท์คุนิคุแล็ะวิสัดใุหเ้หมาะสมกีบััพืิ �นที์�อาศยั์ โดย์กีระบัวินกีารโมะคุุ

ล็โิตะ นั�นมีกีารนำาวิสัดไุมม้าใช ้ซ้�งพืิ �นผิ่วิขุองไมส้ามารถตอบัสนองในเรื�องขุองอารมณ ์คุวิามรูส้ก้ีขุอง

ภาพิไดเ้ป็นอย์า่งดี เนื�องจากีผู่ว้ิิจยั์ท์ำาเรื�องเกีี�ย์วิกีบััวิิถีชีวิิต คุวิามเป็นอย์ูโ่ดย์ใชก้ีารเขีุย์นแสงเงาจากี

ดนิสอไขุล็งบันไม ้เรื�องราวิในผ่ล็งานนั�นล็ว้ินเป็นวิิถีชีวิิตท์ั�งสิ �น เชน่ รูปเรอืที์�ท์ ำาจากีไม ้ดงันั�น วิสัดไุมที้์�

น ำามาท์ำาเป็นแมพิ่ิมพิ ์ เมื�อถกูีเขีุย์นดว้ิย์ดนิสอไขุจะสามารถสะท์อ้นเนื �อหาที์�ตอ้งกีารสื�อไดอ้ย์า่งเตม็ที์� 

คุณุล็กัีษณะพืิ�นผิ่วิไดส้รา้งคุวิามกีล็มกีล็ืน เนื�องจากีคุวิามเป็นธรรมชาติขุองผิ่วิไมไ้ดป้ระสานรูปท์รง

ที์�พืิ �นผิ่วิมีล็กัีษณะเป็นไมแ้ล็ะรูปท์รงที์�สะท์อ้นถง้ภาพิวิฒันธรรม วิิถีชีวิิต รวิมกีนัเป็นเนื �อหาเดีย์วิกีนั
1 อาจารย์,์ สาขุาวิิชากีารจดักีารศิล็ปกีรรม คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์กีรุงเท์พิธนบัรุี
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ไดอ้ย์่างกีล็มกีล็ืน ผู่วิ้ิจัย์พิบัวิ่าเท์คุนิคุนี�มีคุวิามเหมาะสมในกีารนำามาใชท้์ ำาผ่ล็งานภาพิพิิมพิ์

ผ่ล็งานสรา้งสรรคุ ์ แล็ะย์งัไดแ้สดงใหเ้หน็ถง้คุวิามสำาเรจ็ขุองกีระบัวินกีารภาพิพิิมพิเ์ท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ 

สามารถนำามาประย์ุกีตเ์ป็นเท์คุนิคุท์างเล็ือกีใหก้ีับัศิล็ปินหรือบัุคุคุล็ที์�รกัีในศิล็ปะภาพิพิิมพิแ์ต่มี

พืิ �นที์�จ ำากีดัแล็ะวิสัดอุปุกีรณไ์ม่เอื �ออำานวิย์ 

คำาสำาคัญ : โมะคุลุ็โิตะ, ภาพิพิิมพิหิ์นบันแผ่น่ไม,้ เท์คุนิคุภาพิพิิมพิ,์ วิิถีชีวิิต

 The Creation of printmaking  works of art simplicity in a way of life through the 

Mokulito printmaking technique aims to 1) To study and collect information on the process 

of Mokulito technique   2)To create contemporary printmaking artworks concept of The 

simplicity of life through Mokulito printing techniques creation of printed material to be more 

technically diverse and provide more guidance for those interested in these print tech-

niques. This research was conducted from a conceptual perspective. The research also is 

focusing on explaining the history of technique and the creative process. The researcher 

wanted to convey the story of a simple life, living conditions, and the livelihoods of people 

that researcher has seen regularly in everyday life. Whether it is from Thailand or China 

where the researcher had lived for the past 7 years, and convey the way of living and the 

feeling of living on the bank of the river with familiar images. The researcher also brough 

out some simple thing that was always overlooked because of the habit but actually has a 

hidden beauty behind it by making the picture that can become a special perspective. 

Even though there is no life in the picture but it is actually the researcher intention to convey 

the feeling through the printmaking. If you pay attention to it, it gives you the feeling that 

everything is living. Each picture can tell a story by itself. For example, in some photos it 

might give the impression of someone is paddling; a boat noodle vendor is stirring and 

blanching the noodles with hungry customers; some ships are waiting for the crew to take 

them back across the coast. Using the Mokulito technique or Woodcut on Lithograph, the 

researcher intended to define the shadows and atmospheres in artworks, and tried to 

achieve the details that are most close to reality. The other reasons for choosing the Moku-

lito technique is the materials and types of equipment used in this technique are more fa-

vorable in achieving the desired outcomes. Also, the Transportation and availability of ma-

terials were difficult. Therefore, the researcher chose this technique and related materials 

Abstract
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to suit the area where the researchers have lived. The equipment and materials that are 

difficult to buy in other techniques were readily available for the artist. The Mokulito process 

is based on wood materials, where the surface of the wood can respond very well to the 

emotions of the artist. The researcher was very satisfied with the outcome because this 

technique was very successful in depicting things about the way of life in the artworks. The 

textures in the artworks create a sense of harmony because of the feeling of naturalness of 

the wooden textures reflected very well in the final prints. It coordinates to the surface with 

actual wooden textures and in a way easier to get connected to this series of “The simplic-

ity of life” is harmoniously combined with the same notion, to keep the feeling of realness, 

natural reality, and the true nature of things around. The researcher found this technique to 

be best suited for creative printmaking and the outcomes very well show the success of the 

Mokulito printing process Mokulito printmaking can be practiced as an alternative tech-

nique by artists or individuals who love the art of printmaking but do not have enough 

space and lack the availability of materials to work. 

Keywords :   Mokulito , Lithograph on wood,  Printmaking techniques, Simplicity of life

 ภาพิพิิมพิ ์ เป็นผ่ล็งานศลิ็ปะที์�ถกูีสรา้งขุ้ �นมาดว้ิย์วิิธีกีารพิิมพิ ์โดย์มีแมพิ่ิมพิต์น้แบับั กีดล็ง

บันกีระดาษหรอืสิ�งที์�มีพืิ �นผิ่วิเรยี์บัก็ีได ้สามารถสรา้งสำาเนา   ภาพิพิิมพิเ์ป็นศลิ็ปะสาขุาหน้�งท์างท์ศันศลิ็ป์ 

ล็กัีษณะเป็นงานสองมิติ เช่นเดีย์วิกีับังานจิตรกีรรม แต่แตกีต่างกีันตรงที์�ผ่ล็งานจิตรกีรรมนั�น

ถ่าย์ท์อดแนวิคุวิามคุิด อารมณค์ุวิามรูส้ก้ีล็งบันวิตัถตุา่ง ๆ ที์�ใชส้รา้งสรรคุ ์เชน่ ผ่า้ใบั หรอืไมก้ีระดาน 

แตง่านภาพิพิิมพิน์ั�น ศิล็ปินตอ้งถ่าย์ท์อดแนวิคุดิ อารมณค์ุวิามรูส้ก้ีผ่า่นสื�อ ซ้�งท์ำาหนา้ที์�เป็นแมพิ่ิมพิ ์

ไดแ้ก่ี ไม ้โล็หะ หิน หรอืกีระดาษเป็นตน้ โดย์กีระบัวินกีารในกีารสรา้งแมพิ่ิมพิมี์เท์คุนิคุแล็ะวิิธีกีารที์�

ตา่งกีนั ไดแ้ก่ี เท์คุนิคุ Etching, Drypoint, Aquatint, Mezzotint, Lithography, Monotype, Serig-

raphy, Engraving, Woodcut เป็นตน้ 

 นอกีจากีกีระบัวินกีารขุา้งตน้แล็ว้ิย์งัมีเท์คุนิคุภาพิพิิมพิใ์หม ่ ๆ เกิีดขุ้ �นมาอย์า่งหล็ากีหล็าย์ 

ซ้�งเท์คุนิคุกีระบัวินกีารที์�ผู่ว้ิิจยั์ย์กีมากีล็า่วิคืุอ เท์คุนิคุภาพิพิิมพิที์์�เรยี์กีวิา่โมะคุลุ็โิตะ หรอื Lithograph 

on wood ซ้�งเป็นเท์คุนิคุใหม ่ เป็นกีารเอาเท์คุนิคุขุองภาพิพิิมพิหิ์นแล็ะภาพิพิิมพิแ์กีะไมร้วิมเขุา้ดว้ิย์กีนั  

เป็นเท์คุนิคุจากีท์างประเท์ศญี�ปุ่ น หล็งัจากีที์�ผู่ว้ิิจยั์ไดเ้รยี์นรูก้ีบััเท์คุนิคุใหมนี่ �อย์ูพ่ิอประมานก็ีรูส้ก้ีเกิีด

คุวิามสนใจในตวัิขุองเท์คุนิคุนี� ผู่วิ้ิจยั์ไดศ้ก้ีษาหาเท์คุนิคุภาพิพิิมพิที์์�ไมใ่ชแ้ท์น่พิิมพิ ์ จง้ไดร้บััคุำาแนะนำา

จากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญ โดย์ศก้ีษาคุน้คุวิา้ขุอ้มลู็กีระบัวินกีารเท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ แล็ะท์ดล็องปฏิบัตังิานเพืิ�อ

เพิิ�มประสบักีารณที์์�เป็นแนวิท์างในกีารนำาไปสรา้งสรรคุ ์

ที่ี�มาและความสำาคัญ
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  กีารท์ำางานภาพิพิิมพิ์ในประเท์ศไท์ย์นั�นมีกีารพิัฒนาไปมากีจากีอดีตจนถ้งปัจจุบััน 

จ้งตอ้งกีารที์�จะรวิบัรวิมขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีับัเท์คุนิคุกีระบัวินกีารใหม่ ๆ เหล็่านี �ไวิ ้ เพืิ�อที์�จะรกัีษาแล็ะ

สืบัท์อดศิล็ปะภาพิพิิมพิใ์หคุ้งอย์ูส่ืบัไป อีกีท์ั�งย์งัเป็นประโย์ชนต์อ่นกัีศก้ีษาศิล็ปะแล็ะผู่ส้นใจท์ั�วิไป ผู่้

วิิจยั์หวิงัวิา่งานวิิจยั์นี �จะเป็นแรงกีระตุน้คุวิามคุดิ แล็ะเป็นแนวิท์างในกีารศก้ีษาศลิ็ปะภาพิพิิมพิต์อ่ไป

 1. เพืิ�อศก้ีษาแล็ะเก็ีบัขุอ้มลู็กีระบัวินกีารท์ำางานภาพิพิิมพิเ์ท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ

 2. เพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปะภาพิพิิมพิร์ว่ิมสมยั์ แนวิคุิดเรื�องคุวิามเรีย์บัง่าย์ในวิิถีชีวิิต

ผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ  

 3. เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารสรา้งสรรคุแ์ล็ะสรา้งท์างเล็ือกีในกีารพิฒันาเท์คุนิคุภาพิพิิมพิใ์ห้

มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ขุ้ �น

 1. รวิบัรวิมขุอ้มลู็ดา้นเอกีสาร หนังสือ ตำารา งานวิิจับั บัท์คุวิาม  ที์�เนื �อหาเกีี�ย์วิขุอ้งกีับั

แนวิคุิดวิิถีชีวิิต

 2. ขุอ้มูล็ภาคุสนาม ล็งพืิ �นที์�เก็ีบัขุอ้มลู็ภาคุสนามดว้ิย์เคุรื�องมือถ่าย์ภาพิ  เพืิ�อนำามาสรา้ง

สรรคุเ์ป็นผ่ล็งาน

 3. วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ที์�เก็ีบัรวิบัรวิมท์ั�งหมด เพืิ�อท์ำากีารสงัเคุราะหอ์อกีมาเป็นองคุค์ุวิามรูท้์าง

วิิชากีาร

 4. นำาผ่ล็สรุปจากีกีารท์ดล็องท์างเท์คุนิคุกีระบัวินกีารภาพิพิิมพิม์าพิฒันารูปแบับักีารสรา้งสรรคุ์

 1. ขุอบัเขุตขุองเนื �อหา  (Content)  เป็นกีารวิิจยั์แล็ะเก็ีบัขุอ้มลู็ในดา้นเท์คุนิคุแล็ะกีระบัวินกีาร

ขุองภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ รวิมถง้ประวิตัคิุวิามเป็นมารวิบัรวิมแล็ะวิิเคุราะหก์ีารท์ำางานแล็ะกีระบัวินกีาร

ขุองเท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ

 2.  รูปแบับั  (From)  เป็นกีารนำาเสนอผ่ล็งานภาพิพิิมพิเ์ท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ โดย์มีแสดงออกี

ในมมุมองขุองกีารบันัท์ก้ีจากีภาพิถ่าย์  ผู่ว้ิิจยั์นำาภาพิถ่าย์ที์�ไดถ่้าย์ดว้ิย์ตนเองมาตดัท์อน ปรบััเปล็ี�ย์น 

ใหไ้ดต้รงกีบััคุวิามรูส้ก้ีขุองผู่ว้ิิจยั์ที์�ตอ้งกีารแสดงออกี แล็ะตรงตามวิตัถปุระสงคุข์ุองกีารวิิจยั์

 3. เท์คุนิคุ  (Technique) ใชก้ีระบัวินกีารวิิจยั์ที์�ถ่าย์ท์อดเป็นผ่ล็งานสรา้งสรรคุเ์ท์คุนิคุภาพิพิิมพิ ์

2 มิต ิโดย์กีารใชว้ิิธีกีารวิาดเสน้ล็งบันแผ่น่ไม ้โดย์ใชเ้ท์คุนิคุภาพิพิิมพิหิ์นแล็ะภาพิพิิมพิแ์กีะไมผ้่นวิกี

เขุา้ดว้ิย์กีนั

วัตถุีประสงคข์องการศิกึษา

วธีิัการศิกึษา

ขอบูเขตการวจิัยั

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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 1. โมะคุลุ็ิโตะ (Mokulito) หรือ Lithograph on wood คืุอ เท์คุนิคุอย์า่งหน้�งขุองภาพิพิิมพิ ์

เป็นภาพิพิิมพิหิ์นบันแผ่น่ไม ้ เป็นกีารเอาเท์คุนิคุขุองภาพิพิิมพิหิ์นแล็ะภาพิพิิมพิแ์กีะไมร้วิมเขุา้ดว้ิย์

กีนั  เป็นเท์คุนิคุจากีท์างประเท์ศญี�ปุ่ น คุดิคุน้โดย์ ศาสตราจารย์ ์เซอิชิ โอซะขุ ุ(Seishi Ozaku) ศิล็ปิน

แล็ะอาจารย์ผ์ู่ส้อนหล็กัีสตูรศิล็ปะภาพิพิิมพิ ์ขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์ท์ามะ ประเท์ศญี�ปุ่ น

 2. วิิถีชีวิิต หมาย์ถ้ง กีารดำาเนินชีวิิตประจำาวินัในสภาพิแวิดล็อ้มที์�เป็นวิิถีชีวิิตแสดงถ้ง

วิฒันธรรมคุวิามเป็นอย์ูขุ่องผู่คุ้นท์ั�วิไป หรอืกีารดำาเนินกิีจกีรรมตา่ง ๆ ในชีวิิตประจำาวินั ไดแ้ก่ี กีารรด

ตน้ไม ้กีารพิาย์เรอืขุาย์ขุอง กีารเดนิไปซื �อขุอง เดก็ีกีำาล็งักีระโดดเล็น่นำ�าในคุล็อง เป็นตน้

 3. คุวิามเคุย์ชิน คืุอ คุวิามคุุน้เคุย์ หรอื Habituation กีารที์�ท์ ำาเป็นนิสยั์  ตามปกีต ิสิ�งที์�เหน็

เป็นประจำาจนคุุน้เคุย์ กีารที์�เราไมรู่ส้ก้ีแปล็กี เมื�อเหน็เหตกุีารณน์ั�นๆเป็นเรื�องที์�ปกีต ิ 

 1. งานวิิจยั์นี �เป็นกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ขุองกีระบัวินกีารท์ำางานภาพิพิิมพิเ์ท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ

 2. เป็นแนวิท์างสรา้งสรรคุง์านศิล็ปะภาพิพิิมพิร์ว่ิมสมยั์เท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ ใหมี้คุวิามหล็ากี

หล็าย์ท์างดา้นเท์คุนิคุมากีขุ้ �น แล็ะเป็นท์างเล็ือกีใหก้ีบััศิล็ปินแล็ะผู่ส้นใจในเท์คุนิคุภาพิพิิมพิ ์

 กีารวิิจยั์เรื�องกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะภาพิพิิมพิเ์รื�อง คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นมมุ

มองขุองเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ (Mokulito) ไดศ้ก้ีษาขุอ้มลู็ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน 

ดงัตอ่ไปนี� 

1. แนวความคดิและที่ฤษฎทีี่ี�เกี�ยวข�องกับูการศิกึษา

 1.1 แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััพิฤติกีรรมคุวิามเคุย์ชิน (Habitual Behavior)

 1.2 แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััวิิถีชีวิิต (Way of life)

 1.3 แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััวิิถีชีวิิตชมุชน 

 1.4 แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััสนุท์รยี์ศาสตร ์(Aesthetic)

 1.1 แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััพิฤติกีรรมคุวิามเคุย์ชิน (Habitual Behavior)

 พิฤตกิีรรมคุวิามเคุย์ชินอาจมีคุวิามสมัพินัธโ์ดย์แปรเปล็ี�ย์นพิฤตกิีรรมที์�ท์ ำาซ ำ�า ๆ ในอดีตขุณะ

ที์�อาจมีคุวิามสมัพินัธโ์ดย์แปรผ่นักีบััคุวิามตั�งใจ Hanson and Huff แนะนำาวิา่คุวิามถี�ในกีารเล็ือกี

แสดงพิฤติกีรรมซำ�า ๆ อาจจะไมส่ามารถระบัไุดว้ิา่เป็น พิฤติกีรรมคุวิามเคุย์ชิน เพิราะเหตผุ่ล็สำาหรบัั

กีารกีระท์ำา พิฤติกีรรมนั�นซำ�า ๆ อาจมาจากีคุวิามตั�งใจหรอืผ่า่นกีารคุดิ โดย์รอบัคุอบัแล็ว้ิ เชน่ กีารให้

สญัญาณล็งจอดขุองเคุรื�องบันิ คุวิามตั�งใจประกีอบัอาหาร กีารรกัีษาคุนไขุขุ้องแพิท์ย์แ์ล็ะคุวิามตั�งใจ

นิยามศัิพที่เ์ฉพาะ

ประโยชนท์ี่ี�คาดว่าจัะได�รับู
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ในกีารขุบััรถเพืิ�อไปท์ำางาน เป็นตน้ นอกีจากีนี� Veplanken and Orbell แล็ะ Verplanken แนะนำาตวัิ

ชี �วิดัคุวิามเคุย์ชิน (The Self-Report Habit Index; SRHI) อา้งอิงจากีแนวิคุดิขุองคุวิามเคุย์ชิน 

สามารถอธิบัาย์ไดโ้ดย์อาศยั์คุณุสมบัตั ิ 3 ประกีารจากีคุณุสมบัตัิท์ั�งหมดไดแ้ก่ี พิฤติกีรรมที์�ขุาดกีาร

ตระหนกัีถง้สิ�งที์�กีระท์ำา มีคุวิามย์ากีในดา้นจิตใจเกีี�ย์วิกีบัักีารคุวิบัคุมุพิฤติกีรรม แล็ะมีประสทิ์ธิผ่ล็ใน

ดา้นจิตใจ ดชันีที์�ใชป้ระกีอบัดว้ิย์  คุวิามถี�ในกีารกีระท์ำาพิฤตกิีรรม กีารกีระท์ำาโดย์อตัโนมตั ิกีารกีระท์ำา

โดย์ขุาดกีารตระหนกัีถง้สิ�งที์�กีระท์ำา รูส้ก้ีแปล็กี ๆ ถา้ไมไ่ดก้ีระท์ำา กีารกีระท์ำาโดย์ปราศจากีกีารคุดิ 

กีารกีระท์ำาบัางอย์า่งที์�ไมไ่ดอ้าศยั์คุวิามพิย์าย์าม กีารกีระท์ำาที์�ด ำาเนินกีารเป็นประจำา (วินั เดือนแล็ะ

สปัดาห)์ เริ�มตน้ท์ำาก่ีอนที์�จะตะหนกัีถง้สิ�งที์�กี ำาล็งัท์ำา กีารกีระท์ำาที์�ไมย่์ากี ไมจ่ ำาเป็นตอ้งใชคุ้วิามคุดิ

เกีี�ย์วิกีบัักีารกีระท์ำา ล็กัีษณะเป็นรูปแบับั แล็ะกีารกีระท์ำานี �เป็นเวิล็านาน ดชันีเหล็า่นี �คุวิรมีกีารตรวิจสอบั

พิิจารณาแล็ะนำาไปปรบััใชก้ีบัักีารศก้ีษาในดา้นต่าง ๆ (เสริมศกัีดิ� พิงษ์เมษา,สิท์ธา เจนศิริศกัีดิ�, 

2556, หนา้ 779-780 )

 1.2 แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััวิิถีชีวิิต (Way of life)

 พิจนานกุีรมฉบับััราชบัณัฑิิตย์สถาน พิ.ศ. 2542 (2546 : 1075) ใหคุ้วิามหมาย์ขุองวิิถีชีวิิต

วิา่ ท์างดำาเนินชีวิิต เชน่ วิิถีชีวิิตชาวิบัา้น

 งามพิิศ สตัย์ส์งวิน (2545: หนา้10) กีล็า่วิวิา่ นกัีมานษุย์วิิท์ย์าสว่ินมากีเหน็พิอ้งตอ้งกีนัวิา่ 

“วิฒันธรรม คืุอแนวิท์างหรอืวิิธีกีารในกีารแกีปั้ญหาพืิ�นฐานตา่ง ๆ ขุองสงัคุม ท์ำาใหส้มาชิกีขุองสงัคุม

มีชีวิิตอย์ู่ได”้ กีารนิย์ามวิฒันธรรมดงักีล็่าวิ จะท์ำาใหไ้ดว้ิฒันธรรมระบับัต่าง ๆ หรือไดว้ิฒันธรรมใน

คุวิามหมาย์วิิถีชีวิิตหรอืชีวิิต คุวิามเป็นอย์ูขุ่องมนษุย์ท์์กุีดา้น

 วิิถีชีวิิตในคุวิามหมาย์หน้�ง คืุอ ระบับัวิฒันธรรม ซ้�งระบับัวิฒันธรรมแตล่็ะดา้นนั�น มีหนา้ที์�

ตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารจำาเป็นขุองมนษุย์ใ์หม้นษุย์ส์ามารถดำารงชีวิิตอย์ูร่อดได ้โดย์แตล่็ะสงัคุมย์อ่มมี

แนวิท์าง หรอืวิิถีชีวิิตบัางอย์า่งที์�แตกีตา่งกีนัแล็ะอาจจะเหมือนกีนัในบัางสว่ิน (วิิท์วิสั ชา้งศร,2553 : 6)

 วิิถีชีวิิต หมาย์ถ้งแนวิท์างกีารดำาเนินชีวิิตขุองผู่คุ้นในชมุชนท์อ้งถิ�นนั�น ๆ โดย์กีารสะท์อ้น

พิฤติกีรรมตา่ง ๆ ที์�แสดงถง้ท์ศันคุติคุา่นิย์มวิฒันธรรมขุนบัธรรมเนีย์มประเพิณีศีล็ธรรมแล็ะคุณุธรรม

จนกีล็าย์เป็นแบับั แผ่นกีฎ์เกีณฑิที์์�สามารถรว่ิมกีนัปฏิบัตัอิย์า่งตอ่เนื�อง

 พิวิงเพิชร สรุตันกีวีิกีลุ็ (2544) ไดแ้สดงแนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััวิิถีชีวิิต (Way of life) ไวิว้ิา่ วิิถีชีวิิต

ขุองมนษุย์ใ์นสงัคุมถกูีกีำาหนดโดย์วิฒันธรรมขุองมนษุย์ต์ั�งแต่เกิีดจนตาย์ตั�งแต่ตื�นนอนจนเขุา้นอน

พิฤติกีรรมตา่ง ๆ ที์�มนษุย์ท์์ ำา ล็ว้ินแล็ว้ิแตเ่ป็นเรื�องขุองวิฒันธรรมท์ั�งสิ �น วิฒันธรรม จง้เป็นวิิถีชีวิิตขุอง

มนษุย์ใ์นสงัคุม

 วิิถีชีวิิตขุองคุนถกูีกีำาหนดใหแ้ตกีตา่งกีนัดว้ิย์วิฒันธรรมขุองสงัคุมนั�น ๆ เชน่ ชาวิเขุาก็ีแตกี

ตา่งจากี ชาวิเมือง คุนไท์ย์อิสล็ามก็ีแตกีตา่งจากีคุนไท์ย์พิทุ์ธ ดงันั�นวิิถีชีวิิตขุองชาวิไท์ย์หรอืตา่งชาติ

ก็ีจะมีวิิถีชีวิิตที์�เป็นล็กัีษณะขุองตนเอง จง้ไมถื่อวิา่วิฒันธรรมขุองใคุรสงูหรอืตำ�า ล็า้หล็งัป่าเถื�อนกีวิา่

อีกีวิฒันธรรมหน้�ง แล็ะวิิถีชีวิิตขุองคุนในสงัคุมนั�นย์อ่มมีกีารเปล็ี�ย์นแปล็งไปตามย์คุุสมยั์แล็ะขุ้ �นอย์ู่

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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กีบััวิฒันธรรมขุองแตล่็ะสงัคุม จำาเป็นที์�ตอ้งเรยี์นรูป้รบััตวัิใหส้อดคุล็อ้งกีบััสิ�งใหม ่ๆ เพืิ�อกีารอย์ูร่อด  

 วิิถีชีวิิตจง้เป็นกีารสรุปคุวิามคุดิแล็ะแนวิกีารปฏิบัตัตินขุองชมุชนนั�น ๆ ซ้�งโดย์ท์ั�วิไปแตล่็ะชมุชน

จะมีวิฒันธรรมขุนบัธรรมเนีย์มประเพิณีเป็นเอกีล็กัีษณข์ุองแตล่็ะชมุชนนั�น ๆ ที์�มีคุณุคุา่ เกิีดจากีกีาร

รวิบัรวิมจากีประวิตัิศาสตร ์ ใหคุ้วิามสำาคุญัแก่ีคุวิามเป็นคุนแล็ะหล็่อหล็อมกีล็มกีล็ืนกีนัในชมุชน 

ก่ีอใหเ้กิีดแรงผ่ล็กัีดนัในกีารพิฒันาชมุชนที์�ส ำาคุญั ซ้�งหากีตอ้งกีารเขุา้ใจชมุชมจะตอ้งศก้ีษาประวิตัศิาสตร์

คุวิามเป็นมาแล็ะวิิถีชีวิิตขุองชมุชนนั�น ๆ (วิรรณพิร อนนัตวิงศ,์ เก็ีตถวิา บัญุปรากีาร, ปัญญา เท์พิสงิห,์ 

2561 : 30)

 1.3 แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััวิิถีชีวิิตชมุชน

 วิิถีชีวิิตชุมชน เป็นวิิถีชีวิิตขุองมนุษย์ใ์นสงัคุม หมาย์ถ้ง วิฒันธรรมในท์างสงัคุมศาสตร์

นั�นเอง ท์ั�งนี �เพิราะวิฒันธรรมเป็นสิ�งกีำาหนด พิฤติกีรรมตั�งแตเ่กิีดจนตาย์ ตั�งแตตื่�นนอนจนเขุา้นอน 

พิฤติกีรรมตา่ง ๆ  ที์�มนษุย์ก์ีระท์ำาล็ว้ินแล็ว้ิแตเ่ป็นเรื�องขุอง วิฒันธรรมท์ั�งสิ �น  วิฒันธรรมเป็นตวัิกีำาหนด 

รูปแบับัขุองคุรอบัคุรวัิ เศรษฐกิีจ กีารปกีคุรอง กีารศก้ีษา ศาสนา เป็นตน้ วิฒันธรรมจะกีำาหนดวิา่สิ�ง

ใดดี สิ�งใดไมดี่ สิ�งใดถกูี สิ�งใดผิ่ด รวิมท์ั�งเปา้หมาย์ในชีวิิตวิา่คุวิรเป็นอย์า่งไร ฉะนั�น กิีจกีรรมท์กุีอย์า่ง

ขุองมนษุย์ไ์มว่ิา่จะเป็นกีารกิีน กีารดื�ม กีารพิดู กีารอา่น กีารเขีุย์น กีารคุดิ กีารท์ำางาน กีารเล็น่ กีาร

ตดิตอ่สมัพินัธก์ีนั ล็ว้ินแล็ว้ิแตเ่ป็นเรื�องขุองวิฒันธรรมท์ั�งสิ �น วิฒันธรรมจง้เป็นวิิถีชีวิิตขุองมนษุย์ใ์น

สงัคุม (พิวิงเพิชร สรุตันกีวีิกีลุ็, 2542 : 50-51)

 สงัคุมหน้�งหรือชมุชนหน้�ง ๆ จะตอ้งมีวิิถีชีวิิตเป็นล็กัีษณะเฉพิาะขุองสงัคุม วิิถีชีวิิตจ้งเป็น

เสมือนเอกีล็กัีษณเ์หนือตราประจำาสงัคุม ซ้�งแตกีตา่งกีนัไปท์ั�งนี �ขุ้ �นอย์ูก่ีบััเหตดุงันี � 

  1.3.1 คุวิามคุดิเหน็แล็ะกีารมองโล็กีตา่งกีนั   คุวิามคุดิเหน็แล็ะกีารมองโล็กีตา่ง

กีนัจะท์ำาใหวิ้ิถีชีวิิตแตกีตา่งกีนัไป ในเรื�องนี �จะเหน็ไดว้ิา่มนษุย์ท์์กุีแหง่ขุองโล็กีตอ้งมีระเบีัย์บักีฎ์เกีณฑิ ์

คุวิามเชื�อ ศาสนา กีารปกีคุรอง เศรษฐกิีจ กีารอบัรมเล็ี �ย์งด ูตล็อดจนคุบัเพืิ�อนเหมือน ๆ กีนั แตรู่ปแบับั

ขุองสิ�งเหล็า่นี �จะแตกีตา่งกีนัไปตามคุวิามคุดิเหน็แล็ะคุา่นิย์มขุองแตล่็ะสงัคุม (พิวิงเพิชร สรุตันกีวีิกีลุ็ 

,2542 : 53-54)

  1.3.2 สภาพิแวิดล็อ้มท์างภมิูศาสตรต์า่งกีนั  สิ�งแวิดล็อ้มที์�แตกีตา่งกีนัในแตล่็ะ

พืิ �นที์�ไมว่ิา่จะเป็นสิ�งแวิดล็อ้มท์างธรรมชาติหรอืที์�เกิีดจากีมนษุย์ส์รา้งขุ้ �น ย์อ่มมีผ่ล็ใหรู้ปแบับัวิิถีกีาร

ดำาเนินชีวิิตขุองมนุษย์แ์ตกีต่างกีันออกีไปดว้ิย์เหตุนี �แต่ล็ะสงัคุมจ้งตอ้งคุิดหาวิิธีกีารแกีปั้ญหาให้

เหมาะสมกีบััสภาพิแวิดล็อ้ม  

 1.4  แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััสนุท์รยี์ศาสตร ์

 สนุท์รยี์ศาสตรม์าจากีศพัิท์ ์สนุท์รยี์ะ + ศาสตร ์“สนุท์รยี์” แปล็วิา่ ดีงาม สนุท์รยี์ศาสตรจ์ง้มี

คุวิามหมาย์ตามรากีศพัิท์ว์ิา่ วิิชาวิา่ดว้ิย์คุวิามงาม ผู่บ้ัญัญตัิศพัิท์ต์อ้งกีารใชแ้ปล็คุำาภาษาองักีฤษวิา่ 

aesthetics มาจากีศพัิท์ภ์าษากีรกีี aistheticos ซ้�งเป็นคุณุศพัิท์ข์ุองคุำากีรยิ์า aisthanomai แปล็วิา่ 
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รูด้ว้ิย์ผ่สัสะ (to perceive) แตท่์วิา่ศพัิท์ ์aestietics ในภาษาองักีฤษกีำาหนดไวิใ้หห้มาย์ถง้วิิชาวิา่ดว้ิย์

ศิล็ปะโดย์ท์ั�วิไป (กีีรต ิบัญุเจือ,2552 : 3)

 สนุท์รยี์ศาสตร ์เป็นศาสตรที์์�พิดูถง้เรื�องขุองคุวิามงาม โดย์กีารแบัง่เรื�องที์�ส ำาคุญัเป็น 3 เรื�อง คืุอ 

 1.4.1 สุนท์รีย์ภาวิะ (Aesthetic State) ภาวิะคุวิามงาม หรอืคุวิามมีอย์ูขุ่องคุวิามงาม  

กีล็า่วิเป็น 2 ประเดน็ คืุอ 

  1.4.1.1  คุวิามงามมีอย์ูอ่ย์า่งอตัวิิสยั์ (Subjectivism)  คืุอ กีารมีอย์ูขุ่องคุวิามงาม

ขุ้ �นอย์ูก่ีบััสิ�งใดสิ�งหน้�งหรอืคุนใดคุนหน้�ง (Depens on someone) คืุอคุวิามงามขุ้ �นอย์ูก่ีบััเรา เราเป็น

ผู่บ้ัอกีวิา่สิ�งนี �งาม  คุวิามงามไมไ่ดมี้อย์ูโ่ดย์ตวัิขุองมนัเอง ซ้�งสนุท์รภีาวิะขุองศลิ็ปวิตัถขุุ้ �นอย์ูก่ีบััตวัิเรา 

ถา้ไมมี่ตวัิเรา สนุท์รยี์ภาวิะหรอืคุวิามงามก็ีไมมี่ สนุท์รยี์ภาวิะขุองศลิ็ปวิตัถหุรอืสิ�งที์�เป็นศลิ็ปะ ท์ำาให้

เกิีดคุวิามยิ์นดี (delight)หรอื คุวิามพิอใจท์างสนุท์รยี์ะ (aesthetic pleasure) แก่ีตวัิเรา คุำาวิา่ De-

light นั�น หมาย์ถง้ คุวิามพิอใจอย์า่งยิ์�ง (great pleasure) คุวิามสขุุ (happiness) สิ�งที์�น ำาคุวิามพิอใจ

มาสู ่(Satisfaction) สิ�งที์�กีล็า่วิมานี�เกิีดขุ้ �นในจิตใจขุองผู่เ้สพิงานศลิ็ปะ นั�นก็ีหมาย์คุวิามวิา่ ตอ้งมีตวัิ

คุนเป็นผู่เ้สพิงานศิล็ปะอย์ูด่ว้ิย์ คุวิามพิอใจท์างสนุท์รยี์ะจง้จะมีขุ้ �นได ้ ดงันี �เองจง้กีล็า่วิวิา่คุวิามงาม

ขุ้ �นอย์ูก่ีบััคุนใดคุนหน้�งผู่เ้สพิงานศิล็ปะหรอืกีล็า่วิวิา่คุวิามงามมีอย์ูอ่ย์า่งอตัวิิสยั์

               1.4.1.2  คุวิามงามที์�อย์ูอ่ย์า่งวิตัถวุิิสยั์ (Objectivism) คืุอแนวิคุดิที์�วิา่คุวิามงามมี

อย์ูโ่ดย์ตวัิขุองมนัเอง ไมไ่ดขุ้้ �นอย์ูก่ีบััสิ�งใดหรอืคุนใดคุนหน้�ง คืุอเหน็ตรงขุา้มกีบััแนวิคุดิแรกีที์�เหน็วิา่

คุวิามงามมีอย์ูอ่ย์า่งอตัวิิสยั์ แนวิคุดิในประเดน็หล็งันี � เหน็วิา่คุวิามงามมีอย์ูโ่ดย์ตวัิขุองมนัเอง ไมว่ิา่

ใคุรจะเหน็หรอืไมก็่ีตาม คุวิามงามก็ีย์งัคุงมีอย์ู ่ ดงันั�นคุวิามงามจง้ไมขุ่้ �นอย์ูก่ีบััสิ�งใดหรอืผู่ใ้ด มีอย์ู่

อย์า่งอิสระ (Independent) สนุท์รยี์ภาวิะในล็กัีษณะนี�เรยี์กีวิา่เป็นรูปแบับัสนุท์รยี์ะ (Aesthetic 

From) ซ้�งหมาย์คุวิามวิา่สิ�งศลิ็ปะ หรอืศิล็ปวิตัถ ุมีคุณุสมบัตัิขุองสนุท์รยี์ะอย์ูใ่นตวัิขุองมนัเอง 

 1.4.2  รูปแบับัสนุท์รยี์ะ (Aesthetic Form)  แบัง่เป็น 5 รูปแบับั คืุอ สวิย์งาม (Beauty) งาม

อย์า่งนา่ท์้�ง งามอย์า่งยิ์�ง หรอืสามารถใหคุ้วิามสขุุได ้(Sublime) โศกีเศรา้ (Tragic)  ตล็กี (Comic)

 1.4.3 ท์ฤษฎี์ขุองคุวิามงาม (Theory of Beauty)  จะอา้งอิงถง้นกัีปรชัญาที์�พิดูถง้เรื�อง 

คุวิามงามหรอืท์ฤษฎี์ขุองคุวิามงาม  ไดแ้ก่ี เพิล็โต (Plato 428-348 B.C) ตามแนวิคุดิปรชัญาขุองเพิล็โต 

ที์�วิา่มีคุวิามจรงิในเรื�องขุองคุวิามงามอย์ูใ่นโล็กีขุองรูปแบับั (World of Ideas , World of Form) แล็ะ

คุวิามคุดิเรื�องคุวิามงามก็ีเป็นสิ�งที์�มีอย์ูอ่ย์า่งอิสระ นอกีเหนือประสบักีารณ ์  เพิล็โต ใหคุ้วิามเหน็วิา่ 

คุวิามงามเป็นคุณุล็กัีษณะที์�สามารถวิิเคุราะหไ์ดว้ิา่เป็นสิ�งเชิงเดีย์วิ คุำาวิา่คุวิามงามไมส่ามารถนิย์าม

ได ้คุำาวิา่คุวิามงามเป็นสิ�งที์�คุล็า้ย์กีนัในเชิงตรรกีวิิท์ย์า กีบััคุำาที์� งา่ย์ๆ ไมซ่บััซอ้น เชน่ คุำาวิา่ แดง หรอื

สีแดง ซ้�งคุวิามหมาย์ขุองคุำานี �เรยี์นรูไ้ดจ้ากีประสบักีารณต์รง โดย์กีารไปชี �ใหด้สูีแดง แปล็วิา่เราไม่

สามารถนิย์ามไดว้ิา่สีแดงคืุออะไร ตอ้งย์กีตวัิอย์า่งขุองสิ�งที์�มีสีแดงท์ั�งสิ �น คุวิามงามขุองเพิล็โต เป็น

สิ�งที์�มีอย์ูอ่ย์า่งอิสระเหนือประสบักีารณ ์(สพุิจน ์จิตสทุ์ธิญาณ, 2556, หนา้ 171)

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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2. รูปที่รงจัากวถิีชีีวติที่ี�นำามาสร�างสรรค ์

 ในกีารสรา้งสรรคุง์านภาพิพิิมพิ ์ เรื�องคุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นมมุมองขุองเท์คุนิคุภาพิพิิมพิ์

โมะคุลุ็โิตะ ผู่ว้ิิจยั์มีคุวิามสนใจในเรื�องวิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ูขุ่องผู่คุ้นรอบั ๆ ตวัิ กีารใชชี้วิิตแบับัถ้อย์ที์

ถอ้ย์อาศยั์ คุวิามผ่กูีพินักีนัขุองผู่คุ้นรอบัขุา้งแล็ะสิ�งมีชีวิิตต่าง ๆ คุวิามเป็นธรรมชาติ จ้งปรารถนาที์�

จะถ่าย์ท์อดเรื�องราวิวิิถีชีวิิต สภาพิคุวิามเป็นอย์ู ่ กีารท์ำามาหากิีนขุองผู่คุ้นที์�ไดพ้ิบัเหน็ในชีวิิตประจำาวินั 

ไม่วิ่าจะเป็นแผ่่นดินไท์ย์ หรือแผ่่นดินจีนที์�มีประสบักีารณช์่วิงเวิล็าหน้�งในชีวิิต โดย์รวิบัรวิมขุอ้มลู็ 

ภาคุสนามดว้ิย์ภาพิถ่าย์แล็ะกีารจดบันัท์ก้ีเรื�องราวิตา่ง ๆ มาวิิเคุราะหเ์พืิ�อนำามาสรา้งสรรคุเ์ป็นผ่ล็งาน

 

ภาพที่่� 1 : ภาพขอ้มูลจัากสภาพแวิดลอ้ม วิถิชู่ว่ิติใน์เขตชูมุชูน์รมิน์ำ�าที่่�อาศิยัอยู่

ที่่�มา : รตัตพิร ล่ �พาน์วุิงศิ,์ 2556

 

ภาพที่่� 2 : ภาพขอ้มูลจัากสภาพแวิดลอ้ม วิถิชู่ว่ิติชูมุชูน์เขตปัระเที่ศิจ่ัน์

ที่่�มา : รตัตพิร ล่ �พาน์วุิงศิ,์ 2556
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3. อทิี่ธิัพลจัากผู้ลงานศิลิปกรรม

 ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปกีรรมชดุนี � ผู่ว้ิิจยั์ไดท้์ ำากีารศก้ีษาขุอ้มลู็ในภาคุเอกีสารที์�ไดร้บัั

อิท์ธิพิล็จากีเท์คุนิคุแล็ะแนวิคุดิขุองศิล็ปินแตล่็ะท์า่น นำามาศก้ีษาแล็ะวิิเคุราะห ์ แล็ะเป็นแรงบันัดาล็

ใจในกีารสรา้งสรรคุข์ุองผู่ว้ิิจยั์ 

 3.1 อิท์ธิพิล็จากีเท์คุนิคุ

 ในงานสรา้งสรรคุผ์่ล็งานขุองผู่วิ้ิจยั์ ไดร้บััอิท์ธิพิล็ท์างดา้นเท์คุนิคุแล็ะกีรรมวิิธีขุองโมะคุลุ็โิตะ 

จากีศิล็ปินชาวิญี�ปุ่ นชื�อวิ่า ศาสตราจารเ์ซอิชิ โอซะกี ุ (Seishi Ozaku) อาจารย์ผ์ู่ส้อนในหล็กัีสตูร

ศลิ็ปะภาพิพิิมพิม์หาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปะท์ามะ ประเท์ศญี�ปุ่ น ไดเ้ริ�มคุดิคุน้กีารท์ำางานเกีี�ย์วิกีบััเท์คุนิคุล็โิธกีราฟิ  

(Lithograph) หรอืภาพิพิิมพิหิ์นในรูปแบับัใหมที่์�เรยี์กีกีนัโดย์ท์ั�วิไปเป็นภาษาญี�ปุ่ นวิา่ “โมะคุลุ็โิตะ” 

แปล็ตามคุวิามหมาย์ไดว้ิา่ ล็โิธกีราฟิบันไม ้(Lithograph on wood) ดว้ิย์กีารเปล็ี�ย์นวิสัดแุมพิ่ิมพิจ์ากี

หินปนูหรอืแผ่น่อะล็มิูนั�ม มาใชแ้ผ่น่ไมอ้ดัชนิดที์�ท์ ำามาจากีเนื �อไมธ้รรมชาต ิ  ซี�งมีคุณุสมบัตัิดดูซบัันำ�า

แล็ะใชท้์ ำากีารพิิมพิไ์ดดี้เช่นเดีย์วิกีบััแม่พิิมพิหิ์น  โดย์กีารท์ำางานกีระบัวินกีารนี �สามารถกีดท์บััดว้ิย์ 

นำ�าหนกัีคุน เปรยี์บัเสมือนแท์น่พิิมพิ ์ล็งบันกีระดาษโดย์ไมต่อ้งใชแ้ท์น่พิิมพิ ์

 3.2  อิท์ธิพิล็ท์างดา้นแนวิคุวิามคุดิ

 ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปกีรรมชดุนี � ไดท้์ ำากีารศก้ีษาผ่ล็งานขุอง รองศาสตราจารย์์

ทิ์นกีร กีาษรสวุิรรณ ล็กัีษณะงานเป็นเรื�องราวิวิิถีชีวิิตส่วินตวัิในวิยั์เด็กีขุองตนเองที์�มีต่อบัา้นเกิีด  

เป็นเรื�องราวิสภาพิสงัคุมขุองตนเองในชนบัท์ ท์ั�งเรื�องราย์ล็ะเอีย์ด ส่วินประกีอบัต่าง ๆ ขุองภาพิที์�

ท์ ำาใหภ้าพิมีคุวิามนา่สนใจโดย์ใชรู้ปท์รงจากีธรรมชาต ิพิฒันาใหเ้รยี์บังา่ย์ เอามาประกีอบัขุ้ �นเป็นรูป

ท์รงแล็ะคุวิามหมาย์ใหม ่

 3.3  สรุปประเดน็กีารศก้ีษาวิิจยั์ 

  สรุปประเดน็ในกีารศก้ีษาเพืิ�อท์ำางานวิิจยั์เชิงสรา้งสรรคุเ์รื�อง คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตดว้ิย์

เท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็ิโตะ กีระบัวินกีารท์ำางานขุองภาพิพิิมพิเ์ท์คุนิคุโมะคุลุ็ิโตะ นำาเสนอแล็ะ

สรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะภาพิพิิมพิร์ว่ิมสมยั์เท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ เพืิ�อกีระตุน้ใหเ้กิีดกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน

ภาพิพิิมพิใ์หห้ล็ากีหล็าย์มากีขุ้ �น แล็ะเป็นแนวิท์างสำาหรบััผู่ส้นใจในเท์คุนิคุภาพิพิิมพิไ์ดมี้ท์างเล็ือกี

อีกีดว้ิย์ 

 ภาพพมิพโ์มะคุลิโตะ (Mokulito) คืุอกีารผ่สมผ่สานระหวิา่งสองเท์คุนิคุคืุอ เท์คุนิคุภาพิ

พิิมพิหิ์น (Lithograph) แล็ะภาพิพิิมพิแ์กีะไม ้(Wood cut) เขุา้ดว้ิย์กีนั ผู่ว้ิิจยั์จะอธิบัาย์ถง้คุวิามแตกี

ตา่งขุองท์ั�งสองเท์คุนิคุนี� ซ้�งมีคุวิามสำาคุญัตอ่กีระบัวินกีารท์ำาภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ 

 ภาพพมิพห์นิ (Lithograph) คืุอคุำาที์�ใชเ้รยี์กีภาพิพิิมพิแ์มพิ่ิมพิหิ์นปนู (Limestone) คุำาวิา่ 

Lithograph มาจากีรากีศพัิท์ภ์าษากีรกีี หมาย์ถง้ กีารเขีุย์นบันหิน (Litho คืุอ กีอ้นหิน สว่ิน Graph 

คืุอ เขีุย์น) ส ำาหรบััคุนไท์ย์เรีย์กีกีรรมวิิธีนี �วิ่า ภาพิพิิมพิหิ์น ถ้งแมว้ิ่าต่อมาไดมี้กีารนำาแผ่่นสงักีะสี 

(Zinc Plate) แล็ะแผ่น่อล็มิูนั�ม (Alminum plate) มาใชแ้ล็ว้ิ แตย่์งัใชห้ล็กัีกีระบัวินกีารสรา้งขุองแม่

พิิมพิหิ์นอย์ู ่จง้ย์งัคุงเรยี์กีภาพิพิิมพิแ์มพิ่ิมพิจ์ากีวิสัดใุหมนี่ �วิา่ Lithograph อย์ูเ่ชน่เดมิ เชน่อาจเขีุย์นวิา่ 

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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Litho from Stone หรอื Litho from Zinc Plate หรอื Litho From Aluminum Plate เพืิ�อใหท้์ราบัวิา่ใช้

แมพิ่ิมพิช์นิดใด

 Lithograph หรอืภาพิพิิมพิหิ์น จดัอย์ูใ่นประเภท์แมพิ่ิมพิห์นา้ราบั (Planograph Process) 

เพิราะล็กัีษณะขุองผิ่วิแมพิ่ิมพิ ์มีล็กัีษณะราบัเรยี์บัตา่งจากีแมพิ่ิมพิช์นิดอื�น ๆ โดย์วิิธีกีารพิิมพิน์ั�นจะ

อาศยั์กีฎ์เกีณฑิแ์ห่งคุวิามไม่เขุา้กีนัระหวิ่าง “นำ�ากีบัันำ�ามนั” ซ้�งรูปที์�เกิีดขุ้ �นจะเกิีดจากีกีารขีุดเขีุย์น 

หรอืระบัาย์ดว้ิย์ไขุ ล็งบันแมพิ่ิมพิ ์ (ซ้�งในเมืองไท์ย์นิย์มใชเ้พิล็ท์อล็มิูนั�มเป็นแมพิ่ิมพิ)์ โดย์มีกีารท์ำานำ�าหนกัี 

แบัง่เป็นคุา่นำ�าหนกัีออ่น กีล็างแล็ะเขุม้สดุ ซ้�งไดม้าจากีกีารเขีุย์นดว้ิย์ไขุสีด ำา วิสัดไุขุนั�นอาจมาในรูป

แบับัขุองดนิสอเกีรย์อง, ผ่งซีรอ๊กี (xerox powder) ,หมก้ีไขุ แล็ะนำ�าหมก้ีไขุ ซ้�งวิสัดแุตล่็ะชนิดที์�นำามา

เขีุย์นนั�นจะท์ำาใหภ้าพิมีล็กัีษณะต่างกีนั  แล็ะภาพิที์�เขีุย์นนี�จะกีล็าย์มาเป็นแม่พิิมพิที์์�สามารถพิิมพิ์

งานไดเ้ป็นจำานวินมากี แต่ตอ้งผ่่านกีรรมวิิธีขุั�นตอนกีารกีดักีรด เสีย์ก่ีอน ซ้�งเคุมีหล็กัีที์�ใชคืุ้อ กีาวิ

กีระถินหรอือารบัคิุกีมั (arabic gum) ผ่สมกีบัักีรดไนตรคิุ (nitric acid) แล็ะฟิอสฟิอรคิุ (phosphoric 

acid) ในกีารพิิมพิก่์ีอนที์�จะกีล็ิ �งหมก้ีพิิมพิจ์ะตอ้งใชน้ ำ�าหล็อ่เล็ี �ย์งผิ่วิขุองแมพิ่ิมพิใ์หชุ้ม่ชื �น  เมื�อกีล็ิ �ง

หมก้ีพิิมพิซ์้�งมีไขุเป็นสว่ินประกีอบัสำาคุญั  ไขุที์�หมก้ีพิิมพิ ์ กีบััไขุที์�อย์ูบ่ันแมพิ่ิมพิก็์ีจะจบััตวัิกีนั  สว่ิน

พืิ �นที์�ที์�ไมไ่ดมี้กีารเขีุย์นไขุ นำ�าก็ีจะเป็นตวัิกีั�นไมใ่หห้มก้ีพิิมพิไ์ปตดิในบัรเิวิณสว่ินที์�ไมต่อ้งกีาร หรอืตดิ

ในบัรเิวิณสว่ินที์�ไมไ่ดเ้ขีุย์นดว้ิย์ไขุ  โดย์เริ�มกีารพิิมพิแ์มพิ่ิมพิที์์�มีนำ�าหนกัีออ่นสดุไปนำ�าหนกัีเขุม้สดุ จน

คุรบัตามจำานวินที์�ตอ้งกีาร จง้ถือวิา่เสรจ็กีระบัวินกีาร

 ภาพพมิพแ์กะไม� (wood cut)

 ภาพิพิิมพิแ์กีะไม ้ หรอื วิูด๊คุดั (Wood cut)  จดัอย์ูใ่นกีระบัวินกีารแมพิ่ิมพิน์นู (Relief  Process) 

เป็นกีารท์ำาภาพิพิิมพิที์์�สรา้งแมพิ่ิมพิโ์ดย์กีารแกีะใหเ้ป็นรอ่งล็ก้ีเขุา้ไป แล็ะใชผิ้่วิบันขุองสว่ินนนูเป็นที์�

สรา้งใหเ้กิีดรูป ในกีารพิิมพิต์อ้งใชล้็กูีกีล็ิ �งที์�กีล็ิ �งหมก้ีล็งไปบันแมพิ่ิมพิ ์ หมก้ีพิิมพิจ์ากีล็กูีกีล็ิ �งจะตดิ

เฉพิาะผิ่วิบันขุองส่วินนนูเท์่านั�น ส่วินที์�ล็ก้ีล็งไปจะไม่ติดหม้กี แล็ว้ิใชก้ีระดาษท์าบัปิดล็งไปบันแม่

พิิมพิแ์ล็ว้ิกีดอดัดว้ิย์เคุรื�องมือ หมก้ีก็ีตดิกีระดาษเกิีดเป็นรูปขุ้ �นมา  พืิ �นผิ่วิหรอืรอ่งรอย์ที์�แกีะล็งไปบัน

ไม ้เราก็ีสามารถพิิมพิซ์ ำ�าไดห้ล็าย์คุรั�ง

 ประวัตคิวามเป็นมาของโมะคุลิโตะ (Mokulito)

 เป็นเวิล็านานกีวิ่า 30 ปีที์�ศาสตราจารย์ ์ เซอิชิ โอซะกี ุ อาจารย์ผ์ู่ส้อนกีารพิิมพิภ์าพิใน

หล็กัีสตูรศิล็ปะภาพิพิิมพิข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปะท์ามะ ประเท์ศญี�ปุ่ น ไดเ้ริ�มคุดิคุน้กีารท์ำางานเกีี�ย์วิ

กีบััเท์คุนิคุล็โิธกีราฟิหรอืภาพิพิิมพิหิ์นในรูปแบับัใหมที่์�เรยี์กีกีนัโดย์ท์ั�วิไปเป็นภาษาญี�ปุ่ นวิา่ “โมขุุล็ิโธ” 

แปล็ตามคุวิามหมาย์ไดว้ิา่ ล็โิธกีราฟิบันไม ้(Lithograph on wood) ดว้ิย์กีารเปล็ี�ย์นวิสัดแุมพิ่ิมพิจ์ากี

หินปนูหรอืแผ่น่อะล็มิูนั�ม มาใชแ้ผ่น่ไมอ้ดัชนิดที์�ท์ ำามาจากีเนื �อไมธ้รรมชาต ิ  ซี�งมีคุณุสมบัตัิดดูซบัันำ�า

แล็ะใชท้์ ำากีารพิิมพิไ์ดดี้เชน่เดีย์วิกีบััแมพิ่ิมพิหิ์น  ศาสตราจารย์ ์ เซอิชิ โอซะกี ุ  ตอ้งกีารคุดิหาวิิธีใช้

หมก้ีใหน้อ้ย์ล็งบันเพิล็ท์ Etching โดย์ใชห้ล็กัีท์างเคุมีขุองนำ�าแล็ะนำ�ามนัที์�จะไมผ่่สมเขุา้กีนัในกีารพิิมพิ์
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แบับัภาพิพิิมพิหิ์น โดย์ใชปั้จจยั์ดา้นพืิ �นผิ่วิขุองแมพิ่ิมพิเ์นื �อไมธ้รรมชาต ิที์�สรา้งคุวิามยื์ดหย์ุน่ระหวิา่ง

นำ�าแล็ะหม้กีพิิมพิไ์ดอ้ย์่างสมดลุ็ หน้�งในกีารท์ดล็องที์�เขุาท์ำาคืุอกีารพิิมพิด์ว้ิย์กีรรมวิิธีแบับัรอ่งล็ก้ี 

(Etching) บันแมพิ่ิมพิไ์มโ้ดย์ท์านำ�าย์าเคุล็ือบัเงาล็งบันแผ่น่ไมแ้ล็ว้ิจง้แกีะสล็กัีล็าย์เสน้ล็งไป ใชห้มก้ี

จีนแท์นหมก้ีพิิมพิน์ำ�ามนัท์าล็งบัรเิวิณที์�แกีะสล็กัีไวิ ้ใชแ้ผ่น่ย์างปาดหมก้ีบันผิ่วิหนา้แมพิ่ิมพิอ์อกี แล็ะ

ท์ำากีารพิิมพิด์ว้ิย์แท์น่พิิมพิหิ์น ผ่ล็ล็พัิธที์์�ไดคืุ้อภาพิพิิมพิที์์�แสดงรอ่งรอย์ตา่ง ๆ ไดอ้ย์า่งอิสระบันแมพิ่ิมพิไ์ม ้ 

 ตอ่มา เซอิชิ โอซะขุ ุ ไดพ้ิบักีบัันกัีศก้ีษาคุนหน้�งที์�กี ำาล็งัคุน้หาวิิธีกีารท์ำาภาพิพิิมพิแ์บับัเฉพิาะตวัิ 

โดย์สรา้งรอ่งรอย์พิรุนจำานวินมากีบันแผ่น่ไมด้ว้ิย์กีาวิเกีสโซ ่(Gesso) ซ้�งเป็นสีรองพืิ �นสำาหรบััเขีุย์นรูป 

ขุณะกีำาล็งัพิย์าย์ามหาวิิธีกีนัหมก้ีไมใ่หล้็งไปอดุในรอย์พิรุน เขุาคุดิวิา่กีารท์านำ�าล็งบันแมพิ่ิมพิจ์ะชว่ิย์

กีนัหมก้ีไวิ ้ แล็ะมีคุวิามเป็นไปไดที้์�จะชว่ิย์ใหเ้กิีดสมัฤท์ธิผ่ล็ โดย์กีารพิิมพิแ์บับัล็โิธกีราฟิผ่สมกีบัักีาร

พิิมพิไ์มแ้บับัญี�ปุ่ นดว้ิย์กีารใช ้“โดสะ” (กีาวิหนงัสตัวิผ์่สมสารสม้ใชท้์าเคุล็อืบัล็งบันแผ่น่ไมห้รอืกีระดาษ

ในกีารท์ำาภาพิพิิมพิไ์มแ้บับัญี�ปุ่ น)  เขุาย์งัไดน้ ำากีาวิกีระถินท์าเคุล็อืบัใหพื้ิ �นผิ่วิแมพิ่ิมพิไ์ม ้เพืิ�อเพิิ�มคุวิาม

สามารถกีกัีเก็ีบัคุวิามชื�นไดดี้ยิ์�งขุ้ �น ผ่ล็กีารท์ดล็องท์ำาใหเ้ขุาเริ�มเขุา้ใจหล็กัีพืิ �นฐานกีารผ่สมวิิธีพิิมพิ์

แบับัภาพิพิิมพิหิ์นแล็ะภาพิพิิมพิไ์มเ้ขุา้ดว้ิย์กีนั

 อปุสรรคุหน้�งในกีารท์ำาภาพิพิิมพิหิ์น คืุอ คุวิามตอ้งกีารอปุกีรณก์ีารพิิมพิข์ุนาดใหญ่ที์�มีใช้

เฉพิาะอย์ู่แต่ในหอ้งปฏิบัตัิงานภาพิพิิมพิเ์ท์่านั�น นกัีศก้ีษาศิล็ปะที์�มีผ่ล็งานดี ๆ หล็าย์คุนตอ้งหย์ดุ

กีารท์ำาภาพิพิิมพิแ์บับัล็โิธกีราฟิหล็งัจากีจบักีารศก้ีษา นั�นเป็นสิ�งที์�นา่เสีย์ดาย์มากี เซอิชิ โอซะขุ ุจง้ได้

พิย์าย์ามรณรงคุใ์หใ้ชอ้ปุกีรณก์ีารพิิมพิข์ุนาดเล็ก็ีแล็ะกีารท์ำาภาพิพิิมพิอ์ย์า่งงา่ย์ ๆ โดย์กีารนำาพืิ �นฐาน

ขุองกีารพิิมพิแ์บับัล็โิธกีราฟิมาผ่สมเขุา้กีบััวิิธีกีารท์ำาภาพิพิิมพิแ์กีะไม ้ ใชเ้ป็นเท์คุนิคุวิิธีใหมใ่หก้ีบัักีล็ุม่

ศิล็ปินที์�ไดแ้สดงออกีท์างคุวิามคุดิสรา้งสรรคุอ์ย์า่งอิสระ โดย์ใชว้ิสัดแุล็ะอปุกีรณที์์�เป็นผ่ล็ติภณัฑิพื์ิ �น

ฐานซ้�งสามารถหาไดท้์ั�วิไป กีารท์ำาภาพิพิิมพิหิ์นบันแมพิ่ิมพิไ์ม ้ “นบััเป็นกีารใชห้มก้ีนำ�ามนัพิิมพิบ์ัน

กีระดาษในวิิธีขุองชาวิตะวินัตกี ผ่สมผ่สานเขุา้กีบััวิฒันธรรมกีารใชส้ีนำ�าพิิมพิล์็งบันกีระดาษในวิิถี

ขุองญี�ปุ่ น” แมเ้คุรื�องจกัีรกีล็ขุองกีารพิิมพิส์มยั์ใหมจ่ะสามารถสรา้งผ่ล็งานใหมี้พืิ �นที์�ขุนาดใหญ่ สง่

ผ่ล็ใหก้ีระท์บัต่อกีรรมวิิธีกีารพิิมพิแ์บับัดั�งเดิมอย์่างมากี แต่วิิถีดั�งเดิมในกีระบัวินกีารท์ำางานศิล็ปะ

ภาพิพิิมพิด์ว้ิย์มือย์งัคุงอย์ู ่ แล็ะย์งัแผ่ขุ่ย์าย์กีรรมวิิธีหล็ากีหล็าย์เพืิ�อแสดงสนุท์รยี์ะเฉพิาะขุองศลิ็ปะ

ภาพิพิิมพิต์อ่ไปอย์า่งไมส่ิ �นสดุ (ถอดคุวิามแล็ะเรยี์บัเรยี์งจากีบัท์คุวิามขุองศาสตราจารย์ ์ เซอิชิ โอ

ซะกี ุ ในสจิูบัตัรนิท์รรศกีาร Lithograph on the Wood in Rome ดจูากีหนงัสือภาพิพิิมพิล์็โิธกีราฟิบัน

แมพิ่ิมพิไ์ม ้ธงชยั์ ย์คุุนัตพิรพิงษ ์: 2560 หนา้ 16)

 เท์คุนิคุภาพิพิิมพิที์์�เรยี์กีวิา่โมะคุลุ็โิตะหรอื Lithograph on Wood เป็นเท์คุนิคุใหม ่ ซ้�งย์งัไม่

เป็นที์�รูจ้กัีมากีนกัีสำาหรบััแวิดวิงศลิ็ปะในเมืองไท์ย์  เท์คุนิคุนี�เป็นเท์คุนิคุที์�นา่สนใจอย์า่งมากี เพิราะ

เป็นเท์คุนิคุที์�มีกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุไ์ม่ตอ้งอาศยั์พืิ �นที์�มากีมาย์ ไม่จ ำาเป็นตอ้งมีสตดูิโอท์ำางานก็ี

สามารถท์ำางานเท์คุนิคุนี�ได ้ แล็ะที์�ส ำาคุญัไมจ่ ำาเป็นตอ้งใชแ้ท์น่พิิมพิ ์ซี�งปัญหานี�เกิีดกีบัันกัีศก้ีษาภาพิ

พิิมพิห์ล็าย์คุน ที์�อย์ากีท์ำางานภาพิพิิมพิต์อ่ แตเ่มื�อเรยี์นจบัไปแล็ว้ิไมมี่แท์น่พิิมพิจ์ง้ไมส่ามารถท์ำางาน

ภาพิพิิมพิต์อ่ได ้ เท์คุนิคุนี�สามารถเติมเตม็ใหก้ีบััคุวิามตอ้งกีารเหล็า่นั�นได ้ กีระบัวินกีารท์ำางานขุอง

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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เท์คุนิคุนี�จะใชน้ ำ�าหนกัีคุนโดย์กีารเหยี์ย์บัดว้ิย์เท์า้ กีด อดั ใหเ้กิีดรูปภาพิ ตดิล็งบันกีระดาษ แท์นกีาร

ใชมื้อหรอืแท์น่พิิมพิ ์  กีระบัวินกีารนี �จะไดผ้่ล็ที์�มหศัจรรย์ที์์�เราไมส่ามารถคุาดเดาได ้ ในระหวิา่งกีาร

พิิมพิ ์นี�คืุอมนตเ์สนห่ที์์�แตกีตา่งจากีเท์คุนิคุอื�น ๆ ที์�เคุย์ศก้ีษามา   

4. ขั�นตอนในการดำาเนินงาน

 4.1 เก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง 

 ผู่วิ้ิจยั์มีกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็เอกีสาร หนงัสือ แล็ะผ่ล็งานภาพิพิิมพิส์รา้งสรรคุ ์สจิูบัตัรแสดง

งานที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััโมะคุลุ็โิตะ แล็ะขุอ้มลู็จากีกีารสอบัถามจากีผู่เ้คุย์ท์ดล็องเกีี�ย์วิกีบัักีระบัวินกีารภาพิ

พิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ รวิมถง้จากีบันัท์ก้ีประสบักีารณท์์ำางานสรา้งสรรคุโ์มะคุลุ็โิตะขุองผู่ว้ิิจยั์ กีระบัวินกีาร

นี �มีขุั�นตอนที์�ไมซ่บััซอ้นมากี สามารถฝ้ั่กีท์ำาเองที์�บัา้นได ้ แล็ะอปุกีรณเ์คุรื�องมือก็ีสามารถหาซื �อไดไ้ม่

ย์ากีตามรา้นขุาย์เคุรื�องเขีุย์นท์ั�วิไปหรอืรา้นคุา้ออนไล็น์

 4.2 ขุั�นตอนกีารท์ดล็อง  

  4.2.1 วิสัด ุอปุกีรณใ์นกีารท์ำาภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ

 • แผ่น่ไมอ้ดัเนื �อบีัช (Beech)หรอืไมอ้ดัย์าง

 • กีรดฟิอสฟิอรคิุ (Phosphoric acid)

 • ผ่งเคุซีน (Casein)

 • กีาวิกีระถิน (Arabic gum)

 • นำ�าย์าแอมโมเนีย์ (Ammonia solution)

 • นำ�ามนัสน (Turpentine)

 • หมก้ีพิิมพิ ์(จะเป็นหมก้ีพิิมพิข์ุอง Lithograph, Etching หรอืหมก้ีพิิมพิ ์offset)

 • วิสัดเุขีุย์นไขุบันแมพิ่ิมพิ ์เชน่ ดนิสอไขุสีด ำา (ตรามา้,ตรามิตซบูัชิิ), ท์ชู (Tusche), เกีรย์อง 

    ไขุ (Litho crayon), หมก้ีแท์ง่ไขุ (Rubbing ink), รวิมถง้วิสัดอืุ�นๆ ที์�มีสว่ินผ่สมขุองนำ�ามนั  

    เชน่ ปากีกีาล็กูีล็ื�น ปากีกีาเคุมี ดนิสอสี สีอะคุล็ลิ็กิี สีนำ�ามนั สีเที์ย์น เป็นตน้

 • ผ่งแมกีนีเซีย์มคุารบ์ัอเนต (Magnesium carbonate power) ใชห้รอืไมใ่ชก็้ีได ้เป็นตวัิ  

    ท์ำาใหส้ีไมเ่หล็วิเกิีนไป

 • ล็กูีกีล็ิ �งย์างขุนาดตา่ง ๆ ส ำาหรบััพิิมพิง์านภาพิพิิมพิ์

 • เกีรยี์ง (ส ำาหรบััผ่สมสี จะเป็นเกีรยี์งที์�ใชผ้่สมปนูหรอืที์�ใชป้าดสีในงานจิตรกีรรมก็ีได)้

 • ฟิองนำ�าเซล็ล็โูล็ส (Cellulose sponge) หรอืฟิองนำ�าที์�เอาไวิขุ้ดัหนา้ ขุดัผิ่วิ

 • แปรง พิูก่ีนักีล็มหรอืแบัน 

 • กีระดาษบัรูฟ๊ิ (Proof) หรอืกีระดาษหนงัสือพิิมพิ์

 • กีระดาษพิิมพิง์าน ชนิดเรยี์บั เชน่กีระดาษ Fabriano, BFK, แล็ะกีระดาษArches

 • แผ่น่พิล็าสติกีใส (เอาไวิใ้ชส้ ำาหรบััหมกัีกีระดาษที์�ใชพิ้ิมพิ)์

 • เคุรื�องมือแกีะไม้
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 • อา่งพิล็าสตกิี ขุนาด 8-10 นิ �วิ (ใชแ้ชฟ่ิองนำ�าขุณะพิิมพิ)์

 • สเปรย์ฉี์ดนำ�า (ใชพ้ิรมตอนเพิล็ท์ใกีล็จ้ะแหง้หรอืใชพ้ิรมเพืิ�อเพิิ�มคุวิามชื�นใหก้ีระดาษที์�นำา 

    มาพิิมพิ)์

 • ขุวิดผ่สมนำ�าย์า ขุนาด 500 ml.(ขุวิดนำ�าดื�มปกีต)ิ

5. กระบูวนการพมิพ ์

 5.1 กีารเตรยี์มแผ่น่แมพิ่ิมพิไ์ม ้

 กีารเล็ือกีใชไ้มคุ้วิรเป็นไมอ้ดัเนื �อบีัชหรอืไมอ้ดัย์าง เป็นเนื �อไมจ้รงิ แตไ่มคุ่วิรเป็นไมอ้ดัที์�ท์ ำา

จากีเศษผ่งไมห้รอืเป็นกีระดาษอดัผ่สม เพิราะวิา่ไมล้็กัีษณะนี�เมื�อโดนนำ�าจะท์ำาใหไ้มพ้ิอง พิิมพิต์อ่ไม่

ได ้แล็ะคุวิรเล็ือกีล็าย์ไมส้วิย์ ๆ มีล็าย์ไปในทิ์ศท์างเดีย์วิกีนั หากีไดไ้มที้์�พิอใจแล็ว้ิใหน้ำามาตดัตามรูป

ท์รง ตามขุนาดที์�พิอใจ จากีนั�นนำามาขุดัดว้ิย์กีระดาษท์ราย์เพืิ�อล็บัเสี �ย์นที์�อาจมากีบััไม ้ แล็ะเพืิ�อให้

เนื �อผิ่วิขุองไมเ้รยี์บังา่ย์ตอ่กีารวิาด แล็ว้ินำาผ่า้ชื �นมาเช็ดท์ำาคุวิามสะอาดแผ่น่ไมใ้หเ้กีล็ี �ย์งแล็ว้ิตั�งผ่้�งไวิ้

จนแหง้

 5.2 กีารเตรยี์มนำ�าย์าจากีผ่งเคุซีน (casein solution)

 เคุซีน เป็นขุองแข็ุงที์�มีล็กัีษณะเป็นเม็ดผ่งเล็็กี ๆ  มีสีตั�งแต่คุรีมไปจนถ้งเหล็ืองอ่อน มีกีล็ิ�น

คุล็า้ย์นม แล็ะไมล่็ะล็าย์ในนำ�าเปล็า่ สว่ินนำ�าย์าแอมโมเนีย์ มีล็กัีษณะเป็นขุองเหล็วิ ใส มีกีล็ิ�นฉนุ

เฉพิาะตวัิ ในท์างกีารแพิท์ย์น์ำามาใชส้ ำาหรบััสดูดม ชว่ิย์อากีารเป็นล็ม หนา้มืดหรอืวิิงเวีิย์นศีรษะได ้ 

 กีารใชน้ ำ�าย์าจากีผ่งเคุซีนเป็นตวัิเคุล็ือบัแผ่่นไมที้์�วิาด เริ�มจากีกีารเตรีย์มขุวิดเปล็่าขุนาด 

500 มิล็ล็ลิ็ติร แล็ะใชผ้่งเคุซีน ประมาณ 1 ชอ้นชา ใสล่็งไปในขุวิด หล็งัจากีนั�นใสน่ ำ�าย์าแอมโมเนีย์ เท์

ล็งไปจนท์ว่ิมผ่งเคุซีน (โดย์ใชแ้อมโมเนีย์ผ่สมเพิราะจะท์ำาปฏิกิีรยิ์าเคุมี ผ่งเคุซีนจะล็ะล็าย์ในแอมโมเนีย์ 

แตไ่มล่็ะล็าย์ในนำ�าเปล็า่) จากีนั�นใหเ้ขุย์า่จนผ่งเคุซีนล็ะล็าย์หมด แล็ว้ิจง้เตมินำ�าเปล็า่ล็งไปในขุวิดจน

เกืีอบัเตม็ เขุย์า่อีกีคุรั�งใหน้ ำ�าย์าท์ั�งหมดเขุา้กีนั แล็ว้ิเท์ใสใ่นภาชนะ อาจจะเป็นอา่งพิล็าสตกิีขุนาดเสน้

ผ่า่ศนูย์ก์ีล็าง 8-10 นิ �วิ แล็ะใชแ้ปรงท์าไปใหท้์ั�วิแผ่น่ไมที้์�ท์ ำากีารขุดัแล็ะเช็ดท์ำาคุวิามสะอาดจนแหง้

ดีแล็ว้ิ โดย์ท์าท์ั�งหมด 3 รอบั คืุอ รอบัแรกีท์า แล็ว้ิปล็อ่ย์ทิ์ �งใหแ้หง้ แล็ะท์ำาแบับัเดมิอีกีสองคุรั�ง ตากีทิ์ �ง

ไวิ ้ 1-2 วินั จง้นำามาเขีุย์นได ้ (นำ�าย์าที์�ท์าเหล็ือ ไมคุ่วิรเก็ีบัไวิ ้ คุวิรใชใ้หห้มดภาย์ในคุรั�งเดีย์วิ เพิราะ

คุณุภาพิจะเสื�อมแล็ะบัดูเนา่ได)้

 ขุั�นตอนนี�เป็นขุั�นตอนที์�ส ำาคุญัมากี เพิราะผ่งเคุซีน จะท์ำาหนา้ที์�เป็นตวัิเคุล็ือบัผิ่วิไม ้ ชว่ิย์

ตา้นท์านนำ�าที์�ย์อดเยี์�ย์ม แล็ะย์งัท์ำาหนา้ที์�เป็นตวัิจบััสี ท์ำาใหส้ีเกีาะตดิบันวิสัดไุดดี้ หากีขุา้มขุั�นตอนนี�

ไป งานที์�พิิมพิที์์�ออกีมาจะเป็นสีด ำาท์ั�งภาพิ โดย์ไมป่รากีฏรูป

 5.3 กีารเขีุย์นแมพิ่ิมพิ์

 คุวิรเล็ือกีใชว้ิสัดทีุ์�มีล็กัีษณะเป็นไขุมาวิาดล็งบันแผ่น่ไม ้ อาจจะเป็นดนิสอไขุสีด ำา (ตรามา้, 

ตรามิตซบูัชิิ), ท์ชู (Tusche), เกีรย์องไขุ (Litho crayon), หมก้ีแท์ง่ไขุ (Rubbing ink), รวิมถง้วิสัดอืุ�น ๆ  ที์�

มีสว่ินผ่สมขุองนำ�ามนั เชน่ ปากีกีาล็กูีล็ื�น ปากีกีาเคุมี ดนิสอสี สีอะคุรลิ็กิี สีนำ�ามนั สีเที์ย์น เป็นตน้ วิสัดุ

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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เหล็า่นี �สามารถนำามาสรา้งสรรคุล์็งบันแผ่น่ไมไ้ด ้ ในงานนี�ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีใชด้นิสอไขุสีด ำาตรามา้ 

 ขุอ้แนะนำาเวิล็าวิาดล็งบันแผ่น่ไม ้ ก่ีอนอื�นสำารวิจที์�แผ่น่ไมว้ิา่เป็นดา้นเดีย์วิกีบััที์�เราเคุล็ือบั

นำ�าย์าเคุซีนไวิห้รอืไม ่ หา้มเขีุย์นผิ่ดดา้นเดด็ขุาด ในขุณะวิาดพืิ�นที์�เป็นสีด ำา ใหล้็งสีใหด้ ำาเขุม้มากีกีวิา่

ปกีต ิ เพิราะวิา่สว่ินเนื �อไมที้์�เราไมไ่ดร้ะบัาย์ล็งไปนั�น เวิล็าพิิมพิอ์อกีมาจะเป็นสีเท์าที์�เกิีดจากีล็าย์ไม้

นั�นเอง แล็ะย์งัสามารถใชเ้คุรื�องมือแกีะไม ้ แกีะสว่ินที์�ตอ้งกีารเป็นสีขุาวิได ้ โดย์สว่ินที์�ถกูีแกีะนั�นจะ

เป็นรอ่งล็ก้ีแล็ะไมต่ดิกีบััหมก้ีพิิมพิ ์เมื�อพิิมพิอ์อกีมาก็ีจะเป็นพืิ �นที์�ขุาวิ หรอืคุา่นำ�าหนกัีสวิา่ง 

 ขุอ้คุวิรระวิงัอย์า่ล็ืมกีล็บััดา้นขุองรูปภาพิก่ีอนวิาดท์กุีคุรั�งหรอืหากีวิาดแบับัไมมี่ภาพิรา่งถา้

มีตวัิอกัีษรเป็นสว่ินประกีอบัในงาน คุวิรกีล็บััดา้นตวัิอกัีษรเสีย์ก่ีอนแล็ว้ิคุอ่ย์รา่งล็งไป เวิล็าวิาดให้

ระวิงักีารวิางมือบันแผ่น่ไม ้ เพิราะรา่งกีาย์ขุองเรามีนำ�ามนั ใหใ้ชเ้ศษกีระดาษบัรูฟ๊ิมารองมือจะดีกีวิา่ 

แล็ะไมคุ่วิรใชย้์างล็บั เพิราะในย์างล็บัก็ีมีสว่ินผ่สมขุองนำ�ามนั อาจท์ำาใหรู้ปที์�วิาดเกิีดรอย์ดา่งได ้  จง้

คุวิรวิาดอย์า่งระมดัระวิงั 

 5.4 กีารเคุลื็อบักีาวิล็งบันแผ่น่ไม้

 เมื�อวิาดเรยี์บัรอ้ย์แล็ว้ิ จะเป็นขุั�นตอนขุองกีารเคุล็อืบักีาวิกีระถิน(หรอืกีาวิอะราบัคิุ) กีาวิกีระถิน 

จะเป็นตวัิเคุล็ือบัเพิล็ท์ ท์ำาใหส้ีเกีาะพืิ �นผิ่วิ ไมห่ล็ดุงา่ย์ โดย์กีารนำากีาวิกีะถินมาล็ะล็าย์ในนำ�าอุน่ ตั�ง

ทิ์ �งไวิ ้กีาวิจะคุอ่ย์ ๆ ล็ะล็าย์กีล็าย์เป็นนำ�าใส ๆ ขุน้ ๆ เรยี์กีวิา่ กีาวิอะราบัิคุ ตอ้งนำามากีรองกีบััผ่า้ขุาวิ

บัาง เพืิ�อเอาเศษหญา้ที์�ตดิมากีบัักีาวิออกี โดย์ใชอ้ตัราสว่ิน กีาวิอะราบัิคุ 500 มิล็ล็ลิ็ติร ตอ่ กีรด

ฟิอสฟิอรคิุ 10 หย์ด ถา้กีาวิอะราบัคิุ  250 มิล็ล็ลิ็ติร ก็ีใช ้กีรดฟิอสฟิอรคิุ 5 หย์ด  หล็งัจากีนั�นใหน้ำา

แปรงมาท์างล็งบันเพิล็ท์ที์�เขีุย์นเสรจ็แล็ว้ิ ท์าทิ์ �งไวิ ้อย์า่งนอ้ย์ 2-3 ชั�วิโมงขุ้ �นไป หรอื 1-2 วินั จะดีมากี  

ก่ีอนที์�จะท์ำากีารพิิมพิ์

 5.5 กีารเตรยี์มกีระดาษสำาหรบััพิิมพิ์

 กีระดาษที์�เล็อืกีใชน้ั�นคุวิรเป็นกีระดาษพิิมพิง์านชนิดเรยี์บั เนื �อกีระดาษยื์ดขุย์าย์ไดคุ้อ่นขุา้ง 

งา่ย์ เชน่กีระดาษ Fabriano, BFK, Arches  คุวิรวิดักีระดาษมาใหใ้หญ่กีวิา่เพิล็ท์ที์�พิิมพิ ์แล็ะตอ้งเตรยี์ม 

ท์ำาชื �นกีระดาษก่ีอนท์ำากีารพิิมพิ ์  โดย์ใชก้ีาวิกีระถินบัรสิทุ์ธ(์กีาวิที์�ย์งัไมไ่ดผ้่สมกีรด) ผ่สมกีบัันำ�ามนัสน 

ในอตัราส่วิน 1 : 1 เตรีย์มอ่างพิล็าสติกีใบักีล็าง แล็ว้ิเท์ส่วินผ่สมที์�ตวิงไวิล้็งไป เติมนำ�าเปล็่าใน

อตัราสว่ิน กีาวิกีระถิน+นำ�ามนัสน 1 สว่ิน ตอ่ นำ�าสะอาด 10 สว่ิน แล็ว้ิคุนใหเ้ขุา้กีนั ก็ีจะไดน้ำ�าย์าเพืิ�อ

เตรยี์มท์ำาชื �นใหก้ีระดาษ 

 จากีนั�นนำาเอาแปรงมาจุม่นำ�าย์าที์�ผ่สมไวิ ้ท์าล็งบันกีระดาษที์�ตดัเตรยี์มสำาหรบััพิิมพิ ์โดย์ท์า

ใหท้์ั�วิที์ล็ะแผ่น่ ไมคุ่วิรท์าใหแ้ฉะเกิีนไป ท์าพิอดี ๆ  แล็ว้ิเอาไปวิางซอ้น ๆ  กีนั  นำาพิล็าสติกีแผ่น่ใหญ่มา

หอ่กีระดาษที์�ท์าไวิ ้ พิย์าย์ามหอ่อย์า่งบัรรจงที์�สดุ เพืิ�อไมใ่หก้ีระดาษงอ (หากีสามารถหาสิ�งขุองที์�มี

นำ�าหนกัี ขุนาดเท์า่กีนัหรอืใหญ่กีวิา่กีระดาษ เป็นแผ่น่เรยี์บัวิางท์บััดา้นบันกีระดาษที์�หอ่ไวิจ้ะดี แตถ่า้

หาไมไ่ดใ้หว้ิางไวิใ้นพืิ �นที์�เรยี์บั) ทิ์ �งไวิ ้ประมาน 1-2 ชั�วิโมงก่ีอนท์ำากีารพิิมพิ ์  กีระดาษที์�เราหมกัีท์ำาชื �นไวิ ้

คุวิรใชพิ้ิมพิใ์หห้มดในคุรั�งเดีย์วิ อย์า่เก็ีบัไวิน้าน เพิราะอาจเกิีดเชื �อราขุ้ �นได ้
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 5.6 กีารพิิมพิ์

 หล็งัจากีหมกัีชื �นกีระดาษคุรบัตามเวิล็าที์�กีำาหนดแล็ว้ิ ตอ่ไปคืุอขุั�นตอนกีารพิิมพิ ์ โดย์ไมใ่ช้

แท์น่พิิมพิ ์แตจ่ะใชเ้ท์า้พิิมพิ ์ก่ีอนอื�นจะตอ้งนำาสีมาตีดว้ิย์ล็กูีกีล็ิ �งก่ีอน ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีใชส้ีหมก้ีพิิมพิอ์อฟิ

เซท์ (offset)  โดย์ใชอ้ตัราสว่ิน 3:1 คืุอสดี ำาออฟิเซท์ (offset)  3  สว่ิน ตอ่ สนี ำ�าเงินออฟิเซท์ (offset)   1  สว่ิน 

เหตทีุ์�เล็ือกีผ่สมสีนำ�าเงินล็งไปก็ีเพิราะวิา่ จะท์ำาใหส้ีดมีูคุวิามชุม่ชื �นมากีกีวิา่ที์�จะใชเ้พีิย์งสีด ำาอย์า่ง

เดีย์วิ  หล็งัจากีไดส้ีที์�ตีเสรจ็แล็ว้ิ นำามาท์ำากีารล็า้งเพิล็ท์ ดว้ิย์กีารเตรยี์มนำาอา่งพิล็าสตกิีใสน่ำ�าเปล็า่ 

พิรอ้มฟิองนำ�ามาตั�งไวิ ้ จากีนั�นใชฟ้ิองนำ�าที์�ชุม่ดว้ิย์นำ�าเปล็า่ มาถลู็กัีษณะวินใหท้์ั�วิเพิล็ท์เบัา ๆ ไมต่อ้ง

กีด เป็นกีารล็า้งสารขุองกีาวิที์�เคุล็ือบัเพิล็ท์ไวิอ้อกี จากีนั�นนำาล็กูีกีล็ิ �งที์�กีล็ิ �งหมก้ีไวิเ้รยี์บัรอ้ย์นำามา

กีล็ิ �งบันเพิล็ท์ที์�ถกูีเล็ี �ย์งไวิด้ว้ิย์นำ�า คุอย์เล็ี �ย์งนำ�าสล็บัักีบัักีล็ิ �งสี อย์า่ใหเ้พิล็ท์แหง้ เพิราะถา้เพิล็ท์แหง้จะ

ท์ำาใหเ้พิล็ท์ตนัได ้ ท์ำาซ ำ�าจนรูส้ก้ีวิา่สีตดิเพิล็ท์ดีแล็ว้ิ จง้นำาไปพิิมพิ ์ โดย์วิางเพิล็ท์ไวิขุ้า้งล็า่งแล็ะนำา

กีระดาษพิิมพิที์์�ท์ ำาชื �นไวิม้าวิางดา้นบัน ถา้กีระดาษไมชื่ �นจะไมส่ามารถพิิมพิไ์ด ้ เพิราะกีระดาษที์�ไม่

ชื �นจะไมซ่บััหมก้ี เป็นวิิธีเฉพิาะกีารพิิมพิแ์บับันี�เท์า่นั�น (ถา้พิิมพิก์ีบััเคุรื�องพิิมพิแ์มก้ีระดาษแหง้ก็ีย์งั

สามารถพิิมพิไ์ด)้ จากีนั�นนำากีระดาษบัรูฟ๊ิมาวิางซอ้นกีนัใหห้นาพิอประมาณ แล็ว้ิขุ้ �นไปเหยี์ย์บัดว้ิย์

ปล็าย์เท์า้ใหท้์ั�วิแผ่น่เพิล็ท์ พิย์าย์ามใหน้ำ�าหนกัีที์�กีดล็งไปนั�นเท์า่กีนัท์กุีจดุที์�ย์ ำ�าไป เมื�อท์ั�วิแล็ว้ิคุอ่ย์ ๆ 

เปิดออกี โดย์จบััที์�มมุใดมมุหน้�งขุองกีระดาษ พิย์าย์ามล็อกีอย์า่งชา้ ๆ แล็ว้ินำาไปตากีผ่้�งใหแ้หง้ จากี

นั�นใหร้บีัเอาฟิองนำ�ามาเล็ี �ย์งนำ�าบันเพิล็ท์ อย์า่ปล็อ่ย์ใหน้ำ�าบันเพิล็ท์แหง้ ท์ำาแบับันี�จนคุรบัตามจำานวิน

ที์�ตอ้งกีารพิิมพิ ์ซ้�งงานพิิมพิข์ุ้ �นอย์ูก่ีบััสภาพิอากีาศในขุณะนั�นดว้ิย์เชน่กีนั 

 กีารพิิมพิด์ว้ิย์วิิธีนี �อาจจะมีปัญหาเรื�องคุวิามไม่สมำ�าเสมอแล็ะไม่สามารถพิิมพิง์านชิ �นใหญ่

กีวิา่นี �ได ้เนื�องจากีวิิธีกีารนี �ใชก้ีารเหยี์ย์บัใหท้์ั�วิแผ่น่เพิล็ท์โดย์ใชนิ้ �วิเท์า้เป็นตวัิย์ำ�าถา้ชิ �นงานใหญ่จะยิ์�ง

พิิมพิย์์ากี งานอาจเกิีดรอย์ดา่งเนื�องจากีเหยี์ย์บัไมท่์ั�วิเพิล็ท์ ดงันั�นวิิธีในล็กัีษณะนี�จง้เหมาะกีบััภาพิ

พิิมพิที์์�มีขุนาดเล็ก็ี

 กีารวิิเคุราะหผ์่ล็งานกีารสรา้งสรรคุค์ุรั�งนี � ผู่ว้ิิจยั์แบัง่ผ่ล็งานเป็นท์ั�งหมด 3 ชดุ ไดแ้ก่ี ชดุที์� 1 

Impression in my home จำานวิน 4 ชิ �น  ชดุที์� 2 The living of life จำานวิน 10 ชิ �น แล็ะชดุที์� 3 The 

view of life  จำานวิน 11 ชิ �น  โดย์เสนอแนวิท์างกีารแสดงออกีผ่ล็งานแตล่็ะชดุที์�มีพิฒันากีารขุองกีาร

สรา้งสรรคุ ์ประกีอบัดว้ิย์ ผ่ล็งานสรา้งสรรคุข์ุองผู่ว้ิิจยั์รวิมจำานวิน 25 ผ่ล็งาน ไดแ้ก่ี 

 1) Impression in my home หมาย์เล็ขุ 1-4

 2) The living of life หมาย์เล็ขุ 1-10

 3) The view of life หมาย์เล็ขุ 1-11

 ผ่ล็งานมีกีารวิิเคุราะหร์าย์ล็ะเอีย์ดจากีประเดน็หล็กัี ดงันี �  1) แนวิคุดิขุองกีารสรา้งงาน 2) 

รูปแบับัในกีารสรา้งสรรคุ ์3) วิสัดแุล็ะเท์คุนิคุที์�นำามาใชใ้นกีารสรา้งสรรคุ ์4) สรุปผ่ล็กีารสรา้งสรรคุ ์  

การวเิคราะหผ์ู้ลงานการสร�างสรรค์

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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 1.  แนวคดิของการสร�างสรรคผ์ู้ลงาน (Concept)

 ผู่ว้ิิจยั์เตบิัโตมาในคุรอบัคุรวัิเกีษตรกีรรม  ไดร้บััรูว้ิิถีกีารท์ำาเกีษตรกีรรมที์�หล็ากีหล็าย์ อีกีท์ั�ง

ซม้ซบััวิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ู่ขุองกีารใชชี้วิิตแบับัถอ้ย์ที์ถอ้ย์อาศยั์ คุวิามผ่กูีพินักีนัขุองผู่คุ้นรอบัขุา้ง

แล็ะสิ�งมีชีวิิตตา่ง ๆ คุวิามเป็นธรรมชาต ิ ซ้�งเป็นคุวิามงามที์�ย์งัคุงอย์ูใ่นธรรมชาติ ถง้แมก้ีาล็เวิล็าจะ

เปล็ี�ย์นแปล็งไป แตส่ิ�งเหล็า่นี �จะย์งัคุงอย์ูไ่มล่็บัเล็ือนไปจากีคุวิามท์รงจำา   บัา้นขุองผู่ว้ิิจยั์เป็นบัา้นรมิ

แมน่ำ�า (ท์า่จีน) จง้มีคุวิามผ่กูีพินักีบัักีระแสนำ�า แล็ะมีกิีจกีรรมในบัา้น เชน่ ล็า้งจาน ซกัีผ่า้ รดนำ�าตน้ไม ้

ผ่ล็งานในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานภาพิพิิมพิใ์นชดุที์� 1 “Impression in my home”แล็ะชดุที์� 2 “The living 

of life” จง้มีแนวิคุดิหรอืเนื �อหาเรื�องราวิวิิถีชีวิิตแบับัไท์ย์ นำาเสนอผ่า่นภาพิขุองเรอืที์�มีหนา้ที์�แตกีตา่ง

กีนัออกีไปจากีคุวิามท์รงจำาที์�ไดคุุ้น้เคุย์แล็ะไดพ้ิบัเหน็เป็นประจำา เนื �อหาภาพิในงานนั�น ผู่ว้ิิจยั์ตั�งใจที์�

จะถ่าย์ท์อดคุวิามเป็นวิิถีชีวิิตแล็ะคุวิามรูส้ก้ีที์�ไดใ้ชชี้วิิตอาศยั์อย์ูร่มิฝัั่� งแมน่ำ�า จากีภาพิเรอืที์�เหน็จนคุุน้

ตา จนหล็าย์คุนมองวิา่มนัก็ีเป็นแคุเ่รอืธรรมดา แตใ่นคุวิามคุุน้เคุย์นั�นก็ีมีคุวิามงามที์�แฝั่งเรน้ซอ่นอย์ู ่

โดย์สามารถนำามาถ่าย์ท์อดจากีภาพิที์�เป็นแคุม่มุมองธรรมดากีล็าย์เป็นมมุมองที์�พิิเศษได ้ ถง้แมใ้น

ภาพิอาจจะไมมี่สิ�งมีชีวิิต แล็ดเูสมือนวิา่เป็นภาพินิ�ง แตส่ ำาหรบััตวัิผู่ว้ิิจยั์พิย์าย์ามจะถ่าย์ท์อดผ่า่น

งานภาพิพิิมพิใ์หเ้กิีดคุวิามรูส้ก้ีวิา่ จากีภาพิที์�ไมมี่สิ�งชีวิิตนี �  หากีเมื�อตั�งใจมองแล็ว้ิจะใหคุ้วิามรูส้ก้ีวิา่

ท์กุีอย์า่งกีำาล็งัดำาเนินชีวิิตอย์ู ่ ภาพิแตล่็ะภาพิสามารถเล็า่เรื�องดว้ิย์ตวัิเอง เชน่ ในบัางภาพิอาจให้

คุวิามรูส้ก้ีวิา่มีคุนกีำาล็งัพิาย์เรอื หรอืแมคุ่า้ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืกีำาล็งัสาระวินกีบัักีารล็วิกีเสน้กีบััล็กูีคุา้ที์�กี ำาล็งั

หิวิโหย์ หรอืสำาหรบััเรอืบัางล็ำาที์�เฝั่า้รอล็กูีเรอืพิากีล็บััขุา้มไปย์งัอีกีฝั่ากีฝัั่� งหน้�ง 

 ผู่ว้ิิจยั์ตั�งใจไมใ่หมี้สิ�งมีชีวิิตในภาพิงาน เพิราะวิา่ภาพิบัางภาพิไมต่อ้งมีสิ�งมีชีวิิตก็ีสามารถ

บัอกีเล็า่เรื�องราวิตา่ง ๆ ออกีมาไดดี้ มมุมองที์�เรามองเหน็ รบััรูแ้ล็ะรูส้ก้ีกีบััสิ�งเหล็า่นี �สามารถบัอกีได้

วิา่ “ภาพิงานท์กุีภาพิมีกีารเคุล็ื�อนไหวิในคุวิามรูส้ก้ี เสมือนราวิกีบััวิา่มีชีวิิตอย์ูใ่นนั�นจรงิ ๆ ” แล็ะเล็อืกีที์�

จะถ่าย์ท์อดมาเป็นภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็ิโตะ ประเภท์ขุาวิดำา เพิราะภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็ิโตะ สามารถ

ถ่าย์ท์อดคุวิามรูส้ก้ีคุวิามเป็นธรรมชาตไิดอ้ย์า่งไมขุ่าดตกีบักีพิรอ่ง สามารถตอบัสนองคุวิามรูส้ก้ีแล็ะ

แนวิคุดิขุองผู่วิ้ิจยั์ไดเ้ป็นอย์า่งดี  เหตผุ่ล็ขุองงานชดุนี �เล็อืกีเป็นงานประเภท์ขุาวิดำา เป็นเพิราะเรื�องราวิที์�

นำามาถ่าย์ท์อดเป็นประสบักีารณที์์�ประท์บััใจ ผ่า่นกีาล็เวิล็าแล็ะถกูีเก็ีบับันัท์ก้ีเป็นภาพิคุวิามท์รงจำา 

ซ้�งผู่วิ้ิจยั์สมัผ่สัไดว้ิ่าสิ�งที์�ผ่่านมาแล็ว้ิสามารถถกูีเก็ีบัไวิใ้นช่วิงระย์ะเวิล็าหน้�ง  ภาพิขุองสถานที์�จากี

เคุย์มีสสีนั ภาพิคุวิามท์รงจำานั�นจะถกูีแปล็ออกีมาเป็นสขีุาวิดำา อีกีท์ั�งภาพิขุาวิดำาย์งัท์ำาใหเ้กิีดอารมณ ์

คุวิามรูส้ก้ีคุดิถง้ โหย์หาวิิถีชีวิิตแบับัซื�อ ๆ ตรง ๆ เชน่เดีย์วิกีบััเรื�องราวิขุองผู่ว้ิิจยั์อีกีดว้ิย์

 2. รูปแบูบูในการสร�างสรรค ์  

 กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานภาพิพิิมพิใ์นเท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ ไดก้ีำาหนดใหเ้ป็นแบับัรูปธรรม มีกีาร

ศก้ีษารูปแบับัเหล็า่นั�นจากีประสบักีารณข์ุองผู่ว้ิิจยั์ที์�ไดพ้ิบัเหน็ รูปท์รงขุองวิิถีชีวิิตในชีวิิตประจำาวินั  

แล็ะบันัท์ก้ีขุอ้มลู็เหล็า่นั�นดว้ิย์ภาพิถ่าย์  ถ่าย์ท์อดผ่า่นกีระบัวินกีารภาพิพิิมพิ ์ ใสคุ่า่นำ�าหนกัี คุวิามรูส้ก้ี

ผ่า่นล็าย์เสน้แล็ะมมุมองขุองภาพิ เพืิ�อใหภ้าพิสมบัรูณโ์ดย์ใชห้ล็กัีองคุป์ระกีอบัศลิ็ป์ในกีารจดัภาพิ ก่ีอ

เกิีดคุวิามงาม เอกีภาพิ แล็ะเหน็ถง้แนวิคุวิามคุิดขุองผู่ว้ิิจยั์ในกีารแสดงออกี
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 3. วัสดุและเที่คนิคที่ี�นำามาใช�ในการสร�างสรรค ์   

 ผู่วิ้ิจยั์เล็ือกีใชเ้ท์คุนิคุโมะคุลุ็ิโตะ ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานท์ั�ง 3 ชดุ คืุอกีารผ่สมผ่สาน

ระหวิา่งสองเท์คุนิคุคืุอ เท์คุนิคุภาพิพิิมพิหิ์นแล็ะภาพิพิิมพิแ์กีะไมเ้ขุา้ดว้ิย์กีนั  

 ดา้นเท์คุนิคุ ผู่ว้ิิจยั์ไดคุ้น้คุวิา้ในเท์คุนิคุขุองโมะคุลุ็โิตะ ในระย์ะแรกีขุองกีารท์ดล็องพิิมพิ์

คุอ่นขุา้งมีปัญหาในเรื�องสภาพิอากีาศ เพิราะถา้อากีาศหนาวิเกิีนไปสีพิิมพิจ์ะแขุ็งตวัิเรว็ิ เมื�อกีล็ิ �งไป

บันเพิล็ท์สจีะไมคุ่อ่ย์ตดิบันเพิล็ท์ ตอ้งกีล็ิ �งมากีคุรั�งกีวิา่ปกีต ิแล็ะพิบัวิา่คุวิามคุมชดั ขุองสดี ำาขุาวิ สว่ินหน้�ง

ขุ้ �นอย์ู่กีบััแผ่่นไมที้์�เล็ือกีใชอี้กีดว้ิย์ ซ้�งท์า้ย์ที์�สดุแล็ว้ิหล็งัจากีศก้ีษาแล็ะท์ดล็องแกีปั้ญหาในกีระบัวินกีาร

ภาพิพิิมพิด์งักีล็า่วินี �เป็นระย์ะเวิล็า 3 ปี  จง้ไดผ้่ล็งานที์�สมบัรูณด์ว้ิย์คุา่นำ�าหนกัีจนเป็นที์�นา่พิอใจ

  3.1 ผ่ล็งานจากีกีารสรา้งสรรคุ์

   3.1.1 ภาพิชดุที์� 1) Impression in my home

 

ภาพที่่� 3 :  Impression in my home หมายเลข 3

ที่่�มา : รตัตพิร ล่ �พาน์วุิงศิ,์ 2556

   3.1.2 ภาพิชดุที์� 2) The living of life

 

ภาพที่่� 4 :  The living of life หมายเลข 3

ที่่�มา : รตัตพิร ล่ �พาน์วุิงศิ,์ 2556

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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   3.1.3 ภาพิชดุที์�3) The view of life

 

ภาพที่่� 5 :  The view of life หมายเลข 10

ที่่�มา : รตัตพิร ล่ �พาน์วุิงศิ,์ 2557

 จากีกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ในสว่ินตา่ง ๆ ขุองกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานภาพิพิิมพิเ์ท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ 

ไดผ้่า่นกีระบัวินกีารขุั�นตอนที์�มีกีารวิางแผ่นอย์า่งเป็นระบับั แล็ะสรา้งสรรคุผ์่ล็งานขุ้ �นมาท์ั�งหมด 3 ชดุ 

โดย์ผู่วิ้ิจยั์มุ่งหวิงัผ่ล็งานสรา้งสรรคุนี์ �เพืิ�อพิฒันาผ่ล็งานแล็ะต่อย์อดผ่ล็งานไปสูก่ีารสรา้งสรรคุใ์นรูป

แบับัเฉพิาะตนแล็ะเพืิ�อถ่าย์ท์อดวิิถีชีวิิตไท์ย์แล็ะจีนในมมุมองแล็ะคุวิามคุดิตามประสบักีารณข์ุองผู่วิ้ิจยั์  

จากีกีารสรา้งสรรคุพ์ิบัวิา่ เท์คุนิคุนี�ไมไ่ดส้อนใหเ้ราสรา้งจำานวินกีารพิิมพิ ์เหมือนอย์า่งที์�หล็าย์เท์คุนิคุ

ท์ำาไดใ้นปรมิาณมากี แมพิ่ิมพิห์น้�งแผ่น่ที์�เขีุย์นมาอาจสรา้งงานไดเ้พีิย์ง 3 - 5 Edition เท์า่นั�น แตส่ิ�งนี �

ไมไ่ดมี้ปัญหา แตก่ีล็บััท์ำาใหง้านมีคุณุคุา่มากีขุ้ �น แล็ะแตล่็ะภาพิก็ีจะไดรู้ปแบับัแล็ะพืิ�นผิ่วิที์�แตกีตา่ง

กีนัเล็ก็ีนอ้ย์ กีระบัวินกีารนี �ไดใ้หพื้ิ �นผิ่วิที์�กีระบัวินกีารอื�นท์ำาไมไ่ด ้  แล็ะขุณะที์�กีำาล็งัพิิมพิอ์ย์ูน่ั�น ก็ีจะ

พิบัวิา่พืิ �นผิ่วิล็าย์ไมบ้ันแมพิ่ิมพิค์ุอ่ย์ ๆ ชดัเจนขุ้ �น แล็ะโท์นสีก็ีจะคุอ่ย์ ๆ เปล็ี�ย์นไป จนภาพิคุอ่ย์ ๆ มืดล็ง

เรื�อย์ ๆ แมว้ิ่าแม่พิิมพิช์นิดนี �จะไม่คุ่อย์เสถีย์ร เมื�อเที์ย์บักีบัักีารพิิมพิเ์ท์คุนิคุแม่พิิมพิหิ์นแบับัดั�งเดิม 

แล็ะแมพิ่ิมพิที์์�พิิมพิแ์ล็ว้ิจะไมส่ามารถล็า้งนำากีล็บััมาพิิมพิซ์ ำ�าใหมไ่ดอี้กี ซ้�งเป็นขุอ้เสีย์ขุองกีระบัวินกีารนี� 

อย์่างไรก็ีตาม กีารไดท้์ ำางานสรา้งสรรคุอ์ย์่างอิสระบัางที์ก็ีช่วิย์ล็บัขุอ้เสีย์เหล็่านั�นไปได ้ ถ้งแมว้ิ่า

เท์คุนิคุนี�จะมีตวัิแปรมากีมาย์ที์�ตอ้งเป็นแบับันั�น แตม่นัก็ีเป็นสญัญาณที์�ดีในกีารตอ่ย์อดศลิ็ปะภาพิ

พิิมพิใ์หย้์งัคุงอย์ูต่อ่ไป เพิราะกีารที์�ไมไ่ดถ้กูีเล็ือกีใหท้์ ำางานสรา้งสรรคุแ์ตก่ีารท์ำางานสรา้งสรรคุอ์ย์า่ง

เป็นธรรมชาต ิ อาจกีล็า่วิไดว้ิา่กีารสรา้งสรรคุ ์ คืุอ สภาพิกีารดำารงอย์ู ่ ศิล็ปะไมใ่ชเ่รื�องขุองศลิ็ปินมือ

อาชีพิเท์า่นั�น แตศ่ิล็ปะเป็นสว่ินหน้�งในชีวิิตประจำาวินัแล็ะมนัก็ีอย์ูที่์�วิา่จะสงัเกีตเหน็หรอืไม่

สรุปผู้ลการสร�างสรรค์



66

 กีารวิิจยั์เรื�อง กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปะภาพิพิิมพิเ์รื�อง คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นมมุ

มองขุองเท์คุนิคุภาพิพิิมพิ ์โมะคุลุ็โิตะ ผู่ว้ิิจยั์สามารถสรุปผ่ล็กีารสรา้งสรรคุไ์ดด้งันี �

 1) ไดคุ้วิามรูด้า้นเท์คุนิคุกีระบัวินกีารภาพิพิิมพิเ์ท์คุนิคุโมะคุลุ็โิตะ

 2) พิฒันาแนวิท์างกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะภาพิพิิมพิร์ว่ิมสมยั์ที์�ถ่าย์ท์อดเรื�องราวิวิิถีชีวิิต

ไดอ้ย์า่งเหมาะสม

 3) ไดส้รา้งท์างเล็ือกีในกีารท์ำาภาพิพิิมพิใ์หเ้ป็นที์�แพิรห่ล็าย์ในประเท์ศไท์ย์

 1) ผ่ล็กีารท์ดล็องจากีกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ ์พิบัวิา่จำานวินพิิมพิ ์(Edition) ขุ้ �นอย์ูก่ีบััสภาพิ

อากีาศ ณ สถานที์�นั�น ๆ ไมคุ่วิรมีอากีาศที์�เย์น็เกิีนไป เพิราะสีพิิมพิจ์ะแขุ็งตวัิเรว็ิ เมื�อกีล็ิ �งไปบันเพิล็ท์

สีจะไมคุ่อ่ย์ตดิบันเพิล็ท์ ตอ้งกีล็ิ �งหมก้ีพิิมพิม์ากีคุรั�งกีวิา่ปกีต ิ รวิมถง้จำานวินขุองผ่ล็งานที์�พิิมพิไ์ดน้ั�น

ก็ีจะมีคุณุภาพิตา่งกีนั 

 2) แผ่่นไมที้์�เล็ือกีนำามาใชเ้ป็นแมพิ่ิมพิค์ุวิรเป็นไมอ้ดัเนื �อบีัช (beech)หรอืไมอ้ดัย์าง แตไ่ม่

คุวิรเป็นไมอ้ดัที์�ท์ ำาจากีเศษผ่งไมห้รอืเป็นกีระดาษอดัผ่สม เพิราะวิา่ไมล้็กัีษณะนี�เมื�อโดนนำ�าจะท์ำาให้

ไมพ้ิอง พิิมพิต์อ่ไปไมไ่ด้

 3) กีารใชส้หีมก้ีพิิมพิอ์อฟิเซท์ (offset) โดย์ใชอ้ตัราสว่ิน 3:1 คืุอสีดำาออฟิเซท์ (offset)  3  สว่ิน 

ตอ่ สีนำ�าเงินออฟิเซท์ (offset) 1  สว่ิน  จะท์ำาใหส้ีดมีูคุวิามชุม่ชื �นมากีกีวิา่ที์�จะใชเ้พีิย์งสีด ำาอย์า่งเดีย์วิ  

 4) จากีกีารคุน้พิบัขุอ้ผิ่ดพิล็าดบัางอย์่างในเท์คุนิคุโมะคุลุ็ิโตะ เป็นผ่ล็ใหส้ามารถนำาขุอ้ผิ่ด

พิล็าดนี�ไปปรบััปรุงใหก้ีระบัวินกีารสรา้งสรรคุมี์ประสทิ์ธิภาพิมากีขุ้ �น

 5) ผ่ล็งานสรา้งสรรคุแ์สดงคุวิามเป็นตวัิตนขุองผู่ส้รา้งสรรคุ์

 6) ผ่ล็งานสรา้งสรรคุไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นถ้งคุวิามสำาเรจ็ขุองกีระบัวินกีารภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ 

สามารถนำามาประย์กุีตเ์ป็นเท์คุนิคุท์างเลื็อกีใหก้ีบััศิล็ปินหรือบัคุุคุล็ที์�รกัีในศิล็ปะภาพิพิิมพิแ์ต่ไม่มี

พืิ �นที์�ในกีารท์ำางานเพีิย์งพิอ เท์คุนิคุนี�จง้เป็นท์างเล็ือกีใหก้ีบัับัคุุคุล็ที์�สนใจ 

 

สรุปและข�อเสนอแนะ

สรุปผู้ลการวจิัยั

    คุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีชีวิิตผ่า่นเท์คุนิคุภาพิพิิมพิโ์มะคุลุ็โิตะ
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การออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์ก์ระเป๋าจัากภมูปัิญญาที่อผู้�าฝ่�ายร่วมกับูเส�นใยก�าน

โหม่งต�นจัาก ชุมชนอ่างเตย ต.ที่า่ตะเกยีบู อ.ที่า่ตะเกยีบู จั.ฉะเชงิเที่รา

จุัฬาวรรณ  ดเีลิศิ 1

ชัยยศิ วนิชวัฒินานุวัต ิ2 

The Product Designing of Bag from Nipa Palm Fiber with the Intellect of Weaving 

from Angtei Community, Thatakieb, Chachoengsao

บูที่คัดย่อ

 กีารวิิจยั์เรื�องนี �มีวิตัถปุระสงคุ ์ 1) ศก้ีษากีารใชป้ระโย์ชนจ์ากีเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี รว่ิม

กีบัักีารท์อผ่า้ฝั่า้ย์ขุองชมุชน  อา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา 2) ท์ดล็องนำาเสน้ใย์ 

จากีเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีเพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า 3) ออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ์

กีระเป๋าจากีเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี  จากีกีล็ุม่ตวัิอย์า่งที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ คืุอ นกัีวิิชากีาร ผู่ป้ระกีอบักีาร 

แล็ะผู่ที้์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์รวิมจำานวิน 106 คุน เคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ ไดแ้ก่ี แบับัสอบัถาม สถิติที์�ใช้

ในกีารวิิจยั์ คืุอ คุา่รอ้ย์ล็ะ คุา่เฉล็ี�ย์ (X) คุา่เบีั�ย์งเบันมาตรฐาน (S.D.)

 ผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิา่ กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์

กีา้นโหมง่ตน้จากีชมุชนอา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา ประกีอบัดว้ิย์ 3 สว่ิน คืุอ 

สว่ินที์� 1 ศก้ีษากีารใชป้ระโย์ชนแ์ล็ะท์ดล็องนำาเสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่ตน้จากี ผ่สมกีบััภมิูปัญญากีาร

ท์อผ่า้จากีชมุชนอา่งเตย์ จากีกีารสำารวิจแล็ะสมัภาษณ ์ผู่ป้ระกีอบักีารแล็ะผู่จ้ดัจำาหนา่ย์ แบัง่เป็น 2 

ล็กัีษณะ ดงันี � กีระบัวินกีารเกีี�ย์วิกีบััเสน้ใย์ แล็ะล็าย์ผ่า้ภมิูปัญญาท์อผ่า้ สว่ินที์� 2 กีารวิิเคุราะห์

พิฤติกีรรมขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์ในกีารเล็ือกีซื �อผ่ล็ติภณัฑิข์ุองชมุชนอา่งเตย์ พิบัวิา่ มีคุวิามสนใจ กีล็ุม่

ผ่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์กีระเป๋า มากีที์�สดุ รอ้ย์ล็ะ 40 พิฤติกีรรมในกีารเล็ือกีรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า  

มากีที์�สดุ กีระเป๋าเป ้ คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 12  กีระเป๋ามีสาย์คุล็อ้งขุอ้มือ คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 9  กีระเป๋าท์รง

นกัีเรยี์น  คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 8  กีระเป๋าท์รงจีบั คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 7 กีระเป๋าท์รงสี�เหล็ี�ย์ม คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 7  

แล็ะคุวิามพิง้พิอใจเกีี�ย์วิกีบััสีขุองผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า วิรรณะสีรอ้น มากีที์�สดุ สีสม้เหล็ือง รอ้ย์ล็ะ 42 

วิรรณะสีเย์น็ มากีที์�สดุ สีเขีุย์วิ รอ้ย์ล็ะ 38 สว่ินที์� 3 กีารวิิเคุราะหค์ุวิามพิง้พิอใจขุองผู่ที้์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์

โดย์แบัง่เป็น 3 ดา้น คืุอ 1) ดา้นล็กัีษณะเฉพิาะถิ�น  2) ดา้นประโย์ชนใ์ชส้อย์ 3) ดา้นคุวิามงาม  โดย์รวิม

อย์ูใ่นระดบััมากี (X = 4.31)

คำาสำาคัญ : กีารออกีแบับั  ภมิูปัญญาท์อผ่า้ เสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี

1 คุรู,  วิิท์ย์าล็ยั์อาชีวิศก้ีษาฉะเชิงเท์รา 
2 ผ่ศ.,ดร. อาจารย์ที์์�ปรก้ีษาหล็กัี หล็กัีสตูรศิล็ปกีรรมศาสตรม์หาบัณัฑิิต สาขุาท์ศันศิล็ป์แล็ะกีารออกีแบับั คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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 The purposes of this research are 1) to study the using of Nipa Palm Fiber with the 

Intellect of Weaving from Angtei Community, Thatakieb, Chachoengsao 2) to test the Nipa 

Palm Fiber to be guidance in product’s development 3) to design the bag of Nipa Palm 

Fiber. The sample groups are the academicians, traders, and product’ s interested about 

amount of 106. The research tools are evaluation form. The research statistics are percent-

age, mean and standard deviation.

 The result revealed that the Product Designing of Bag from Nipa Palm Fiber with 

the Intellect of Weaving from Angtei Community, Thatakieb, Chachoengsao consist of 3 

parts as follow; part 1, study the useful and test to take Nipa Palm Fiber apply with the In-

tellect of weaving from Angtei community. From survey and interview some trader and 

supplier.  The results are 2 types, Fiber processing and printed of fiber, part 2,  target be-

haver analysis to buying Angtei’s product found that they are interested in pattern of bag’s 

product the most about 40 percentage, the backpack is 12 percentage, the hand bag is 9, 

the school bag is 8 percentage, the pleated bag is 7 percentage, the tote bag is 7 percent-

age.  The satisfaction to color are as follow; the most is warm color with orange in 42 per-

centage, the most is color with green in 38 percentage, part 3, the interested person in 

product satisfaction analysis were 3 parts as follow; 1) endemic nature 2) useful 3) beautiful, 

the total is high level (x = 4.31)

KEYWORDS : Designing, weaving Intellect, Nipa Palm Fiber

 จงัหวิดัฉะเชิงเท์ราเป็นจงัหวิดัที์�มีประวิตัศิาสตรย์์าวินาน ปรากีฏคุรั�งแรกีในรชัสมยั์สมเดจ็

พิระมหาธรรมราชา กีรุงศรอีย์ธุย์า ภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นที์�ไดร้บัักีารถ่าย์ท์อด สืบัตอ่กีนัมามากีมาย์ อาทิ์ 

งานดา้นศลิ็ปกีรรมแล็ะงานชา่งท์อ้งถิ�น ไดแ้ก่ี สถาปัตย์กีรรมบัา้นเรอืนไท์ย์หมูบ่ัา้นไผ่ด่ ำา งานจกัีสาน 

หมวิกีกีุย้์เล็ย้์ งานหตัถกีรรมท์องเหล็ืองสาน ภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นดา้นเกีษตรกีรรม กีารท์ำามาหากิีน 

ไดแ้ก่ี กีารปล็กูีมะมว่ิง กีารตอ่เรอืสองตอน หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นหวัิสำาโรง ผ่ล็ติภณัฑิเ์คุรื�องประดบัั จากี

เขุาแล็ะกีระดกูีสตัวิ ์เคุรื�องประดบััจากีไมแ้ล็ะเขุาสตัวิ ์เป็นตน้ (วิฒันธรรม พิฒันากีารท์างประวิตัศิาสตร ์

เอกีล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญา จงัหวิดัฉะเชิงเท์รา, 2542) โดย์ภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นตา่ง ๆ เหล็า่นี �ย์งัคุงมี

Abstract

บูที่นำา

   กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี 
   ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

71

กีารสืบัท์อดกีนัมาแล็ะดำารงรกัีษาไวิ ้ ในปัจจบุันัจากีภมิูปัญญาตา่ง ๆ เหล็า่นี �มีกีารประย์กุีต ์ พิฒันา

เพืิ�อนำามาสรา้งราย์ไดส้ ำาหรบััคุรวัิเรอืนแล็ะชมุชน คืุอ ผ่ล็ติภณัฑิช์มุชน อาทิ์ กีล็ุม่ท์อผ่า้ฝั่า้ย์บัา้นอา่ง

เตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา เริ�มก่ีอตั�งกีล็ุม่เมื�อปี พิ.ศ. 2542 เริ�มแรกีไดมี้กีารรวิม

กีล็ุม่ มีวิิท์ย์ากีรผู่เ้ขุา้มาสอนจากีกีรมสง่เสรมิอตุสาหกีรรมจงัหวิดัชล็บัรุ ีมีสมาชิกีเขุา้ฝ้ั่กีอบัรมจำานวิน 

25 คุน โดย์กีรมพิฒันาฝีั่มือแรงงานจงัหวิดัฉะเชิงเท์ราสนบััสนนุงบัประมาณสรา้งกีี� โดย์จดักีารฝ้ั่กี

อบัรมใหแ้ล็ะบัรจิาคุใหก้ีบัักีล็ุม่จำานวิน 10 ชดุ นบััตั�งแตน่ั�นมา ผ่า้ที์�ท์อขุาย์ในปัจจบุันัมีล็กัีษณะเป็น

ผื่น ท์อดว้ิย์มือ ย์งัไมมี่กีารตดัเป็นผ่า้สำาเรจ็รูป อปุกีรณที์์�ใชจ้ะมีกีี�กีระตกุีแล็ะกีี�พืิ �นเมือง ผ่า้ท์อจะแบัง่

เป็น 1. ผ่า้ไหมแบับัชาย์(ล็าย์ผ่า้ขุาวิมา้)  2. ผ่า้ไหมแบับัหญิง 3. ผ่า้ฝั่า้ย์มดัหมี� 4. ผ่า้ฝั่า้ย์พืิ �น  5. ผ่า้

ขุาวิมา้ฝั่า้ย์สำาเรจ็รูป 6. ผ่า้ฝั่า้ย์สี�สกีอร ์  กีล็ุ่มท์อผ่า้ก็ีไดท้์ ำากีนัอย์่างต่อเนื�องแล็ะเป็นรูปธรรม แล็ะ

ล็กัีษณะพืิ�นที์�ขุองจงัหวิดัฉะเชิงเท์ราเป็นพืิ �นที์�ปากีแม่นำ�า  จ้งท์ำาใหมี้ตน้จากีขุ้ �นบัริเวิณชาย์ฝัั่� งเป็น

จำานวินมากี ประชาชนจง้นำาตน้จากีซ้�งมีประโย์ชนห์ล็ากีหล็าย์ โดย์นำาตน้จากีมาใชป้ระโย์ชนห์ล็าย์

ดา้น  เชน่  ใชใ้บัจากีแก่ี ท์ำาฝั่าบัา้น  มงุหล็งัคุา มวินบัหุรี� แล็ะใบัจากีออ่นย์งัสามารถนำามาใชท้์ ำาเป็น

ภาชนะที์�ตกัีนำ�าในคุรวัิเรอืนที์�เรยี์กีวิา่ “หมาจากี” แล็ะแสปั้ดย์งุจากีท์ะล็าย์ตน้จากีที์�เรยี์กีวิา่ “โหมง่

จากี” (มลู็นิธิสารานกุีรมวิฒันธรรมไท์ย์, 2542) 

 จากีกีารศก้ีษาขุอ้มลู็เบืั �องตน้พิบัวิา่ ชาวิบัา้นสว่ินใหญ่บัรเิวิณพืิ�นที์�จงัหวิดัฉะเชิงเท์รา มี

กีารนำาสว่ินตา่ง ๆ ขุองตน้จากีไปใช ้เชน่ ใบัจากีนำาไปหอ่ขุนม ชื�อขุนมจากี ล็กูีจากี นำาไปท์ำาเป็นขุนม

หวิาน นำาโหมง่ขุองตน้จากีไปใชเ้ป็นแสปั้ดย์งุ เป็นตน้ ซ้�งเป็นกีารเพิิ�มมลู็คุา่ตน้จากีในดา้นเชิง

พิาณิชย์ใ์หเ้ป็นที์�แพิรห่ล็าย์แก่ีชมุชนใกีล็เ้คีุย์ง นอกีจากีกีารใชป้ระโย์ชนจ์ากีสว่ินตา่ง ๆ ขุองตน้จากีแล็ว้ิ  

ผู่วิ้ิจัย์ไดท้์ ำากีารตรวิจสอบัเอกีสารงานวิิจัย์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีับัเสน้ใย์ พิบัวิ่ามีกีารนำาเสน้ใย์มาพิฒันา

ผ่ล็ติภณัฑิ ์ ตวัิอย์า่งเชน่ จรรย์าวิรรณ  จรรย์าธรรม แล็ะประท์บััใจ สขิุา (2555) พิฒันาเสน้ใย์ขุองตน้

จากีเพืิ�อใชใ้นกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ พิบัวิา่สว่ินขุองโคุนกีา้นใบัตน้จากีมีเสน้ใย์ที์�สามารถนำามา

แปรรูปดว้ิย์กีารฟัิ� นเป็นเสน้เชือกี แล็ะอมรรตัน ์อนนัตว์ิราพิงษ ์  พีิรพิงษ ์  หนแูดง  รุง่นภา  สาตสาร  

ณรงคุศ์กัีดิ�  คุรองเพิชร  แล็ะ ณฐัวิิท์ย์ ์คุงศรชีาย์ (2559) กีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิเ์สน้ใย์ท์ะล็าย์ตน้จากี

ในกีระบัวินกีารท์อ พิบัวิา่ เสน้ใย์ท์ะล็าย์ตน้จากีสามารถท์ำากีารท์อเป็นผื่นผ่า้นำาไปใชป้ระโย์ชนเ์ป็น

วิสัดใุนกีารสรา้งผ่ล็ติภณัฑิ ์งานหตัถกีรรมถกัี ท์อ แล็ะสานได้

 ดงันั�นผู่วิ้ิจยั์เล็็งเห็นวิ่า ในส่วินขุองกีา้นโหม่งตน้จากี สามารถนำามาใชใ้นกีารออกีแบับั

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าใหมี้มลู็คุา่มากีขุ้ �น สามารถนำาไปตอ่ย์อดโดย์นำาเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีมาท์อรว่ิม

กีบัักีารท์อผ่า้ขุอง ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีาร

พิฒันาผ่ล็ติภณัฑิใ์หเ้กิีดคุณุคุา่นำาไปสูก่ีารสรา้งราย์ไดแ้ก่ีชมุชน
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 1. ศก้ีษากีารใชป้ระโย์ชนจ์ากีเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี รว่ิมกีบัักีารท์อผ่า้ฝั่า้ย์ขุองชมุชนอา่งเตย์  

ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา

 2. ท์ดล็องนำาเสน้ใย์ จากีเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีเพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิ์

กีระเป๋า

 3. ออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีเสน้ใย์กีา้นโหมง่ขุองตน้จากี

 ในกีารวิิจยั์ในคุรั�งนี �  ผู่ว้ิิจยั์ไดก้ีำาหนดขุอบัเขุตขุองกีารวิิจยั์ออกีเป็นขุั�นตอนดงันี �

 1. ขุอบัเขุตดา้นเนื �อหา

  1.1 วิสัดทีุ์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ คืุอ เสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี จ.ฉะเชิงเท์รา โดย์นำาเสน้ใย์

กีา้นโหมง่ตน้จากี รว่ิมกีบัักีารท์อผ่า้ฝั่า้ย์ภมิูปัญญาถกัีท์อ ขุองชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั 

จ.ฉะเชิงเท์รา ในกีารออกีแบับัผ่ล็ิตภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาถกัีท์อ รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหม่งตน้

จากีชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา สรา้งเป็นผ่ล็ติภณัฑิต์น้แบับั 

  1.2 กีระบัวินกีารท์ำาเสน้ใย์ใหเ้ป็นเสน้จากีกีา้นโหมง่ตน้จากี คืุอ ตีเสน้ใย์ใหเ้ป็น

เสน้ แล็ะกีารย์อ้มสีธรรมชาติ

  2. ขุอบัเขุตดา้นประชากีรแล็ะกีล็ุม่ตวัิอย์า่งที์�ใชใ้นงานวิิจยั์

      2.1 กีล็ุม่นกัีวิิชากีาร คืุอ อาจารย์ม์หาวิิท์ย์าล็ยั์ท์ั�งภาคุรฐัแล็ะเอกีชน  ที์�มีประสบักีารณ์

ท์างดา้นกีารออกีแบับั ไมต่ ำ�ากีวิา่ 5 ปี จำานวิน 3 คุน

  2.2 กีล็ุม่ผู่ป้ระกีอบักีารที์�มีประสบักีารณท์์างดา้นท์อผ่า้ไมต่ ำ�ากีวิา่ 5 ปี จำานวิน 3 คุน

  2.3 ผู่ที้์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์คืุอ ประชาชนเพิศชาย์แล็ะเพิศหญิงท์ั�วิไปที์�อย์ูใ่นท์อ้งถิ�น

แล็ะกีล็ุม่ผู่ที้์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ซ้�งสุม่แบับัเฉพิาะเจาะจง จำานวิน 100 คุน

 3.ขุอบัเขุตดา้นสถานที์�

 ศก้ีษาภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นชมุชนท์อผ่า้ไหมอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา

 กีรอบัแนวิคุดิที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์คุรั�งนี �  ผู่ว้ิิจยั์ไดว้ิิเคุราะหแ์ล็ะสงัเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีเอกีสารแล็ะ

งานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งสามารถสรุปเป็นกีรอบัแนวิคุิดในกีารวิิจยั์ไดด้งัตอ่ไปนี�

วัตถุีประสงคข์องการวจิัยั

ขอบูเขตของการวจิัยั

กรอบูแนวความคดิ

   กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี 
   ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา
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                                      ภาพที่่� 1 : แสดงกรอบคำวิามคำดิที่่�ใชูใ้น์การวิจิัยั

 1. เสน้ใย์ หมาย์ถง้ เสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่ตน้จากีโดย์กีารใชไ้มตี้ใหเ้ป็นเสน้ แล็ะนำาไปย์อ้ม

ดว้ิย์สีธรรมชาติ

 2. กีา้นโหมง่ตน้จากี หมาย์ถง้ กีา้นดอกี เรยี์กีวิา่ ท์ะล็าย์ หรอื โหมง่จากี โดย์ 1 ท์ะล็าย์

ประกีอบัดว้ิย์ผ่ล็ประมาณ 50-120 ผ่ล็ แท์งออกีจากีกีล็างล็ำาตน้บัรเิวิณโคุนกีา้นใบั คุวิามย์าวิท์ั�งชอ่

ดอกีประมาณ 50-100 เซนตเิมตร หรอืมากีกีวิา่ โดย์ดอกีจะออกีเป็นชอ่ ถกูีหุม้ดว้ิย์กีาบัสีสม้ ประกีอบั

ดว้ิย์ดอกีเพิศเมีย์ที์�เรยี์งอดักีนัแนน่ที์�ปล็าย์ชอ่ดอกี สว่ินดอกีเพิศผู่ที้์�มีขุนาดเล็ก็ีจะแตกีออกีบัรเิวิณชอ่

ดอกีตวัิเมีย์

 3. ภมิูปัญญาท์อผ่า้ หมาย์ถง้ กีารท์อผ่า้ฝั่า้ย์ขุองชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั 

จ.ฉะเชิงเท์รา ซ้�งไดม้าจากีประสบักีารณแ์ล็ะสืบัท์อดจากีคุนรุน่หน้�งไปสูคุ่นอีกีรุน่หน้�ง ซ้�งสอดคุล็อ้ง

กีบััวิิธีชีวิิตดั�งเดมิขุองชาวิบัา้นในวิิถีนั�น

 4. ผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าเสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่ตน้จากี หมาย์ถง้ เคุรื�องประกีอบักีารแตง่กีาย์ 

โดย์มีรูปแบับัเป็น กีระเป๋าเป ้ กีระเป๋ามีสาย์คุล็อ้งขุอ้มือ กีระเป๋าท์รงนกัีเรยี์น กีระเป๋าท์รงจีบั แล็ะ

กีระเป๋าท์รงสี�เหล็ี�ย์ม ที์�มีกีารนำาเสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่ตน้จากีมาท์อผ่สมกีบััภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์ขุอง

ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา

นิยามศัิพที่เ์ฉพาะ
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การออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์ห์ตัถีกรรมและการพฒัินาผู้ลิตภณัฑ์ชุ์มชน

 1. นวัตกรรมการออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์ห์ตัถีกรรม

 คุวิามหมาย์โดย์รวิมขุองกีารสรา้งนวิตักีรรมก็ีคืุอ กีารสรา้งคุวิามแตกีตา่ง (Differentiation) 

จากีวิิธีกีารเดมิ แล็ะผ่า่นกีารท์ดล็องท์ำาซำ�า ๆ จนเกิีดคุวิามชำานาญแล็ะคุดิวิา่เป็นผ่ล็งานที์�สรา้งคุวิาม

แปล็กีใหมพ่ิอสมคุวิร ผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรม (Crafts Product) คุวิามหมาย์ขุองผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรม 

ผู่อ้อกีแบับัแล็ะผู่ผ้่ล็ติเป็นคุนเดีย์วิกีนั แล็ะไดส้มัผ่สักีบััผ่ล็ติภณัฑิน์ั�นตั�งแตเ่ริ�มตน้จนสำาเรจ็ มกัีสอดคุล็อ้ง

อารมณค์ุวิามรูส้ก้ีนก้ีคุดิสว่ินตวัิเขุา้ไปในผ่ล็งานที์�ท์ ำาดว้ิย์ 

 องคุป์ระกีอบัขุองกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรม

 1. แสดงคุณุคุา่ขุองธรรมชาตหิรอืงานหตัถกีรรมอนัมีเอกีล็กัีษณแ์ล็ะศลิ็ปะวิฒันธรรมขุองท์อ้งถิ�น 

 2. วิสัดแุล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติขุองท์อ้งถิ�นผ่ล็ติไดจ้รงิ 

 3. ราคุาที์�ชื �อได ้ไมแ่พิง 

 4. มีคุวิามสวิย์งามแล็ะนา่สนใจ รูปแบับัแปล็กีใหม ่สะดดุตา โดย์ย์งัสื�อถง้เอกีล็กัีษณ ์    

    ประจำาถิ�นอย์ู่

 5. สะดวิกีตอ่กีารพิกีพิาขุณะเดนิท์าง ซื �อเป็นขุองฝั่ากี ขุนาดพิอเหมาะ บัรรจหีุบัหอ่ที์�ขุนสง่ 

     ไดส้ะดวิกี

 นวิตักีรรมในกีารออกีแบับั ผ่ล็ติภณัฑิห์ตักีรรม (Crafts Product Design Innovation)  กีาร

จะสรา้งนวิตักีรรมในกีารออกีแบับัผ่ล็ิตภณัฑิห์ตักีรรมนั�น จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถ้งกีารออกีแบับัแล็ะ

กีารผ่ล็ิตที์�มีกีารผ่สมผ่สานระหวิา่งขุนบัธรรมเนีย์มแบับัดั�งเดิมแล็ะแบับัรว่ิมสมยั์ กีารประดิษฐ์แล็ะ

สรา้งสรรคุว์ิสัด ุ รูปแบับัแล็ะกีระบัวินกีารผ่ล็ติที์�สรา้งคุวิามแตกีตา่งแล็ะเป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะขุองตวัิ

ผ่ล็ติภณัฑิเ์องแล็ะในผ่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์เดีย์วิกีนัดว้ิย์ ดงัราย์ล็ะเอีย์ดตอ่ไปนี�

 1. กีารออกีแบับั (Design) สว่ินใหญ่จะใชห้ล็กัีกีาร ท์ั�วิไปที์�เป็นพืิ �นฐานกีารออกีแบับั

  1.1 คุวิามงาม (Artistic & Aesthetic Value) 

  1.2 ประโย์ชนใ์ชส้อย์ (Function Value) 

 2. กีระบัวินกีารผ่ล็ติ (Production Process) 

  2.1 สรา้งสรรคุจ์ากีวิสัดเุดมิโดย์ กีารเปล็ี�ย์นแปล็งกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติเท์คุนิคุวิิธีกีาร 

        เพืิ�อสรา้งคุวิามแตกีตา่งในรูปล็กัีษณใ์หม่

        2.2  กีารผ่สมผ่สานระหวิา่งวิสัดตุา่งชนิด วิสัดเุดมิ รูปแบับัเดมิ กีบััวิสัดอืุ�นแตกีตา่ง 

         ท์ั�งวิสัดเุดมิ กีบััวิสัดใุหม ่(ที์�มา : วิชัรนิท์ร ์จรุงสนุท์ร, 2548)

 2. หลักการออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์์

 จากีหล็กัีกีารแล็ะแนวิคุดิ เสน้แล็ะแนวิคิุดในกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์อา้งอิงแนวิคุดิ ขุองรฐัไท์ 

พิรเจรญิ กีล็า่วิไวิว้ิา่

วรรณกรรมที่ี�เกี�ยวข�อง

   กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี 
   ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา
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 1. หนา้ที์�ใชส้อย์    2. คุวิามปล็อดภยั์   3. คุวิามแขุ็งแรง  

 4. คุวิามสะดวิกีสบัาย์ในกีารใช ้ 5. คุวิามสวิย์งาม            6. ราคุา

 7. กีารซอ่มแซม            8. วิสัดแุล็ะวิิธีกีารผ่ล็ติ 9. กีารขุนสง่ 

 3. รูปที่รงที่ี�มอีทิี่ธิัพลตอ่รูปลักษณง์านออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์์

 กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิที์์�ปรากีฏอย์ูท่์ั�วิไป เกิีดจากีคุวิามคุิดสรา้งสรรคุข์ุองมนษุย์ท์์ั�งสิ �น มี

ท์ั�งที์�ออกีแบับัสรา้งขุ้ �นใหม่ แตกีต่างจากีขุองเดิม หรือปรบััปรุงตกีแต่งขุองเดิม โดย์มนษุย์ไ์ดร้บัั

อิท์ธิพิล็จากีรูปท์รง 2 แหล็ง่ คืุอ 1. รูปท์รงจากีธรรมชาต ิ(Natural Form) 2. รูปท์รงที์�มนษุย์ส์รา้งขุ้ �น 

(Manmade Form)

 4. รูปแบูบูการออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์ท์ี่ี�มผีู้ลตอ่การตดัสินใจัซ่�อ

 รูปแบับักีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ (Style) มีอย์ูม่ากีมาย์ มีกีารเกิีดขุ้ �นแล็ะพิฒันาตอ่เนื�อง

สมำ�าเสมอ บัา้งก็ีอย์ูใ่นกีระแสนิย์ม บัา้งก็ีคุล็าย์คุวิามนิย์ม บัา้งก็ีหวินคืุนสูคุ่วิามนิย์มซำ�าตามคุวิามสนใจ

ขุองสงัคุมในเวิล็านั�น บันคุวิามหล็ากีหล็าย์ในวิิถีท์างกีารออกีแบับัท์ำาใหผ้่ล็งานที์�เกิีดจากีแนวิท์าง

ปฏิบัตัทีิ์�แตกีตา่งกีนันั�นถกูีสรา้งสรรคุแ์ล็ะคุล็ี�คุล็าย์สบืัท์อดตอ่ ๆ กีนัมาตามล็ำาดบัั แตไ่มว่ิา่จะเล็อืกีใช้

รูปแบับัใดก็ีล็ว้ินแตส่รา้งเงื�อนไขุในกีารผ่ล็ติงานออกีแบับัที์�นา่สนใจไดท้์ั�งสิ �น

 5. องคป์ระกอบูของการออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์ชุ์มชน

 กีารออกีแบับัแล็ะพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิ ์คืุอ กีารสรา้งผ่ล็ติภณัฑิใ์หมที่์�มีคุวิามสวิย์งามแตกีตา่ง

ไปจากีผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษที์�มีรูปแบับัเดมิ ๆ ใหเ้กิีดขุ้ �น แล็ะพิฒันาตอ่ย์อดผ่ล็ติภณัฑิเ์ดมิ ที์�มีอย์ู่

ในท์อ้งตล็าดใหส้วิย์งามแตกีตา่งไปจากีเดมิ (วิาสนา เจรญิวิิเชีย์รฉาย์, 2551)

 1. แสดงคุณุคุา่ขุองธรรมชาตทีิ์�มีเอกีล็กัีษณแ์ล็ะศลิ็ปวิฒันธรรมท์อ้งถิ�น 

 2. วิสัดแุล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติขุองท์อ้งถิ�นผ่ล็ติไดจ้รงิ 

 3. ดา้นคุวิามสวิย์งาม 

 4. มีประโย์ชนใ์นกีารใชง้านงา่ย์ 

 5. ราคุา 

 6. กีารอนรุกัีษ ์(อดุมศกัีดิ�  สารบิัตุร, 2555:20-21)

 กีารศ้กีษากีารออกีแบับัผ่ล็ิตภัณฑิก์ีระเป๋าจากีภูมิปัญญาท์อผ่า้ฝั่้าย์ร่วิมกีับัเสน้ใย์กีา้น

โหมง่ตน้จากีชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  อ.ท์า่ตะเกีีย์บั  จ.ฉะเชิงเท์รา สำาหรบัังานออกีแบับัเป็นกีาร

มุง่เนน้ศก้ีษาเอกีสารแล็ะรวิบัรวิมแนวิคุดิ เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญา

ท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี ผู่ว้ิิจยั์กีำาหนดขุั�นตอนกีารดำาเนินกีาร เป็น 3 ขุั�นตอน ดงันี �

 ขั�นตอนที่ี� 1 ศก้ีษากีารใชป้ระโย์ชนแ์ล็ะท์ดล็องนำาเสน้ใย์ออกีมาจากีกีา้นโหมง่ตน้จากี หา

ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบัักีารใชป้ระโย์ชนจ์ากีกีา้นโหมง่ตน้จากี วิิธีกีารฟิอกีสีเสน้ใย์ วิิธีกีารย์อ้มสีเสน้ใย์จากีสี

วธีิัการดำาเนินการวจิัยั
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ธรรมชาต ิ แล็ะวิิธีกีารผ่ล็ติเสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่ตน้จากี  แย์กีกีระบัวินกีารท์ำางานเป็น 2 สว่ิน คืุอ 

กีระบัวินกีารเกีี�ย์วิกีบััเสน้ใย์ 3 ขุั�นตอน ดงันี � 1. ตอ่เป็นเชือกี 2. ย์อ้มสธีรรมชาต ิ3. ภมิูปัญญากีารท์อผ่า้ฝั่า้ย์ 

แล็ะกีระบัวินกีารออกีแบับัล็วิดล็าย์กีราฟิิกีขุองผ่ล็ิตภณัฑิก์ีระเป๋า  ผู่วิ้ิจยั์ไดท้์ ำากีารสำารวิจแล็ะเก็ีบั

ขุอ้มลู็ในกีารศก้ีษาวิิจยั์ 

 ขั�นตอนที่ี� 2 เก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็จากีกีล็ุ่มที์�เกีี�ย์วิขุอ้งไดแ้ก่ี เพืิ�อกีารออกีแบับัรูปแบับั

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์ รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีชมุชนอา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  

อ.ท์า่ตะเกีีย์บั  จ.ฉะเชิงเท์รา เพืิ�อใหผู้่เ้ชี�ย์วิชาญในกีารออกีแบับั ประเมินแนวิท์างดา้นกีารออกีแบับั

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า 

 ขั�นตอนที่ี� 3 นำาผ่ล็ขุองกีารประเมินรูปแบับัผ่ล็ิตภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์ 

รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหม่งตน้จากีชมุชนอ่างเตย์ ต.ท์่าตะเกีีย์บั อ.ท์่าตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา โดย์

ผู่เ้ชี�ย์วิชาญมาพิฒันาแล็ะจดัท์ำาเป็นผ่ล็ิตภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้น

โหมง่ตน้จากีตน้แบับั  เพืิ�อใหก้ีล็ุม่ผู่ที้์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์ ไดท้์ดล็องใชง้าน ประเมินคุวิามพิง้พิอใจจากี

กีารใชง้าน  วิิเคุราะห ์ สรุปแล็ะอภิปราย์ผ่ล็

 จากีกีารศก้ีษาวิิจยั์ในคุรั�งนี �  ผู่วิ้ิจยั์ไดด้ ำาเนินกีารตามขุั�นตอนกีารวิิจยั์ สามารถสรุปผ่ล็ได ้ดงันี �

 1. ศิกึษาการใช�ประโยชนจ์ัากเส�นใยจัากก�านโหม่งต�นจัาก พิบัวิา่ จากีกีารศก้ีษาขุอ้มลู็

ย์งัไมมี่กีารนำาเสน้ใย์จากีกีารโหมง่ตน้จากีไปใชใ้นกีารพิฒันาเป็นผ่ล็ติภณัฑิอ์ย์า่งอื�น สว่ินใหญ่จะมี

กีารนำาเสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่ตน้จากีนำามาใชเ้ป็นแสปั้ดย์งุ ปัดแมล็ง ตีย์งุ ไล็ย่์งุ ไล็แ่มล็ง 

 2. การที่ดลองนำาเส�นใยออกจัากก�านโหม่งต�นจัากเพ่�อเป็นแนวที่างในการพฒัินาผู้ลติภณัฑ์ ์ 

จากีงานวิิจยั์เป็นกีารตีกีา้นโหมง่ตน้จากี ใหเ้ป็นเสน้ พิบัวิา่กีารตีกีา้นโหมง่ตน้จากีจะท์ำาใหเ้ป็นเสน้ได้

งา่ย์ขุ้ �น เมื�อตดักีา้นแล็ว้ิท์ำากีารตีหล็งัตดัท์นัที์ โดย์มีวิิธีกีารดงันี �

  1. เล็ือกีตน้จากี ที์�มีโหมง่จากี อาย์ตุั�งแต ่3 เดือน (ตั�งแตอ่อกีดอกี) ไปจนถง้โหมง่

เกืีอบัแก่ี ในกีารนำามาใชท้์ ำาใหเ้ป็นเสน้ใย์ โดย์ท์ั�วิไปจะมีคุวิามย์าวิประมาณไมเ่กิีน 1 เมตร

  2. ล็อกีเปล็ือกีแล็ะตดัท์ะล็าย์ออกี

  3. หาไมที้์�จบััถนดัมือแล็ะมีนำ�าหนกัี ตีจากีโคุนไปหาปล็าย์จนไดคุ้วิามย์าวิที์�พิอใจ

  4. ใชห้วีิสางเสน้ที์�หนาหรือพินักีันใหเ้ป็นเสน้ที์�สวิย์งาม ก่ีอนนำาไปฟิาดกีบััแผ่น่

กีระดานเพืิ�อเอาเศษผ่งออกี

  5. จากีนั�นนำาไปท์ำาคุวิามสะอาดดว้ิย์แปรงท์องเหล็อืงในนำ�า แล็ว้ินำาไปผ่้�งล็มใหแ้หง้ 

แล็ะเก็ีบัใหเ้รยี์บัรอ้ย์

  6. กีารนำาเสน้ใย์ฟิอกีสีใหเ้ป็นสขีุาวิ โดย์ใชส้ารล็ะล็าย์ตา่ง  ๆคืุอ นำ�า โซเดีย์มไฮดรอกีไซด ์

(โซดาไฟิ) ไฮเตอร ์ แล็ะไฮโดรเจนเปอรอ์อกีไซด ์ สรุปไดว้ิา่ กีารฟิอกีสีเสน้ใย์ดว้ิย์สารล็ะล็าย์ไฮเตอร ์

สามารถฟิอกีสีเสน้ใย์ใหมี้สีออ่นล็ง ย์งัคุงสภาพิคุวิามแขุ็งแรงแล็ะสะอาดมากีที์�สดุ 

ผู้ลการวจิัยั

   กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี 
   ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา
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  7. กีารย์อ้มสีเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี  โดย์ใชส้ีย์อ้มจากีธรรมชาต ิคืุอ สีเหล็ือง ได้

จากีขุมิ �น ซ้�งไดจ้ากีกีารสำารวิจคุวิามพิง้พิอใจขุองผู่บ้ัรโิภคุที์�มีตอ่สีขุองผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า มากีที์�สดุ 

คืุอ สีสม้เหล็ือง 

  8. เสน้ใย์กี้านโหม่งตน้จากีที์�แหง้ นำาไปแปรรูปโดย์กีารตอ่เสน้ใย์ดว้ิย์วิิธีกีารมดั

ตอ่เสน้ใย์ใหเ้ป็นเชือกีสำาหรบััใชก้ีบัักีารท์อรว่ิมกีบััผ่า้ฝั่า้ย์

  9. กีารนำาเสน้ใย์จากีกีา้นโหม่งตน้จากี มาท์อรว่ิมกีบัักีารท์อผ่า้ฝั่า้ย์ใหเ้ป็นผ่า้ผื่น

ใหญ่ที์�มีล็วิดล็าย์กีราฟิิกี 

 3. ออกแบูบูผู้ลิตภณัฑ์ก์ระเป๋า ผู่ว้ิิจยั์ไดท้์ ำากีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็  ออกีเป็น 3 สว่ินดงันี �

 ส่วนที่ี� 1 กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ในรูปแบับัแบับัสอบัถาม ก่ีอนกีารออกีแบับั 

 1. เก็ีบัขุอ้มลู็แล็ะวิิเคุราะหจ์ากีกีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุตอ่คุวิามตอ้งกีารในกีารเลื็อกีซื �อประเภท์ ผ่ล็ติภณัฑิ์

ขุองชมุชนอา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  อ.ท์า่ตะเกีีย์บั  จ.ฉะเชิงเท์รา

 ผู่ว้ิิจยั์ไดจ้ดัท์ำาแบับัสอบัถามหวัิขุอ้เรื�อง คุวิามตอ้งกีารในกีารเล็ือกีซื �อประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิ์

ขุองชมุชนอา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  อ.ท์า่ตะเกีีย์บั  จ.ฉะเชิงเท์รา จำานวิน 100 คุน โดย์มีหล็กัีกีาร

สมัภาษณ ์แบัง่ออกีเป็น 2 สว่ิน คืุอ 1). ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััผู่ต้อบัแบับัสอบัถาม 2). พิฤติกีรรมกีารเล็ือกีซื �อ

ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองชมุชนอา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา นำาเสนอขุอ้มลู็เป็นล็กัีษณะ

คุา่รอ้ย์ล็ะ (N=100) ซ้�งสามารถสรุปขุอ้มลู็แล็ะวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ไดด้งันี �

•  กีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุสว่ินใหญ่เป็นเพิศหญิง รอ้ย์ล็ะ 60 

•  สว่ินใหญ่มีอาย์ ุ31-40 ปี รอ้ย์ล็ะ 44 

•  ประชากีรอาศยั์อย์ูใ่นจงัหวิดัฉะเชิงเท์รา (คุนในท์อ้งถิ�นจงัหวิดัฉะเชิงเท์รา) รอ้ย์ล็ะ 32 

•  ประกีอบัอาชีพิขุา้ราชกีาร/รฐัวิิสาหกิีจ รอ้ย์ล็ะ 28 

•  มีราย์ได ้30,000 บัาท์ ขุ้ �นไป รอ้ย์ล็ะ 26 

•  รูจ้กัีหรอืท์ราบัขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััผ่า้ท์อ รอ้ย์ล็ะ 80 

•  เคุย์เล็ือกีซื �อหรอืไดร้บััผ่ล็ติภณัฑิผ์่า้ท์อขุองชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั      

  จ.ฉะเชิงเท์รา รอ้ย์ล็ะ 16 

•  ไมเ่คุย์ซื �อ รอ้ย์ล็ะ 84 

•  สนใจผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีภมิูปัญญาถกัีท์อผ่สมเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีชมุชนอา่งเตย์ กีล็ุม่  

  ผ่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์กีระเป๋า  รอ้ย์ล็ะ 40 

•  เล็ือกีซื �อผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเหตผุ่ล็อะไร (รูปแบับัขุองผ่ล็ติภณัฑิที์์�สวิย์งาม) รอ้ย์ล็ะ 31 

•  เล็อืกีซื �อผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีภมิูปัญญาท์อ้งถิ�น มีราคุาตอ่ 1 ชิ �น ราคุา  301 – 1,000 บัาท์ รอ้ย์ล็ะ 64 

•  คุวิามคุาดหวิงัตอ่ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีภมิูปัญญาท์อ้งถิ�น คุุม้คุา่ดา้นประโย์ชนใ์ชส้อย์ รอ้ย์ล็ะ 49 

 2. เก็ีบัขุอ้มลู็แล็ะวิิเคุราะหจ์ากีกีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุตอ่กีารเล็ือกีรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า 

ผู่ว้ิิจยั์ไดจ้ดัท์ำาแบับัสอบัถามหวัิขุอ้เรื�อง พิฤติกีรรมกีารเล็ือกีรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์จำานวิน 100 คุนโดย์มี

หล็กัีกีารสมัภาษณ ์แบัง่ออกีเป็น 3 สว่ิน คืุอ 1. ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััผู่ต้อบัแบับัสอบัถาม 2. พิฤติกีรรมกีาร
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เล็อืกีรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์3. คุวิามพิง้พิอใจเกีี�ย์วิกีบััสขีุองผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า นำาเสนอขุอ้มลู็เป็นล็กัีษณะ

คุา่รอ้ย์ล็ะ (N=100) ซ้�งสามารถสรุปขุอ้มลู็แล็ะวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ไดว้ิา่ 

•  กีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุสว่ินใหญ่เป็นเพิศหญิง  รอ้ย์ล็ะ 38 

•  สว่ินใหญ่มีอาย์ ุ31-40 ปี รอ้ย์ล็ะ 40 

•  ประกีอบัอาชีพิขุา้ราชกีาร/รฐัวิิสาหกิีจ รอ้ย์ล็ะ 34 

•  มีราย์ได ้20,001 บัาท์ ขุ้ �นไป รอ้ย์ล็ะ 26 

•  กีารศก้ีษาระดบััปรญิญาตร ีรอ้ย์ล็ะ 62

•  รูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า มากีที์�สดุ  กีระเป๋าเป ้รอ้ย์ล็ะ 12 

•  กีระเป๋ามีสาย์คุล็อ้งขุอ้มือ รอ้ย์ล็ะ 9  

•  กีระเป๋าท์รงนกัีเรยี์น รอ้ย์ล็ะ 8  

•  กีระเป๋าท์รงจีบั รอ้ย์ล็ะ 7 

•  กีระเป๋าท์รงสี�เหล็ี�ย์ม / ถงุผ่า้ รอ้ย์ล็ะ 7 

•  คุวิามพิง้พิอใจเกีี�ย์วิกีบััสีขุองผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ชื�นชอบัมากีที์�สดุ วิรรณะรอ้น รอ้ย์ล็ะ 68 

•  สีในวิรรณะรอ้นชอบัมากีที์�สดุ สีสม้เหล็ือง รอ้ย์ล็ะ 42 

•  สีในวิรรณะเย์น็ มากีที์�สดุ สีเขีุย์วิ รอ้ย์ล็ะ 38 

 ส่วนที่ี� 2 กีารออกีแบับั 

 รวิบัรวิมผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็เพืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ิตภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้

ฝั่า้ย์ รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีชมุชนอา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  อ.ท์า่ตะเกีีย์บั  จ.ฉะเชิงเท์รา ใน

กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ตา่ง ๆ เพืิ�อกีารออกีแบับั แบัง่ออกีเป็น 4 ขุั�นตอน ดงันี �

 1. วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีกีล็ุม่ตวัิอย์า่ง วิิเคุราะหจ์ากีกีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุตอ่คุวิามตอ้งกีารในกีารเลื็อกีซื �อ

ประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา

 ผู่วิ้ิจยั์ไดท้์ ำากีารศก้ีษาขุอ้มลู็จากีกีารท์ำาแบับัสอบัถาม โดย์ใชห้วัิขุอ้ คุวิามตอ้งกีารในกีาร

เล็ือกีซื �อประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิ ์พิฤติกีรรมกีารเล็ือกีรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ แล็ะคุวิามพิง้พิอใจเกีี�ย์วิกีบััสีขุอง

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ในกีารสอบัถาม  ไดผ้่ล็ล็พัิธว์ิา่ ผู่บ้ัรโิภคุตอ้งกีารใหน้ำาผ่า้ท์อที์�ท์อผ่สมกีบััเสน้ใย์

กีา้นโหมง่จากี ออกีแบับัเป็นกีล็ุม่ผ่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์กีระเป๋า มีคุาดหวิงักีบััผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีภมิูปัญญา

ท์อ้งถิ�น ใหมี้ประโย์ชนใ์ชส้อย์ มีคุวิามประณีตสวิย์งาม แสดงถง้ชา่งฝีั่มือท์อ้งถิ�น แล็ะแสดงถง้คุวิาม

เป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะท์อ้งถิ�นนั�น ๆ ดา้นรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า มี 5 ประเภท์ คืุอ 1. กีระเป๋าเป ้2. 

กีระเป๋ามีสาย์คุล็อ้งขุอ้มือ  3. กีระเป๋าท์รงนกัีเรยี์น 4. กีระเป๋าท์รงจีบั 5. กีระเป๋าท์รงสี�เหล็ี�ย์ม/ถงุผ่า้ 

แล็ะสีขุองผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ใชส้ีวิรรณะรอ้น สีสม้เหล็ือง สีวิรรณะเย์น็ สีเขีุย์วิ 

 2. ผู่วิ้ิจัย์ไดมี้กีารจัดวิางล็าย์ใหอ้ย์ู่ในองคุป์ระกีอบัแบับัเดิม เพืิ�อคุงไวิซ้้�งเอกีล็กัีษณข์ุอง

ชมุชนอา่งเตย์  คืุอ ล็วิดล็าย์ผ่า้ฝั่า้ย์เป็นล็าย์ผ่า้ขุาวิมา้ โดย์เสน้ฝั่า้ย์จะเป็นเสน้ยื์น สว่ินเสน้ใย์จากี

กีา้นโหมง่ตน้จากีจะเป็นเสน้พิุง่ที์�มีสีสม้เหล็ืองสล็บัักีบััเสน้ฝั่า้ย์ ล็าย์ผ่า้ขุาวิมา้เป็นที์�นิย์มในกีารท์อ

ขุองชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา ดว้ิย์ราคุาถกูี จดุเดน่ขุองผ่า้ท์อขุอง

ชมุชนคืุอ มีกีารท์อล็ะเอีย์ด ปราณีต สวิย์งาม 

   กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี 
   ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา
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 3. รูปแบับักีารใชส้ี  สีขุองผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ใชส้ีวิรรณะรอ้น สีสม้เหล็ือง สีวิรรณะเย์น็ สี

เขีุย์วิ ที์�ไดจ้ากีแบับัสอบัถาม ซ้�งเป็นสีขุา้งเคีุย์ง  คืุอกีล็ุม่ขุองสีจ ำานวินสามหรอืสี�สีที์�ตดิกีนัภาย์ในวิง

ล็อ้สี โดย์ที์�ชดุสีนี �จะมีคุวิามกีล็มกีล็ืนเป็นโท์นเดีย์วิกีนั  ท์ั�งนี �กีารเล็ือกีใชส้ีประเภท์นี�จะตอ้งใชส้ว่ิน

กีารผ่สมที์�เหมาะสม โดย์ผู่ว้ิิจยั์ใชห้ล็กัีกีารขุองสดัสว่ิน 60-30-10 เพืิ�อคุวิามเหมาะสม

 4. ประมวิล็ผ่ล็กีารวิิเคุราะหเ์พืิ�อกีารออกีแบับั

 ผู่ว้ิิจยั์ท์ำากีารรวิบัรวิมขุอ้มลู็กีารวิิเคุราะหม์าประย์กุีตเ์พืิ�อออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์  โดย์ผ่ล็สรุป

ในกีารพิฒันานำาไปสูก่ีารออกีแบับักีระเป๋า มี 5 ประเภท์ คืุอ 1. กีระเป๋าเป ้2. กีระเป๋ามีสาย์คุล็อ้งขุอ้มือ 

3. กีระเป๋าท์รงนกัีเรยี์น 4. กีระเป๋าท์รงจีบั 5. กีระเป๋าท์รงสี�เหล็ี�ย์ม/ถงุผ่า้ แล็ะนำาเสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่

ตน้จากีท์อรว่ิมกีบััภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์มีล็วิดล็าย์ผ่า้ขุาวิมา้ ซ้�งมีกีารจบััคุูส่ใีหมี้คุวิามรว่ิมสมยั์มากีกีวิา่

องคุป์ระกีอบัขุองเดมิ  โดย์คุำานง้ถง้ประโย์ชนใ์ชส้อย์ คุวิามประณีตสวิย์งาม แสดงถง้ชา่งฝีั่มือท์อ้งถิ�น 

แล็ะแสดงถง้คุวิามเป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะท์อ้งถิ�นนั�น ๆ

 โดย์ผ่ล็สรุปนี�สามารถนำาไปเป็นแนวิท์างในกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ที์�ใชว้ิสัดเุสน้ใย์

กีา้นโหมง่ตน้จากีโดย์ใชส้ีจากีธรรมชาติท์อเป็นล็วิดล็าย์ผ่า้ขุาวิมา้ในรูปแบับักีระเป๋า เพืิ�อใหต้รงตาม

คุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัรโิภคุ สงัเคุราะหข์ุอ้มลู็ แล็ะออกีแบับัรา่ง 2 มิต ิแล็ะ 3 มิตเิพืิ�อใชใ้นกีารสอบัถามผู่้

เชี�ย์วิชาญถง้คุวิามเหมาะสมในกีารออกีแบับั ซ้�งผู่วิ้ิจยั์ไดท้์ ำากีารรา่งตน้แบับัขุองผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า โดย์

นำาขุอ้มลู็แล็ะผ่ล็สรุปจากีกีารสำารวิจกีล็ุม่เปา้หมาย์ท์ั�งหมดมาใชใ้นกีารออกีแบับั แบัง่เป็น 3 รูปแบับั ดงันี �

 

ภาพที่่� 2 : แบบร่างการออกแบบผลติภณัีฑ์ก์ระเป๋ัาจัากภูมปัิัญญาที่อผา้ฝ้า้ย

ร่วิมกบัเสน้์ใยกา้น์โหมง่ตน้์จัากชูมุชูน์อา่งเตย  ต.ที่า่ตะเกย่บ  อ.ที่า่ตะเกย่บ  จั.ฉะเชูงิเที่รา แบบที่่� 1

ที่่�มา : จัฬุาวิรรณี  ดเ่ลศิิ, 2564
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ภาพที่่� 3 : แบบร่างการออกแบบผลติภณัีฑ์ก์ระเป๋ัาจัากภูมปัิัญญาที่อผา้ฝ้า้ย

ร่วิมกบัเสน้์ใยกา้น์โหมง่ตน้์จัากชูมุชูน์อา่งเตย  ต.ที่า่ตะเกย่บ  อ.ที่า่ตะเกย่บ  จั.ฉะเชูงิเที่รา แบบที่่� 2

ที่่�มา : จัฬุาวิรรณี  ดเ่ลศิิ, 2564

 

ภาพที่่� 4 : แบบร่างการออกแบบผลติภณัีฑ์ก์ระเป๋ัาจัากภูมปัิัญญาที่อผา้ฝ้า้ย

ร่วิมกบัเสน้์ใยกา้น์โหมง่ตน้์จัากชูมุชูน์อา่งเตย  ต.ที่า่ตะเกย่บ  อ.ที่า่ตะเกย่บ  จั.ฉะเชูงิเที่รา แบบที่่� 3

ที่่�มา : จัฬุาวิรรณี  ดเ่ลศิิ, 2564

 ส่วนที่ี� 3 กีารประเมินผ่ล็กีารออกีแบับั 

กีารประเมินผ่ล็กีารออกีแบับัจากีกีล็ุม่ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั แล็ะผู่ป้ระกีอบักีาร จำานวิน 6 ท์า่น 

ดงันี �

   กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี 
   ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา
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ตาราง 1 แสดงกีารเปรยี์บัเที์ย์บัคุณุภาพิขุองกีารออกีแบับักีระเป๋าขุองผู่เ้ชี�ย์วิชาญแล็ะผู่ป้ระกีอบักีาร 

(n=6)

 จากีตาราง 1 ผ่ล็กีารวิิเคุราะหค์ุุณภาพิขุองกีารออกีแบับักีระเป๋าขุองผู่เ้ชี�ย์วิชาญแล็ะ

ผู่ป้ระกีอบักีาร ท์ั�ง 3 รูปแบับั จากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญ จำานวิน 6 ท์า่น พิบัวิา่ รูปแบับัที์� 2 มากีที์�สดุ มีคุา่เฉล็ี�ย์

รวิม (x = 4.49) รองล็งมา รูปแบับัที์� 3 มีคุา่เฉล็ี�ย์รวิม  (x = 4.38) แล็ะรูปแบับัที์�1 มีคุา่เฉล็ี�ย์รวิม (x = 4.27) 

ดงันั�นผู่เ้ชี�ย์วิชาญแล็ะผู่ป้ระกีอบักีารไดเ้ล็ือกีรูปแบับัที์� 2 ในระดบััมากี
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 ผ่ล็กีารหาแนวิท์างกีารออกีแบับัผ่ล็ิตภณัฑิก์ีระเป๋า จากีภมิูปัญญาถกัีท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบัั

เสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา ผู่วิ้ิจยั์ไดมี้กีารปรบััปรุง 

แล็ะพิฒันางานออกีแบับัเพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามสมบัรูณ ์ โดย์มีกีารสอบัถามคุวิามคุดิเหน็ แล็ะขุอ้เสนอแนะ

ตา่ง ๆ จากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญแล็ะผู่ป้ระกีอบักีาร รวิมถง้คุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัรโิภคุ เพืิ�อใหผ้่ล็งานกีารออกีแบับั

ตรงตามวิตัถปุระสงคุ์

 ผ่ล็สรุปในกีารพิฒันานำาไปสูก่ีารออกีแบับักีระเป๋า รูปแบับัที์� 2 มี 5 แบับั คืุอ 1. กีระเป๋าเป ้

2. กีระเป๋ามีสาย์คุล็อ้งขุอ้มือ 3. กีระเป๋าท์รงนกัีเรยี์น 4. กีระเป๋าท์รงจีบั 5. กีระเป๋าท์รงสี�เหล็ี�ย์ม/ถงุผ่า้ 

แล็ะนำาเสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่ตน้จากีรว่ิมกีบััภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์ กีารจดัวิางล็าย์ใหอ้ย์ูใ่นองคุป์ระกีอบั

แบับัเดมิ เพืิ�อคุงไวิซ้้�งเอกีล็กัีษณข์ุองชมุชนอา่งเตย์  คืุอ ล็วิดล็าย์ผ่า้ฝั่า้ย์เป็นล็าย์ผ่า้ขุาวิมา้ โดย์เสน้

ฝั่า้ย์จะเป็นเสน้ยื์น สว่ินเสน้ใย์จากีกีา้นโหมง่ขุองตน้จากีจะเป็นเสน้พิุง่ที์�มีสสีม้เหลื็องกีบััเสน้ฝั่า้ย์ ล็าย์

ผ่า้ขุาวิมา้เป็นที์�นิย์มในกีารท์อผ่า้ฝั่า้ย์ขุองชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา 

ดว้ิย์ราคุาถกูี จดุเดน่ขุองผ่า้ท์อขุองชมุชนคืุอ มีกีารท์อล็ะเอีย์ด ประณีต สวิย์งาม รูปแบับักีารใชส้ี  สี

ขุองผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ใชส้ีวิรรณะรอ้น สีสม้เหล็ือง สีวิรรณะเย์น็ สีเขีุย์วิ ที์�ไดจ้ากีแบับัสอบัถาม ซ้�ง

เป็นสขีุา้งเคีุย์ง คืุอ กีล็ุม่ขุองสีจำานวินสามหรอืสี�สทีี์�ตดิกีนัภาย์ในวิงล็อ้สี โดย์ที์�ชดุสีนี �จะมีคุวิามกีล็มกีล็นื

เป็นโท์นเดีย์วิกีนั  ท์ั�งนี � กีารเล็ือกีใชส้ีประเภท์นี�จะตอ้งใชส้ว่ินกีารผ่สมที์�เหมาะสม โดย์ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีใช้

สี สีนำ�าตาล็ 60 % สีเหล็ืองสม้ 30 % สีเขีุย์วิ 10 % เพืิ�อคุวิามเหมาะสม ผู่ว้ิิจยั์ไดท้์ ำากีารรา่งภาพิขุอง

กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า จากีภมิูปัญญาถกัีท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีชมุชน

อา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา ซ้�งมีราย์ล็ะเอีย์ดดงันี �

 

ภาพที่่� 5 : ตน้์แบบออกแบบผลติภณัีฑ์ก์ระเป๋ัาจัากภูมปัิัญญาที่อผา้ฝ้า้ยร่วิมกบัเสน้์ใยกา้น์โหมง่ตน้์

จัากชูมุชูน์อา่งเตย  

ที่่�มา : จัฬุาวิรรณี  ดเ่ลศิิ, 2564

สรุปผู้ลการออกแบูบู

   กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี 
   ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา
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 กีารประเมินคุวิามพิง้พิอใจขุองผู่บ้ัรโิภคุ กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า จากีภมิูปัญญา

ถกัีท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีชมุชนอา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  อ.ท์า่ตะเกีีย์บั  จ.ฉะเชิงเท์รา

ตาราง 2 แสดงกีารคุวิามพิง้พิอใจขุองกีล็ุม่ที์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีตอ่รูปแบับัแล็ะล็วิดล็าย์ผ่ล็ติภณัฑิ์

กีระเป๋า (n=100)

 จากีตาราง 2 กีารวิิเคุราะหร์ะดบััคุวิามพิง้พิอใจขุองกีล็ุม่ที์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์ ที์�มีตอ่ผ่ล็ติภณัฑิ์

กีระเป๋า ดงันี �

 ด�านลักษณะเฉพาะถีิ�น พิบัวิา่ กีล็ุม่ที์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์มีคุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับักีระเป๋า

ท์ั�ง 5 แบับั ภาพิรวิมอย์ูใ่นระดบััมากี มีคุา่เฉล็ี�ย์รวิม (x = 4.34) เมื�อพิิจารณาเป็นราย์ดา้น พิบัวิา่ วิสัดุ

แล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติขุองท์อ้งถิ�นผ่ล็ติไดจ้รงิ (x = 4.50) ล็วิดล็าย์ขุองเสน้ใย์ที์�ใชมี้กีารจดัวิางอย์า่งล็งตวัิ 

(x = 4.35) มีกีารผ่สมผ่สานวิสัดใุนท์อ้งถิ�นไดอ้ย์า่งเหมาะสม (x = 4.27) ล็กัีษณะขุองล็วิดล็าย์เป็น

เอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะ สื�อถง้ที์�มาขุองผ่ล็ติภณัฑิผ์่า้ท์อ (x = 4.24) ตามล็ำาดบัั

 ด�านประโยชนใ์ช�สอย พิบัวิา่ กีล็ุม่ที์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์มีคุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับักีระเป๋าท์ั�ง 

5 แบับั ภาพิรวิมอย์ูใ่นระดบััมากี มีคุา่เฉล็ี�ย์ (x = 4.28) เมื�อพิิจารณาเป็นราย์ดา้น ผ่ล็ติภณัฑิที์์�

ออกีแบับัใชง้านไดจ้รงิ เพืิ�อจำาหนา่ย์แก่ีนกัีท์อ่งเที์�ย์วิ (x = 4.44) ผ่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามปล็อดภยั์ (x = 4.30) 

ผ่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามงา่ย์ตอ่กีารใชง้าน (x = 4.26) ผ่ล็ติภณัฑิด์แูล็รกัีษางา่ย์ (x = 4.12) ตามล็ำาดบัั

 ด�านความงาม พิบัวิา่ กีล็ุม่ที์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์มีคุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับักีระเป๋าท์ั�ง 5 แบับั 
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ภาพิรวิมอย์ูใ่นระดบััมากี มีคุา่เฉล็ี�ย์ (x = 4.30) เมื�อพิิจารณาเป็นราย์ดา้น คุวิามประณีตขุองชิ �นงาน 

(x = 4.53) ผ่ล็ติภณัฑิมี์รูปแบับัที์�นา่สนใจ (x = 4.51)  ผ่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามสวิย์งาม (x = 4.43) วิสัดทีุ์�

ใชผ้่สมกีนัมีคุวิามเหมาะสม (x = 4.03) กีารจดัวิางล็วิดล็าย์มีองคุป์ระกีอบันา่สนใจ (x = 4.00) ตาม

ล็ำาดบัั 

 เมื�อพิิจารณาโดย์รวิม พิบัวิา่ กีล็ุม่ที์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์มีคุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับั 1. กีระเป๋า

เป ้2. กีระเป๋ามีสาย์คุล็อ้งขุอ้มือ 3. กีระเป๋าท์รงนกัีเรยี์น 4. กีระเป๋าท์รงจีบั 5. กีระเป๋าท์รงสี�เหล็ี�ย์ม/ถงุ

ผ่า้ ท์ั�ง 5 ประเภท์ โดย์รวิมอย์ูใ่นระดบััมากี มีคุา่เฉล็ี�ย์สงูสดุ (x = 4.31) (S.D.= 0.66) 

 ผ่ล็กีารวิิเคุราะหค์ุวิามคุดิเหน็ดา้นกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า จากีภมิูปัญญาถกัีท์อผ่า้

ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากีชมุชนอา่งเตย์  ต.ท์า่ตะเกีีย์บั  อ.ท์า่ตะเกีีย์บั  จ.ฉะเชิงเท์รา พิบั

วิา่ กีล็ุม่นกัีออกีแบับัแล็ะผู่ป้ระกีอบักีาร  มีคุวิามคุดิเหน็ตอ่รูปแบับัแล็ะล็วิดล็าย์ผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ท์ั�ง 5 

แบับั ตามล็กัีษณะกีารออกีแบับัแบัง่ออกีเป็น 2 สว่ิน คืุอ กีารออกีแบับัรูปท์รงผ่ล็ติภณัฑิแ์ล็ะกีารจดั

วิางล็วิดล็าย์ล็งบันผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า ซ้�งสอดคุล็อ้งกีบัั ธีระชยั์ สขุุสด (2544: หนา้ 88-92) กีล็า่วิวิา่ 

ผ่ล็ติภณัฑิที์์�ดีย์อ่มเกิีดจากีกีารออกีแบับัที์�ดี นกัีออกีแบับัตอ้งคุำานง้ถง้องคุป์ระกีอบัแล็ะหล็กัีกีารออกีแบับั  

โดย์หล็กัีกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิมี์อย์ู ่ 9 ประกีาร คืุอ 1) หนา้ที์�ใชส้อย์ 2) คุวิามปล็อดภยั์ 3) คุวิาม

แขุ็งแรง 4) คุวิามสะดวิกีสบัาย์ในกีารใช ้5) คุวิามสวิย์งาม 6) ราคุาพิอสมคุวิร 7) กีารซอ่มแซมงา่ย์ 8) 

วิสัดแุล็ะกีารผ่ล็ติ 9) กีารขุนสง่

 ผ่ล็กีารวิิเคุราะหค์ุวิามพิง้พิอใจรูปแบับัแล็ะล็วิดล็าย์ผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋า จากีกีล็ุม่ผู่ส้นใจผ่ล็ติภณัฑิ ์

จำานวิน 100 คุน  พิบัวิา่ ผู่ส้นใจผ่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับัแล็ะล็วิดล็าย์กีระเป๋า ท์ั�ง 5 แบับั 

ภาพิรวิมอย์ูใ่นระดบััมากี มีคุา่เฉล็ี�ย์รวิม (x = 4.31), (S.D.= 0.66) เมื�อพิิจารณาคุา่เฉล็ี�ย์เป็นราย์ดา้น 

ดงันี �

 1. ด�านลักษณะเฉพาะถีิ�น พิบัวิ่า กีล็ุ่มที์�สนใจผ่ล็ิตภัณฑิ ์มีคุวิามพิ้งพิอใจต่อรูปแบับั

กีระเป๋าท์ั�ง 5 แบับั ภาพิรวิมอย์ูใ่นระดบััมากี มีคุา่เฉล็ี�ย์รวิม (x = 4.34) เมื�อพิิจารณาเป็นราย์ดา้น พิบั

วิา่ วิสัดแุล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติขุองท์อ้งถิ�นผ่ล็ติไดจ้รงิ ล็วิดล็าย์ขุองเสน้ใย์ที์�ใชมี้กีารจดัวิางอย์า่งล็งตวัิ 

กีารผ่สมผ่สานวิสัดใุนท์อ้งถิ�นไดอ้ย์า่งเหมาะสม ล็กัีษณะขุองล็วิดล็าย์เป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะ สื�อถง้ที์�

มาขุองผ่ล็ิตภัณฑิผ์่า้ท์อ สอดคุล็อ้งกีับัแนวิคุิดขุอง วิัชรินท์ร ์ จรุงจิตสุนท์ร (2548) กีล็่าวิวิ่า 

องคุป์ระกีอบัขุองผ่ล็ิตภณัฑิห์ตัถกีรรม คืุอ ตอ้งแสดงคุณุคุ่าขุองธรรมชาติหรืองานหตัถกีรรมที์�มี

เอกีล็กัีษณแ์ล็ะศลิ็ปวิฒันธรรมขุองท์อ้งถิ�น เชน่ ล็วิดล็าย์ผ่า้ท์อที์�มีจดุเดน่ขุองแตล่็ะภาคุไมเ่หมือนกีนั 

วิสัดแุล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติขุองท์อ้งถิ�น ผ่ล็ติไดจ้รงิ โดย์ใชภ้มิูปัญญาขุองชาวิบัา้น ราคุาที์�ซื �อได ้ ชอบั

แล็ว้ิซื �อไดเ้ล็ย์ไม่คุิดมากี มีคุวิามสวิย์งามแล็ะน่าสนใจ รูปแบับัแปล็กีใหม่ สะดดุตา โดย์ย์งัสื�อถ้ง

เอกีล็กัีษณป์ระจำาถิ�น

สรุปและอภปิรายผู้ล

   กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเป๋าจากีภมิูปัญญาท์อผ่า้ฝั่า้ย์รว่ิมกีบััเสน้ใย์กีา้นโหมง่ตน้จากี 
   ชมุชนอา่งเตย์ ต.ท์า่ตะเกีีย์บั อ.ท์า่ตะเกีีย์บั จ.ฉะเชิงเท์รา
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 2. ด�านประโยชนใ์ช�สอย พิบัวิา่ กีล็ุม่ที์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์ มีคุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับั รูป

แบับักีระเป๋าท์ั�ง 5 แบับั ภาพิรวิมอย์ูใ่นระดบััมากี มีคุา่เฉล็ี�ย์ (x = 4.28) เมื�อพิิจารณาเป็นราย์ดา้น 

พิบัวิา่ กีระเป๋าสามารถใชง้านไดจ้รงิ นำาไปจำาหนา่ย์แก่ีนกัีท์อ่งเที์�ย์วิ มีคุวิามปล็อดภยั์ งา่ย์ตอ่กีารใช้

งาน ดแูล็รกัีษางา่ย์ สอดคุล็อ้งกีบััแนวิคุดิขุอง รฐัไท์ พิรเจรญิ (2546 : 4) กีล็า่วิวิา่ ประโย์ชนใ์ชส้อย์

สำาหรบัังานออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิต์อ้งสนองตอบักีารใชง้านไดต้ามที์�ออกีแบับัไวิ ้มิใชอ่อกีแบับัใหส้วิย์งาม

อย์า่งเดีย์วิ ในปัจจบุันัประโย์ชนใ์ชส้อย์สามารถสรา้งจดุขุาย์ที์�ดีใหก้ีบััสนิคุา้

 3. ด�านความงาม พิบัวิา่ กีล็ุม่ที์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ ์มีคุวิามพิง้พิอใจตอ่รูปแบับั รูปแบับักีระเป๋า

ท์ั�ง 5 แบับั ภาพิรวิมอย์ูใ่นระดบััมากี มีคุา่เฉล็ี�ย์ (x = 4.30) เมื�อพิิจารณาเป็นราย์ดา้น พิบัวิา่ กีระเป๋า

มีคุวิามประณีตขุองชิ �นงาน มีรูปแบับัที์�นา่สนใจ มีคุวิามสวิย์งาม วิสัดทีุ์�ใชผ้่สมกีนัมีคุวิามเหมาะสม 

แล็ะกีารจดัวิางล็วิดล็าย์มีองคุป์ระกีอบันา่สนใจ ซ้�งสอดคุล็อ้งกีบััแนวิคุดิขุอง รฐัไท์ พิรเจรญิ (2546: 

หนา้ 7) กีล็า่วิวิา่ คุวิามสวิย์งามนา่ใชเ้ป็นสิ�งที์�ดง้ดดูใจผู่บ้ัรโิภคุ โดย์ใหคุ้วิามสำาคุญักีบััรูปล็กัีษณ ์สสีนั 

รวิมท์ั�งคุวิามเรยี์บัรอ้ย์ขุองวิสัดทีุ์�ใชผ้่ล็ตินำามาประย์กุีตใ์ชใ้นกีารสรา้งผ่ล็ติภณัฑิใ์หคุ้วิามรูส้ก้ีที์�สมดลุ็ 

(Balance) สรา้งคุวิามงามเพืิ�อดแูปล็กีใหมอ่อกีไปจากีผ่ล็ติภณัฑิเ์ดมิ รวิมท์ั�งกีารเนน้ (Emphasis) ที์�

ดแูล็ว้ิสบัาย์ตาขุ้ �น โดย์ใชส้ีกีบััพืิ �นผิ่วิวิสัดมุาท์ำาใหเ้กิีดคุวิามสวิย์งาม

 1. คุวิรศก้ีษาเท์คุนิคุกีารออกีแบับัล็วิดล็าย์แล็ะกีารจดัวิางองคุป์ระกีอบัล็วิดล็าย์ผ่ล็ติภณัฑิ์

ประเภท์กีระเป๋า ใหมี้คุวิามท์นัสมยั์มากีขุ้ �น

 2. คุวิรศก้ีษารูปแบับัขุองผ่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์กีระเป๋าใหม้ากีกีวิา่นี �  เพืิ�อนำามาใชเ้ป็นขุอ้มลู็

ในกีารออกีแบับัใหท้์นัสมยั์แล็ะเขุา้กีบััเพิศ วิยั์ แล็ะราย์ไดผู้่บ้ัรโิภคุ

 3. ท์ดล็องนำาเสน้ใย์ไปพิฒันาเป็นวิสัดสุ ำาหรบััใชใ้นงานหตัถกีรรมถกัี ท์อ แล็ะสาน ในรูป

แบับัอื�นที์�มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ตอ่ไป
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การพฒัินากระบูวนการคดิแบูบูนวัตกรด�วยเกมการด์สแคมเพอร์

ที่พิยลั์กษณ ์ โกมลวณิช 1

Development of “S.C.A.M.P.E.R” Cards Game for Innovative Thinking

บูที่คัดย่อ

 หน้�งในท์กัีษะกีารเรยี์นรูที้์�ส ำาคุญัสำาหรบััศตวิรรษที์� 21 ขุองนกัีศก้ีษาในปัจจบุันันี �คืุอ ท์กัีษะ

ดา้นกีารเรยี์นรูแ้ล็ะนวิตักีรรม ซ้�งเป็นท์กัีษะที์�ท์ ำาใหพ้ิล็เมืองดำารงชีวิิตไดอ้ย์า่งมีคุณุภาพิในศตวิรรษที์� 21 

งานวิิจยั์เชิงคุณุภาพินี�มีวิตัถปุระสงคุ ์1. เพืิ�อศก้ีษาผ่ล็กีารใชเ้กีมกีารด์สแคุมเพิอรพ์ิฒันากีระบัวินกีาร

คุดิแบับันวิตักีร 2. เพืิ�อศก้ีษาแนวิท์างกีารพิฒันาเกีมกีารด์ไปใชง้านหล็ากีหล็าย์กีล็ุม่เปา้หมาย์ โดย์

ศก้ีษาล็กัีษณะกีารเล็น่เกีมกีารด์ กีารมีสว่ินรว่ิมในกีารคุดิ กีารนำาแนวิคุวิามคุดิไปเชื�อมโย์งเพืิ�อสรา้ง

ตน้แบับั (Prototype) แล็ะกีารสรา้งบัรรย์ากีาศในกีารเรยี์นรู ้ ซ้�งเคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารศก้ีษาวิิจยั์นี �คืุอ 

แผ่นผ่งักีารออกีแบับัเกีม (Unified Game Canvas-UGC) แบับับันัท์ก้ีผ่ล็สะท์อ้นกีล็บัักีารเรยี์นรูขุ้อง

นกัีศก้ีษา แบับัสอบัถามกีารใชง้านเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์ แล็ะแบับัสอบัถามประเมินกีารเรยี์นรูด้ว้ิย์

ตนเอง ผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็พิบัวิา่ 1. เกีมกีารด์สแคุมเพิอรส์ามารถชว่ิย์พิฒันาท์กัีษะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุ์

แล็ะนวิตักีรรมไดใ้นระดบััมากี ซ้�งท์กัีษะดงักีล็า่วิเป็นพืิ �นฐานขุองกีารสรา้งนวิตักีร 2. กีระบัวินกีารจดักีาร

เรยี์นกีารสอนที์�ชว่ิย์พิฒันากีระบัวินกีารคิุดแบับันวิตักีร คุวิรประกีอบัดว้ิย์กิีจกีรรมที์�ก่ีอใหเ้กิีดท์กัีษะกีาร

เชื�อมโย์งคุวิามคุดิ แล็ะสง่เสรมิใหเ้กิีดท์กัีษะเชิงพิฤตกิีรรมดา้นกีารตั�งคุ ำาถาม สงัเกีต ปฏิสมัพินัธ ์แล็ะ

ท์ดล็อง 3. กีารนำาเกีมกีารด์สแคุมเพิอรไ์ปประย์กุีตใ์ชใ้หไ้ดผ้่ล็ดีคุวิรมี 3 องคุป์ระกีอบัคืุอ คุล็ปิสื�อกีาร

สอน เกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์แล็ะกิีจกีรรม 4. แนวิท์างกีารพิฒันาเกีมกีารด์สแคุมเพิอรเ์พืิ�อประย์กุีตใ์ช้

กีบััหล็ากีหล็าย์กีล็ุม่เปา้หมาย์ คุวิรมีกีารปรบััคุวิามล็ื�นไหล็ขุองเกีม (Game Flow) หล็กัีสำาคุญัขุอง

เกีม (Game Core) กีารเพิิ�มปฏิสมัพินัธข์ุองเกีมกีบััผู่เ้ล็น่ (Game Interaction) แล็ะเพิิ�มคุวิามพิิเศษ

ใหก้ีบััเกีม (Game Impact) 

คำาสำาคัญ: ท์กัีษะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุแ์บับันวิตักีร กีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีร เกีมกีารด์ สแคุมเพิอร ์

กีารออกีแบับัเกีม

1 ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์.์, หล็กัีสตูรคุอมพิิวิเตอรก์ีราฟิิกี คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ธรุกิีจบัณัฑิิตย์ ์
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 One of the important study skills in the 21st century for students today is learning 

and innovation skills, which is a skill that allows citizens to live quality lives in the 21st cen-

tury. The objective of this qualitative research are for: 1) to study the results of use Cards 

Game S.C.A.M.P.E.R. develop an innovative thinking system, 2) to study cards game de-

velopment guidelines to be used in various target groups by studying in the playing style 

of the cards game or by participating in thinking, connecting ideas to create prototypes 

and creating a learning environment, which tools used in the research study are Unified 

Game Canvas (UGC), Student Feedback Form, Cards Game S.C.A.M.P.E.R. Usage ques-

tionaire and self-learning assessment questionnaire. The analysis of the data showed that 

1) Cards Game S.C.A.M.P.E.R can help develop creativity and innovation skills to agree 

level.  These skills are fundamental to creating innovation. 2) Teaching and learning pro-

cesses that help develop innovative thinking processes should include: activities that build 

cognitive skills and foster behavioral skills in questioning, observation, interaction and ex-

perimentation 3) Good application of cards game S.C.A.M.P.E.R. should have three ele-

ments : Teaching material clips, Cards Game S.C.A.M.P.E.R. and activities 4) Guidelines 

for cards game development for the application of various target groups should have ad-

justed the flow of the game (Game Flow), Game Core, increase the interaction of the game 

with the players (Game Interaction) and Game Impact.

KEYWORDS: Innovative creativity skills, Innovative thinking process, Card Game 

S.C.A.M.P.E.R., Game Design 

Abstract
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 กีารพิฒันาท์กัีษะกีารเรยี์นรูใ้นศตวิรรษที์� 21 ที์�ส ำาคุญัสำาหรบัันกัีศก้ีษาในย์คุุนี � ประกีอบั

ดว้ิย์ 1. ท์กัีษะดา้นกีารเรยี์นรูแ้ล็ะนวิตักีรรม 2. ท์กัีษะสารสนเท์ศ สื�อ แล็ะเท์คุโนโล็ยี์ 3. ท์กัีษะชีวิิต

แล็ะอาชีพิ สำาหรบััท์กัีษะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุจ์ดัเป็น 1 ใน 3 ขุองท์กัีษะดา้นกีารเรยี์นรูแ้ล็ะนวิตักีรรม 

ซ้�งเป็นท์กัีษะที์�ท์ ำาใหพ้ิล็เมืองดำารงชีวิิตไดอ้ย์า่งมีคุณุภาพิในศตวิรรษที์� 21 นกัีศก้ีษาที์�เป็นผู่เ้รยี์นใน

ระดบััมหาวิิท์ย์าล็ยั์ เป็นชว่ิงวิยั์ที์�มีคุวิามสำาคุญัตอ่กีารพิฒันา ท์กัีษะดงักีล็า่วิจง้เป็นท์กัีษะที์�จ ำาเป็น

ต่อกีารนำาไปปรบััใชใ้หเ้หมาะสมกีบัับัริบัท์ขุองสงัคุมแล็ะกีารท์ำางานในอนาคุต กีารเรีย์นรูที้์�ดีแล็ะ

เหมาะสม สำาหรบััผู่เ้รยี์นรุน่ใหมคืุ่อ กีารเรยี์นรูผ้่า่นกีารล็งมือท์ำา (เล็น่) อย์า่งสนกุีสนาน กีารเรยี์นรู ้

โดย์ใชเ้กีมเป็นฐาน (Game-based Learning) จ้งสามารถท์ำาใหผู้่เ้รีย์นปรบััเปล็ี�ย์นแนวิคิุดเชิง

นามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมได ้แล็ะชว่ิย์สรา้งแรงจงูใจใหผู้่เ้รยี์นมีสว่ินรว่ิมในกีารเรยี์นรู ้ท์ ำาใหก้ีารเรยี์นรู ้

เป็นไปอย์า่งมีคุวิามหมาย์ (Meaningful Learning) ท์ำาใหเ้กิีดองคุค์ุวิามรูที้์�คุงท์น ผู่เ้รยี์นเขุา้ใจเหน็

ภาพิ เชื�อมโย์งกีบัักีารนำาไปปรบััใชใ้นชีวิิตจรงิ ท์กัีษะสำาหรบัักีารดำารงชีวิิตในศตวิรรษที์� 21 ที์�มีคุวิาม

เป็นพิล็วิตัเชน่นี � จกัีเป็นประโย์ชนต์อ่ผู่เ้รยี์น ซ้�งสามารถนำาคุวิามรูแ้ล็ะท์กัีษะที์�ไดร้บััไปปรบััประย์กุีต์

ใชใ้นชีวิิตประจำาวินัแล็ะกีารท์ำางานในอนาคุตไดอ้ย์า่งมีประสทิ์ธิภาพิ

 งานวิิจยั์นี �เป็นส่วินหน้�งขุองชดุโคุรงกีารวิิจยั์เรื�อง กีารพิฒันาคุวิามคุิดสรา้งสรรคุด์ว้ิย์กีาร

จดักีารเรยี์นกีารสอนแบับัผ่สมผ่สาน (Hybrid Learning) โดย์มีโคุรงกีารวิิจยั์ย์อ่ย์ ไดแ้ก่ี 1. กีารพิฒันา

กิีจกีรรมในวิิชาคุวิามคุิดสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิัตกีรรมเพืิ�อสรา้งให้นักีศ้กีษาเกิีดท์ักีษะคุวิามเป็นผู่้

ประกีอบักีารสรา้งสรรคุ ์ (รบััผิ่ดชอบัโดย์ อ.กีมล็ศิร ิ วิงศห์มก้ี) 2. กีารประเมินตนเองขุองผู่เ้รยี์นดา้น

ท์กัีษะคุวิามสามารถในศตวิรรษที์� 21 ในราย์วิิชาคุวิามคุิดสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิตักีรรม จากีวิิธีกีารเรยี์นรู ้

แบับัผ่สมผ่สาน (รบััผิ่ดชอบัโดย์ ผ่ศ.กีมล็วิรรณ พิชัรพิรพิิพิฒัน ์ สารสขุุ) แล็ะ 3. กีารพิฒันา

กีระบัวินกีารคุดิแบับั นวิตักีรดว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์(รบััผิ่ดชอบัโดย์ ผ่ศ.ทิ์พิย์ล์็กัีษณ ์โกีมล็วิณิช) 

 เกีมกีารด์สแคุมเพิอรนี์ �ผู่วิ้ิจยั์ไดเ้ริ�มจดัท์ำาขุ้ �นคุรั�งแรกีในปีกีารศก้ีษา 2556 โดย์มีจดุมุง่หมาย์

เพืิ�อพิฒันาท์กัีษะคุวิามคุดิเชื�อมโย์ง ซ้�งเป็นกีารคุดิที์�ส ำาคุญัสำาหรบัังานออกีแบับั กีารด์ในชว่ิงแรกีจง้

มีเพีิย์งกีารด์ภาพิ โดย์ไดน้ำาไปใชก้ีบัันกัีศก้ีษาคุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ธรุกิีจบัณัฑิิตย์์

เท์า่นั�น ตอ่มาในปีกีารศก้ีษา 2560 ผู่อ้อกีแบับัไดเ้พิิ�มเตมิกีารด์คุำาสำาคุญั (Keywords) ขุองแนวิคุดิ 

S.C.A.M.P.E.R. เพืิ�อชว่ิย์เรื�องกีารจดจำาคุำาสำาคุญัดงักีล็า่วิใหก้ีบัันกัีศก้ีษาแล็ะมีภาพิตวัิอย์า่งแนวิคุดิ

นั�น ๆ ประกีอบั เพืิ�อใชก้ีระตกุีคุวิามคุดิ ท์ำาใหน้กัีศก้ีษาเขุา้ใจในวิิธีคุดิล็กัีษณะนี�ไดม้ากีขุ้ �น ในปีกีาร

ศก้ีษา 2562 ผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำาแนวิคุดิกีารด์ดงักีล็า่วิมาปรบััปรุงใหมี้ล็กัีษณะเป็นเกีมกีารด์มากีขุ้ �น เพืิ�อปู

พืิ �นฐานกีารพิฒันาท์กัีษะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุส์ ำาหรบัันกัีศก้ีษาชั�นปีที์� 1 ท์กุีคุณะวิิชาขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์

ธุรกิีจบัณัฑิิตย์ ์ เพืิ�อใชใ้นกีารเรีย์นกีารสอนราย์วิิชา GE 171 คุวิามคุิดสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิตักีรรม 

นอกีจากีกีารปรบััปรุง S.C.A.M.P.E.R. Cards Game สำาหรบััใชใ้นราย์วิิชาดงักีล็า่วิแล็ว้ิ ผู่ว้ิิจยั์ย์งัได้

จดัท์ำาคุล็ปิวีิดีโอประกีอบักีารสอน สำาหรบััใหน้กัีศก้ีษาไดศ้ก้ีษาเนื �อหาก่ีอนสปัดาหที์์�จะท์ำากิีจกีรรมดว้ิย์

 

บูที่นำา
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ภาพที่่� 1 : พฒัน์าการออกแบบ S.C.A.M.P.E.R. Cards Game 2556-2562

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

 

ภาพที่่� 2 : Storyboard คำลปิัวิด่โ่อปัระกอบการสอน์ เร่�อง กระบวิน์การคำดิแบบ S.C.A.M.P.E.R.

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

    กีารพิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีรดว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร์
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 1. เพืิ�อศก้ีษาผ่ล็กีารใชเ้กีมกีารด์สแคุมเพิอรพ์ิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีร 

 2. เพืิ�อศก้ีษาแนวิท์างกีารพิฒันาเกีมกีารด์ไปใชง้านหล็ากีหล็าย์กีล็ุม่เปา้หมาย์ 

 กีารพิฒันาท์กัีษะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุแ์ล็ะท์กัีษะกีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีร สามารถกีระตุน้

ใหเ้กิีดท์กัีษะดงักีล็า่วิไดด้ว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์

การที่บูที่วนวรรณกรรมและกรอบูแนวคดิ

1. ที่ฤษฎคีวามคดิสร�างสรรค์

 ทิ์ศนา แขุมณี (2554, 188-194) กีล็า่วิวิา่ คุวิามคุดิเป็นกีระบัวินกีารท์างสมองในกีารนำา

ขุอ้มลู็หรอืสิ�งเรา้ที์�ไดร้บัั ไปเชื�อมโย์งกีบััขุอ้มลู็หรอืประสบักีารณเ์ดมิ เพืิ�อสรา้งคุวิามหมาย์ใหแ้ก่ีตน 

เกิีดเป็นคุวิามรูคุ้วิามเขุา้ใจที์�สามารถนำาไปใชใ้นสถานกีารณต์า่ง ๆ สว่ิน “กีารคุดิ” นั�นเป็นงานเฉพิาะ

ตน เป็นกีระบัวินกีารภาย์ในที์�แตล่็ะบัคุุคุล็ตอ้งดำาเนินกีารเอง ไมมี่ผู่ใ้ดท์ำาแท์นได ้แตบ่ัคุุคุล็อื�นรวิมท์ั�ง

สภาพิแวิดล็อ้มแล็ะประสบักีารณต์า่ง ๆ สามารถกีระตุน้ใหบ้ัคุุคุล็เกิีดกีารคุดิได ้ โดย์องคุป์ระกีอบัขุอง

กีารเกิีดสิ�งเรา้ไดแ้ก่ี ผู่คุ้ดิ – สิ�งเรา้ – กีารรบััรูส้ิ�งเรา้ – จดุมุง่หมาย์ขุองกีารคุดิ – กีระบัวินกีารคิุดหรอืวิิธีคุดิ

 กิีล็ฟิอรด์ (Gilford, 1959: 145-151, อา้งจากีเบัญจมาศ สภุาท์อน, 2555) กีล็า่วิวิา่ คุวิาม

คุดิสรา้งสรรคุเ์ป็นคุวิามสามารถท์างสมอง ล็กัีษณะขุองผู่มี้คุวิามคุดิสรา้งสรรคุมี์ท์ั�งหมด 5 ประกีาร

คืุอ 1. คุวิามรูส้ก้ีไวิตอ่ปัญหา 2. มีคุวิามคุล็อ่งในกีารคุดิ 3. มีคุวิามคุดิรเิริ�ม สามารถแสวิงหาแนวิท์าง

ใหม ่ๆ  หรอืวิิธีกีารแปล็กีแตกีตา่งเพืิ�อใชใ้นกีารแกีไ้ขุปัญหา 4. มีคุวิามคุดิยื์ดหย์ุน่ ซ้�งเป็นกีารคุดิหาวิิธี

กีารหล็าย์ ๆ วิิธี เพืิ�อใชใ้นกีารแกีปั้ญหา แล็ะ 5. มีแรงจงูใจในกีารแสวิงหาแนวิท์างแกีปั้ญหาดว้ิย์

คุวิามกีระตือรอืรน้

2. กระบูวนการคดิสร�างสรรคแ์บูบูนวัตกร

 งานวิิจยั์ชิ �นนี �จดัท์ำาขุ้ �น เพืิ�อตรวิจสอบัเกีมกีารด์สแคุมเพิอรว์ิา่ สามารถชว่ิย์พิฒันากีระบัวินกีาร

คุดิแบับันวิตักีรใหก้ีบัักีล็ุม่นกัีศก้ีษาท์กุีคุณะไดห้รอืไม ่กีารพิฒันาเกีมกีารด์สแคุมเพิอรนี์ �ไดถ้กูีพิฒันา

แล็ะปรบััปรุงใหม ่ (เวิอรช์ั�นปี 2562) โดย์พิฒันาใหมี้คุวิามสอดคุล็อ้งกีบััเปา้หมาย์ตามตวัิชี �วิดั (Key 

Indicator) ขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์เรื�อง DPU DNA for Teacher 

 โดย์ตวัิชี �วิดัส ำาหรบััราย์วิิชา GE 171 คุวิามคุดิสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิตักีรรม มี 2 ประกีาร คืุอ 1. 

กีารพิฒันาท์กัีษะคุวิามคุิดสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิตักีรรม (Creative & Innovative) โดย์มีกีารกีำาหนด

คุุณล็กัีษณะที์�พิ้งประสงคุว์ิ่า นักีศ้กีษาชั�นปีที์� 1 เมื�อเรีย์นผ่่านราย์วิิชานี �แล็ว้ิจะมีล็กัีษณะเป็นผู่มี้

คุวิามสงสยั์ใคุรรู่ ้(Curiosity) กีารย์อมรบััคุวิามคุดิเหน็ที์�แตกีตา่ง (Embracing Contradiction) แล็ะ

วัตถุีประสงคก์ารวจิัยั

สมมตฐิานในการวจิัยั
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สามารถหล็อมรวิมแนวิคุดิเพืิ�อสรา้งแนวิคุิดใหม ่สามารถนำาแนวิคุดิ (Idea) หรอืขุอ้เสนอ (Solution) 

ตา่ง ๆ มาเชื�อมโย์งกีนัได ้(Connecting, Sythesizing, Transforming for Novelty of Uniqueness) 

แล็ะ 2. กีารพิฒันาท์กัีษะกีารสื�อสาร (Communication) โดย์มีกีารกีำาหนดคุณุล็กัีษณะที์�พิง้ประสงคุ์

วิา่ นกัีศก้ีษาชั�นปีที์� 1 เมื�อเรยี์นผ่า่นราย์วิิชานี �แล็ว้ิจะสามารถระบัเุปา้หมาย์ขุองสิ�งที์�ตอ้งกีารสื�อสารได ้

(Purpose) แสดงคุวิามใส่ใจผู่ฟั้ิง/ ผู่ร้บััสาร (Audience) แล็ะนำาเสนอเนื �อหาในกีารสื�อสารได้

สอดคุล็อ้งกีบััวิตัถปุระสงคุแ์ล็ะเหมาะสมกีบัักีล็ุม่ผู่ฟั้ิง/ ผู่ร้บััสาร (Content Development/ Organization) 

 ผู่วิ้ิจยั์ใชท้์ฤษฏีขุอง Jeff Dyer, Hal Gregersan and Clayton M. Chistensen (2013, :34-35) 

ซ้�งกีล็า่วิวิา่ กีารพิฒันาขีุดคุวิามสามารถในกีารผ่ดุคุวิามคุดินวิตักีรรมใหม ่เราตอ้งฝ้ั่กีเชื�อมโย์งคุวิามคุดิ 

พิรอ้มท์ั�งตั�งคุ ำาถาม สงัเกีต ปฏิสมัพินัธ ์ แล็ะท์ดล็องบัอ่ย์ขุ้ �น เมื�อนวิตักีรใชท้์กัีษะกีารคุน้พิบัเป็นประจำา 

พิวิกีเขุาจะสรา้งนิสยั์ในกีารคุน้พิบั แล็ะนิสยั์เหล็า่นั�นจะเป็นตวัิกีำาหนดพิวิกีเขุา ใหมี้คุวิามมั�นใจใน

คุวิามสามารถที์�จะคุน้พิบัสิ�งใหมยิ่์�งขุ้ �นตอ่ไป  กีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีร ประกีอบัดว้ิย์  ท์กัีษะเชิง

กีารรบััรู ้หรอืท์กัีษะในกีารเชื�อมโย์งคุวิามคุดิ ท์กัีษะเชิงพิฤตกิีรรม คืุอ ตั�งคุ ำาถาม สงัเกีต ปฏิสมัพินัธ ์

แล็ะท์ดล็อง ซ้�งท์กัีษะท์ั�ง 2 จะนำาไปสูก่ีารกีล็า้ท์ำาสิ�งใหม ่กีล็า้ท์า้ท์าย์สภาพิปัจจบุันัแล็ะกีล็า้รบััคุวิาม

เสี�ย์ง 

 

ภาพที่่� 3 : โมเดลดเ่อน็์เอน์วิตักรใน์การผดุคำวิามคำดิสรา้งสรรคำ์

ที่่�มา: Jeff Dyer, Hal Gregersan and Clayton M. Chistensen , 2013 หน์า้ 35.

 อนชุา โสมาบัตุร (2013) ไดใ้หคุ้วิามหมาย์เกีี�ย์วิกีบััท์กัีษะกีารเรยี์นรูแ้ล็ะนวิตักีรรม สำาหรบัั

กีารเรยี์นรูแ้หง่ศตวิรรษที์� 21 วิา่ “ท์กัีษะดา้นนี�จดุเนน้อย์ูบ่ันพืิ �นฐานแหง่กีารสรา้งสรรคุ ์กีารคุดิแบับัมี

วิิจารณญาณ กีารสื�อสาร แล็ะกีารมีสว่ินรว่ิมในกีารท์ำางาน ดงัราย์ล็ะเอีย์ดตอ่ไปนี�

 1. คุวิามคุดิสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิตักีรรม (Creatively and Innovation) ประกีอบัดว้ิย์

 1.1 กีารคุดิสรา้งสรรคุ ์(Think Creativity) โดย์ (1) ใชเ้ท์คุนิคุขุองกีารสรา้งสรรคุท์์างคุวิาม

    กีารพิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีรดว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร์
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คุดิที์�เปิดกีวิา้ง เชน่ กีารระดมสมอง (2) สรา้งสรรคุส์ิ�งแปล็กีใหมแ่ล็ะเสรมิสรา้งคุณุคุา่ท์างคุวิามคุดิ

แล็ะสติปัญญา แล็ะ (3) มีคุวิามล็ะเอีย์ดรอบัคุอบัตอ่กีารคุดิวิิเคุราะหแ์ล็ะประเมินแนวิคุวิามคุดิ เพืิ�อ

นำาไปสูก่ีารปรบััปรุงแล็ะพิฒันางานในเชิงสรา้งสรรคุ์

 1.2 กีารท์ำางานรว่ิมกีบััผู่อื้�นไดอ้ย์า่งสรา้งสรรคุ ์(Work Creativity with Others) โดย์ (1) มุง่

พิฒันา เนน้ปฏิบัตัแิล็ะสื�อสารแนวิคุดิใหม ่ ๆ ไปสูผู่่อื้�นไดอ้ย์า่งมีประสทิ์ธิภาพิ (2) เปิดใจกีวิา้งแล็ะ

ย์อมรบััในมมุมองหรอืโล็กีท์ศันใ์หม ่ๆ ที์�สง่ผ่ล็ตอ่ระบับักีารท์ำางาน (3) เป็นผู่น้ ำาในกีารสรา้งสรรคุง์าน 

รวิมท์ั�งมีคุวิามรูแ้ล็ะเขุา้ใจในสภาพิกีารณ ์ ซ้�งอาจเป็นขุอ้เท์จ็จรงิหรอืเป็นขุอ้จำากีดั โดย์พิรอ้มที์�จะ

ย์อมรบััคุวิามคุดิหรอืสภาพิกีารณใ์หม ่ ๆ ที์�เกิีดขุ้ �นนั�นได ้ (4) สามารถสรา้งวิิกีฤตใิหเ้ป็นโอกีาสสง่ผ่ล็

ตอ่กีารเรยี์นรู ้แล็ะเขุา้ใจถง้วิิธีกีารสรา้งสรรคุน์วิตักีรรม ที์�ตอ้งใชเ้วิล็าแล็ะสามารถนำาเอาขุอ้ผิ่ดพิล็าด

มาปรบััปรุงแกีไ้ขุแล็ะพิฒันางานไดอ้ย์า่งตอ่เนื�อง

 1.3 กีารนำาเอานวิตักีรรมมาสูก่ีารปฏิบัตั ิ(Implement Innovations) โดย์ปฏิบัตัเิชิงสรา้งสรรคุ์

ใหเ้กิีดคุณุประโย์ชนต์อ่กีารปรบััใชแ้ล็ะพิฒันาจากีผ่ล็แหง่นวิตักีรรมที์�นำามาใช ้(ย์อ่หนา้ที์� 1)

 2. กีารคุดิเชิงวิิพิากีษแ์ล็ะกีารแกีไ้ขุปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

(ย์อ่หนา้ที์� 2)

 3. กีารสื�อสารแล็ะกีารมีสว่ินรว่ิม (Communication and Collaboration) (ย่์อหนา้ที์� 3)

Masaharu Kato (ศิรลิ็กัีษณ ์ศิรมิาจนัท์ร,์ ผู่แ้ปล็, 2559, 122-123) ไดอ้ธิบัาย์วิา่ วิิธีกีารที์�ไดผ้่ล็ท์ำาให้

ไอเดีย์ผ่ดุขุ้ �นมาไดใ้นล็กัีษณะไอเดีย์หน้�งท์ำาใหเ้กิีดอีกีไอเดีย์หน้�ง ใหใ้ช ้ “ราย์กีารตรวิจสอบัขุองออสบัอรน์ 

(Os-borne’s Check List)” ซ้�งคุรอบัคุล็มุวิิธีกีารนำาไอเดีย์ที์�มีอย์ูม่าผ่สมผ่สานรวิมกีนัเพืิ�อสรา้งสรรคุ์

ไอเดีย์ใหม ่โดย์ราย์กีารตรวิจสอบัขุองออสบัอรน์     ประกีอบัดว้ิย์ 9 คุำา คืุอ P- Put to other uses: นำา

ไปใชง้านอื�นไดห้รอืไม ่A- Adapt: กีารดดัแปล็ง M- Modify: แกีไ้ขุ เปล็ี�ย์นแปล็งไดห้รอืไม ่M- Magnify: 

เพิิ�มขุนาด คุวิามย์าวิ ไดห้รอืไม ่ M-Minify: ล็ดขุนาดใหเ้ล็ก็ีล็ง หรอืใชเ้วิล็าใหน้อ้ย์ล็งไดห้รอืไม:่ ใช้

อะไรแท์นที์�ไดห้รอืไม ่ Rearrange: สบััเปล็ี�ย์นสว่ินประกีอบั ตำาแหนง่ ล็ ำาดบััไดห้รอืไม ่R- Reverse: 

กีารกีล็บััคุา่ กีล็บััหวัิ กีล็บััขุา้งไดห้รอืไม ่ C- Combine: ใชก้ีารผ่สมรวิมกีนัไดห้รอืไม ่ ซ้�งในเวิล็าตอ่

มาบ๊ัอบั เอเบัริล์็ (Bob Eberle) ไดน้ ำาคุำาสำาคุญัดงักีล็า่วิมาจดัเรยี์งใหมใ่หจ้ดจำาแล็ะนำาไปใชไ้ดง้า่ย์

ขุ้ �น จง้กีล็าย์เป็นคุำาวิา่ S.C.A.M.P.E.R. : S- Substitute, C- Combine, A- Adapt, M- Modify, P- Put 

to other uses, E- Eliminate, R- Reverse (โดย์ตดั Magnify/ Minify ออกี แล็ะเพิิ�มคุำาวิา่ E- Eliminate: 

กีารตดัออกี/ กีารล็ด เขุา้มาแท์น) 

3. การออกแบูบูเกม (Game Design Canvas)

 Bruno C. Matias, Victória O. Gomes, Victor T. Sarinho. (2019 : 407) อธิบัาย์วิา่ Game 

Design Canvas (GDC) เป็นเฟิรมเวิิรค์ุที์�ถกูีนำามาใชเ้พืิ�อกีำาหนดองคุป์ระกีอบัพืิ�นฐานขุองเกีม ท์ำาให้

นกัีออกีแบับัมองเหน็แนวิคุดิแล็ะภาพิรวิมขุองเกีม ท์ำาใหม้องเหน็ตน้ท์นุ (Cost) แล็ะกีำาไร (Revenues) 

ในกีารออกีแบับัเกีมนั�น ๆ ไดช้ดัเจนขุ้ �น แล็ะเนน้ตรวิจสอบัองคุป์ระกีอบัขุองเกีม ในขุณะที์�แผ่นภาพิ
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กีารออกีแบับัเกีมแบับั Unified Game Canvas (UGC) ชว่ิย์ใหผู้่อ้อกีแบับัเกีมเริ�มตน้จากีกีารคุดิตวัิ

บัง่ชี �พืิ �นฐาน คืุอ แนวิคุดิขุองเกีม แล็ะกีารเล็น่ขุองเกีมนั�น จากีนั�นจง้คุอ่ย์ระบัลุ็กัีษณะกีารเล็น่เกีม 

กีล็ไกีกีารเล็น่ แล็ะคุวิามล็ื�นไหล็ขุองเกีม (Game Flow) ฯล็ฯ ซ้�งจะชว่ิย์ใหน้กัีออกีแบับัเกีม สามารถ

ใชว้ิางโคุรงสรา้งกีารเล็น่เกีมแล็ะกีำาหนดเปา้หมาย์พิฤติกีรรมกีารเล็น่เกีมได ้ โดย์เนน้มองผ่า่นกีาร

ตอบัคุำาถามแบับั 5W2H (Victor Travassos Sarinho, 2017 ,141-148)

 

ภาพที่่� 4 : Framework แบบ Game Design Canvas (GDC) เสน์อโดย Richard Carey

ที่่�มา: เรย่บเรย่งขอ้มูลคำำาอธิบายโดยผูว้ิจิัยั

 

ภาพที่่� 5 : Framework แบบ Unified Game Canvas (UGC) เสน์อโดย Victor Travassos Sarinho

ที่่�มา: เรย่บเรย่งขอ้มูลคำำาอธิบายโดยผูว้ิจิัยั

    กีารพิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีรดว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร์
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 ผู่วิ้ิจยั์เลื็อกีใชก้ีารวิิเคุราะหเ์กีมกีารด์สแคุมเพิอรโ์ดย์กีารใชแ้ผ่นภาพิกีารออกีแบับัเกีมใน

รูปแบับั Unified Game Canvas (UGC) เนื�องจากีแผ่นภาพิกีารออกีแบับัเกีมนี� ใชว้ิิธีกีารระบัคุุ ำาถาม

ในล็กัีษณะขุองกีารซกัีถามในสิ�งที์�คุวิรพิฒันาแบับัเกีี�ย์วิเนื�องกีนัภาย์ใตคุ้ ำาถาม ไดแ้ก่ี แตล่็ะคุนตอ้ง

ท์ำาอะไร (What) ท์ำาดว้ิย์เหตผุ่ล็อะไร/ ท์ำาไมตอ้งท์ำา (Why) เหตกุีารณน์ั�นอย์ูที่์�ไหน (Where) ระย์ะ

เวิล็านานแคุไ่หน (เริ�มตน้- สิ �นสดุ) (When) ใคุรเกีี�ย์วิขุอ้ง/ ใคุรรบััผิ่ดชอบั (Who) จะท์ำาสิ�งนั�นใหบ้ัรรล็ุ

ผ่ล็ไดอ้ย์า่งไร (How) วิิเคุราะหค์ุา่ใชจ้า่ย์/ งบัประมาณ (How much) คุำาถามเหล็า่นี �เมื�อนำาไปใชใ้น

กีารออกีแบับัเกีมจะเริ�มตน้ที์�กีารคุดิตอบัคุำาถามตามตวัิบัง่ชี �พืิ �นฐาน คืุอ แนวิคุดิขุองเกีมแล็ะกีารเล็น่

ขุองเกีมนั�น ๆ ก่ีอน แล็ว้ิจ้งไประบัลุ็กัีษณะกีารเล็่นเกีม กีล็ไกีกีารเล็่น แล็ะคุวิามล็ื�นไหล็ขุองเกีม 

(Game flow) ฯล็ฯ ซ้�งเหมาะสมกีบัักีารวิางโคุรงสรา้งกีารออกีแบับัเกีมที์�มุง่เนน้กีารกีำาหนดเปา้หมาย์

พิฤติกีรรมกีารเล็น่ขุองผู่เ้ล็น่ ก่ีอนกีารสนใจเรื�องขุอ้จำากีดัท์างกีารเงิน (Game Impact/ Costs & Rev-

enues) แล็ะอื�น ๆ ซ้�งในงานวิิจยั์นี � เนื�องจากีย์งัเป็นกีารผ่ล็ติเกีมเพืิ�อใชเ้ป็นสว่ินหน้�งขุองกีารเรยี์นกีารสอน 

กีารระบัตุน้ท์นุแล็ะกีำาไรจง้ย์งัไมมี่ในแงขุ่องธรุกิีจเกีม (Game Business) ผู่ว้ิิจยั์จง้ย์งัไมว่ิิเคุราะหใ์น

สว่ินดงักีล็า่วิ

4. Game-Based Learning

 Game-Based Learning (GBL) คืุอ กีารเรยี์นรูโ้ดย์ใชเ้กีมเป็นฐาน ซ้�งเป็นกีารรวิมกีนั

ระหวิา่งแนวิคุดิท์างจิตวิิท์ย์าที์�เกีี�ย์วิกีบััแรงจงูใจมาใชเ้ป็นฐานขุองเกีม โดย์ใหผู้่เ้รยี์นมีสว่ินรว่ิม กีาร

เล็น่แล็ะรูปแบับัขุอง GBL มีล็กัีษณะไมต่าย์ตวัิ สว่ินใหญ่มีจดุมุง่หมาย์กีารออกีแบับักีารเรยี์นรูเ้พืิ�อ

สรา้งแรงจงูใจแล็ะสง่ผ่ล็ล็พัิธก์ีารเรยี์นรูต้อ่ผู่เ้รยี์น ซ้�งที์ดกีล็า่วิวิา่ เกีมคุวิรมีองคุป์ระกีอบัหล็กัี 3 

ประกีาร ไดแ้ก่ี กีารแขุง่ขุนั กีารมีสว่ินรว่ิม แล็ะกีารใหร้างวิลั็ท์นัที์ องคุป์ระกีอบัท์ั�ง 3 นี �จะชว่ิย์กีระตุน้

ผู่เ้รยี์นใหมี้คุวิามกีระตือรอืรน้ในกีารเรยี์นรูผ้่า่นเกีม (Teed, 2004 อา้งจากี ณฐัญา นาคุะสนัตแ์ล็ะ

ชวิณฐั นาคุะสนัต,์ 2559, 173-176)

 จากีกีารท์บัท์วินวิรรณกีรรมท์ั�งหมดดงักีล็า่วิ ผู่วิ้ิจยั์เสนอกีรอบัแนวิคุดิกีารพิฒันากีระบัวินกีาร

คุดิแบับันวิตักีรดว้ิย์ S.C.A.M.P.E.R. Cards Game โดย์ผ่สมผ่สานระหวิา่งคุวิามเป็นเกีมที์�ใหคุ้วิามรู ้

เกีี�ย์วิกีบััวิิธีคุดิแบับั S.C.A.M.P.E.R. เขุา้กีบััโจท์ย์ท์์างธรุกิีจ แล็ะกีารนำาเสนอไอเดีย์เพืิ�อเป็นธรุกิีจ

ใหม ่โดย์มีแนวิคุดิราย์ล็ะเอีย์ดตา่ง ๆ ตามภาพิที์� 6 แล็ะสรา้งเป็นเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์(ภาพิที์� 7)

 

ภาพที่่� 6 : กรอบแน์วิคำดิการพฒัน์ากระบวิน์การคำดิแบบน์วิตักรดว้ิย S.C.A.M.P.E.R. Cards Game

ที่่�มา: ผูว้ิจิัยั
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ภาพที่่� 7 : ภาพตวัิอยา่งการด์สแคำมเพอรแ์ละขั�น์ตอน์การน์ำาไปัใชูป้ัระกอบการเรย่น์การสอน์

ที่่�มา: ผูว้ิจิัยั

    กีารพิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีรดว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร์
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 1. ประชากีรแล็ะกีล็ุม่ตวัิอย์า่งไดแ้ก่ี นกัีศก้ีษาชั�นปีที์� 1 ท์กุีคุณะวิิชาที์�เป็นผู่เ้รยี์นราย์วิิชา 

GE 171 คุวิามคิุดสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิตักีรรม ท์ั�งสิ �นจำานวิน 906 คุน

 2. เคุรื�องมือที์�ใช ้คืุอ แผ่นผ่งักีารออกีแบับัเกีม (UGC) แบับับันัท์ก้ีผ่ล็สะท์อ้นกีล็บัักีารเรยี์น

รูขุ้องนกัีศก้ีษา แบับัสอบัถามกีารใชง้านเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์ แล็ะแบับัสอบัถามประเมินกีารเรยี์นรู ้

ดว้ิย์ตนเอง

 1. ดำาเนินกีารเก็ีบัขุอ้มลู็กีารบันัท์ก้ีผ่ล็สะท์อ้นกีล็บัักีารเรยี์นรูขุ้องนกัีศก้ีษาในสปัดาหที์์�มีกีาร

ใชกิ้ีจกีรรมเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์ แล็ะเก็ีบัขุอ้มลู็แบับัสอบัถามประเมินกีารเรยี์นรูด้ว้ิย์ตนเองก่ีอนเรยี์น

กีบัันกัีศก้ีษาที์�เรยี์น แล็ะบันัท์ก้ีผ่ล็คุะแนนเก็ีบัไวิ้

 2. ด ำาเนินกีารสอนโดย์ใชกิ้ีจกีรรมเกีมกีารด์สแคุมเพิอรต์ามแผ่นกีารจดักีารเรยี์นกีารสอน 

ซ้�งใชก้ีารเรยี์นรูแ้บับัผ่สมผ่สาน 

 3. ภาย์หล็ังกีารสอน ให้ผู่้เรีย์นท์ำาบัันท์้กีผ่ล็สะท์้อนกีล็บัักีารเรยี์นรูขุ้องนกัีศก้ีษา (ผ่า่น

แอปพิล็เิคุชนั Padlet) แบับัสอบัถามกีารใชง้านเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์แล็ะแบับัสอบัถามประเมินกีาร

เรยี์นรูด้ว้ิย์ตนเอง

 4. นำาคุะแนนผ่ล็จากีแบับัสอบัถามกีารใชง้านเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์แล็ะแบับัสอบัถาม

ประเมินกีารเรยี์นรูด้ว้ิย์ตนเองมาวิิเคุราะห ์โดย์แบัง่เป็น

  4.1 วิิเคุราะหผ์่ล็กีารเรีย์นรูขุ้องนกัีศก้ีษาหล็งักีารเล็่นเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์ดว้ิย์

แบับับันัท์ก้ีผ่ล็สะท์อ้นกีล็บัักีารเรยี์นรูขุ้องนกัีศก้ีษา แบับัสอบัถามกีารใชง้านเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์ แล็ะ

แบับัสอบัถามประเมินกีารเรยี์นรูด้ว้ิย์ตนเอง (ก่ีอน-หล็งัเรยี์น) นำามาเปรยี์บัเที์ย์บัวิิเคุราะหท์์างสถิติ

  4.2 วิิเคุราะหก์ีารออกีแบับัเกีมกีารด์สแคุมเพิอรด์ว้ิย์แผ่นผ่งักีารออกีแบับัเกีม (UGC) 

  4.3 วิิเคุราะหแ์บับับันัท์้กีผ่ล็สะท์อ้นกีล็บัักีารเรีย์นรูขุ้องนกัีศก้ีษา ซ้�งบันัท์ก้ีผ่า่น

แอปพิล็เิคุชนั Padlet 

 ผู่วิ้ิจยั์นำาเสนอผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ในรูปแบับัตารางคุา่เฉล็ี�ย์ แล็ะแผ่นภาพิในล็กัีษณะตา่ง ๆ 

เพืิ�อใหเ้หน็ประเดน็ที์�ศก้ีษา สำาหรบัักีารประเมินผ่ล็แบับัมาตราสว่ินประมาณคุา่ (Rating Scale) ใช้

มาตรวิดัขุองล็เิคุริท์์ (Likert Scale) (K.Pairoj, 2018) ซ้�งแบัง่เกีณฑิ ์5 ระดบัั แท์น 5 คุวิามหมาย์คืุอ 

มากีที์�สดุ มากี ปานกีล็าง นอ้ย์ แล็ะนอ้ย์ที์�สดุ (ซ้�งในงานวิิจยั์นี �ใชว้ิดัระดบัักีารมีสว่ินรว่ิมในกิีจกีรรม

เกีมกีารด์ฯ แล็ะระบักุีารอา่นคุวิามหมาย์ไวิท้์า้ย์ตาราง)  

ขอบูเขตของการวจิัยั

วธีิัดำาเนินการวจิัยั

การวเิคราะหข์�อมูล
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1. การวเิคราะหด์�วย Unified Game Canvas  

 

ภาพที่่� 8 : การวิเิคำราะหก์ารออกแบบการด์เกม S.C.A.M.P.E.R.

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

 จากีกีารวิิเคุราะหล์็กัีษณะกีารเล็น่แล็ะกีารออกีแบับักีารเล็น่ขุองกีารด์เกีม S.C.A.M.P.E.R. 

พิบัวิา่ กีล็ไกีกีารไหล็ขุองเกีม (Game Flow) ย์งัไมคุ่อ่ย์ราบัรื�น ตอ้งคุอย์มีกีารมอบัโจท์ย์เ์พิิ�มโดย์ผู่้

สอน ย์งัไมมี่กีารเล็ื�อนขุั�นกีารเล็น่ (Level up) หรอืแย์กีระดบััผู่เ้ล็น่ที์�ตอบัคุำาถามไดดี้ (Skill Challenges) 

ซ้�งสว่ินนี �สมัพินัธก์ีบัักีารท์ำาใหขุ้าดแรงจงูใจในกีารเล็น่เกีมตอ่ เนื�องจากีไมมี่กีารเล็ื�อนขุั�น ซ้�งจะชว่ิย์

จงูใจใหผู้่เ้รยี์นสนใจรว่ิมเล็น่เกีมมากีขุ้ �นเพิราะมีกีารแขุง่ขุนัแบับัชดัเจน

2. แบูบูบูนัที่กึผู้ลสะที่�อนกลับูการเรียนรู�ของนักศิกึษา 

 

ภาพที่่� 9 : ตวัิอยา่งแบบบนั์ที่ก้ผลสะที่อ้น์กลบัการเรย่น์รูข้องน์กัศิก้ษาผา่น์แอปัพลเิคำชูั�น์ Padlet

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

ผู้ลการศิกึษา

    กีารพิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีรดว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร์
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 ภาย์หล็งักีารเรยี์นรูใ้นสปัดาหที์์� 5 ซ้�งเป็นสปัดาหที์์�ใชกิ้ีจกีรรมกีารด์เกีมสแคุมเพิอร ์ ผู่ว้ิิจยั์

ไดร้วิบัรวิมผ่ล็สะท์อ้นกีล็บัักีารเรีย์นรูขุ้องนกัีศก้ีษาท์กุีกีล็ุ่มวิิชาเรีย์น ผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็พิบัวิ่า 

นกัีศก้ีษาสามารถจดจำาคุำาศพัิท์ข์ุอง S.C.A.M.P.E.R. ไดม้ากีขุ้ �น แล็ะบัางคุนสามารถจำาศพัิท์ไ์ด้

ท์ั�งหมด นกัีศก้ีษาไดฝ้้ั่กีคุดินอกีกีรอบั แล็ะสามารถประย์กุีตค์ุวิามรูที้์�ไดร้บััไปใชใ้นกีารมองสิ�งตา่ง ๆ 

รอบัตวัิใหเ้กิีดเป็นไอเดีย์ใหม ่ๆ ได ้(ราย์ล็ะเอีย์ดแสดงในภาพิที์� 12)

3. แบูบูสอบูถีามการใช�งานเกมการด์สแคมเพอร ์

  

ภาพที่่� 10 : แสดงผลคำวิามคำดิเหน็์ของน์กัศิก้ษาภายหลงัการเลน่์เกมการด์สแคำมเพอร์

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

 จากีภาพิที์� 10 ผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็กีารใชง้านเกีมกีารด์ S.C.A.M.P.E.R. โดย์ภาพิรวิม

พิบัวิา่ ตวัิเกีมกีารด์ฯสามารถชว่ิย์ใหน้กัีศก้ีษากีล็า้พิดูท์กุีคุวิามคุดิที์�คุดิไดใ้หเ้พืิ�อนฟัิงขุณะเล็น่เกีม 

โดย์มีคุา่เฉล็ี�ย์ที์� 4.48 ซ้�งอย์ูใ่นระดบััมากีที์�สดุ แล็ะเกีมกีารด์ S.C.A.M.P.E.R. ชว่ิย์ใหน้กัีศก้ีษามีสว่ิน

รว่ิมในกีารเล็น่เกีมกีารด์ในระดบััมากีที์�สดุเชน่กีนั โดย์มีคุา่เฉล็ี�ย์ที์� 4.21 สิ�งที์�คุวิรปรบััปรุงในกีารใช้

งานเกีมกีารด์ S.C.A.M.P.E.R. นี � คุวิรปรบััปรุงเรื�องกีตกิีากีารเล็น่ เนื�องจากีมีคุา่เฉล็ี�ย์คุวิามเขุา้ใจที์� 

3.90 ซ้�งอย์ูใ่นระดบััมากี แตถื่อวิา่เป็นคุา่ระดบััที์�นอ้ย์ที์�สดุจากีชดุขุอ้คุำาถามที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง 

 ส ำาหรบััคุำาถามปล็าย์เปิดขุอ้ที์� 9 เป็นขุอ้คุำาถามเกีี�ย์วิกีบััคุวิามรูส้ก้ีขุณะเล็น่ โดย์ขุอ้ที์� 9 ได้

สอบัถามคุวิามรูส้ก้ีขุองนกัีศก้ีษาขุณะเล็น่วิา่รูส้ก้ีอย์า่งไรในกีารคุดิเชื�อมโย์งภาพิท์ั�ง 2 ภาพิ (ราย์ล็ะเอีย์ด

แสดงในภาพิที์� 12) ขุอ้คุดิเหน็เกีี�ย์วิกีบััคุวิามรูส้ก้ีฯ ที์�นา่สนใจ อาทิ์ ท์ำาใหต้อ้งคุดิเชื�อมโย์งท์กุีองคุ์

ประกีอบั หาคุวิามเป็นไปไดจ้ากีภาพิโจท์ย์ ์รูส้ก้ีงงแตเ่พืิ�อนเริ�มพิดูท์ำาใหน้ก้ีออกี รูส้ก้ีย์ากีแล็ะซบััซอ้น

แตก็่ีสนกุีสนานไปดว้ิย์ รูส้ก้ีวิา่มีคุวิามสนกุีแล็ะขุำาขุนัที์�ผ่มแล็ะเพืิ�อน ๆ ชว่ิย์กีนัหาคุวิามเชื�อมโย์งขุอง

ภาพิ เป็นตน้ สว่ินผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้ที์� 9 ท์ำาใหไ้ดคุ้ ำาส ำาคุญัที์�นา่นำาไปใชใ้นกีารพิฒันาเกีมกีารด์ตอ่
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คืุอ รูส้ก้ีสนกุี ขุำาขุนั ท์า้ท์าย์ คุดิวิิเคุราะห ์ เกิีดตรรกีะ ประหล็าดใจ คุดิเชื�อมโย์ง กีระตุน้จินตนากีาร 

ซบััซอ้น 

 ส ำาหรบััคุำาถามขุอ้ที์� 10 เป็นขุอ้คุวิามคุดิเหน็แล็ะขุอ้เสนอแนะ โดย์มีขุอ้เสนอแนะดงันี � คุวิร

จดัประเภท์กีารด์ใหมี้คุวิามใกีล็เ้คีุย์งกีนั คุวิรมีขุองรางวิลั็ใหก้ีบััผู่ช้นะจะท์ำาใหมี้แรงจงูใจมากีขุ้ �นแล็ะ

เป็นกิีจกีรรมที์�ดี ขุอใหมี้กีารนำามาใชใ้นท์กุี ๆ คุรั�งที์�มีกีารเรยี์นกีารสอน

 

ภาพที่่� 11 : แสดงผลคำวิามคำดิเหน็์ภาพรวิมของน์กัศิก้ษาภายหลงัการเลน่์เกมการด์สแคำมเพอร์

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

 จากีภาพิที์� 11 แสดงใหเ้หน็วิา่ นกัีศก้ีษาเหน็ดว้ิย์กีบััขุอ้คุำาถามขุอ้ที์� 4- 6- 7 ในคุวิามถี�ระดบัั

มากีคืุอ เกีมกีารด์ S.C.A.M.P.E.R. ชว่ิย์สง่เสรมิใหน้กัีศก้ีษาใชคุ้วิามพิย์าย์ามในกีารท์ำาใหไ้ดต้าม

โจท์ย์ ์แล็ะนกัีศก้ีษาสามารถเล็น่เกีมกีารด์ S.C.A.M.P.E.R. ไดเ้พิราะไดด้คูุล็ปิวีิดีโอเกีี�ย์วิกีบััวิิธีคุดิดงั

กีล็า่วิมาก่ีอนกีารรว่ิมกิีจกีรรม แล็ะนกัีศก้ีษาคุดิคุำาตอบัไดต้ามเงื�อนไขุขุองกีารด์ ซ้�งแสดงวิา่ ภารกิีจ

ที์�มอบัหมาย์ในกีารด์นั�นมีคุวิามเป็นไปไดไ้มย่์ากีเกิีนไปสำาหรบัันกัีศก้ีษา

 

    กีารพิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีรดว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร์
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ภาพที่่� 12 : บรรยากาศิการที่ำากจิักรรมและตวัิอยา่งผลงาน์การคำดิเชูงิน์วิตักรรมและตน้์แบบ (Prototype)

ที่่�มา: ผูว้ิจิัยั

4. แบูบูสอบูถีามประเมนิผู้ลการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

 

ภาพที่่� 13 : แสดงผลการปัระเมนิ์การเรย่น์รูด้ว้ิยตน์เอง โดยแบ่งเป็ัน์ดา้น์องคำค์ำวิามรู ้และที่กัษะคำวิามสามารถ

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

 จากีภาพิที์� 13 ผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็แบับัสอบัถามประเมินผ่ล็กีารเรยี์นรูด้ว้ิย์ตนเองพิบัวิา่ 

ใน 12 สปัดาหข์ุองกีารจดักิีจกีรรมแล็ะเนื �อหา ไดช้ว่ิย์สง่เสรมิใหน้กัีศก้ีษาเกิีดกีารเรยี์นรู ้3 อนัดบััคืุอ 

1. เรยี์นรูว้ิิธีคุดิแกีปั้ญหาไดห้ล็าย์ท์าง 2. เขุา้ใจที์�มาขุองปัญหา แล็ะ 3. กีล็า้คุดิ - ท์ำาอย์า่งสรา้งสรรคุ ์

ซ้�งกีารเรยี์นรู ้ 3 อย์า่งนี �สอดคุล็อ้งกีบัักีารบัม่เพิาะล็กัีษณะนิสยั์ขุองนวิตักีร คืุอ กีารตั�งคุ ำาถาม- สงัเกีต- 

ปฏิสมัพินัธ ์- ท์ดล็อง จนเกิีดกีารเชื�อมโย์งคุวิามคุดิแล็ะนำาไปสูก่ีารคุดิไอเดีย์ท์างธรุกิีจใหม ่ๆ ได ้จากีกีาร

พิิจารณากีารจดักีารเรยี์นกีารสอนเฉพิาะสปัดาหที์์� 5 ที์�มีกิีจกีรรมกีารเรยี์นรูด้ว้ิย์เกีมกีารด์ S.C.A.M.P.E.R. 

(ภาพิที์� 14) แสดงใหเ้หน็วิา่ กีารเรยี์นกีารสอนโดย์มีกีารด์เกีมท์ำาใหช้ว่ิย์พิฒันาดา้นกีารคุิดแกีปั้ญหา

ไดห้ล็าย์แบับั (23%) ท์ำาใหเ้ขุา้ใจที์�มาขุองปัญหา (21%) แล็ะรูจ้กัีวิิธีวิิเคุราะหแ์ล็ะเชื�อมโย์งคุวิามรู ้
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(18%) ซ้�งกีารพิิจารณาผ่ล็กีารเรยี์นรูท้์ั�งแบับัราย์สปัดาห ์(เฉพิาะสปัดาหที์์� 5) แล็ะพิิจารณาภาพิรวิม 

ท์ำาใหเ้หน็วิา่ ผ่ล็ล็พัิธที์์�ไดมี้คุวิามสอดคุล็อ้งกีนัในล็ำาดบััที์� 1 แล็ะ 2

 

ภาพที่่� 14 : แสดงสิ�งที่่�น์กัศิก้ษาไดเ้รย่น์รูจ้ัากกจิักรรมที่่�ใชูเ้กมการด์สแคำมเพอร ์(S.C.A.M.P.E.R. Cards Game)

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

 

 

ภาพที่่� 15 : แสดงผลการปัระเมนิ์การเรย่น์รูด้ว้ิยตน์เองที่ั�ง 15 สปััดาห์

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั

    กีารพิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีรดว้ิย์เกีมกีารด์สแคุมเพิอร์
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 ดา้นกีารประเมินกีารเรยี์นรูด้ว้ิย์ตนเองดว้ิย์แบับัประเมินก่ีอน-หล็งัเรยี์น (ภาพิที์� 15) ผู่ว้ิิจยั์

ไดแ้บัง่กีารศก้ีษาเป็น  2 ดา้น คืุอ ดา้นองคุค์ุวิามรู ้กีบัั ดา้นท์กัีษะคุวิามสามารถ โดย์ผ่ล็กีารวิิเคุราะห์

ขุอ้มลู็พิบัวิา่ ดา้นองคุค์ุวิามรู ้ ก่ีอนเรยี์นนกัีศก้ีษามีกีารพิฒันาเรื�องกีารนำาสิ�งที์�ไดเ้รยี์นรูไ้ปสรา้งสิ�ง

ใหมไ่ด ้(Create) ในระดบััปานกีล็าง (คุา่เฉล็ี�ย์ 3.38) แล็ะหล็งัเรยี์นปรบััขุ้ �นมาที์�ระดบััมากี (คุา่เฉล็ี�ย์ 

4.01) สว่ินดา้นท์กัีษะคุวิามสามารถ นกัีศก้ีษามีพิฒันากีารที์�แตกีตา่งจากีก่ีอนเรยี์นใน 3 อนัดบััแรกี 

คืุอ ท์กัีษะกีารแกีไ้ขุปัญหาแล็ะกีารตดัสนิใจ (Critical Thinking) ท์กัีษะกีารใชส้ื�อเท์คุโนโล็ยี์ (Tech-

nology) ท์กัีษะกีารท์ำางานเป็นที์ม/ ท์ำางานรว่ิมกีบััผู่อื้�น (Teamwork) โดย์ก่ีอนเรยี์นอย์ูใ่นระดบััปาน

กีล็าง (คุา่เฉล็ี�ย์ 3.41 3.39 3.37 ตามล็ำาดบัั) หล็งัเรยี์นปรบััมาที์�ระดบััมากี (คุา่เฉล็ี�ย์ 4.04 4.04 แล็ะ 

4.01 ตามล็ำาดบัั) เป็นที์�นา่สงัเกีตวิา่ ท์กัีษะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิตักีรรม (Creative & Innova-

tion) มีคุา่ประเมินก่ีอนเรยี์นอย์ูใ่นระดบััปานกีล็าง (คุา่เฉล็ี�ย์ 3.3) แล็ะหล็งัเรยี์นปรบััมาที์�ระดบััมากี 

(คุา่เฉล็ี�ย์ 3.98) แตน่อ้ย์กีวิา่ท์กัีษะ 3 ล็ำาดบััแรกีซ้�งผ่ล็ดงักีล็า่วิ ผู่ว้ิิจยั์จะไดน้ำาไปพิิจารณาเพืิ�อปรบัั

กิีจกีรรมหรอืล็ำาดบัักีารจดักีารเรยี์นกีารสอนใหมใ่หเ้นน้ท์กัีษะดา้นนี�ชดัเจนยิ์�งขุ้ �น

 งานวิิจยั์เชิงคุณุภาพินี�มีวิตัถปุระสงคุ ์ 1. เพืิ�อศก้ีษาผ่ล็กีารใชเ้กีมกีารด์สแคุมเพิอรพ์ิฒันา

กีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีร 2. เพืิ�อศก้ีษาแนวิท์างกีารพิฒันาเกีมกีารด์ไปใชง้านหล็ากีหล็าย์กีล็ุม่

เปา้หมาย์ ซ้�งจากีผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ขุา้งตน้ สามารถสรุปผ่ล็กีารศก้ีษาไดด้งันี �

 1. เกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์สามารถชว่ิย์พิฒันาท์กัีษะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุแ์ล็ะนวิตักีรรมไดใ้น

ระดบััมากี แล็ะสามารถสอดแท์รกีคุวิามรูคุ้วิบัคุูไ่ปกีบัักีารเล็น่สนกุีไดเ้ป็นอย์า่งดี แล็ะเหมาะสม

สำาหรบััใชฝ้้ั่กีท์ำาคุวิามเขุา้ใจหรอืใชเ้ป็นเคุรื�องมือเพืิ�อกีระตุน้กีารคิุดไดบ้ัอ่ย์ ๆ ซ้�งผ่ล็กีารใชเ้กีมมาประย์กุีต์

ใชนี้ �สอดคุล็อ้งกีบัังานวิิจยั์ขุองณฐัญา นาคุะสนัต ์แล็ะชวิณฐั นาคุะสนัต ์ที์�นบัักีารนำารูปแบับัเกีมมา

ใชว้ิา่เป็น นวิตักีรรมท์างกีารศก้ีษาในรูปแบับัขุอง Game-Based Learning ที์�ชว่ิย์สรา้งบัรรย์ากีาศ

แปล็กีใหมแ่ล็ะท์ำาใหน้กัีศก้ีษาไดเ้รยี์นรูคุ้วิบัคุูไ่ปกีบััคุวิามสนกุีสนาน

 2. กีระบัวินกีารจดักีารเรยี์นกีารสอนที์�ชว่ิย์พิฒันากีระบัวินกีารคุดิแบับันวิตักีร คุวิรประกีอบั

ดว้ิย์กิีจกีรรมหรอืเนื �อหาที์�ก่ีอใหเ้กิีดท์กัีษะเชิงกีารรบััรู ้ หรอืท์กัีษะกีารเชื�อมโย์งคุวิามคุดิ แล็ะสง่เสรมิ

ใหเ้กิีดท์กัีษะเชิงพิฤตกิีรรม คืุอ กีารตั�งคุ ำาถาม สงัเกีต ปฏิสมัพินัธ ์ แล็ะท์ดล็อง จะชว่ิย์สง่เสรมิให้

นกัีศก้ีษาสามารถนำาสิ�งที์�ไดเ้รยี์นรูไ้ปสรา้งสิ�งใหมไ่ด ้(Create)

 3. กีารนำาเกีมกีารด์สแคุมเพิอรไ์ปประย์กุีตใ์ชใ้หไ้ดผ้่ล็ดี คุวิรมีกีารใชส้ื�ออื�น ๆ ประกีอบั แล็ะ

มีกิีจกีรรมที์�เอื �อใหเ้กิีดกีารนำาวิิธีคุดิแบับัสแคุมเพิอรไ์ปใช ้ กีารใชเ้พีิย์งองคุป์ระกีอบัใดองคุป์ระกีอบัหน้�ง

อาจท์ำาใหเ้ขุา้ใจไดไ้มคุ่รบัถว้ิน แตห่ากีกีารจดักิีจกีรรมกีารเรยี์นกีารสอนเพืิ�อพิฒันาท์กัีษะท์างนวิตักีร

ใหก้ีบัันกัีศก้ีษาท์กุีคุณะที์�มีคุวิามถนดัตา่งกีนั คุวิรจดัใหมี้คุรบัท์ั�ง 3 องคุป์ระกีอบัคืุอ คุล็ปิสื�อกีารสอน 

เกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์แล็ะกิีจกีรรม 

วจิัารณแ์ละสรุปผู้ล
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 4. แนวิท์างกีารพิฒันาเกีมกีารด์สแคุมเพิอร ์เพืิ�อใหส้ามารถนำาไปใชง้านไดห้ล็ากีหล็าย์

กีล็ุม่เปา้หมาย์ คุวิรใชแ้ผ่นภาพิ UGC ในกีารชว่ิย์วิิเคุราะหร์ะบับักีารออกีแบับักีารเล็น่ขุองกีารด์เกีม 

แผ่นภาพิ UGC จะชว่ิย์ใหผู้่อ้อกีแบับัมองเหน็คุวิามตอ่เนื�องขุองระบับักีารเล็น่ขุองเกีม (Game Flow) 

วิา่มีคุวิามตอ่เนื�องล็ื�นไหล็ขุณะเล็น่เกีมหรอืไม ่ แล็ะระบับักีารเล็น่ชว่ิย์กีระตุน้ใหผู้่เ้ล็น่มีปฏิสมัพินัธ์

ระหวิา่งเกีมแล็ะผู่เ้ล็น่คุนอื�น ๆ ตรงตามวิตัถปุระสงคุข์ุองเกีมหรอืไม ่ ส ำาหรบััเกีมกีารด์สแคุมเพิอรนี์ � 

เมื�อใชก้ีารวิิเคุราะหด์ว้ิย์แผ่นภาพิ UGC พิบัวิา่ คุวิรมีกีารปรบััคุวิามล็ื�นไหล็ขุองเกีม (Game Flow) 

หล็กัีสำาคุญัขุองเกีม (Game Core) เพิิ�มปฏิสมัพินัธข์ุองเกีมกีบััผู่เ้ล็น่ (Game Interaction) แล็ะเพิิ�ม

คุวิามพิิเศษใหก้ีบััเกีม (Game Impact) อาทิ์ กีารปรบััเปล็ี�ย์นภาพิใหมี้คุวิามใกีล็เ้คีุย์งกีบัักีล็ุม่ผู่เ้ล็น่

แตล่็ะกีล็ุม่เปา้หมาย์ กีารจดัหมวิดหมูห่รอืระดบัักีารเล็น่เพิิ�มคุวิามย์ากีงา่ย์ เพืิ�อเพิิ�มประสบักีารณใ์ห้

กีบััผู่เ้ล็น่ กีารจดัใหมี้อปุกีรณที์์�จบััตอ้งไดห้รอืรางวิลั็จากีกีารเล็น่ที์�ผู่เ้ล็น่ท์ำาภารกิีจสำาเรจ็ล็ลุ็ว่ิง เพืิ�อใช้

เป็นแรงจงูใจ ตอ้งมีวิิธีกีารคุดิสรา้งสรรคุที์์�หล็ากีหล็าย์ ท์า้ท์าย์ แล็ะท์ำาใหผู้่เ้ล็น่สามารถนำาวิิธีคุดิ

สรา้งสรรคุไ์ปประย์กุีตใ์ชง้านไดง้า่ย์ขุ้ �น โดย์เฉพิาะเมื�อจะนำาไปใชก้ีบัักีล็ุม่เปา้หมาย์ที์�มีพืิ �นฐานคุวิาม

รูแ้ตกีตา่งกีนั แล็ะหากีจะพิฒันาเกีมกีารด์นี �เพืิ�อขุย์าย์กีล็ุม่เปา้หมาย์ (ใชง้านนอกีหอ้งเรยี์น) แล็ะมี

กีารผ่ล็ิตในปริมาณมากีคุวิรใชแ้ผ่นภาพิ GDC มารว่ิมวิิเคุราะห ์ เพิราะจะคุรอบัคุล็มุถ้งกีารคุิด

วิิเคุราะหต์น้ท์นุกีารผ่ล็ิตแล็ะกีารตล็าดประกีอบั ซ้�งจะกีระท์บัต่อระบับักีารเล็่นแล็ะส่วินอื�น ๆ ขุอง

เกีม ซ้�งผู่ว้ิิจยั์จะไดน้ำาแนวิท์างเหล็า่นี �ไปพิฒันาเกีมตอ่ไป
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การออกแบบอัตลัักษณ์เ์ชิงิเรขศิลิัป์์ สำำาหรับมหาวิทิยาลััยเทคโนโลัยรีาชิมงคลัตะวัินออก เขตพื้้�นที�บางพื้ระ

เผ่่าไท เมาะราษี 1  

ฆณ์การ ภัณั์ณิ์พื้งสำ ์2  

ธนาวุิฒิ ิทองป์ลัี 3

GRAPHIC IDENTITY DESIGN FOR RAJAMANGALA UNIVESIT OF TECHNOLOGY EASTERN BANG PHRA AREA

บทคัดย่อ

	 การวิิจัยัครั�งน้ี้ �ม้ีวิตัถุปุระสงค	์1)	เพ่ื่�อออกแบบตราสญัลักัษณ์อ์กัษรยอ่ภาษาไทยแลัะภาษา

องักฤษ	2)	เพ่ื่�อกำาหนี้ดระบบคา่สม้ีาตรฐานี้สำาหรบัการออกแบบส่�อประชาสมัีพื่นัี้ธ์	์แลัะ	3)	เพ่ื่�อออกแบบ

ค่ม่่ีอมีาตรฐานี้การใชง้านี้อตัลักัษณ์ม์ีหาวิิทยาลัยัเทคโนี้โลัย้ราชมีงคลัตะวินัี้ออก	 เขตพ่ื่ �นี้ท้�บางพื่ระ	

โดยการวิิจัยัในี้ครั�งน้ี้ �	 ม้ีกระบวินี้การศึกึษาวิิจัยัซึ่ึ�งแบง่เป็นี้	3	ระยะดงัน้ี้ �	ระยะท้�	1	การรวิบรวิมีขอ้มีล่ั

ทางภาคเอกสาร	 ภาคสนี้ามี	 เพ่ื่�อศึกึษาสภาพื่ปัญหา	 วิิเคราะหปั์จัจัยัทั�งภายนี้อกแลัะภายในี้องคก์ร	

โดยการประชมุีแบบระดมีควิามีคดิ	ระยะท้�	2	สมัีภาษณ์ผ์ู้่เ้ช้�ยวิชาญทางดา้นี้การออกแบบอตัลักัษณ์	์

แลัะระยะท้�	 3	 เป็นี้การนี้ำาผู้ลัสรุปขอ้มีล่ัท้�ไดจ้ัากจัากระยะท้�	 1-2	 มีาวิิเคราะหส์งัเคราะหเ์พ่ื่�อสรา้ง

อตัลักัษณ์อ์งคก์ร	 โดยผู้ลัการวิิจัยัในี้ระยะท้�	 1	 จัากการประชมุีระดมีควิามีคดิพื่บวิา่	 ปัญหาของตรา

สญัลักัษณ์อ์กัษรยอ่ภาษาองักฤษ	ณ์	 ปัจัจับุนัี้เป็นี้ร่ปแบบเด้ยวิกนัี้กบัองคก์รอ่�นี้	 จังึเกิดการสบัสนี้ในี้

เขา้ถุงึกลัุม่ีเปา้หมีายแลัะไมีม้่ีตราสญัลักัษณ์อ์กัษรยอ่ภาษาไทย	 ท้�ประชมุีจังึม้ีมีตใิหใ้ชอ้กัษรยอ่	 รมี.	

ในี้ภาษาไทย	แลัะใชอ้กัษรยอ่อาร	์ย	่โอ	เค		(R	U	O	K)	ในี้ภาษองักฤษ	รวิมีทั�ง	เดมิีม้ีการระบสุ้ประจัำา

ขององคก์รม้ีการช่�อส้ไวิ	้ 2	 ส้	 ค่อ	 ส้นี้ำ�าเงินี้นี้ำ�าทะเลั	 (Sea	 Blue)	 ส้เทอรค์วิอยสน์ี้ำ�าทะเลั	 (Turquoise	

Sea)	แตไ่มีม้่ีระบบคา่ส้	หรอ่รหสัคา่ส้ท้�ชดัเจันี้	ท้�ประชมุีจังึม้ีมีตใิชส้้นี้ ำ�าเงินี้นี้ำ�าทะเลั	(Sea	Blue)	รวิมี

ทั�งอัตลัักษณ์์ท้�โดดเด่นี้ขององคก์ร	 ประกอบไดด้ว้ิย	 1)	 อัตลัักษณ์์ดา้นี้ภ่มิีศึาสตร	์ พื่บวิ่าเป็นี้

มีหาวิิทยาลัยัฯ	ตั�งอย่ใ่นี้เขตพ่ื่ �นี้ท้�เศึรษฐกิจัพิื่เศึษ	ภาคตะวินัี้ออก	(EEC)	แลัะม้ีสถุาบนัี้วิิจัยับวัิท้�โดดเดน่ี้		

2)	อัตลัักษณ์์ดา้นี้สังคมี	พื่บวิ่าองคก์รเป็นี้สังคมีแห่งภ่มิีปัญญาแลัะการเร้ยนี้ร่เ้ทคโนี้โลัย้	แลัะ	

3)	 ดา้นี้อัตลัักษณ์์ดา้นี้บุคคลั	 ค่อ	 การผู้ลัิตบัณ์ฑิิตนี้ักปฏิิบัติ	 ในี้ระยะท้�	 2	 จัากการสัมีภาษณ์	์		

ผู้่เ้ช้�ยวิชาญทางดา้นี้ออกแบบตราอตัลักัษณ์อ์งคก์ร	 สรุปไดว้ิา่	 อตัลักัษณ์เ์ชิงเรขศึิลัป์ม้ีควิามีสำาคญั

ตอ่องคก์ร	 ทางดา้นี้การส่�อสาร	 แลัะการสรา้งควิามีเช่�อมีั�นี้นี้า่เช่�อถุ่อ	 ควิรม้ีร่ปแบบท้�เขา้ใจังา่ย	 การ

ออกแบบอตัลักัษณ์อ์งคก์ร	 ควิรคำานี้งึถุงึลักัษณ์ะเฉพื่าะตวัิท้�โดดเดน่ี้งา่ยตอ่การจัดจัำา	 ใชห้ลักัภาพื่

แทนี้เชิงสญัญะมีาประกอบ	ในี้ระยะท้�	 3	 เป็นี้การนี้ำาขอ้มีล่ัทั�ง	2	 ระยะมีาวิิเคราะหส์รุปหาอตัลักัษณ์์

ขององคก์ร	 โดยสรุปไดว้ิา่	 ใชก้ารออกแบบตราสญัลักัษณ์อ์กัษรยอ่ภาษาไทยออกแบบจัากร่ปตน้ี้แบบ

เขม็ีราชมีงคลัฯ	(รมี.)	สว่ินี้ร่ปแบบตราสญัลักัษณ์อ์กัษรยอ่ภาษาองักฤษเป็นี้ตวัิอกัษรตวัิพิื่มีพื่ใ์หญ่	อาร	์

ย	่โอ	เค		(R	U	O	K)	เป็นี้ร่ปแบบท้�ทนัี้สมียัม้ีสญัลักัษณ์ภ์าพื่แทนี้เชิงสญัญะอตัลักัษณ์ท้์�โดดเดน่ี้	เพ่ื่�อ

การส่�อสาร	แลัะการสรา้งควิามีเช่�อมีั�นี้นี้า่เช่�อถุ่อ	งา่ยตอ่การจัดจัำา	แลัะจัากการสรา้งระบบคา่สม้ีาตรฐานี้	
1 สำานี้กังานี้วิิทยาเขตจันัี้ทบรุ	้มีหาวิิทยาลัยัเทคโนี้โลัย้ราชมีงคลัตะวินัี้ออก
2 อาจัารย	์ดร.,	สาขาวิิชาการตลัาด	คณ์ะบรหิารธ์รุกิจัแลัะเทคโนี้โลัย้สารสนี้เทศึ มีหาวิิทยาลัยัเทคโนี้โลัย้ราชมีงคลัตะวินัี้ออก	
3 อาจัารย.์,	คณ์ะเทคโนี้ย้สงัคมี	มีหาวิิทยาลัยัเทคโนี้โลัย้ราชมีงคลัตะวินัี้ออก
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ไดร้ะบับัคุา่สี 2 ระบับัคืุอ ระบับัสีสื�อสิ�งพิิมพิ ์ซี เอม็ วิาย์ เคุ (C M Y K) แล็ะระบับัสื�อมลั็ตมีิเดีย์ (RGB)  

พิรอ้มคุูมื่อกีารใชง้านอตัล็กัีษณม์าตรฐานมหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ

คำาสำาคัญ: กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศิล็ป์, องคุก์ีรมหาวิิท์ย์าล็ยั์, มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ 

ราชมงคุล็ เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ

 The purposes of this study were to 1) design Thai and English abbreviated sym-

bols, 2) set a system of standard colors used for designing advertisement and 3) design a 

standard manual of graphic identity used for Rajamangala University of Technology Ta-

wan-Ok Bang Phra Campus. Process of this study had been divided into 3 phases as fol-

lowing; 1st phase was to collect data from relevant documents, and brainstorming meeting 

in order to know inside and outside factors that could cause the problems. 2nd phase was 

to interview a specialist in designing graphic identity and 3rd phase was to analyze the 

result from 1st phase and 2nd phase to design graphic identity of the university. The results 

of the study from 1st phase revealed that a current English abbreviated symbol is similar to 

the symbol of other universities and this may create confusion among people and there is 

no Thai abbreviated symbol so the board announced to use an abbreviation รม in Thai and 

R U O K in English Moreover, There is no obvious color code for standard colors of the 

university that are Sea Blue color and Turquoise Sea color, so the board has a conclusion 

to use Sea Blue color.  Remarkable identities of the university compose of 1) geographic 

identity which showed that the university is located in Eastern Economic Corridor (EEC) 

and has an outstanding Waterlily Institute 2) social identity which is a society of wisdom and 

technology and 3) personnel identity which is a university that create skilled students. The 

result of the study form 2nd phase revealed that after interviewing a specialist in designing 

graphic identity, he recommended that graphic identity design is very important for the 

image of the organization. To create the organization’s trustworthiness, the graphic design 

should be unique and easy to understand and should use sign to create an identity. The 

result of the last phase revealed an analysis of 1st and 2nd phases to create the organiza-

tion’s identity. The conclusion was to use Thai abbreviated symbol from the pattern of uni-

vesity’s brooch (รม) and English abbreviated symbol is capital letters R U.O K. Both sym-

bols are modern and has an outstanding sign representation in order to build confidence, 

Abstract

    กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศิล็ป์ ส ำาหรบัั
    มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ
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and cognition. In addition, there are two type of standard color that are printed media color 

CMYK and multimedia color RGB, and there is a manual of standard identity of Rajaman-

gala University of Technology Tawan-Ok Bang Phra Campus.

KEYWORDS: Graphic identity design, University organization, Rajamangala University of 

Technology Tawan-Ok Bang Phra Campus

 มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เป็นหน้�งในมหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็

ท์ั�ง 9 แหง่ จดัตั�งขุ้ �นตามพิระราชบัญัญตัมิหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ พิ.ศ. 2548 นบััตั�งแตปี่ก่ีอ

ตั�งถง้ปัจจบุันัไดมี้กีารปรบััเปล็ี�ย์นแปล็งสถานะมาโดย์ตล็อดจนถง้ปัจจบุันั ซ้�งกีารเปล็ี�ย์นแปล็งสถานะมี

ตั�งแตว่ิิท์ย์าล็ยั์ สถาบันั มหาวิิท์ย์าล็ยั์ แล็ะสถาบันัอดุมศก้ีษาในกีำากีบััขุองรฐับัาล็ หรอืที์�เรยี์กีวิา่ 

มหาวิิท์ย์าล็ยั์นอกีระบับั ซ้�ง ณ ปัจจบุันัเกิีดสภาวิะกีารแขุง่ขุนัที์�รุนแรงขุ้ �น กีารเพิิ�มขุ้ �นขุองสถาบันั

อดุมศก้ีษา อตัรากีารเกิีดขุองประชากีรไท์ย์ที์�ล็ดนอ้ย์ล็งจง้มีผ่ล็โดย์ตรงใหจ้ ำานวินนกัีศก้ีษาล็ดล็งดว้ิย์ 

มหาวิิท์ย์าล็ยั์ตา่งๆ พิย์าย์ามหาวิิธีดง้ดดูใหน้กัีศก้ีษาเขุา้มาศก้ีษาในสถาบันัขุองตนเพืิ�อใหเ้กิีดราย์ได้

ในกีารบัรหิารจดักีาร โดย์สถาบันัระดบััอดุมศก้ีษาขุองรฐับัาล็ออกีนอกีระบับัราชกีารนั�น จะตอ้งมี

กีารบัรหิารจดักีารสถาบันัเองใหเ้กิีดประสทิ์ธิภาพิมากีขุ้ �น เนื�องจากีรฐับัาล็จะสนบััสนนุดา้นงบัประมาณ

ใหน้อ้ย์ล็ง

 อตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศิล็ป์เป็นสว่ินสำาคุญัในกีารประชาสมัพินัธ ์ กีารโฆษณา แล็ะกีารสื�อสารที์�

เป็นรูปธรรม กีารใชเ้คุรื�องมือท์างกีารตล็าดเขุา้มามีบัท์บัาท์สำาคุญัในกีารสื�อสารใหเ้ขุา้ถง้กีล็ุม่เปา้หมาย์ 

ณ ปัจจบุันัคุวิามกีา้วิหนา้ท์างเท์คุโนโล็ยี์ไดมี้กีารเตมิโตท์นัสมยั์อย์า่งรวิดเรว็ิ กีารสื�อสารองคุก์ีร จง้

เป็นสว่ินสำาคุญัอย์า่งหน้�งในกีารพิฒันาองคุก์ีร ดว้ิย์ชอ่งท์างกีารตดิตอ่ สื�อสารที์�มีจ ำานวินมากี รวิดเรว็ิ

แล็ะท์นัสมยั์ จะท์ำาใหก้ีารเผ่ย์แพิรขุ่อ้มลู็ขุา่วิสาร กิีจกีรรมตา่ง ๆ ภาย์ในองคุก์ีรตล็อดจนกีระท์ั�งภาพิ

ล็กัีษณที์์�พิง้ประสงคุข์ุององคุก์ีร สามารถ่าย์ท์อดออกีไปสูส่าธารณะไดอ้ย์า่งรวิดเรว็ิ ล็กัีษณะขุองอตัล็กัีษณ ์

ที์�โดดเด่นแล็ะย์งัคุงไวิ ้ ซ้�งสั�งสมมาในช่วิงระย์ะเวิล็าหน้�งนั�นจ้งเป็นตวัิบั่งชี �ขุองล็กัีษณะเฉพิาะขุอง

องคุก์ีร เป็นล็กัีษณะที์�แตกีตา่งจากีองคุก์ีรอื�น ๆ แล็ะเป็นภาพิล็กัีษณที์์�พิง้ประสงคุผ์่า่นกีารวิิเคุราะห์

มาจากีภาพิจำาขุองสถานที์�ส ำาคุญัตา่ง ๆ ภาย์ในองคุก์ีร สภาพิแวิดล็อ้มท์างสงัคุม กีล็าย์เป็นอตัล็กัีษณ์

สว่ินบัคุุล็ คุำาวิา่อตัล็กัีษณมี์ท์ั�งท์างรูปธรรม นามธรรม กีารที์�องคุก์ีรใชต้น้ท์นุภาพิล็กัีษณที์์�มีอย์ูอ่าจ

ไมเ่พีิย์งพิอ แล็ะไมต่อบัสนองตอ่กีารเปล็ี�ย์นแปล็งขุองสงัคุม ซ้�งคุวิรตอ้งสรา้ง หรอืปรบััปรุงภาพิล็กัีษณ์

ขุ้ �นมาใหม่ใหป้รากีฎ์ชดัเจนยิ์�งขุ้ �น ตล็อดจนกีารเปล็ี�ย์นแปล็งจำาเป็นตอ้งตามใหท้์นัต่อกีารพิฒันา

ขุององคุค์ุวิามรูใ้หม ่ ๆ แล็ะกีารสื�อสารกีบััคุนรุน่ใหมอ่ย์ูเ่สมอ ไมใ่ชแ่คุส่ื�อสารกีบัักีล็ุม่เปา้หมาย์เพีิย์ง

กีล็ุม่เดีย์วิ แตย่์งัตอ้งสื�อสารกีนัเองภาย์ในองคุก์ีร เนื�องจากีเป็นรากีฐานที์�ส ำาคุญัตอ่คุวิามเป็น

เอกีภาพิขุององคุก์ีร 

บูที่นำา
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 จากีที์�กีล็า่วิมา ผู่ว้ิิจยั์เล็ง็เหน็วิา่กีระบัวินกีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศิล็ป์เป็นกีารสรา้ง

ภาพิแท์นเชิงสญัญะที์�ประกีอบักีารใชท้์ฤษฎี์กีารออกีแบับั กีารตีคุวิามจากีขุอ้มลู็อตัล็กัีษณที์์�โดดเดน่

ท์างรูปธรรมแล็ะนามธรรมขุององคุก์ีรรวิมไวิด้ว้ิย์กีนั โดย์รวิบัรวิมเป็นคุูมื่อ เพืิ�อสรา้งคุวิามเขุา้ใจรว่ิม

กีนัภาย์ในองคุก์ีร แล็ะสรา้งคุวิามเขุา้ใจในเชิงประจกัีษที์์�โดดเดน่เป็นเอกีภาพิ รวิมถง้คุวิามเชื�อมั�น

ภาย์ในองคุก์ีร แล็ะคุวิามเหน็พิรอ้มไปในทิ์ศท์างเดีย์วิกีนั ย์กีระดบััจิตใจใหเ้ขุา้ถง้คุวิามมีรสนิย์ม 

เป็นกีารสรา้งมาตรฐานกีารใชง้านระบับัอตัล็กัีษณใ์หเ้กิีดขุ้ �นในองคุก์ีร อีกีท์ั�งเพืิ�อเป็นกีารกีารสื�อสาร

สูภ่าย์นอกี นำามาซ้�งคุวิามจำาไดขุ้องกีล็ุม่เปา้หมาย์ ท์ำาใหม้หาวิิท์ย์าล็ยั์ฯ จะเป็นที์�รูจ้กัี จดจำา คุุน้เคุย์ 

จากีบัคุุคุล็ภาย์นอกี ชมุชน บัคุุคุล็ท์ั�วิไป ผู่ป้กีคุรอง นกัีเรยี์น หรอืผู่ที้์�มีคุวิามตอ้งกีารจะศก้ีษาตอ่ใน

ระดบััอดุมศก้ีษา ถือเป็นกีารสื�อสารอตัล็กัีษณใ์หเ้ขุา้ถง้กีล็ุม่เปา้หมาย์เหล็า่นี �ไดอ้ย์า่งชดัเจนอีกีดว้ิย์ 

จง้ท์ำาใหเ้กิีดกีารศก้ีษาคุน้คุวิา้วิิจยั์ในคุรั�งนี �ขุ้ �น

 1. เพืิ�อออกีแบับัตราสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์่อขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี 

เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ ท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ 

 2. เพืิ�อกีำาหนดระบับัคุ่าสีมาตรฐานขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุต

พืิ �นที์�บัางพิระ สำาหรบัักีารออกีแบับัสื�อประชาสมัพินัธ์

 3. เพืิ�อออกีแบับัคุูมื่อมาตรฐานกีารใชง้านอตัล็กัีษณข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็

ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ

 ผู่ว้ิิจยั์ไดด้ ำาเนินกีารศก้ีษาตามกีรอบัแนวิคุดิ มีกีระบัวินกีารศก้ีษาวิิจยั์เป็นแผ่นภมิูสรุปภาพิ

รวิมโดย์แบัง่เป็น 3 ระย์ะ ดงันี �

 

 

วัตถุีประสงคใ์นการศิกึษา

กรอบูแนวคดิและสมมตฐิาน

    กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศิล็ป์ ส ำาหรบัั
    มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ
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ภาพที่่� 1: กรอบแน์วิคำดิและขั�น์ตอน์วิธ่ิการวิจิัยั

 ระยะที่ี� 1 กีารศก้ีษาขุอ้มลู็จากีเอกีสารแล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง รวิมท์ั�งขุอ้มลู็ภาคุสนาม 

เพืิ�อท์ำาคุวิามเขุา้ใจในคุวิามหมาย์ขุองอตัล็กัีษณ ์ อตัล็กัีษณอ์งคุก์ีร แล็ะขุอ้มลู็อตัล็กัีษณที์์�โดดเดน่

ขุององคุก์ีร กีารวิิเคุราะหส์ภาพิปัญหาปัจจยั์ท์ั�งภาย์นอกีแล็ะภาย์ในองคุก์ีร เตรยี์มกีารประชมุแบับั

ระดมคุวิามคุดิ โดย์จากีกีารศก้ีษาขุอ้มลู็ในระย์ะนี� ผู่ว้ิิจยั์ไดแ้บัง่หวัิขุอ้ในกีารศก้ีษาขุอ้มลู็ ดงันี �

 1. คุวิามหมาย์แล็ะคุวิามสำาคุญัขุองคุำาวิา่ อตัล็กัีษณอ์งคุก์ีร (indentity)  

 2. ขุ้อมูล็อัตล็ักีษณ์องคุ์กีร ซ้�งประกีอบัดว้ิย์ไปดว้ิย์ อตัล็กัีษณท์์างภมิูศาสตร,์ อตัล็กัีษณ์

ท์างสงัคุม, อตัล็กัีษณท์์างวิฒันธรรม แล็ะ อตัล็กัีษณส์ว่ินบัคุุล็ากีร โดย์เป็นกีารจำาแนกีประเภท์ขุอง

อตัล็กัีษณท์์ั�งท์างรูปธรรมที์�มองเหน็ไดแ้ล็ะท์างนามธรรมที์�มองไมเ่หน็

 3. วิิเคุราะหส์ภาพิปัญหาปัจจยั์ท์ั�งภาย์นอกีแล็ะภาย์ในองคุก์ีร

 4. จดัท์ำาเอกีสารกีารประกีอบัประชมุโดย์มีกีารนำาเสนอกีารวิิเคุราะหข์ุองผู่วิ้ิจยั์ล็งไปในเอกีสาร

กีารประชมุ พิรอ้มแบับัฟิอรม์สรุปกีารประชมุ

 กีารศก้ีษาขุอ้มลู็ในระย์ะแรกีนี� ผู่ว้ิิจยั์ย์งัไดร้วิบัรวิมขุอ้มลู็ภาคุสนามในรูปแบับัสมัภาษณก์ี้�ง

ท์างกีาร กีบััหนว่ิย์งานที์�มีคุวิามเกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารใชง้านขุองอตัล็กัีษณอ์งคุก์ีร เพืิ�อเป็นอีกีขุอ้มลู็หน้�ง

ในกีารประชมุแบับัระดมคุวิามคุดิ

 ระยะที่ี� 2 เป็นกีารรวิบัรวิมขุอ้มลู็ภาคุเอกีสารอิเล็ก็ีท์รอนิกีส ์ กีารศก้ีษาขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบัักีาร

ออกีแบับัตราสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์อ่ ประกีอบักีบััท์ฤษฎี์คุวิามหมาย์ขุองอตัล็กัีษณ ์ , กีารออกีแบับัตรา

วธีิัการดำาเนินวจิัยั
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สญัล็กัีษณ,์ ท์ฤษฎี์สญัวิิท์ย์า, ท์ฤษฎี์สดัสว่ินท์องคุำา แล็ะกีารวิิเคุราะหต์ราสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์อ่ขุอง

มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี จำานวิน 4 เขุตพืิ �นที์� เพืิ�อสรา้งเป็นแบับัฟิอรม์กีาร

สมัภาษณผ์ู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั จำานวิน 3 ท์า่น โดย์เป็นกีารสมัภาษณผ์่า่นระบับัออนไล็น์

 ระยะที่ี� 3 นำาขุอ้มลู็จากีกีารวิิจยั์ท์ั�ง 2 ระย์ะมาวิิเคุราะหส์งัเคุราะหส์รุปหาแนวิท์างกีาร

ออกีแบับัในระย์ะที์� 3 ซ้�งผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำาผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีระย์ะที์� 1 แล็ะระย์ะที์� 2 ประกีอบักีบัั

ท์ฤษฎี์คุวิามหมาย์ขุองอตัล็กัีษณ ์, กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์, ท์ฤษฎี์สญัวิิท์ย์า , ท์ฤษฎี์สดัส่วิน

ท์องคุำา มาท์ำากีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์่อรูปแบับัใหม่ท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ    

ตราสญัล็กัีษณอ์กัีษรภาษาไท์ย์ รวิมท์ั�งกีารวิิเคุราะหร์ะบับัคุ่าสีที์�ใชใ้นกีารสื�อสารแล็ะออกีแบับัรูป

เล็่มคุู่มือกีารใชง้านอตัล็กัีษณอ์งคุก์ีร

 จากีกีารศก้ีษาตามกีรอบัแนวิคุดิแล็ะกีระบัวินกีารศก้ีษาวิิจยั์ท์ั�ง 3 ระย์ะ พิบัวิา่

 ระยะที่ี� 1 ผ่ล็กีารประชมุแบับัระดมคุวิามคุิดพิบัวิ่า มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็

ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระย์งัไมมี่ตราสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์อ่ภาษาไท์ย์ แล็ะอกัีษรย์อ่ภาษาองักีฤษ 

ณ ปัจจบุันั ย์งัคุงเป็นรูปแบับัเดีย์วิกีนักีบััองคุก์ีรอื�น จง้เกิีดกีารสบััสน ในกีารเขุา้ถง้กีล็ุม่เปา้หมาย์ ซ้�ง

ผ่ล็สรุปจากีกีารประชุมมีมติใหใ้ชอ้กัีษรย์่อ (รม) ในภาษาไท์ย์โดย์ปรบััรูปแบับัจากีตน้แบับัเข็ุม

ราชมงคุล็ฯ (รม) แล็ะใหใ้ชอ้กัีษรย์อ่ อาร ์ย์ ูโอ เคุ (R U O K) ในภาษาองักีฤษ สว่ินกีารวิิเคุราะหห์า

ขุอ้มลู็กีารระบัสุีประจำามหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ พิบัวิา่มีกีาร

ระบัชืุ�อสีไวิ ้2 สี คืุอ สีนำ�าเงินนำ�าท์ะเล็ (Sea Blue) แล็ะสีเท์อรค์ุวิอย์สน์ำ�าท์ะเล็ (Turquoise Sea) แต่

ไม่มีระบับัคุ่าสี หรือรหสัคุ่าสีที์�ชดัเจน จ้งเกิีดกีารคุล็าดเคุล็ื�อนในกีารสื�อสารแล็ะกีารออกีแบับัสื�อ

ประชาสมัพินัธ ์ที์�ประชมุจง้มีมตใิหใ้ชก้ีารระบัชืุ�อ สีนำ�าเงินนำ�าท์ะเล็ (Sea Blue)

 กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็อตัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุตพืิ�นที์�บัางพิระ 

ท์ั�ง 3 ดา้นที์�มีคุวิามโดดเดน่ เพืิ�อนำาขุอ้มลู็มาตีคุวิามบัคุุล็กิีภาพิ โดย์อตัล็กัีษณที์์�โดดเดน่ ไดแ้ก่ี

 1. อตัล็กัีษณด์า้นภมิูศาสตร ์พิบัวิา่ เป็นมหาวิิท์ย์าล็ยั์ฯ ในเขุตพืิ�นที์�ภาคุตะวินัออกีแล็ะเป็น

พืิ �นที์�เศรษฐกิีจพิิเศษ ภาคุตะวินัออกี (EEC) แล็ะมีสถาบันัวิิจยั์บัวัิที์�มีคุวิามโดดเดน่  

 2. อตัล็กัีษณด์า้นสงัคุม ซ้�งมหาวิิท์ย์าล็ยั์ฯ เป็นสงัคุมแหง่ภมิูปัญญาแล็ะกีารเรยี์นรูเ้ท์คุโนโล็ยี์

 3. อตัล็กัีษณด์า้นบัคุุคุล็ คืุอ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ฯเนน้กีารผ่ล็ติบัณัฑิิตนกัีปฏิบัตัิ

 ระยะที่ี� 2 จากีกีารสมัภาษณผ์ู่เ้ชี�ย์วิชาญท์างดา้นออกีแบับัอตัล็กัีษณอ์งคุก์ีร จำานวิน 3 

ท์า่น สรุปไดว้ิา่อตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศลิ็ป์มีคุวิามสำาคุญัตอ่องคุก์ีรท์างดา้นกีารสื�อสาร เพืิ�อสรา้งคุวิามเชื�อมั�น 

นา่เชื�อถือ ตอ้งเป็นรูปแบับัที์�เขุา้ใจงา่ย์ กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณอ์งคุก์ีรคุวิรคุำานง้ถง้ล็กัีษณะเฉพิาะตวัิ

ที์�มีคุวิามโดดเดน่ งา่ย์ตอ่กีารจดจำา แล็ะคุวิรใชห้ล็กัีภาพิแท์นเชิงสญัญะมาประกีอบั

ผู้ลการศิกึษา

    กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศิล็ป์ ส ำาหรบัั
    มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ
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 ระยะที่ี� 3 กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์อ่ภาษาไท์ย์ (รม) เป็นกีารปรบััรูปแบับัจากี

ตน้แบับัเข็ุมราชมงคุล็ฯ (รม) ผู่วิ้ิจยั์ไดวิ้ิเคุราะหรู์ปแบับัเขุ็มราชมงคุล็ฯ (รม) แล็ะรูปท์รงขุองพิระ

ราชล็ญัจกีร ถอดรูปท์รงออกีมาเป็นสดัสว่ินตน้แบับั ผู่วิ้ิจยั์ไดเ้ที์ย์บัสดัสว่ินโดย์ใชโ้ปรแกีรมคุอมพิิวิเตอร์

ในกีารออกีแบับั พิบัวิา่สดัสว่ินขุองสญัล็กัีษณพ์ิระราชล็ญัจกีร มีสดัสว่ินที์�คุล็า้ย์คุล็ง้กีบััรูปท์รงขุอง

ดอกีบัวัิ ซ้�งมีคุวิามหมาย์แฝั่งที์�ตรงกีบััอตัล็กัีษณห์ล็กัีขุององคุก์ีร ซ้�งมีสถาบันับัวัิ เป็นสถาบันัที์�โดดเดน่ 

แล็ะย์งัตรงกีบััท์ฤษฎี์สดัสว่ินท์องคุำา ผู่วิ้ิจยั์จง้ใชส้ดัสว่ินนี �เป็นตน้แบับั แล็ะเริ�มรา่งแบับัตราสญัล็กัีษณอ์กัีษร

ย์อ่ (รม) จำานวิน 3 รูปแบับั ไดแ้ก่ี

  รูปแบับัที์� 1 เป็นรูปแบับัที์�เป็นล็กัีษณะตวัิอกัีษร ร แล็ะ ม แล็ะมีสว่ินหางที์�ไขุวิก้ีนั

อย์ูใ่นกีรอบั รูปท์รงดอกีบัวัิ 

  รูปแบับัที์� 2 เป็นตวัิอกัีษร ร แล็ะ ม ที์�มีเสน้เชื�อมโย์งกีนัในรูปท์รงขุองดอกีบัวัิ 

  รูปแบับัที์� 3 เป็นตวัิอกัีษร ร แล็ะ ม ที์�มีเสน้ที์�เชื�อมโย์งกีนัในรูปท์รงขุองดอกีบัวัิ ซ้�ง

เป็นล็กัีษณะเหล็ี�ย์มแล็ะกีล็มผ่สมกีนั

 

ภาพที่่� 2: แสดงกระบวิน์การออกแบบตราสญัลกัษณีอ์กัษรยอ่ภาษาไที่ย (รม)

 

 ผู่ว้ิิจยั์ท์ำากีารวิิเคุราะหท์์ั�ง 3 รูปแบับั แล็ะคุดัเล็ือกีเพืิ�อนำามาใชเ้ป็นตราสญัล็กัีษณจ์ดัรวิม

เขุา้ภาย์ในเล็ม่คุูมื่อกีารใชอ้ตัล็กัีษณ์
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ภาพที่่� 3 : รูปัแบบตราสญัลกัษณีอ์กัษรยอ่ภาษาองักฤษ (R U O K)

 กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์อ่ภาษาองักีฤษ (R U O K) ซ้�งเป็นอกัีษรย์อ่ที์�ผู่ว้ิิจยั์ได้

นำาเสนอในที์�ประชมุ แล็ะไดร้บัักีารเห็นชอบั ณ ที์�ประชมุ ซ้�งเป็นสรา้งคุา่นิย์มขุ้ �นมาใหมใ่หท้์นัสมยั์

เป็นคุำาพิอ้งเสีย์งจากีคุำาวิา่ (Are you okay ?) เพืิ�องา่ย์ตอ่กีารจดจำา โดย์อกัีษร อาร ์(R) ย์อ่มาจากีคุำา

วิา่ ราชมงัคุล็า (Rajamangala) อกัีษร ย์ ู(U) ย์อ่มาจากีคุำาวิา่ ย์นิูเวิอรซ์ตีิ � (University) แล็ะอกัีษร โอ เคุ 

(O K) ย์อ่มาจากีคุำาวิา่ ตะวินัออกี (Tawan-Ok) ในสว่ินรูปแบับัตวัิอกัีษรผู่ว้ิิจยั์ไดท้์ ำากีารรา่งตวัิอกัีษร

ขุ้ �นมาใหม ่3 รูปแบับั ดงันี � 

 แบับัที์� 1 ออกีแบับัโดย์ใชต้วัิอกัีษรพิิมพิใ์หญ่ มีกีารเชื�อมตวัิอกัีษรใหเ้กิีดคุวิามตอ่เนื�องขุอง

คุำา ท์ำาใหเ้ขุา้ใจงา่ย์ตอ่กีารสื�อสาร ไดแ้นวิคุดิจากีกีารหาขุอ้มลู็ขุองสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์อ่ขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์

ที์�มีสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์อ่ จำานวิน 4 เขุตพืิ �นที์� ซ้�งจากีกีารวิิเคุราะหพ์ิบัวิา่รูปแบับัจะเนน้ตวัิอกัีษรพิิมพิ์

ใหญ่

 แบับัที์� 2 ออกีแบับัโดย์ตวัิอกัีษรพิิมพิใ์หญ่ มีกีารใชเ้สน้โคุง้ภาย์ในอกัีษร (O) แท์นสญัล็กัีษณ์

ขุองกีารขุบััเคุล็ื�อน แล็ะกีารตดัท์อนอกัีษร (K) ใหเ้ป็นรูปล็กูีศรแท์นสญัล็กัีษณข์ุองกีารพิุง่เขุา้หา ภาพิ

รวิมบัง่บัอกีถง้มีกีารเคุล็ื�อนไหวิแล็ะกีารขุบััเคุล็ื�อนขุององคุก์ีรอย์ูต่ล็อดเวิล็า

 แบับัที์� 3 ออกีแบับัโดย์ตวัิอกัีษรพิิมพิใ์หญ่ มีกีารใชเ้สน้ล็กัีษณะปล็าย์แหล็มท์างมมุดา้นซา้ย์

พิุง่ล็งมาจากีอกัีษร (O) แท์นสญัล็กัีษณข์ุองคุำาพิดูจากีคุำาวิา่ “ โอ เคุ ” ซ้�งเป็นคุำาพิอ้งเสีย์ง สญัล็กัีษณ์

ภาย์ในคืุอดอกีบัวัิ แล็ะมีล็าย์เสน้ที์�ตดักีนับัง่บัอกีถง้มีกีารเคุล็ื�อนไหวิหรอืเคุล็ื�อนที์�

 จากีท์ั�งหมด 3 รูปแบับั ผู่ว้ิิจยั์ท์ำากีารวิิเคุราะหส์งัเคุราะห ์แล็ะคุดัเล็ือกีเพืิ�อนำามาใชเ้ป็นตรา

สญัล็กัีษณจ์ดัรวิมเขุา้ภาย์ในเล็ม่คุูมื่อกีารใชอ้ตัล็กัีษณ์

 กีารสรา้งระบับัคุา่สีมาตฐานเริ�มตน้จากีกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็สี ไดผ้่ล็ล็พัิธ ์ คืุอ สีนำ�าเงินนำ�า

ท์ะเล็ (Sea Blue) ผู่ว้ิิจยั์ไดท้์ ำากีารนำาขุอ้มลู็สีมาวิิเคุราะหโ์ดย์นำาคุา่สีจากีขุอ้มลู็ที์�ไดม้าใสใ่นโปรแกีรม

    กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศิล็ป์ ส ำาหรบัั
    มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ
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คุอมพิิวิเตอรอ์อกีแบับัพิบัวิา่ สนี ำ�าเงินนำ�าท์ะเล็ระบับัสสีื�อสิ�งพิิมพิ ์โดย์จากีขุอ้มลู็เดมิ รหสัคุา่สีคืุอ ซี (C) 

ระดบััคุา่สี รอ้ย์ล็ะ 100  เคุ (K) ระดบััคุา่สี รอ้ย์ล็ะ 20 จากีกีารวิิเคุราะหค์ุา่สีในสื�อสิ�งพิิมพิไ์มคุ่วิรมีสี

ด ำาหรอืรหสัคุา่สี เคุ (K) เนื�องจากีสีด ำาจะท์ำาใหง้านสื�อสิ�งพิิมพิมี์รูปแบับัสีที์�จะไมส่ดใส เพิราะฉะนั�นผู่้

วิิจยั์ไดเ้ปล็ี�ย์นรหสัคุา่สี เคุ (K) เป็น รหสัคุา่สี เอม็ (M) รอ้ย์ล็ะ 20 ระบับัคุา่สีที์�ไดจ้ง้มีคุวิามสดใสแตย่์งั

คุงเป็นรูปแบับัสนีำ�าเงินนำ�าท์ะเล็ กีารสรา้งระบับัคุา่สีสื�อมลั็ตมีิเดีย์ ผู่วิ้ิจยั์ไดเ้ที์ย์บัเคีุย์งคุา่สี ซี เอม็ วิาย์ เคุ 

(C M Y K) จากีโปรแกีรมคุอมพิิวิเตอร ์คุา่สีที์�ไดย้์งัไมมี่คุวิามเสถีย์รในระบับัขุองตวัิเล็ขุ ผู่ว้ิิจยั์จง้ปรบัั

คุา่สีใหไ้ดต้วัิเล็ขุที์�มีคุวิามเที์�ย์งตรงแล็ะแมน่ย์ำาในกีารนำาไปใชง้านตอ่ไป

 

ภาพที่่� 4 : แสดงเลม่คูำม่อ่การใชูง้าน์อตัลกัษณีอ์งคำก์ร

 กีารออกีแบับัเล็ม่คุูมื่อกีารใชง้านอตัล็กัีษณอ์งคุก์ีร ประกีอบัไปดว้ิย์ปกีหนา้ ซ้�งจะระบัชืุ�อ

คุูมื่อกีารใชง้าน  อตัล็กัีษณอ์งคุก์ีรไวิอ้ย์า่งชดัเจน ภาย์ในมีบัท์นำา สารบัญั รูปแบับักีารใชง้านขุองตรา

สญัล็กัีษณภ์าษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษรูปแบับักีารใชง้านขุองระบับัสีท์ั�ง 2 ระบับั คืุอระบับัสื�อสิ�ง

พิิมพิแ์ล็ะระบับัสื�อมลั็ตมีิเดีย์ แสดงกีารใชง้านระบับัเอกีล็กัีษณอ์งคุก์ีร (CORPORATE IDENTITY 

MANUAL) เพืิ�อกีารสื�อสาร กีารจดัท์ำาสื�อ แล็ะกีารประชาสมัพินัธข์ุองหนว่ิย์งานท์กุีระดบััในมหาวิิท์ย์าล็ยั์ฯ 

ใหเ้ป็นไปในทิ์ศท์างเดีย์วิกีนั ซ้�งจะเป็นกีารสรา้งเอกีภาพิเชิงภาพิ (VISUAL) แล็ะสื�อคุวิามเป็น

มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ ผ่่านตราสญัล็กัีษณที์์�สื�อสารง่าย์ 

เขุา้ใจไดง้า่ย์ แล็ะมีคุวิามเป็นสากีล็ นำามาสูคุ่วิามภาคุภมิูใจในมหาวิิท์ย์าล็ยั์ฯ ขุองนกัีศก้ีษาแล็ะ
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บัคุุล็ากีร พิรอ้มท์ั�งตวัิอย์า่งกีารนำาไปใช ้จดัวิางรูปเล็ม่ จำานวิน 12 หนา้ พิรอ้มแผ่น่ซีดีรูปแบับั พีิดีเอฟ็ิ 

(PDF) แล็ะไฟิล็ต์า่ง ๆ บัรรจภุาย์ในคุูมื่อกีารใชง้านนี�

 กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงเรขุศิล็ป์สำาหรบััมหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ตะวินัออกี 

เขุตพืิ �นที์�บัางพิระ เป็นกีารออกีแบับัตั�งแตต่น้ท์าง กีล็า่วิคืุอ ซ้�งผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำาเสนอรูปแบับัแล็ะแนวิคุดิ

ขุองผู่ว้ิิจยั์ล็งไปในตวัิอย์า่งชิ �นงานที์�นำาเสนอ ณ ที์�ประชมุ ซ้�งเป็นกีารออกีแบับัเริ�มจากีกีารสืบัคุน้

ขุอ้มลู็ รวิมถง้ปัญหาที์�พิบั รวิบัรวิมเป็นขุอ้มลู็อตัล็กัีษณที์์�โดดเดน่ขุององคุก์ีร รวิบัรวิมขุอ้มลู็ตวัิอย์า่ง

ตราสญัล็กัีษณอ์กัีษรย์อ่ขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์ตา่ง ๆ ขุอ้มลู็กีารสมัภาษณผ์ู่เ้ชี�ย์วิชาญเกีี�ย์วิกีบัักีารออกีแบับั 

อตัล็กัีษณ ์ รวิมท์ั�งกีารผ่สมผ่สานท์ฤษฎี์ตา่ง ๆ ซ้�งผ่ล็ล็พัิธจ์ะตรงตามที์�นำาเสนอไปมานอ้ย์เพีิย์งไดผู้่้

วิิจัย์ไดร้วิบัรวิมนำามาวิิเคุราะห ์ ผ่ล็ล็พัิธที์์�ไดจ้ะผ่สมผ่สานระหวิ่างแนวิคุิดขุองผู่วิ้ิจัย์ แล็ะขุอ้มลู็

อตัล็กัีษณที์์�โดดเด่นขุององคุก์ีร นำามาออกีแบับัใหม่ในรูปแบับัเรขุศิล็ป์ กีารออกีแบับัใหม่ใน

กีระบัวินกีารวิิเคุราะหแ์ล็ะกีารนำาเสนอขุอ้มลู็จากีหนว่ิย์งานที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารใชง้านระบับัอตัล็กัีษณ์

องคุก์ีร พิรอ้มท์ั�งมีกีารปรบััรูปแบับัใหส้อดคุล็อ้งกีบััที์�ผู่เ้ชี�ย์วิชาญท์ั�ง 3 ท์า่นไดใ้หก้ีารเสนอแนะไวิใ้น

บัท์คุวิามสมัภาษณจ์นกีระท์ั�งไดรู้ปแบับัที์�แล็ว้ิเสรจ็สมบัรูณต์ามกีระบัวินกีาร

 กีารวิิจยั์ในคุรั�งนี �พิบัปัญหาตั�งแตก่ีระบัวินกีารเริ�มเก็ีบัขุอ้มลู็ ซ้�งพิบัวิา่ระบับักีารจดัเก็ีบัขุอ้มลู็

พืิ �นฐานขุององคุก์ีรขุาดกีารจดักีารอย์า่งเป็นระบับั ไมมี่กีารจดัเก็ีบัฐานขุอ้มลู็ที์�เป็นหล็กัีแหล็ง่ ชดัเจน 

แล็ะไมมี่หนว่ิย์งานที์�จดัเก็ีบัรวิมรวิม หรอืรบััผิ่ดชอบั ท์ำาใหก้ีารคุน้หาขุอ้มลู็แล็ะกีารเขุา้ถง้ขุอ้มลู็ที์�เป็น

ขุอ้เท์จ็จรงิท์ำาไดย้์ากี กีารที์�มีระบับัในกีารจดัเก็ีบัขุอ้มลู็พืิ �นฐานที์�ดีนั�น จะมีสว่ินท์ำาใหเ้กิีดอตัล็กัีษณ์

องคุก์ีรที์�ชดัเจนยิ์�งขุ้ �น เพิราะขุอ้มลู็พืิ �นฐานอนัเป็นขุอ้เท์จ็จรงิที์�จดัเก็ีบัอย์า่งเป็นระบับันั�น ท์ำาใหง้า่ย์

ตอ่เผ่ย์แพิรแ่ล็ะกีารสง่ตอ่ขุอ้มลู็ กีารเก็ีบัขุอ้มลู็ที์�ไมเ่ป็นระบับัแล็ะไมเ่ป็นแหล็ง่ขุอ้มลู็เดีย์วิจะท์ำาให้

เกิีดปัญหาเชื�อมโย์งไปถง้อตัล็กัีษณที์์�ไมถ่กูีนำามาใชง้าน เพิราะวิา่ไมมี่ฐานขุอ้มลู็ที์�แนช่ดั แล็ะสง่ผ่ล็

ไปถง้คุวิามเชื�อมั�น เชื�อถือในภาพิล็กัีษณอ์งคุก์ีร แล็ะหนว่ิย์งานที์�มีสว่ินเกีี�ย์วิขุอ้ง จง้คุวิรสง่เสรมิให้

เหน็ถง้คุวิามสำาคุญัขุองขุองอตัล็กัีษณอ์งคุก์ีร เนื�องจากีเป็นจดุเริ�มตน้ในกีารสื�อสารท์ั�งภาย์ในแล็ะ

ภาย์นอกี รวิมถง้กีารสื�อสารเพืิ�อใหเ้กิีดผ่ล็ขุองคุวิามพิง้พิอใจขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์แล็ะอาจเป็นแนวิท์าง

ในกีารวิิจยั์ตอ่ไปในอนาคุต
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Southern Folklife Identity Lacquerware Painting

บูที่คัดย่อ

 คุวิามงามขุองธรรมชาติ สิ�งแวิดล็อ้ม วิิถีชีวิิต ศิล็ปวิฒันธรรม ภมิูปัญญา กีารประกีอบั

อาชีพิ แล็ะเคุรื�องมือเคุรื�องใช ้ รวิมถง้คุวิามเชื�อ ล็ว้ินเป็นสิ�งที์�แสดงถง้เอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะตนขุองภาคุใต ้

อนัปรากีฏในรูปแบับั สถาปัตย์กีรรม พิรรณพิฤกีษาแล็ะกีารดำาเนินชีวิิตขุองผู่คุ้นในชมุชน จากีล็กัีษณะ

เฉพิาะดงัที์�กีล็า่วิมา ท์ำาใหผู้่ส้รา้งสรรคุไ์ดท้์บัท์วินคุวิามท์รงจำาแล็ะรูส้ก้ีโหย์หาอดีตในวิยั์เย์าวิที์์�ย์งัคุง

ประท์บััใจมิรูล้็ืม เกิีดเป็นคุวิามตระหนกัีถง้คุณุคุา่ท์างคุวิามงาม คุวิามสขุุแล็ะคุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถี

พืิ �นบัา้นท์างภาคุใตแ้ล็ะจดุประกีาย์เป็นแรงบันัดาล็ใจในกีารถ่าย์ท์อดประสบักีารณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก้ี

ดงักีล็า่วิ โดย์ถอดบันัท์ก้ีรูปท์รงพิรอ้มปรบััล็ดท์อนเป็นล็าย์เสน้แล็ะผ่กูีประกีอบัล็าย์ในแบับัศลิ็ปะไท์ย์ 

สรา้งสญัญะท์างคุวิามงามขุองรูปรา่งแล็ะรูปท์รงตามแบับัเฉพิาะตน เป็นผ่ล็งาน “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า 

จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ เพืิ�อจดบันัท์ก้ีกีล็ิ�นอาย์จากีคุวิามงามขุองวิิถีชีวิิตผ่า่นมมุมองอนัพิิเศษ

ขุองผู่ส้รา้งสรรคุ์

คำาสำาคัญ: ล็าย์รดนำ�า  อตัล็กัีษณ ์ คุวิามงามวิิถีใต้

1 ท์นุงานวิิจยั์สรา้งสรรคุส์ถาบันับัณัฑิิตพิฒันศลิ็ป์ ประจำาปีงบัประมาณ 2564
2 อาจารย์ผ์ู่ร้บััผิ่ดชอบัหล็กัีสตูร สาขุาวิิชาเอกีศลิ็ปะไท์ย์ วิิท์ย์าล็ยั์ชา่งศลิ็ป สถาบันับัณัฑิิตพิฒันศิล็ป์
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 Beauty of lifestyle, art and culture, tools, instruments Wisdom and occupation In-

cluding the unique beliefs of the South Which appears in the form of architecture, flora and 

community lifestyle The creators realized the value of beauty, happiness and simplicity in 

the southern traditional way.  Recall the creator’s memories, impressions and longing for 

the past in my childhood.  It is the inspiration to convey from the experience and feelings. 

Create the shape, reducing the lines, tied together with a pattern in a Thai art style Create 

aesthetic signs of individual shapes and forms.  It is the work of “Southern Folklife Identity 

Lacquerware Painting” to record the aura of the beauty of the way of life.  Through the spe-

cial perspective of the creator.

KEYWORDS:  Lacquerware Painting   Identity   Southern Folklife

 ภาคุใตขุ้องประเท์ศไท์ย์มีภมิูประเท์ศที์�อดุมสมบัรูณไ์ปดว้ิย์ธรรมชาต ิ สิ�งแวิดล็อ้ม วิิถีชีวิิต 

ศลิ็ปวิฒันธรรม ภมิูปัญญาที์�เป็นเอกีล็กัีษณ ์ สง่ผ่ล็ใหมี้กีารประดษิฐ์เคุรื�องมือเคุรื�องใชใ้นกีารประกีอบั

อาชีพิ กีารสรา้งบัา้นเรอืน กีารเล็ี �ย์งสตัวิ ์รวิมถง้คุวิามเชื�อที์�มีกีารปล็กูีฝัั่งสง่ตอ่กีนัมาจวิบัจนปัจจบุันั 

 คุวิามงามขุองวิิถีชีวิิตชาวิใตที้์�มีล็กัีษณะเฉพิาะนั�น มาจากีคุวิามสขุุ คุวิามประท์บััใจ คุวิาม

ท์รงจำาในวิยั์เย์าวิข์ุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์ จากีประสบักีารณต์รงที์�มีคุรอบัคุรวัิอาศยั์อย์ูท่์างภาคุใต ้ ประกีอบั

อาชีพิกีารท์ำาสวินย์างพิารา มีวิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ูที่์�เรยี์บังา่ย์ แตเ่นื�องดว้ิย์ปัจจบุันัคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็ง

ท์างสงัคุมแล็ะวิิถีชีวิิตที์�เปล็ี�ย์นไป ท์ำาใหผู้่ส้รา้งสรรคุไ์ดท้์บัท์วินคุวิามท์รงจำาคุวิามผ่กูีพินัจากีคุรอบัคุรวัิ 

แล็ะรูส้ก้ีโหย์หาอดีตในวิยั์เย์าวิที์์�ย์งัคุงประท์บััใจมิรูล้็มื เกิีดเป็นคุวิามตระหนกัีถง้คุณุคุา่ท์างคุวิามงาม 

คุวิามสขุุแล็ะคุวิามเรยี์บังา่ย์ในวิิถีพืิ �นบัา้นท์างภาคุใต ้ ก่ีอเกิีดเป็นแรงบันัดาล็ใจในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็

งาน ถ่าย์ท์อดคุวิามท์รงจำาอนัมีคุา่เหล็า่นั�น ผ่า่นอารมณ ์บัอกีเล็า่เรื�องราวิ คุวิามรูส้ก้ี  จากีล็าย์เสน้

ขุองจินตนากีารในคุวิามงามที์�คุวิามผ่กูีพินัขุองวิิถีชีวิิตพืิ �นถิ�นท์างภาคุใต ้ผ่า่นกีารปรบััล็ดท์อนรูปท์รง

เป็นล็าย์เสน้แล็ะผ่กูีประกีอบัล็าย์ในแบับัศลิ็ปะไท์ย์ สรา้งสญัญะท์างคุวิามงาม ขุองรูปรา่งแล็ะรูป

ท์รงตามแบับัเฉพิาะตน

    กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากี อตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ ไดร้บัั

แรงบันัดาล็ใจมาจากีวิิถีชีวิิตท์างภาคุใต ้ ศลิ็ปวิฒันธรรมแล็ะกีารประกีอบัอาชีพิที์�คุอย์หล็อ่เล็ี �ย์งคุรอบัคุรวัิ 

นำาเสนอคุวิามประท์บััใจ คุวิามสขุุแล็ะคุวิามท์รงจำา ในรูปแบับัศลิ็ปะไท์ย์เท์คุนิคุล็าย์รดนำ�าแบับัโบัราณ

เพืิ�อจดบันัท์ก้ีกีล็ิ�นอาย์จากีคุวิามงามขุองวิิถีชีวิิต ผ่า่นมมุมองอนัพิิเศษขุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์กีระตุน้เตือน

ใหเ้หน็ถง้คุณุคุา่ อตัล็กัีษณข์ุองคุวิามงามเฉพิาะถิ�น

Abstract

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

    จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต้
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 1. สรา้งสรรคุผ์่ล็งานชดุ “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ ผ่า่นรูปรา่ง 

รูปท์รงจากี ธรรมชาต ิศิล็ปวิฒันธรรม วิิถีชีวิิต แล็ะภมิูปัญญาขุองภาคุใต ้สรา้งสญัญะท์างคุวิามงาม

ดว้ิย์ล็าย์เสน้เฉพิาะตน 

 2. เพืิ�อถ่าย์ท์อดคุวิามสขุุ คุวิามงาม คุวิามประท์บััใจ คุวิามเรยี์บังา่ย์ที์�เป็นเอกีล็กัีษณข์ุอง

วิิถีชีวิิตชาวิใต้

 3. เพืิ�อเผ่ย์แพิรผ่่ล็งานสรา้งสรรคุช์ดุ “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ 

ออกีสูส่าธารณชน สรา้งองคุค์ุวิามรู ้นำาคุวิามรูน้ั�นไปใชใ้หเ้กิีดประโย์ชน ์

 กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต ้ไดร้บััแรงบันัดาล็

ใจจากีวิิถีชีวิิตขุองคุรอบัคุรวัิ

  ขุอบัเขุตดา้นเนื �อหาเรื�องราวิ แสดงออกีถง้อตัล็กัีษณพื์ิ�นถิ�น ธรรมชาต ิสิ�งแวิดล็อ้ม วิิถีชีวิิต 

ศิล็ปวิฒันธรรม ภมิูปัญญา กีารประกีอบัอาชีพิ แล็ะเคุรื�องมือเคุรื�องใช ้รวิมถง้คุวิามเชื�อขุองคุรอบัคุรวัิ

ท์างภาคุใต้

 ขุอบัเขุตดา้นรูปแบับัผ่ล็งานสรา้งสรรคุ ์ ปรบััล็ดท์อนรูปท์รงเป็นล็าย์เสน้แล็ะผ่กูีประกีอบั

ล็าย์ในแบับัศิล็ปะไท์ย์ สรา้งสญัญะท์างคุวิามงาม ขุองรูปรา่งแล็ะรูปท์รงตามแบับัเฉพิาะตน ผ่า่น

ล็าย์เสน้ขุองจินตนากีารจากีคุวิามงามที์�คุวิามผ่กูีพินัขุองวิิถีชีวิิตพืิ �นถิ�นท์างภาคุใต ้ เป็นผ่ล็งานงาน

สรา้งสรรคุ ์2 มิตใินรูปแบับัศิล็ปะไท์ย์รว่ิมสมยั์ จำานวิน 1 ชดุ

            ขุอบัเขุตดา้นเท์คุนิคุในกีารสรา้งสรรคุ ์เป็นกีระบัวินกีารท์างศิล็ปะไท์ย์เท์คุนิคุล็าย์รดนำ�า กีารเตรยี์ม

พืิ �นไมด้ว้ิย์ย์างรกัีสมกุีแบับัโบัราณ เขีุย์นล็าย์ดว้ิย์นำ�าย์าหรดาล็ล็งรกัีปิดท์องรดนำ�า กีารสรา้งสรรคุง์าน

ชดุนี �มีกีารใชท้์องคุำาเปล็วิแล็ะท์องผ่งวิิท์ย์าศาสตรส์รา้งมิตแิล็ะนำ�าหนกัี รวิมถง้จดุเดน่จดุรองจากี

คุา่นำ�าหนกัีขุองชนิดท์อง

 ลายรดนำ�า หมาย์ถง้ เท์คุนิคุกีารสรา้งสรรคุง์านล็าย์รดนำ�าแบับัโบัราณกีารเตรยี์มพืิ �นรกัี

สมกุี โดย์ผ่กูีล็าย์จากีจินตนากีาร ตดัท์อนแล็ะสรา้งล็าย์เสน้ขุ้ �นมาใหม ่ในรูปแบับัเฉพิาะตน 

 อัตลักษณ ์หมาย์ถง้รูปท์รงที์�ปรากีฏจากีสถาปัตย์กีรรม พิรรณพิฤกีษาแล็ะกีารดำาเนินชีวิิต

ขุองผู่คุ้นในชมุชน โดย์มีเป็นล็กัีษณะเดน่ท์างภาคุใต ้ 

 ความงามวถิีใีต� หมาย์ถง้  คุวิามงามขุองธรรมชาต ิ สิ�งแวิดล็อ้ม วิิถีชีวิิต ศิล็ปวิฒันธรรม 

ภมิูปัญญา กีารประกีอบัอาชีพิ แล็ะเคุรื�องมือเคุรื�องใช ้ รวิมถง้คุวิามเชื�อแล็ะคุวิามสงบัเรยี์บังา่ย์ขุอง

วิิถีชีวิิตชมุชนในภาคุใต ้ 

วัตถุีประสงคข์องการสร�างสรรค์

ขอบูเขตในการสร�างสรรค์

นิยามศัิพที่เ์ฉพาะ
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 กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานชดุ “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ ผู่ส้รา้งสรรคุ์

ตอ้งกีารถ่าย์ท์อดคุวิามท์รงจำาจากีคุรอบัคุรวัิ คุวิามคุดิถง้แล็ะกีารโหย์หาอดีตผ่า่นประสบักีารณต์รง 

โดย์ศก้ีษาขุอ้มลู็ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งแล็ะอิท์ธิพิล็ที์�สง่ผ่ล็ตอ่กีารสรา้งสรรคุด์งันี �

  

   

 1. อิท์ธิพิล็จากีวิิถีชีวิิตในภาคุใต้

  1.1 ศลิ็ปวิฒันธรรม กีารสรา้งบัา้นเรอืนท์างภาคุใต ้คุวิามศรทั์ธาในพิระพิทุ์ธศาสนา 

ประเพิณีท์อ้งถิ�นอาหารพืิ �นบัา้น ศลิ็ปะกีารแสดงแล็ะกีารแตง่กีาย์ รวิมพิิธีกีรรมแล็ะคุวิามเชื�อ 

  1.2 วิิถีชีวิิตชมุชน วิฒันธรรมขุองกีารตั�งถิ�นฐานท์างภาคุใต ้โดย์แบัง่ล็กัีษณะชมุชน

ออกีเป็น 3 แบับัคืุอ 1) ชมุชนหรอืหมูบ่ัา้นที์�ท์ ำานา 2) ชมุชนหรอืหมูบ่ัา้นที์�ท์ ำากีารประมง แล็ะ 3) ชมุชน

หรอืหมูบ่ัา้นที์�ท์ ำาสวิน แบัง่ตามล็กัีษณะภมิูประเท์ศ ภมิูปัญญาที์�เป็นเอกีล็กัีษณ ์สง่ผ่ล็ใหมี้กีารประดษิฐ์

เคุรื�องมือเคุรื�องใชใ้นกีารประกีอบัอาชีพิ กีารสรา้งบัา้นเรอืน กีารเล็ี �ย์งสตัวิ ์

กรอบูแนวคดิในการสร�างสรรค ์

เอกสารและงานวจิัยัที่ี�เกี�ยวข�อง

    จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต้
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  1.3 พืิชพินัธุพ์ิฤกีษา ท์างภาคุใต ้ไดแ้ก่ี ย์างพิารา,ปาล็ม์นำ�ามนั,เงาะ, ท์เุรยี์น,มงัคุดุ,

ล็องกีอง,มะมว่ิงหิมพิานต,์ล็างสาด,สะตอ,มะพิรา้วิ,ผ่กัีกีดู,ตน้จากี,ดอกีบัวัิผ่ดุแล็ะอื�น ๆ อีกีมากีมาย์

 ผ่ล็งานวิิจยั์สรา้งสรรคุช์ดุ “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ ผู่ส้รา้งสรรคุ์

ไดใ้ชขุ้อ้มลู็อิท์ธิพิล็จากีวิิถีชีวิิตพืิ �นถิ�นท์างภาคุใต ้ เก็ีบัขุอ้มลู็ภาพิถ่าย์ธรรมชาต ิ สิ�งแวิดล็อ้ม วิิถีชีวิิต 

ศิล็ปวิฒันธรรม ภมิูปัญญา กีารประกีอบัอาชีพิ แล็ะเคุรื�องมือเคุรื�องใช ้รวิมถง้คุวิามเชื�อขุองคุรอบัคุรวัิ

ท์างภาคุใต ้ปรบััล็ดท์อนรูปท์รงเป็นล็าย์เสน้แล็ะผ่กูีประกีอบัล็าย์ในแบับัศิล็ปะไท์ย์ สรา้งสญัญะท์าง

คุวิามงามขุองรูปรา่งแล็ะรูปท์รงตามแบับัเฉพิาะตน

 2. อิท์ธิพิล็จากีแนวิคุดิแล็ะท์ฤษฎี์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง

  2.1 แนวิคุดิกีารสรา้งสรรคุศ์ลิ็ปะกีบััคุวิามบันัดาล็ใจ กีารสรา้งสรรคุศ์ลิ็ปะ หมาย์ถง้ 

กีารสรรหาหรอืคุดิคุน้รูปท์รงหรอืหนว่ิย์ (unit) ที์�มีสาระตอ่จดุหมาย์ขุองกีารสรา้งสรรคุ ์ แล็ะจดัระเบีัย์บั

หนว่ิย์นั�นหรอืหนว่ิย์เหล็า่นั�นใหเ้กิีดเป็นรูปท์รงใหม ่ เป็นรูปท์รงที์�มีเอกีตัภาพิ หรอืล็กัีษณะเฉพิาะตวัิ

ขุองศลิ็ปิน (Individual) เป็นตน้แบับั (Originality) แล็ะมีเอกีภาพิ กีารสรา้งสรรคุต์รงขุา้มกีบัักีารล็อกี

เล็ยี์นแบับั (Imitation) ไมว่ิา่จะเป็นกีารล็อกีเล็ยี์นแบับัจากีธรรมชาตหิรอืจากีสิ�งที์�มนษุย์ส์รา้งขุ้ �น (ชล็ดู 

นิ�มเสมอ, 2559)

   2.1.2 แรงดล็ใจแล็ะแรงดล็บันัดาล็ใจก็ีมีหมาย์ถง้สิ�งที์�เป็นท์ั�งนามธรรมหรอื

รูปธรรมที์�ก่ีอใหเ้กิีดคุวิามคุดิคุวิามรูส้ก้ีมากีระตุน้เรา้ใหส้รา้งเป็นงานศลิ็ปะ (กีำาจร สนุพิงษศ์ร ี2559, 151)

  2.2 ท์ฤษฎี์คุวิามงาม คุา้นท์ ์ กีล็า่วิไวิว้ิา่ คุวิามงามไมไ่ดเ้ป็นมโนท์ศัน ์ แตคุ่วิาม

งามเป็นคุวิามรูส้ก้ีพิง้พิอใจที์�เกิีดขุ้ �นในตวัิผู่ที้์�รบััรูส้ิ�งสนุท์รยี์ะนั�น แล็ะในท์รรศนะขุองคุา้นท์ ์ กีารตดัสนิ

ท์างสนุท์รยี์ะ (aesthetic judgement) ท์กุีชนิดนั�นเป็นกีารเนน้ที์�คุวิามพิง้พิอใจ 

  2.3 ท์ฤษฎี์สญัญะวิิท์ย์า โซซรู ์ใหคุ้วิามสำาคุญักีบัั กีารแย์กีภาษาออกีมาจากีกีาร

ใชภ้าษาแล็ะวิิธีกีาร โคุรงสรา้งนิย์มจะเนน้กีารสนใจคุวิามหมาย์ในระดบััจิตไรส้ ำานก้ีกีบััสิ�ง อารมณ ์

ตีคุวิาม คุวิามรูส้ก้ี คุวิามคุดิ คุดิวิิเคุราะห ์ ประสบักีารณ ์ คุวิามเขุา้ใจ จินตภาพิสมมตุ ิ วิิเคุราะห์

สญัญะ วิิเคุราะหรู์ปแบับักีารสรา้งสรรคุ ์สงัเคุราะหข์ุอ้มลู็สูอ่งคุค์ุวิามรูท้์างดา้นศลิ็ปะ สรา้งสรรคุง์านศลิ็ป์ 

วิิเคุราะหท์์ฤษฎี์สญัญะ ท์ฤษฎี์บัคุุล็กิี ท์ฤษฎี์รูปท์รง วิิเคุราะหเ์นื �อหา อารมณ ์ ตีคุวิาม คุวิามรูส้ก้ี 

คุวิามคุดิ คุดิวิิเคุราะห ์ประสบักีารณ ์คุวิามเขุา้ใจ จินตภาพิสมมตุ ิสญัญะ ตา่ง ๆ ที์�ศก้ีษาเป็นสว่ิน

ย์่อย์เพืิ�อนำากีล็บััมาศก้ีษาดคูุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างหน่วิย์ย์่อย์กีบััหน่วิย์ใหญ่ ใหเ้กิีดคุวิามสำาคุญักีบัั 

ตวัิเชื�อมเพืิ�อศก้ีษาโคุรงสรา้งนิย์มที์�จะมองสิ�งที์�ตอ้งกีารในรูปขุองสญัญะ (กีาญจนา แกีว้ิเท์พิ, 2554, 90)

            2.4 หล็กัีกีารจดัองคุป์ระกีอบัศิล็ปะ ท์ศันธาต ุ คืุอ มลู็ฐานหรอืสิ�งส ำาคุญัที์�งาน

ท์ศันศิล็ป์ตอ้งนำามาใชส้รา้งสรรคุส์รา้งงาน ไดแ้ก่ี เสน้ (Line) สี (Color) รูปรา่งแล็ะรูปท์รง (Shape & 

From) แสงแล็ะเงา (Light and Shade) พืิ �นผิ่วิ (Texture) ที์�วิา่ง (Space) ซ้�งท์ั�งหมดล็ว้ินเป็นปัจจยั์

สำาคุญัท์างท์ศันธาตสุ ำาหรบัักีารสรา้งงาน (กีำาจร สนุพิงษศ์ร,ี 207-208)

 อิท์ธิพิล็จากีแนวิคุดิแล็ะท์ฤษฎี์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง ผู่ส้รา้งสรรคุไ์ดศ้ก้ีษาขุอ้มลู็แนวิคุดิกีารสรา้งสรรคุ์

ศิล็ปะกีบััคุวิามบันัดาล็ใจ กีารสรา้งสรรคุศ์ิล็ปะ โดย์ใชแ้รงดล็บันัดาล็ใจจากีวิิถีชีวิิตขุองคุรอบัคุรวัิ
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ท์างภาคุใต ้ นำาท์ฤษฎี์คุวิามงามสนุท์รยี์ะแล็ะคุวิามพิง้พิอใจที์�แสดงออกีถง้ คุวิามงามจากีคุวิามสขุุ

แล็ะคุวิามผ่กูีพินัจากีคุรอบัคุรวัิ ผู่ส้รา้งสรรคุใ์ชห้ล็กัีสญัญะวิิท์ย์าในกีารสรา้งรูปท์รงดว้ิย์กีารปรบััล็ด

ท์อนรูปท์รง ใหเ้กิีดล็าย์เสน้รูปรา่งใหมที่์�เขุา้ใจไดง้า่ย์แล็ะย์งัคุงใหคุ้วิามหมาย์แบับัเดิม รวิมไปถง้

หล็กัีกีารจดัองคุป์ระกีอบัแล็ะท์ศันธาตทุ์างศิล็ปะ โดย์นำารูปรา่งรูปท์รงมาประกีอบัเขุา้กีนัดว้ิย์วิิธีกีาร

ผ่กูีล็าย์ตามแบับัศิล็ปะไท์ย์

 3. อิท์ธิพิล็ที์�ไดร้บััจากีงานศลิ็ปกีรรม

  3.1 อิท์ธิพิล็ที์�ไดร้บััจากีศิล็ปิน ผู่ส้รา้งสรรคุศ์ก้ีษาคุน้คุวิา้แนวิท์างกีารสรา้งสรรคุ์

ผ่ล็งานจากีศลิ็ปินหล็ากีหล็าย์ท์ั�งในประเท์ศแล็ะตา่งประเท์ศเพืิ�อเป็นกีรณีศก้ีษาในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน 

จากีรูปแบับักีารตดัท์อน รูปท์รงกีารสรา้งสรรคุแ์ล็ะจินตนากีาร กีารใหคุ้วิามสำาคุญักีบััแนวิคุดิคุวิาม

ผ่กูีพินั แรงบันัดาล็ใจจากีรากีเหงา้วิิถีชีวิิตขุองคุรอบัคุรวัิชนบัท์ 

ตารางที่ี� 1 ตารางวิิเคุราะหผ์่ล็งานศิล็ปิน

ผู้ลงาน/ช่�อศิลิปิน แนวความคดิ อทิี่ธิัพลที่ี�ได�รับู

ทิ์นกีร กีาษรสวุิรรณ

วิิถีชีวิิตคุวิามเป็นชนบัท์ สญัล็กัีษณ์

จากีผ่ล็ผ่ล็ติท์างกีารเกีษตรตา่ง ๆ

เป็นตวัิแท์นคุวิามเป็นไท์ย์พืิ�นบัา้น

แบับัชนบัท์ในวิิถีที์�เรยี์บังา่ย์

แนวิคุวิามคุดิแรงบันัดาล็ใจแล็ะกีาร

ปรบััล็ดท์อนรูปท์รงจากีวิิถีชีวิิต

ชนบัท์ ในแบับัเฉพิาะตน

สทิ์ธิโชคุ วิิเชีย์ร

คุวิามสมัพินัธใ์นกีารดำาเนินชีวิิตกีาร

ล็ะเล็น่ ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรม สง่

ผ่ล็ตอ่คุวิามคุดิสรา้งสรรคุ ์เป็นผ่ล็

งานศิล็ปะที์�สะท์อ้นใหเ้หน็ถง้รากี

เหงา้ขุองวิิถีชีวิิต แสดงถง้คุวิามเรยี์บั

งา่ย์ สมถะ สขุุสงบั แล็ะพิอเพีิย์ง

แรงบันัดาล็ใจจากีรากีเหงา้ขุองวิิถี

ชีวิิตจินตนากีาร กีารปรบััล็ดท์อนรูป

ท์รงแล็ะประกีอบัสรา้งขุ้ �นมาใหม่

Visoth Kakvei

ไดร้บััแรงบันัดาล็ใจมาจากีธรรมชาต ิ

มีล็าย์เสน้ที์�ดซูบััซอ้น

กีารปรบััล็ดท์อนรูปท์รงล็าย์เสน้จากี

ธรรมชาต ิประกีอบัแล็ะเขีุย์นสรา้ง

ในแบับัเฉพิาะตน

    จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต้
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ผู้ลงาน/ช่�อศิลิปิน แนวความคดิ อทิี่ธิัพลที่ี�ได�รับู

Mr. Doodle

 แรงบันัดาล็ใจในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็

งานขุองเขุามาจากีกีารต์นูดสินีย์ ์

ปิกีสัโซ่

กีารจินตนากีารแล็ะกีารออกีแบับั

ล็าย์เสน้เป็นเรื�องราวิ ที์�เป็น

เอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะตน

  3.2 อิท์ธิพิล็ที์�ไดร้บััจากีงานศลิ็ปกีรรม ผู่ส้รา้งสรรคุศ์ก้ีษาคุน้คุวิา้แนวิท์างกีารสรา้งสรรคุ์

ผ่ล็งานศิล็ปกีรรมหล็ากีหล็าย์ท์ั�งในประเท์ศแล็ะตา่งประเท์ศ ผ่ล็งานศลิ็ปะล็าย์นำ�างานประณีตศลิ็ป์ที์�

ท์รงคุณุคุา่ขุองไท์ย์สมยั์อย์ธุย์า ผ่ล็งานรูปแบับัแล็ะเท์คุนิคุตา่ง ๆ คุน้พิบัวิา่กีารสรา้งสรรคุง์านศิล็ปะ

ไดมี้กีารปรบััล็ดท์อนรูปท์รง ซ้�งเป็นกีารสื�อสารขุองรูปภาพิที์�ตรงไปตรงมาเขุา้ใจไดง้า่ย์ โดย์เป็นกีาร

จดบันัท์ก้ีเรื�องราวิขุองมนษุย์ใ์นย์คุุสมยั์นั�น เพืิ�อเป็นกีรณีศก้ีษาในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานคุรั�งนี �

ตารางที่ี� 2 ตารางวิิเคุราะหผ์่ล็งานศลิ็ปกีรรม

ผู้ลงาน/ช่�อศิลิปิน แนวความคดิ อทิี่ธิัพลที่ี�ได�รับู

ภาพิเขีุย์นสีผ่าแตม้

ภาพิเขีุย์นสีโบัราณ ภาพิกีล็ุม่สตัวิ ์

ชา้ง ปล็า วิวัิ เตา่ ภาพิมือ เคุรื�องมือ

จบััสตัวิน์ ำ�า ภาพิคุน แล็ะภาพิ

ล็วิดล็าย์เรขุาคุณิต บัอกีเล็า่ถง้

พิิธีกีรรม คุวิามเชื�อ วิิถีชีวิิตขุอง

มนษุย์ใ์นย์คุุจบััปล็าแล็ะล็า่สตัวิ์

สมยั์ก่ีอนประวิตัศิาสตร์

กีารปรบััล็ดท์อนรูปท์รง จากีสิ�งมี

ชีวิิตเป็นกีารบันัท์ก้ีพิิธีกีรรม คุวิาม

เชื�อวิิถีชีวิิตขุองมนษุย์โ์ดย์เขุา้ใจงา่ย์

สทิ์ธิโชคุ วิิเชีย์ร

คุวิามอดุมสมบัรูณข์ุองธรรมชาต ิ

พืิชพิรรณพิฤกีษา แล็ะสตัวิป่์าเล็ก็ี

ใหญ่

รูปขุองธรรมชาต ิพืิชพิรรณพิฤกีษา 

แล็ะสตัวิ ์เท์คุนิคุกีารเขีุย์นล็าย์รดนำ�า

Visoth Kakvei

ธรรมชาตดิอกีไม ้แล็ะกีารออกีแบับั

หวัิ นโมตราสญัล็กัีษณข์ุองเมือง

นคุรศรธีรรมราช

ล็กัีษณะกีารออกีแบับัจากีธรรมชาต ิ

หล็กัีกีารใชส้ี 2 สีแล็ะกีารสรา้งคุา่นำ�า

หนกัี 
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ผู้ลงาน/ช่�อศิลิปิน แนวความคดิ อทิี่ธิัพลที่ี�ได�รับู

จิตรกีรรมขุองอียิ์ปต์

 จิตรกีรรมเป็นงานที์�เนน้ใหเ้หน็รูป

รา่งแบัน ๆ มีเสน้รอบันอกีที์�คุมชดั

จดัท์า่ท์างขุองคุนแสดงอิรยิ์าบัถตา่ง  ๆ  

ในรูปสญัล็กัีษณม์ากีวิา่แสดงคุวิาม

เหมือนจรงิตามธรรมชาติ

มกัีเขีุย์นอกัีษรภาพิล็งในชอ่งวิา่ง

ระหวิา่งรูปดว้ิย์

กีารปรบััล็ดท์อนรูปท์รง จากีสิ�งมี

ชีวิิตเป็นกีารบันัท์ก้ีพิิธีกีรรม คุวิาม

เชื�อ วิิถีชีวิิตขุองมนษุย์ ์มีล็กัีษณะ

สญัล็กัีษณที์์�เขุา้ใจงา่ย์

 ขุั�นตอนกีารสรา้งภาพิรา่ง เป็นกีระบัวินกีารที์�ส ำาคุญัในกีารประมวิล็แนวิคุวิามคุดิแล็ะจินตนากีาร 

จากีคุวิามรูส้ก้ีที์�ไดส้มัผ่สัแล็ะใกีล็ชิ้ดในวิิถีชีวิิตขุองคุรวัิ ผู่ส้รา้งสรรคุไ์ดต้ระหนกัีถง้คุณุคุา่ท์างคุวิามงาม 

คุวิามสขุุ คุวิามอบัอุน่ แล็ะคุวิามเรยี์บังา่ย์ ท์ำาใหไ้ดท้์บัท์วินคุวิามท์รงจำาแล็ะรูส้ก้ีโหย์หาอดีตในวิยั์เย์าวิ์

ที์�ย์งัคุงประท์บััใจมิรูล้็ืม นำามาสูก่ีารเก็ีบัขุอ้มลู็บันัท์ก้ีภาพิแล็ะจดบันัท์ก้ีเรื�องราวิ ล็ดท์อนรูปท์รงออกี

มาเป็นล็าย์เสน้ภาพิรา่งผ่ล็งาน ในรูปแบับัเฉพิาะตน 

ภาพที่่� 1: ขอ้มูลภาพร่าง

ที่่�มา:  ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2563

กระบูวนการสร�างสรรค์

    จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต้
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ภาพที่่� 2 ยางรกัอยา่งด ่น์ำ�ายาหรดาล ที่องคำำาเปัลวิ

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564

 

ภาพที่่� 3 ฝ้ักสม้ป่ัอย  ยางกระถนิ์ณีรงคำ ์หรดาลหนิ์ ที่องคำำาเปัลวิ ดนิ์สอพอง ที่องผงวิทิี่ยาศิาสตร์

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564

 

ภาพที่่� 4 ฝ้ักสม้ป่ัอย ยางกระถนิ์ณีรงคำ ์หรดาลหนิ์ ที่องคำำาเปัลวิ ดนิ์สอพอง ที่องผงวิทิี่ยาศิาสตร์

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564
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  (กี)                                    (ขุ)                                       (คุ)

ภาพที่่� 5 ขั�น์ตอน์การเตรย่มพ่ �น์พ่ �น์ไมร้กัสมกุแบบโบราณี

(ก) เตรย่มพ่ �น์ไมท้ี่่�จัะเขย่น์ลายรดน์ำ�า โดยขดัผวิิใหเ้รย่บ 

น์ำารกัน์ำ�าเกล่ �ยงที่าพ่ �น์ใหท้ี่ั�วิเพ่�ออดุรอยเส่ �ยน์และผ้�งไวิจ้ัน์แหง้

(ข)  น์ำารกัน์ำ�าเกล่ �ยงผสมสมุก บดใหเ้ขา้กนั์จัน์ละเอ่ยด น์ำาไปัที่าที่่�พ่ �น์ผวิิ

จัากน์ั�น์ปัลอ่ยที่ิ�งไวิจ้ัน์แหง้สน์ทิี่ น์ำาหนิ์หรอ่กระดาษที่รายขดัผวิิใหเ้รย่บเสมอกนั์

(คำ) เม่�อที่ารกัและขดัผวิิจัน์ไดพ้่ �น์ผวิิที่่�ม่คำวิามหน์าเหมาะสมแลว้ิ แลว้ิที่าดว้ิยรกัน์ำ�าเกล่ �ยง และน์ำา

ไปัเกบ็ใน์ที่่�มดิชูดิไม่มฝ่้ ุ่ น์จับัได ้จัน์แหง้สน์ทิี่ น์ำาพ่ �น์ผวิิน์ั�น์มาเชูด็ ปััด ที่ำาคำวิามสะอาด

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564

 (กี)                                    (ขุ)                                       (คุ)

ภาพที่่� 6 ขั�น์ตอน์การเตรย่มน์ำ�ายาหรดาล

(ก) น์ำาฝ้กัสม้ป่ัอยไปัตม้ ยางกระถนิ์ณีรงคำไ์ปัตม้ แยกเป็ัน์สารปัระกอบ 2 ตวัิใน์การเตรย่มผสมน์ำ�ายา 

(ข)  หรดาลหนิ์บดละเอย่ดกบัหนิ์หดั แชูน่์ำ�าที่ิ�งไวิห้ลายวินั์รนิ์น์ำ�าออกและที่ำาเชูน่์เดมิ 3 คำรั�ง เพ่�อลดคำวิามเคำม็ 

(คำ) ผสมหรดาลกบัน์ำ�าฝ้ักสม้ป่ัอยและกาวิกระถนิ์ณีรงคำเ์ขา้ดว้ิยกนั์ดว้ิยโกร่งบดยา 

ที่ดสอบน์ำ�ายาหรดาลโดยการลองเขย่น์เสน้์บน์พ่ �น์ของชูิ�น์งาน์รอแหง้ใชูผ้า้เชูด็แลว้ิไมห่ลดุออก

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์  2564

    จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต้
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(กี)                                    (ขุ)                                  (คุ)

ภาพที่่� 7 ขั�น์ตอน์การเตรย่มแบบแผน่์ปัรุ

(ก) น์ำากระดาษไขมาวิางซี่อ้น์ไวิบ้น์ตวัิลายตน้์แบบที่่�จัะใชูเ้ขย่น์ ใชูเ้ขม็แหลมปัรุตามเสน้์ลายที่่�เขย่น์ไวิ ้

(ข) ก่อน์ที่่�จัะน์ำากระดาษลายไปัที่าบพ่ �น์ผวิิที่่�จัะเขย่น์ 

(คำ)น์ำากระดาษปัรุลายมาที่าบเอาฝุ้่ น์ดนิ์สอพองเผาใสลู่กปัระคำบ น์ำามาตบบน์กระดาษตาม

รอยปัรุ เพ่�อใหฝุ้้่ น์น์ั�น์ผา่น์รูปัรุ ไปัตดิบน์พ่ �น์ผวิิเป็ัน์ลวิดลาย

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์  2564

(กี)                                        (ขุ)                                     (คุ)

ภาพที่่� 8 ขั�น์ตอน์การที่ำาคำวิามสะอาดพ่ �น์และโรยแบบปัรุ

(ก) ที่ำาคำวิามสะอาดพ่ �น์ผวิิ ดว้ิยดนิ์สอพองผสมน์ำ�าขดัเพ่�อลดคำวิามมนั์ของผวิิชูิ�น์งาน์

(ข) เตรย่มอปุักรณี ์น์ำ�ายาหรดาล พูก่นั์ และสะพาน์รองมอ่

(คำ) น์ำ�ายาหรดาลที่่�เตรย่มไวิม้าเขย่น์ตามรอยที่่�ใชูลู้กปัระคำบโรยแบบปัรุไวิ้

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564
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(กี)                                    (ขุ)                                       (คุ)

ภาพที่่� 9 ขั�น์ตอน์การเตรย่มเขย่น์ลาย

(ก) น์ำาน์ำ�ายาหรดาลที่่�เตรย่มไวิม้าเขย่น์ตามรอยที่่�ใชูลู้กปัระคำบโรยแบบปัรุไวิ ้

และถมชูอ่งไฟที่่�ตอ้งการใหเ้หน็์พ่ �น์รกัสด่ำา

(ข) เม่�อเขย่น์เสรจ็ัใชูผ้า้น์ุม่เชูด็ฝุ้่ น์ออกแลว้ิน์ำาผา้ชูบุยางรกัที่่�เคำ่�ยวิไฟไวิจ้ัน์เหน์ย่วิเชูด็รกั  

(คำ) การเชูด็รกัออกใหเ้หลอ่บางที่่�สดุ เรย่กวิา่ การถอน์รกั ปิัดที่องลงบน์พ่ �น์ที่่�เชูด็รกัไวิ้

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564

(กี)                                    (ขุ)                                       (คุ)

ภาพที่่� 10 ขั�น์ตอน์การปิัดที่องรดน์ำ�า

(ก) ขดัที่ำาคำวิามสะอาดผวิิงาน์ดว้ิยดนิ์สอพองผสมน์ำ�าอก่คำรั�ง

(ข) พรมน์ำ�าใหชูุ้ม่พ่ �น์ผวิิที่ั�งหมด ที่ิ�งไวิ ้2-3 น์าที่ ่ใหห้รดาลละลาย และเชูด็ออกดว้ิยสำาลชู่บุน์ำ�าเบา ๆ 

น์ำาน์ำ�ามารดและลา้งจัน์น์ำ�ายาหรดาลออกจัน์หมด

(คำ) ผลงาน์ลายรดน์ำ�าที่่�เสรจ็ัสมบูรณี์

ที่่�มา: ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564

    จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต้
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ตารางที่ี� 3 ตารางแสดงกีารถอดรูปแบับัเป็นล็าย์เสน้สูผ่่ล็งานสรา้งสรรคุ“์จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า 

จากี อตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้
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ภาพที่่� 11 อตัลกัษณีค์ำวิามงามวิถิใ่ต้

ที่่�มา:  ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564

    จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต้
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 ผ่ล็งานสรา้งสรรคุช์ดุ “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากี อตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ ถ่าย์ท์อดคุวิามสขุุ 

คุวิามงาม คุวิามประท์บััใจ จากีคุรอบัคุรวัิ คุวิามเรยี์บังา่ย์ที์�เป็นเอกีล็กัีษณข์ุองวิิถีชีวิิตชาวิใต ้ ผ่า่นรูปรา่ง 

รูปท์รงจากี ธรรมชาต ิ ศิล็ปวิฒันธรรม วิิถีชีวิิต แล็ะภมิูปัญญาขุองภาคุใต ้ ปรบััล็ดท์อนรูปท์รงสรา้ง

สญัญะท์างคุวิามงามอนัพิิเศษเฉพิาะตนขุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์

ภาพที่่� 12 รายละเอย่ดผลงาน์ ชูดุ อตัลกัษณีค์ำวิามงามวิถิใ่ต้

ที่่�มา:  ผูส้รา้งสรรคำ,์ 2564

 ผ่ล็งานสรา้งสรรคุช์ดุ “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากี อตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ มีกีระบัวินกีาร

สรา้งสรรคุท์์างดา้นศลิ็ปะไท์ย์เท์คุนิคุล็าย์รดนำ�า เป็นงานประณีตศลิ็ป์ซ้�งมีขุั�นตอนวิิธีกีารสรา้งสรรคุที์์�

ซบััซอ้น วิิธีท์ ำามีราย์ล็ะเอีย์ดย์ุง่ย์ากี ตอ้งใชคุ้วิามสามารถแล็ะคุวิามชำานาญคุอ่นขุา้งสงูในกีารท์ำางาน 

อากีาศมีผ่ล็มากีตอ่กีารเตรยี์มพืิ �นรกัี ถา้อากีารรอ้นมากีรกัีจะแหง้ชา้หรอืไมแ่หง้ อากีาศชื�นท์ำาใหพื้ิ �น

รกัีแหง้ไวิ แตไ่มเ่หมาะกีบัักีารเขีุย์นล็าย์เพิราะจะท์ำาใหน้ำ�าย์าหรดาล็มีคุวิามชื�นเช็ดรกัีแล็ว้ิหล็ดุไดปิ้ด

ท์องไมต่ดิ ฉะนั�นคุวิรเตรยี์มพืิ �นรกัีในชว่ิงที์�มีอากีาศชื�นแล็ะคุวิรเขีุย์นล็าย์ในชว่ิงที์�มีอากีาศแหง้จะดีที์�สดุ 

จากีผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิา่กีารล็งรกัีปิดท์องดว้ิย์ท์องคุำาเปล็วิแล็ะท์องผ่งวิิท์ย์าศาสตรน์ั�น ผู่ส้รา้งสรรคุต์อ้ง

ใชวิ้ิธีกีารเขีุย์นนำ�าย์าหรดาล็ แล็ะปิดท์องที์ล็ะชนิดแล็ว้ิรดนำ�า  ตอ้งใหเ้วิล็าในกีารคุงตวัิขุองท์องชนิดที์�หน้�ง 

ประมาณคุร้�งวินัถง้จะเขีุย์นท์บััในพืิ �นที์�ใกีล็เ้คีุย์งได ้ท์ำาแบับันั�นซำ�า ๆ จบัผ่ล็งานสรา้งสรรคุเ์สรจ็สมบัรูณ ์

ผ่ล็งานสรา้งสรรคุช์ดุนี �ไดใ้ชรู้ปท์รงจากีคุวิามประท์บััใจในวิิถีชีวิิตชาวิใต ้โดย์ถอนล็าย์เสน้จากีสิ�งที์�

พิบัเห็นปรบััล็ดท์อนรูปท์รงดว้ิย์กีารใชห้ล็กัีสญัญะวิิท์ย์า ในกีารสรา้งสญัญะขุองรูปรา่งรูปท์รงผ่่าน

มมุมองอนัพิิเศษขุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์ ใชห้ล็กัีท์ฤษฎี์คุวิามงามท์างสนุท์รยี์ะแล็ะคุวิามพิง้พิอใจ จากีแรง

บันัดาล็ใจในวิิถีชีวิิตขุองคุรอบัคุรวัิ เพืิ�อแสดงออกีถง้  คุวิามงาม คุวิามสขุุ แล็ะคุวิามอดุสมบัรูณใ์นวิิถี

ชีวิิตท์างภาคุใต้

ผู้ลการศิกึษา
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 โคุรงกีารวิิจยั์สรา้งสรรคุ ์ “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ ตอ้งกีาร

กีระตุน้เตือนใหช้มุชน สงัคุม ตระหนกัีถง้คุณุคุา่ท์างคุวิามงาม คุวิามสขุุแล็ะคุวิามเรยี์บังา่ย์อนัเป็น

มรดกีท์างศลิ็ปวิฒันธรรมเฉพิาะถิ�นท์างภาคุใต ้ แล็ะเผ่ย์แพิรอ่งคุค์ุวิามรูเ้ท์คุนิคุกีระบัวินกีารจิตรกีรรม

ล็าย์รดนำ�าแบับัโบัราณ โดย์มีแนวิคุดิที์�รว่ิมสมยั์แล็ะกีารประย์กุีตใ์ชว้ิสัดทุ์ดแท์นท์องคุำาเปล็วิเพืิ�อสรา้ง

คุวิามตา่งขุองสีแล็ะนำ�าหนกัี รวิมถง้จดุเดน่จดุรองในผ่ล็งานสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อพิฒันาคุณุภาพิกีารศก้ีษา

ท์างดา้นศลิ็ปะ หรอืกีารตอ่ย์อดพิฒันาแนวิคุวิามคุิดใหมใ่หผู้่ที้์�สนใจไดเ้รยี์นรูถ้ง้หล็กัีกีาร วิิธีกีารนำา

ไปประย์กุีตห์รอืพิฒันาตอ่ย์อดได้

 ผ่ล็งานสรา้งสรรคุ ์ชดุ “จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากี อตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ มีเนื �อหาแล็ะ

เรื�องราวิที์�แสดงออกีถง้  อตัล็กัีษณเ์ฉพิาะถิ�นท์างภาคุใตขุ้องประเท์ศไท์ย์  เป็นคุวิามท์รงจำา คุวิามประท์บััใจ 

แล็ะคุวิามผ่กูีพินัจากีคุรอบัคุรวัิขุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์ เกิีดเป็นแรงดล็ใจแล็ะตระหนกัีถง้คุวิามงามจากีธรรมชาต ิ

สิ�งแวิดล็อ้ม วิิถีชีวิิต ศิล็ปวิฒันธรรม ภมิูปัญญา กีารประกีอบัอาชีพิ แล็ะกีารสรา้งเคุรื�องมือเคุรื�องใช ้

รวิมถง้คุวิามเชื�อขุองคุรอบัคุรวัิ กีารปล็กูีสรา้งบัา้นเรอืนในรูปแบับัล็กัีษณะท์างภาคุใต ้ มีกีารสรา้ง

บัา้นดว้ิย์ไมว้ิางเสาไมบ้ันตีนเสาปนู มีใตถ้นุบัา้นแบับัย์กีสงู กีารเล็ี �ย์งสตัวิไ์วิด้สูวิย์งามแล็ะกีารเล็ี �ย์ง

สตัวิเ์พืิ�อประกีอบัอาหาร ไดแ้ก่ี หม ูหมา ปล็า ไก่ี ไก่ีแจ ้แมวิ นกีกีรงหวัิจกุี เป็นตน้ กีารสรา้งเคุรื�องมือ

เคุรื�องใช ้เชน่ จอบั เสีย์ม อปุกีรณก์ีารประกีอบัอาชีพิกีารท์ำาสวินย์างพิารา  จกัีรรดีย์างพิารา  ถงั  โอง่   

แล็ะอุปกีรณอื์�น ๆ รวิมถ้งคุวิามเชื�อขุองคุรอบัคุรวัิ ผู่ส้รา้งสรรคุไ์ดห้ยิ์บัใชรู้ปท์รงจากีวิดัพิระธาตุ

นคุรศรธีรรมราช รูปท์รงขุองดอกีบัวัิล็กัีษณะตา่ง ๆ เพืิ�อตอ้งกีารแท์นคุา่คุวิามรกัีคุวิามศรทั์ธาในพิระพิทุ์ธ

ศาสนา  ประเพิณีท์อ้งถิ�น  อาหารพืิ �นบัา้นที์�มีล็กัีษณะเดน่ขุองท์างภาคุใต ้  พืิชพินัธุพ์ิฤกีษา  อนัไดแ้ก่ี 

ฝัั่กีสะตอ มะมว่ิงหิมพิานต ์ตน้ย์างพิารา ล็กูีเนีย์ง ใบัผ่กัีเหรยี์ง ดอกีบัวัิผ่ดุแล็ะอื�น ๆ  อีกีมากีมาย์ กีารท์ำาคุรวัิ        

กีารเตรยี์มอาหารก็ีเป็นหวัิใจหล็กัีขุองกีารดำารงชีพิ ในสมยั์วิยั์เย์าวิข์ุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์ มีคุณุแมที่์�คุอย์

หงุขุา้วิใหท้์านโดย์ใชเ้ตาถ่านหรอืเตาอั�งโล็แ่บับัโบัราณ ซ้�งเป็นคุวิามท์รงจำาที์�มีกีล็ิ�นอาย์ขุองคุวิามสขุุ

เมื�อไดก้ีล็ิ�นหอมขุองขุา้วิสวิย์ จากีคุวิามผ่กูีพินัในราย์ล็ะเอีย์ดเล็ก็ี ๆ อนัมีคุา่เหล็า่นี � ไดม้ากีระท์บัใจ

ขุองผู่ส้รา้งสรรคุเ์กิีดเป็นคุวิามโหย์หาในอดีต ผู่ส้รา้งสรรคุจ์ง้ตอ้งกีารนำาเสนอคุวิามสขุุที์�เรยี์บังา่ย์ใน

วิิถีชีวิิต ดว้ิย์กีารปรบััล็ดท์อนรูปท์รงเป็นล็าย์เสน้สรา้งสรรคุด์ว้ิย์จินตนากีารสว่ินตน ผ่กูีประกีอบั

ล็วิดล็าย์ในรูปแบับัศิล็ปะไท์ย์ สรา้งสญัญะท์างคุวิามงามขุองรูปรา่งแล็ะรูปท์รงตามแบับัเฉพิาะตน 

ดว้ิย์กีระบัวินกีารท์างศลิ็ปะไท์ย์เท์คุนิคุล็าย์รดนำ�า กีารเตรยี์มพืิ �นไมด้ว้ิย์ย์างรกัีสมกุีแบับัโบัราณ เขีุย์น

ล็าย์ดว้ิย์นำ�าย์าหรดาล็แล็ะล็งรกัีปิดท์องรดนำ�า ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานชดุนี � มีล็กัีษณะพิิเศษดว้ิย์กีาร

ใชท้์องคุำาเปล็วิรอ้ย์เปอรเ์ซน็ตแ์ล็ะท์องผ่งวิิท์ย์าศาสตร ์ สรา้งสรรคุผ์่ล็งานใหเ้กิีดมิตแิล็ะนำ�าหนกัีรวิม

ผู้ลการศิกึษา

สรุปและอภปิรายผู้ล

    จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากีอตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต้
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ถ้งจดุเด่นจดุรองในราย์ล็ะเอีย์ดขุองตวัิผ่ล็งาน จากีคุ่านำ�าหนกัีขุองท์องต่างชนิดกีนัท์องคุำาเปล็วิให้

คุวิามรูส้ก้ีมนั เงา แล็ะวิาวิ มีคุวิามสวิา่ง อรา่มเมื�อกีระท์บักีบััแสง  ท์องผ่งวิิท์ย์าศาสตรที์์�น ำามาใชมี้

ดว้ิย์กีนัหล็าย์เฉดสใีหคุ้วิามรูส้ก้ีโปรง่ แล็ะเบัาบัาง ผ่ล็งานดมีูคุวิามเก่ีาดว้ิย์ล็กัีษณะขุองฝัุ่่นผ่งที์�กีระจาย์

ไมเ่ท์า่กีนัเป็นเสนห่ข์ุองผ่ล็งาน เพืิ�อถ่าย์ท์อดคุวิามสขุุ    คุวิามงาม คุวิามประท์บััใจ คุวิามเรยี์บัง่าย์ที์�

เป็นเอกีล็กัีษณข์ุองวิิถีชีวิิตชาวิใต ้สรา้งองคุค์ุวิามรูใ้หม่ในวิงกีารศิล็ปะรว่ิมสมยั์     นำาคุวิามรูน้ั�นไป

ใชใ้หเ้กิีดประโย์ชนใ์นกีารสรา้งสรรคุแ์ล็ะพิฒันาผ่ล็งานท์างดา้นศลิ็ปะ เผ่ย์แพิรผ่่ล็งานสรา้งสรรคุช์ดุ 

“จิตรกีรรมล็าย์รดนำ�า จากี อตัล็กัีษณค์ุวิามงามวิิถีใต”้ ออกีสูส่าธารณชน กีระตุน้เตือนใหส้งัคุมแล็ะผู่ที้์�มี

คุวิามสนใจไดต้ระหนกัีเหน็ถง้คุณุคุา่ อตัล็กัีษณข์ุองคุวิามงามเฉพิาะถิ�นซ้�งคุวิรคุา่แก่ีกีารอนรุกัีษไ์วิ้
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กระบูวนการคดิเชงิออกแบูบูสู่แนวที่างการออกแบูบูภายในโรงพยาบูาล กรณีศิกึษา การออกแบูบู

ปรับูปรุงพ่�นที่ี�ภายในแผู้นกคลินิกตรวจัสุขภาพโรงพยาบูาลมหาวชริาลงกรณธััญบุูรี

วศินิ วเิศิษศัิกดิ�ด ี1

Design thinking process towards the interior design of hospital  case study: Interior design renovation of 

Health promotion center Maha Vajiralongkorn Thanyaburi hospital

บูที่คัดย่อ

 บัท์คุวิามนี�มีวิัตถุประสงคุเ์พืิ�อนำาเสนอกีระบัวินกีารคิุดเชิงออกีแบับัที์�นำามาสู่แนวิกีาร

ออกีแบับัภาย์ใน เพืิ�อปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีสขุุภาพิ โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุ ี

ผ่ล็กีารศก้ีษาพิบัวิา่ กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัเป็นกีระบัวินกีารสรา้งเคุรื�องมือที์�นำาไปสูก่ีารออกีแบับั

อย์า่งสรา้งสรรคุ ์ โดย์สามารถแบัง่ขุั�นตอนออกีเป็น 3 ขุั�นตอน ไดแ้ก่ี 1) กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ 2) กีาร

สรา้งสรรคุ ์ แล็ะ 3) กีารสง่มอบัสูผู่่ใ้ช ้ ซ้�งเมื�อเปรยี์บัเที์ย์บักีบัักีระบัวินกีารออกีแบับัภาย์ในพืิ�นที์�แล็ว้ิ

นั�นกีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัมีคุวิามสอดคุล็อ้งกีนั 

 ผ่ล็ขุองสรุปขุองบัท์คุวิามนี�จง้เป็นกีารแสดงใหเ้ห็นถ้งกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุง์านออกีแบับั

ภาย์ในที์�ประย์กุีตก์ีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับันำามาสูขุ่ั�นตอนกีารคุดิวิิคุราะหจ์ากีชดุขุอ้มลู็สูรู่ปธรรม 

จนนำามาสู่กีารสรา้งสรรคุต์น้แบับัเพืิ�อร่วิมพิิจารณาร่วิมกีันอย์่างเหมาะสมตอบัโจท์ย์ก์ีับัผู่ใ้ชแ้ล็ะ

พืิ �นที์�อย์า่งแท์จ้รงิ

คำาสำาคัญ: กีารคุดิเชิงออกีแบับั กีารออกีแบับัภาย์ใน 

1 ดร. อาจารย์ป์ระจำา สาขุาวิิชาออกีแบับัภาย์ใน ภาคุวิิชาสถาปัตย์กีรรม,  คุณะสถาปัตย์กีรรมแล็ะกีารออกีแบับั 
   มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์พิระจอมเกีล็า้พิระนคุรเหนือ 
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 The objective of this article presents the design thinking process into the interior 

design concept, that to propose the Interior design renovation for Health promotion center 

of Maha Vajiralongkorn Thanyaburi hospital. The results of the study showed that Design 

thinking is the process of creating tools that lead to creative design. It can be divided into 

3 steps are understanding, creation and delivery to users. And when compared between 

the Interior design process and design thinking process is consistent. 

 The result of this article presented the interior design process that applied from 

design thinking process and leading to the analytical from data to tangible, that to be able 

to prototype to make decisions together in a way that truly meets the needs of users and 

the places.

Key words: Design thinking, Interior design

 โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุ ี โรงพิย์าบัาล็เฉพิาะท์างโรคุมะเรง็ สงักีดักีรมกีารแพิท์ย์ ์

กีระท์รวิงสาธารณสขุุ มีคุวิามประสงคุที์์�ปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีสขุุภาพิ ชั�น 1 อาคุารกีาญจน-

บัารมี ที์�เปิดใชง้านมาตั�งแตปี่พิทุ์ธศกัีราช 2544 โดย์ท์างผู่บ้ัรหิารไดใ้หแ้นวิคุดิเบืั �องตน้แก่ีผู่อ้อกีแบับั 

โดย์ประสงคุใ์หท้์ ำากีารศก้ีษาพืิ �นที์�เพืิ�อท์ำากีารปรบััปรุงเปล็ี�ย์นแปล็งใหต้อบัสนองกีารใชง้านที์�เหมาะ

สมขุองผู่ใ้ชง้านในพืิ�นที์�ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งท์ั�งหมด รวิมท์ั�งสรา้งสรรคุบ์ัรรย์ากีาศที์�สมยั์ใหมเ่ที์ย์บัเท์า่โรงพิย์าบัาล็

เอกีชน กีารปรบััปรุงพืิ �นที์�อาคุารดงักีล็า่วิจง้เป็นกีารนำาองคุค์ุวิามรูท้์างดา้นกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ 

นำามาปรบััปรุงพิฒันาเพืิ�อใหเ้กิีดพืิ �นที์�ใหมที่์�ตอบัโจท์ย์ใ์นดา้นประโย์ชนใ์ชส้อย์ (Function) คุวิามงาม 

(Aesthetic) ตามคุวิามเหมาะสม อย์า่งไรก็ีดีกีารออกีแบับัภาย์ในพืิ�นที์�ไมไ่ดห้มาย์ถง้กีารออกีแบับั 

กีารสรา้งโจท์ย์ ์ โดย์นกัีออกีแบับัภาย์ในเพีิย์งสว่ินเดีย์วิ แตผู่่ว้ิิจยั์มีคุวิามเหน็วิา่ ท์กุีภาคุสว่ินที์�เป็น 

ผู่เ้กีี�ย์วิขุอ้งกีบััพืิ �นที์�คุวิรจะมีสว่ินรว่ิมดว้ิย์กีนัในกีารสรา้งสรรคุโ์จท์ย์ที์์�ตอบัสนองกีารใชง้านอย์า่งแท์จ้รงิ 

 กีารคุดิเชิงออกีแบับั (Design Thinking) จง้เป็นแนวิคุดิหล็กัีในกีารท์ำางานสรา้งสรรคุนี์ � โดย์

แนวิคุิดเชิงออกีแบับันั�นเป็นกีระบัวินกีารสรา้งเคุรื�องมือแกีปั้ญหา กีารออกีแบับั กีารสรา้งนวิตักีรรม

อย์า่งสรา้งสรรคุ ์มีแนวิคุดิหล็กัีที์�ใชศ้าสตรค์ุวิามรูห้ล็าย์ ๆ ศาสตรเ์ขุา้มาชว่ิย์กีารท์ำางาน เป็นกีารท์ำางาน

แบับัรว่ิมมือ (Collaboration) โดย์กีระบัวินกีารแกีปั้ญหาจะเริ�มจากีกีารนำาเอาคุวิามคุดิสรา้งสรรคุ์

แล็ะมมุมอง องคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ มาสรา้งแนวิท์างกีารแกีไ้ขุปัญหา พิฒันาใหเ้ป็นตน้แบับั จากีนั�นจง้

Abstract

บูที่นำา

   กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา 
   กีารออกีแบับัปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ  โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุี
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นำานวิตักีรรมดงักีล็า่วิมาท์ดล็องใช ้เพืิ�อใหไ้ดน้วิตักีรรมที์�ตอบัโจท์ย์ก์ีบััผู่ใ้ชแ้ล็ะสถานกีารณอ์ย์า่งแท์จ้รงิ 

(ภชุงคุ ์โรจนแ์สงรตัน,์ 2559)

 บัท์คุวิามนี�จง้เป็นกีารนำาเสนอกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุง์านออกีแบับัภาย์ใน ซ้�งเป็นสว่ินขุอง

งานสรา้งสรรคุก์ีารออกีแบับัภาย์ในเพืิ�อปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีสขุุภาพิ โรงพิย์าบัาล็มหา

วิชิราล็งกีรณธัญบัุรีที์�ประย์ุกีตก์ีระบัวินกีารคุิดเชิงออกีแบับันำามาสู่ขุั�นตอนกีารคุิดวิิเคุราะหจ์ากี

นามธรรมสูรู่ปธรรม กีารนำาชดุขุอ้มลู็จากีกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจนำามาสูก่ีารสรา้งสรรคุ ์ จนนำาไปสูก่ีาร

สรา้งตน้แบับัเพืิ�อรว่ิมพิิจารณารว่ิมกีนัอย์า่งเหมาะสมตอบัโจท์ย์ก์ีบััผู่ใ้ชแ้ล็ะสถานกีารณอ์ย์า่งแท์จ้รงิ 

 โดย์ผ่ล็กีารศก้ีษาแบัง่ออกีเป็น 3 สว่ิน ไดแ้ก่ี 1. กีารท์บัท์วินแนวิคุดิกีารคุดิเชิงออกีแบับั 

(Design Thinking) 2. กีารดำาเนินกีระบัวินกีารศก้ีษากีารคิุดเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ใน

โรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธัญบัรุี แล็ะ 3. กีารสรุปผ่ล็กีารศก้ีษาแล็ะ

ขุอ้เสนอแนะ

1. การคดิเชงิออกแบูบู (Design Thinking) 

 1.1 นิย์ามขุองกีารคุิดเชิงออกีแบับั (Design Thinking)

 กีารคุดิเชิงออกีแบับั (Design Thinking) คืุอ กีระบัวินกีารสรา้งเคุรื�องมือแกีปั้ญหา กีาร

ออกีแบับั กีารสรา้งนวิตักีรรมอย์า่งสรา้งสรรคุ ์ โดย์มีแนวิคุดิหล็กัีที์�ใชศ้าสตรค์ุวิามรูห้ล็าย์ ๆ ศาสตร์

เขุา้มาชว่ิย์กีารท์ำางาน เป็นกีารท์ำางานแบับัรว่ิมมือ (Collaboration) โดย์กีระบัวินกีารแกีปั้ญหาจะ

เริ�มจากีกีารนำาเอาคุวิามคุดิสรา้งสรรคุแ์ล็ะมมุมอง องคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ มาสรา้งแนวิท์างกีารแกีไ้ขุ

ปัญหา พิฒันาใหเ้ป็นตน้แบับั จากีนั�นจ้งนำานวิตักีรรมดงักีล็่าวิมาท์ดล็องใชเ้พืิ�อใหไ้ดน้วิตักีรรมที์�

ตอบัโจท์ย์ก์ีบััผู่ใ้ชแ้ล็ะสถานกีารณอ์ย์า่งแท์จ้รงิ (ภชุงคุ ์โรจนแ์สงรตัน,์ 2559)

 1.2 กีระบัวินกีารคิุดเชิงออกีแบับั  (Design Thinking Process)

 กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับั (Design Thinking) นั�นมีหล็ากีหล็าย์นกัีวิิชากีารแล็ะหนว่ิย์

งานตา่ง ๆ ไดน้ ำาเสนอขุั�นตอนขุองกีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัที์�สอดคุล็อ้งกีนั แสดงถง้ขุั�นตอนกีาร

ท์ำางานดว้ิย์กีระบัวินกีารออกีแบับั (Design process) ดงัเชน่ กีระบัวินกีารในแบับัขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์

สแตนฟิอรด์ (Stanford d.school) (DEX Space, 2017) นำาเสนอกีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับั 5 ขุั�น

ตอน ประกีอบัดว้ิย์ กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจกีล็ุม่เปา้หมาย์อย์า่งล็ก้ีซ้ �ง (Empathize), กีารตั�งกีรอบัโจท์ย์ ์

(Define), กีารสรา้งคุวิามคุดิ (Ideate), กีารสรา้งตน้แบับั (Prototype) แล็ะ กีารท์ดสอบั (Test) (ภาพิที์� 1)
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ภาพที่่� 1 : ภาพแผน์ผงัอธิบาย 5 steps design thinking model proposed 

by the Hasso-Plattner Institute of Design at Stanford (d.school)

ที่่�มา : Balcaitis R, (2019) 

 เมื�อนำามาเปรยี์บัเที์ย์บักีบััแนวิคุดิกีระบัวินกีารออกีแบับั Double Diamond Design Pro-

cess ขุอง UK Design council (ศนูย์ส์รา้งสรรคุง์านออกีแบับั (TCDC), 2560) ซ้�งแบัง่กีารท์ำางาน

ออกีเป็น 4 ขุั�นตอน ไดแ้ก่ี โดย์ขุั�นตอนแรกี Discover เป็นกีารคุน้หาปัญหาสำาคุญัที์�จะแกีไ้ขุ แล็ะขุั�น

ตอนที์�สอง Define เป็นขุั�นตอนกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจแล็ะตีคุวิามปัญหาอย์า่งล็ก้ีซ้ �ง นำาไปสูขุ่ั�นตอน Develop 

กีารใชคุ้วิามคุิดสรา้งสรรคุจ์ากีหล็ากีหล็าย์ดา้นมาสรา้ง พิฒันาแล็ะท์ดสอบัแนวิคุิดต่าง ๆ แล็ะขุั�น

ตอนสดุท์า้ย์ Deliver กีารท์ดสอบัชว่ิงสดุท์า้ย์ก่ีอนที์�จะนำาไปใชจ้รงิ (ภาพิที์� 2) 

 

ภาพที่่� 2 : ภาพแผน์ผงัอธิบาย The Double Diamond is a structured design approach to 

tackle challenges in four phases (UK Design Council)

ที่่�มา : ศูิน์ยส์รา้งสรรคำง์าน์ออกแบบ (TCDC), 2560

   กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา 
   กีารออกีแบับัปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ  โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุี
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 หากีนำากีระบัวินกีารในแบับัขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์สแตนฟิอรด์ (Stanford d.school) มาผ่สม

ผ่สานกีบััแนวิคุดิกีระบัวินกีารออกีแบับั Double Diamond Design Process ขุอง UK Design council 

สามารถสรุปกีระบัวินกีารออกีแบับัเป็น 3 ชว่ิง (Three Phases of Design Thinking) (ศนูย์ส์รา้งสรรคุ์

งานออกีแบับั (TCDC), 2560)  คืุอ ชว่ิงที์�แรกี เป็นชว่ิงกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ (Understand) โดย์กีาร

ท์ำาคุวิามเขุา้ใจกีล็ุม่เปา้หมาย์ (Empathy) เพืิ�อนำาไปสูก่ีารตั�งกีรอบัโจท์ย์ ์(Define) ชว่ิงที์�สอง คืุอ ชว่ิง

แห่งกีารสรา้งสรรคุ ์ (Create) ไดแ้ก่ี กีารสรา้งแนวิคุิด (Ideate) แล็ะช่วิงที์�สาม คืุอ ช่วิงแห่ง

กีารท์ดสอบัแล็ะพิฒันา ไดแ้ก่ี กีารสรา้งตน้แบับั (Prototype) แล็ะกีารท์ดสอบั (Test) (ภาพิที์� 3) 

 

ภาพที่่� 3 : ภาพแผน์ผงั อธิบาย Three Phases of Design Thinking 

ที่่�มา : ศูิน์ยส์รา้งสรรคำง์าน์ออกแบบ (TCDC), 2560 

 สรุปแนวิคุดิเชิงออกีแบับั (Design Thinking) จง้เป็นกีระบัวินกีารสรา้งเคุรื�องมือแกีปั้ญหา 

กีารออกีแบับั กีารสรา้งนวิตักีรรมอย์า่งสรา้งสรรคุที์์�มีกีระบัวินกีารออกีแบับัอย์า่งเป็นขุั�นตอน เพืิ�อให้

ไดน้วิตักีรรมที์�ตอบัโจท์ย์ก์ีบััผู่ใ้ชแ้ล็ะสถานกีารณอ์ย์า่งแท์จ้รงิ ซ้�งมีขุั�นตอนที์�ส ำาคุญั 3 ขุั�นตอน ไดแ้ก่ี 

1) กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ (Understand) 2) กีารสรา้งสรรคุ ์(Create) แล็ะ 3) กีารสง่มอบัสูผู่่ใ้ช ้(Deliver) 

ผู่้วิิจัย์จ้งไดน้ ำากีระบัวินกีารดังกีล็่าวิขุ้างตน้นำามาประย์ุกีตเ์พืิ�อสรา้งสรรคุน์ำาเสนอแนวิท์างกีาร

ปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีสขุุภาพิ โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุ ี โดย์มีราย์ล็ะเอีย์ดใน

ขุั�นตอนตอ่ไป 

2. การดำาเนินกระบูวนการศิกึษาการคดิเชงิออกแบูบูสู่แนวที่างการออกแบูบูภายในโรงพยาบูาล 

กรณีศิกึษา โรงพยาบูาลมหาวชริาลงกรณธััญบุูรี

 งานวิิจยั์นี �มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อออกีแบับัภาย์ในปรบััปรุงพืิ �นที์�แผ่นกีคุล็นิิกีสขุุภาพิ โรงพิย์าบัาล็

มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุ ีโดย์แบัง่ขุั�นตอนกีารออกีแบับัออกีเป็น 3 ขุั�นตอนตามหล็กัีกีารคุดิเชิงออกีแบับั 

(ภาพิที์� 4)
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 ขุั�นตอนที์� 1 กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ (Understand)

 ขุั�นตอนที์� 2 กีารสรา้งสรรคุ ์(Create) 

 ขุั�นตอนที์� 3 กีารสง่มอบัสูผู่่ใ้ช ้(Deliver)

 

ภาพที่่� 4 : ภาพแผน์ผงักรอบแน์วิคำดิการคำดิเชูงิออกแบบใน์งาน์วิจิัยั

 

 โดย์ในบัท์คุวิามนี�จะกีล็า่วิถง้กีารวิิเคุราะหจ์ากีแนวิคิุดเชิงออกีแบับัในขุั�นตอนตา่ง ๆ ที์�กีล็า่วิมา

เพืิ�อนำาไปสูก่ีารสรา้งสรรคุอ์อกีแบับัภาย์ในตอ่ไป โดย์มีราย์ล็ะเอีย์ดในแตล่็ะขุั�นตอน ดงันี �

 1.  ขุั�นตอนกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ (Understand) 

 1.1 กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ (Empathy)  

 กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ (Empathy) ในงานวิิจยั์นี �คืุอ กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจถง้ขุอ้มลู็ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัั

พืิ �นที์�แผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุ ี เพืิ�อก่ีอใหเ้กิีดกีารสรา้งคุวิาม

เขุา้ใจผู่ใ้ชอ้ย์า่งล็ก้ีซ้ �ง (Empathy) ซ้�งเป็นขุั�นตอนแรกีอนัสำาคุญัในกีระบัวินกีารคุิดเชิงออกีแบับั โดย์

ตอ้งอาศยั์กีารกีารสบืัคุน้ขุอ้มลู็พืิ �นฐาน (Database searching) กีารสำารวิจพืิ �นที์� (Survey) กีารสมัภาษณ ์

(Interview) แล็ะกีารสงัเกีต (Observation) ที์�เอื �อใหเ้ขุา้ใจผู่ใ้ชแ้ล็ะบัรบิัท์กีารใชง้านท์ั�งหมดขุองพืิ �นที์� 

โดย์มีเปา้หมาย์เพืิ�อเขุา้ใจถง้คุณุคุา่ (Value) ปัญหา (Problem) ใหม ่ๆ แล็ะคุวิามตอ้งกีารที์�ย์งัไมไ่ด้

รบัักีารตอบัสนอง (Unmet Needs) ซ้�งจะนำาไปสูก่ีารสรา้งโจท์ย์แ์ล็ะแนวิคุดิในกีารออกีแบับัซ้�งมี

คุณุคุา่ตอ่กีล็ุม่เปา้หมาย์อย์า่งแท์จ้รงิ (ศนูย์ส์รา้งสรรคุง์านออกีแบับั (TCDC), 2560) ซ้�งในขุั�นตอน

กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจพืิ �นที์�แผ่นกีอาย์ุรกีรรมใหบ้ัริกีารดา้นกีารรักีษาโรคุอาย์ุรกีรรมท์ั�วิไปขุองโรง

พิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุ ีมีราย์ล็ะเอีย์ด ดงันี � 

 ขุอ้มลู็ราย์ล็ะเอีย์ดขุองพืิ �นที์� 

 โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุ ีตั�งอย์ูเ่ล็ขุที์� 139 ม.4 ต.บัง้สนั�น อ.ธญับัรุ ีจ.ปท์มุธานี 

12110 เป็นโรงพิย์าบัาล็เฉพิาะท์างโรคุมะเรง็ สงักีดักีรมกีารแพิท์ย์ ์กีระท์รวิงสาธารณสขุุ ซ้�งเดมิเรยี์กีวิา่ 

“บัา้นพิกัีฟืิ�นผู่ป่้วิย์โรคุมะเรง็ธญับัรุหีรอืสถานรบััผู่ป่้วิย์โรคุมะเรง็ธญับัรุ”ี มีกีารบัรหิารงานภาย์ใตก้ีาร

คุวิบัคุมุกีำากีบััขุองสถาบันัมะเรง็แหง่ชาต ิโดย์ประกีอบัดว้ิย์บัคุุล็ากีร ตา่ง ๆ จำานวิน 338 คุน โดย์ใช้

เป็นสถานที์�พิกัีสำาหรบััผู่ป่้วิย์ที์�รบัักีารฉาย์รงัสแีบับัไป-กีล็บัั แล็ะผู่ป่้วิย์มะเรง็ระย์ะสดุท์า้ย์จากีสถาบันั

มะเรง็แหง่ชาต ิสามารถใหบ้ัรกิีารตรวิจคุดักีรองมะเรง็ กีารรกัีษาดว้ิย์รงัสีรกัีษา เคุมีบัำาบัดั เวิชศาสตร์

นิวิเคุล็ยี์ร ์ กีารดแูล็ผู่ป่้วิย์ระย์ะท์า้ย์แบับัประคุบััประคุองแล็ะกีารใหบ้ัรกิีารสอ่งกีล็อ้งระบับัท์างเดินอาหาร 

   กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา 
   กีารออกีแบับัปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ  โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุี
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รวิมถง้กีารใหบ้ัรกิีารตรวิจแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ ซ้�งเป็นพืิ �นที์�ศก้ีษาในงานวิิจยั์ เป็นพืิ �นที์�ที์�ใหบ้ัรกิีาร

ดา้นกีารรกัีษาใหบ้ัรกิีารตรวิจสขุุภาพิประจำาปี ส ำาหรบัับัคุุคุล็ท์ั�วิไป แล็ะองคุก์ีรตา่ง ๆ เพืิ�อประเมิน

ปัจจยั์เสี�ย์งขุองโรคุมะเรง็แล็ะโรคุตา่ง ๆ กีารตรวิจคุดักีรองมะเรง็ รวิมท์ั�งกีารใหคุ้ ำาแนะนำา แล็ะคุำาปรก้ีษา

ในกีารปฏิบัตัติวัิในกีารปอ้งกีนัแล็ะล็ดปัจจยั์เสี�ย์ง โดย์บัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ที์์�มีคุวิามเชี�ย์วิชาญเชน่กีนั 

 แผ่นกีคุล็ินิกีตรวิจสขุุภาพิมีราย์ล็ะเอีย์ดเวิล็าท์ำากีารท์กุีวินัจนัท์ร ์ – ศกุีร ์ ในเวิล็าราชกีาร 

ระหวิา่งเวิล็า 08.00 – 16.00 น. ประกีอบัดว้ิย์ผู่ใ้ชพื้ิ �นที์�ที์�เป็นบัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ ์ แบัง่ออกีเป็น

แพิท์ย์ ์จำานวิน 4 คุน แล็ะพิย์าบัาล็จำานวิน 4 คุน แล็ะผู่ป่้วิย์เฉล็ี�ย์ประมาณ 30 คุน ตอ่วินั 

 

ภาพที่่� 5 : ภาพแผน์ที่่�ตั�ง อาคำารกาญจัน์บารม ่โรงพยาบาลมหาวิชูริาลงกรณีธญับรุ ่(เลขที่่� 10) 

ที่่�มา : โรงพยาบาลมหาวิชูริาลงกรณีธญับรุ,่ 2563

 จากีกีารสำารวิจภาคุสนามเพืิ�อเก็ีบัขุอ้มลู็ในพืิ �นที์�แผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ โดย์กีารสำารวิจ

พืิ �นที์� (Survey) ท์างสถาปัตย์กีรรมขุองอาคุารกีาญจนบัารมี ซ้�งแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิตั�งอย์ูที่์�ชั�น 

1 ขุนาดพืิ�นที์� 216 ตร.ม. ล็กัีษณะเป็นอาคุารโคุรงสรา้งคุอนกีรตีเสรมิเหล็ก็ี สว่ินวิสัดปุพืูิ �นประกีอบัไป

ดว้ิย์หินออ่นแล็ะหินขุดั ผ่นงัแล็ะฝั่า้เป็นโคุรงสรา้งแผ่น่ยิ์บัซั�มบัอรด์ท์าสีขุาวิ ระบับัปรบััอากีาศใช้

เคุรื�องปรบััอากีาศแบับัแบับัเคุรื�องชนิดท์ำานำ�าเย์น็ (Water Chiller) โดย์พืิ �นที์�ภาย์ในประกีอบัไปดว้ิย์

พืิ �นที์�ตดิตอ่ พืิ �นที์�พิกัีคุอย์ผู่ป่้วิย์ พืิ �นที์�หอ้งตรวิจจำานวิน 4 หอ้ง (ภาพิที์� 6) 
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ภาพที่่� 6 : ภาพการสำารวิจัพ่ �น์ที่่� (Survey) พ่ �น์ที่่�ภายใน์ของอาคำารกาญจัน์บารม่

 

 กีารสมัภาษณเ์ชิงล็ก้ี (In-depth Interview) แล็ะกีารสงัเกีตแบับัไมมี่สว่ินรว่ิม (Non-Participant 

Observation) เพืิ�อสมัภาษณแ์ล็ะพิดูคุยุ์ถง้ปัญหาแล็ะคุวิามตอ้งกีารที์�ย์งัไมไ่ดร้บัักีารตอบัสนองใน

พืิ�นที์� โดย์จากีขุอ้มลู็กีารสมัภาษณโ์ดย์วิิธีกีารเล็ือกีกีล็ุม่ตวัิอย์า่งแบับัเจาะจง (Purposive sampling) 

บัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ที์์�ใชพื้ิ �นที์�โดย์ตรง พิบัปัญหาที์�สามารถแบัง่ออกีเป็น ประเดน็ ไดแ้ก่ี 

 1) รูปแบับัผ่ังพืิ �นที์�ภาย์ใน (Interior space layout) พิบัวิ่า แผ่นกีคุล็ินิกีตรวิจสุขุภาพิ มี

กิีจกีรรมที์�กีารใชง้านในพืิ�นที์�ที์�ซอ้นท์บัักีนัระหวิา่งเจา้หนา้ที์� บัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ ์แล็ะผู่ป่้วิย์ สง่ผ่ล็

ใหเ้กิีดกีารล็า่ชา้ไมคุ่ล็อ่งตวัิ แล็ะกีารท์ำางานที์�ไมเ่ป็นสว่ินตวัิขุองเจา้หนา้ที์� บัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ ์

 2) กีารจัดสิ�งแวิดล็อ้ม (Environment) ส่งเสริมสุนท์รีย์ภาพิที์�เอื �อต่อสุขุภาพิ เนื�องจากี

อาคุารขุาดกีารคุำานง้ถง้กีารออกีแบับัภาย์ในตั�งแตต่น้ จง้ท์ำาใหส้ภาพิแวิดล็อ้มไมส่ง่เสรมิสนุท์รยี์ภาพิ

ตอ่ผู่ใ้ชพื้ิ �นที์�เท์า่ที์�คุวิร 

 3) วิสัดุ (Material) แล็ะอุปกีรณ ์(Accessory) ภาย์ในพืิ�นที์�ที์�ท์รุดโท์รมเนื�องจากีอาคุารที์�

เปิดใชม้านาน 

 กีารสำารวิจพืิ �นที์� กีารสมัภาษณ ์ แล็ะกีารสงัเกีต จง้เป็นกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจผู่ใ้ชแ้ล็ะบัรบิัท์

กีารใชง้านท์ั�งหมดขุองพืิ �นที์� ท์ ำาใหเ้ขุา้ใจถง้คุณุคุา่ (Value) ปัญหา (Problem) ใหม ่ๆ  แล็ะคุวิามตอ้งกีาร

ที์�ย์งัไมไ่ดร้บัักีารตอบัสนอง (Unmet Needs) ซ้�งจะนำาไปสูก่ีารสรา้งโจท์ย์แ์ล็ะแนวิคุดิในกีารออกีแบับั

ซ้�งมีคุณุคุา่ตอ่กีล็ุม่เปา้หมาย์อย์า่งเหมาะสมในขุั�นตอนตอ่ไป

 1.2 กีารตั�งกีรอบัโจท์ย์ ์(Define) 

 ขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีขุั�นตอนกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจขุา้งตน้สามารถนำามาสูก่ีารวิิเคุราะหปั์ญหาที์�เกิีด

ขุ้ �นในพืิ �นที์�แผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ แบัง่ออกีเป็น 3 ประเดน็ ปัญหาที์�เกิีดจากีรูปแบับัผ่งัในอาคุาร 

กีารจดัสิ�งแวิดล็อ้มสง่เสรมิสนุท์รยี์ภาพิที์�เอื �อตอ่สขุุภาพิ แล็ะวิสัดแุล็ะอปุกีรณที์์�ท์รุดโท์รม ท์ั�ง 3 ประเดน็

   กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา 
   กีารออกีแบับัปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ  โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุี
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นี �จง้เป็นกีรอบัหล็กัีเพืิ�อนำามาสูก่ีารตั�งกีรอบัโจท์ย์ ์ ซ้�งผู่วิ้ิจยั์ไดท้์บัท์วินแนวิคิุดกีารออกีแบับัสภาพิแวิดล็อ้ม

สถานพิย์าบัาล็ใหเ้อื �อตอ่กีารเยี์ย์วิย์า (Healing Environment) ขุองโกีศล็ จง้เสถีย์รท์รพัิย์ ์(โกีศล็, 2553) 

ที์�มีหล็กัีกีารออกีแบับัสถานพิย์าบัาล็ที์�มีกีารปรบััปรุงสภาพิแวิดล็อ้มอย์่างเหมาะสมแล็ว้ิสามารถล็ด

คุวิามเคุรยี์ดแล็ะบัรรเท์าผ่ล็กีระท์บัขุา้งเคีุย์งที์�เกิีดจากีคุวิามเคุรยี์ดไดด้ว้ิย์ อีกีท์ั�งย์งัสรา้งขุวิญักีำาล็งั

ใจแล็ะเพิิ�มประสทิ์ธิภาพิในกีารท์ำางานขุองบัคุุล็ากีรเจา้หนา้ที์�ดว้ิย์ กีล็า่วิคืุอ แนวิท์างกีารออกีแบับั

สภาพิแวิดล็อ้มสถานพิย์าบัาล็ใหเ้อื �อตอ่กีารเยี์ย์วิย์า จง้เป็นกีารจดัสภาพิแวิดล็อ้มที์�สง่ผ่ล็ตอ่มนษุย์์

ในท์างบัวิกีที์�จะชว่ิย์ใหดี้ขุ้ �นจากีคุวิามเจ็บัป่วิย์แล็ะสง่เสรมิใหเ้กิีดคุวิามเป็นอย์ูที่์�ดี มุง่ใหเ้กิีดสขุุภาวิะ

แล็ะคุณุภาพิกีารเยี์ย์วิย์าท์ั�งในมิติท์างกีาย์ ใจ สงัคุมแล็ะจิตปัญญา สำาหรบััท์ั�งผู่ร้บัับัรกิีารแล็ะ

บัคุุล็ากีรผู่ใ้หบ้ัรกิีาร (กีล็ุม่วิิจยั์สิ�งแวิดล็อ้มสรรคุส์รา้งเพืิ�อสขุุภาวิะ, 2561)

 กีารตั�งกีรอบัโจท์ย์ข์ุองกีารปรบััปรุงพืิ �นที์�แผ่นกีคุล็ินิกีตรวิจสขุุภาพิในงานวิิจยั์นี �จ้งเป็นกีาร 

บัรูณากีารในขุอ้มลู็ขุองกีารสำารวิจภาคุสนาม โดย์นำาแนวิคุดิออกีแบับัสภาพิแวิดล็อ้มสถานพิย์าบัาล็ให้

เอื �อตอ่กีารเยี์ย์วิย์า (Healing Environment) เพืิ�อนำามาสูก่ีระบัวินกีารแนวิคุดิหล็กัีขุองงานวิิจยั์ (ภาพิ

ที์� 7)

  

 

ภาพที่่� 7 : ภาพแสดงแผน์ผงักรอบแน์วิคำดิใน์การออกแบบ (Conceptual framework) 

 2. ขุั�นตอนกีารสรา้งสรรคุ ์(Create) 

 กีารสรา้งสรรคุแ์นวิท์างกีารปรบััปรุงพืิ �นที์�แผ่นกีคุล็ินิกีตรวิจสขุุภาพิในงานวิิจยั์นี �เป็นกีาร

สงัเคุราะหข์ุอ้มลู็ เพืิ�อมุง่เนน้กีารคุดิสรา้งสรรคุเ์พืิ�อนำามาระดมสมองในรูปแบับักีารมีสว่ินรว่ิม (Participation) 

โดย์ใหผู้่มี้ส่วินเกีี�ย์วิขุอ้งไดช้่วิย์กีันพิิจารณาตดัสินในรูปแบับักีารสรา้งสรรคุที์์�สารถตอบัสนองผู่ใ้ช้

งานในพืิ�นที์�ไดเ้หมาะสมที์�สดุ โดย์ในขุั�นตอนนี�ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำาเสนอกีารแกีปั้ญหาที์�มาจากีกีารสำารวิจขุอ้มลู็

ภาคุสนาม โดย์มีราย์ล็ะเอีย์ด ดงันี � 

 2.1 รูปแบับัผ่งัพืิ �นที์�ภาย์ใน (Interior space layout) ผู่ว้ิิจยั์ไดท้์ ำากีารวิิเคุราะหถ์ง้กีารจดัแบัง่

พืิ �นที์� (Zoning) เพืิ�อแบัง่วิตัถปุระสงคุก์ีารใชง้าน (Function) ผู่ใ้ช ้(User) แล็ะท์างสญัจร (Circulation) 

โดย์ท์ำากีารศก้ีษาชดุขุอ้มลู็ในกีารออกีแบับัโรงพิย์าบัาล็ นำาเสนอในล็กัีษณะกีารวิิเคุราะหข์ุนาดคุวิาม

ตอ้งกีารใชพื้ิ �นที์� (Area requirement) แล็ะแผ่นผ่งักีารใชพื้ิ �นที์� (Bubble diagram) (ภาพิที์� 8) ที์�น ำาไป

สูก่ีารจดัแบัง่พืิ �นที์� (Zoning) ในพืิ �นที์�แผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ (ภาพิที์� 9)  
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ภาพที่่� 8 : ภาพน์ำาเสน์อการวิเิคำราะหข์น์าดคำวิามตอ้งการใชูพ้่ �น์ที่่� (Area requirement) 

และแผน์ผงัการใชูพ้่ �น์ที่่� (Bubble diagram)

ที่่�มา : กลุม่วิจิัยัสิ�งแวิดลอ้มสรรคำส์รา้งเพ่�อสขุภาวิะ, 2561 

 

ภาพที่่� 9 : ภาพน์ำาเสน์อการจัดัแบง่พ่ �น์ที่่� (Zoning) ใน์พ่ �น์ที่่�แผน์กคำลนิ์กิตรวิจัสขุภาพ

   กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา 
   กีารออกีแบับัปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ  โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุี
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 2.2 กีารจดัสิ�งแวิดล็อ้ม (Environment) สง่เสรมิสนุท์รยี์ภาพิที์�เอื �อตอ่สขุุภาพิโดย์แนวิคุดิ

กีารออกีแบับัสภาพิแวิดล็อ้มสถานพิย์าบัาล็ใหเ้อื �อตอ่กีารเยี์ย์วิย์า (Healing Environment) โดย์มี

ราย์ล็ะเอีย์ดดงันี � 

 - กีารออกีแบับัสีที์�ใชใ้นพืิ �นที์� โดย์เล็ือกีสีโท์นอ่อนเป็นสีหล็กัีในกีารออกีแบับัพืิ�นที์� ท์ ำาให้

พืิ �นที์�ที์�มีขุนาดจำากีดัใหด้กูีวิา้งขุวิางขุ้ �น อีกีท์ั�งย์งัสรา้งใหพื้ิ �นที์�ดสูะอาดปราศจากีมมุอบััที์�สามารถเกิีด

เชื �อโรคุ

 - กีารออกีแบับัแสงสวิา่งโดย์เล็ือกีแบัง่ออกีเป็น

 1. แสงสวิ่างท์ั�วิไป (General lighting) ที์�ใชเ้ท์คุนิคุวิิธีกีารออกีแบับัล็กัีษณะขุองไฟิหล็ืบั 

(Cove lighting) เพืิ�อคุวิบัคุมุแสงสวิา่งใหเ้พีิย์งพิอตอ่บัรรย์ากีาศภาย์ในพืิ�นที์�

 2. แสงสวิา่งที์�เหมาะสมกีบัักีารท์ำางาน (Task lighting) ในสว่ินขุองพืิ �นที์�ท์ ำางานขุองพิย์าบัาล็ 

ที์�ใชเ้ท์คุนิคุวิิธีกีารออกีแบับัในล็กัีษณะขุองไฟิสอ่งล็ง (Down light) แล็ะเล็ือกีใชห้ล็อด LED ที์�มีคุา่

คุวิามถกูีตอ้งขุองสี (CRI) ระดบัั 80 แล็ะสว่ินขุองพืิ �นที์�หอ้งตรวิจไดเ้ล็ือกีใชเ้ท์คุนิคุกีารสองสวิา่งที์�เกิีด

จากีกีารสะท์อ้นแสงจากีแหล็ง่กีำาเนิดแสง (Indirect light) โดย์เล็ือกีใชโ้คุมแบับัสอ่งขุ้ �นตดิตั�งฝัั่งฝั่า้

เพิดาน (Up lighting) แล็ะเล็ือกีใชห้ล็อด LED ที์�มีคุา่คุวิามถกูีตอ้งขุองสี (CRI) ระดบัั 90 เพืิ�อคุวิาม

ถกูีตอ้งขุองสีที์�เหมาะสมที์�สดุในกีารกีารตรวิจ

 - กีารจดัแบัง่พืิ �นที์� ไดป้รบััปรุงจากีเดมิโดย์กีารแบัง่พืิ �นที์�กีารใชง้านออกีเป็น 4 สว่ิน ไดแ้ก่ี 

สว่ินพิกัีคุอย์ สว่ินคุดักีรองแล็ะตดิตอ่สอบัถาม สว่ินหอ้งตรวิจ แล็ะสว่ินหอ้งพิกัีบัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ ์

 - กีารกีำาหนดท์างสญัจร โดย์มีท์างสญัจรหล็กัีเชื�อมท์ุกีส่วิน แล็ะท์างสญัจรรองสำาหรบัั

บัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์

 2.3 กีารเล็ือกีวิสัด ุ(Material) แล็ะอปุกีรณ ์(Accessory) โดย์ไดเ้ล็ือกีวิสัดใุนกีารตกีแตง่พืิ �น 

ผ่นงั เพิดาน ตามแนวิคุดิกีารออกีแบับัสี ที์�เนน้สีออ่น กีารสรา้งบัรรย์ากีาศภาย์ในพืิ�นที์�ใหส้วิา่ง โดย์

วิสัดพืุิ �นเป็นกีระเบืั �องย์างล็าย์ไมบี้ัชสีออ่น เพืิ�อกีารท์ำาคุวิามสะอาดงา่ย์เหมาะสมกีบััพืิ �นที์� อีกีท์ั�งย์งั

ใหคุ้วิามรูส้ก้ีเชื�อโย์งกีบััธรรมชาต ิ แล็ะผ่นงักีรุล็ามิเนตล็าย์ไมส้ีบีัชสีออ่นเชน่เดีย์วิกีนั ประกีอบักีบัั

เฟิอรนิ์เจอรที์์�มีรูปล็กัีษณท์์นัสมยั์ในเรื�องวิสัดทีุ์�เป็นเหล็ก็ีแล็ะไม ้ รวิมถง้กีารนำาเท์คุโนโล็ยี์กีารล็งท์ะเบีัย์น

กีารเก็ีบัขุอ้มลู็ในล็กัีษณะออนไล็น ์มาชว่ิย์ในกีารท์ำางานขุองบัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์แ์ล็ะเจา้หนา้ที์�

 ซ้�งกีระบัวินกีารที์�กีล็า่วิมาเบืั �องตน้นำาไปสูก่ีารท์ำาแบับัรา่งแนวิคุวิามคุดิ (Sketch design) 

(ภาพิที์� 10) เพืิ�อนำาเสนอสู่ที์�ประชมุซ้�งประกีอบัดว้ิย์แพิท์ย์ ์พิย์าบัาล็ เจา้หนา้ที์�หน่วิย์งานต่าง ๆ ที์�

เกีี�ย์วิขุอ้งระดมคุวิามคุดิเพืิ�อนำามาสูก่ีารสรา้งสรรคุพื์ิ �นที์�ใหเ้หมาะสมท์ั�งกีารใชง้าน แล็ะสภาพิแวิดล็อ้ม

สถานพิย์าบัาล็ใหเ้อื �อตอ่กีารเยี์ย์วิย์าที์�สดุ 
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ภาพที่่� 10 : ภาพน์ำาเสน์อแบบร่างพ่ �น์ที่่�แผน์กคำลนิ์กิตรวิจัสขุภาพ

 ขุั�นตอนที์� 3 กีารสง่มอบัสูผู่่ใ้ช ้(Deliver)

 ขุั�นตอนกีารสง่มอบัสูผู่่ใ้ชซ้้�งมีราย์ล็ะเอีย์ดขุั�นตอนกีารสรา้งตน้แบับั (Prototype) ในงานวิิจยั์นี � 

คืุอ กีารถ่าย์ท์อดไอเดีย์ที์�เกิีดจากีกีารระดมคุวิามคุดิเหน็ขุองผู่มี้สว่ินเกีี�ย์วิขุอ้งรว่ิมกีบััผู่วิ้ิจยั์จากีขุั�นตอน

กีารสรา้งสรรคุ ์(Create) ขุา้งตน้ นำาเสนอเป็นราย์ล็ะเอีย์ดผ่งัภาย์ใน (Lay out Plan) (ภาพิที์� 11) ขุอง

พืิ �นที์� แล็ะภาพิบัรรย์ากีาศท์ศันีย์ภาพิ (Perspective) (ภาพิที์� 12)  ที์�ใกีล็เ้คีุย์งมากีที์�สดุ เพืิ�อนำาเสนอ

พิดูคุยุ์กีนัในที์�ประชมุจากีตวัิแท์นผู่ที้์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััโคุรงกีาร (ภาพิที์� 13)

 

ภาพที่่� 11 : ภาพน์ำาเสน์อผงัภายใน์ (Lay out Plan) พ่ �น์ที่่�ภายใน์แผน์กคำลนิ์กิตรวิจัสขุภาพ

   กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา 
   กีารออกีแบับัปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ  โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุี
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ภาพที่่� 12 : ภาพน์ำาเสน์อที่ศัิน์ย่ภาพ (Perspective) พ่ �น์ที่่�ภายใน์แผน์กคำลนิ์กิตรวิจัสขุภาพ

 เมื�อพิิจารณาจากีคุวิามเหน็ขุองผู่มี้สว่ินเกีี�ย์วิขุอ้งท์ั�งผู่บ้ัรหิาร บัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ ์ แล็ะ

เจา้หนา้ที์� ผู่ว้ิิจยั์พิบัวิา่ ผ่ล็สรุปจากีกีารประชมุท์กุีภาคุสว่ินมีคุวิามพิอใจในกีารนำาเสนอแนวิท์างกีาร

ออกีแบับัที์�สอดคุล็อ้งกีบััโปรแกีรมกีารใชง้าน กีารแบัง่สดัสว่ินพืิ �นที์� กีารจดัสภาพิสิ�งแวิดล็อ้ม กีารเล็อืกี

วิสัดแุล็ะอปุกีรณภ์าย์ในพืิ�นที์�อย์า่งเป็นรูปธรรม โดย์เฉพิาะแนวิคิุดเรื�องขุองกีารออกีแบับัสภาพิแวิดล็อ้ม

เพืิ�อกีารเยี์ย์วิย์า ซ้�งเป็นแนวิคุดิที์�น ำามาปรบััใหผู้่ใ้ชพื้ิ �นที์� ซ้�งในที์�ประชมุไดส้รุปถง้กีำาหนดกีารตอ่ไปใน

กีารคุำานวินเพืิ�อประมาณกีารงบัประมาณในกีารออกีแบับัแล็ะมอบัหมาย์ใหด้ ำาเนินกีารออกีแบับัใน

สว่ินตอ่ไปขุองโรงพิย์าบัาล็

 

ภาพที่่� 13 : ภาพน์ำาเสน์อพดูคำยุกนั์ใน์ที่่�ปัระชูมุจัากตวัิแที่น์ผูท้ี่่�เก่�ยวิขอ้ง
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3. สรุปผู้ลการศิกึษาและข�อเสนอแนะ

 กีารศก้ีษากีระบัวินกีารคิุดเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา  

กีารออกีแบับัปรบััปรุงแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุ ี แสดงใหเ้หน็

ถง้กีระบัวินกีารขุั�นตอนที์�ส ำาคุญั 3 ขุั�นตอน ไดแ้ก่ี 1) กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ (Understand) 2) กีารสรา้งสรรคุ ์

(Create) แล็ะ 3) กีารสง่มอบัสูผู่่ใ้ช ้ (Deliver) ซ้�งสอดคุล็อ้งกีบัักีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับั 3 ชว่ิง 

(Three Phases of Design Thinking) (ศนูย์ส์รา้งสรรคุง์านออกีแบับั (TCDC), 2560) นอกีจากีนี�แล็ว้ิ

ย์งัสอดคุล็อ้งกีบััแนวิคุดิกีารออกีแบับัสภาพิแวิดล็อ้มสถานพิย์าบัาล็ใหเ้อื �อตอ่กีารเยี์ย์วิย์า (Healing 

Environment) ขุองโกีศล็ จง้เสถีย์รท์รพัิย์ ์(โกีศล็, 2553) ที์�มีหล็กัีกีารออกีแบับัสถานพิย์าบัาล็ มีกีาร

ปรบััปรุงสภาพิแวิดล็อ้มอย์า่งเหมาะสม ท์ั�งในเรื�องขุอง สี แสง สภาพิแวิดล็อ้ม เพืิ�อเป็นส่วินหน้�งขุอง

กีารเยี์ย์วิย์าผู่ใ้ชพื้ิ �นที์�ในสถานพิย์าบัาล็ ซ้�งเมื�อเปรีย์บัเที์ย์บักีบัักีระบัวินกีารออกีแบับัภาย์ในพืิ�นที์�

แล็ว้ินั�นกีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัมีคุวิามสอดคุล็อ้งกีนั

 กีารศก้ีษาคุรั�งนี �จ้งเป็นกีารแสดงใหเ้ห็นถ้งกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุง์านออกีแบับัภาย์ใน ที์�

ประย์กุีตก์ีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับันำามาสูขุ่ั�นตอนกีารคุดิวิิคุราะหจ์ากีนามธรรมสูรู่ปธรรม กีารนำา

ชดุขุอ้มลู็จากีกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจนำามาสูก่ีารสรา้งสรรคุ ์จนนำาไปสูก่ีารสรา้งตน้แบับัเพืิ�อรว่ิมพิิจารณา

รว่ิมกีนัอย์า่งเหมาะสม ซ้�งเป็นประโย์ชนต์อ่แวิดวิงกีารศก้ีษาสาขุาวิิชาออกีแบับัภาย์ในตอ่ไป

 

ภาพที่่� 13 : ภาพน์ำาเสน์อกระบวิน์การสรา้งสรรคำง์าน์ออกแบบภายใน์ 

ที่่�ปัระยกุตก์ระบวิน์การคำดิเชูงิออกแบบ

 ขุอ้เสนอแนะสำาหรบัักีารวิิจยั์ในคุรั�งนี � จากีกีารศก้ีษาแนวิคุิดกีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับั 

ในขุั�นตอนสดุท์า้ย์ในกีารสง่มอบัสูผู่่ใ้ชน้ั�น ย์งัมีขุั�นตอนในกีารประเมินท์ดสอบั (Test) ซ้�งเป็นขุั�นตอน

ที์�ส ำาคุญัอีกีหน้�งขุั�นตอน ที์�จะสามารถท์ดสอบักีบััผู่ใ้ชง้านที์�เป็นพืิ �นฐานที์�ส ำาคุญัขุองกีารออกีแบับัโดย์

   กีระบัวินกีารคุดิเชิงออกีแบับัสูแ่นวิท์างกีารออกีแบับัภาย์ในโรงพิย์าบัาล็ กีรณีศก้ีษา 
   กีารออกีแบับัปรบััปรุงพืิ �นที์�ภาย์ในแผ่นกีคุล็นิิกีตรวิจสขุุภาพิ  โรงพิย์าบัาล็มหาวิชิราล็งกีรณธญับัรุี
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มีมนษุย์เ์ป็นจดุศนูย์ก์ีล็าง (Human-centered Design) (ศนูย์ส์รา้งสรรคุง์านออกีแบับั (TCDC), 

2560) ซ้�งจะชว่ิย์ใหเ้ขุา้ใจผู่ใ้ชม้ากีขุ้ �น ที์�สามารถรว่ิมกีบัักีระบัวินกีารศก้ีษาวิิเคุราะหห์ล็งักีารใชพื้ิ �นที์� 

(Post occupancy) ซ้�งผ่ล็ประเมินจะสามารถแสดงถง้ขุอ้เสนอที์�จะสามารถนำาไปสูก่ีารสรา้งสรรคุ์

พืิ �นที์�ภาย์ในที์�เหมาะสมยิ์�งขุ้ �น  
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    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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การพฒัินาแอปพลิเคชันเกมออกกำาลังกายสำาหรับูผูู้�สูงอายุในประเที่ศิไที่ยใช�

ป�องกันภาวะสมองเส่�อมชนิดอัลไซเมอร์

วันเฉลิม พรหมศิร 1

บุูญชู บุูญลิขติศิริิ 2   

ปรัชญา แก�วแก่น 3

ก�องเกยีรต ิหรัิญเกดิ 4

The Development of Protection Alzheimer Disease Exercise Game Application for 

Thai Elderly People

บูที่คัดย่อ

 กีารวิิจยั์นี �มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ไุท์ย์ใช้

ปอ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิด อลั็ไซเมอรม์ุง่เนน้กีารพิฒันาขุองสมองสว่ินระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิ 

Cognitive Function โดย์ใชก้ีารเปรยี์บัเที์ย์บัวิดัผ่ล็จากีกีารท์ำาแบับัประเมินสมรรถภาพิสมอง (Mon-

treal Cognitive Assessment: MoCA-Test) ก่ีอนแล็ะหล็งักีารใชง้านแอปพิล็เิคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์ 

โดย์แบัง่กีล็ุม่ท์ดล็องเป็น 3 กีล็ุม่ 1) กีล็ุม่คุนใชแ้อปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์ 2) กีล็ุม่คุนไมใ่ช้

แอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์ในกีารออกีกีำาล็งักีาย์  3) กีล็ุม่คุนที์�ไมอ่อกีกีำาล็งักีาย์  กีล็ุม่ตวัิอย์า่ง

เป็นผู่ส้งูอาย์ไุท์ย์สขุุภาพิดี ไมมี่โรคุประจำาตวัิ อาย์รุะหวิา่ง 55-75 ปี จำานวิน 14 คุน เคุรื�องมือที์�ใชใ้น

กีารวิิจยั์คืุอแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ไุท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร ์

ก่ีอนกีารท์ดล็องกีล็ุม่ท์ดล็องแตล่็ะกีล็ุม่ตอ้งท์ำาแบับัประเมิน MoCA-Test เพืิ�อวิดัผ่ล็หล็งัจากีนั�นให้

กีล็ุม่ท์ดล็องออกีกีำาล็งักีาย์ดว้ิย์แอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์เป็นระย์ะเวิล็า 10 คุรั�ง (ประมาณ 1 

เดือน) แล็ว้ิใหก้ีล็ุม่ท์ดล็องท์ำาแบับัประเมิน MoCA-Test อีกีคุรั�งหล็งัจากีใชแ้อปพิล็เิคุชนัออกีกีำาล็งั

กีาย์เพืิ�อท์ำากีารเปรีย์บัเที์ย์บัผ่ล็ล็พัิธค์ุะแนนขุองแบับัท์ดสอบัระหวิ่างกีล็ุ่มตวัิอย์่าง 3 กีล็ุ่ม ผ่ล็วิิจยั์

ระบัวุิา่เมื�อเปรยี์บัเที์ย์บัผ่ล็กีารท์ดล็องก่ีอนแล็ะหล็งัท์ำาแบับัท์ดสอบัแสดงใหเ้หน็วิา่ กีล็ุม่ท์ดล็องที์�ใช้

แอปพิล็เิคุชนัมีผ่ล็ล็พัิธท์์างสมองที์�พิฒันาขุ้ �นเมื�อเปรยี์บัเที์ย์บักีบัักีล็ุม่ท์ดล็องที์�ออกีกีำาล็งักีาย์ไมไ่ดใ้ช้

แอปพิล็เิคุชนัแล็ะกีล็ุม่ไมอ่อกีกีำาล็งักีาย์ สรุปไดว้ิา่กีารใชแ้อปพิล็เิคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์มีสว่ินชว่ิย์พิฒันา

สมองสามารถนำามาใช้เป็นท์างเล็ือกีสำาหรับัป้องกีันโรคุสมองเสื�อมชนิดอัล็ไซเมอรร์วิมถ้งเป็น

สนัท์นากีารท์างเล็ือกีสำาหรบััผู่ส้งูอาย์ใุนประเท์ศไท์ย์
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Abstract

วัตถุีประสงค์

 The purpose of the research is to develop a Protection Alzheimer’s Disease Exer-

cise Game Application for Thai Elderly People which emphasize on result of improvement 

in Cognitive Function. The method is using (Montreal Cognitive Assesment: MoCa-Test) to 

compare the result score of MoCa-Test between before and after playing with Protection 

Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People. The sample 

groups are separated into 3 groups 1) Group of people exercise with Protection Alzheim-

er’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People. (Experimental Group) 2) 

Group of people exercise without Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Applica-

tion for Thai Elderly People. (Control Group) 3) Group of people do not exercise. (Control 

Group) The samples are healthy elderly Thai people. The average of age of the samples in 

experimental and control group is 55-75 years old, 14 peoples. The research instrument is 

Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People, the 

sample groups need to take MoCa-Test to get the result of cognitive assessment, then 

experimental group exercises with Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Applica-

tion for Thai Elderly People for a period of time (10 times, 1 month) while the other control 

groups waiting for 1 month then have the sample take MoCa-Test again to compare the 

result of improvement in cognitive function between each groups. The finding showed that 

group of people who exercise with application has significantly more result of improvement 

in cognitive function than other 2 groups that never use application. The study showed that 

Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People can be 

used for training cognitive function, also can be another option for recreation for elderly 

Thai people. 

KEYWORDS: Exercise Game Application, Elderly People, Cognitive Function, Brain Game, 

Alzheimer’s  

 เพืิ�อพิฒันาแอปพิล็ิเคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ไุท์ย์ที์�นำาไปสูก่ีารพิฒันาระบับั

สมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิ (Cognitive Function)

    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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 ภาวิะสมองเสื�อมเกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารเสื�อมถอย์ขุองกีารท์ำางานขุองสมองซ้�งส่วินมากีเกิีดกีบัั

คุนที์�มีอาย์ ุ 65 ปีขุ้ �นไป ภาวิะสมองเสื�อมเป็นกีล็ุ่มอากีารที์�เกิีดจากีกีารถดถอย์ในกีารท์ำางานขุอง

สมองหรอืสญูเสีย์เซล็ล็ส์มองโดย์เริ�มที์�สมองสว่ินใดสว่ินหน้�งแล็ว้ิล็ามไปย์งัสมองสว่ินอื�น ๆ ซ้�งคุวิาม

เสื�อมถอย์จะดำาเนินอย์า่งชา้ ๆ คุอ่ย์เป็นคุอ่ย์ไปจนกีระท์ั�งคุวิามผิ่ดปกีตปิรากีฏชดัเจนท์ำาใหส้งัเกีตได้

แล็ะมีผ่ล็ตอ่กีารดำาเนินชีวิิตประจำาวินั (Foundation of Thai Gerontology Research and Develop-

ment Institute join with Health Interventions and Technologies Assessment Program, 2014) 

ภาวิะสมองเสื�อมกีับัอลั็ไซเมอรมี์คุวิามเกีี�ย์วิขุอ้งกีันที์�ในแง่ที์�วิ่าอลั็ไซเมอรเ์ป็นหน้�งในกีล็ุ่มอากีาร

ภาวิะสมองเสื�อม เพิราะฉะนั�น กีารรูท้์นัภาวิะสมองเสื�อมในผู่ส้งูอาย์ไุท์ย์สามารถชว่ิย์ท์ำาใหผู้่ส้งูอาย์ุ

ไท์ย์มีคุณุภาพิชีวิิตที์�ดีขุ้ �นไมถ่กูีตดัขุาดจากีสงัคุมรวิมถง้ชว่ิย์ล็ดภาระขุองผู่ด้แูล็ (Care Giver) สง่ผ่ล็ดี

ตอ่สงัคุมในระย์ะย์าวิ 

 มีงานวิิจยั์ที์�ยื์นย์นัวิ่ากีารออกีกีำาล็งักีาย์มีผ่ล็จำาเพิาะใหเ้กิีดกีารสรา้งเซล็ล็ป์ระสาท์เพิิ�มขุ้ �น

แล็ะมีคุวิามสมัพินัธก์ีบัักีารสรา้งเสน้เล็ือดไปเล็ี �ย์งสมองท์ำาใหร้ะบับัสมองส่วินกีระบัวินกีารท์ำางาน

ขุองสมองดา้นคุวิามคุดิแล็ะคุวิามเขุา้ใจท์ำางานไดดี้ขุ้ �น (Weerapong P, 2007) กีารออกีกีำาล็งักีาย์จง้

เป็นวิิธีที์�ท์างกีารแพิท์ย์นิ์ย์มใชใ้นกีารปอ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อม ซ้�งผู่ส้งูอาย์คุุวิรใชเ้วิล็าในกีารออกีกีำาล็งักีาย์ 

ไมเ่กิีน 30 นาที์ตอ่คุรั�ง สปัดาหล์็ะ 3 คุรั�ง นอกีจากีสขุุภาพิแขุ็งแรงแล็ว้ิย์งัชว่ิย์ล็ดโอกีาสกีารเกิีดอลั็ไซ

เมอรไ์ด ้กีารออกีกีำาล็งักีาย์ในผู่ส้งูอาย์เุป็นเรื�องที์�ย์ากี เนื�องจากีสภาพิรา่งกีาย์ที์�เสื�อมถอย์ กีล็วัิอากีาร

บัาดเจ็บั ไมมี่สงัคุมรว่ิมออกีกีำาล็งักีาย์ เสี�ย์งตอ่กีารเกิีดอบุัตัเิหตอุนัตราย์ รวิมถง้ไมเ่หน็ประโย์ชนข์ุอง

กีารออกีกีำาล็งักีาย์ (Jeffrey, Y. and T.C. Nicholas, G., 2007) กีารนำาเกีมซ้�งเป็นหน้�งในเท์คุโนโล็ยี์

ถกูีนำามาใชเ้ป็นเคุรื�องมือสนบััสนนุกีระตุน้ใหผู้่ส้งูอาย์มีุกีารออกีกีำาล็งักีาย์ที์�หนกัีขุ้ �นแล็ะใชร้ะย์ะเวิล็า

นานขุ้ �น  ถือเป็นท์างเล็ือกีใหมใ่นสงัคุมย์คุุ 4.0 ที์�เท์คุโนโล็ยี์ถกูีผ่สมผ่สานเขุา้กีบััวิิถีชิวิิตขุองคุนในย์คุุ

ปัจจบุันั (Taylor, L.M., 2018) มีงานวิิจยั์พิบัวิา่กีารนำาคุวิามเป็นจรงิเสมือน (Virtual Reality) สามารถ

เพิิ�มกีารระย์ะเวิล็า คุวิามหนกัีขุองกีารออกีกีำาล็งักีาย์ใหไ้ดมี้ประสทิ์ธิภาพิมากีขุ้ �นเมื�อเที์ย์บักีบัักีาร

ออกีกีำาล็งักีาย์ปกีต ิ(Yao, S. & Kim, G., 2019)

 จากีคุวิามสำาคุญัแล็ะปัญหาที์�กีล็า่วิมา งานวิิจยั์นี �มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อพิฒันาแอปพิล็เิคุชนั

เกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ไุท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอรม์ุ่งเนน้กีารพิฒันา

ขุองสมองส่วินระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ิด Cognitive Function ภาย์ใตรู้ปแบับัขุองกีารออกีกีำาล็งั

กีาย์ในสภาพิแวิดล็อ้มคุวิามเป็นจรงิเสมือนผ่่านแอปพิล็ิเคุชนัสามารถช่วิย์ย์กีระดบััคุณุภาพิชีวิิตที์�ดี

ขุ้ �นส ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ใุนประเท์ศไท์ย์ ใชเ้ป็นท์างเล็ือกีในกีารปอ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมที์�เหมาะสมกีบััย์คุุ

ปัจจบุันั ซ้�งพิบัวิา่แอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ไุท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิด

อลั็ไซเมอรม์ุง่เนน้กีารพิฒันาขุองสมองสว่ินระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิมีองคุป์ระกีอบัขุองกีารออกีแบับั

เกีมกีารออกีกีำาล็งักีาย์แล็ะเกีมฝ้ั่กีสมองที์�สอดคุล็อ้งกีบััแนวิคุดิขุอง Stanmore, E., Stubbs, B., Van-

campfort, D., de Bruin, E. D., & Firth, J., (2017) ไดท้์ ำางานวิิจยั์ที์�ชี �วิา่เกีมออกีกีำาล็งักีาย์ (Physically 

บูที่นำา



158

Active Video Game) ชว่ิย์พิฒันาสมองดา้นหนา้ที์�กีารรูคุ้ดิ (Cognitive Function) แล็ะกีารกีระตุน้ 

อตัรากีารปั�นจกัีรย์านในผู่ส้งูอาย์ดุว้ิย์ภาพิแล็ะเสีย์ง (Gallagher, R., Damodaran, H., Werner, W. 

G., Powell, W., & Deutsch, J. E., 2016) ซ้�งงานวิิจยั์ชิ �นนี �มีคุวิามแตกีตา่งโดย์ใช ้Virtual Reality ที์�

มุง่เนน้ใหผู้่ส้งูอาย์สุมัผ่สักีบััสภาพิแวิดล็อ้มเสมือนจรงิที์�มีสว่ินชว่ิย์กีระตุน้ใหเ้กิีดกีารออกีกีำาล็งักีาย์ที์�

นำาไปสูก่ีารพิฒันาระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิ (Cognitive Function) 

 1. ประชากีรกีล็ุม่ตวัิอย์า่ง 3 กีล็ุม่ อาย์รุะหวิา่ง 55-75 ปี คุดักีรองจากีบัคุุคุล็ที์�มีสขุุภาพิแข็ุงแรง

ไมมี่โรคุประจำาตวัิ แบัง่ตามกีล็ุม่                                        

 กีล็ุม่ที์� 1 : บัคุุคุล็ที์�ออกีกีำาล็งักีาย์ดว้ิย์แอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์ (กีล็ุม่ท์ดล็อง)

 กีล็ุม่ที์� 2 : บัคุุคุล็ที์�ออกีกีำาล็งักีาย์แตไ่มไ่ดใ้ชแ้อปพิล็เิคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์ (กีล็ุม่คุวิบัคุมุ)

 กีล็ุม่ที์� 3 : บัคุุคุล็ที์�ไมไ่ดอ้อกีกีำาล็งักีาย์ (กีล็ุม่คุวิบัคุมุ)

 ตวัิแปรตน้ คืุอ แอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ไุท์ย์ใชใ้นกีารปอ้งกีนัโรคุ

สมองเสื�อมชนิด อลั็ไซเมอร ์(Bike Papa)

 ตวัิแปรตาม คืุอ ระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิ (Cognitive Function) มีกีารท์ำางานที์�ดีขุ้ �น

 

ภาพที่่� 1 : กรอบแน์วิคำดิการวิจิัยั

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

ขอบูเขตการวจิัยั

ขอบูเขตการวจิัยั

    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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 รูปแบับัที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ คืุอ กีารวิิจยั์เชิงพิฒันา ประกีอบัดว้ิย์ 3 กีระบัวินกีาร ดงันี �  

1. กีระบัวินกีารออกีแบับั  2. กีระบัวินกีารพิฒันา  3. กีระบัวินกีารประเมิน

 1. กระบูวนการออกแบูบู 

 ท์บัท์วินวิรรณกีรรม ศก้ีษา วิิเคุราะห ์ สงัเคุราะห ์ งานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารออกีแบับัแล็ะ

พิฒันาแอปพิล็เิคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์ โดย์ศก้ีษาหล็กัีกีารดา้นระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิ (Cognitive 

Function) ดา้นรา่งกีาย์ (กีารออกีกีำาล็งักีาย์ในผู่ส้งูอาย์)ุ แล็ะ ดา้นกีารออกีแบับั (กีารท์ำาใหก้ีล็บััมา

เล็น่อีกีคุรั�ง) จนไดโ้มเดล็กีารออกีแบับั “Conceptual Model of Game Element” (Promsorn, W., 

Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020) ท์ฤษฎี์นี �ผ่า่นกีารตรวิจสอบักีรอบัแนวิคุดิกีารออกีแบับั 

ท์ำากีารวิิพิากีษก์ีารสอบัโคุรงรา่งดษุฎี์นิพินธ ์ ผ่า่นกีารประเมิน แล็ะนำาขุอ้เสนอแนะที์�ไดม้าจากีกีาร

สอบัมาปรบััปรุงแกีไ้ขุโดย์แบั่งโมเดล็กีารออกีแบับัแอปพิล็ิเคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ ุ

ออกีเป็น 8 องคุป์ระกีอบั ดงันี �

 

ภาพที่่� 2 : โมเดลการออกแบบแอปัพลเิคำชูนั์เกมออกกำาลงักายสำาหรบัผูสู้งอายุ

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563 

 Medium  : เคุรื�องมืออปุกีรณที์์�นำามาใชใ้นกีารเล็น่เกีม เชน่ VR

 Main Plot : เนื �อเรื�องหล็กัีขุองเกีม เชน่ ผู่ส้งูอาย์เุขุา้แขุง่ขุนัปั� นจกัีรย์าน

 Mechanic : กีฎ์กีติกีา กีล็ไกี วิิธีกีารเล็น่เกีม เชน่ ปั� นจกัีรย์านตามที์�กีำาหนดในภาพิ

 Visual Aesthetic: องคุป์ระกีอบัภาพิแล็ะท์ศันศิล็ป์ขุองเกีม เชน่ ภาพิวิิวิทิ์วิท์ศันเ์สมือนจรงิ

มีตวัิอกัีษรอา่นงา่ย์

วธีิัดำาเนินงานวจิัยั

ขั�นตอนการดำาเนินงานวจิัยั 
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 Challenge : คุวิามท์า้ท์าย์ ระดบััคุวิามย์ากีขุองเกีม เชน่ ผ่ล็คุะแนน ระดบัักีารเล็น่

 Choice : ท์างเลื็อกีภาย์ในเกีม เชน่ ผู่เ้ล็น่สามารถเล็ือกีตวัิล็ะคุรเองได้

 Change : คุวิามหล็ากีหล็าย์ในเกีม เชน่ ฉากีสภาพิแวิดล็อ้มที์�เปล็ี�ย์นไปขุณะเล็น่เกีม

 Chance : โบันสัในเกีม เชน่ รางวิลั็พิิเศษ

 2. กระบูวนการพฒัินา 

  2.1 สรา้งตน้แบับั (Prototype) โดย์ย์ด้จากี “Conceptual Model of Game Element” 

(Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020) โดย์กีารสรา้งตน้แบับัตามชิ �นงานที์�มี

ล็กัีษณะกีารเชื�อมตอ่ประสานระหวิา่งจกัีรย์านแล็ะคุวิามเป็นจรงิเสมือน (Yao, S. & Kim, G., 2019) ใช้

เคุรื�องมือ Arduino จบััสญัญาณกีารปั�นคุรบัวิงรอบัที์�ล็อ้จกัีรย์าน ขุอ้มลู็จะถกูีสง่ไปที์�ซอฟิตแ์วิรเ์พืิ�อ

เคุล็ื�อนผู่เ้ล็่นในสภาพิแวิดล็อ้มเสมือนใหส้อดคุล็อ้งกีบัักีารเคุล็ื�อนที์�ในกีารปั� นคุรบัรอบัวิงในสภาพิ

แวิดล็อ้มจรงิ

 

ภาพที่่� 3 : ชูิ�น์งาน์แอปัพลเิคำชูนั์เกมออกกำาลงักายที่่�มล่กัษณีะการเชู่�อมตอ่ปัระสาน์

ระหวิา่งจักัรยาน์และคำวิามเป็ัน์จัรงิเสมอ่น์

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

  2.2 นำานวิตักีรรมตน้แบับัใหผู้่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นสมอง ดา้นกีารออกีแบับัแล็ะผู่ส้งูอาย์ุ

ท์ดล็องใช ้ เพืิ�อเก็ีบัขุอ้มลู็ในรูปแบับักีารสมัภาษณโ์ดย์ท์ดล็องในกีล็ุม่เล็ก็ีแบัง่ออกีเป็น ท์ดล็องกีบััผู่้

เชี�ย์วิชาญดา้นสมอง ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั แล็ะผู่ส้งูอาย์ ุ เพืิ�อนำาขุอ้เสนอแนะมาปรบััปรุงให้

เหมาะกีบัักีารนำาไปพิฒันางานตอ่ไป

    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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ภาพที่่� 4 : ผูเ้ชู่�ยวิชูาญดา้น์สมอง ดา้น์การออกแบบ และผูสู้งอายุ

ที่ดลองใชูน้์วิตักรรมตน้์แบบเพ่�อเกบ็ขอ้มูล

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

  2.3 นำาขุอ้มลู็มาวิิเคุราะหแ์ล็ะปรบััปรุงพิฒันาตน้แบับั (Prototype) ขุอแบัง่ออกี

เป็น 2 สว่ิน เพืิ�อใหง้า่ย์ตอ่กีารเขุา้ใจ ดงันี �

  ส่วนที่ี� 1 ขุอ้เสนอแนะจากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญ

  1.1) เพิิ�มกิีจกีรรม (task) เพืิ�อใหผู้่เ้ล็่นไม่รูส้ก้ีจำาเจเพีิย์งปั� นจกัีรย์านอย์่างเดีย์วิ 

กิีจกีรรมอื�นสามารถชว่ิย์เพิิ�มท์างเล็ือกี (choice) ในเกีมได ้ เชน่ เพิิ�มหมวิดออกีกีำาล็งักีาย์แบับั HIIT 

เป็นกีารปั� นเรว็ิสล็บัักีบััชะล็อเป็นกีารคุวิบัคุมุใหผู้่เ้ล็น่ไดท้์ ำาตามสั�งสามารถช่วิย์ฝ้ั่กีสมาธิขุองผู่เ้ล็น่ได ้

รวิมท์ั�งชว่ิย์เพิิ�มอตัรากีารออกีกีำาล็งักีาย์ได้

  1.2) เพิิ�มเกีมคุวิามจำาขุณะผู่เ้ล็่นกีำาล็งัเล็น่เกีมปั�นจกัีรย์าน โดย์ใหผู้่เ้ล็น่จดจำาชดุ

คุำาศพัิท์ก่์ีอนเริ�มเล็น่เกีม เพืิ�อนำามาตอบัหล็งัจากีเล็น่เกีมปั�นจกัีรย์านเสรจ็ ระหวิา่งที์�เล็น่เกีมปั�นจกัีรย์าน

ผู่เ้ล็น่ตอ้งนบััจำานวินสิ�งขุองที์�กีำาหนดภาย์ในเกีมคุวิบัคุูไ่ปดว้ิย์รวิมถง้ตอ้งจดจำาชดุคุำาศพัิท์ ์ กิีจกีรรม

เหล็่านี �ที์�ท์ ำาพิรอ้ม ๆ กีันในเวิล็าเดีย์วิกีันช่วิย์กีระตุน้ใหส้มองใชง้านคุวิามจำาที์�ไวิใ้ชง้านขุณะนั�น 

(Working Memory)  

  1.3) เพิิ�มรางวิลั็ (Reward) ใหผู้่เ้ล็น่อย์ากีกีล็บััมาเล็น่อีกีคุรั�ง ผู่เ้ล็น่สามารถเล็ือกี 

ชดุ อปุกีรณ ์จกัีรย์านใหมไ่ดท้์กุีคุรั�งหล็งัจากีเล็น่จบัเกีมในกีารเล็น่เกีมคุรั�งถดัไป ผู่เ้ล็น่สามารถเล็ือกี

แตง่ตวัิปรบััเปล็ี�ย์นล็ะคุรขุองตนเองได ้ ซ้�งอปุกีรณต์า่ง ๆ สะท์อ้นใหเ้หน็ถง้ประสบักีารณก์ีารเล็น่เกีม

ขุองผู่เ้ล็น่ เชน่ เล็น่มากีกีวิา่ก็ีมีอปุกีรณมี์ชดุใหเ้ล็ือกีมากีกีวิา่  

  1.4) จักีรย์านคุวิรมีคุวิามแขุ็งแรง มั�นคุง สามารถเคุล็ื�อนย์า้ย์ปรบััเปล็ี�ย์นไดง้า่ย์

เหมาะกีบััรา่งกีาย์ขุองแตล่็ะบัคุุคุล็  

  1.5) เพิิ�มเสยี์งกีระตุน้ใหเ้กิีดอตัรากีารปั�นที์�หนกัีขุ้ �น เชน่ มีเสยี์งเตือน หรอืใหก้ีำาล็งัใจ

ขุณะปั�น  

  1.6) คุวิามเสถีย์รขุองเคุรื�องมือวิดัหวัิใจ
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  ส่วนที่ี� 2 การปรับูต�นแบูบูตามข�อเสนอแนะ

  2.1) เพิิ�มหมวิดกิีจกีรรมกีารออกีกีำาล็งักีาย์แบับั HIIT 

  2.2) เพิิ�มกิีจกีรรมระหวิ่างเล็น่เกีมโดย์ใหจ้ดจำาชดุคุำาศพัิท์ก่์ีอนเริ�มเล็น่เกีมเพืิ�อนำา

มาตอบัหล็งัจากีเล็่นเกีมเสร็จระหวิ่างที์�เล็่นเกีมผู่เ้ล็่นตอ้งนับัจำานวินสิ�งขุองที์�กีำาหนดภาย์ในเกีม

คุวิบัคุูไ่ปดว้ิย์

  2.3) เพิิ�มรางวิลั็ (Reward) ใหผู้่เ้ล็น่สามารถเล็ือกีใช ้ชดุ อปุกีรณ ์จกัีรย์าน สี แบับั

ใหมไ่ดท้์กุีคุรั�งหล็งัจากีเล็น่จบัเกีม 

  2.4) เพิิ�มเสีย์งกีระตุน้ใหเ้กิีดอัตรากีารปั� นที์�หนักีขุ้ �น เช่น มีเสีย์งเตือน หรือ ให้

กีำาล็งัใจขุณะปั�น

 

ภาพที่่� 5 : (บน์) หน์า้จัอเมนู์หมวิดตา่ง ๆ (ลา่ง) แถบคำำาสั�งปัั�น์ตามคำำาสั�ง

ที่่�กำาหน์ดใน์หมวิด HIIT (ปัรบัปัรุงตามขอ้เสน์อแน์ะที่่� 1)

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

 

ภาพที่่� 6 : ชูดุคำำาศิพัที่ใ์หผู้เ้ลน่์จัำาก่อน์เริ�มปัั�น์จักัรยาน์ (ปัรบัปัรุงตามขอ้เสน์อแน์ะที่่� 2)

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

 

    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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ภาพที่่� 7 : หน์า้จัอหมวิดปัรบัแตง่ตวัิละคำร (ปัรบัปัรุงตามขอ้เสน์อแน์ะที่่� 3)

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563 

ภาพที่่� 8 : เสย่งกระตุน้์เพ่�อใหเ้กดิอตัราการปัั�น์ที่่�หน์กัข้�น์ (ปัรบัปัรุงตามขอ้เสน์อแน์ะที่่� 3)

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

  2.5) นำาตน้แบับัที์�ปรบััปรุงมาท์ดล็องใชก้ีบััประชากีรกีล็ุม่ตวัิอย์า่งเพืิ�อศก้ีษาแล็ะ

เก็ีบัขุอ้มลู็นำามาวิิเคุราะหส์รุปตีคุวิามแล็ะนำามาบัรรย์าย์เชิงวิิเคุราะห์

 3) กระบูวนการประเมนิ 

 ผู่วิ้ิจัย์ไดท้์ ำากีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มูล็แล็ะวิิเคุราะหเ์พืิ�อใหง้่าย์ต่อกีารนำาเสนอขุอแบั่งกีาร

ประเมินออกีเป็น 3 ดา้น ดงันี �

  3.1) ประเมินดา้นกีารรบััรูขุ้องเคุรื�องมือ ใชก้ีารประเมินจากีกีารสงัเกีตปฏิกิีรยิ์า

ตอบัสนองขุณะเล็น่เกีมออกีกีำาล็งักีาย์ Bike Papa 

  วธีิัการที่ดสอบูด�านการรับูรู�ของเคร่�องมอ่

  ผู่วิ้ิจยั์ประเมินสรา้งสถานกีารณใ์หก้ีล็ุม่ท์ดล็องปั�นจกัีรย์านเรง่คุวิามเรว็ิใหถ้ง้เสน้ชยั์

ใหเ้รว็ิที์�สดุโดย์ไมส่นใจสิ�งกีีดขุวิาง ถา้กีล็ุม่ท์ดล็องมีปฏิกิีรยิ์าตอบัสนองตอ่สิ�งกีีดขุวิางแสดงวิา่เคุรื�อง

มือมีประสทิ์ธิภาพิสามารถสรา้งกีารรบััรู ้(Perception) ได้
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ภาพที่่� 9 : มมุมองและปัฏกิริยิาของผูท้ี่ดลองตอ่สิ�งกด่ขวิาง

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

  3.2) ประเมินดา้นกีารใสใ่จขุณะใชเ้คุรื�องมือ ใชก้ีารประเมินจากีใชก้ีารสงัเกีตปฏิกิีรยิ์า

ตอบัสนองจากีจำานวินคุรั�งกีารเล็น่เกีมออกีกีำาล็งักีาย์ Bike Papa ตั�งแตต่น้จนจบั 

  วธีิัการที่ดสอบูด�านการใส่ใจัขณะใช�เคร่�องมอ่

  ผู่วิ้ิจยั์ประเมินสรา้งกิีจกีรรมใหก้ีล็ุ่มท์ดล็องเล็่นเกีมออกีกีำาล็งักีาย์ Bike PaPa 

เป็นเวิล็า 10 คุรั�ง เฉล็ี�ย์คุรั�งล็ะประมาณ 10 นาที์ ถา้กีล็ุม่ท์ดล็องสามารถเล็น่เกีมตั�งแตเ่ริ�มจนสิ �นสดุ

เวิล็าขุองกีารเล็น่ไดโ้ดย์ไมห่ย์ดุระหวิา่งเกีม แสดงวิา่เคุรื�องมือมีประสทิ์ธิภาพิสามารถสรา้งคุวิามใสใ่จ

กีบััสิ�งใดสิ�งหน้�งเป็นเวิล็านาน (Sustained Attention) ได ้

 

ภาพที่่� 10 : ตารางแสดงจัำาน์วิน์คำรั�งที่่�เลน่์เกมตั�งแตเ่ริ�มจัน์จับ

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

   3.3) ประเมินดา้นสมองส่วินหนา้ที์�รูคุ้ิด ใชป้ระเมินจากี เปรีย์บัเที์ย์บัผ่ล็ล็พัิธ์

คุะแนนก่ีอนใชแ้ล็ะหล็งัใชแ้อปพิล็เิคุชนัดว้ิย์แบับัประเมินสมรรถภาพิสมอง (Montreal Cognitive 

Assessment: MoCA-Test) 

    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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  วธีิัการที่ดสอบูด�านสมองส่วนหน�าที่ี�รู�คดิ

  ผู่้วิิจัย์ประเมินเปรีย์บัเที์ย์บัวิัดผ่ล็ก่ีอนแล็ะหล็ังโดย์ให้กีล็ุ่มท์ดล็องแล็ะกีล็ุ่ม

คุวิบัคุมุท์ำาแบับัประเมิน MoCA-Test เพืิ�อประเมินสมรรถภาพิสมองหล็งัจากีนั�นใหก้ีล็ุม่ท์ดล็องใช้

แอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์เป็นระย์ะเวิล็า 10 คุรั�ง (ประมาณ 1 เดือน) สว่ินกีล็ุม่คุวิบัคุมุเวิน้

ระย์ะเวิล็าเท์า่กีบัักีล็ุม่ท์ดล็อง จากีนั�นใหก้ีล็ุม่ท์ดล็องแล็ะกีล็ุม่คุวิบัคุมุท์ำาแบับัประเมิน MoCA-Test 

อีกีคุรั�ง เพืิ�อท์ำากีารเปรยี์บัเที์ย์บัผ่ล็ล็พัิธค์ุะแนนขุองเคุรื�องมือประเมินสมรรถภาพิสมองขุองกีล็ุม่ตวัิอย์า่ง 

3 กีล็ุม่

 

ภาพที่่� 11 : MoCA –Test แบบที่ดสอบการปัระเมนิ์สมรรถภาพสมองดา้น์หน์า้ที่่�รูค้ำดิ

ที่่�มา : www.mocatest.org

 กีารศก้ีษาคุรั�งนี � มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ

ไท์ย์ที์�นำาไปสู่กีารพิฒันาระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ิด (Cognitive Function) ซ้�งผู่วิ้ิจยั์ไดด้ ำาเนินกีาร

ท์ดสอบัเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็แล็ะวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ในกีารศก้ีษาคุรั�งนี � เพืิ�อใหง้า่ย์ตอ่กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ ผู่้

วิิจยั์เสนอผ่ล็กีารท์ดล็องแบัง่ออกีเป็น 3 ดา้นคืุอ  1) ผ่ล็กีารท์ดล็องดา้นกีารรบััรูขุ้องเคุรื�องมือ  2) ผ่ล็

กีารท์ดล็องดา้นกีารใสใ่จขุณะใชเ้คุรื�องมือ  3) ผ่ล็กีารท์ดล็องดา้นสมองสว่ินหนา้ที์�รูคุ้ดิ

 1.  ผ่ล็กีารท์ดล็องดา้นกีารรบััรูขุ้องเคุรื�องมือ กีล็ุม่ท์ดล็อง 4 ใน 5 คุนเกิีดกีารชะล็อคุวิามเรว็ิ

หรอืหย์ดุเมื�อเหน็สิ�งกีีดขุวิาง แสดงใหเ้หน็วิา่เคุรื�องมือสามารถสรา้งกีารรบััรูใ้หก้ีบััผู่ใ้ชท้์ ำาใหผู้่ใ้ชรู้ส้ก้ี

ถง้คุวิามจดจอ่ขุองรา่งกีาย์รว่ิมกีบััสภาพิแวิดล็อ้ม ท์ำาใหผู้่ใ้ชรู้ส้ก้ีตดัขุาดจากีโล็กีคุวิามจรงิแล็ะรูส้ก้ี

ถง้คุวิามมีอย์ูไ่ด ้ (psychological present) 

ผู้ลการที่ดลอง
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ภาพที่่� 12 : ผลรวิมคำะแน์น์การปัระเมนิ์ดา้น์การรบัรู ้(Visual Perception) ของเคำร่�องมอ่

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

 2. ผ่ล็กีารท์ดล็องดา้นกีารใสใ่จขุณะใชเ้คุรื�องมือ กีล็ุม่ท์ดล็อง 4 ใน 5 คุนเล็น่คุรบัตั�งแตต่น้

จนจบัท์ั�ง 10 คุรั�ง มีผู่ท้์ดล็อง 1 คุน เล็น่ไมคุ่รบัตั�งแตต่น้จนจบัเกีม 1 ใน 10 คุรั�ง (ไมจ่บัท์ั�งหมด 1 คุรั�ง) 

เนื�องจากีเกิีดอากีาร Motion sickness ที์�เกิีดจากีกีารสวิม VR ไมแ่นน่แล็ะรบีัเรง่เพืิ�อที์�จะเอาชนะ

สถิติตวัิเอง แสดงใหเ้หน็วิา่เคุรื�องมือสามารถสรา้งคุวิามใสใ่จกีบััสิ�งใดสิ�งหน้�งเป็นเวิล็านาน (Sustain 

Attention) ใหก้ีบััผู่ใ้ชท้์ ำาใหผู้่ใ้ชรู้ส้ก้ีถง้คุวิามจดจอ่ขุองรา่งกีาย์รว่ิมกีบััสภาพิแวิดล็อ้ม 

 

ภาพที่่� 13 : ผลรวิมคำะแน์น์การปัระเมนิ์ดา้น์การใสใ่จัขณีะใชูเ้คำร่�องมอ่

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

 3. ผ่ล็กีารท์ดล็องดา้นสมองสว่ินหนา้ที์�รูคุ้ดิ แบัง่กีล็ุม่ท์ดล็องออกีเป็น 3 กีล็ุม่

   3.1) กีล็ุม่ท์ดล็องที์�ออกีกีำาล็งักีาย์ดว้ิย์แอปพิล็เิคุชนัท์ั�ง 5 คุน มีผ่ล็ล็พัิธท์์างสมรรถภาพิ

สมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิดีขุ้ �นท์กุีคุน คุดิเป็น เพิิ�มขุ้ �น 100 % 

  3.2) กีล็ุม่คุวิบัคุมุที์�ออกีกีำาล็งักีาย์แตไ่มไ่ดใ้ชแ้อปพิล็เิคุชนั 4 คุน มีผ่ล็ล็พัิธที์์�ดีขุ้ �น 

1 คุน คุะแนนเท์า่เดิม 2 คุน แล็ะ ที์�คุะแนนล็ดล็ง 1 คุน คุดิเป็น เพิิ�มขุ้ �น 25%

    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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  3.3) กีล็ุม่คุวิบัคุมุที์�ไมอ่อกีกีำาล็งักีาย์แล็ะไมไ่ดใ้ชแ้อปพิล็เิคุชนั 4 คุน มีผ่ล็ล็พัิธที์์�ดีขุ้ �น 

1 คุน คุะแนนเท์า่เดิม 2 คุนแล็ะที์�คุะแนนล็ดล็ง 1 คุน คุดิเป็น เพิิ�มขุ้ �น 25%  

  แสดงใหเ้หน็วิา่เคุรื�องมือสามารถพิฒันาสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิ (Cognitive Function) 

ใหผู้่ใ้ชไ้ดท้์ ำาใหผู้่ใ้ชแ้อปพิล็ิเคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์ Bike PaPa มีผ่ล็ล็พัิธท์์างสมองที์�พิฒันาขุ้ �นเมื�อ

เปรยี์บัเที์ย์บักีบััคุนที์�ไมไ่ดใ้ช้

 

ภาพที่่� 14 : ผลรวิมคำะแน์น์การที่ำาแบบปัระเมนิ์สมรรถภาพสมองดา้น์หน์า้ที่่�

รูค้ำดิเปัรย่บเที่ย่บก่อน์และหลงัแอปัพลเิคำชูนั์ : กลุม่ที่่� 1

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

 

ภาพที่่� 15 : ผลรวิมคำะแน์น์การที่ำาแบบปัระเมนิ์สมรรถภาพสมองดา้น์หน์า้ที่่�

รูค้ำดิเปัรย่บเที่ย่บก่อน์และหลงัแอปัพลเิคำชูนั์ : กลุม่ที่่� 2

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563
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ภาพที่่� 16 : ผลรวิมคำะแน์น์การที่ำาแบบปัระเมนิ์สมรรถภาพสมองดา้น์หน์า้ที่่�

รูค้ำดิเปัรย่บเที่ย่บก่อน์และหลงัแอปัพลเิคำชูนั์ : กลุม่ที่่� 3

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

 

ภาพที่่� 17 : ผลรวิมคำะแน์น์การที่ำาแบบปัระเมนิ์สมรรถภาพสมองดา้น์หน์า้ที่่�

รูค้ำดิเปัรย่บเที่ย่บก่อน์และหลงัแอปัพลเิคำชูนั์ : ระหวิา่ง 3 กลุม่

ที่่�มา : ผูว้ิจิัยั, 2563

 จากีกีารออกีแบับัโมเดล็ที์�นำาไปสู่กีารพิฒันาแอปพิล็ิเคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ

ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร ์ พิบัวิา่แอปพิล็เิคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์มีสว่ิน

สำาคุญัชว่ิย์พิฒันาสมองสว่ินระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิใหดี้ขุ้ �น จากีกีารท์ดสอบัท์ั�ง 3 ดา้นประกีอบั

ดว้ิย์ 1) กีารรบััรูขุ้องเคุรื�องมือ (Perception)  2) คุวิามใสใ่จขุณะใชเ้คุรื�องมือ (Attention)  3) สมอง

สว่ินหนา้ที์�รูคุ้ดิ (Cognitive Function) ผู่ว้ิิจยั์นำาเสนอแบัง่เป็น 3 สว่ิน ดงันี � 

อภปิรายผู้ลการวจิัยั

    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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 1. กีารรบััรูขุ้องเคุรื�องมือ (Perception) ประสบักีารณข์ุอง (VR TAT Review Magazine., 2011) 

สามารถอธิบัาย์ไดด้ว้ิย์คุวิามจดจอ่ท์างรา่งกีาย์ (Physical Immersion) คืุอ กีารที์�ผู่ใ้ชรู้ส้ก้ีตดัขุาด

จากีโล็กีคุวิามจรงิแล็ะรูส้ก้ีถง้คุวิามมีอย์ู ่ (Psychological Presence) รว่ิมกีบััสภาพิแวิดล็อ้มจำาล็อง 

จากีกีารท์ดสอบันี�แสดงใหเ้หน็วิา่ 80% ขุองผู่ท้์ดล็องเกิีดกีารชะล็อคุวิามเรว็ิแล็ะหย์ดุเมื�อเหน็สิ�งกีีดขุวิาง 

แสดงใหเ้หน็วิา่เคุรื�องมือสามารถสรา้งกีารรบััรูไ้ดเ้ป็นอย์า่งดี เนื�องจากีมีกีารสรา้งสภาพิแวิดล็อ้มจำาล็อง 

เชน่ เปิดพิดัล็ม ฉีดสเปรย์ก์ีล็ิ�นดอกีไม ้ เพืิ�อสรา้งประสบักีารณเ์หมือนกีบัักีำาล็งัปั� นจกัีรย์านผ่า่นสวิน

ดอกีไม ้ซ้�งย์ด้จากีหล็กัีกีารออกีแบับัขุอ้ “Medium” ขุอง “Conceptual Model of Game Element” 

(Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020)

 2. คุวิามใส่ใจขุณะใชเ้คุรื�องมือ (Attention) คุวิามใส่ใจเป็นปัจจยั์สำาคุญัในกีารท์ำาใหเ้กิีด

กีระบัวินกีารจำา (Jade Mazarin., 2013) คุวิามใสใ่จเป็นกีระบัวินกีารบัรหิารจดักีารขุอ้มลู็ขุองสมองที์�

เล็ือกีจะมีสมาธิจดจ่อกีบััสิ�งใดสิ�งหน้�งโดย์ไม่สนใจสิ�งรอบัขุา้งในช่วิงเวิล็าใดเวิล็าหน้�ง คุวิามใส่ใจ

สามารถแบัง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท์  1) กีารใสใ่จสิ�งใดสิ�งหน้�งโดย์ไมส่นใจสิ�งรอบัขุา้ง (Selective Attention)   

2) กีารแย์กีสมาธิเพืิ�อท์ำากิีจกีรรมมากีกีวิ่า 1 อย์่างพิรอ้มกีนัในเวิล็าเดีย์วิกีนั (Divided Attention)  

3) กีารใสใ่จกีบััสิ�งใดสิ�งหน้�งเป็นเวิล็านาน (Sustained Attention) จากีกีารท์ดสอบันี� แสดงใหเ้หน็วิา่

เคุรื�องมือสามารถสรา้งคุวิามใส่ใจกีบััสิ�งใดสิ�งหน้�งเป็นเวิล็านานไดเ้ป็นอย์่างดีท์ำาใหผู้่เ้ล็่นสามารถ

เล็น่เกีมไดส้ ำาเรจ็ตั�งแตเ่ริ�มจนจบัแล็ะอย์ากีกีล็บััมาเล็น่อีกีคุรั�ง เนื�องจากีกิีจกีรรมออกีกีำาล็งักีาย์แบับั 

HIIT เป็นกีารปั�นเรว็ิสล็บัักีบััชะล็อเป็นกีารคุวิบัคุมุใหผู้่เ้ล็น่ไดท้์ ำาตามสั�งสามารถชว่ิย์ฝ้ั่กีสมาธิขุองผู่เ้ล็น่ 

กีารจดจำาคุำาศพัิท์ ์ แล็ะกีารนบััสิ�งขุองที์�กีำาหนด กิีจกีรรมที์�ตอ้งท์ำาพิรอ้มกีนัในเวิล็าเดีย์วิกีนัเหล็า่นี �ชว่ิย์

สรา้งคุวิามใสใ่จ “Mechanic” สิ�งขุองที์�ใหน้บััแล็ะตวัิอกัีษรบันหนา้จอจะตอ้งเหมาะกีบััผู่ส้งูอาย์ ุ ซ้�ง

ย์ด้จากีหล็กัีกีารออกีแบับัขุอ้ “Visual Aesthetic” ขุอง “Conceptual Model of Game Element” 

(Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020) 

 3. สมองส่วินหนา้ที์�รูคุ้ิด ภาวิะสมองเสื�อม คืุอ ภาวิะที์�กีารท์ำางานขุองสมองเสื�อมถอย์ล็ง 

(Cognitive Decline) จนสง่ผ่ล็กีระท์บัตอ่กีารใชชี้วิิตประจำาวินั Montreal Cognitive Assessment: 

MoCA – Test เป็นเคุรื�องมือประเมินสมรรถภาพิสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิใชคุ้ดักีรองท์ดสอบัภาวิะสมอง

เสื�อมเบืั �องตน้ จากีกีารท์ดสอบัใหก้ีล็ุม่ท์ดล็องกีบััแล็ะกีล็ุม่คุวิบัคุมุท์ั�ง 3 กีล็ุม่ท์ำาแบับัประเมิน MoCA-Test 

เพืิ�อท์ำากีารเปรยี์บัเที์ย์บัผ่ล็ล็พัิธค์ุะแนนขุองท์ั�ง 3 กีล็ุม่ แสดงใหเ้หน็วิา่เคุรื�องมือสามารถพิฒันาสมอง

ส่วินหนา้ที์�รูคุ้ิดไดเ้ป็นอย์่างดีท์ำาใหผู้่ใ้ชแ้อปพิล็ิเคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์มีผ่ล็ล็พัิธท์์างสมองที์�พิฒันาขุ้ �น

เมื�อเที์ย์บักีบััผู่ที้์�ไมไ่ดใ้ช ้ เนื�องจากีมีกีารออกีกีำาล็งักีาย์แบับั HIIT แล็ะเล็น่เกีมสฝ้์ั่กีสมองกีารท์ำา

กิีจกีรรมหล็าย์อย์า่งพิรอ้ม ๆ กีนัชว่ิย์ใหมี้กีารพิฒันาสมองสว่ินหนา้ที์�รูคุ้ดิซ้�งย์ด้จากีหล็กัีกีารออกีแบับั

ขุอ้ “Mechanic” ขุอง “Conceptual Model of Game Element” (Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B., 

& Kaewkaen, P., 2020) ที์�ส ำาคุญัที์�สดุคืุอกีารท์ำาใหก้ีล็บััมาเล็น่อีกีคุรั�งจากีกีารท์ดสอบันี�แสดงให้

เห็นวิา่ผู่ส้งูอาย์ยุ์งัอย์ากีที์�จะเล็น่เกีมตอ่แล็ะไมห่ย์ดุกีล็างคุนัเนื�องจากีมีรูปแบับักีารเล็น่ที์�ไมจ่ ำาเจมีให้

เล็ือกีท์ั�งปั� นจกัีรย์านแบับัท์ั�วิไปหรอืแบับั HIIT ซ้�งย์ด้จากีหล็กัีกีารออกีแบับัขุอ้ “Choice” มีผ่ล็คุะแนน
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ที์�แสดงถ้งคุวิามสามารถขุองผู่เ้ล็่น “Challenge” ท์ำาใหเ้กิีดกีารแขุ่งขุนั มีตวัิล็ะคุรขุา้ง ๆ ที์�คุอย์ส่ง

เสีย์งกีระตุน้ มีกีารเปล็ี�ย์นแปล็งขุองฉากี “Change” มีวิิธีกีารสอนกีารเล็น่ที์�เขุา้ใจงา่ย์ไมซ่บััซอ้นก่ีอน

เล็น่เกีมจรงิองคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ นี �ชว่ิย์ใหผู้่เ้ล็น่กีล็บััมาเล็น่เกีมอีกีคุรั�ง 

 จากีกีารออกีแบับัโมเดล็ “Conceptual Model of Game Element” (Promsorn, W., Bun-

likhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020) ที์�น ำาไปสูก่ีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งู

อาย์ใุนประเท์ศไท์ย์ใชป้้องกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอรพ์ิบัวิ่านวิตักีรรมมีองคุป์ระกีอบัขุอง

กีารออกีแบับัเกีมกีารออกีกีำาล็งักีาย์แล็ะเกีมฝ้ั่กีสมองที์�สอดคุล็อ้งกีบััแนวิคิุดขุอง (Stanmore, E., Stubbs, 

B., Vancampfort, D., de Bruin, E. D., & Firth, J., 2017) ไดท้์ ำางานวิิจยั์ที์�ชี �วิา่เกีมออกีกีำาล็งักีาย์ 

(Physically Active Video Game) ชว่ิย์พิฒันาสมองดา้นหนา้ที์�กีารรูคุ้ดิ (Cognitive Function) แล็ะ

กีาร กีระตุน้อตัรากีารปั�นจกัีรย์านในผู่ส้งูอาย์ดุว้ิย์ภาพิแล็ะเสยี์ง (Gallagher, R., Damodaran, H., 

Werner, W. G., Powell, W., & Deutsch, J. E., 2016) ซ้�งงานวิิจยั์ชิ �นนี �มีคุวิามแตกีตา่งโดย์ผู่ว้ิิจยั์ใช ้

Virtual Reality ที์�มุ่งเนน้ใหผู้่สู้งอาย์ุสมัผ่ัสกีับัสภาพิแวิดล็อ้มเสมือนจริงที์�มีส่วินช่วิย์กีระตุน้ให้

เกิีดกีารออกีกีำาล็งักีาย์ที์�นำาไปสูก่ีารพิฒันาระบับัสมองดา้นหนา้ที์�รูคุ้ดิ (Cognitive Function) 

 1. กีารสวิมแวิน่ VR (VR headset) คุวิรสวิมใหแ้นน่เพืิ�อล็ดกีารเกิีดอากีารเวีิย์นหวัิ (Motion 

sickness) ซ้�งเป็นสาเหตใุหผู้่ใ้ชมี้ประสบักีารณที์์�ไมดี่กีบัั VR แล็ะไมอ่ย์ากีกีล็บััมาเล็น่อีกีคุรั�ง

 2. ท์ุกีคุน ช่วิงอาย์ุ ชอบักีารแขุ่งขุันแล็ะตอ้งกีารเอาชนะตวัิเองหรอืผู่อื้�นซ้�งเป็นสว่ินสำาคุญั

ขุองเกีม

 3. กีารตอ้งกีารเอาชนะตวัิเองหรอืผู่อื้�นอาจท์ำาใหเ้รง่เกิีนขีุดจำากีดัขุองรา่งกีาย์นำาไปสูก่ีารเตน้

ขุองหัวิใจที์�เพิิ�มขุ้ �นดังนั�นกีารมีเคุรื�องวิัดหัวิใจที์�เสถีย์รจ้งเป็นสิ�งที์�ส ำาคุัญในกีารป้องกีันอันตราย์

สำาหรบััผู่เ้ล็น่

 4. ผู่ส้งูอาย์อุาจเกิีดภาวิะเคุรยี์ดไดเ้มื�อตอ้งกีารชนะ

 5. กีารเห็นกีารพิฒันาที์�ดีขุ้ �นขุองเวิล็าแล็ะกีารตอบัคุำาถามที์�ถกูีตอ้งถือเป็นรางวิลั็ที์�ผู่ส้งูอาย์ุ

ตอ้งกีารมากีที์�สดุเพิราะสามารถสะท์อ้นคุวิามสามารถที์�แท์จ้รงิแล็ะตรวิจวิดัเพืิ�อพิฒันาตวัิเองไดด้งันั�น

ตารางคุะแนนจง้มีสว่ินสำาคุญัในกีารท์ำาใหผู้่ส้งูอาย์กุีล็บััมาเล็น่เกีมอีกีคุรั�ง รวิมถง้คุวิรที์�จะแบัง่ปันให้

ผู่เ้ล็น่คุนอื�นดไูดเ้พืิ�อสรา้งเคุรอืขุา่ย์กีารออกีกีำาล็งักีาย์

 6. จกัีรย์านคุวิรมีคุวิามแขุ็งแรง ท์นท์าน แล็ะสามารถปรบััขุนาดใหเ้หมาะสมสำาหรบััผู่เ้ล็น่

แตล่็ะคุนที์�มีรูปรา่งตา่งกีนัได้

 7. เสีย์งกีระตุน้ภาย์ในเกีม รวิมถง้ตวัิล็ะคุรอื�นในเกีม เชน่ นกัีปั� นจกัีรย์านคุนอื�น สามารถ

ชว่ิย์เพิิ�มอตัรากีารปั�นไดม้ากีกีวิา่ไมมี่ตวัิล็ะคุรในเกีม

 8. กีารออกีแบับัสว่ินตอ่ประสาน (UI) สามารถนำาไปเขีุย์นเป็นบัท์คุวิามไดใ้นอนาคุต

ข�อเสนอแนะ

    กีารพิฒันาแอปพิล็เิคุชนัเกีมออกีกีำาล็งักีาย์สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
    ในประเท์ศไท์ย์ใชป้อ้งกีนัภาวิะสมองเสื�อมชนิดอลั็ไซเมอร์
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   กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี จากีแรงบันัดาล็ใจตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
   ดว้ิย์หล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น
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การออกแบูบูเหลี�ยมเจัยีระไนอัญมณี จัากแรงบูนัดาลใจัตราสัญลักษณม์หาวทิี่ยาลัยบูรูพา 

ด�วยหลักการรับูรู�รูปร่างผู่้านความสัมพนัธัร์ะหว่างภาพและพ่�น

สุภารีย ์เถีาวว์งศิษ์า 1

Faceting design of gems from the inspiration of the Burapha University logo with the principle 

of perceiving shape through the relationship between the figure and the background

บูที่คัดย่อ

 ตามแนวิคุดิจิตวิิท์ย์ากีล็ุม่เกีสตลั็ท์ ์(Gestalt Psychology) กีารรบััรูขุ้้ �นอย์ูก่ีบััรูปแบับัขุองตวัิ

กีระตุน้ท์ั�งหมด  คุวิามสมัพินัธใ์นกีารเหน็รูปรา่งแล็ะแบับัแผ่นจง้ขุ้ �นอย์ูก่ีบัักีารที์�เราไดเ้หน็คุวิามเกีี�ย์วิพินั

ขุองสิ�งตา่ง ๆ กีารรูส้ก้ีแล็ะกีารรบััรูเ้ป็นกีระบัวินกีารที์�เกิีดจากีกีารรบััขุอ้มลู็จากีสิ�งเรา้ภาย์นอกี คุวิาม

รูส้ก้ีที์�เกิีดขุ้ �นจะถกูีตีคุวิามหมาย์ผ่า่นประสบักีารณแ์ล็ะกีารเรยี์นรูขุ้องแตล่็ะบัคุุคุล็ ในกีารรบััรูรู้ปรา่ง

นั�นเกิีดจากีหล็กัีกีารคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น (Figure-Ground  relationship) ในอาณาเขุต

เดีย์วิกีนั ภาพิคืุอสิ�งที์�มีรูปรา่งชดัเจนที์�สดุในอาณาเขุต แล็ะพืิ�นคืุอสว่ินที์�เหล็อืท์ั�งหมดภาย์ในอาณาเขุต

 กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน “บัรูพิาเจีย์ระไน” จากีกีารวิิจยั์นี � เกิีดจากีกีารศก้ีษาสดัสว่ินแล็ะองคุ์

ประกีอบัในกีารเจีย์ระไนอญัมณี กีารศก้ีษาหล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น 

แล็ะกีารออกีแบับัคุำานวิณองศาแล็ะคุา่มมุเจีย์ระไนที์�ท์ ำาใหเ้กิีดเป็นภาพิ ใชเ้ท์คุนิคุกีารเจีย์ระไนแล็ะ

กีารแกีะสล็กัี จากีกีารศก้ีษาพิบัวิ่า กีารเจีย์ระไนอญัมณีเกิีดจากีสดัส่วินต่าง ๆ บันอญัมณี แต่ล็ะ

สดัสว่ินมีหนา้ที์�ตา่งกีนั เชน่ ท์ำาหนา้ที์�รวิมแสงเขุา้ในตวัิอญัมณี หรอืสะท์อ้นแสงที์�เขุา้มาในตวัิพิล็อย์

กีล็บััไปดา้นบันอญัมณี ซ้�งล็กัีษณะเหล็ี�ย์มบันอญัมณีนั�นสามารถเชื�อมโย์งกีบััหล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่ง

ผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�นได ้ผู่วิ้ิจยั์จง้ใชต้ราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาเป็นแรงบันัดาล็ใจ

ในกีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนดว้ิย์หล็กัีกีารดงักีล็า่วิ โดย์ท์ำากีารท์ดสอบักีารรบััรูรู้ปรา่งขุองผ่ล็งาน

ออกีแบับัขุั�นตน้ (Preliminary Design) จากีเคุรื�องมือแบับัสมัภาษณ ์เก็ีบัขุอ้มลู็จากีผู่ใ้หขุ้อ้มลู็สำาคุญั 

(Key Informants) ใชว้ิิธีเล็ือกีแบับัเฉพิาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำานวิน 10 คุน ตามเกีณฑิ์

กีารคุดัเล็ือกีที์�กีำาหนด ใชแ้บับัสมัภาษณ ์(Interview) เป็นเคุรื�องมือในกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ โดย์นำาหล็กัีกีาร

คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�นขุอง Edgar Rubin (นกัีจิตวิิท์ย์ากีล็ุม่เกีสตลั็ท์)์ มาสรา้งเป็นขุอ้

คุำาถามในแบับัสมัภาษณ ์ เพืิ�อนำาผ่ล็จากีกีารศก้ีษาไปพิฒันารูปแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนตามหล็กัีกีารคุวิามสมัพินัธ์

ระหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น ออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนที์�รบััรูเ้ป็นภาพิตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

คำาสำาคัญ: ออกีแบับั เหล็ี�ย์มเจีย์ระไน อญัมณี มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

1 ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์.์, คุณะอญัมณี มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
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 According to the concept of Gestalt Psychology, perception depends entirely on 

the stimulus pattern. The relationship of shape and pattern depends on the relation of 

things. Sensation and perception were processed by external stimuli information receiving. 

Occurence feelings were interpreted through individual experiences and learning. The per-

ception of shape arises from the principle of the relationship between the figure and the 

background. (Figure-Ground relationship) in the same territory. The picture is the most 

clearly shaped things in the territory and the background is all the rest of the territory. 

 “Burapha Jeerranai” were created from this research, due to the study of the pro-

portions and elements in the gem faceting. The study of the principles of shape perception 

through the relationship between figure and ground, degree and angle calculation design 

of the facet that results in a picture, using the technique of faceting and carving. According 

to the study, it was found that the cutting of a gems occurs from different proportions on 

each of the gemstones having different functions, such as integrating light into the gem-

stone or reflecting light entering the gems back to the top. The facets of the gems can be 

linked to the shape perception principle through the relationship between the figure and 

ground. 

 The researcher used the Burapha University logo as the inspiration for the faceted 

design. Preliminary Design perception of shape was tested from the interview tool. Data 

were collected from key informants (10 persons) using a Purposive Sampling method to the 

specified selection criteria. The interview was used as a tool for data collection. The rela-

tionship between the image and the background of Edgar Rubin (Gestalt psychologist) is 

applied to the interview questionnaire. The results of the study were used to develop a 

gems facet pattern according to the relationship between the figure and ground. A faceted 

design that is recognized as a symbol of Burapha University.

Keywords: design, facet, gems, Burapha University

Abstract

   กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี จากีแรงบันัดาล็ใจตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
   ดว้ิย์หล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น
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 อตุสาหกีรรมที์�สรา้งมลู็คุ่าท์างกีารส่งออกีแล็ะส่งผ่ล็ต่อกีารพิฒันาเศรษฐกิีจขุองประเท์ศ

อย์า่งตอ่เนื�องมาโดย์ตล็อดคืุอ อตุสาหกีรรมอญัมณีแล็ะเคุรื�องประดบัั นอกีจากีนี�ชา่งฝีั่มือขุองไท์ย์ก็ี

ย์งัเป็นที์�ย์อมรบัั ในเรื�องขุองฝีั่มือในกีารเจีย์ระไนอญัมณีที์�มีคุวิามประณีตแล็ะสวิย์งาม กีารนำา

อญัมณีกีอ้นดิบัมาขุ้ �นรูปเป็นเมด็อญัมณีที์�งดงามนั�น สามารถจดักีล็ุม่ได ้ 2 รูปแบับัใหญ่ คืุอ กีาร

เจีย์ระไนแล็ะกีารแกีะสล็กัีในรูปล็กัีษณะตา่ง ๆ จากีคุวิามไดเ้ปรยี์บัในเรื�องขุองกีารเพิิ�มคุณุภาพิขุอง

พิล็อย์แล็ะฝีั่มือกีารเจีย์ระไน จง้ท์ำาใหพ้ิล็อย์ดิบัจากีแหล็ง่ตา่ง ๆ  ท์ั�วิโล็กีหล็ั�งไหล็เขุา้มาในประเท์ศไท์ย์

เพืิ�อปรบััปรุงคุณุภาพิแล็ะเจีย์ระไนภาย์ในประเท์ศไท์ย์เพืิ�อส่งออกี หรือนำาไปท์ำาเป็นเคุรื�องประดบัั

เพืิ�อสง่ออกีตอ่ไป (ส ำานกัีงานเศรษฐกิีจอตุสาหกีรรม, 2562 ; สมหมาย์ ศรศีภุวิฒันะ, 2541: 15 ; 

สมาคุมผู่คุ้า้อญัมณีแล็ะเคุรื�องประดบััแล็ะมหาวิิท์ย์าล็ยั์ศรีนคุรินท์รวิิโรฒ (ประสานมิตร), 2541) 

กีารวิิจยั์นี �เกิีดจากีกีารสนันิษฐานถ้งคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งองคุป์ระกีอบักีารเจีย์ระไนอญัมณีกีบััหล็กัี

กีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น (Figure-Ground relationship) ตามแนวิคุดิ

จิตวิิท์ย์ากีล็ุม่เกีสตลั็ท์ ์ (Gestalt Psychology) วิา่สามารถใชเ้ป็นกีรอบัแนวิคุิดสรา้งสรรคุอ์อกีแบับั

เหล็ี�ย์มเจีย์ระไนใหเ้กิีดกีารรบััรูเ้ป็นภาพิได ้ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนคุรั�งแรกีนี� เนื�องจากี

ผู่วิ้ิจยั์เป็นบัคุุล็ากีรในองคุก์ีรขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา จง้นำาตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์มาเป็นแรงบันัดาล็ใจ

ในกีารออกีแบับั ในกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณล์็งบันอญัมณีนี� ไมไ่ดเ้ป็นกีารวิาดเพืิ�อใหเ้กิีดภาพิ 

หากีแตเ่ป็นกีารออกีแบับัใหอ้ญัมณีถกูีปาดผิ่วิหนา้จากีคุา่มมุองศาที์�แตกีตา่งกีนั จนไดเ้หล็ี�ย์มเจีย์ระไน

ที์�ท์ ำาใหเ้กิีดกีารรบััรูเ้ป็นภาพิตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

 

ภาพที่่� 1: กรอบแน์วิคำดิใน์การวิจิัยัที่ดลองเพ่�อสรา้งสรรคำผ์ลงาน์

ที่่�มา: สภุารย่ ์เถาวิว์ิงศิษ์า 

บูที่นำา
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 จากีกีรอบัแนวิคิุดในกีารวิิจยั์ท์ดล็องเพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งานสามารถอธิบัาย์แล็ะสรุปผ่ล็กีาร

ท์ำางานตามหวัิขุอ้ไดด้งันี �

1. การออกแบูบูเหลี�ยมเจัยีระไนโดยใช�หลักการรับูรู�รูปร่าง  (Shape  Perception) : (A1)

 กีารนำาหล็ักีกีารคุวิามสัมพิันธ์ระหวิ่างภาพิแล็ะพืิ�นเป็นกีรอบัแนวิคุิดในกีารออกีแบับั

เหล็ี�ย์มเจีย์ระไน ท์ำาไดโ้ดย์กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนใหเ้กิีดกีารรบััรูรู้ปรา่งเป็นภาพิ กีล็า่วิคืุอกีาร

รบััรูขุ้องมนษุย์น์ั�นเกิีดจากีกีารถกูีสิ�งเรา้กีระตุน้ จง้เกิีดกีารรูส้ก้ีแล็ะถกูีตีคุวิามเป็นสิ�งที์�มีคุวิามหมาย์

ดว้ิย์คุวิามรู ้ ประสบักีารณแ์ล็ะคุวิามเขุา้ใจขุองแต่ล็ะบัคุุคุล็ คุวิามสมัพินัธใ์นกีารเห็นรูปรา่งแล็ะ

แบับัแผ่นจง้ขุ้ �นอย์ูก่ีบัักีารที์�เราไดเ้หน็คุวิามเกีี�ย์วิพินัขุองสิ�งตา่ง ๆ 

 กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนใหเ้กิีดกีารรบััรูรู้ปรา่ง เกิีดจากี 3 ประเดน็สำาคุญั ประกีอบัดว้ิย์

ภาพิแล็ะพืิ�น กีารจดัระเบีัย์บั แล็ะกีารจำาแบับัแผ่นได ้ ซ้�งสาระสำาคุญัในกีารใชห้ล็กัีกีารภาพิแล็ะพืิ�น 

(Figure and Ground) หรอืกีารใชคุ้วิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น (Figure-Ground  relationship) 

เพืิ�อออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนใหเ้กิีดกีารรบััรูรู้ปรา่งเป็นภาพิ คืุอกีารกีำาหนดผ่ล็งานเป็นอาณาเขุต 

แล็ะสรา้งรูปรา่งที์�เดน่ชดัปรากีฎ์ขุ้ �นมาจากีในอาณาเขุตนั�นสว่ินนั�นเรยี์กีวิา่สว่ินขุองภาพิ แล็ะสว่ินที์�

เหล็ือท์ั�งหมดภาย์ในอาณาเขุตนั�นคืุอสว่ินขุองพืิ �น 

 เมื�อออกีแบับัแล็ว้ิผู่ว้ิิจยั์ท์ดสอบักีารรบััรูรู้ปรา่งเพืิ�อพิฒันารูปแบับัผ่ล็งาน ดว้ิย์หล็กัีแนวิคุดิ

จิตวิิท์ย์ากีล็ุม่เกีสตลั็ท์ ์ (Gestalt Psychology) โดย์ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีใชใ้หคุ้ ำานิย์ามคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่ง

ภาพิแล็ะพืิ�นขุอง Edgar Rubin ซ้�งเป็นนกัีจิตวิิท์ย์าเกีสตลั็ท์ช์าวิเดนมารค์ุ (1915-1958) ในกีารท์ดสอบั

กีารรบััรูรู้ปรา่งเพืิ�อพิฒันารูปแบับัผ่ล็งาน 3 ประเดน็ ประกีอบัดว้ิย์ 

 - ส่วินที์�ตอ้งกีารใหร้บััรูเ้ป็นภาพิตอ้งเป็นสิ�งที์�มีรูปรา่งในขุณะที์�สว่ินขุองพืิ �นตอ้งปรบััใหถ้กูี

เหน็วิา่ไมมี่รูปรา่ง

 - สว่ินที์�ตอ้งกีารใหร้บััรูเ้ป็นพืิ �นตอ้งมีล็กัีษณะตอ่เนื�องอย์ูขุ่า้งหล็งัสว่ินขุองภาพิ

 - แล็ะสว่ินที์�ตอ้งกีารใหร้บััรูเ้ป็นภาพิตอ้งดเูหมือนเป็นสิ�งที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ก้ีบััผู่ม้อง มีคุวิาม

ชดัเจนในที์�วิา่งตรงขุา้มกีบััสว่ินที์�ตอ้งกีารใหร้บััรูเ้ป็นพืิ �นตอ้งดเูหมือนเป็นสิ�งที์�อย์ูไ่กีล็แล็ะไมช่ดัเจน 

ภาพที่่� 2: ภาพและพ่ �น์ (Figure and Ground)

ที่่�มา:  สรุพงษ์  ชููเดชู, 2564

เน่�อหา

   กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี จากีแรงบันัดาล็ใจตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
   ดว้ิย์หล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น
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2. องคป์ระกอบูและสัดส่วนในการออกแบูบูเหลี�ยมเจัยีระไนอัญมณี : (A2)

 กีารเจีย์ระไนเป็นกีารแปรรูปวิัสดุดว้ิย์กีารตัดหนา้ขุองชิ �นงานดว้ิย์กีารขุัดสีผิ่วิงานดว้ิย์

คุวิามเรว็ิสงู สว่ินขุองหินขุดัหรอืจานเจีย์ระไนจะมีรูปรา่งเป็นจานล็กัีษณะแบัน จานเจีย์ระไนจะมีผ่งเพิชร

อย์ูเ่หมือนฟัินเล็ก็ี ๆ จำานวินมหาศาล็ เพืิ�อหมนุกีดัแล็ะปาดผิ่วิ (Milling) อญัมณี โดย์เคุรื�องเจีย์ระไน

จำาเป็นตอ้งมีคุวิามสมดลุ็สงูในขุณะหมนุเพืิ�อใหก้ีารหมนุกีดัแล็ะปาดผิ่วิไดแ้นวิระนาบั องคุป์ระกีอบั

แล็ะสดัสว่ินในกีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนนั�นประกีอบัดว้ิย์สว่ินประกีอบั 5 สว่ินดงันี �คืุอ 

 2.1 เหล็ี�ย์มตดัสว่ินหนา้หรอืสว่ินบันขุองพิล็อย์ (Crown) : เป็นสว่ินบันสดุขุองพิล็อย์ มีล็กัีษณะ

คุล็า้ย์จานคุวิำ�า ท์ำาหนา้ที์�รวิมแสงเขุา้ในตวัิพิล็อย์ใหไ้ดม้ากีที์�สดุ เกิีดจากีกีารเจีย์ระไนตดัเหล็ี�ย์มโดย์

รอบัสว่ินหนา้ขุองพิล็อย์

 2.2 หนา้พิล็อย์ (Table) : เป็นหนา้ที์�ใหญ่ที์�สดุอย์ูส่ว่ินกีล็างขุองคุราวิน ์เกิีดจากีกีารเจีย์ระไน

ตดัเหล็ี�ย์มโดย์รอบัดา้นบัน ท์ำาใหเ้กิีดเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนตรงกีล็างที์�ใหญ่ที์�สดุ โดย์พิล็อย์รูปวิงกีล็มจะ

มีหนา้เท์เบัลิ็เป็นรูปแปดเหล็ี�ย์ม   

 2.3 ขุอบัพิล็อย์ (Girdle) : เป็นขุอบับัางๆ รอบัตวัิพิล็อย์ คุั�นอย์ูร่ะหวิา่งดา้นบันคืุอคุราวิน ์

แล็ะดา้นล็า่งคืุอพิาวิิล็เล็ี�ย์น ท์ำาหนา้ที์�ไมใ่หพ้ิล็อย์แตกีหกัีแล็ะเกิีดคุวิามเสีย์หาย์ไดง้า่ย์

 2.4 เหล็ี�ย์มแปดล็่าง (Pavilion) : มีล็กัีษณะเป็นรูปกีรวิย์ ท์ำาหนา้ที์�เหมือนกีระจกีเงาคืุอ 

สะท์อ้นแสงที์�เขุา้มาในตวัิพิล็อย์กีล็บััไปดา้นบันพิล็อย์เพืิ�อสะท์อ้นเขุา้ตาเราใหไ้ดม้ากีที์�สดุ

 2.5 กีน้พิล็อย์หรอืเหล็ี�ย์มกีน้ (Culet) : อย์ูด่า้นล็า่งสดุขุองพิาวิิล็เล็ี�ย์น เป็นเหล็ี�ย์มที์�เล็ก็ีที์�สดุ

ขุองพิล็อย์ ท์ำาหนา้ที์�ปอ้งกีนัไมใ่หพ้ิล็อย์บัิ�น แตกีหกัีแล็ะเกิีดคุวิามเสีย์หาย์ไดง้า่ย์ แตพ่ิล็อย์โดย์สว่ิน

ใหญ่จะไมเ่จีย์ระไนหนา้คุิวิเล็ท์ (ส ำานกัีงานพิาณิชย์จ์งัหวิดัจนัท์บัรุ.ี 2557: 1-33 ; ปัญจวิรรณ ธนสทุ์ธิ

พิิท์กัีษ,์ ม.ป.ป. : 10-20 ; Young, A., 2008 : 230-231)

 จากีสว่ินประกีอบัดงักีล็า่วิสามารถพิล็ิกีแพิล็งผ่สมผ่สานออกีมาเป็นเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนหล็าย์

รูปแบับัในท์อ้งตล็าด เชน่ เหล็ี�ย์มขุั�นบันัได เหล็ี�ย์มกีหุล็าบั เหล็ี�ย์มแฟินซี เป็นตน้

    

ภาพที่่� 3: การเจ่ัยระไน์อญัมณีแ่บบกน้์แหลม และการเจ่ัยระไน์รูปัแบบแฟน์ซ่ี่

ที่่�มา:  Diamond price Guru, 2021 ; Yatchman, L., 2021 ; Jewels du Jour, 2021
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3. การออกแบูบูเหลี�ยมเจัยีระไนอัญมณีขั�นต�น (Preliminary Design)

 เกิีดจากีกีารกีารนำาหล็กัีกีารคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น (A1) แล็ะองคุป์ระกีอบักีาร

เจีย์ระไนอญัมณี (A2) ท์ำากีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนขุั�นตน้จากีกีารเขีุย์นแบับัดว้ิย์มืออย์า่งคุรา่วิ 

โดย์กีารคุำานวิณออกีแบับัตำาแหน่งที์�อญัมณีจะถูกีปาดผิ่วิหนา้ใหเ้กิีดรูปร่างที์�ตอ้งกีารอย์่างคุร่าวิ 

พิรอ้มกีบััคุำานวิณล็ำาดบัักีารเจีย์ระไนก่ีอนหล็งั เพืิ�อหาคุวิามเป็นไปไดใ้นกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน จากี

นั�นจ้งนำาไปออกีแบับัดว้ิย์โปรแกีรม GemCad Version 1.09 เป็นโปรแกีรมที์�ช่วิย์ในกีารออกีแบับั

เหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี ก่ีอนที์�จะนำาไปท์ดสอบักีารรบััรูรู้ปรา่ง เพืิ�อนำาไปพิฒันารูปแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไน

ตามหล็กัีกีารคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�นในล็ำาดบััตอ่ไป

 

ภาพที่่� 4: ผลงาน์ออกแบบเหล่�ยมเจ่ัยระไน์ขั�น์ตน้์จัากการเขย่น์แบบดว้ิยมอ่อยา่งคำร่าวิ

ที่่�มา: สภุารย่ ์เถาวิว์ิงศิษ์า 

  

ภาพที่่� 5: การออกแบบเหล่�ยมเจ่ัยระไน์ดว้ิยโปัรแกรมคำอมพวิิเตอร์

ที่่�มา: สภุารย่ ์เถาวิว์ิงศิษ์า 

4. วธีิัการที่ดสอบูการรับูรู�รูปร่าง เพ่�อนำาไปพฒัินารูปแบูบูเหลี�ยมเจัยีระไนตามหลักการความสัมพนัธั์

ระหว่างภาพและพ่�น

 4.1 กีารเก็ีบัขุอ้มลู็จากีกีารสมัภาษณ ์ (Interview) โดย์เก็ีบัขุอ้มลู็จากีผู่ใ้หขุ้อ้มลู็สำาคุญั (Key 

Informants) โดย์ใชว้ิิธีเล็ือกีแบับัเฉพิาะเจาะจง 

 4.2 กีำาหนดเกีณฑิก์ีารคุดัเล็อืกีผู่ใ้หขุ้อ้มลู็สำาคุญั คืุอ เป็นบัคุุล็ากีรที์�สงักีดัในองคุก์ีรมหาวิิท์ย์าล็ยั์

บัรูพิาไมต่ ำ�ากีวิา่ 3 ปีขุ้ �นไป ที์�มีท์กัีษะกีารใชโ้ปรแกีรมคุอมพิิวิเตอรช์ว่ิย์ในกีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไน

อญัมณี หรอืท์กัีษะกีารเจีย์ระไนอญัมณี

   กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี จากีแรงบันัดาล็ใจตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
   ดว้ิย์หล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น
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 4.3 ผู่ใ้หขุ้อ้มลู็สำาคุญัที์�ใชใ้นกีารวิิจัย์คุรั�งนี �จ ำานวิน 10 คุน ประกีอบัดว้ิย์ บัุคุล็ากีรขุอง

มหาวิิท์ย์าล็ัย์บัูรพิาที์�มีท์ักีษะกีารใชโ้ปรแกีรมคุอมพิิวิเตอรช์่วิย์ในกีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไน

อญัมณี 2 คุน แล็ะบัคุุล็ากีรขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาที์�มีท์กัีษะกีารเจีย์ระไนอญัมณี 8 คุน

 4.4 ใชแ้บับัสมัภาษณเ์ป็นเคุรื�องมือในกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ โดย์นำาหล็กัีกีารคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่ง

ภาพิแล็ะพืิ�นขุอง Edgar  Rubin มาสรา้งเป็นขุอ้คุำาถามในแบับัสมัภาษณ ์ซ้�งเคุรื�องมือกีารวิิจยั์ผ่า่น

กีารตรวิจสอบัเชิงเนื �อหา (Content Validity) จากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญ จากีนั�นท์ำากีารสมัภาษณผ์ู่ใ้หขุ้อ้มลู็

สำาคุญัตามแนวิท์างแล็ะประเดน็ที์�กีำาหนดไวิ ้

 4.5 ใชก้ีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็วิิธีกีารเชิงคุณุภาพิ โดย์เป็นกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็แบับับัรรย์าย์แล็ะ

พิรรณนา (Descriptive Research) ท์ำากีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีกีารสมัภาษณแ์ล็ะนำาขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากี

กีารสมัภาษณม์าวิิเคุราะหด์ว้ิย์คุา่คุวิามถี�แล็ะสรุปผ่ล็แบับับัรรย์าย์แล็ะพิรรณนา เพืิ�อนำาไปพิฒันารูป

แบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนตามหล็กัีกีารคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น

ผู้ลการที่ดสอบูการรับูรู�รูปร่าง เพ่�อนำาไปพฒัินารูปแบูบูเหลี�ยมเจัยีระไนตามหลักการความสัมพนัธั์

ระหว่างภาพและพ่�น

1. ผู้ลการที่ดสอบูส่วนที่ี� 1 : คุ ำาถามท์ดสอบักีารรบััรูรู้ปรา่งจากีหล็กัีกีารคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิ

แล็ะพืิ�นขุอง Edgar  Rubin จากีผ่ล็งานออกีแบับัเหลี็�ย์มเจีย์ระไน 3 รูปแบับั

     

ภาพที่่� 6: ภาพเหล่�ยมเจ่ัยระไน์ 3 รูปัแบบที่่�ใชูส้อบถามใน์แบบสมัภาษณี์

ที่่�มา: สภุารย่ ์เถาวิว์ิงศิษ์า 

 1.1 สว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดัที์�สดุในภาพิแล็ะเหน็เป็นรูปรา่งในอาณาเขุตวิงกีล็มขุองแตล่็ะรูปแบับั 

 1.1.1 รูปแบับัที์� 1 : เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสเีท์าเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดัที์�สดุในภาพิเป็นอนัดบััหน้�ง

         - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดั จำานวิน 8 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 80

          - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีขุาวิเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดั จำานวิน 2 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 20

ผู้ลการศิกึษาที่ดลอง 
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 1.1.2 รูปแบับัที์� 2 : เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสขีุาวิเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดัที์�สดุในภาพิเป็นอนัดบััหน้�ง

         - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสขีุาวิเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดั จำานวิน 8 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 80

         - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสเีท์าเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดั จำานวิน 2 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 20

 1.1.3 รูปแบับัที์� 3 : เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสเีท์าเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดัที์�สดุในภาพิเป็นอนัดบััหน้�ง

          -  เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสเีท์าเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดั อนัดบััหน้�ง จำานวิน 6 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 60

          -  เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสขีุาวิเป็นสว่ินที์�ปรากีฏเดน่ชดั อนัดบััสอง จำานวิน 2 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 20

          -  เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสเีท์าแล็ะสีขุาวิปรากีฏเดน่ชดั อนัดบััสาม จำานวิน 2 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 20

 1.2 สว่ินที์�เหน็วิา่ไมมี่รูปรา่งในอาณาเขุตวิงกีล็มขุองแตล่็ะรูปแบับั 

 1.2.1 รูปแบับัที์� 1 : เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีขุาวิเป็นสว่ินที์�ไมมี่รูปรา่งในอาณาเขุตวิงกีล็ม   

          มากีกีวิา่สว่ินขุองสีเท์า ดงันี �

        -  สว่ินขุองสีขุาวิ : ที์�เหน็วิา่ไมมี่รูปรา่งประกีอบัดว้ิย์ ซี�คุั�นรศัมีดา้นบัน ซี�แนวินอนรอบั 

           กีรอบัวิงกีล็ม หย์ดนำ�าเล็ก็ีรอบักีรอบัวิงกีล็ม หย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณ ์ 

           แล็ะชั�นขุองเสน้โคุง้ดา้นล็า่ง 

        - สว่ินขุองสเีท์า : ที์�เหน็วิา่ไมมี่รูปรา่งประกีอบัดว้ิย์ ซี�คุั�นชั�นขุองเสน้โคุง้ดา้นล็า่ง แล็ะรศัมี

 1.2.2 รูปแบับัที์� 2 : เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าเป็นสว่ินที์�ไมมี่รูปรา่งในอาณาเขุตวิงกีล็ม   

          มากีกีวิา่สว่ินขุองสีขุาวิ  ดงันี �

        - สว่ินขุองสีเท์า : ที์�เหน็วิา่ไมมี่รูปรา่งประกีอบัดว้ิย์ ซี�คุั�นรศัมีดา้นบัน หย์ดนำ�าเล็ก็ีรอบั 

          กีรอบัวิงกีล็ม แล็ะหย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณ ์

        - สว่ินขุองสีขุาวิ : ที์�เหน็วิา่ไมมี่รูปรา่งประกีอบัดว้ิย์ รศัมี แล็ะชั�นขุองเสน้โคุง้ดา้นล็า่ง 

 1.2.3 รูปแบับัที์� 3 : เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าเป็นสว่ินที์�ไมมี่รูปรา่งในอาณาเขุตวิงกีล็ม   

          มากีกีวิา่สว่ินขุองสีขุาวิ แล็ะมีผู่ต้อบัวิา่ดไูมอ่อกี 1 คุน ดงันี �

        - สว่ินขุองสีเท์า : ที์�เหน็วิา่ไมมี่รูปรา่งประกีอบัดว้ิย์ รศัมีแล็ะหย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็าง

          ตราสญัล็กัีษณ์

        - สว่ินขุองสีขุาวิ : ที์�เหน็วิา่ไมมี่รูปรา่งประกีอบัดว้ิย์ ซี�คุั�นรศัมีดา้นบัน

 1.3 สว่ินที์�ดเูหมือนเป็นสิ�งที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ก้ีบััผู่ม้อง (มีคุวิามชดัเจนในที์�วิา่ง) แล็ะสว่ินที์�ด ู  

      เหมือนเป็นสิ�งที์�อย์ูไ่กีล็แล็ะไมช่ดัเจน 

 1.3.1 รูปแบับัที์� 1 

  1.3.1.1 กีารรบััรูร้ะย์ะใกีล็ ้: เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ ้

   กีบััผู่ม้องมากีกีวิา่สว่ินขุองสีขุาวิ  โดย์ท์กุีคุนเหน็เล็ขุ 9 เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่น 

   ระย์ะใกีล็ ้ดงันี �

  - สว่ินขุองสเีท์า : รบััรูว้ิา่เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ ้8 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 80 

  - สว่ินขุองสขีุาวิ : รบััรูว้ิา่เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ ้2 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 20

  1.3.1.2  กีารรบััรูร้ะย์ะไกีล็ : เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสขีุาวิเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะไกีล็  

                            กีบััผู่ม้องมากีกีวิา่สว่ินขุองสีเท์า ดงันี �

   กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี จากีแรงบันัดาล็ใจตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
   ดว้ิย์หล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น
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  - สว่ินขุองสีขุาวิ : รบััรูว้ิา่เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะไกีล็ 7 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 70

  - สว่ินขุองสีเท์า : รบััรูว้ิา่เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะไกีล็ 3 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 30 

 1.3.2 รูปแบับัที์� 2

  1.3.2.1 กีารรบััรูร้ะย์ะใกีล็ ้: เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสเีท์าเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ก้ีบััผู่ม้อง

            มากีกีวิา่สว่ินขุองสขีุาวิ  โดย์ท์กุีคุนเหน็เล็ขุ 9 เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ ้ดงันี �

  - สว่ินขุองสีเท์า : รบััรูว้ิา่เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ ้6 คุน คุิดเป็นรอ้ย์ล็ะ 60 

  - สว่ินขุองสีขุาวิ : รบััรูว้ิา่เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็ ้4 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 40

  1.3.2.2 กีารรบััรูร้ะย์ะไกีล็ : เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีขุาวิเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะไกีล็ 

              กีบััผู่ม้องมากีกีวิา่สว่ินขุองสีเท์า ราย์ล็ะเอีย์ดดงันี �

  - สว่ินขุองสีขุาวิ : รบััรูว้ิา่เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะไกีล็ 6 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 60

  - สว่ินขุองสีเท์า : รบััรูว้ิา่เป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะไกีล็ 4 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 40 

 1.3.3 รูปแบับัที์� 3

  1.3.3.1 กีารรบััรูร้ะย์ะใกีล็ ้:  เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะ  

   ใกีล็เ้ป็นอนัดบััหน้�ง เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าแล็ะสีขุาวิในระย์ะเท์า่กีนั 

   เป็นอนัดบััสอง แล็ะเกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีขุาวิเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะ  

   ใกีล็เ้ป็นอนัดบัันอ้ย์ที์�สดุ

  - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็เ้ป็นอนัดบััหน้�ง คืุอ จำานวิน

     6 คุน คุิดเป็นรอ้ย์ล็ะ 60 

  - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าแล็ะสีขุาวิในระย์ะเท์า่กีนัเป็นอนัดบััสอง คืุอ จำานวิน

     3 คุน คุิดเป็นรอ้ย์ล็ะ 30

  - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีขุาวิเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะใกีล็เ้ป็นอนัดบัันอ้ย์ที์�สดุ คืุอ   

    จ ำานวิน 1 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 10

  1.3.3.2 กีารรบััรูร้ะย์ะไกีล็  

  - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีขุาวิเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะไกีล็เป็นอนัดบััหน้�ง คืุอ จำานวิน

    9 คุน คุิดเป็นรอ้ย์ล็ะ 90 

  - เกิีดกีารรบััรูส้ว่ินขุองสีเท์าเป็นสว่ินที์�อย์ูใ่นระย์ะไกีล็เป็นอนัดบัันอ้ย์ที์�สดุ คืุอ   

    จ ำานวิน 1 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 10 

2. ผู้ลการที่ดสอบูส่วนที่ี� 2 : คุ ำาถามเพืิ�อขุอ้เสนอแนะแนวิท์างกีารพิฒันากีารรบััรูรู้ปรา่ง 

 2.1 รูปแบับัที์�สื�อถง้สญัล็กัีษณข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาไดใ้กีล็เ้คีุย์งที์�สดุ คืุอ รูปแบับัที์� 1 

       - รูปแบับัที์� 1 : เป็นรูปแบับัที์�สื�อถง้สญัล็กัีษณข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาไดใ้กีล็เ้คีุย์งที์�สดุ 

         จ ำานวิน 9 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 90

       - รูปแบับัที์� 2 : เป็นรูปแบับัที์�สื�อถง้สญัล็กัีษณข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาไดใ้กีล็เ้คีุย์งที์�สดุ 

         จ ำานวิน 1 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 10
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 2.2 ขุอ้เสนอแนะแนวิท์างกีารพิฒันารูปรา่งผ่ล็งานออกีแบับั

       2.2.1 พิฒันารูปรา่งขุองรศัมีใหคุ้ล็า้ย์หย์ดนำ�า จำานวิน 4 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 40

       2.2.2 รูปแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนสื�อถง้สญัล็กัีษณข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาไดเ้หมาะสม  

   แล็ว้ิไมต่อ้งปรบััรูปแบับั จำานวิน 3 คุน คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 30

       2.2.3 เพิิ�มขุอบัโดย์รอบัใหรู้ปหย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณ ์จำานวิน 2 คุน 

   คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 20

       2.2.4 เพิิ�มปล็าย์รูปหย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณใ์หแ้หล็มขุ้ �น จำานวิน 1 คุน   

                คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 10

1. วธีิัการออกแบูบูเหลี�ยมเจัยีระไนอัญมณีให�เกดิการรับูรู�เป็นส่วนของภาพ (Figure)

 กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนใหส้ว่ินขุองรูปรา่งสว่ินที์�มีพืิ �นที์�มากีกีวิา่จะถกูีรบััรูเ้ป็นตวัิภาพิ 

แล็ะกีารขุดัเงาหรอืกีารขุดัดา้นบันพืิ�นที์�นั�นไมไ่ดท้์ ำาใหก้ีารรบััรูเ้ปล็ี�ย์นไป กีล็า่วิคืุอ สว่ินที์�นกัีออกีแบับั

ตอ้งกีารใหเ้กิีดกีารรบััรูว้ิา่สว่ินนั�นเป็นสว่ินขุองภาพิ สามารถท์ำาไดโ้ดย์กีารกีำาหนดสดัสว่ินขุองเหล็ี�ย์ม

เจีย์ระไนสว่ินนั�นใหมี้พืิ �นที์�มากีกีวิา่ ซ้�งบันพืิ�นที์�นั�น (สว่ินขุองภาพิ) นกัีออกีแบับัจะท์ำากีารขุดัเงาหรอื

ขุดัดา้นก็ีไดเ้พิราะใหก้ีารรบััรูเ้ชน่เดีย์วิกีนั (ใหก้ีารรบััรูว้ิา่สว่ินนั�นเป็นสว่ินขุองภาพิ) โดย์นกัีออกีแบับั

ไมคุ่วิรกีำาหนดสดัสว่ินขุองภาพิแล็ะสดัสว่ินขุองพืิ �นในปรมิาณเท์า่กีนัหรอืเกืีอบัเท์า่กีนั เพิราะจะท์ำาให้

เกิีดกีารสบััสนท์างกีารรบััรูที้์�ไมส่ามารถแย์กีแย์ะคุวิามชดัเจนระหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�นได ้ อีกีท์ั�งย์งัอาจ

เกิีดกีารรบััรูส้ล็บัักีนั ดงัผ่ล็ท์ดสอบักีารรบััรูขุ้อ้ 1.1 แล็ะ ขุอ้ 1.2

2. วธีิัการออกแบูบูเหลี�ยมเจัยีระไนอัญมณีให�เกดิการรับูรู�เป็นส่วนของภาพและเป็นจุัดเดน่ของงาน

 นอกีจากีกีารกีำาหนดเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนใหส้่วินขุองรูปรา่งนั�นมีพืิ �นที์�มากีกีวิ่าเพืิ�อใหเ้กิีดกีาร

รบััรูเ้ป็นภาพิแล็ว้ิ กีารสรา้งจดุเดน่ขุองงานสามารถท์ำาไดโ้ดย์กีารจดัวิางเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนที์�ตอ้งกีารให้

เป็นจดุเดน่ไวิต้รงกีล็างอาณาเขุต ไดแ้ก่ี กีารจดัวิางสญัล็กัีษณเ์ล็ขุ 9 กีนกีเปล็วิเพิล็งิไวิบ้ันเหล็ี�ย์ม

เจีย์ระไนหย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณ ์ ซ้�งจะใชเ้ท์คุนิคุกีารขุดัเงาหรอืขุดัดา้นก็ีได ้ โดย์สว่ิน

ขุองภาพิจะตอ้งใชเ้ท์คุนิคุสล็บัักีบััสว่ินขุองพืิ �นหล็งั ตวัิอย์า่งเชน่ กีำาหนดสญัล็กัีษณเ์ล็ขุ 9 กีนกีเปล็วิ

เพิล็งิเป็นเท์คุนิคุกีารขุดัดา้น เหล็ี�ย์มเจีย์ระไนหย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณจ์ะตอ้งใชเ้ท์คุนิคุ

กีารขุดัเงา หรอืหากีกีำาหนดสญัล็กัีษณเ์ล็ขุ 9 กีนกีเปล็วิเพิล็งิเป็นเท์คุนิคุกีารขุดัเงา เหล็ี�ย์มเจีย์ระไน

หย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณจ์ะตอ้งใชเ้ท์คุนิคุกีารขุดัดา้นเป็นตน้ สรุปจากีผ่ล็ท์ดสอบักีารรบััรู ้

ขุอ้ 1.3 

 จากีผ่ล็กีารวิิจยั์ย์งัพิบัวิา่ เท์คุนิคุที์�ใชต้รงกีล็างขุองเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนจะสามารถดง้กีารรบััรู ้

ใหส้ว่ินขุองเท์คุนิคุนั�นที์�ปรากีฏบันเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนในสว่ินอื�นเขุา้ใจเป็นภาพิได ้เชน่ กีารใชส้ญัล็กัีษณ์

เล็ขุ 9 กีนกีเปล็วิเพิล็ิงเป็นเท์คุนิคุกีารขุัดดา้น ส่วินที์�ใชเ้ท์คุนิคุกีารขุัดดา้นในส่วินอื�นบันเหล็ี�ย์ม

วจิัารณแ์ละสรุปผู้ล 

   กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี จากีแรงบันัดาล็ใจตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
   ดว้ิย์หล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น
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เจีย์ระไนก็ีจะถกูีเขุา้ใจวิา่เป็นสว่ินขุองภาพิดว้ิย์ ดงัผ่ล็ท์ดสอบักีารรบััรูขุ้อ้ 1.1, 1.2, 1.3 แล็ะขุอ้เสนอ

แนะที์�ไดผ้่ล็กีารรบััรูว้ิา่รูปแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนรูปแบับัที์� 1 สื�อถง้สญัล็กัีษณข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

ไดใ้กีล็เ้คีุย์งที์�สดุ คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 90

 หมาย์เหต ุ : กีารเล็ือกีใชเ้ท์คุนิคุกีารขุดัเงาหรอืขุดัดา้นบันเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนนั�น ขุ้ �นอย์ูก่ีบัั

คุวิามเป็นไปไดขุ้องเท์คุนิคุกีารผ่ล็ติ ดงัผ่ล็งานออกีแบับัที์�ผู่วิ้ิจยั์กีำาหนดใหส้ญัล็กัีษณเ์ล็ขุ 9 กีนกีเปล็วิเพิล็งิ

ใชเ้ท์คุนิคุกีารขุดัดา้น เป็นเท์คุนิคุกีารแกีะสล็กัีบันอญัมณี ผ่ล็งานอญัมณีตน้แบับัมีขุนาด 14 ม.ม. 

สว่ินขุองเล็ขุเกีา้มีขุนาด 10 X 8 ม.ม. จง้ไมส่ามารถใชเ้คุรื�องมือเพืิ�อขุดัเงาได ้ รูปแบับัขุองเล็ขุเกีา้จง้

ถกูีกีำาหนดจากีคุวิามเป็นไปไดขุ้องเท์คุนิคุกีารผ่ล็ติใหใ้ชเ้ท์คุนิคุกีารแกีะสล็กัีใหด้า้น เป็นตน้

3. ข�อเสนอแนะแนวที่างการพฒัินาการรับูรู�รูปร่างของเหลี�ยมเจัยีระไนอัญมณี 

 รูปแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนที์�สื�อถง้สญัล็กัีษณข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาไดใ้กีล็เ้คีุย์งที์�สดุ คืุอ รูปแบับั

ที์� 1 คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 90 เป็นรูปแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนสื�อถง้สญัล็กัีษณข์ุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาไดเ้หมาะ

สมแล็ว้ิ ไมต่อ้งปรบััรูปแบับั คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 30 โดย์ย์งัสามารถพิฒันารูปแบับัตามประเดน็ตา่ง ๆ ไดด้งันี �

คืุอ สามารถพิฒันาเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนขุองรศัมีใหคุ้ล็า้ย์หย์ดนำ�ามากีขุ้ �น สามารถเพิิ�มขุอบัโดย์รอบัใหรู้ป

หย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณไ์ด ้ แล็ะสามารถเพิิ�มปล็าย์รูปหย์ดนำ�าใหญ่ตรงกีล็างตราสญัล็กัีษณ์

ใหแ้หล็มขุ้ �นได้

 จากีผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิา่ ล็กัีษณะเหล็ี�ย์มบันอญัมณีสามารถเชื�อมโย์งกีบััหล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่ง

ผ่่านคุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างภาพิแล็ะพืิ�น เนื�องจากีกีารเจีย์ระไนไม่สามารถสรา้งนำ�าหนกัีจากีสี หรือ

เพิิ�มนำ�าหนกัีขุองเสน้บันเม็ดอญัมณีได ้ สิ�งที์�จะท์ำาไดคืุ้อกีารท์ำาใหเ้งาแล็ะท์ำาใหด้า้น ดงันั�นในกีาร

ออกีแบับัเหล็ี�ย์มจีย์ระไนนกัีออกีแบับัคุวิรนำาหล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่่านคุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างภาพิแล็ะ

พืิ�นมาใชใ้นกีารออกีแบับั จะท์ำาใหเ้กิีดกีารรบััรูถ้ง้ภาพินั�นตรงคุวิามหมาย์มากียิ์�งขุ้ �น

 

ภาพที่่� 7: ผลงาน์ออกแบบเหล่�ยมเจ่ัยระไน์ตราสญัลกัษณีม์หาวิทิี่ยาลยับูรพา 1

(เลขที่่�คำำาขอสทิี่ธิบตัรการออกแบบผลติภณัีฑ์เ์ลขที่่� 2002004700)

ที่่�มา: สภุารย่ ์เถาวิว์ิงศิษ์า 
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ภาพที่่� 8: ผลงาน์ออกแบบเหล่�ยมเจ่ัยระไน์ตราสญัลกัษณีม์หาวิทิี่ยาลยับูรพา 2

(เลขที่่�คำำาขอสทิี่ธิบตัรการออกแบบผลติภณัีฑ์เ์ลขที่่� 2002004700)

ที่่�มา: สภุารย่ ์เถาวิว์ิงศิษ์า 

      

 

ภาพที่่� 9: ตน้์แบบการสรา้งสรรคำผ์ลงาน์ “บูรพาเจ่ัยระไน์” 

ที่่�มา: สภุารย่ ์เถาวิว์ิงศิษ์า 

4. การอภปิรายผู้ลการวจิัยั

 จากีท์ั�งผ่ล็งานในประเท์ศแล็ะต่างประเท์ศ ผู่วิ้ิจยั์ย์งัไม่พิบักีารใชห้ล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่่าน

คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�นในกีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณีมาก่ีอน 

 ในสว่ินขุองกีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนแล็ะกีารเจีย์ระไนในประเท์ศไท์ย์ ผู่ว้ิิจยั์พิบัขุอ้มลู็

เนื �อหาเกีี�ย์วิกีบัักีารแนะนำากีารใชง้านโปรแกีรมสำาหรบัักีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี คืุอโปรแกีรม 

GemCad  แล็ะกีล็า่วิถง้เท์คุนิคุแล็ะกีรรมวิิธีในกีารเจีย์ระไนในอตุสาหกีรรมไท์ย์เป็นแบับัภมิูปัญญา

แบับัดั�งเดมิ มีอปุกีรณ ์ เคุรื�องมือที์�ไมซ่บััซอ้น อาศยั์ท์กัีษะฝีั่มือแล็ะประสบักีารณข์ุองชา่งเจีย์ระไน

เป็นหล็กัี อีกีท์ั�งกีารเจีย์ระไนในประเท์ศไท์ย์นั�นนิย์มรกัีษานำ�าหนกัีเมด็อญัมณีไวิใ้หไ้ดม้ากีที์�สดุ จง้

ท์ำาใหอ้ญัมณีที์�เจีย์ระไนแล็ว้ิไมไ่ดส้ดัสว่ินที์�ดี ซ้�งในคุวิามเป็นจรงิสดัสว่ินขุองอญัมณีมีคุวิามสมัพินัธ์

กีบััคุณุสมบัตัทิ์างแสงขุองอญัมณีประเภท์นั�น ๆ จง้จะท์ำาใหเ้กิีดกีารสะท์อ้นแล็ะกีารหกัีเหขุองแสง อนั

จะสง่ผ่ล็ใหอ้ญัมณีมีประกีาย์ที์�สวิย์งาม กีารเจีย์ระไนที์�มุง่เนน้ในกีารรกัีษานำ�าหนกัีขุองเมด็อญัมณีขุอง

ไท์ย์นั�นสง่ผ่ล็ใหเ้กิีดรูปแบับัเจีย์ระไนมาตรฐาน เชน่ กีารเจีย์ระไนรูปกีล็ม รูปไขุ ่ รูปสี�เหล็ี�ย์มกีน้ชั�น 

เป็นตน้ ดว้ิย์เหตผุ่ล็ขุา้งตน้กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณีจง้ย์งัไมเ่ป็นที์�รูจ้กัีแล็ะนิย์มในประเท์ศไท์ย์ 

ซ้�งแตกีต่างกีบััต่างประเท์ศที์�นิย์มใชโ้ปรแกีรมสำาหรบัักีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี สำาหรบัั

   กีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี จากีแรงบันัดาล็ใจตราสญัล็กัีษณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
   ดว้ิย์หล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�น
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ออกีแบับัสรา้งสรรคุเ์หล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณีเนื �อออ่นเพืิ�อเพิิ�มมลู็คุา่ ผู่ว้ิิจยั์ย์งัพิบัวิารสารวิิจยั์เฉพิาะ

ดา้นอญัมณี คืุอ วิารสารอญัมณีวิิท์ย์า (The Journal of gemmology) มีตวัิอย์า่งเนื �อหาไดแ้ก่ี ท์ฤษฎี์

คุำานวิณกีารสะท์อ้นแล็ะหกัีเหขุองแสงในอญัมณีที์�เหมาะสมกีบััชนิดอญัมณี เคุรื�องมือแล็ะอปุกีรณที์์�

ใชเ้จีย์ระไนแล็ะแกีะสล็กัีอญัมณี คุณุสมบัตัทิ์างกีาย์ภาพิภาย์ในอญัมณีที์�พิบัในชนิดอญัมณีที์�ตา่งกีนั 

แล็ะแนวิท์างกีารใชโ้ปรแกีรมสำาหรบัักีารออกีแบับัพิฒันาเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี โดย์ส่วินใหญ่จะ

เป็นบัท์คุวิามวิิจยั์ท์างวิิท์ย์าศาสตรแ์ล็ะเท์คุโนโล็ยี์อญัมณี แตย่์งัไมพ่ิบักีารใชห้ล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่น

คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�นเพืิ�อกีารออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณีเล็ย์ (สรุนิท์ร ์ อินท์ะย์ศ, 

2564 ; The Journal of gemmology, 2021)

 สว่ินหล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�นนั�น ถกูีนำามาใชใ้นกีารออกีแบับั

หล็ากีหล็าย์แขุนง ไดแ้ก่ี งานจิตรกีรรม งานออกีแบับัเรขุศลิ็ป์ งานออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ หรอืงาน

สถาปัตย์กีรรม โดย์อาจมีกีารขุย์าย์คุวิามใชห้ล็กัีกีารพืิ �นฐานอีกี 4 ประกีารที์�เหล็ือขุองเกีสตลั็ท์ใ์นกีาร

สรา้งสรรคุผ์่ล็งาน ประกีอบัดว้ิย์ คุวิามใกีล็ชิ้ด คุวิามคุล็า้ย์คุล็ง้กีนั กีารปิด แล็ะคุวิามตอ่เนื�อง โดย์

แตล่็ะผ่ล็งานนกัีออกีแบับัจะเล็ือกีใชห้ล็กัีกีารที์�เหมาะสมตอ่กีารออกีแบับั เพืิ�อนำาเสนอผ่ล็งานขุอง

ตน ตวัิอย์า่งเชน่ กีารใชห้ล็กัีกีารรบััรูรู้ปรา่งผ่า่นคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งภาพิแล็ะพืิ�นเพืิ�อกีารอนรุกัีษ์

แล็ะฟืิ�นฟิชูมุชนเมือง ในกีารวิางแผ่นพิฒันาภาคุแล็ะเมือง จะใชร้ะบับัสารสนเท์ศภมิูศาสตร ์ (GIS: 

Geographic Information System) ในกีระบัวินกีารสำารวิจ วิิเคุราะห ์ วิางแผ่น จากีนั�นจง้นำาไป

วิิเคุราะหพื์ิ �นที์�วิ่างสาธารณะ (Public Open Space) ดว้ิย์กีารใชห้ล็ักีกีารรบััรูรู้ปร่างผ่่าน       

คุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างภาพิแล็ะพืิ�น เพืิ�ออธิบัาย์คุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างอาคุารกีบััพืิ �นที์�วิ่างขุองเมือง

นั�น ๆ ท์ำาไดโ้ดย์ท์ำากีารแท์นคุา่สว่ินขุองภาพิดว้ิย์สดี ำา คืุอ สว่ินขุองอาคุาร แล็ะแท์นคุา่สว่ินขุองพืิ �นดว้ิย์สี

ขุาวิ คืุอ สว่ินขุองพืิ �นที์�วิา่งสาธารณะในเมือง จากีนั�นจง้นำาผ่ล็ขุองกีารศก้ีษาไปใชใ้นกีารพิิจารณาพืิ�นที์�

วิา่ง เพืิ�อกีำาหนดรูปแบับักีารใชป้ระโย์ชนแ์ล็ะกิีจกีรรมที์�เหมาะสมในกีารพิฒันาพืิ�นที์�เหล็า่นั�นตอ่ไป 

(สรุพิงษ ์  ชเูดช, 2564, ชยั์ชนะ แสงสวิา่ง, 2552, 141-148) ในแงก่ีารนำาไปใช ้งานวิางแผ่นพิฒันา

ภาคุแล็ะเมือง มีวิิธีกีารนำาหล็กัีกีารไปใชง้านเชน่เดีย์วิกีบััผู่ว้ิิจยั์ หากีแตกีตา่งกีนัตรงที์�ผู่ว้ิิจยั์ท์ำาวิิจยั์

เพืิ�อท์ดสอบักีารรบััรูรู้ปรา่งบันเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนก่ีอนจะนำาหล็กัีกีารไปใช ้ ดว้ิย์กีารท์ดล็องแท์นคุา่สว่ิน

ขุองภาพิแล็ะแท์นคุา่สว่ินขุองพืิ �น ดว้ิย์เท์คุนิคุกีารขุดัเงาแล็ะเท์คุนิคุกีารขุดัดา้นบันเหล็ี�ย์มเจีย์ระไน

อญัมณีท์ั�งหมด 3 รูปแบับั จง้นำาไปเก็ีบัขุอ้มลู็จากีกีารสมัภาษณ ์วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็แล็ะสรุปผ่ล็ เพืิ�อหา

คุำาตอบัที์�ดีที์�สดุ ในกีารแท์นคุา่ที์�เหมาะสมสำาหรบัังานออกีแบับัเหล็ี�ย์มเจีย์ระไนอญัมณี เพืิ�อใหน้กัี

ออกีแบับัสามารถนำาผ่ล็กีารศ้กีษาไปใชป้ระโย์ชน ์ ใหเ้กิีดกีารรบััรูถ้้งภาพิบันอญัมณีไดอ้ย์่างตรง

คุวิามหมาย์ต่อไป
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Globalization or deglobalization: Innovative poster design under the background 

of multicultural integration

LIN ZHU 1

Abstract

 The research background of this creative paper is: At present, the global shut-

down caused by the covid-19 epidemic has caused some countries and populations to 

reverse the process of globalization. That is, the deglobalization of the economy, the 

uni-polarization of culture are always occurred. However, according to the author’s think-

ing, globalization and multi-polarization are irreversible trends and illustrate through actual 

innovative design cases. Hope to provide references for everyone through this kind of 

works and prove that globalization and multi-polarization are the correct development di-

rection. Since posters are an art of information transmission and a popular propaganda 

tools, the author wants to use poster design to express my creative theme. In the process 

of creating this work, the author first considered the design elements of the poster and 

used the principles of plane composition in Western design theory. To design the concept 

of “harmony with difference” by use the composition of lines. The design of traditional Chi-

nese New Year paintings with Western lines is used to express the integration and ex-

change of Chinese and Western culture. In the end, the author hopes this poster design 

can express an idea: It is an inevitable demand for the development of the world’s multicul-

turalism to adopt a fusionist attitude towards the study and application of culture. Confucius 

in the East has a view of “moderation”, and Aristotle in the West also has a view of “the 

golden mean”, and even the content is the same, so the national is the world.

KEYWORDS: Poster design, Cultural diversity, Chinese and Western cultures, Harmonious 

with different

1 Dr., Lecturer ,CIBA ,Dhurakij Pundit University
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 The importance of this creative work comes from the background of the covid-19 

epidemic. Because of the covid-19 epidemic, various countries and individuals have seen 

new situations such as “distance”, “exclusion”,”uni-polarization”, and “deglobalization” that 

are different from the previous ones. But from the perspective of previous history: “Globali-

zation”, “Integration”, and diversification are the major trends in human development. It can 

be said that it is not globalization that caused the covid-19 epidemic. On the contrary, it is 

because human society and economy are not connected enough, and culture and customs 

are not integrated enough that the covid-19 epidemic is raging. The author just wants to 

use the design description and display of this creative work. Only by making full use of the 

respective advantages of Chinese and Western cultures and integrating them can we create 

better works. Therefore, in the research scope of this work, the line composition in the 

Western flat composition law and the line drawing technique in the Eastern Chinese New 

Year pictures are selected. At the same time, the two techniques are compared, analogized, 

and parallelized, and the design works that are both beautiful and integrated are finally 

obtained. In the end, a design that is both beautiful and integrated. The expression of the 

design works constitutes the external frame structure of the word “口” in the form of repeated 

western lines. And the key “l” vertical stroke was constituted by the new year painting which 

based on eastern white-drawn lines. The two merged to form the word “中” which means 

“moderation” in eastern culture or “ the golden mean” in western culture. Therefore, cultural 

integration must be based on seeking common ground while reserving differences, and 

finding similarities in differences, to achieve the integration of different cultures. The author 

wants to use the poster design to express the beauty of the integration of Chinese and 

Western cultural design. For other aspects, which including but not limited like technology, 

economy, and culture, have similar situation.

 Posters are an art of information transmission, and posters are also called posters. 

It is a large painting posted on a street wall and hung in a shop window, attracting the 

attention of passersby with its eye-catching pictures. In a sense, the 20th century was the 

century of political propaganda. The poster as a means of propaganda at that time also 

Introduction

Concepts or principle theories
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reached its peak. Among them, the two world wars, the Soviet Revolution and Construction, 

and the Spanish Civil War were the peak periods of political poster creation. Especially in 

the first 50 years of the 20th century, it was the golden age of propaganda posters. To be 

precise, the popularity and development of posters also originated in the West, and the 

understanding of plane composition originated from the development of natural science 

and philosophical epistemology. In the twentieth century, the micro epistemology based on 

the latest development of quantum mechanics, people pay more attention to things the internal 

structure, this deepening of the macro-cognition and the micro-cognition, also affected the 

development of the laws of plastic art. The concept of composition can be said to have 

seen its shadow in Western paintings as early as possible. For example, Cubist painting, 

Russian Constructivism, Dutch Neoplasticism, they all advocated abandoning traditional 

realism and expressing in abstract form, and later the continuous improvement and devel-

opment of the German Bauhaus School of Design, forming a complete modern design the 

teaching system of basic training has established the status and function of composition 

design concepts in modern design training and application. As the basis of design, plane 

composition has been widely used in industrial design, architectural design, graphic design, 

fashion design, stage art, visual transmission and other fields. Plane composition is the 

arrangement and combination of visual elements on the plane of the second element in 

accordance with the beautiful visual effects and the principles of mechanics. It is a method 

of creating images and studying the arrangement of images and images based on rational 

and logical reasoning. It is the product of the combination of reason and sensibility. The 

composition of points, lines, and surfaces are the design rules and methods of plane 

composition theory, which is a Western design form. On the whole, western lines 

composed of geometric figures eventually formed graphic designs and posters. 

Correspondingly, Oriental New Year pictures are one of the most representative forms of 

artistic expression in China. New Year pictures are an ancient folk art in our country. Like 

the Spring Festival couplets, they originated from the “door god”. According to the “Shan 

Hai Jing”, when Tang Taizong Li Shimin was ill, he often heard ghosts crying and howling 

in his dreams, and he could not sleep at night. At this time, the generals Qin Shubao and 

Yu Chigong volunteered to stand on both sides of the palace gate with their whole bodies 

clothed. As a result, the palace was safe. Li Shimin thought that the two generals had 

worked too hard, and he was overwhelmed, so he ordered the painter to paint their mighty 

images on the gate of the palace and called them “door gods.” (Jin, Zhuo L, 2016). In the 
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Eastern Han Dynasty Cai Yong’s “Doctrine” records, the folks of the Han Dynasty have 

posted “Shen Tu” and “Yu Lei” statues on their doors, which evolved into wood-panel New 

Year paintings in the Song Dynasty. Later, the folks rushed to imitate, and after several 

changes, they formed their own unique style, which is now the New Year’s painting. The 

earliest surviving New Year picture in China is the Song version of “The Sui Dynasty’s Slender 

and Slender Picture”. (Guan,Nan W, 2016). Folk New Year paintings are a larger art category 

in Chinese folk art. It has gradually developed from the early nature, worship and beliefs in 

gods to the festival customs activities of exorcising evil spirits, praying for disasters, joy 

and celebration, and decorating and beautifying the environment. His thoughts, emotions 

and desire for a better life. Folk New Year pictures have a long history, have many production 

areas, are very popular, popular and popular, and have a large audience, and they have 

had a prosperous development. Whether it is the subject matter, engraving technology, or 

artistic style, it has its own distinctive characteristics. It not only had a profound impact on 

other categories of folk art, but also merged with other paintings to become a mature painting, 

which has the characteristics of both elegance and popular appreciation. The Chinese 

New Year picture in the oriental design, the technique of drawing in the process of drawing, 

also uses line design to depict things. Line drawing is a technique of Chinese painting. 

When depicting figures and flowers, ink lines are used to outline objects without color, 

which is called “single line flat painting”. It originated from the ancient “white painting”, so 

the line drawing technique in Eastern culture also uses lines to express the emotion of design. 

Therefore, both the Western line constructivism and the Eastern line drawing are using the 

minimalist design element language of “line” to describe the characteristics of things and 

scenery and reflect the designer’s emotions. This is the common ground, cultural blending 

and commonality.

Comparison Superior 

Perform

Composing 

form

Type Tools Suit for

Western Lines Plane Combination Straight Pencil with ruler Frame

Eastern Lines form Individual play Curve Brush pen Contents

Table 1: Comparison between western and eastern line

Source: The author’s own analysis, 2021
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 In the process of creating this poster design, the author first conducted an in-depth 

study of Chinese and Western line design and found out their commonalities and differences. 

Starting from the common point (both using lines), analyze the differences between the two 

at the same time and use them. In the West, the lines used in the plane composition are all 

composed of geometric figures, but the Eastern lines are more composed by the technique 

of line drawing. Therefore, the work presents a form of expression with Western lines as the 

framework and Eastern lines as the content. When designing western lines, I chose the 

main elements of the line composition design of the plane composition theory in the Western 

design theory, and first used the IIIustrator software to draw the repetitive line composition 

in the western plane composition. At the same time, the lines are drawn through common 

design methods such as stacking, emission, and gradient. In addition, the Chinese character 

“Harmony but Different” was designed using the composition of Western lines. For the 

whole work, a tough and minimal external structure was laid. Then choose the white-drawing 

technique of Chinese New Year pictures in Eastern painting as the content design. First, 

outline the outline of the door god through the traditional Chinese painting technique of line 

drawing, optimize the proportion according to the external structure, then use the traditional 

Chinese watercolor technique for coloring, and finally digitally scan the finished product. In 

the end, the two designs were combined to form a creative cultural poster design with the 

western structure as the skeleton and the eastern outline as the content. This work highlights 

the composition color of the western line-minimalist black and white tones. The color of 

Chinese New Year pictures uses its own color tones. Through the author’s ingenious design 

and design, this poster design is formed with the diversity, commonality and fusion of world 

cultures. 

     

Process of working
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Figure1: harmony in diversity- Innovative poster design

Source: The author’s own creative work, 2021

 In order to better carry out innovative designs, the author especially analyzed the 

composition of Chinese and Western lines: The use of lines in the composition of the Western 

plane is to express the block surface of the object, to achieve the sense of space and 

three-dimensional modeling pursued by Western paintings, and the purpose of faithful 

objective objects. Bound by objective images, this line is rigid, rigid, and lacks change. 

Lines are used in Chinese painting to shape the shape, expressing structure, texture and 

three-dimensionality. But it is different from Western paintings, with distinctive national 

characteristics. The aesthetics of form in the western plane composition usually requires 

different arrangements of points, lines, and surfaces to achieve different shapes and different 

arrangements will bring different visual feelings. Its composition mainly includes repetition, 

approximation, gradual change, variation, contrast, assembly, emission, peculiarity, space 

and contradictory space, division, texture, and trompe lapping, etc. Therefore, the composition of 

the lines in the western plane composition constitutes different perspective space effects 

through equidistant dense arrangement, sparse arrangement, and the changes of virtual 

and solid lines, which are rich in geometry, abstraction and form. When the East uses lines 

Analysis
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to paint, it is more to depict the outlines of people and external objects. In terms of characters, 

there are the so-called eighteen descriptions; in landscape painting, there are dozens of 

kinds of chaos and hooks, etc.; they vary in shape and quality. For example, the outline of 

figure painting, Chinese figure painting uses simple line outline as a modeling method, 

borrowing the thickness of the line, length, straight and square circle, priority, virtual reality 

and density, setback rigidity and softness, intensity and dryness in the shape of the vivid 

application and organic combination , Which expresses the sense of quality, volume, dynamics 

and space of the body, which is different from the western methods of expressing objects 

in arrangement, structure, and geometric forms. This method is called “line drawing”. 

Whether it is a meticulous figure painting or a freehand figure painting, they are all composed 

of lines. Therefore, the line-drawing figure painting can not only exist independently but is 

also the basis of the Chinese New Year’s figure painting. Chinese New Year pictures are 

paintings based on lines. Its material materials are the traditional ink paintings we use today. 

The painting tool is mainly a brush. The painters use the flexible brushwork of the brush to 

create charming, ever-changing points and lines on the rice paper, expressing various 

objects and expressing their different ideas. Emotions, so that the lines of Chinese paintings 

breed the rhythm of life, and its charm is breathtaking. In addition to the ancient Chinese 

social customs and national aesthetic taste, the tracing of the cause of the “line art” in ancient 

China is really due to the special material media used by the Chinese---brush, ink, and 

paper. These material media are unique to China, which makes “line art” not only possible 

to exist in China, but also to achieve greater development. There are many kinds of West-

ern paintings, and the tools and materials used are also diverse, which are different from 

Chinese paintings. I will not list them all here. The lines in Western paintings play the role of 

bounding shapes. They are attached to the form and subject to the object image. It is a 

non-primary modeling factor. Its lines serve as the auxiliary foundation for the existence of 

shapes, such as some contour lines or the structure of the representation object. Western 

painting focuses on shaping the shape, and relies on the color fastness, so the line will not 

be pure. Although there are also line modeling situations in Western painting, such as Angel, 

Dürer, Matisse, Schiller, etc., the function of line is mainly used to define the outline. In 

terms of overall analysis, the author designed this creative work to combine the drawing 

methods of the Chinese and Western lines and analyze it by color: the main color of the line 

is black and white, which highlights the minimalist color black and white in the Western 

plane composition theory. The background color yellow represents Western culture, and 



196

red represents Chinese Eastern culture. The auxiliary color adopts bright yellow, mainly 

used to highlight key words. And about graphics design using the composition of lines to 

repeat the design, design a square, and then the graphic in the middle of the square is 

designed as a scroll New Year picture, which together form a large font “中”, and four 

small fonts “harmony with different”. In addition, in terms of text, we are adhering to the 

design concept of not as shown in the figure and try to minimize the text. At the same time, 

the style content of short Chinese idioms is used to highlight the meaning of the entire poster. 

The fully expressed poster wants to tell the meaning: the central idea of harmonious world, 

common beauty, harmony with difference, pluralism and cross-cultural communication. 

Western 

line

Repetition Similar Gradual

change

Variation Contrast Buildup Emission Division Texture Parab-

lepsia

Eastern line Ancient

hairspring

String Floating

Cloud

Leech Nail head Mouse 

tail

Mixed 

trade

Wooden

Peg head

Olive Earth-

worm

Table 2: Comparison between western and eastern line in techniques view

Source: The author search from website, 2021

       

Figure 2: Western Planar composition- Line composition

Source: The author’s own creative work, 2021
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Figure 3: Western Planar composition- Line composition

Source: The author’s own creative work, 2021

Figure 4: Orient Chinese New Year Pictures- Line drawing

Source: The author’s own creative work, 2021
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Figure 5: Orient Chinese New Year Pictures- Line drawing

Source: The author’s own creative work, 2021

 The author analyzes and compares the western composition lines with the eastern 

outline lines and finds specific practice then find out: Western lines emphasize appearance, 

reproduction, and rationality. But eastern lines are emphasizing emotion, spirituality, and 

artistic conception. Western lines show a variety of effects through a single line through a 

variety of changes. Eastern lines directly show an ever-changing and endless posture using a 

single line. The most important thing is that the western lines play the role of the boundary 

shape, which is a kind of auxiliary and foil to the subject; while the eastern lines not only use 

lines to define the shape, but also express different feelings, subjective thoughts, interest 

and charm in different painting forms. Based on the above research and summary, the 

author finally used Illustrator software and Chinese painting digitization (photoshop) to design 

this poster with both sensory beauty and cultural connotation. The author wish that this 

poster design can promote better cross-cultural communication skills for mutual under-

standing and common progress. The key to cross-cultural communication lies in advocating a 

new concept of cultural development, establishing an inclusive value and code of action, 

and finding common ground from different cultures, and integrating different cultures 

together. Solve problems and seek development under the newly formed integrated culture, 

to realize the diversified integration of world culture. In this special period, the importance of 

this article is highlighted: For human society to continue to develop sustainably and healthily, 

it is necessary for each region and culture to learn from each other’s strengths and reduce 

their weakness. The future will be better if western and eastern can be harmony with difference.

Conclusions
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Creating the Happiness and Harmony of Everyday Life in the Time of COVID-19: Raison D'être

Lung-Chi Lin 1

Abstract

 The COVID-19 pandemic has rapidly affected our day-to-day life. It has impacted 

not only the lives but also the mental health of thousands of individuals. People worldwide 

are suffering tremendously from this unprecedented crisis. In particular, people with poor 

mental health are more prone to develop stress disorders, anxiety and depression. The 

experience of traumatic events, such as widespread lockdowns, and the uncertainty of the 

pandemic and other problems can typically lead to self-isolation and even suicides. In re-

cent years, within the important research on people’s happiness and harmony during the 

time of COVID-19, the significance of artists, illustrators, and graphic designers in this im-

portant issue has not been as fully elaborated on as it should have been. Designers have 

an important and quite daunting role. The objective of this paper is to remind designers of 

things that give people’s life meaning and to motivate them to bring awareness to the im-

portance of their well-being. This paper illustrates the process of creating an illustration for 

product design to facilitate a better understanding of the significance of people’s feelings 

of happiness and harmony during the COVID-19 pandemic. The proposed design method 

adopts a visual research approach that utilizes creative thinking, visual language, concep-

tual processing, photography, and illustration. This paper combines illustration design re-

search and creative thinking to people’s awareness of the value of mental health in the time 

of COVID-19. This research utilizes the practical insights of illustration design and applies 

to product design to evoke a peaceful, calm, happy, and harmonious feeling in people 

when they use the product.

Keywords: Illustration Design, Design Concept, Creative Process, Product Design, 

COVID-19

1 Art & Design at China-ASEAN International College, Dhurakij Pundit University
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 Doyle, Grove, and Sherman (2018) explained that illustrations are usually expressive, 

personally inspired, and exquisitely crafted works; however, unlike art for artistic purposes, 

illustrations serve an idea and seek to convey a special meaning to a specific audience. In 

other words, no matter how beautiful, provoking, or captivating the artwork is, it is only illus-

trative because it aims to convey a specific message or certain information. The illustra-

tions may be clear, stylized, or naturalistic in their thematic presentation or have an abstract 

form. Illustration, as part of visual communication design, has its own visual explicitness. As 

a realistic and artistic form of expression that can be disseminated rapidly and widely, illus-

tration is everywhere and can influence millions. To Male (2017), the word illustration also 

refers to the communication of specific contextual information to the audience. It is rooted 

in an objective need, and it is generated by an illustrator or a business-based client to 

complete a specific task. It is the navigation and diversity of these different tasks that make 

illustration an influential visual language. The creative possibilities of illustration are limit-

less. In addition, illustration is unfettered by reality, and one’s imagination is free to create 

images and conjure up fascinating landscapes. Since print illustration was first developed, 

illustrations served as a tool of visual communication, integrating visual interpretations into 

various media, such as print media, moving images, and more recently, numerous digital 

forms including animation, internet memes, and e-books. A captivating illustration is one 

that is able to tell a story that people will remember. Illustrations have always had the tre-

mendous power of delivering a profoundly significant message to people. According to 

Viction Workshop’s Illustrative Branding (2014), illustrations have the ability to transport 

people’s minds. Illustrations can also allow people to connect with one another. They can 

facilitate memorable and meaningful connections among people, which is a great asset. 

An illustration can allow people to connect in an intellectual, spiritual, and meaningful way, 

it can give people their raison d’être, which means “reason to be” in French. The author 

created a meaningful and purposeful illustration design entitled “Raison d’être,” hoping to 

remind people of the things that give their life meaning and to raise people’s awareness of 

the importance of their well-being. Male (2017) defined raison d’être as a distinct core, re-

ferring to the things that give meaning to a person’s life. During the pandemic, people have 

had to deal with physical, mental and social problems. Designers, too, are struggling under 

the threat of the virus. Nevertheless, they are also finding creative ways to deal with their 

Introduction

    Creating the Happiness and Harmony of Everyday Life 
    in the Time of COVID-19: Raison D'être



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

203

individual situations and trying to make full use of them to create soothing, inspiring, and 

influential artworks that can appeal to people’s inner feelings and bring joy, happiness, and 

harmony to their everyday life. In the COVID-19 era, designers have the strength and pow-

er to deflate fear, anxiety, and worry. Illustration design is both influential and aesthetic; 

however, its importance and impact are not always appreciated. Specifically, this is true in 

relation to the topic of the happiness and harmony of everyday life, which most people take 

for granted. An acknowledgement of the impact of illustration design on both physical and 

spiritual elements is very rare, people do not always consciously recognize that the crea-

tion of inspiring and effective illustration designs can help people to understand the impor-

tance of the happiness and harmony of everyday life. This study provides a conceptual 

framework for the design process, which illustrates how illustration design can play an im-

portant role in this specific topic, by complementing and being mutually beneficial to the 

inspiration-gathering effort during the creative process.

 This paper aims to study the significance of the use of illustration for products of 

daily life to evoke happiness and harmony in people’s everyday life in the time of COVID-19. 

Lauer and Pentak (2008) claimed that knowing what one is doing must precede one’s actions. 

To accomplish this, the present author developed a conceptual framework (see Figure 1) 

known as “the creative process” that is geared towards a design process that aims to solve 

a problem. The design concept was discovered when the author embarked on an inspira-

tional, creative journey to Si Nan National Park in Nan Province during the pandemic. Nan 

Province is located in northeast Thailand. Werly (2013) mentioned that the northeastern 

region has luscious, vibrant forests and towering mountains that are inhabited by hilltribes 

and Thai families with friendly smiles and a strong sense of culture and heritage. Northeast 

Thailand is about as anti-urban as it gets. Since the development of the urban areas of 

Thailand, Thai people have come to Nan Province to escape from the city to feel the ease 

of a slow-paced lifestyle and recover from the stresses brought about by the busy lifestyles 

in the city. Nan Province offers the charm of authenticity and sincere hearts and minds of 

its residents to Thai people and foreigners as well. The beautiful natural scenery, the green 

mountains, and the murals in Nan Province inspired the author to travel there during the 

time of COVID-19. According to the Toledo of Art Museum (2021), people nowadays 

Concepts
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communicate increasingly through images and rarely through words. Images have re-

placed text and become the main method through which we communicate. Designers and 

illustrators who use images as a language to visualize and communicate an idea in fact use 

images themselves to develop and improve their personal creativity and creative thinking. 

While traveling to Nan Province, the author took photographs that inspired the author’s 

creativity. 

 During the pandemic, people worldwide have been encountering such difficulties 

as physical and psychological problems. Examples of the latter include daily stress, frus-

tration, fear, anxiety, and worry, which may be most pressing, although near-term relief may 

appear impossible. According to Thorpe (2021), as researchers have determined the COV-

ID-19 situation to be a pandemic, some people who are overly worried about it started 

wearing masks in the beginning of the pandemic, and have since avoided public places 

and activities, among other things. Caused by excessive worry, this phenomenon, now 

called “coronaphobia,” can significantly impair people’s daily life functions. During the 

COVID-19 pandemic, a large number of people with coronaphobia are letting their fear of 

COVID-19 get in the way of their everyday lives. Designers can use illustration design as a 

medium to address people’s protracted isolation and alleviate mental stress. Most people 

may not think that illustration design can help them to obtain physical and mental relief due 

to their unfamiliarity with different social values or understandings of artistic creation. It is 

an indisputable fact that having a great design concept enables the creation of a signifi-

cantly enhanced design that takes context into account. As previously mentioned, the au-

thor developed a design concept through creative thinking and physical experience. 

 

Figure 1. The Creative Process
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 The present project is based on the author’s travel experiences in Nan Province, 

Thailand, in December 2020. Traveling to Nan, the author felt connected to silence, his 

breathing, and his true inner feelings. Although the pandemic has produced stress and 

worry, growth, peace, contentment, or belief in an eternal existence of life can alleviate fear. 

In the end, they surmount all worries. Most designers, artists and illustrators embrace their 

travel experiences as sources of inspiration and creativity. This research framework utilizes 

personal experiences to create a soothing, warm, inspiring, memorable, and even pur-

poseful illustration design for product design. This framework helps to evoke people’s 

awareness on the importance of happiness and harmony in their everyday life during the 

COVID-19 pandemic (see Figure 2). First, the author focused on creative thinking to cap-

ture the essence of humans’ inner feelings by going to Nan Province, Thailand, which was 

where the author was traveling to during the time of COVID-19. The author adopted natural 

objects, such as the mountains, the sky, and a field of dusty straw, as the visual contents 

that indicate the lifestyle and natural emotions of the area (see Figure 3). Second, using 

these visual contents, the author illustrated the scenery of Nan Province by using the tablet 

app, procreate (see Figure 4). Third, the author created illustrations by manipulating the 

textures and setting up the color tones to convey a warm feeling and sense of freedom (see 

Figure 5). Fourth, the author applied computer graphics technology, such as Adobe Pho-

toshop, to manipulate the images to render them emotionally and visually attractive to the 

viewers (see Figure 6). Fifth, the author experimented with hand-written and digital type 

settings in Thai to explore different impressions for the typography (see Figure 7). Sixth, the 

author used an Epson printer and heat pressing machine to test-print the illustration design 

and make final adjustments and changes before finishing the design (see Figures 8, 9, and 

10). Last, the author finished the illustration design and applied the design to real products, 

such as a scarf, tote bag, hat, mug, mask, and other applications. The final resulting art-

works are shown in Figures 11, 12, 13, and 14.

Figure 2. Research Framework

Work Process
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                        Figure 3. Nan Province            Figure 4. Procreate

                Figure 5. Texture            Figure 6. Image Manipulation

                         Figure 7 Typography      Figure 8. Printing Experiment 1

 

                 Figure 9. Printing Experiment 2    Figure 10. Printing Experiment 3

    Creating the Happiness and Harmony of Everyday Life 
    in the Time of COVID-19: Raison D'être



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

207

  Figure 11. Scarf Design by Lung-Chi Lin   Figure 12. Packaging Design by Lung-Chi Lin

Figure 13. Stationery Design by Lung-Chi Lin
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Figure 14. Lifestyle Product Design by Lung-Chi Lin

 The successful creation of a meaningful design requires a design method that has 

been carefully considered and planned. In this project, the design approach was one of 

visual research. Visual research is an effective method for facilitating the comprehension 

and recognition of the entire design process. Noble and Bestley (2005) asserted that visual 

research is primarily concerned with the composition of visual elements. Visual research 

follows similar investigations of the visual contents of the designed object. In this project, 

the process of visual research entailed looking at the intriguing visual data captured in the 

various photographs that the author took of Si Nan National Park when traveling to Nan 

Province (see Figure 15). By collecting photos related to the subject and applying photo 

elicitation, the scope of visual methods or visual research is broadened. A powerful photo 

not only provides a great visual reference but also offers a powerful and effective message. 

The inspiring, striking, memorable, and beautiful photographs were great visual data that 

the author collected and used for reference to create the artworks. The author adopted 

natural objects, such as the mountains, the forest, the sky, and a field of dusty straw, as the 

visual contents of the artwork that indicate the lifestyle and natural emotions, it has a strong 

psychological connection with people and gives people a feeling of peace and calm. 

Analysis

    Creating the Happiness and Harmony of Everyday Life 
    in the Time of COVID-19: Raison D'être
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In terms of design, aesthetic is our perception of an object based on seeing, feeling, hear-

ing, smelling and even tasting. For example: ; people in general associate a field of straw 

with country life and a slower pace than urban life. The author stated that aesthetic design 

is about how pleasant people feel about the physical features of products and there should 

be a strong connection between the product and the people who use the product. The 

author created an illustration design and applied it to products of daily life. The illustration 

design reflects a meaningful travel experience in the author’s life and highlights it’s signifi-

cance. The author’s artwork hopes to remind people of the things that give their life meaning 

and what it is important in their life. When people look at the artwork or use the products, they 

can reconnect to their inner self and live in the happiness and harmony of everyday life.  

Figure 15. Visual Research

 This study examined the use of illustration design to demonstrate to people the 

importance of happiness and harmony in their everyday life during the COVID-19 pandemic. 

Happiness and harmony are essential for human beings. The author sought to highlight 

their significance in the time of COVID-19 by creating a meaningful and purposeful illustration 

design entitled “Raison d’être,” hoping to remind people of the things that give their life 

meaning and to raise people’s awareness of the importance of their well-being. During this 

uncertain period of time, fears and worries may threaten people’s everyday life, but a great 

illustration design inspired by traveling experiences can help people to navigate the world 

with less fear and worry. People worldwide need creative and inspiring artworks so that 

Conclusions
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they can feel supported, recover some happiness, and be free from worry. The focus of this 

study was to explore the development of a design process using visual research. By dis-

cussing the design concept and revealing a broad spectrum of connections between the 

author’s travel experiences in Nan Province, Thailand, and the creation of the illustration 

design, this project demonstrates how a design concept could have a significant impact on 

the creation of an inspiring and memorable artwork. The results of this study offer a new 

way of alleviating people’s worries and fears concerning COVID-19 through illustration design: 

as the illustration design is applied to daily products that people will use during the pan-

demic, it will evoke a peaceful, calm, happy, and harmonious feeling in people when they 

use the products. All designers should take a stand to create inspiring, powerful, meaning-

ful, and remarkable designs that help people to recover from this global pandemic and 

make significant improvements to people’s well-being. As the rapid spread of the corona-

virus affects our everyday life, designers can responsibly anticipate the negative conse-

quences and seek to bring life back to normal by evoking joy, happiness, and harmony in their 

work.
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หลักเกณฑ์ก์ารจัดัเตรียมต�นฉบูบัูบูที่ความ 

สำาหรับูพจิัารณาตพีมิพใ์น วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 

 วิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิา (Burapha  Arts Journal) เป็นวิารสารวิิชากีารขุองคุณะศลิ็ปกีรรม

ศาสตร ์ เพืิ�อสง่เสรมิท์างดา้นวิิชากีาร กีารคุน้คุวิา้วิิจยั์ แล็ะกีารสรา้งสรรคุท์์างดา้นศลิ็ปะสาขุาตา่งๆ  

โดย์ตีพิิมพิ ์ เผ่ย์แพิรบ่ัท์คุวิามวิิจยั์ (Research articles) แล็ะบัท์คุวิามวิิชากีาร (Review articles) 

รวิมท์ั�งผ่ล็งานวิิท์ย์านิพินธ ์งานสรา้งสรรคุท์์างศิล็ปะ แล็ะงานศลิ็ปวิฒันธรรมหล็ากีหล็าย์สาขุา จากี

คุณาจารย์ ์ นิสติ นกัีศก้ีษา ระดบัับัณัฑิิตศก้ีษา ตา่ง ๆ รวิมท์ั�งคุณาจารย์ข์ุองคุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์

ซ้�งถือเป็นหน้�งขุองกีารบัรหิารท์างวิิชากีารแก่ีสงัคุม 

 บัท์คุวิามในวิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิานี�จะมีคุณะกีรรมกีาร แล็ะผู่ท้์รงคุณุวิฒิุท์างวิิชากีารเป็น

ผู่พิ้ิจารณากีล็ั�นกีรองโดย์มีกีำาหนดออกีปีล็ะ 2 ฉบับัั 

 ฉบูบัูภาคต�น (ฉบูบัูที่ี� 1 มกราคม - มถุิีนายน)

 ฉบูบัูภาคปลาย (ฉบูบัูที่ี� 2 กรกฏิาคม - ธัันวาคม)

ประเภที่ของบูที่ความที่ี�จัะตพีมิพ ์ 

 1. ราย์งานกีารวิิจยั์ท์างดา้นศลิ็ปกีรรมศาสตร ์เป็นบัท์คุวิามวิิจยั์หรอืบัท์คุวิามงานสรา้งสรรคุ์

ท์างดา้นศลิ็ปกีรรม แล็ะดา้นวิฒันธรรม (กีารวิิจยั์งานศลิ็ปะ กีารออกีแบับั ประย์กุีตศ์ิล็ป์ ดนตร ี

กีารแสดง  สื�อศิล็ปะ ปรชัญาศิล็ป์ สนุท์รยี์ศาสตร ์ประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ  โบัราณคุดี) แล็ะกีารจดักีาร

ดา้นวิฒันธรรม ภมิูปัญญา พิิพิิธภณัฑิ์

 2. บัท์คุวิามวิิชากีารหรือบัท์คุวิามงานสรา้งสรรคุท์์างดา้นศลิ็ปกีรรมศาสตรเ์ป็นบัท์คุวิามที์�

เสนอองคุค์ุวิามรู ้แนวิคุดิ วิิธีกีาร แล็ะกีระบัวินกีารที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััสาขุาวิิชาตา่งๆ ท์างดา้นศลิ็ปกีรรม

ศาสตร ์ (กีารวิิจยั์งานศิล็ปะ กีารออกีแบับั ประย์กุีตศ์ิล็ป์ ดนตร ี กีารแสดง สื�อศิล็ปะ ปรชัญาศิล็ป์ 

สนุท์รยี์ศาสตร ์ ประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ แล็ะโบัราณคุดี) แล็ะกีารจดักีารดา้นวิฒันธรรม ภมิูปัญญา 

พิิพิิธภณัฑิ ์

 3. บัท์คุวิามวิิจารณห์นงัสือหรอืบัท์คุวิามปรทิ์ศัน์

รูปแบูบูการเขยีนบูที่ความ

 ราย์งานกีารวิิจยั์ บัท์คุวิามวิิจยั์ แล็ะงานสรา้งสรรคุท์์างดา้นศลิ็ปกีรรม คุวิรมีคุวิามย์าวิ

ตั�งแต ่ 5,000 คุำา แตไ่มคุ่วิรเกิีนกีวิา่ 15,000 คุำา (จำานวินคุำาถือตามกีารนบััจำานวินคุำาใน Microsoft 

Word) หรอื จำานวินหนา้ ตั�งแต ่15 หนา้ แตไ่มคุ่วิรเกิีน 25 หนา้ (ไมร่วิมบัรรณานกุีรม ภาพิประกีอบั 

แล็ะคุำาบัรรย์าย์ภาพิ) ล็งในกีระดาษ A4 ระย์ะหา่งจากีขุอบักีระดาษ ท์ั�งดา้นบันแล็ะดา้นล็า่ง  1.5 นิ �วิ   

ดา้นซา้ย์แล็ะดา้นขุวิา 1 นิ �วิ โดย์ใชรู้ปแบับัอกัีษร Cordia New ขุนาด 16 point เท์า่นั�น ตวัิเล็ขุใหใ้ช้

เป็นเล็ขุอารบัคิุท์ั�งหมด แล็ะมีขุอ้มลู็สำาคุญัตามล็ำาดบััตอ่ไปนี�
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 • บัท์คุดัย์อ่ ภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ

 • ชื�อ-นามสกีลุ็ ตำาแหนง่ ตำาแหนง่ท์างวิิชากีาร หนว่ิย์งานที์�สงักีดั ท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษา 

    องักีฤษ

 • เชิงอรรถแล็ะบัรรณานกุีรม

คำาแนะนำาการเตรียมต�นฉบูบัู

 ผู่ส้ง่ผ่ล็งานสามารถนำาเสนอผ่ล็งานเพืิ�อตีพิิมพิไ์ด ้ ตอ้งมีหล็กัีเกีณฑิด์งันี �

 1.บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีารพิิจารณาล็งตีพิิมพิใ์นวิารสารตอ้งไม่เคุย์ถกูีนำาไปพิิมพิเ์ผ่ย์แพิร่ใน

วิารสารใดมาก่ีอน หรอือย์ูใ่นระหวิา่งกีารพิิจารณาตีพิิมพิใ์นวิารสารหรอืสิ�งตีพิิมพิอื์�น ๆ ในเวิล็าเดีย์วิกีนั 

 2. บัท์คุวิามตอ้งไดร้บัักีารพิิจารณาจากีผู่ป้ระเมินอิสระ   (Peer Review)   จากีภาย์นอกี

มหาวิิท์ย์าล็ยั์ในสาขุานั�น ๆ อย์า่งนอ้ย์ 2 คุน

 3.บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีารตีพิิมพินี์ �ตอ้งไดร้บััคุวิามเหน็ชอบัจากีกีองบัรรณาธิกีาร แล็ะสามารถ

ดดัแปล็ง แกีไ้ขุ ปรบััปรุงสำานวินแล็ะรูปแบับั ตามที์�กีองบัรรณาธิกีารเหน็สมคุวิร

 4.ผู่ป้ระเมินบัท์คุวิามจะเป็นผู่ใ้หคุ้วิามเหน็แล็ะขุอ้แนะนำา วิา่บัท์คุวิามนั�น ๆ จะไดรบัักีาร

ย์อมรบัั โดย์ไมมี่เงื�อนไขุ หรอืใหแ้กีไ้ขุ หากีมีกีารแกีไ้ขุผู่เ้ขีุย์นจะตอ้งสง่บัท์คุวิามแกีไ้ขุอีกีคุรั�งแล็ะตอ้ง

แกีไ้ขุบัท์คุวิามนั�นใหเ้สรจ็ภาย์ใน 10-15 วินัหล็งัจากีไดร้บััผ่ล็กีารประเมิน 

 5.บัท์คุวิามที์�นำาเสนอเพืิ�อพิิจารณาตีพิิมพิใ์นฉบับััภาคุตน้ ตอ้งสง่ตน้ฉบับัั ภาย์ในเดือน 

กีมุภาพินัธแ์ล็ะในฉบับััภาคุปล็าย์ ตอ้งสง่ตน้ฉบับัั ภาย์ในเดือนสงิหาคุม

การเตรียมต�นฉบูบัูในการตพีมิพ์

 1. บูที่ความ

 เอกีสารบัท์คุวิามวิิชากีาร/วิิจยั์   จ ำานวิน 3 ชดุ พิรอ้มแบับันำาสง่ตน้ฉบับัั จำานวิน 1 ชดุ

ซีดี-รอม จำานวิน 1 แผ่น่  ประกีอบัดว้ิย์ 

 (1)  ไฟิล็บ์ัท์คุวิาม นามสกีลุ็ .doc หรอื .docx แล็ะ pdf.

 (2)  ไฟิล็ภ์าพิประกีอบั นามสกีลุ็ .jpg, jpeg หรอื RAW หรอื TIFF คุวิามล็ะเอีย์ด 300 Pixel 

/ High Resolution ขุนาดไฟิล็ไ์มต่่่ำากีวิา่ 500KB

 บัท์คุวิามสามารถจดัท์ำาเป็นภาษาไท์ย์หรอืภาษาองักีฤษ แล็ะในกีรณีที์�เป็นภาษาองักีฤษ 

บัท์คุวิามดงักีล็า่วิตอ้งผ่า่นผู่เ้ชี�ย์วิชาญตรวิจสอบัในกีารใชไ้วิย์ากีรณอ์ย์า่งถกูีตอ้งมาแล็ว้ิ กีารเขีุย์น

ภาษาไท์ย์ ใหย้์ด้หล็กัีกีารใชคุ้ ำาศพัิท์แ์ล็ะชื�อบัญัญตัติามหล็กัีขุองราชบัณัฑิิตย์สถาน คุวิรหล็ีกีเล็ี�ย์ง

กีารใชภ้าษาองักีฤษในขุอ้คุวิามภาษาไท์ย์ ย์กีเวิน้กีรณีจำาเป็นแล็ะไมใ่ชคุ้ ำาย์อ่ นอกีจากีเป็นคุำาที์�

ย์อมรบัักีนัโดย์ท์ั�วิไปกีรณีจำาเป็นใหเ้ขีุย์นคุำาศพัิท์ภ์าษาไท์ย์ ตามดว้ิย์ในวิงเล็บ็ัภาษาองักีฤษ โดย์คุำา

แรกีใหขุ้้ �นตน้ดว้ิย์ตวัิพิิมพิใ์หญ่ สว่ินคุำาที์�เหล็อืท์ั�งหมดใหพิ้ิมพิด์ว้ิย์ตวัิพิิมพิเ์ล็ก็ี ย์กีเวิน้ชื�อเฉพิาะท์กุีคุำา
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ใหขุ้้ �นตน้ดว้ิย์พิิมพิใ์หญ่ กีารปรากีฏอย์ูห่ล็าย์ที์�ในบัท์คุวิามขุองศพัิท์ค์ุ ำาเดีย์วิกีนัที์�เป็นภาษาไท์ย์ตาม

ดว้ิย์ภาษาองักีฤษ ใหใ้ชคุ้ ำาศพัิท์ภ์าษาไท์ย์ตามดว้ิย์ภาษาองักีฤษคุรั�งแรกี คุรั�งตอ่ไปใชเ้ฉพิาะคุำาศพัิท์์

ภาษาไท์ย์เท์า่นั�น

 2. การพมิพ ์

 ใหจ้ดัพิิมพิด์ว้ิย์โปรแกีรม Microsoft Word โดย์จดัหนา้กีระดาษขุนาด  A4 (8.5 X11 นิ �วิ) 

ตั�งคุา่หนา้กีระดาษสำาหรบัักีารพิิมพิ ์หา่งจากีขุองกีระดาษดา้นบัน 1.5 นิ �วิ ดา้นอื�น ๆ ดา้นล็ะ 1 นิ �วิ 

เวิน้บัรรท์ดัใชร้ะย์ะ No spacing ท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ โดย์ใชรู้ปแบับัอกัีษร Cordia New 

เท์า่นั�น ตวัิเล็ขุใหใ้ชเ้ป็นเล็ขุอารบัคิุท์ั�งหมด ซ้�งมีขุนาด ชนิดขุองตวัิอกัีษร รวิมท์ั�งกีารจดัวิางตำาแหนง่

ดงันี �

 - แผ่น่ปกี ชื�อเรื�องท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ พิิมพิไ์วิต้รงกีล็างขุองหนา้แรกีดว้ิย์อกัีษร

ขุนาด 16 แล็ะพิิมพิชื์�อผู่เ้ขีุย์น คุณุวิฒิุ ตำาแหนง่ แล็ะสถานที์�ท์ ำางาน (Institutional Affiliation(s)) 

ภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ โดย์ใหบ้ัอกีหนว่ิย์งานที์�สงักีดั ชื�อสถาบันั คุณะ สาขุา แล็ะที์�อย์ูที่์�

สามารถตดิตอ่ไดท้์างไปรษณีย์ ์เบัอรโ์ท์รศพัิท์ ์แล็ะ E-mail address  ใตชื้�อเรื�องชิดขุอบักีระดาษดา้น

ขุวิา

 - ตอ้งมีเล็ขุหนา้กีำากีบัั ในเนื �อหาท์กุีหนา้โดย์มีขุนาด 16 ชนิดตวัิธรรมดา ตำาแหนง่ชิดขุอบั

บันกีระดาษดา้นขุวิา  ย์กีเวิน้แผ่น่ปกีไมต่อ้งใส่

 - ชื�อเรื�องตน้ฉบับััขุองผู่เ้ขีุย์น

   ชื�อเรื�อง (ภาษาไท์ย์) ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา ตำาแหนง่ขุอบักีระดาษดา้นซา้ย์

    ชื�อเรื�อง (ภาษาองักีฤษ) ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา ตำาแหนง่ขุอบักีระดาษดา้นซา้ย์

 - ชื�อผู่เ้ขีุย์น ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา ตำาแหนง่ตำาแหนง่ขุอบักีระดาษดา้นขุวิาใตชื้�อเรื�อง  ถา้ผู่้

เขีุย์นเป็นชาวิตา่งประเท์ศใหน้ำาชื�อสกีลุ็ขุ้ �นก่ีอนชื�อตน้

 - ระบัขุุอ้มลู็วิา่ เป็นบัท์คุวิามวิิชากีาร หรอื บัท์คุวิามวิิจยั์ หรอืวิิท์ย์านิพินธ ์ดษุฏีนิพินธ ์แล็ะ

ระบัทีุ์�อย์ูห่รอืหนว่ิย์งานสงักีดั (มหาวิิท์ย์าล็ยั์ / คุณะ / สาขุา) ขุองผู่เ้ขีุย์น ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา 

ตำาแหนง่ขุอบักีระดาษดา้นขุวิาใตชื้�อผู่เ้ขีุย์น

 -  บัท์คุวิามวิิชากีารใหเ้ขีุย์นบัท์คุดัย์อ่ท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษก่ีอนนำาเสนอเนื �อหา

 - บัท์คุวิามแล็ะมีกีารกีำาหนดคุำาสำาคุญัไมเ่กิีน 5 คุำาท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ กีารเรยี์ง

หวัิขุอ้ขุองเนื �อเรื�องใหพิ้ิจารณา ตามคุวิามเหมาะสม

 -  บัท์คุดัย์อ่ภาษาองักีฤษ(Abstract) ใชอ้กัีษรตวัิตรง คุวิามย์าวิไมคุ่วิรเกิีน 250 คุำา หรอื 15 

บัรรท์ดั

 -  หวัิขุอ้เรื�อง ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา ตำาแหนง่ชิดขุอบักีระดาษดา้นซา้ย์

 - หวัิขุอ้ย์อ่ย์ ขุนาด 16 ชนิดตวัิธรรมดา ระบัหุมาย์เล็ขุหนา้หวัิขุอ้ย์อ่ย์โดย์เรยี์งตามล็ำาดบัั

หมาย์เล็ขุตำาแหนง่เวิน้ 1 Tab (0.5 นิ �วิ)  จากีขุอบักีระดาษดา้นซา้ย์ 

 - เนื �อหา ขุนาด 16 ชนิดตวัิธรรมดา จดัพิิมพิเ์ป็น 1 คุอล็มัน ์แล็ะพิิมพิใ์หชิ้ดขุอบัท์ั�งสองดา้น
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 - จ ำานวินหนา้ตน้ฉบับัั คุวิรมีคุวิามย์าวิระหวิา่ง 15-25 หนา้

 3. การเรียงลำาดบัู

 รูปแบับัขุองราย์งานกีารวิิจยั์ คุวิรเรยี์งล็ำาดบััเรื�องดงันี �

  • บัท์คุดัย์อ่ภาษาไท์ย์ /ภาษาองักีฤษ

  • คุำาสำาคุญัภาษาไท์ย์ 2-5 คุำา / ภาษาองักีฤษ

  • ที์�มาแล็ะคุวิามสำาคุญัขุองปัญหา

  • วิตัถปุระสงคุข์ุองกีารวิิจยั์

  • กีรอบัแนวิคุดิแล็ะ สมมตฐิาน (ถา้มี)

  • วิรรณกีรรมที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง

  • วิิธีกีารดำาเนินกีารวิิจยั์  

  • ผ่ล็กีารวิิจยั์ เสนอใหคุ้รอบัคุล็มุวิตัถปุระสงคุข์ุองกีารวิิจยั์ แตไ่มใ่ชส่รุปเป็นขุอ้ๆ

  • ใชต้ารางเมื�อจำาเป็นคุำาอธิบัาย์ตารางเสนอเฉพิาะที์�ตอ้งกีารชี �ประเดน็สำาคุญั

  • สรุปแล็ะอภิปราย์ผ่ล็ เสนอเป็นคุวิามเรยี์งชี �ใหเ้หน็ถง้คุวิามเชื�อมโย์งขุองผ่ล็ที์�  

     ไดก้ีบัักีรอบัแนวิคุดิแล็ะงานวิิจยั์ที์�ผ่า่นมา ไมคุ่วิรอภิปราย์ตามสมมตฐิานเป็น 

     ขุอ้ๆ แตชี่ �ใหเ้หน็ถง้คุวิามเชื�อมโย์งขุองตวัิแปรที์�ใชศ้ก้ีษาท์ั�งหมด

  • ขุอ้เสนอแนะแล็ะแนวิท์างกีารนำาผ่ล็กีารวิิจยั์ไปใชป้ระโย์ชน์

  • เชิงอรรถ/เอกีสารอา้งอิง/ บัรรณานกุีรม

 4. ภาพประกอบู 

 ผู่เ้ขีุย์นสามารถวิางภาพิประกีอบัแท์รกีไวิใ้นเนื �อหา โดย์ขุ้ �นบัรรท์ดัใหมแ่ล็ะจดัวิางภาพิไวิ้

ใตขุ้อ้คุวิามที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง แล็ะมีคุำาบัรรย์าย์ใตภ้าพิ กีารบัรรย์าย์ภาพิใหพิ้ิมพิใ์ตภ้าพิ หากีเป็นภาพิที์�มี

ล็ขิุสทิ์ธิ�(เชน่ จากีหนงัสือวิารสารตา่ง ๆ เป็นตน้) ตอ้งไดร้บัักีารอนญุาตก่ีอน แล็ะตอ้งมีกีารอา้งอิง 

reference ดว้ิย์โดย์ระบัดุงันี � ตามรูปแบับั ดงันี �

 ภาพิที์� 1 : 

 (ที์�มา :  ชื�อ แล็ะ พิ.ศ.)

 ใหใ้ชคุ้ ำาวิา่ ภาพิที์� 1 โดย์เป็นตวัิหนา ตามดว้ิย์เคุรื�องหมาย์ท์วิิภาคุ ( : ) แล็ะขุอ้คุวิาม

บัรรย์าย์ภาพิ บัรรท์ดัตอ่มาเป็นที์�มาขุองภาพิ  โดย์ระบั ุแหล็ง่ที์�มา แล็ะปี พิ.ศ.ไฟิล็ภ์าพิที์�สง่มาจะเป็น

สีหรอืขุาวิดำา ก็ีได ้แตภ่าพิในวิารสารที์�ตีพิิมพิแ์ล็ว้ิจะเป็นภาพิขุาวิดำา เท์า่นั�น โดย์ใหส้ง่เป็นไฟิล็ภ์าพิ 

นามสกีลุ็ .jpg, jpeg หรอื RAW หรอื TIFF คุวิามล็ะเอีย์ด โดย์ปรบััขุนาดขุองไฟิล็รู์ป ไมคุ่วิรต่ำ��กีวิา่ 

300 Pixel/High Resolution ขุนาดไฟิล็ไ์มต่่ ำ��กีวิา่ 500 KB  โดย์ตอ้งระบัชืุ�อภาพิ ใหต้รงกีบััล็ำาดบััภาพิ

ที์�แท์รกีไวิใ้นขุอ้มลู็เนื �อหา    

 5. การอ�างองิเอกสาร

 ในเนื �อเรื�อง ใชร้ะบับันาม ปี เป็นกีารอา้งอิงที์�อย์ูร่วิมกีนักีบััเนื �อหาไมแ่ย์กีสว่ิน โดย์อาจเขีุย์น

ชื�อผู่แ้ตง่ที์�ใชอ้า้งอิงใหก้ีล็มกีล็ืนไปกีบััเนื �อหาหรอืจะแย์กีใสใ่นวิงเล็บ็ัท์า้ย์ขุอ้คุวิามอา้งอิงก็ีได ้ 
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 1. นามขุองผู่เ้ขีุย์นแล็ะกีารอา้งอิงที์�เป็นตวัิเล็ขุ 

 - นามขุองผู่เ้ขีุย์นภาษาไท์ย์ ใหเ้ขีุย์นชื�อ แล็ะใหใ้ชพ้ิทุ์ธศกัีราช ตวัิเล็ขุหนา้เป็นเล็ขุอารบักิี

ท์ั�งหมด  เชน่

 • พิวิงรตัน ์ท์วีิรตัน ์ (2543, 48) กีล็า่วิวิา่..................(ในกีารกีล็า่วิถง้ผู่เ้ขีุย์นคุรั�งแรกี) หรอื 

(พิวิงรตัน,์ 2527, 48) กีล็า่วิวิา่............ .(ในกีารกีล็า่วิถง้ผู่เ้ขีุย์นคุรั�งตอ่มา)  หรอื (พิวิงรตัน,์ 2527, 

48) (ตามหล็งัขุอ้คุวิามที์�อา้งอิงถง้)

 • ผู่ว้ิิจยั์ใชท้์ฤษฏีขุอง เบัสต ์ ที์�กีล็า่วิไวิว้ิา่กีารแปล็คุวิามหมาย์ระดบััคุวิามพิง้พิอใจที์�มีตอ่

ผ่ล็ติภณัฑิ ์(Best, 1986 อา้งถง้ใน พิวิงรตัน ์ท์วีิรตัน ์, 2543, 48)  

 • กีารผ่สมผ่สานระหวิา่งรูปแบับัชิ�นสว่ินแตล่็ะชิ �นในจินตนากีาร ใหเ้กิีดรูปล็กัีษณใ์หมที่์�ย์งั

คุงคุวิามรูส้ก้ีถง้ประโย์ชนใ์นกีารประดบััตกีแตง่ตวัิอาคุาร (นวิล็นอ้ย์ บัญุวิงษ,์  2539, 59)

 - นามขุองผู่เ้ขีุย์นภาษาตา่งประเท์ศ ใหเ้ขีุย์นเฉพิาะนามสกีลุ็ (last name) ใหใ้ชคุ้รสิต์

ศกัีราช แล็ะเล็ขุหนา้เป็นเล็ขุอารบัคิุ ท์ั�งหมด เชน่

 • Smith and Thomas  (1989, 38-42) introduced........หรอื  ............(Smith and Thom-

as 1989, 38-42)

 2. เรื�องที์�มีผู่เ้ขีุย์นมากีกีวิา่ 3 คุนขุ้ �นไป 

 -    ภาษาไท์ย์ ใชชื้�อแรกีแล็ว้ิตามดว้ิย์คุำาวิา่ แล็ะคุณะ แล็ว้ิจง้เป็น พิทุ์ธศกัีราชแล็ะเล็ขุหนา้ 

เชน่

 •…….(นวิล็นอ้ย์ บัญุวิงษ ์แล็ะคุณะ 2539, 117-121) 

 -  ภาษาตา่งประเท์ศ  ใชเ้ฉพิาะนามสกีลุ็คุนแรกี แล็ว้ิตามดว้ิย์ et al. แล็ะ คุ.ศ. เชน่

 •.........(Brown et al. 1978, 58)

 3.  ผู่เ้ขีุย์นเดีย์วิกีนั เสนอเอกีสารปีเดีย์วิกีนั ใหก้ีำากีบััตวัิอกัีษรตามล็ำาดบัั เชน่ กี, ขุ, คุ,...  A, 

B, C,… ตอ่จากีปีพิิมพิ ์เชน่  

 • (ไพิศาล็ เหล็า่สวุิรรณ แล็ะคุณะ 2535กี, 199) หรอื (Brown1991A, 299)

 4.  กีรณีไมมี่ชื�อผู่แ้ตง่ ผู่ร้วิบัรวิม ผู่แ้ปล็ หรอืบัรรณาธิกีาร ใหล้็งราย์กีารชื�อเรื�องแท์นแล็ะใช้

ตวัิเอน เชน่ 

 • (ท์ศันศิล็ป์ 2550, 15) เอกีสารจากีเวิบ็ัไซต ์เชน่ หล็กัีเกีณฑิก์ีารถอดอกัีษรไท์ย์เป็นอกัีษร

โรมนัแบับัถ่าย์

 • เสีย์ง (2542, ออนไล็น)์ หมาย์คุวิามวิา่ ............. หรอื ..............

 • ............ (Therapeutic Goods Administration, online)

 6. การเขยีนบูรรณานุกรม

 เอกีสารอา้งอิงท์กุีเรื�องที์�ปรากีฏในราย์กีารอา้งอิง ใหน้ ำามาเขีุย์นเป็นบัรรณานกุีรมท์กุี

ราย์กีาร  มีหล็กัีเกีณฑิด์งันี �
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 6.1 จดัท์ำาราย์กีารสิ�งพิิมพิภ์าษาไท์ย์ก่ีอน ตามดว้ิย์ราย์กีารสิ�งพิิมพิภ์าษาตา่งประเท์ศ

 6.2 กีารอา้งอิงที์�เป็นตวัิเล็ขุใชเ้ล็ขุอารบักิีท์กุีกีรณี

 6.3. เรยี์งล็ำาดบััตามตวัิอกัีษรขุองผู่แ้ตง่ 

  • เขีุย์นชื�อท์กุีคุนที์�รว่ิมเขีุย์นเอกีสารภาษาไท์ย์ ใหเ้ขีุย์นชื�อ ท์กุีคุนเรยี์งกีนัไป คุั�น 

 ดว้ิย์จลุ็ภาคุ  (,) คุนสดุท์า้ย์ใหเ้ชื�อมดว้ิย์ “แล็ะ” เชน่ พิวิงรตัน ์ท์วีิรตัน,์ จิตรแกีว้ิ สวิา่งราช,  

 แล็ะชศูกัีดิ�  เตชะณรงคุ ์. 

  • เอกีสารที์�มีผู่เ้ขีุย์นชดุเดีย์วิกีนั ใหเ้รยี์งล็ำาดบััตามปี จากีปีที์�พิิมพิก่์ีอน-ปีที์�  

 พิิมพิ ์หล็งัตอ่ๆ มา แตห่ากีเป็นปีเดีย์วิกีนัใหใ้ส ่กี ขุ คุ กีำากีบััไวิที้์�พิทุ์ธศกัีราช หรอื A B C   

กีำากีบััไวิที้์�คุรสิตศ์กัีราชโดย์เรยี์ง ตามล็ำาดบััขุองเล็ม่ที์�พิิมพิก่์ีอน-หล็งัแล็ะตามล็ำาดบัั   

ตวัิอกัีษรขุองชื�อเรื�องสำาหรบััชื�อเรื�องใหใ้ชต้วัิเอน

  • ชื�อผู่แ้ตง่ในราย์กีารถดัจากีราย์กีารแรกีใหแ้ท์นชื�อผู่เ้ขีุย์นดว้ิย์กีารขีุดเสน้ใต ้  

 จำานวิน 16 เคุาะ (8 ตวัิอกัีษร) ตามดว้ิย์จดุ (.)  

 6.4 บัรรณานกุีรมที์�มีคุวิามย์าวิเกิีน 1 บัรรท์ดั ในกีารพิิมพิ/์เขีุย์นบัรรท์ดัที์� 2 ใหเ้ยื์ �องเขุา้  

 ประมาณ ½ นิ �วิ  เชน่

 ตวัอย่างหนังส่อผูู้�แตง่เป็นผูู้�เขยีน

 เสร ีวิงษม์ณฑิา. (2540). คุรบัเคุรื�องเรื�องกีารสื�อสารท์างกีารตล็าด . กีรุงเท์พิฯ  : 

  วิสทิ์ธิ�พิฒันา.

 ณรงคุ ์รตันะ. (2528กี).  กีารคุรอบัคุรองแล็ะกีารรอบัรูเ้ท์คุโนโล็ยี์ในประเท์ศไท์ย์.   

  กีรุงเท์พิมหานคุร: ศนูย์ถ่์าย์ท์อดเท์คุโนโล็ยี์ กีระท์รวิงวิิท์ย์าศาสตรเ์ท์คุโนโล็ยี์

  แล็ะกีารพิล็งังาน.

 __________. (2528ขุ).  คุูมื่อกีารเจรจาแล็ะกีารท์ำาขุอ้ตกีล็งกีารถ่าย์ท์อด   

  เท์คุโนโล็ยี์. กีรุงเท์พิมหานคุร:  ศนูย์ถ่์าย์ท์อดเท์คุโนโล็ยี์ กีระท์รวิงวิิท์ย์าศาสตร ์

  เท์คุโนโล็ยี์แล็ะกีารพิล็งังาน. 

 American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 

 Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological   

  Association. 

 ตวัอย่างหนังส่อที่ี�มบีูรรณาธิัการ

 พิิเชษฐ รุง้ล็าวิลั็ย์,์ บัรรณาธิกีาร. (2553). คุนล็ะไมคุ้นล็ะมือ. ราชบัรุ:ี ศนูย์ป์ระสานงาน  

  ชมรมศษิย์เ์ก่ีาสามเณรล็ยั์แมพ่ิระนิรมล็.

 Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York: 

  Springerverlag.
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 6.5 ชื�อเรื�องหนงัสือ  ชื�อบัท์คุวิาม ชื�อวิารสารภาษาตา่งประเท์ศ ใหขุ้้ �นตน้ดว้ิย์อกัีษร

 ตวัิพิิมพิใ์หญ่ท์กุีคุำา ย์กีเวิน้คุำาบัรุพิบัท์แล็ะสนัธาน 

 6.6 หากีไมป่รากีฏเมืองที์�พิิมพิ ์ส ำานกัีพิิมพิ ์ใหใ้ชคุ้ ำาวิา่ ม.ป.ท์. หรอื n.p. หากีไมป่รากีฏปีที์� 

 พิิมพิใ์หใ้ชคุ้ ำาวิา่ ม.ป.ป. หรอื N.d.

 6.7 ในกีรณีไมมี่ชื�อผู่แ้ตง่  ผู่ร้วิบัรวิม  ผู่แ้ปล็ หรอืบัรรณาธิกีาร ใหล้็งราย์กีารชื�อเรื�องแท์น

 6.7ล็ำาดบัักีารเขีุย์นแล็ะเคุรื�องหมาย์วิรรคุตอนใหใ้ชด้งันี �

 หนงัสือ :   ผู่เ้ขีุย์น.//ปี.//ชื�อหนงัสือ.//ชื�อเมือง:/ส ำานกัีพิิมพิ.์ 

  ณรงคุ ์รตันะ. (2530).  เท์คุโนโล็ยี์โล็หะอตุสาหกีรรมกีารหล็อ่. กีรุงเท์พิมหานคุร  

  :  ศนูย์ถ่์าย์ท์อดเท์คุโนโล็ยี์  กีระท์รวิงวิิท์ย์าศาสตรเ์ท์คุโนโล็ยี์แล็ะกีารพิล็งังาน.

 Wyatt, David K.  1984.  Thailand: A Short History.  New Haven: Yale University 

  Press.

 การเขยีนอ�างองิจัากปริญญานิพนธั/์ วทิี่ยานิพนธั์ 

 ผู่เ้ขีุย์น.//ปี.//ชื�อเรื�อง.//วิิท์ย์านิพินธ ์ชื�อปรญิญา ชื�อคุณะ ชื�อมหาวิิท์ย์าล็ยั์ หรอืสถาบันั

  โกีเมศ คุนัธิกี (2557).  กีารออกีแบับับัล็อ็กีผ่นงัเคุรื�องเคุล็ือบัดนิเผ่าดว้ิย์เรื�องราวิ 

  จากีท์ะเล็. วิิท์ย์านิพินธศ์ิล็ปศาสตรมหาบัณัฑิิต, สาขุาท์ศันศิล็ป์แล็ะ   

  กีารออกีแบับั, คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร,์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

 การเขยีนบูรรณานุกรมบูที่ความในวารสาร

 ผู่เ้ขีุย์น.//ปี.//”ชื�อเรื�อง.”//ชื�อวิารสาร เล็ขุปีที์�,/ฉบับััที์�/(เดือน),/เล็ขุหนา้.

  นวิล็พิรรณ ออ่นนอ้ม. (2557). กีารพิฒันางานออกีแบับัเพืิ�อบัรูณาดา้นแนวิคุดิ.  

   วิารสาร คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา,  22(2), 1-14.

 การเขยีนบูรรณานุกรมเอกสารการประชุมวชิาการหร่อการสัมมนาที่างวชิาการ

 ผู่เ้ขีุย์น.// ปี.//“ชื�อเรื�อง.”//ใน ชื�อสมัมนา วินั สมัมนา.//สถานที์�:/หนว่ิย์งานที์�จดั

 วิสนัต ์ศรสีวิสัดิ�. (2551). “คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งงานออกีแบับัแล็ะองคุป์ระกีอบัในงาน  

  ศิล็ปกีรรม.” ใน กีารประชมุวิิชากีารแล็ะเสนอผ่ล็งานวิิจยั์ระดบััชาต ิราชนคุรนิท์ร ์

  วิิชากีารแล็ะวิิจยั์ คุรั�งที์� 3  วินัที์� 25-26เมษาย์น 2556. ฉะเชิงเท์รา: สถาบันัวิิจยั์ 

  แล็ะพิฒันา มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฎั์ราชนคุรนิท์ร.์

 การเขยีนบูรรณานุกรมจัากเวบ็ูไซต ์

 ผู่เ้ขีุย์น.//(ปีที์�บันัท์ก้ีขุอ้มลู็/หรอืปีที์�คุน้ขุอ้มลู็).//ชื�อเรื�อง.//หนว่ิย์งานเจา้ขุองเวิบ็ัไซต,์/URL,/ 

  (สืบัคุน้วินัที์� เดือน ปี ภาษาไท์ย์) (accessed เดือน วินัที์�, ปี ภาษาตา่งประเท์ศ)
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 ส ำานกัีงานคุณะกีรรมกีารพิฒันากีารเศรษฐกิีจแล็ะวิฒันธรรมแหง่ชาต.ิ (2554).แผ่น  

  พิฒันาสงัคุมแล็ะวิฒันธรรมแหง่ชาตฉิบับััที์� 5  (พิ.ศ.2550 – 2554). สืบัคุน้วินัที์�  

  29 มกีราคุม 2554, จากี http://www.Idd.go.

 ส ำานกัีงานเศรษฐกิีจกีารเกีษตรกีระท์รวิงเกีษตรแล็ะสหกีรณ.์ (2555). สถิติกีารสง่ออกี

  (Export)ขุา้วิหอมมะล็:ิ ปรมิาณแล็ะมลู็คุา่กีารสง่ออกีราย์เดือน. สืบัคุน้วินัที์� 30  

  สงิหาคุม  2557,จากีhttp://www.oae.go.th/oae_report/export_import/ex  

  port_result.php 

ลิขสิที่ธิั�

 ตน้ฉบับััที์�ไดร้บัักีารตีพิิมพิใ์นวิารสารศิล็ปกีรรมบัูรพิา (Burapha  Arts Journal) คุณะ

ศิล็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา ถือเป็นกีรรมสทิ์ธิ�ขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา หา้มนำาขุอ้คุวิาม

ท์ั�งหมดหรอืบัางสว่ินไปพิิมพิซ์้ำ ำ��เวิน้เสีย์แตว่ิา่จะไดร้บััอนญุาตจากีมหาวิิท์ย์าล็ยั์ฯ เป็นล็าย์ล็กัีษณอ์กัีษร

ความรับูผู้ิดชอบู

 เนื �อหาตน้ฉบับััที์�ปรากีฏในวิารสารเป็นคุวิามรบััผิ่ดชอบัขุองผู่เ้ขีุย์น ท์ั�งนี �ไมร่วิมคุวิามผิ่ดพิล็าด 

อนัเกิีดจากีเท์คุนิคุกีารพิิมพิ์

การพจิัารณาบูที่ความ

 1. กีองบัรรณาธิกีาร จะท์ำาหนา้ที์�พิิจารณากีล็ั�นกีรองบัท์คุวิามแล็ะจะแจง้ผ่ล็กีารพิิจารณา

ใหผู้่ส้ง่บัท์คุวิามท์ราบัภาย์ใน 30 วินั นบััตั�งแตว่ินัที์�ไดร้บัับัท์คุวิาม ท์ั�งนี �กีองบัรรณาธิกีารฝ่ั่าย์ประสาน

งานจะท์ำาหนา้ที์�ประสานงานกีบััผู่ส้ง่บัท์คุวิามในท์กุีขุั�นตอน

 2.  ฝ่ั่าย์ประสานงานจะดำาเนินกีารจดัรูปแบับัขุองบัท์คุวิามใหเ้ป็นระบับัเดีย์วิกีนัท์กุี

บัท์คุวิามก่ีอนนำาเสนอใหผู้่ท้์รงคุณุวิฒิุ (peer review) พิิจารณา จากีนั�น จง้สง่บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีาร

พิิจารณาในเบืั �องตน้ใหก้ีบััผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ (peer review) จำานวิน 2 ท์า่น เป็นผู่พิ้ิจารณาใหคุ้วิามเหน็

ชอบัในกีารตีพิิมพิเ์ผ่ย์แพิรบ่ัท์คุวิาม โดย์ใชเ้วิล็าพิิจารณาแตล่็ะบัท์คุวิามไมเ่กิีน 1 เดือน

  ผ่ล็กีารพิิจารณาขุองผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดงักีล็า่วิถือเป็นสิ �นสดุ จากีนั�น จง้สง่ผ่ล็กีารพิิจารณาขุอง

ผู่ท้์รงคุุณวิุฒิใหผู้่ส้่งบัท์คุวิาม หากีมีกีารแกีไ้ขุหรือปรบััปรุงใหผู้่ส้่งบัท์คุวิามแกีไ้ขุแล็ะนำาส่งกีอง

บัรรณาธิกีารภาย์ในระย์ะเวิล็า 1 เดือนนบััตั�งแตว่ินัที์�ไดร้บััผ่ล็กีารพิิจารณา

 3. ฝ่ั่าย์ประสานงานนำาบัท์คุวิามที์�ผ่า่นกีารพิิจารณาแล็ะแกีไ้ขุแล็ว้ิ เขุา้สูก่ีระบัวินกีารเรยี์บั

เรยี์งพิิมพิแ์ล็ะกีารตีพิิมพิ ์โดย์ใชร้ะย์ะเวิล็าดำาเนินกีารประมาณ 2-3 เดือน

 4. ผู่ส้ง่บัท์คุวิามจะไดร้บัั “วิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิา” จำานวิน 2 เล็ม่เป็นกีารตอบัแท์น ภาย์ใน 

1 เดือนนบััตั�งแตว่ิารสารศิล็ปกีรรมบัรูพิาไดร้บัักีารเผ่ย์แพิรก่ีารสง่ตน้ฉบับัั
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การจัดัส่งที่างไปรษณีย์

 ผู่เ้ขีุย์นตอ้งนำาสง่เอกีสารตน้ฉบับััในรูปแบับัไฟิล็ ์ Word พิรอ้มแผ่น่ CD  ตามขุอ้กีำาหนดขุอง

รูปแบับัวิารสาร จำานวิน 3 ชดุ   สง่ดว้ิย์ตนเอง หรอืท์างไปรษณีย์ล์็งท์ะเบีัย์นมาที์�

 บูรรณาธิัการวารสารศิลิปกรรมบูรูพา (Burapha  Arts Journal)

 สำานักงานคณบูด ี

 คณะศิลิปกรรมศิาสตร ์ มหาวทิี่ยาลัยบูรูพา 169 ถีนนลงหาดบูางแสน

 ตำาบูลแสนสุข อำาเภอเมอ่ง จังัหวัดชลบุูรี 20131

 โที่รศัิพที่.์ 038 102 222, 038 391 042 ต่อ  2510, 2511, 2516

 โที่รสาร 038  391042

การส่งที่างออนไลน์

 website : www.journal.fineartbuu.org

 https://www.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ/index



224

แบูบูฟัอรม์นำาส่งบูที่ความเพ่�อพมิพเ์ผู้ยแพร่ใน

วารสารศิลิปกรรมบูรูพา มหาวทิี่ยาลัยบูรูพา

(สง่พิรอ้มกีบัับัท์คุวิาม)

                                       วินัที์�……….เดือน………....พิ.ศ.………  

เรยี์น   บัรรณาธิกีารวิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิา มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

ขุา้พิเจา้  (นาย์/นาง/นางสาวิ).......................................................................................................

(Mr./Mrs./Ms.).........................................................................................................................

คุณุวิฒิุสงูสดุ แล็ะสถานศษ้า.....................................................................................................

ต ำาแหนง่/ตำาแหนง่ท์างวิิชากีาร (ถา้มี) ........................................................................................

ชื�อหนว่ิย์งาน/สถาบันัที์�ท์ ำางาน....................................................................................................

ขุอสง่  บัท์คุวิามจากีงานวิิจยั์/งานสรา้งสรรคุ ์  บัท์คุวิามวิิชากีาร

           บัท์คุวิามปรทิ์ศัน ์(review article)  บัท์วิิจารณห์นงัสือ (book review)

ชื�อเรื�อง (ภาษาไท์ย์) .................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ชื�อเรื�อง (ภาษาองักีฤษ) ............................................................................................................

............………………………………………………………………………………………………  

คุำาสำาคุญั (ภาษาไท์ย์) ..............................................................................................................

Keyword (ภาษาองัฤษ)............................................................................................................

ที์�อย์ูส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวิกี......................หมูที่์�...................ซอย์.................ถนน....................

ต ำาบัล็/แขุวิง....................อ ำาเภอ/เขุต.....................จงัหวิดั..........................

รหสัไปรษณีย์.์..................โท์รศพัิท์.์..........................................โท์รศพัิท์มื์อถือ...........................

โท์รสาร..........................

E-mail.....................................................................................................................................

ขุา้พิเจา้ขุอรบััรองวิา่บัท์คุวิามนี�     

  เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้เพีิย์งผู่เ้ดีย์วิ 

  เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้แล็ะผู่ที้์�ระบัชืุ�อในบัท์คุวิาม 

บัท์คุวิามนี�ไมเ่คุย์ล็งตีพิิมพิใ์นวิารสารใดมาก่ีอน แล็ะจะไมน่ำาสง่ไปเพืิ�อพิิจารณาล็งตีพิิมพิใ์น

วิารสารอื�นๆ อีกี   นบััจากีวินัที์�ขุา้พิเจา้ไดส้ง่บัท์คุวิามฉบับัันี �มาย์งักีองบัรรณาธิกีารวิารสาร

ศิล็ปกีรรมบัรูพิา มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

           ล็งนาม....................................................... 

          (.................................................................)



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

225

ข�อมูลผูู้�ร่วมเขยีนบูที่ความ

 (สง่แนบัพิรอ้มกีบัับัท์คุวิาม)

ผูู้�ร่วมเขยีนบูที่ความคนที่ี�  1

ขุา้พิเจา้ (นาย์/นาง/นางสาวิ)......................................................................................................

(Mr./Mrs./Ms.)..........................................................................................................................

คุณุวิฒิุสงูสดุ แล็ะสถานศก้ีษา....................................................................................................

ต ำาแหนง่/ตำาแหนง่ท์างวิิชากีาร (ถา้มี) .........................................................................................

ชื�อหนว่ิย์งาน/สถาบันัที์�ท์ ำางาน.....................................................................................................

ที์�อย์ูที่์สามารถตดิตอ่ไดส้ะดวิกี......................................หมูที่์�...................ซอย์.............................

ถนน....................ต ำาบัล็/แขุวิง.......................อ ำาเภอ/เขุต.....................จงัหวิดั.............................

รหสัไปรษณีย์.์................โท์รศพัิท์.์....................................โท์รศพัิท์มื์อถือ...................................

โท์รสาร............................Email.................................................................................................

ขุา้พิเจา้ขุอรบััรองวิา่บัท์คุวิามนี� เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้ในฐานะผู่ร้ว่ิมวิิจยั์แล็ะรว่ิมเขีุย์น  

    บัท์คุวิามจากีงานวิิจยั์(กีรณีที์�เป็นบัท์คุวิามจากีงานวิิจยั์)

                             เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้ในฐานะผู่ร้ว่ิมเขีุย์นบัท์คุวิาม

ผูู้�ร่วมเขยีนบูที่ความคนที่ี�  2

ขุา้พิเจา้  (นาย์/นาง/.นางาวิ).......................................................................................................

(Mr./Mrs./Ms.)..........................................................................................................................

คุณุวิฒิุสงูสดุ แล็ะสถานศก้ีษา....................................................................................................

ต ำาแหนง่/ตำาแหนง่ท์างวิิชากีาร (ถา้มี) .........................................................................................

ชื�อหนว่ิย์งาน/สถาบันัที์�ท์ ำางาน.....................................................................................................

ที์�อย์ูส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวิกี......................................หมูที่์�...................ซอย์.............................

ถนน....................ต ำาบัล็/แขุวิง.......................อ ำาเภอ/เขุต.....................จงัหวิดั.............................

รหสัไปรษณีย์.์................โท์รศพัิท์.์....................................โท์รศพัิท์มื์อถือ...................................

โท์รสาร............................Email.................................................................................................

ขุา้พิเจา้ขุอรบััรองวิา่บัท์คุวิามนี� เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้ในฐานะผู่ร้ว่ิมวิิจยั์แล็ะรว่ิมเขีุย์น  

    บัท์คุวิามจากีงานวิิจยั์(กีรณีที์�เป็นบัท์คุวิามจากีงานวิิจยั์)

                             เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้ในฐานะผู่ร้ว่ิมเขีุย์นบัท์คุวิาม

หมายเหตุ :  ถา้มีผู่เ้ขีุย์นบัท์คุวิามมากีกีวิา่ 2 ท์า่น กีรุณากีรอกีราย์ล็ะเอีย์ดขุองผู่เ้ขีุย์นบัท์คุวิามรว่ิม

ท์า่นอื�น ๆ ดว้ิย์



226


