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The main purpose of this study is to gather knowledge of local people’s wisdoms of 

lacquerware production for lacquerware production development with three Display (Transform) 

technics:  

1. products’ structure transformation 

2. reshaping technic transformation   

3. coloring technic transformation  

It is also the purpose of this study to evaluate, by comparing with other resemble 

products, the quality of developed products, such as their utility, the endurance of their 

materials, the convenience in maintenance, their prices and the customer satisfaction. The data 

will be analyzed using the T-test and presented in percentage.  

The study revealed that it is possible to design 6 production models using the three 

Display (Transform) technics. The consumer satisfaction survey showed that customers are 

satisfied most with Model 4 with the satisfactory percentage of 30.1. Model 5 ranked second and 

Model 1 ranked the third with the percentage of 23.1 and 21.2 respectively.   

Model 3,4 and 5 were selected as the production models because of their 

production possibility. The distinct feature of  

Model 3 is its structural composition which are in line forms and therefore can be 

variously shaped either by installation or by natural gravity. Model 4 is advantageous in terms of 

its simplicity which can be used to decorate in all styles. Model 5 has a symmetry structure and 

line rhythm warp which affect lighting. 

The study also suggested that in producing products based on the suggested 

models, consideration should be made to bearing capacity, installation, the suitability of 

materials used in production, proportion and safety in utilisation.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 การจัดและตกแตงภายในบานใหสวยงามเพื่อเปนสถานที่พักผอนและนาอยูอาศัยมี

องคประกอบหลายอยาง   องคประกอบสําคัญในการตกแตงบานใหสวยงามที่สําคัญ คือ เคร่ืองเรือน หรือ

เฟอรนิเจอร  (Furniture)  ซึ่งเปนเคร่ืองใชภายในบานหรือเคร่ืองตกแตงบาน   และเปนผลิตภัณฑเพื่อ

อุปโภค (วรรณี สหสมโชค, 2549: 2)   เคร่ืองเรือนเปนผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนเพื่อประโยชนใชสอย   เกิดจาก

การออกแบบทางดานศิลปะและอาจถือไดวาเปนงานศิลปะเพื่อการประดับตกแตง เพราะนอกจากคํานึงถึง

ประโยชนใชสอยที่เหมาะสมแลวยังตองคํานึงถึงรูปแบบ  วัสดุที่นํามาใช   เพื่อชวยใหการตกแตงบานมีความ

สวยงามและสอดคลองกับความตองการของผูอยูอาศัยมากข้ึน    

 การออกแบบเปนศิลปะของมนษุย เนื่องจากเปนคานิยมทีส่รางจากความงามที่ตอบสนองดาน

การใชงาน หลักการออกแบบคือการรวบรวมหรือจัดองคประกอบทั้งที่เปน 2 มิติและ 3 มิติ เขาดวยกันอยาง

มีหลักเกณฑ โดยผูออกแบบตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยและความงาม  (สาคร  ขันธโชติ, 2528)     การ

ออกแบบเคร่ืองเรือน เคร่ืองตกแตงบานพักอาศัยหรืออาคาร เพื่อประโยชนใชสอย  มีความสะดวกสบายใน

การใชจึงจําเปนตองคํานึงถึงหลกัการดังกลาวรวมดวย ในปจจบุันหลักการออกแบบเฟอรนิเจอรใหทันสมัย มี

ความจําเปนและสําคัญมาก โดยนักออกแบบจะตองมีความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมใหมี

เอกลักษณ    มีความงดงาม  รวมทั้งมีประโยชน เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค  ดังที่วรรณี สห

สมโชค (2549: 15)   ไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบเคร่ืองเรือนสมัยใหมวา     “…มีการใชวัสดุ

ใหม หรือรีไซเคิล เทคนิคใหม มีการพัฒนาใหดีข้ึนกวาที่เคยเห็นตามปกติ สามารถเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม มี

การพัฒนาดานรูปทรง พืน้ผิว และสี ซึ่งเกิดจากความตองการโดยตรง สอดคลองที่เหมาะสมกับวัสดุที่ใชและ

การผลิต...” 

โดยทั่วไปประเภทของเคร่ืองเรือน จําแนกตามสภาพดินฟาอากาศ  ได 2  ประเภท คือ  

ภายในอาคาร (In-door furniture)   และภายนอกอาคาร (Out-door furniture)  หรือแบงตามพื้นที่การ

ใชงานในบานเปนหองๆ (นพคุณ สุขสถาน, 2530?: 82) สําหรับรูปแบบเคร่ืองเรือน  จําแนกเปน  3  

ประเภท ไดแก 1.แบบทางการ (Formal style) ใชในปราสาทราชวัง สืบทอดลักษณะรูปแบบประบวนการ

โดยตกทอดเปนประเพณี มีความวิจิตรพิสดาร สวนมากใชชื่อกษัตริยในการตั้งชื่อเรียก 2. แบบทองถ่ิน 

(Informal style) แลวแตความตองการ ความชํานาญและเคร่ืองมือไมทันสมัย เพราะผูใชคือชาว



2 

 

 

 

 ชนบท บางสวนจึงมีการลดทอน หรือเติมแตงเพิ่มข้ึน จึงไมมีรูปแบบตายตัว   และ3.   แบบ

ทันสมัย (Modern style)    กําเนิดข้ึนในชวง ศตวรรษที่ 20 โดยปรับปรุงจากโครงเกา แตเนนกระบวนการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม มีการคนควาความตองการของผูใช เกิดการติเตียนและแกไขผลงาน       

 สําหรับเคร่ืองเรือนสมัยใหม    ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทีส่ําคัญในการออกแบบ คือ ความดล

ใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่งดงาม เชน โครงสรางที่มีความแปรปรวนสัมพนัธตามธรรมชาติของตนไม 

ซึ่งมีก่ิงกานสาขาแตกออกไป  นักจิตวิทยาเสนอความเห็นวา ความดลบนัดาลใจจากความงามตางๆ 

โดยเฉพาะธรรมชาติ จะชวยสรางลักษณะงานออกแบบใหมีความหมายยิ่งข้ึน    นักออกแบบไดนําแนวคิด

ดังกลาวมาสรางรูปทรงสัดสวนในการถายทอด รับน้ําหนัก ของเคร่ืองเรือนไดเปนอยางดี       ดงันั้น รูปแบบ

เคร่ืองเรือนนอกจากประสานความงามกับการใชสอย พื้นผวิ จนเปนเอกลักษณ   ควรมีความสัมพันธกับ

ความงาม และโครงสรางสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมทัง้ดานเหตุผล  การตอบสนองความสุขทั้งทางกายและ

จิตใจ    ซึ่งเปนแนวคิดสําคัญในการออกแบบเคร่ืองเรือนทั้งเคร่ืองเรือนชนิดเล็กจนถึงสิ่งใหญทีม่ีราคาแพง (วิ

รัตน พิชญไพบลูย, 2525: 180) 

 องคประกอบสําคัญในการผลิตเคร่ืองเรือน คือวัสดุที่นํามาผลติ  ซึ่งมีหลายชนิด  วัสดปุระเภท

หวาย-ไผ เปนวัสดุธรรมชาติทีน่ยิมนํามาผลิตเฟอรนิเจอร   ขอดีของการผลิตเคร่ืองเรือนโดยใชวัสดุประเภท

ดังกลาว   นอกจากเปนงานฝมือ ที่มีความประณีตในชิ้นงานแตละชิน้แลว ทีส่ําคัญคือมีราคาที่คอนขางถูก

เมื่อเทียบกับวัสดุอ่ืนๆ    นอกจากนี้  การตกแตงหองดวยเฟอรนิเจอรประเภทหวาย และไมไผ จะให

ความรูสึก สบาย เปนธรรมชาติแกผูอยูอาศัย    อยางไรก็ตาม    ที่ผานมาการผลิตเคร่ืองเรือนโดยวัสดุ

ประเภทนี้มีรูปแบบที่มีความเปนเอกลักษณและขาดการสรรคสรางรูปทรงใหมๆ   จึงทําใหผูบริโภคมี

ความรูสึกวาเปนเคร่ืองเรือนที่มีความโบราณ    แตในปจจุบันไดมีการพฒันารูปแบบใหมีความทันสมัยมาก

ข้ึน เชน การถักหวายเปนเสนเล็ก  มีความถ่ีเพิ่มข้ึน หรือใชไมไผเปนซี่เล็กๆ    มีการยอมสีใหเขมข้ึน ทําให

สามารถออกแบบเปนเคร่ืองเรือนที่ใชรูปแบบการตกแตงแบบโมเดิรนได    แตขอควรระวังของวัสดุประเภท

นี้คือ  มักจะมีฝุนเกาะตามซอกรอยสานหวาย หรือรองไมไผ   ทําใหผูบริโภคตองหมั่นเช็ดทําความสะอาด

อยางสม่ําเสมอและตองหมั่นรักษาดูแลเปนอยางดี เคร่ืองเรือนจึงจะมีความงดงามตลอดไป 

 เคร่ืองเขินเปนงานหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่ผลติข้ึนจากวสัดุธรรมชาตปิระเภทไมไผ หวาย 

เปนตน    โดยคําวา เขิน เปนคําเรียกภาชนะ มีความหมายวา ขืน ยอนข้ึน ขัดขืน      ความหมายของเคร่ือง

เขินตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 

2546: 203)    หมายถึงเคร่ืองสานที่ทาํจากผิวไมไผ ซึ่งนํามาเรียดแลวทําเปนโครง ฉาบดวยรักสมุกหรือรัก

ชาดเพื่อกันน้าํร่ัวซึม  คํานี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา  LACQUER WARE  โดยคําวา LACQUER เร่ิมใชมา

ตั้งแตคริสตศวรรษที่ 17 ในประเทศฝร่ังเศสใชคําวา Lacque  หมายถึง กาวยางหรือคร่ังที่ใชประทับเอกสาร

เพื่อไมใหเปดหรือแยกออกมา ในประเทศสเปนและโปรตุเกส ใชคําวา   Lacre และประเทศอิตาลีเรียกวา  

Lacra และเปลี่ยนมาเปน Lacquer ในที่สุด สําหรับงานเคร่ืองเขินโดยทั่วไปหมายถึง ภาชนะเคร่ืองใชที่สาน
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ดวยไมไผแลวเคลือบดวยรัก แลวเขียนลวดลายประดับตกแตงดวยชาดทองคําเปลวหรือเงินเปลวทีผ่ลิตข้ึน

โดยชาวเชียงใหม ที่มีเชื้อสายสบืมาจากไทเขินแตโบราณ ปจจบุัน  คําวา เคร่ืองเขินหรือเคร่ืองรัก  หมายถึง

งานหัตถกรรมที่ทําข้ึนจากไมไผสานหรือจากไมจริงที่ข้ึนรูปเปนภาชนะ แลวทาทบัดวยยางรักธรรมชาติทับกัน

หลายชัน้ เมื่อแหงจนไดที่ จึงนํามาขูดเปนลวดลาย ลงสี หรือปดทองคําเปลว กลายเปนเคร่ืองเขินที่มี

ลวดลายสวยงาม มีประโยชนใชสอยตามยุคสมัย      

 ประเทศไทยรับถายทอดวิธีการทําเคร่ืองเขินจากชนเผาไทยเขินซึ่งอยูในมณฑลยูนนานทางตอน

ใตของประเทศจีน  โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา เคร่ืองเขิน สันนิษฐานวาเกิดจากการเรียกของกลุม

ชาติพันธุ ไทยเขิน ชนชาติไทยลื้อ ซึ่งกระจายตัวทางตอนเหนือของประเทศไทย ยอนข้ึนไปจากลุมน้ําใน

อาณาเขตแถบเชียงตุงของพมา ซึ่งไดรับอิทธิพลในเร่ืองกระบวนการเทคนิคการทําเคร่ืองเขินตั้งแตสมัยพระ

เจาบุเรงนอง กรุงหงสาวดีไดกวาดตอนเฉลยชาวไทย  เมื่อ พ.ศ.2100 ซึ่งไกรสีห นิมมานเหมิทร (กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม,ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2530?: 4)   ผูเชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมลานนา ให

ความเห็นวา  พมาเรียกภาชนะจากเทคนิคเขินวา “โยนเถ” ซึ่งเปนการขูดลายตกแตงผิว    และพบวา

เคร่ืองใชในลักษณะเชนเดียวกันนี้ เคยปรากฏในเขตภาคกลาง แตเรียกวา “เคร่ืองกํามะลอ”ในอดีต เคร่ือง

เขินเปนที่นิยมมากในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยมีถ่ินฐานเดิมอยูในเมืองเชียงตุง ประเทศพมา และเนื่องจาก

สงครามระหวางไทยและพมา ชาวบานไดถูกกวาดตอนจากเมืองเชียงตุงมาสูเชียงใหมซึ่งในนั้นมีชาวบานที่

เปนชางรัก และไดอยูรวมตัวกันจนเปนหมูบานเขิน มีอาชีพทําเคร่ืองเขินทั้งหมูบาน         และถายทอดใน

ทองถ่ินจนถึงปจจุบัน    ดังนั้น   อาจกลาวไดวาเคร่ืองเขินนับเปนภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของบรรพชนที่ไดถายทอดสืบตอกันมาจากรุนสูรุนจวบจนสูคนรุนปจจุบัน   โดยแหลงผลิตเคร่ือง

เขินที่สําคัญของไทยในปจจุบันอยูบริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม และยังแพรกระจายไปยัง

ภูมิภาคตางๆ อีกดวย   

 นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การผลิตเคร่ืองเขินมีการผลิตและใชสอย

แพรหลายในแถบประเทศเอเชียโดยมีคําเรียกแตกตางกัน  โดยในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกือบ

ทั้งหมด  เชน ไทย พมา เวียดนาม เปนตน ไดรับอิทธิพลการทําภาชนะรูปแบบนี้จากประเทศจีน ซึ่งมี

โครงสรางภาชนะที่เกิดจากการจักสาน หรือการกลึงข้ึนรูปจากวัสดุทึบตัน เชน ไมจริง โลหะ ดินเผา แลวยึด

โครงสรางทั้งหมดพรอมทั้งตกแตงผิวดวยยางรัก ผลิตภัณฑสามารถนําไปใชงานหลากหลายรูปแบบ          

นอกจากนี้เคร่ืองเขินยังพบในประเทศญี่ปุน ซึ่งพบวาการใชยางรักเคลือบภาชนะมีมาแตโบราณกวา 1,000 ป    

โดยเทคนิคบางรูปแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแพรสูประเทศญี่ปุนในสมัย อิโค(พ.ศ.2158-2411)  ซ่ึง

มีหลักฐานจากตลับหมากญี่ปุนที่เรียกวา   “คิมมา-ดา(Kimma-De)”  โดยจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ Tokugawa 

เมืองนาโกยา ทั้งนี้ โตยิโอ โยชิโน (Yoshino อางถึงในศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม, 2530?) แหงภาควิชาเคร่ืองเขิน มหาวิทยาลัยโตเกียว   ระบุวาการใชภาชนะเขินนั้นมีกรรมวิธี

การผลิตเร่ิมจากไทยสูพมา โดยใชใสคิมมา(หมาก) ลักษณะเคร่ืองเขินมีความโดดเดน โดยโครงสรางจะทํา
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จากไมไผ ทาเคลือบดวยยางรัก ตกแตงผิว     กระบวนการผลิตจําแนกเปน แบบพ้ืนเมือง โดยใชการสาน

ตอก-หวาย ขัดและขดใหเกิดทรง มีการดามดัดขอบเปนชั้นใหแข็งแรงดวยการตอก-หวายอีกชั้น แลวเขียน

ลายดวยชาดสีแดง แปะทองคําเปลว     ภาชนะเดนไดแก ขันหมาก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12-18 นิ้ว สูง 

12 นิ้ว ซึ่งใชในพิธีกรรม และแบบวัวลาย    สวนใหญจะเปนการผลิตเชิงหัตถอุตสาหกรรม    มีการแบง

หนาที่การผลิตออกเปนสวนๆ หนึ่งคนตอหนึ่งหนาที่ ตอกที่ใชจะเหลาใหบางคลายทางมะพราว สานขัดตอก

เปนรูปแฉกรัศมีจากกนภาชนะ มีการดามโครงสรางใหแข็งแรง ลักษณะเดนคือผิวที่แข็งและเรียบเสมอกัน 

เมื่อยารองลงสมุก ขัดดวยกระดาษทราย จะไดภาชนะทรงเกลี้ยงเกลา นิยมขูดกรีดลายลงบนผิวที่ถมดวยรัก-

ชาด เรียก ฮายดอก ดวยเหล็กแหลมจากความชํานาญของผูผลิตที่ไดรับถายทอดจากชางที่มีความชํานาญ

จากรุนสูรุน  

  รูปทรงของผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน สามารถจําแนกได 4 ประเภท    ประกอบดวย   1. เคร่ืองเขิน

ที่มีรูปทรงเพื่อบรรจุของเหลว เชน กระบอก กระปอง ขวด ถวย จาน ชาม โถ ตลบั แจกัน ฯลฯ เปนตน   2.  

เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อบรรจุของแข็ง เชน กลอง ตลับ หีบ กลัก ถวย จาน โถ ตู ถาด  ฯลฯ เปนตน 3.

เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อการประดับตกแตงกาย เชน กําไล ตางหู สรอยคอ หวี งอบ หมวก  ฯลฯ เปนตน    

และ4.เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อการใชสอยตกแตงอาคารบานเรือน เชน โตะ เกาอ้ี เตียง ตั่ง ชิ้นงานแกะสลัก

ตาง ๆ  ฯลฯ เปนตน  (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2530?)  จากการ

จําแนกรูปทรงของเคร่ืองเขินดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  การออกแบบเคร่ืองเขินแตละประเภทมีความ

เก่ียวของเชื่อมโยงกับการออกแบบผลิตภัณฑเปนอยางมากเพื่อประโยชนใชสอยในชีวิตประจาํวนัของคน

ทั่วไป และสามารถสรรคสรางรูปทรงไดหลากหลายรูปแบบแตกตางกัน เพื่อความสะดวกในการใชสอยใน

ชีวิตประจาํวนั   จงึอาจกลาวไดวา  เคร่ืองเขินยังสามารถสรรคสรางประโยชนในการใชสอยไดอีกมาก หากมี

การพัฒนาผลิตภัณฑโดยการออกแบบโดยใชแนวคิดใหมๆ เพือ่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีวิถี

ชีวิตที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสิ่งแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจทั้งในปจจุบนัและอนาคต                     

 ปจจุบนัเคร่ืองเขินในประเทศไทยเปนสนิคาทีน่ิยมของชาวไทยและชาวตางประเทศ ดวย

รูปลักษณที่เปนเอกลักษณ มีความประณีต สวยงาม และเปนวจิิตรศิลป ซึ่งไมเหมือนชาติใดๆ โดยเคร่ืองเขิน

ลายทองเปนที่นยิมสําหรับชาวตางประเทศมากที่สุด  อยางไรก็ตาม  จากการสาํรวจและการทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกับการผลิตเคร่ืองเขินในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยในปจจบุันของประเทศไทย  พบวา

กําลังประสบปญหาหลายประการ โดยเฉพาะปญหาดานการออกแบบและกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ 

และการตลาด  รวมทั้งการสงเสริมเปนอุตสาหกรรมเชิงพาณชิย   ไดแก   ดานการออกแบบ พบวา  1. 

รูปแบบไมทันสมัย ลวดลายไมสวยงาม  2.  ดานวัตถุดิบ   พบปญหาหลายประการ  กลาวคือ 1.1  โครง 

โดยเฉพาะการผลิตจากไมซึ่งเปนวัสดุหลักทีน่ํามาใชทาํเคร่ืองเขินมากที่สุด ในปจจบุันเร่ิมหมดไป แมใชไม

มะมวงหรือฉําฉาทดแทน  ซึง่ไมประเภทดังกลาวมีขอดอยคือมอดแมลงกัดทําลายไดงาย ขาดความคงทน    

สวนไมไผ กระดาษและวสัดุอ่ืนๆมีขอจํากัดในการสรางรูปทรง    1.2 ยางรัก  พบวา มีความยากลําบากใน
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การจัดหายาวรักมาใชเนื่องจากเปนของปา รัฐบาลสั่งเปนของหวงหาม  ปจจุบันมผีูกรีดยางรักมาจําหนาย

คอนขางนอยมาก  ทําใหขาดแคลนยางรักในข้ันตอนการผลิต และมีการปลอมปนทาํใหคุณภาพยางรักต่ํา ทํา

ใหกระบวนการผลิตดอยคุณภาพ   กอปรกับการพัฒนาคุณภาพยางรักในประเทศไทยยังไมพฒันาเทาที่ควร

และไมสามารถทาํสไีด  จึงมีคุณภาพสูตางประเทศ เชน จนีและญี่ปุน ไมได   3. ดานแรงงาน   พบวา

คาตอบแทนทีผู่ผลิตไดรับคอนขางต่ําหากเทียบกับฝมือในการผลิตที่มีหลายข้ันตอนและใชเวลานาน   และ

ขาดแคลนชางที่มีความชาํนาญเพราะเปนงานศิลปหัตถกรรม กระบวนการผลิตขาดความประณีต โดยพบวา

สินคาขาดความประณีตและดอยคุณภาพ ดังเชนการผลิตเคร่ืองเขินแบบนนัทารามในปจจุบนั มีการผลิตเปน

ของที่ระลึกที่มีราคาถูก   แลเสมือนเปนสนิคาที่ไรคุณภาพและรสนิยม    ทั้งนี้เพราะการผลิตขาดความ

ประณีต   โดยผูผลิตใชสีฝุน  สีน้าํมันและสีสะทอนแสงแทนชาด ไมมีการเคลือบลวดลายใหติดแนนกับผิว

ภาชนะ    ดังนั้น สีสนัจึงหลุดหายไปอยางรวดเร็ว   หรืองานรดน้าํปดทองที่ชางทาํตองมีทักษะสูงมาก 

ลวดลายจึงจะมีความสวยงาม   เปนตน  พื้นเคร่ืองเขินยังไมเรียบและเปนเงางามเทาที่ควร และลายทองที่

ติดอยูบนพืน้เคร่ืองเขินยังไมติดสนิท และเสนลายไมชัดเจน  4.  อันตรายจากพิษยางรัก  กรดอุรูชิอิค ที่

นักวิทยาศาสตรยังไมสามารถวิเคราะหไดวาเปนกรดชนิดใดจะทําอันตรายตอผวิหนัง อาการคันบวมเปนผื่น

แดงถาแพมากจะเปนแผลหนองเนาเฟะ  5. ดานรูปแบบ พบวา ผูผลิตสวนใหญทั้งอดีตและปจจบุันให

ความสําคัญดานรูปแบบและรูปทรงนอยมาก การออกแบบใหมๆมาจากความตองการของลูกคาที่สัง่ทํา

โดยเฉพาะและผูผลิตก็จะยึดแบบนั้นมาผลิตตอซ้ําๆ เหมือนกับแบบโบราณที่เคยผลิต ขาดการปรับปรุง

พัฒนา เพราะเกรงจะจาํหนายไมไดและคิดวาการจางนักออกแบบจะสิ้นเปลือง ถารูปแบบใดของสินคาขายดี

จะเลียนแบบจาํหนาย   6. การตลาด พบวาผูผลิตสวนใหญมีการจัดการและทาํตลาดเอง ทําใหประสบ

ปญหาระบบการคาระหวางประเทศ การผลิตสินคาไมตรงตามรายละเอียด สําหรับตลาดภายในประเทศ 

เคร่ืองเขินไทยมีความจาํกัดประโยชนใชสอยในวงแคบดวยการตกแตงลวดลายใหสวยหรูดูมั่งค่ังเกินไป เชน 

ภาชนะที่มีลายทองไมทนการขัดถูจึงไมนิยมใชในชีวติประจาํวนั เพียงเก็บรักษาเปนเคร่ืองตกแตงเทานัน้           

 นอกจากนี้ หากพิจารณาในสวนการผลิตและการตลาดในชุมชนซึ่งเปนแหลงผลิตของชุมชนที่

เปนแหลงผลติเคร่ืองเขิน ซึ่งเปนแหลงความรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินที่สาํคัญของประเทศที่ควร

ไดรับการพัฒนาและสนับสนนุการผลิตเคร่ืองเขินใหคงอยูตลอดไปอยางยั่งยืน  พบวา ประสบปญหาหลาย

ประการ โดยเฉพาะขาดระบบการจัดการที่ชัดเจนและการสงเสริมเชิงพาณชิย  เนื่องจาก  มีการออกแบบ

กันเองโดยไดแนวคิดจากการเลยีนแบบสินคาที่จาํหนายไดดี  จํานวนการผลิตมากจากการสั่งซื้อของลูกคา 

หากมีจํานวนมากจะมีการกระจายจํานวนการผลิตในกลุมผูผลิตเพื่อใหทันกับเวลาที่ลูกคาตองการ หากมี

จํานวนนอยจะมีการผลิตกันเองในกลุมผูรับสนิคาในวงแคบ ทําใหไมสามารถพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมได

อยางเปนระบบ  การพัฒนาผลติภัณฑขาดการสงเสริมสนบัสนนุในรูปแบบใหมๆ ทําใหสินคามีรูปแบบเดิมๆ 

และเกิดภาพลักษณวาเปนสินคาที่เปนของที่ระลึก ของที่ใชในพิธีกรรม เปนตน  ดังนัน้  หากมีการปรับปรุง

พัฒนาการออกแบบใหม โดยมุงใชงานไดจริงและมีความทนัสมัยสนองตอบความตองการของผูบริโภคได
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หลากหลาย  พัฒนาเทคนิคและกระบวนการผลติทั้งวสัดุและกรรมวิธีการผลิต  โดยอาจใชโครงจากวัสดุ

สังเคราะหประเภทพลาสติก เชน โพลีเอทีลีน หรือ เมลามีน เพื่อชวยลดตนทุนและระยะเวลาการผลิต (ศูนย

สงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2530)  รวมทั้งสงเสริมการตลาดแกผูผลิตใน

ชุมชน    เคร่ืองเขินนาจะเปนผลิตภัณฑประเภทภูมปิญญาทองถ่ินที่มีอนาคตในเชงิอุตสาหกรรมไดอยางด ี

 จากสถานการณและสภาพปญหาของผลิตภัณฑเคร่ืองเขินในปจจุบันดงักลาวแลว   ผูวิจยั

ตระหนักวาการพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองเขินและสงเสริมเพื่อใหสามารถใชประโยชนใชสอยไดมากข้ึน มีความ

จําเปนอยางมาก เนื่องจากเคร่ืองเขินเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่ทรงคุณคาและเปนเอกลักษณทองถ่ิน   มี

ประโยชนใชสอยตอการดํารงชีวติประจําวนัในหลากหลายรูปแบบ แนวทางการแกปญหาการพัฒนา

ผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  หากผูศึกษาใชความรู ความสามารถดานการออกแบบผลิตภัณฑในการสงเสริมและ

อนุรักษผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  ดวยการผสมผสานองคความรูและทักษะเชงิวิชาการอยางบูรณาการ เพื่อให

สินคามีคุณภาพสอดคลองตรงตามขอกําหนด  มีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนที่พงึพอใจของผูบริโภค   โดย

วิเคราะหขอมูลความตองการของผูใชแกผูผลิตเคร่ืองเขินในปจจุบัน คาดวาจะไดรูปแบบผลติภัณฑที่นาสนใจ

เพื่อเปนตนแบบในการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑแกชุมชน โดยคงความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑที่

เปนภูมิปญญาทองถ่ินซึ่งมีความประณีต สวยงาม และเปนวิจิตรศิลป  อันจะนําไปสูการผลิตเชิงสรางสรรค

ผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาเชงิหัตถอุตสาหกรรมและพาณิชยในวงกวางอยางครบวงจรเพื่อสนับสนุนใหการ

ผลิตเคร่ืองเขินเปนผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินที่คูกับสงัคมไทยตลอดไปอยางยั่งยนื        

     

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

2.1 เพื่อรวบรวมและศึกษาองคความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตภัณฑหัตถกรรม

ของทองถ่ินในกระบวนการทาํเคร่ืองเขิน 

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  โดยการออกแบบซึ่งใชเทคนิค Display ในการ

เปลี่ยนรูปทรงและการตกแตงผวิสีเคร่ืองเขิน ในรูปแบบ 3 แบบ เพื่อใชเปนของตกแตงบานในสไตลรวมสมัย   

ไดแก   แบบที ่1 การปรับเปลีย่นโครงสราง  แบบที ่2 การปรับวิธีการข้ึนรูป  และแบบที่ 3 การปรับวิธีการ

ทําสี  

2.3 เพื่อประเมินผลผลิตภัณฑเคร่ืองเขินโดยการออกแบบซึ่งใชเทคนคิ Display ในการเปลี่ยน

รูปทรงและการตกแตงผิวสีเคร่ืองเขิน ในรูปแบบ 3 แบบ ไดแก   แบบที ่1 การปรับเปลี่ยนโครงสราง  แบบ

ที่ 2 การปรับวิธีการข้ึนรูป  และแบบที่ 3 การปรับวิธีการทาํสี    เพื่อใชเปนของตกแตงบานในสไตลรวมสมัย     

โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑในกลุมขางเคียง ทั้งดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ไดแก ประโยชนในการใชงาน    

ความคงทนของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค 
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3. สมมติฐานของการศึกษา 

3.1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  โดยการออกแบบซึ่งใชเทคนิค Display ในการ

เปลี่ยนรูปทรงและการตกแตงผวิสีเคร่ืองเขิน ในรูปแบบ 3 แบบ ไดแก   แบบที ่1 การปรับเปลี่ยนโครงสราง  

แบบที่ 2 การปรับวิธีการข้ึนรูป  และแบบที่ 3 การปรับวิธีการทาํสี    เพื่อใชเปนของตกแตงบานในสไตลรวม

สมัยสามารถดําเนนิการปรับเปลี่ยนรูปทรงของเคร่ืองเขินใหแตกตางจากรูปแบบเดิม 

3.2 รูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  โดยการออกแบบซึ่งใชเทคนคิ Display ในการเปลี่ยนรูปทรง

และการตกแตงผิวสีเคร่ืองเขิน ในรูปแบบ 3 แบบ     ไดแก   แบบที ่1 การปรับเปลีย่นโครงสราง  แบบที่ 2 

การปรับวิธีการข้ึนรูป  และแบบที่ 3 การปรับวิธีการทําสี สามารถทําใหผูบริโภคมีความพงึพอใจตอคุณภาพ

ผลิตภัณฑในดาน  ประโยชนในการใชงาน    การตลาด  

       

4.  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

การศึกษานี้ใชการออกแบบกระบวนการทาํเคร่ืองเขิน ทั้งวัสดุและวิธีผลิต ในการศึกษา

และออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน ใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการใชงานและการตลาดตรงความ

ตองการของกลุมเปาหมาย ผูวจิยัไดกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี ้ (วิรัตน พิชญไพบูลย. 

2527: 8-9; สาคร คันธโชติ. 2528: 10-11)    

4.1   ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง ( Theory of design form ) ประกอบดวย  

               4.1.1  ความหมายรูปทรง (Meaning of form) 

               4.1.2  คุณลักษณะของรูปทรง (Property of form) 

               4.1.3 รูปราง (Shape)และหลักการเปลี่ยนรูปทรง (Transformation of form ) 

4.2  การศึกษาภูมิปญญาผลิตภัณฑหัตถกรรมของทองถ่ิน ในกระบวนการทาํเคร่ืองเขิน และ

การออกแบบของตกแตงบาน ประกอบดวย 

  4.2.1 การศึกษาภูมิปญญาหัตถกรรมของทองถ่ิน ในกระบวนการทําเคร่ืองเขิน 

เชน วัสดุ โครงสราง การตกแตง ประเภทของเขิน 

 4.2.2 การศึกษาสภาพการตลาด การจัดจําหนาย สภาพปญหาของผลิตภัณฑเขิน

ในปจจุบนั เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา 

4.2.3 การศึกษาขอมูล ประเภทของกลุมผลิตภัณฑของตกแตงบาน ลักษณะการใช

งาน รูปลักษณ วัสดุและการผลติ ดานการใชงาน   ไดแก   1. ประสิทธิภาพการใชงาน ตรงตามวัตถุประสงค  

2. รูปลักษณ สดัสวนงดงาม สอดคลองกับการใชงาน   3. ความแข็งแรง ทนทาน โครงสราง ปลอดภัย  4. 

วัสดุเหมาะสมกับกระบวนการผลิต    5)การบํารุงรักษา และการขนสง 

 4.2.4 การศึกษาขอมูลดานการตลาด  โดยการสอบถามความตองการของ

กลุมเปาหมาย เพื่อสรุปผล เลือกกลุมของตกแตงบานในการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการ
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ของกลุมเปาหมาย เชน ผลิตภัณฑของตกแตงบานที่อยูในกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม กลุมงานหัตถกรรม กลุม

งานรวมสมยั การเลือกซื้อ    โดย 1.จัดแสดงภาพลักษณ เอกลักษณของวัสด-ุกระบวนการ เชน เปนงาน

หัตถกรรม   2.สื่อถึงที่มาของแนวคิดในการออกแบบ   3.สรางเร่ืองราวใหผลิตภัณฑ  4.สรางความประทบัใจ 

 4.3 แนวคิดข้ันตอนการประเมินผลติภัณฑรูปแบบใหมกับผลิตภัณฑใกลเคียงเดิมโดย

หลักการตลาด 

4.3.1 การประเมินความพงึพอใจในคุณลักษณะดานตางๆของผลติภัณฑรูปแบบ

ใหมเทียบกับผลิตภัณฑรูปแบบเดิม 

1. ดานการใชงาน 

 1.1 มีประสิทธิภาพการใชงาน ตรงตามวัตถุประสงค 

 1.2 มีรูปลักษณ สัดสวนงดงาม สอดคลองกับการใชงาน 

 1.3 มีความแข็งแรง ทนทาน โครงสราง ปลอดภัย 

 1.4 มีวัสดุเหมาะสมกับกระบวนการผลิต  

 1.5 การบํารุงรักษา และการขนสง 

2. ดานการตลาด 

 2.1 แสดงภาพลักษณ วัสด-ุกระบวนการเชนเปนงานหัตถกรรม 

 2.2 สื่อถึงที่มาของแนวคิดในการออกแบบ 

 2.3 สรางเร่ืองราวใหผลิตภัณฑ 

 2.4 สรางความประทบัใจ 

  4.3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑรูปแบบใหมเปรียบเทียบกับ

ผลิตภัณฑรูปแบบเดิม 

เพื่อใชเปนนิยามแนวคิด (Conceptual definition) ในการประเมินประสิทธิภาพการใชงาน

ผลิตภัณฑรูปแบบใหมเปรียบเทยีบกับผลิตภัณฑรูปแบบเดิม  

 1. ใชแนวคิดการทดสอบเก่ียวกับความแข็งแรงและความทนทานตอการใชงาน โดยแบง

ประเภทจากการรับแรงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ (สาคร คันธโชติ, 2528: 132) 

 1.1 น้ําหนักตายตัว (Death loads) หมายถึงน้ําหนักที่กระทาํหรือผลตอการใชงานของ

เคร่ืองเรือนนั้นๆ มีน้าํหนักตายตัว เชน โตะเขียนหนังสือ รับน้ําหนักตายตัวที่เปนอุปกรณและการใชงานใน

การเขียน 

  1.2. น้ําหนักจร (Light loads) หมายถึงน้าํหนักที่กระทําหรือผลตอการใชงานของเคร่ือง

เรือนนั้นๆ มีน้าํหนักจร เชน เกาอ้ี ถือวารับน้ําหนักจร เพราะวาคนที่นัง่เกาอ้ีนั้นมลีกัษณะการนั่งไม

เหมือนกันและจุดในการนั่งไมแนนอน นั่งวันละหลายๆคร้ัง น้าํหนักของคนนั่งก็ไมเทากัน 

โดยการทดสอบจะทดสอบตางๆ ตามลักษณะหรือชนดิของเคร่ืองเรือน 
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2. มาตรฐานของเคร่ืองเรือนในการทดสอบ  

 2.1 เคร่ืองเรือนแบบเบาและบอบบาง(Light and Delicate furniture) 

  2.2 เคร่ืองเรือนสําหรับใชในบาน(Furniture for normal domestic use) 

 2.3 เคร่ืองเรือนสําหรับใชงานหนักในบานและตองระวังการใช (Furniture for normal 

domestic use and careful contract use) 

 2.4 เคร่ืองเรือนสําหรับใชในการติดตอธรรมดา (Furniture for normal contract use) 

 2.5 เคร่ืองเรือนที่ใชงานอยางไมพิถีพิถัน (Exceptionally severe contract use) 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยนี้จะศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณ  โดยมี

ขอบเขตในการศึกษา  ดังนี ้

5.1 ขอบเขตของผลิตภัณฑ 

 5.1.1 รวบรวมเพื่อศึกษา ภูมิปญญาและวิเคราะหสุนทรียภาพ ทางดานเอกลักษณ ของ

เคร่ืองเขิน 

  5.1.2 ศึกษาวัสดุทองถ่ินหรือวัสดุอ่ืนๆและวิธีการผลิต  การแปรรูปผลิตภัณฑ และ

ผลิตภัณฑของกลุมไมไผขด  ในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม   (โดยนายนอม ทิพยปญญา  เปนผูนํากลุม)   

เพื่อเปนกรณีศึกษาในการทําตนแบบ 

  5.1.3 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่เกิดจากการบูรณาการดวยวัสดุทองถ่ิน ทักษะการ

แปรรูป และการตอบสนองความตองการตลาด 

  5.1.4 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนชุดของผลิตภัณฑประเภทแสงสวาง (Lighting) 

   

5.2 ขอบเขตของประชากรกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาและพฒันาผลิตภัณฑเพื่อการตกแตงบานจากภูมิปญญาพื้นบานการทาํเคร่ือง

เขิน ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ในแตละข้ันตอนการศึกษา ดังนี ้

 5.2.1 ข้ันตอนการศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการตกแตงบาน 

ประชากร   ไดแก นักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป ที่ตองการซื้อสนิคาของตกแตงบาน 

กลุมตัวอยาง   ไดแก นักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตางๆ เชน 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 90 คน บุคคลทั่วไปที่สนใจสนิคาของตกแตงบานจํานวน 90 คน และ รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 180 คน 

 5.2.2 ข้ันตอนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑของตกแตงบาน 
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  1.ผูทรงคุณวฒุิดานการพัฒนาผลิตภัณฑ    ไดแก   ผูทรงคุณวฒุิดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

ตกแตงบาน และครูภูมิปญญา ทั้งที่เปนนักวิชาการและนักออกแบบ จากสถาบนัการศึกษาและองคกรใน

ภาครัฐ ที่มีบทบาทเก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบาน จํานวน 5 ทาน 

  2.กลุมเปาหมาย 

ประชากร   ไดแก นักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป ที่ตองการซื้อสนิคาของตกแตงบาน 

กลุมตัวอยาง  ไดแก นักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตางๆ เชน 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 90 คน บุคคลทั่วไปที่สนใจสนิคาของตกแตงบานจํานวน 90 คน และ รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 180 คน 

5.2.3 ข้ันตอนการประเมินผลิตภัณฑรูปแบบใหมกับผลิตภัณฑใกลเคียงเดิม 

 1.กลุมเปาหมาย  

ประชากร   ไดแก นักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป ที่ตองการซื้อสนิคาของตกแตงบาน 

กลุมตัวอยาง   ไดแก นักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตางๆ เชน 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 90 คน บุคคลทั่วไปที่สนใจสนิคาของตกแตงบานจํานวน 90 คน และ รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 180 คน 

      2.ผูจําหนายผลิตภัณฑของตกแตงบาน   ไดแก ผูจําหนายผลิตภัณฑของตกแตงบาน หรือ

ผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับเคร่ืองเขิน หรือกลุมชางฝมือ ครูภูมปิญญา และกลุมชุมชนผูเก่ียวของกับการทํา

เคร่ืองเขิน ไดแก กลุมไมไผขด  ในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน 

5.3 ขอบเขตในการกําหนดตัวแปร 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาและพฒันาผลิตภัณฑเพื่อการตกแตงบานจากภูมิปญญาพื้นบานการทาํ

เคร่ืองเขิน คร้ังนี้ประกอบดวย 

 5.3.1 ข้ันตอนการศึกษาภูมิปญญาผลิตภัณฑหัตถกรรมของทองถ่ินและของตกแตงบาน  

  1. ตัวแปรตน ไดแก ของตกแตงบานที่เปนงานหัตถกรรมเคร่ืองเขินที่วางจําหนาย

ในปจจุบนั 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความตองการสินคาประเภทกลุมใดเพื่อใหพัฒนา

ปรับปรุง ทัง้ดานการใชงานและดานการตลาด ของผูทรงคุณวุฒแิละกลุมเปาหมาย 

 5.3.2 ข้ันตอนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑของตกแตงบาน 

  1. ตัวแปรตน ไดแก ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑประเภทแสงสวาง โดยเทคนิค 

display ทั้ง 3 แนวทาง 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก ระดบัความพึงพอใจในคุณลักษณะดานการใชงานและดาน

การตลาด ของผูทรงคุณวฒุิและกลุมเปาหมาย 

 5.3.3 ข้ันตอนการประเมินผลิตภัณฑรูปแบบใหมกับผลิตภัณฑใกลเคียงเดิม 
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  1. ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบผลติภัณฑของตกแตงบานทั้งกอนและหลังการพฒันา 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก ระดบัความพึงพอใจในคุณลักษณะดานการใชงานและดาน

การตลาด ของกลุมเปาหมาย และผูจาํหนายสินคา 

 

6. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

ลักษณะขอมูล 

ลักษณะของขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 

6.1  ขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของกับการทําเคร่ืองเขิน งานศิลปะทางภาคเหนือ ฯลฯ  

6.2 ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามไดแก งานหัตถกรรมทองถ่ิน งานศิลปะที่เปน

เอกลักษณ ความคิดเห็นของผูบริโภค นักทองเที่ยว  

ขอมูลทั้งสองสวนจากการทบทวนวรรณกรรมในเอกสารและจากการเก็บขอมูลภาคสนามนัน้ 

จะนํามาเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนาํไปสูข้ันตอนการวิเคราะหตอไป 

ข้ันตอนการศึกษา 

ข้ันตอนการดําเนนิงานวิจัยของโครงการนี้จะแบงเปน 4 ข้ันตอน ดังนี ้

1. ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม   การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.1 ศึกษาวิถีชีวิต ภูมปิญญา ความเชื่อ และงานหัตถกรรมเขินโดยการทบทวนวรรณกรรม 

  1.2 ศึกษาวัสดุทองถ่ิน วิธีการแปรรูปของผลิตภัณฑทองถ่ินในกลุมไมไผขด  อําเภอสารภี  

จังหวัดเชียงใหม และวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของผลติภัณฑที่มีอยู   รวมทั้งศึกษาใน

กลุมอ่ืนๆ เพื่อเปนการเปรียบเทยีบผลิตภัณฑของกลุมคูแขงขัน  ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตอไป 

    1.3 ศึกษาองคความรูในการผลิตผลติภัณฑ รูปแบบผลิตภัณฑ เอกลักษณทองถ่ิน เพื่อ

นํามาใชในการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความสากล แตยงัคงรักษาเอกลักษณเขิน การขดไมไผ 

  1.4 ศึกษาแนวโนมผลติภัณฑ และผลิตภัณฑขางเคียงในประเทศไทย ดานความตองการ

รูปแบบ ประโยชนใชสอย การจดัจําหนายภายในทองถ่ินและศูนยการจําหนายสนิคาทีส่ําคัญ 

2.  ขั้นตอนการวิเคราะหเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ 

    2.1 แจกแจงประเภทของผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุทองถ่ิน ขอกําหนด ปญหาผลิตภัณฑกลุม

ประเภทแสงสวาง (Lighting)    

    2.2 รวบรวมขอมูลลําดับความตองการประเภทของผลิตภัณฑ  คุณสมบัติของวัสดุทองถ่ิน

นํามาวิเคราะห เพื่อพัฒนาแบบ 
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3.  ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา 

 3.1 กําหนดแนวคิดในการออกแบบ คัดเลือกวัสดุทองถ่ินที่สอดคลองกับคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ 

 3.2  รางแบบและพฒันาตนแบบ 

   3.2.1 กําหนดรูปแบบแนวความคิดโดย คํานงึถึง รูปราง รูปทรง โครงสรางของ

ผลิตภัณฑ      และวัสดทุองถ่ินใหเหมาะสม   

   3.2.2 พัฒนาตนแบบ – การทดสอบวัสดุ การกําหนดลักษณะการยดึของโครงสราง

ผลิตภัณฑ การกําหนดสีสนั และรายละเอียดของผลิตภัณฑ 

     3.3  จัดทําตนแบบและนําเสนอ 

  3.3.1 ออกแบบ ทดสอบแบบ ทัง้กับกลุมผูจําหนาย และกลุมผูบริโภค และนาํเสนอ

ตนแบบและสัมภาษณความพึงพอใจ 

4.  ขั้นตอนการเผยแพร  

      4.1 จัดแสดงผลงาน กับกลุมเปาหมาย 

   4.1.1 สรุปผล และเผยแพรผลงานการออกแบบตอกลุมเปาหมาย 

  4.2 จัดทําเอกสาร 

  4.3 จัดทํารูปเลมพรอมสงผลงาน   
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7. เวลาที่ใชในการวิจัย ประมาณ      17      เดือน 

ตารางที่ 1 เวลาที่ใชในการวิจัย 

กิจกรรม 

เดือน 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 
พ

.ค
. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก. การเตรยีมการ 
 1.การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 2.การติดตอหนวยงานและรวบรวมขอมูลที่จําเปน 
 3.สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 4.จัดหาและฝกอบรมผูชวยนักวิจยั 

 5.ทดสอบและแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ข. การเก็บขอมูล 

 6.สุมตัวอยาง 

 7.สัมภาษณกลุมตัวอยาง 
ค. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

   8.ประมวลผลขอมูล 

   9.วิเคราะหและแปลผลขอมูล 

ง. การออกแบบ 

  10.สรุปแนวทางการออกแบบ 

  11.การออกแบบ 

  12.ตนแบบ 

จ. การเขยีนรายงานและการเผยแพรผลงาน 

   13.เขียนรายงาน 

   14.จัดพิมพรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

8. แหลงขอมูล 

1. หนังสือวารสารและบทความทางวชิาการเก่ียวของ  

2. ขอมูลจากการลงพืน้ที่ กลุมไมไผขด นายนอม ทิพยปญญา อ.สารภี จ.เชียงใหม 

3. ขอมูลจากการนักทองเที่ยว 
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9. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม โดยดาํเนนิการสราง

ดังนี ้

1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางแบบสอบถามจากงานวจิัยตางๆ ที่เก่ียวกับปจจัยหรือตัวแปร 

ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของตลาด เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

2. รวบรวมขอมูลที่จะใชในการสรางแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาจากหนังสือวารสาร  

เอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ  

3. ศึกษาสภาพความเปนจริงของพืน้ที ่ 

4. สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และสอดคลองกับปจจัยหรือตัวแปรที่ใช

ในการศึกษา สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนาํไปใหผูมีประสบการณและเชี่ยวชาญการตรวจสอบและ

แนะนาํขอบกพรอง  

5. แบบสอบถามที่สมบูรณ ประกอบดวยคําถาม ซึง่แบงออกเปน 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะของประชากรผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา  

ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการในการซื้อของที่ระลึก ของฝาก ของตกแตงบาน 

ไดแก การเคยซื้อและไมเคยซื้อ แหลงขอมูลอ่ืนที่เคยใช ความถ่ีในการซื้อ จุดประสงคในการซื้อ ความ

ตองการ  ประเภทของที่ซื้อ และเจาะลึกเก่ียวกับความตองการในการซื้อผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน ประเภทและ

ความตองการใชสอย  ความคิดเห็นตอผลิตภัณฑเคร่ืองเขินในรูปแบบปจจบุัน และความตองการในการ

พัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองเขินในรูปแบบสมัยใหมตามความตองการของผูใชสอย 

ตอนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจ ซึ่งจําแนกเปน 5 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ วัสดุ 

รูปแบบ สสีันลวดลาย เอกลักษณ 

ตอนที่ 4 เปนคําถามเก่ียวกับปญหา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ  

 

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1.  เกิดนวัตกรรมใหมดานผลิตภัณฑหัตถกรรม ที่ไดจากการบูรณาการประสานเชื่อมโยง 

ระหวางนักออกแบบและชุมชนซึ่งเปนผูผลิตสนิคาหัตถกรรม เชน ใชกระบวนการข้ึนรูป ตกแตงผิว กับการ

ผลิตอุตสาหกรรมดวยระบบเคร่ืองจักร 

 2.  ทําใหกลุมชุมชนทองถ่ินประกอบอาชีพดานหัตถกรรม เกิดความพึงพอใจในการ สรางสรรค

งาน  รูปลักษณใหมที่สามารถนาํไปใชงานจริง  ประกอบกับนาํความรูที่ไดไปใช ประโยชนใหเกิดการพัฒนา

ผลิตภัณฑอยางเปนรูปธรรม 
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3. เพื่อสนับสนนุการสรางผลิตภัณฑพื้นบานที่เปนเอกลักษณ ที่เกิดจากความตองการของชุมชน  

โดยใชวัสดจุากทองถ่ิน  ใหเกิดประโยชนสงูสุด ดานเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

   

11.  คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ)      

150,000 บาท 

 

12. การเสนอผลงาน 

นําเสนอผลงานในการตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชุม 

 

13. คํานิยามศัพทเฉพาะ 

ผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานการทําเคร่ืองเขิน หมายถึง กรรมวิธีการข้ึนรูปภาชนะและสิ่งของ

โดยการขดวัสดุ    และนําไปเคลือบผิวดวยยางรัก        

การพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนรูปทรงของผลิตภัณฑใหแตกตางจาก

เดิม   ในที่นี้ หมายถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปทรงของผลิตภัณฑเคร่ืองเขินจากวิธีการขดเพื่อข้ึนรูปจาก

แนวระนาบเปนสามมิต ิ

ผลิตภัณฑการตกแตงบานประเภทแสงสวาง หมายถึง  ผลิตภัณฑที่ใหแสงสวางในบาน  เชน  

โคมไฟ ชนิดตั้งโตะ แขวนเพดาน ติดผนัง ในที่นี้ จะหมายถึง ผลิตภัณฑที่ใหแสงสวางในบาน  ประเภทโคมไฟ

ที่หอย จากเพดาน 

Display หมายถึง เทคนิคการจัดแสดง โดยการ เพิ่มขยาย หรือ การลดยอขนาด ในการติดตั้ง

วัตถุตอสถานที่ 
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บทที่ 2 
 

   ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษานี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานการทํา

เคร่ืองเขินเพื่อการตกแตงบานประเภทแสงสวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมองคความรูเก่ียวกับภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการผลิตภัณฑหัตถกรรมของทองถ่ินในกระบวนการทําเคร่ืองเขิน   การพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  โดยการออกแบบซึ่งใชเทคนิค Display ในการเปลี่ยนรูปทรงและการตกแตงผิวสี

เคร่ืองเขิน ในรูปแบบ 3 แบบ เพื่อใชเปนของตกแตงบาน  ไดแก   แบบที่ 1 การปรับเปลี่ยนโครงสราง  แบบ

ที่ 2 การปรับวิธีการข้ึนรูป  และแบบที่ 3 การปรับวิธีการทําสี   และประเมินผลผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  โดย

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑในกลุมขางเคียง ทั้งดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ไดแก ประโยชนในการใชงาน    

ความคงทนของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค    ผูวิจัยได

ทบทวนวรรณกรรมและนําเสนอสาระ ดังนี้ 

สวนที่ 1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับเคร่ืองเขิน 

สวนที่ 2 ทฤษฎีรูปทรงการออกแบบ  3 มิติ และการนํามาประยุกตใชในการออกแบบเคร่ือง

เขินเพื่อเปนของตกแตงบาน 

สวนที่ 3 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ  

สวนที่ 4 ไฟฟาและแสงสวาง 

สวนที่ 5 งานวิจัยที่เก่ียวของ          

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

สวนที่  1   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองเขิน 

1.1    ความหมายของเคร่ืองเขิน 

เคร่ืองเขิน มีคําบัญญัติในภาษาอังกฤษวา Lacquer ware และการลงรักวา 

Lacquering โดยไมไดจํากัดแคเร่ืองเขินหรือการลงรักเทานั้น ยงัรวมถึงน้ํามนัชักเงา ที่เคลือบผวิทั้งใสและให

สี โดยใชเคลือบผิววัสดทุั้งไมและโลหะ เชน Shellac และ Varnich   

เคร่ืองเขินเปนงานหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่ผลิตข้ึนจากวัสดุธรรมชาติประเภทไมไผ 

หวาย เปนตน    โดยคําวา เขิน เปนคําเรียกภาชนะ มีความหมายวา ขืน ยอนข้ึน ขัดขืน      ความหมายของ

เคร่ืองเขินตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542,2546: 203) หมายถึง  เคร่ืองสานที่ทําจากผิวไมไผ ซึ่งนํามาเรียดแลวทําเปนโครง ฉาบดวยรักสมุก

หรือรักชาดเพื่อกันน้ําร่ัวซึม  คํานี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา  LACQUER WARE  โดยคําวา LACQUER เร่ิมใช

ม า ตั้ ง แ ต ค ริ ส ต ศ ต ว ร ร ษ ที่  17 ใ น ป ร ะ เ ท ศ ฝ ร่ั ง เ ศ ส  ใ ช คํ า ว า  LacQue ห ม า ย ถึ ง 
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กาวยางหรือคร่ังที่ใชประทบัเอกสารเพื่อไมใหเปดหรือแยกออกมา ในประเทศสเปนและ

โปรตุเกส ใชคําวา   Lacre และประเทศอิตาลีเรียกวา  Lacra และเปลี่ยนมาเปน Lacquer ในที่สุด 

สําหรับงานเคร่ืองเขินโดยทั่วไปหมายถึง ภาชนะเคร่ืองใชที่สานดวยไมไผแลวเคลือบดวย

รัก แลวเขียนลวดลายประดบัตกแตงดวยชาดทองคําเปลวหรือเงินเปลวที่ผลิตข้ึนโดยชาวเชียงใหม ที่มีเชื้อ

สายสบืมาจากไทเขินแตโบราณ ปจจุบนั  คําวา เคร่ืองเขินหรือเคร่ืองรัก  หมายถึงงานหัตถกรรมที่ทําข้ึน

จากไมไผสานหรือจากไมจริงที่ข้ึนรูปเปนภาชนะ แลวทาทบัดวยยางรักธรรมชาติทบักันหลายชัน้ เมื่อแหงจน

ไดที่ จึงนํามาขูดเปนลวดลาย ลงสี หรือปดทองคําเปลว กลายเปนเคร่ืองเขินที่มีลวดลายสวยงาม มีประโยชน

ใชสอยตามยุคสมัย       

ในอดีต เคร่ืองเขินเปนเสมือนงานหัตถกรรมที่อยูรวมกับชีวิตประจําวนัของผูคน ตั้งแตชน

ชั้นสงูจนกระทัง่รากหญาหรือแมแตชาวเผาชนกลุมนอยในแถบภาคพื้นเอเชียอาคเนย มีสภาพทั้งที่เปนของใช

ในครัวและเปนเคร่ืองประกอบพิธีกรรม รูปเคารพและงานศิลปกรรม โดยโครงสรางนิยมทาํจากไมไผ โดย

วิธีการสานจะนิยมที่สุดซึง่ทําใหมีน้ําหนักเบา หลักการทั่วไปคือนําโครง จักสานทาเคลือบดวยยางไมชนิดหนึง่

ที่มีสีดํา เรียก ยางรัก ไดจากตนรัก (The Black Varnish Tree) หรือชื่อละตินในทางพฤกษศาสตรคือ 

Melanhorrea Usitata โดยเมื่อเคลือบดวยยางบนภาชนะและตกแตงผิวใหสวยงามดวยวิธีตางๆ เสร็จแลว

เรียกวา “   เคร่ืองเขิน  “  

คําเรียกเคร่ืองเขิน ในอดีตยังไมถูกกําหนดเรียกอยางเปนทางการของคนไทย แตจะ

เรียกชื่อภาชนะตามรูปทรง เชน พาน ตะลุม แตเมื่อมีการตกแตงอยางประณีตอาทปิระดับดวยมุก ลายทอง 

กระจก ก็จะเรียกรวมกับการตกแตง เชน ตะลุมลงรักปดทองชันหมากคํา เปนตน (เคร่ืองเขินในเอเชีย

อาคเนย, 2545) 

1.2   ความเปนมาและวิวัฒนาการของเคร่ืองเขินในประเทศไทยและตางประเทศ 

หลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา เคร่ืองเขิน สันนิษฐานวาเกิดจากการเรียกของกลุมชาติ

พันธุ ไทยเขิน ชนชาตไิทยลื้อ ซึ่งกระจายตัวทางตอนเหนือของประเทศไทย ยอนข้ึนไปจากลุมน้ําในอาณา

เขตแถบเชียงตุงของพมา ซึง่ไดรับอิทธิพลในเร่ืองกระบวนการเทคนิคการทําเคร่ืองเขินตั้งแตสมัยพระเจา

บุเรงนอง กรุงหงสาวดไีดกวาดตอนเฉลยชาวไทย  เมื่อ พ.ศ. 2100 ซึ่งไกรสีห นิมมานเหมิทร (ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2530?)   ผูเชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมลานนา ใหความเห็น

วา  พมาเรียกภาชนะจากเทคนคิเขินวา “โยนเถ”    และพบวาเคร่ืองใชในลักษณะเชนเดียวกันนี้ เคยปรากฏ

ในเขตภาคกลาง แตเรียกวา “เคร่ืองกํามะลอ”     

ประเทศไทยรับถายทอดวิธีการทําเคร่ืองเขินจากชนเผาไทยเขินซึ่งอยูในมณฑลยนูนาน

ทางตอนใตของประเทศจนี     ในอดีตเคร่ืองเขินเปนที่นิยมมากในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยมีถ่ินฐานเดิมอยู

ในเมืองเชียงตุง ประเทศพมา และเนื่องจากสงครามระหวางไทยและพมา ชาวบานไดถูกกวาดตอนจากเมือง

เชียงตุงมาสูเชียงใหมซึ่งในนั้นมชีาวบานที่เปนชางรัก และไดอยูรวมตัวกันจนเปนหมูบานเขิน มีอาชีพทาํ

เคร่ืองเขินทั้งหมูบาน และถายทอดในทองถ่ินจนถึงปจจุบนั    ดังนั้น   อาจกลาวไดวาเคร่ืองเขินนับเปนภูมิ
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ปญญาชาวบาน ซึ่งเปนมรดกทางวฒันธรรมของบรรพชนที่ไดถายทอดสืบตอกันมาจากรุนสูรุนจวบจนสูคน

รุนปจจุบนั   โดยแหลงผลิตเคร่ืองเขินที่สําคัญของไทยในปจจุบันอยูบริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด

เชียงใหม และยังแพรกระจายไปยังภูมิภาคตางๆ อีกดวย   

นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การผลิตเคร่ืองเขินมีการผลิตและใชสอย

แพรหลายในแถบประเทศเอเชียโดยมีคําเรียกแตกตางกัน  โดยในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกือบ

ทั้งหมด  เชน ไทย พมา เวียดนาม เปนตน ไดรับอิทธิพลการทําภาชนะรูปแบบนี้จากประเทศจีน ซึ่งมี

โครงสรางภาชนะที่เกิดจากการจักสาน หรือการกลึงข้ึนรูปจากวัสดุทึบตัน เชน ไมจริง โลหะ ดินเผา แลวยึด

โครงสรางทั้งหมดพรอมทั้งตกแตงผิวดวยยางรัก ผลิตภัณฑสามารถนําไปใชงานหลากหลายรูปแบบ          

นอกจากนี้เคร่ืองเขินยังพบในประเทศญี่ปุน ซึ่งพบวาการใชยางรักเคลือบภาชนะมีมาแตโบราณกวา 1,000 ป    

โดยเทคนิคบางรูปแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแพรสูประเทศญี่ปุนในสมัย อิโค(พ.ศ.2158-2411)  ซ่ึง

มีหลักฐานจากตลับหมากญี่ปุนที่เรียกวา   “คิมมา-ดา(Kimma-De)”  โดยจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ Tokugawa 

เมืองนาโกยา  ทั้งนี้  โตยิโอ โยชิโน ( Yoshino อางถึงในศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม, 2530?) แหงภาควิชาเคร่ืองเขิน มหาวิทยาลัยโตเกียว ระบุวาการใชภาชนะเขินนั้นมีกรรมวิธี

การผลิตบางรูปแบบเร่ิมจากไทยสูพมา โดยใชใสคิมมา (หมาก) ลักษณะเคร่ืองเขินมีความโดดเดน โดย

โครงสรางจะทําจากไมไผ ทาเคลือบดวยยางรัก ตกแตงผิว     กระบวนการผลิตจําแนกเปน แบบพ้ืนเมือง 

โดยใชการสานตอก-หวาย ขัดและขดใหเกิดทรง มีการดามดัดขอบเปนชั้นใหแข็งแรงดวยการตอก-หวายอีก

ชั้น แลวเขียนลายดวยชาดสีแดง แปะทองคําเปลว ภาชนะเดนไดแก ขันหมาก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12-

18 นิ้ว สูง12 นิ้ว ซึ่งใชในพิธีกรรม และแบบวัวลาย สวนใหญจะเปนการผลิตเชิงหัตถ-อุตสาหกรรม    มีการ

แบงหนาที่การผลิตออกเปนสวนๆ หนึ่งคนตอหนึ่งหนาที่ ตอกที่ใชจะเหลาใหบางคลายทางมะพราว สานขัด

ตอกเปนรูปแฉกรัศมีจากกนภาชนะ มีการดามโครงสรางใหแข็งแรง ลักษณะเดนคือผิวที่แข็งและเรียบเสมอ

กัน เมื่อยารองลงสมุก ขัดดวยกระดาษทราย จะไดภาชนะทรงเกลี้ยงเกลา นิยมขูดกรีดลายลงบนผิวที่ถมดวย

รัก-ชาด เรียก ฮายดอก ดวยเหล็กแหลมจากความชํานาญของผูผลิตที่ไดรับถายทอดจากชางที่มีความ

ชํานาญจากรุนสูรุน  

1.3  ประเภทของเคร่ืองเขิน 

      รูปทรงของผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน สามารถจําแนกได 4 ประเภท    ดังนี ้

 1. เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อบรรจุของเหลว เชน กระบอก กระปอง ขวด ถวย จาน ชาม 

โถ ตลับ แจกัน ฯลฯ เปนตน    

 2. เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อบรรจุของแข็ง เชน กลอง ตลับ หีบ กลัก ถวย จาน โถ ตู ถาด  

ฯลฯ เปนตน  

 3. เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อการประดับตกแตงกาย เชน กําไล ตางหู สรอยคอ หวี งอบ 

หมวก  ฯลฯ เปนตน     
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 4. เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อการใชสอยตกแตงอาคารบานเรือน เชน โตะ เกาอ้ี เตียง ตัง่ 

ชิ้นงานแกะสลักตาง ๆ  ฯลฯ เปนตน(ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2530?) 

จากการจําแนกรูปทรงของเคร่ืองเขินดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  การออกแบบเคร่ืองเขิน

แตละประเภทมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกับการออกแบบผลิตภัณฑเปนอยางมากเพื่อประโยชนใชสอยใน

ชีวิตประจาํวนัของคนทั่วไป และสามารถสรรคสรางรูปทรงไดหลากหลายรูปแบบแตกตางกัน เพื่อความ

สะดวกในการใชสอยในชีวิตประจําวัน    

จึงอาจกลาวไดวา  เคร่ืองเขินยังสามารถสรรคสรางประโยชนในการใชสอยไดอีกมาก หาก

มีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการออกแบบโดยใชแนวคิดใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีวิถี

ชีวิตที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสิ่งแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจทั้งในปจจุบนัและอนาคต                              

ปจจุบนัเคร่ืองเขินในประเทศไทยเปนสนิคาทีน่ิยมของชาวไทยและชาวตางประเทศ ดวย

รูปลักษณที่เปนเอกลักษณ มีความประณีต สวยงาม และเปนวจิิตรศิลป ซึ่งไมเหมือนชาติใดๆ โดยเคร่ืองเขิน

ลายทองเปนที่นยิมสําหรับชาวตางประเทศมากที่สดุ   

1.4    วัสดุและขั้นตอนการทําเคร่ืองเขิน  

        วัสดุและกระบวนการทาํเคร่ืองเขิน  มีรายละเอียด ดังนี ้

        1.4.1 อุปกรณที่จําเปน 

อุปกรณที่จําเปนสําหรับการทาํเคร่ืองเขินเปนอุปกรณพื้นฐานในการทําโครงสราง

และการทา ขัด ขูดขีดตกแตงผวิเคร่ืองเขิน  ประกอบดวย  

1. มีดปลายตัด 

2. มีดปลายแหลม 

3. มีดสําหรับขูดผิวไม 

4.  มีดเซาะรองหรือเหล็กฮาย 

5. ใบขอยแหงหรือกระดาษทราย 

6. หินขัด 

7.  แปรงทารักและพูกันเขียนส ี

1.4.2 กระบวนการทําเคร่ืองเขินโดยจําแนกตามวัสดุโครงสราง 

โครงสรางเคร่ืองเขินที่เปนทีน่ิยม สวนมากเปนการสานเสนตอกไมไผแบบลายขัด

หรือเปนการขดเสนตอกใหเกิดรูปทรงตางๆ ทั้งสองรูปแบบทําใหมีพื้นผิวที่ขรุขระ และเมื่อทายางรักเหนียวๆ 

ยางรักจะเปนตัวยึดโครงสรางเกิดความแข็งแรงเมื่อยางรักแข็งตัว และเมื่อทาซ้าํหลายคร้ังจะทําใหแข็งแรง

และเคลือบผิวใหเรียบ เกิดความสวยงาม โดยไมไผทีน่ํามาทาํโครง นิยมไมซางหรือไมไผเฮี๊ยะ มีชวงลาํปลอง

ยาว ลาํตนตรง เนื้อบางพอเหมาะ เลือกใชเนื้อที่ไมเปนขอ และสวนกลางลําตน ไมใชโคนหรือยอดและไมใช

ผิวไผ เพราะยางรักจะเคลือบตดิไมทนทาน 
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ดังนั้น    จึงอาจกลาวไดวา  เคร่ืองจักสาน เปนโครงสรางหลักของเคร่ืองเขิน    

เนื่องจากมีคุณสมบัตทิี่ทําใหชิน้งานเบา แข็งแรงเพราะมีความยืดหยุนและเหนียว แตนอกจากการสานยังมี

วัสดุประเภทอ่ืนอีก เชน    1)ไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง   2.) โลหะ เชน เหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม    3.)

พลาสติก   4)เคร่ืองปนดินเผา   5.)เศษวัสดุอัดแรง เชน กระดาษอัด ไมอัด    และ  6.) หนังสัตว รวมถึง

กระดูกสัตว    ซึ่งวัสดุตางๆ เหลานี้สามารถทาํโครงสรางเคร่ืองเขินได โดยทาํในลักษณะแผน หรือประกอบ

เปนเคร่ืองเรือนหรือภาชนะประเภทตางๆ     ในที่นี้จะกลาวถึงกระบวนการทาํเคร่ืองเขินจากโครงสรางโดย

วัสดุตางๆ   ดังนี ้

1.  กระบวนการทําเคร่ืองเขินโดยโครงสรางไมไผสาน 

ดังที่กลาวแลววา   โครงสรางเคร่ืองเขินที่เปนที่นิยม สวนมากเปนการสานเสน

ตอกไมไผแบบลายขัดหรือเปนการขดเสนตอกใหเกิดรูปทรงตางๆ ทั้งสองรูปแบบทาํใหมีพื้นผิวที่ขรุขระ และ

เมื่อทายางรักเหนียวๆ ยางรักจะเปนตัวยึดโครงสรางเกิดความแข็งแรงเมื่อยางรักแข็งตัว และเมื่อทาซ้ําหลาย

คร้ังจะทําใหแข็งแรงและเคลือบผิวใหเรียบ เกิดความสวยงาม โดยไมไผที่นาํมาทําโครง นยิมไมซางหรือไมไผ

เฮี๊ยะ มีชวงลาํปลองยาว ลําตนตรง เนื้อบางพอเหมาะ เลือกใชเนื้อที่ไมเปนขอ และสวนกลางลาํตน ไมใชโคน

หรือยอดและไมใชผิวไผ เพราะยางรักจะเคลือบติดไมทนทาน . 

กระบวนการทาํเคร่ืองเขินจากโครงสรางนี้    ข้ันแรก ตองนําไผมาจักตอก ทําให

เปนเสน โดยมีดที่ทาํเฉพาะ เรียก “มีดจักตอก” โดยใชเนื้อชัน้กลางและในของไผ ข้ึนรูปโครงแบบขดจากไผ

ชั้นในขดเปนฐานหรือกน เมื่อข้ึนโครงถึงกลางภาชนะก็เปลี่ยนเปนตอกชั้นกลางเพื่อความมัน่คง โดยขดจาก

วงนอกที่กวางสดุแลวทยอยเพิ่มวงในใหแนน ไมไผมีแรงดดีทาํใหขดเปนวงๆ และผสานดวยยางรักทําให

เหนียวแนน ผึ่งใหแหงในที่รม ใชเวลาประมาณ 4-7 วัน โดยปจจุบนัเปลี่ยนมาใชกาวลาเทก็ซแทนยางรัก 

เพราะแหงไวและราคาถูกกวา 

2. กระบวนการทําเคร่ืองเขินโดยโครงสรางไม 

ไมเนื้อออนปานกลาง นิยมทําเปนโครงเขิน เชน ไมสน ไมโมกมัน(ไมซอ) เปนตน   

จะข้ึนรูปดวยการกลึงหรือแกะเปนโครงภาชนะ ขัดผิวใหเรียบกอนทายางรัก โดยกระบวนการเตรียม

โครงสรางมีข้ันตอนนอยกวาโครงสรางไมไผ และเมื่อเสร็จทุกข้ันตอนแลวเคร่ืองเขินโครงไมมีอายุการใชงานที่

นานและแข็งแรงกวา แตมีน้าํหนักมากกวา แตเมื่อใชไมเนื้อออนกวาจะเกิดปญหา   คือ    ไมเนื้อออนมากๆ

จะผุงาย ยืดหดตัวไมคงที่ ทาํใหแตกราวเร็ว เชน ไมจําปา ไมฉําฉา ไมมะมวง สวนไมเนื้อแข็งก็ไมนิยมใช 

เพราะเนื้อละเอียดและแข็งเกินไป รักเกาะติดไมแนน น้าํหนักมากเกิน จึงเหมาะทําเคร่ืองเรือนมากกวา เชน 

ไมเต็ง ไมแดง ไมประดู   เปนตน  

3. โครงสรางจากวัสดุอ่ืน 

วัสดุที่เปนที่นิยมใชทําโครงนอกจากไมแลว เคร่ืองโลหะ เคร่ืองหนัง 

เคร่ืองปนดินเผา กระดาษสา กระดาษอัด ผาทอ แมจะพบไมมาก ซึ่งใหคุณสมบัติสวยงามและทนทานสงู 
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เทากับการใชไมไผ โดยเฉพาะกระดาษอัดแผนสมัยใหมนิยมใชในปจจบุันอยางมาก เพราะมีน้ําหนักเบา 

แข็งแรง ประกอบข้ึนโครงงาย สรางทรงไดหลายแบบ  

1.4.3 วัตถุดิบในการเคลือบผิว 

วัตถุดิบในการเคลือบผิว      ทีเ่ปนที่นิยม คือ  ยางรัก ที่ไดจากตนรัก   ยางรัก

มีลักษณะคลายยางพาราที่เปนไมยืนตนไมใชรักที่เปนพชืลมลุกที่เรียกดอกของตนไมวา “ดอกรัก”    ยางรัก

เปนวัตถุดิบสําคัญในการเคลือบเคร่ืองเขิน 

ตนรัก (Black-Vanish Tree) มีชื่อทางภาษาละตนิวา    Melanhorrea 

Usitata เปนไมที่ใหยางสดีําสนทิเมื่อแหง โดย รักหลวง เปนชือ่เรียกของชางทางเหนือ   มีคุณสมบัติทนทาน

ในการเคลือบผิว มีความยืดและหดตัวสม่าํเสมอ ไมเกิดรอยยนบนผิวงาน ทนความรอนสูงและทนตอ

ของเหลวที่มีความเปนกรด-ดางไดเมื่อแหงสนิท แมวาจะแหงชาและมีสดีํา นิยมใชในเขตไทยและพมา คน

ภาคอีสานและเขมรใช รักน้ําเกลี้ยง Melanorrhoea Laccifera มีลักษณะใบสัน้ ดอกขนาดเลก็ หรือเรียกวา 

ตนแกนมอ สวนมากจะข้ึนในทีสู่ง พบมากที่ประเทศลาว เขมรและบางสวนของเวียดนาม  

สวนในเขตอากาศหนาวเย็น จะพบรัก ที่มีชื่อเรียกวา    Rhus Vernicifera    

โดยพบในแถบประเทศจนี ญี่ปุน    ซึ่งจะใหสีออนกวาประเภทแรก มีสีคลายปกดวงกวาง ชางเรียก สีกน

กวาง ซึ่งทาแลวพอจะเห็นโครงสรางได จึงตองทาซ้าํหลายคร้ัง ซึ่งบางคราวสามารถจัดการเลนน้าํหนักเปน

ลวดลายไดอยางสวยงาม สวนอีกพันธุมีชื่อวา    Rhus Succedanea จะนิยมใชในญี่ปุนและเกาหลี ซึ่งชนิด

ของรักในแตละพื้นที่จะนิยมใชแตกตางกันไป เชน จีนใช Rhus Vernicifera ญี่ปุนใช Rhus Succedanea 

เกาหลีใช Rhus Trichocarpa ไทยและพมาใช Melanhorrea Usitata ลาว เวียดนาม และเขมรใช  

Melanorrhoea Laccifera  (เคร่ืองเขินในเอเชียอาคเนย, 2545 : 6) 

สําหรับในประเทศไทย ตนรักทีน่ิยมใชยาง ไดแก ตนรักหลวง    มลีักษณะลาํ

ตนคอนขางตรง สงู มีก่ิงใบเปนพุม ใบคลายมะมวง แตมีความหนาแข็ง และกวางกวาเล็กนอย บางคร้ังที่ขอบ

ใบมีปุมเล็กๆ เปนเม็ดกลม ดอกมีสีขาวออกเปนชอ แตละดอกมี 5 กลีบ พูเกสรที่กลางดอก เมื่อผสมเกสร

แลวเกสรตัวผูจะรวงเหลือแตเกสรตัวเมียและกลีบดอกที่เปลี่ยนเปนสีแดง ซึง่จะขยายกลีบใหญข้ึนจนดูราว

กับดอกเปนสีแดง เมื่อถึงหนาแลงก็จะมีกะเปาะเมล็ดเกิดข้ึนเปนสีน้าํตาล โดยมีกลีบดอกติดอยูทั้ง 5 กลีบ 

จากนั้นจะรวงหลนเพื่อขยายพนัธุเมื่อฤดูหนาว เมื่อใบรักเปลี่ยนเปนสีแดงจนมองทั่วบริเวณคลายปา 

ชาวบานจึงเรียก ปาแดง และเมือ่ฤดูฝนมาเยือน ใบก็จะผลิข้ึนใหมอีกคร้ัง  

1.4.4 การเตรียมนํ้าเคลือบ 

เมื่อไดน้ํารักและกรองแลวบางแหงนําไปใชเลย แตบางแหงยังตองนําไปผสม

กับสิ่งอ่ืนๆ ทาํใหการเตรียมการนั้นซับซอนข้ึน โดยการเตรียมการมีข้ันตอนดังนี ้

1.รักเชื้อ สวนผสม ยางรักดิบ 50 กรัม ผงโลหะข้ีเหล็ก 100 กรัม น้ําสมสายชู

เล็กนอย น้ํายางตะโกเล็กนอย ผสมใหเขากันแลวดองไว 1-2 คืน กรอกเอากากกอนใชงาน แลวนาํไปเปน

ผสมน้าํเคลือบรักรองพื้นและรักเงา 
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2.รักรองพื้น สวนผสม รักดิบ 2 กิโลกรัม รักเชื้อ 1 ถวยแกง แม็กนีเซียม 5 

กรัม โพแทสเซียม 1 กรัม (ละลายในน้ํา 100 กรัม)  ผสมทั้งหมดโดยตั้งกลางแดด 3-4 ชั่วโมง การใชตอง

กรอกกากแลวผสมน้ํามันสนใหเหลว ใชทารองพื้น 

3.รักดําหรือรักเงา มีสวนผสมเหมือนรักรองพื้น แตเพิ่มน้ํามันถ่ัวอีก 150 กรัม 

เพื่อชวยใหรักมีความเงาแวววาว 

4.สมุก (สะ-หมุก บางแหงเรียก สมุ หรือ มุก) เคลือบแลวขัดใหเรียบเปนชั้นๆ 

โดยเปนเคร่ืองเตรียมผิวที่ทั่วไปรูจักวา สีโปว(coating) เชน กอนทําลายรดน้ําของภาคกลาง หรือทําสีรถยนต

ตองโปวสีกอน โดยข้ันตอนนี้จะชวยใหสีสวยงามทนทาน งานมีคุณภาพ และความหนาตองไมมากเกินไป

เพราะจะทาํใหผิวงานแตกราวไดงาย แตถาบางเกินไปก็จะกะเทาะหลุดออกงาย สวนผสมทีน่ิยมใชมากคือ 

ข้ีเถาแกลบ ทําใหผิวงานเรียบเนียน ในปจจุบนัชางไดใชสมุกเทียม คือ ดินขาวผสมกาวลาเทก็ซที่ประหยัดทั้ง

ตนทุนและเวลา แตคุณภาพดอยกวามาก 

ในระหวางกรองยางรักจะไดกากรักสวนหนึ่ง นาํมาเปนสวนผสมของสมุก มี

หลายสูตร เชน 

1.  สมุกฉาบผิวไม น้ํารัก 1 สวน ผสมน้ํามนักาด 2 สวน 

2.  สมุกปะมุม แปงเปยก 10 กรัม น้ํารัก 50 กรัม น้ํา 40 กรัม 

3.  สมุกยารอง แปงเปยก 10 กรัม น้ํารัก 10 กรัม เถาแกลบ 10 กรัม 

4.  สมุกรองพื้น น้ํารัก 50 กรัม ผงอิฐ 50 กรัม ผงดินขาว 50 กรัม 

5.   สมุกละเอียด น้ํารัก 50 กรัม ผงดินขาว 100 กรัม 

1.4.5 การเคลือบผิวหรือการลงรัก 

การทําเคร่ืองเขินไมวาจะประเทศใด หรือการทําลายรดน้าํปดทองของศิลปะ

ไทยภาคกลาง ก็มีการเคลือบคลายคลึงกัน   โดยมีข้ันตอนการเคลือบ ดังนี ้

1.ทารักรองพื้นทั้งดานในและนอกของชิ้นงาน เปนการรองพื้นใหทั่ว ชั้นที่ 1 

2.ใชผงถานหรือกระดาษทรายน้าํเนื้อละเอียดขัด 

3.ใชสมุกยาสวนที่เห็นวาไมงาม 

4.ทารักรองพื้นชั้นที่ 2 แลวผึ่งแหงในที่รม 

5.ขัดผิวดวยกระดาษทรายน้าํ หรือทารักชั้นที่ 3-4-5 เพิ่มเติมจนกวาจะไดตาม

ตองการ 

6.ทารักเงาชั้นสดุทาย ทั้งดานในและนอกทั่วงาน 

ถาเปนงานจักสาน เชน ชะลอม ตะกรา เมื่อเคลือบยางรักแลวจะเกิดเปนยาง

แทรกในชองวางที่เกิดจากการสานไมสนทิ ทาํใหภาชนะสานนั้นกักกัน หรืออุมน้ําไดและเห็นเปนรองรอยการ

สานบนผิวเดิม เวนแตวาข้ันตอนการอุดสมุกจะอุดชองตางๆหรือขัดผิวเสมอกัน ทําใหไมเห็นผิวสานเดิม แต
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หากเปนโครงสรางไมไผขดที่มีความแนนกวาการสานทัว่ไป มกัจะยาสมุกเล็กนอยก็แทบปกปดโครงสรางได

และไดผิวสัมผสัที่เรียบเนียน  

ในสวนวสัดุผิวประเภทอ่ืน เชนไมแผนเรียบ กระดาษอัด หนงัสตัว เปนตน ใน

ข้ันตอนการเคลือบจะทาํใหผิวเรียบเสมอกัน ใหความเงางาม แตเมื่อผานไปชวงระยะหนึ่ง ผิวที่เคลือบจะเร่ิม

ยน หดตัว หรือแตกราวได เนื่องจากยางรักไมสามารถยึดเกาะไดนานบนวัสดผุิวเรียบ 

เมื่อกระทําขางตนแหงแลวจะไดเคร่ืองเขิน    บางแหลงก็นําไปใชงานได แต

บางแหลงก็ถือวายังไมสมบูรณ   โดยชางจะตกแตงลวดลายเพิม่เติมเพื่อความงดงามตามรสนิยม ดวยวิธีขูด

ขีด เขียนลาย พนสี หรือการปดวัสดุอ่ืน เชน ทองคํา มุก 

1.4.6  การตกแตงเคร่ืองเขิน 

เคร่ืองเขินมีสถานะไมตางจากเคร่ืองใชโดยทั่วไปในดานการใชงาน แตบาง

คราวเคร่ืองเขินก็มีคาเกินกวานั้น เชน แสดงสถานะของผูถือครอง แสดงรสนิยมที่พฒันาแลวของทั้งผูครอง

และชางผูสรางสรรค ดวยเหตนุี้ชางจึงปรารถนาที่จะสรางสรรคและแสดงฝมือ รสนิยมทางศิลปกรรมไวบน

เคร่ืองเขินดวยความจงใจและมุงมั่น ซึ่งการตกแตงจะกระทําในข้ันตอนทายๆ มีวิธีสรางลวดลายหลากหลาย

วิธี โดยจะกลาวถึงพอเปนสังเขป  ดังนี ้

1. การขูดขีด 

การขูดขีดเพื่อสรางลาย  เกิดจากการใชเหล็กปลายแหลม ขูดขีดบนเคร่ืองเขิน

ที่เคลือบยางรักแลวดวยอุปกรณ เชน เหล็กจาร ไมปลายมีด (วิธนีี้ชาวไทเขินเรียก ฮายดอก บางคร้ังชางที่อ่ืน

เรียก โครงดํา) เมื่อขูด ขีดแลว ลวดลายที่ปรากฏจะเปนสีตางๆ หรือสีแดงชาดที่ฝงลงรอง บางแหลงฝงสี 3-4 

สีในรองนั้น เชน เคร่ืองเขินพมา เมื่อเสร็จจากขูดขีดหรือถมสีลงรอง ก็จะทาดวยรักเงาเคลือบ รอแหงสนิท

แลวทาดวยผาชุบน้ํามนัเช็ดใหผวิเรียบ 

2. การแตมส ี

เปนการวาดหรือระบายสีบนผิวดวยพูกันหรือไมตัดปลายเปนปากกา อดีตนิยม

ผสมชาดหรือรงคสําหรับวาดลวดลายบนผวิข้ันสุดทาย บางคราวเปนยางรักผสมทองคํา เรียก น้ําคําปจจบุัน

นิยมใชภาชนะทรงกรวยขนาดเล็กบีบสลีงบนผวิงาน ซึ่งเสนลายจะนนูแตเมื่อนานไปจะหลุดออกได 

3. การฝงวัสดุอ่ืน 

การฝงวัสดุเปนทีน่ิยมอยางกวางขวาง เชน การฝงเปลือกมุก กระดูกสัตว 

กระจก เสนโลหะ เปลือกไข หรือผิวไมไผ โดยจะทําในระหวางยางรักกําลังหมาดเพื่อการติดกับผิวภาชนะ

ของวัสดุ หรือทายางรักแทนกาวบนวสัดุ เมื่อฝงวัสดุแลวตองกดใหแนนและถมฝงใหไดระดับ ขัดผิวภาชนะ

อีกเพื่อความเรียบเนียนของผิวสัมผัส 
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4. การปดทอง 

คนไทยนิยมสรางลายดวยวิธนีี้อยางมาก เรียกวา   “การลงรักปดทอง”  เปน

ข้ันตอนที่มีความหลากหลายและซับซอน เชน ลายรดน้ํา และเมื่อสําเร็จแลวจะใหลักษณะหรูหรา แลดูมี

คุณคาราคาแพง 

5. การพิมพและการปนลาย 

ตกแตงผิวดวยการกดพิมพสมุก ใหไดลายตามตองการจากแมพิมพ หรือปน

สมุกเปนเสนเล็กๆ ปดลงบนผวิภาชนะดวยยางรักแลวเคลือบดวยยางรักใส รอใหหมาดแลวทาชาดหรือปด

ทอง ปดกระจกตกแตงในข้ันทาย บางคราวถมสมุกบนภาชนะ และกดพิมพลายกอนสมุกที่ผิวแข็งตัว 

 

สวนที่ 2 ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ และการนํามาประยุกตใชในการออกแบบเคร่ืองเขินเพ่ือเปน

ของตกแตงบาน 

2.1  ความหมายรูปทรง             

รูปทรง (Form) หมายถึง รูปรางของวัตถุที่ประกอบดวยมิติของ ความกวาง ความยาว ความสูง

หรือความลึก กอใหเกิดเปนมวลของวัตถุข้ึนเปนปกแผน ซึง่จะปรากฏเปนลีลารูปทรงไปตามแตมวลและ

ปริมาตรความโปรงบาง หนาทบึหรือกวางใหญ ประสานทั้งภายนอกและภายในดวยเสนสีและแสงเงา จาก

การสรางของศิลปนที่ประสานของทัศนธาตุ (Visual Elements)  ไดแก เสน น้ําหนักออนแกของขาว-ดํา ที่

วาง สี และลักษณะพื้นผิว อยางมีเอกภาพ ใหความรูสึกตอการสัมผัส รับรูทางตา นอกจากจะสรางเนื้อหา

ใหกับตัวรูปทรงเอง ยังเปนสญัลักษณแกอารมณ ความรูสกึ หรือปญญาที่เกิดแกจิต เกิดเปนวัตถุอันมี

ประโยชนใชสอยตามประสงคทีส่ราง ทําใหวัตถุ ผลิตภัณฑมคีวามแตกตางกันหลากหลาย ทั้งทางลักษณะ 

การใชสอย และใหคุณคาทางศิลปะควบคูกันไป   ซึ่งชะลดู  นิ่มเสมอ (องคประกอบของศิลปะ, 2554: 30) 

โดยที่รูปทรงมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน คือ โครงสรางทางรูป และโครงสรางทางวัตถุ โดย 

1.โครงสรางอาจกอข้ึนจากหนวยเดียว หรือรวมกันของหลาย ๆ หนวยก็ได 

2.สวนที่เปนรูปธรรม ตรงขามกับเนื้อหาที่เปนนามธรรมในงานศิลปะ 

3.สิ่งที่แนนทบึเปน 3 มิติ เชนงานประติมากรรม หรือเห็นเปนของจริงอยางานจิตรกรรม 

4.สิ่งที่มีรูปนอกแนนอน มีความหมาย 

5.สิ่งที่มีโครงสราง มีความหมาย มีเอกภาพในตัวเอง เชน คน สตัว  

6.สิ่งที่เกิดข้ึนและตรงขามกับทีว่างในงานศิลปะ เพราะงานศิลปะมองทางกายภาพแยกเปน 

รูปทรง และ ที่วาง 

7.อาการที่แสดง หรือแบบอยางในการจัดการ ประสานใหสวนตาง ๆ เกิดเปนเอกภาพ 
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8.ลึกซึ้งกวาความหมายทั่ว ๆ ไป รูปทรง คือ รูปที่เกิดจากโครงสรางที่มีเอกภาพ และ

สุนทรียภาพ 

สวนรูปราง สรุปไดวา โดยทัว่ไปมีความตื้นในความหมายกวา รูปทรง 

1.รูปนอกของสิ่งที่มีลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ  

2.แบบรูปที่เปน 2 มิติ จะแสดงเนื้อที่ผิวที่เปนระนาบมากกวาปริมาตรหรือมวล 

3.รูปธรรมดา ไรความหมาย หรือโครงสราง 

โครงสรางทางรูป ไดแก ทัศนธาตุที่รวมตวักันอยางมีเอกภาพ สวนที่เปนโครงสรางทางวัตถุ 

ไดแก วัสดุที่ใชในการสรางรูป เชน สี ดิน หิน ฯลฯ และเทคนคิกระบวนการสรางที่ใชกับวัสดุเหลานั้น โดย

เปนสวนที่เก่ียวกับความคงทนถาวรของผลงานและทักษะฝมือ 

ผลิตภัณฑที่ใชกันโดยทั่วไป ลวนเกิดจากรูปทรงและหนาที่ เพื่อประโยชนในการใชสอยสนอง

ความตองการของมนุษย ผลิตภัณฑใดๆที่เกิดความบกพรองของรูปทรง   จะสงผลถึงความบกพรองตอ

ประโยชนใชสอยดวยเหมือนกัน ดังนัน้ทั้งรูปทรงและหนาทีก่ารใชงานจึงเปนสวนสอดคลองกันอีกนัยหนึ่ง 

และนอกจากรูปทรงจะใหดานการใชงานแลว ความงาม พึงใจ ยังเปนสิ่งแรกเมื่อพบหรือสัมผัส (เคร่ืองเขิน, 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ, 2538?.) 

2.2   ทฤษฎีการออกแบบรูปทรง 3 มิต ิ

ทฤษฏีการออกแบบรูปทรง 3 มิติ (Theory of Three-Dimensional Design) 

ประกอบดวยหลักทฤษฏีพื้นฐาน ดังนี ้

- โครงสรางระนาบ (Serial Planes Structure) 

- โครงสรางผนัง (Wall Structures) 

- โครงสรางปริซึมและทรงกระบอก (Prisms and Cylinders) 

- โครงสรางซ้าํ (Repetition Structure) 

- โครงสรางรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polyhedral Structures) 

- โครงสรางระนาบสามเหลี่ยม (Triangular Planes Structure) 

- โครงสรางดวยโครงเสน (Linear Framework) 

- โครงสรางชั้นดวยเสน (Linear Layers) 

- โครงสรางเสนยึดเหนี่ยว (Interlinking Lines) 

- การปนและแกะสลัก (Modeling and Carving) 

- โครงสรางเคลื่อนไหว (Kinetics Structure) 

ในการออกแบบรูปทรงโดยกระบวนการในงาน 3 มิติ     จําเปนตองอาศัยการคิด รางแบบ และ

ออกแบบ โดยมีแนวคิดจากงานพื้นฐาน 2 มิติ โดยมสีวนของโครงสราง (Construction Elements) เปน

องคประกอบสําคัญในการสรางงานใหเปนรูปธรรม (Object Elements)     เนื่องจากเห็นวาความกวางและ

ความยาวไมสามารถสรางรูปทรงของวัตถุไดหลากหลาย     ดังนั้น   จึงพัฒนาแนวคิดในการดําเนินงาน
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ออกแบบใหมีความสูงหรือความลึก เพื่อแสดงมิติของรูปทรงตามแนวนอน (Horizontal) ตามแนวตั้ง 

(Vertical) ซึ่งเปนปจจัยองคประกอบของรูปทรงดานตาง ๆ อาทิ รูปดานหนา (Front Side) รูปดานหลัง 

(Back Side) ดานซาย (Right Side) ดานขวา (Left Side) และรูปดานบน (Top Side)  เพื่อแสดงถึง

กายภาพที่จบัตองไดของวัตถุ สามารถบอกขนาดสัดสวนวามีขนาดเล็ก-ใหญ  มีความใกล-ไกล อยางไร 

ความสัมพันธที่มีตอหนวยรูปทรงดวยกัน (Relationship between the object) รวมถึงทัศนะภาพใน

มุมมองตาง ๆ ที่ชวยสรางอารมณความรูสึก การใชสอย และคุณคาทางความงาม เพื่อความสมบูรณของภาพ

และรูปทรง  รวมทั้งสามารถตรวจสอบได  ในการนํามาประยุกตใชในการออกแบบเคร่ืองเขินเพื่อใช

ประโยชนใชสอยในการเปนของตกแตงบาน   ซึ่งมีรายละเอียดในข้ันตอนการออกแบบโดยใชทฤษฎีการ

ออกแบบรูปทรง 3 มิติ ดังจะกลาวตอไป 

 2.2.1 ชั้นตอนการออกแบบ (Design Process) 

ข้ันตอนการออกแบบ มีข้ันตอนสําคัญ ประกอบดวย     กระบวนการคิด   และการถายทอด   

โดยมีแนวคิดสาํคัญในการสื่อลักษณะการออกแบบรูปทรง 3 มิติ (Medium of Three Dimensional 

Design)  ซึ่งโดยทัว่ไปเกิดจากเจตคติและอุดมคติ รวมกับจินตนาการทางความคิด (Idea and 

Imagination) ประสบการณ (Experience and Environmental) ความซาบซึ้ง (Perception) และอา

รมณความรูสึก (Emotion) ผสมผสานกับองคประกอบของศิลปะและหลักการในกระบวนการถายทอด ให

ออกมาคลายงาน 2 มิติ  กระบวนการคิดและการถายทอดแนวคิดรูปทรงตางๆ  สรุปหลักการ ดังนี ้

                     1. รูปทรงตนแบบ (Original Form) เปนการสรางจากการเรียนรูและแรง

บันดาลใจทีไ่ดพบจากธรรมชาต ิ สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน และการรวมกันของรูปทรงธรรมชาติกับรูปทรงที่มนษุย

สรางข้ึน โดยรูปทรงนั้นจะเปนอินทรียรูปหรืออนินทรียรูปหรือไมก็ได รูปทรงที่ไดจะเหมือนตนแบบ (Real 

Form) เชน การมีตนแบบจากธรรมชาติจะเปนไปในแนวรูปแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism)   ถาตนแบบ

นั้นเปนการเนนที่รูปทรงมนษุยจะเปนแนวทางรูปแบบมนุษยนิยม (Humanism) หรือตนแบบเนนรูปทรง

วัตถุก็จะเปนแนวทางรูปแบบวัตถุนิยม (Objectivism) เปนตน อยางไรก็ตามการออกแบบรูปทรง จาก

ตนแบบที่เนนความเหมือนจริงจะเปนลักษณะแนวทางของรูปแบบเหมือนจริงหรือ “Realistic Style” อัน

จะเปนจุดเร่ิมของพัฒนาการการออกแบบในทางอ่ืนตอไป 

                     2. รูปทรงตกแตง (Decorative Form) เนนความประทบัใจในความงา

มองคประกอบของจุด เสน รูปราง รูปทรง สีและผิวสัมผัสที่มีเอกภาพในตัวเอง ใหอารมณของความนุมนวล 

ออนหวาน แข็งแกรง ลึกลับหรืออารมณอ่ืน ๆ ตามจินตนาการ จัดเปนการสรางสรรคซึ่งมีที่มาจากการ

เปลี่ยนแปลงรูปทรง(Modified of Form) และตกแตงรูปทรงจากแนวตนแบบ สูการตกแตงในหลายมุมมอง 

จากรูปทรงที่คลายสูความแตกตางจากตนแบบ แตมีเคาโครงเดิมเพื่อสื่อถึงการแสดงออกทางกายภาพและ

ความรูสึก สะทอนสิ่งที่เปนที่มาที่ไปของรูปทรง  

                3. รูปทรงนามธรรม (Abstract Form) เปนสวนขยายความคิดอันซับซอน และ

จินตนาการที่ไกลจากความเปนจริง แสดงเนื้อหาภายใน ที่ตองคนหาและตดิตาม ไมตรงตัว มีที่มาจากแรง
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บันดาลใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ไมวาจะเปนเร่ืองจากธรรมชาติ มนุษย และชีวิตสังคม หรือความนึกคิดภายใน

ของศิลปน โดยมปีรัชญา อุดมคติ และความหลากหลายทางความคิด แฝงไวภายใน         แนวนามธรรมนี้

จัดเปนการประยุกตรูปทรง (Applied of Form) โดยไมทิ้งที่มาเคาโครงดัง้เดิมของรูปทรงใหปรากฏทาง

กายภาพ เรียกวา รูปแบบนามธรรมหรือ “Abstract Style”  

                    4. รูปทรงตามคติกําหนด (Conventional Form) รูปทรงที่สรางสรรคเพื่อเปน

ตัวแทน หรือสิ่งแทน (Symbolic) สิ่งใดสิ่งหนึง่ที่ตองการ ซึ่งความจริงอาจไมไดมีอยู แตอาศัยมโนคติ

จินตนาการจากสิง่ใดสิ่งหนึง่ นํามาแตงเพิ่มเติมทั้งในดานของการเปลี่ยนแปลง หรือการประยุกตรูปทรงที่

แฝงไปดวยพลังของความศรัทธา และความเชื่อ (Spiritual Awe) ความกลัว ความรัก หรือปรัชญาแหงลัทธิ

ศาสนา อาศัยศิลปะรูปทรงเปนสื่อในคติกําหนดนัน้ ๆ เชน พระพุทธรูปทีส่รางจากความคิดเก่ียวกับ“มหา

บุรุษลักษณะ” คือรูปรางที่สมบูรณ  จากการผสมผสานเขาดวยกันของลักษณะคนจริงกับความเปนศิลปะ

และอุดมคติ ซึ่งจะไมสามารถเห็นแบบนั้นไดจริง รูปปนเทวดาหรือคนคร่ึงสัตวอ่ืน ๆ ก็คลายคลงึกัน 

                   5. รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form) การออกแบบจะมีพืน้ฐาน

รูปทรง (Basic Form) เปนโครงรางจากเรขาคณิต และสรางแนวคิดใหไดลักษณะตามทีต่องการ ไมวาจะ

เหมือนจริงหรือนามธรรม โดยแนวทางสมยัใหมนิยมความเดนชัดของรูปทรงมาเปนแบบอยาง เชน 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และหลายเหลี่ยมอ่ืน ๆ สื่อถึงรูปทรง วงกลม ฯลฯ โดยมีหลักเปนคุณสมบัติขององค

ประกอบศิลปะ ซึ่งแสดงลักษณะในแบบระนาบ จุด เสน หรือปริมาตร ภายใตแนวคิดตาง ๆ ใหผลงาน

ออกมาสวยงาม สมบูรณ จึงมีความรวมสมัย (Contemporary) สูความสมัยใหมหรือทันสมัย (Modern) ซึ่ง

สามารถประยุกตใหเขากับแนวทางอ่ืนไดทุกแนวทาง 

2.2.2 ประเภทของการออกแบบรูปทรง 3 มิติ (Types of Three Dimensional 

Design)  

การออกแบบรูปทรง 3 มิติในแนวทางศิลปะใด ๆ ก็ตาม ยอมมีองคประกอบของโครงสราง 

(Construction Elements) เปนรากฐานของรูปทรง    ผลงานศิลปะรูปทรง (Plastic Art) มี 2 ประเภท 

ดังนี้  

1. รูปทรงโครงสรางหรือการประกอบรูปทรง (Constructing or Assembling) รูปทรงใด ๆ ที่

ประกอบข้ึนจากเพียงหนวยเดียว หรือจากการรวมกันของหลายหนวย โดยอาศัยองคประกอบของโครงสราง 

(construction Elements) ไดแกโครงสรางสวนยอด (Vertex) สวนขอบ (edge) และสวนผวิหนา (Face) 

รวมเขาเปนหนวยรูปทรงที่เกิดเปนรูปทรง 3 มิติใหเห็นชัดหรือไมก็ตาม (Visible หรือ Invisible) ใน

ลักษณะตาง ๆ ตามแนวคิดของการออกแบบ สวนประกอบที่นาํมาพิจารณาจากหนวยรูปทรง (Unit Form) 

หรือกลุมรูปทรง (Super Unit Form) โดยแสดงหลักการของความเหมือนกันหรือซ้ํากัน ความคลายคลึง 

ความลดหลั่นในลาํดับ ความแตกตางในแนวทางของจุด เสน ระนาบ สวนของโครงสราง เปนตน ลักษณะ

ของโครงสรางหรือการประกอบจะไดรูปทรง 3 มิติแบบนิง่ (Still Form) หรือ แบบเคลื่อนไหว (Kinetic 

Form) ในลักษณะตาง ๆ ดังนี ้
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1.1 โครงสรางประกอบชิน้สวน (Component Structure) อาศัยรูปทรงจุด เสน 

ระนาบ หรือปริมาตรมารวมกันดวยการเชื่อมตอ หรือการผสานชิ้นสวนใหเปนรูปทรงอิสระ หรือมีรูปแบบ

ชัดเจนในแนวทางใดแนวทางหนึ่งอยางมีระบบภายในตัวเอง 

1.2 โครงสรางชั้น (Layer Structure) อิงรูปทรงระนาบ (Plane) หรือรูปทรงเสน 

(Linear) มาซอนรวมกันเปนชัน้ ดวยชุดของการคลายคลึง ซ้ํา ลดหลั่น หรือการแตกตางของหนวย รูปทรงที่

ประกอบเปนชุดนัน้ ๆ ในแนวระนาบ (Horizontal) หรือแนวตั้ง (Vertical) ของชุดรูปทรง เปนมวลรวม 

(Mass) ที่มีระเบียบในแนวทางตาง ๆ กันไป 

1.3 โครงสรางยึดเหนี่ยวดวยเสน (Interlinking Line Structure) ลักษณะโครงสราง

ที่ไดจากการนํารูปทรงเสน 2 รูปแบบ คือ 1) เสนแบบยืดหยุน (มีชีวิต) และ 2) เสนแบบไมยืดหยุน (ไรชีวิต) 

มารวมเปนโครงสรางผลงานรูปทรง 3 มิติ 

1.4 โครงสรางแบบผนัง (Wall Structure) ไดจากรูปทรง จดุ เสน ระนาบ หรือ

ปริมาตร มาประกอบกันในแนวระนาบหรือแนวตั้ง โดยเนนแบบผนัง (Wall) ไมวาจะเกิดจากเทคนิค

โครงสรางชิ้นสวน โครงสรางชัน้ โครงสรางยืดเหนี่ยวก็ตาม แตทั่วไปจะเกิดจากชิน้สวนโครงสรางหรือหนวย

รูปทรงยอย (Unit forms) 

2.  รูปทรงมวล (Mass) เกิดจากการรวมกันของสื่อหรือวัสดุในการถายทอดของรูปทรง ดวย 

กระบวนการเพิ่ม (Additive Process) และลดหรือตัดทอน (Deductive Process or Subtractive 

Process) เพื่อสรางรูปแบบของรูปทรงในแนวทางตาง ๆ กัน   มีหลายวิธี   ดังนี้  

2.1 กระบวนการเพิ่มมวลรูปทรง (Additive Process) จัดเปนการสรางสรรครูปทรง 

3 มิติในทางบวก (Positive Form) โดยการเพิ่มเขาของสวนยอยเพื่อใหเปนมวลรวม เหมาะกับสื่อหรือวัสดุ

ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงสภาพไดดี เชน ดิน ปูนปลาสเตอร ปูซีเมนต หรือ วัสดุอ่ืน เปนตน ซึ่งจะตองผาน

กระบวนการทางเทคนิคเฉพาะของวัสดุและวิธีการ เชน การเผา การอบ การเคลือบ การตกแตงอ่ืน ๆ ตาม

วัตถุประสงคของการใชงาน ไดแก 

2.1.1 การปน (Modeling) การเพิ่มสวนยอยตาง ๆ เพื่อใหเปนมวลรวม โดยเนน

รูปทรงจากสื่อลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามตองการ 

2.1.2 การหลอ (Casting) ตอเนื่องจากการปน โดยรูปทรงทีไ่ดจากการปน คือ 

ตนแบบที่นาํไปใชเพื่อการหลอ ดวยวิธีการหลอมวัสดุใหเปนของเหลว แลวนาํมาหลอ (เทลง) ในแบบพิมพ

เชน ทอง เหล็ก แกว เปนตน 

2.1.3 การถอดแบบ (Molding) เปนกระบวนการถายแบบจากของจริง หรือ

จากตนแบบ (Original Form) ที่ไดจากการปน หรือจากสิ่งของตามธรรมชาติ เชน คน สัตว พืช กอนหิน 

ฯลฯ ซึ่งจะมีความสัมพนัธกับการหลอ โดยแบบที่ถอดไดจะเปนแมพิมพเพื่อนําไปหลออีกคร้ัง  

การเพิ่มมวลรูปทรงโดยการปนอาจสิ้นสดุกระบวนการดวยการตกแตงรูปทรงตามตองการและ

ผานกรรมวิธีเฉพาะ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และการปนสามารถสรางสรรคผลงานตอเนื่องสูการถอดแบบ
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และการหลอ ในกรรมวิธีเฉพาะตามลาํดับ ผลงานทีไ่ดจะมีลกัษณะเปนแบบ “รูปทรงลอยตัว” (Round 

Relief)หรือรูปทรงนูน (Relief Form) 

2.2 กระบวนการลดและตัดทอนรูปทรง (Deduction or Subtractive Process) 

เปนการสรางสรรครูปทรง 3 มิติในทางลบ (Negative Form) โดยนําสวนยอยออกจากมวลรวม เหมาะกับ

สื่อหรือวัสดุที่มีมวลอยูแลว และมีคุณสมบัตไิมแข็งมากนัก เชน หินออน ไม หินแกรนิตบางชนิด เปนตน 

วิธีการใน แนวทางนี้มวีิธีเดียวคือ  

การแกะสลัก (Carving) เปนการสกัด ขูด ขีด เจาะ หรือทํารองลึก ฯลฯ เพื่อให

เกิดรูปทรงตามจินตนาการ เรียกวา “รูปสลัก” เมื่อพิจารณารูปทรงมวลในแนวทางเพิ่มหรือลดทอนรูปทรง 

สามารถสรางคุณลักษณะในวิธีการตาง ๆ กันไป คือ “รูปทรงรองลึก” (Intaglio) การแกะสลกัหรือลดทอน

รูปทรงใหเกิดรองลึกเปนลวดลาย สามารถมองเห็นไดจากดานหนาเทานัน้ “รูปทรงนูนต่าํ” (Base Relief) 

การเพิ่มหรือลดทอนรูปทรงใหนูนจากพื้นเล็กนอย สามารถมองเห็นจาก 3 ดาน แตดานขางไมชดัเจนมากนัก

หรือเรียกวา“Low Relief” สวน“รูปทรงนนูสูง” (Alto Relief) เปนการเพิ่มหรือลดทอนรูปทรงใหนูนจาก

พื้นมาก โดยที่สวนดานหลังและดานขางยังตดิกับพื้นหลงั สามารถมองเห็นไดจาก 3 ดาน คือ ดานหนา ด

านขางซาย-ขวา หรือเรียกวา High Relief “รูปทรงลอยตัว” (Round Relief) เปนการเพิ่มหรือลดทอน

รูปทรงใหมองเห็นไดรอบดาน ซึง่รวมถึงงานออกแบบรูปทรงประเภทโครงสรางดวย แสดงออกใน 2 รูปแบบ 

คือ  รูปทรงนิง่ (Still Form) และ  รูปทรงเคลือ่นไหว (Kinetic Form)   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รูปทรงเคลื่อนไหว (Kinetic Form) รูปทรง 3 มิติจากการประกอบรูปทรงโครงสราง และ

การสรางสรรครูปทรงในแนวทางตาง ๆ โดยเพิ่มมิติของการเคลื่อนไหวเขาไปเก่ียวของ การเคลื่อนไหวเปนได  

2 รูปแบบ คือ 

2. การเคลื่อนไหวทางสายตา ( Visual Kinetics) ที่อาจพบไดจากการออกแบบงาน 2-3 มิติ 

โดยแสดงเปนพลงัหรือภาพลวงตา 

3. การเคลื่อนไหวทางกายภาพ (Physical Kinetic) หรือเคลื่อนไหวขององคประกอบ 

(Objective Movement) ที่แสดงการเคลื่อนไหวไดจริงจากการกระทําของแรงใด ๆ ซึ่งเปนไดทั้งแบบตั้ง 

(Stabile) และ แบบแขวน (Mobile) (คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย

แมโจ, 2560) 

2.2.3 โครงสรางพ้ืนฐานของรูปทรง 3 มิติ (Basic Structure of Three Dimensional 

Design) 

โครงสรางพืน้ฐานของรูปทรง 3 มิติ มีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. ทิศทางของรูปทรง (Three Primary Direction) รูปทรง 3 มิติใดก็ตามไมวาจะ

ประกอบจากจุด เสน ระนาบ หรือปริมาตร จะแสดงรูปทรงในสดัสวน กวาง-ยาว-สูง หรือหนา-ลึก (Length-

Breadth-Depth) ความเขาใจในเร่ืองทิศทาง เปนพื้นฐานเบือ้งตนของการออกแบบรูปทรง ประกอบดวย

ทิศทาง 3 ลักษณะ คือ 
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ภาพที่ 1 แสดงภาพดานทัศนียภาพตาง ๆ ของรูปทรง 

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ, ทฤษฎี 3 มิติ การ

อ อ ก แ บ บ รู ป ท ร ง , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ วั น ที่  1 1  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=cln

k&gl=th) 

1.1 ทิศทางในแนวตั้ง (Vertical Direction) 

1.2 ทิศทางในแนวนอน (Horizontal Direction) 

1.3 ทิศทางในแนวขวาง (Transverse Direction) 

รูปทรงที่สามารถออกแบบในทศิทางตางๆ   มีรายละเอียด ดังนี้ 

   รูปทรงที่ประกอบจากเสน 

                  ทิศทางแนวตั้งแสดงการเคลื่อนที่ในรูปแบบข้ึน (Up) ลง (Down) ทิศทางใน

แนวนอน แสดงการเคลื่อนที่ในรูปแบบไปทางซาย (Left) ขวา (Right) ทิศทางในแนวขวาง (Oblique) แสดง

การเคลื่อนที่ในรูปแบบเดินหนา (Forwards) และถอยหลัง (Backwards)  แสดงดังภาพที่ 1 

รูปทรงที่ประกอบจากระนาบ 

                 ทิศทางในแนวตั้งแสดงการเคลือ่นที่ในรูปบแบบไปทางซาย(Left) และ ขวา

(Right) ทิศทางในแนวนอนแสดงการเคลื่อนที่ในรูปแบบข้ึน (Up) ลง (Down) ทิศทางในแนวขวาง

(Oblique) แสดงการเคลื่อนที่เดินหนา (Forwards) และถอยหลัง (Backwards) แสดงดังภาพที่ 1 

รูปทรงที่ประกอบเปนปริมาตร  

ทิศทางในแนวตั้งแสดงการเคลื่อนที่ในรูปแบบเดินหนา (Forwards)  

และถอยหลัง (Backwards) ไป ทิศทางในแนวนอนแสดงการเคลื่อนที่ในรูปแบบข้ึน 

 (Up) ลง (Down) ทิศทางในแนวขวาง (Oblique) แสดงการเคลื่อนที่ในรูปแบบ 

ทางซาย (Left) และ ขวา(Right)  แสดงดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
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ภาพที่ 2 แสดง ภาพดานตาง ๆ และทัศนียภาพ มุม 45 องศา 

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัแมโจ, ทฤษฎี 3  

มิติ การออกแบบรูปทรง, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&g

l=th) 

 

2.   มุมมองพื้นฐาน (Basic Views) การแสดงภาพในดานตาง ๆ ของรูปทรงเพื่อความ 

เขาใจพืน้ฐานในการออกแบบใหเห็นรูปลักษณของรูปทรงที่ออกแบบกอนการสรางจริง

ประกอบดวย 

2.1 ภาพแปลน (Plan View) 

2.2 ภาพดานหนา (Front Elevation View) และดานหลัง (Back Elevation 

View) 

2.3 ภาพดานขาง (Side Elevation View) ไดแก  ภาพดานขางซาย-ขวา (Left 

Elevation andRight Elevation) 

2.4. ทัศนียภาพ หรือภาพในมมุมองอ่ืน เชน ภาพมุม 45 องศา (Isometric) 

ภาพมุม 60 องศา(Oblique) เปนตน  แสดงดังภาพที่ 2  

 

 

ทัศนียภาพ ในมุมมองภาพมุม 45 องศา (Isometric)  

 

ภาพแปลน (Plan View) 

 

ภาพดานหนา (Front Elevation View) 

 

ภาพดานขาง (Side Elevation View)  

 

2.2.4 พ้ืนฐานของการออกแบบรูปทรง 3 มิติ (Elements of Three Dimensional 

Design) 

 พื้นฐานการออกแบบรูปทรง 3 มิติ มีพื้นฐานจากการออกแบบ 2 มิติ  โดยการออกแบบ 2 มิติ

มีองคประกอบ 3 ประการ ที่นาํมาใชในการออกแบบ คือ 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
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ภาพที่ 3 แสดงภาพสวนประกอบของโครงสรางตาง ๆ ของรูปทรง 

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัแมโจ, ทฤษฎี 3  

มิติ การออกแบบรูปทรง, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&g

l=th) 

 

1.  องคประกอบทางความคิด (Conceptual Elements) ไดแก จุด เสน ระนาบ ปริมาตร 

2. องคประกอบทางการมองเห็นหรือทัศนะภาพ (Visual Elements) ไดแก รูปราง ขนาด ส ี

และผิวสัมผัส 

3. องคประกอบทางความสัมพนัธ(Relational Elements) ไดแกตําแหนง ทิศทาง บริเวณวาง 

และแรงศูนยถวง สวนในการออกแบบรูปทรง 3 มิติจะตองประกอบองคประกอบที ่4 เพิ่มเติม คือ 

4.  องคประกอบทางโครงสราง (Construction Elements) ไดแก 

 1. โครงสรางสวนยอด (Vertex) แสดงเปนจุด 

 2. โครงสรางสวนขอบ (Edge) แสดงเปนเสน 

 3. โครงสรางสวนผิวหนา (Face) แสดงเปนระนาบ  

เมื่อทั้ง 3 สวนนีป้ระกอบกันโดยมวลรวมแลว จะเกิดรูปทรง 3 มิติที่มีโครงสรางความงามทาง

ศิลปะของจุด เสน ระนาบ รูปทรง และ ปริมาตร รวมกับองคประกอบทางความคิด (Visual Elements) 

และองคประกอบทางการมองเห็นหรือทัศนะภาพ (Relational Elements) ทําใหงานโครงสรางมีความสม

บูรณ เขาสูกระบวนการสรางงานในข้ันตอนขององคประกอบทางการปฏิบัติตอไป  แสดงดังภาพที่ 3 

 

โครงสรางสวนยอด (Vertex) แสดงเปนจุด 

 

สวนขอบ (Edge) แสดงเปนเสน 

 

สวนผิวหนา (Face) แสดงเปนระนาบ 

 

5. องคประกอบทางการปฏิบัต ิ (Practical Elements) ไดแก  การสื่อความหมาย และแสดง

เนื้อหาของผลงานออกแบบที่เปนรูปธรรมและการใชสอย (Meaning Representation and Function) 

      2.2.5 สนามของรูปทรงและเน้ือที่ (The Three-Dimensional Field and the 

Space Frame) ในการออกแบบ 3 มิต ิ

ในการออกแบบ 3 มิติ นอกจากโครงสรางของรูปทรงแลว ยังตองคํานึงถึงสนามของรูปทรง

และเนื้อที่ สัดสวนปริมาตรและสภาพแวดลอม   ระหวางรูปทรงนั้นกับสิ่งที่เก่ียวของ    ดังนั้น   แนวทางการ

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
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ออกแบบควรคํานึงถึงสัดสวน  พื้นที่โดยรอบซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและสัมพันธกัน ทั้งประโยชน

ใชสอย  ความงาม ความรูสึกตางๆ ที่เปนนามธรรม        

สนามของรูปทรง 3 มิติมีมากกวา 2 มิติ  เนื่องดวยองคประกอบทั้งทางแนวตั้ง ทางสูง และ

ความลึก  ดังนั้น จงึใชสนามรูปทรง 2 มิติเปนแนวทางรวมกัน ทั้งทางราบ(นอน) และทางดิง่(ตั้ง) ในคราว

เดียวกัน โดยสัดสวนสนามของรูปทรง 2 มิติ ประกอบดวยความกวางและความยาว  (กวาง : ยาว)  ซึง่มีคา

ผันแปรตอสวนสัดในแตละมิตไิดไมควรเกิน 9 สวน แตที่นิยม คือ กวาง : ยาว   เทากับ  1:1, 1:2 , 2:3 , 4:5 

, 5:8 , 3:5 , เปนตน  

สําหรับ สนามของรูปทรง 3 มิติ  ประกอบดวยความกวาง  ความยาวและความลึก (กวาง : 

ยาว : ลึกหรือสูง)  ซึง่สามารถนําสนามรูปทรง 2 มิติ โดยมีคาผันแปรตอสวนสัดในแตละมิติไดไมควรเกิน 9 

สวน   เชนกันนัน้มาเปนฐานทางราบของสัดสวนกวาง-ยาวและฐานทางตั้งของสัดสวนลึก-สูง เชน กวาง : 

ยาว : ลึกหรือสูง   เทากับ    1(-9) :1(-9) :1(-9) 
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ภาพที่ 4 แสดงสดัสวนในสนามรูปทรง ทั้ง 2 มิติและ 3 มิต ิ

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัแมโจ, ทฤษฎี 3  

มิติ การออกแบบรูปทรง, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&g

l=th) 

 

         การกําหนดสัดสวน  แสดงดังภาพที่  4 

 

 

   

สัดสวน 1 : 1 : 1    และ 1 : 1 : 1 

 

 

 

 

 

สัดสวน 1 : 2 : 1    และ 2 : 1 : 1 

 

   

 

 

 

 

 

สัดสวน 1 : 3 : 1    และ 3 : 1 : 1 

สําหรับสนามรูปทรงที่มีอัตราสวนที่เหมาะสม เรียกวา “ สดัสวนทองคํา (The Golden 

Proportion) “   เปนสูตรคํานวณที่คิดคนโดย ลโีอนาโด ฟโบนัชชี นักคณิตศาสตรชาวอิตาล ี โดยหลักการ

ที่วานี้เปนหลักการที่พยายามใชตัวเลขมาอธิบายความงามของธรรมชาติ โดยอาศัยคณิตศาสตรในคํานวณ

เพื่อหาสัดสวนที่งามทีสุ่ดในโลก  ซึ่งสัดสวนทองคํา (golden section) เปนสวนของเสนที่ถูกแบง ตรง

ตําแหนงที่กอใหเกิด “อัตราสวนทอง (golden ratio)” คือ สดัสวนที่เยี่ยมยอดทีสุ่ดมีคาเทากับ 1 : 1.618 

แสดงดังภาพที่ 5  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
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ภาพที่ 5    แสดงภาพสัดสวนทองคํา 

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัแมโจ, ทฤษฎี 3  

มิติ การออกแบบรูปทรง, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&

gl=th) 

             2.2.6) จุดเดนและจุดเนนภายในสนามรูปทรง (Dominance and Accent in the 

Space Frame)                

จุดเดนและจุดเนนภายในสนามรูปทรงเปนองคประกอบสําคัญของการออกแบบรูปทรง เพือ่

ทําใหเกิดความนาสนใจ ประทบัใจ และมีเอกลักษณ ดังนั้น   นักออกแบบจึงตองคิดวางแผนคาดการณถึงตํา

แหนงนั้นไวลวงหนา  การกําหนดจุดหรือบริเวณ (Point and Area) ที่จะสรางจุดเดนเนนใหเกิดข้ึนบน

รูปทรงในตําแหนงที่กําหนด มีขอพิจารณาเบื้องตน ดังนี้  

1. สนามและรูปทรง 3 มิติ ประกอบดวยดานตาง ๆ ทั้งหมด 6 ดาน คือ ดานบน-ลาง ,  

ซาย-ขวา , หนา-หลัง โดยแตละดานมบีทบาทสําคัญแตกตางกันไป แตอยางนอยทุกดานจะมี

จุดเดนเปนของตัวเองในระดับ (Degree) ไมเทากัน จะมีดานที่เดนที่สุดเพียงดานเดียว และดานอ่ืนจะเดน

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
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รองลงมา แตเมื่อมองภาพรวมจะชวยเสริมใหเกิดความลงตัว ดังนั้นจงึตองกําหนดจุด และบริเวณที่เปน

จุดเดนดวยการสราง ในสนามสีเ่หลี่ยมจัตุรัส และสนามสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งจะได 5 จุด และในบริเวณของแต

ละดาน ซึ่งจะทําใหเกิดความนาสนใจ ควรกําหนดตําแหนงเดียวในแตละดาน และไมควรซ้ําตําแหนงเดิม 

ทั้งนี้สนามสี่เหลี่ยมผืนผาจะมีอัตราสวนขยายดีกวาสี่เหลี่ยมจัตรัุส โดยดูไดทั้งรูปแบบทางราบ-ทางตั้ง 

 ตัวอยางการกําหนดจุดเดน จุดเนนในแตละดาน  จะใชอักษรภาษาอังกฤษแทนตําแหนงสนาม

รูปทรงในแตละดาน ดังนี ้

A – Center – Point and Area 

B – Top – Right 

C – Top – Left 

D – Bottom – Right 

E – Bottom – Left 

ซึ่งจะสามารถ กําหนดจุดเดนจดุเนนในการสรางรูปแบบของรูปทรง ไดในลักษณะตางๆ  ดังนี ้

ลักษณะที ่1 สนามรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Dominance and Accent in the Square- 

Space Frame  )  

                      การกําหนดจดุเดน  จุดเนน ในสนามรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

เมื่อพิจารณาจากรูปดาน หรือสนามรูปทรง 2 มิติ และ 3 มิติ จะไดภาพแสดงดังภาพที่  6 
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ภาพที่ 6    แสดงจุดเดน จุดเนนในสนามรูปทรงรูปสี่เหลี่ยมจัตรัุส 

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัแมโจ, ทฤษฎี 3  

มิติ การออกแบบรูปทรง, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&

gl=th) 

ลักษณะที ่2 การกําหนดจุดเดน จุดเนนในสนามรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา Dominance and 

Accent in the  Rectangular-Space Frame ) 

                 จากหลักการเดียวกัน  เมื่อเปนสนามรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา      มีวิธีการกําหนด

จุดเดน จุดเนน โดยสรางจุดเดน จุดเนนในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผากอน   เมื่อนํามาพิจารณาจดุเดน จุดเนน        

จะสามารถกําหนดการสรางตําแหนง จุดเดน  จุดเนนในสนามรูปทรงรูปสี่เหลี่ยมผนืผา   (Dominance 

and Accent in the Rectangular-Space Frame ) เมื่อพิจารณาจากรูปดาน หรือสนามรูปทรง 2 มิติ 

ดังภาพที่ 7 

C C C B 

A 

E D 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th


38 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7   การกําหนดการสรางตําแหนง จุดเดน  จดุเนนในสนามรูปทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา    

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัแมโจ, ทฤษฎี 3  

มิติ การออกแบบรูปทรง, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&

gl=th) 

ลักษณะที่ 3  การสรางจุดเดน จุดเนนในสนามรูปทรงปดบริเวณวางลบ   (Dominance 

and Accent in the Negative Space (Enclose Volume) ) 

         การสรางจุดเดน จุดเนนในสนามรูปทรงปดบริเวณวางลบ  สามารถนํามากําหนดได 

แสดงดังภาพที่ 8   

 

C B 

E D 

A 

C B 

E D 

A 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
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ภาพที่  8  การกําหนดจุดเดน จดุเนน ในสนามรูปทรงปดบริเวณวาง 

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัแมโจ, ทฤษฎี 3  

มิติ การออกแบบรูปทรง, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl

=th) 

ลักษณะที่ 4  การสรางจุดเดน จุดเนน ในสนามรูปทรงเปดบริเวณวางลบ   (Dominance 

and Accent with Planar Forms in the Negative Space (Outdoor-Open Volume)) 

การสรางจุดเดน จุดเนน ในสนามรูปทรงเปดบริเวณวางลบ   (Dominance and Accent 

with Planar Forms in the Negative Space (Outdoor-Open Volume))   สามารถนํามากําหนด

ได ดังดังภาพที่ 9 

   
 

ภาพที ่9 การสรางจุดเดน จุดเนน ในสนามรูปทรงเปดบริเวณวางลบ    

ที่มา:คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัแมโจ, ทฤษฎี 3  

มิติ การออกแบบรูปทรง, เขาถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-

T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl

=th) 

2.3   แนวคิดรูปทรงของผลิตภัณฑเคร่ืองเขินกับหนาที่ใชสอย 

รูปทรงของเคร่ืองเขินทั้งในอดีตและปจจบุัน  สามารถจําแนกรูปทรงได  ดงันี ้

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gIps-T5kIIUJ:www.faed.mju.ac.th/download/get_file.asp%3Fref%3D141+&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th
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1. รูปทรงธรรมชาติ  มนุษยไดใชธรรมชาติทั้งจากการสังเกตและเลียนแบบ กอเกิดเปนแรง

บันดาลใจ ตอการสรางสรรค เพราะธรรมชาติไดใหทั้งคุณและโทษ จึงถูกถายทอดเปนรูปทรงผานงาน

ออกแบบเคร่ืองใชไมสอย ไดแก  

1.1 รูปทรงจากพืชพรรณไม ดวยลีลาและโครงสรางลายเสนที่ออนชอย ผานการ

สังเกต ผสานความรูสึกอันนุมนวล สีสันและแสงเงาของรูปรางจาก ก่ิงกาน ใบ และเถาวัลย ทําใหเกิดการ

ออกแบบที่มีปริมาตรทั้งเรียบงายและวิจิตร เชน ตลับทรงลูกพดุที่เรียบงาย หรือ ตลับทรงวิจิตรอยางฟกทอง 

ผสานการตกแตงผิว ทําสี และลวดลาย เกิดเปนความประทับใจ แปลกตาชวนมองและใชงาน 

1.2 รูปทรงจากสัตว  จากการสังเกตกับสัตว โดยเฉพาะสัตวเลีย้งที่มีความใกลชิด 

และผสมกับกิริยา ความนาเอ็นดู ทําใหรูปทรงมีชีวิต จังหวะนาประทบัใจ อีกทั้งยังไดรับความนิยมทุกสมยั 

เพราะในธรรมชาตนิั้นรูปทรงตางๆยอมถูกสรางสรรคใหมีความงามอยางสมเหตุสมผลประกอบกับ

ความหมายของสิ่งนัน้ สรรพชวีติลวนพึ่งพิงอิงกัน เกิดเปนความงามอยางบริสุทธิ์ใหชืน่ชม และแบงแยกเปน 

1.2.1 สัตวปก ที่มักออแบบใหมีทาทาง ความเคลื่อนไหว เปนตลบัใสของที่มี

สวนของเสนโคง เชน นก ไก  

1.2.2 สัตวสี่เทา ดวยความงามและปริมาตรของรูปทรง ทั้งทาทางสงบนิ่งและ

เคลื่อนไหว ผานการสรางสรรคใหมีรูปทรงจากตนแบบ เชน ชาง กระตาย เตา มา แมว โดยเฉพาะมาที่นิยม

นํามาออกแบบมากที่สุดจากโครงสรางและทาทางที่สมบูรณในการเคลื่อนไหว รวดเร็ว ตามความรูสึกของ

ผูออกแบบ ศิลปน (เคร่ืองเขิน, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530?.) สวน

ชางเปนสัตวที่ใกลชิดกับผูคนในแถบภาคเหนือ จึงมักถูกนํามาออกแบบในรูปทรงของเคร่ืองใชไมแพกัน โดย

ใหความรูสึกที่มีพลัง ทาทางสงางามหนักแนน และกิริยาอันเชื่องชา 

1.2.3 รูปทรงแมลง ดวยความบอบบาง ใหความรูสึกชวนฝนของเสนสายที่

ออนโยน ประณตีวิจิตร เชน ผีเสื้อ แมลงทับ แมลงเตาทอง และนอกจากนี้ ปลา ยงัเปนรูปทรงที่ใหความรูสึก

เคลื่อนไหว โดยผานการคลี่คลายสูตลับกะทัดรัดเพื่อบรรจุสิ่งของ และการตกแตง เปนตน 

2. รูปทรงเรขาคณิต  ชะลดู นิ่มเสมอ อธิบายวา เปนรูปทรงที่มลีักษณะแบบเรขาคณิต เชน 

รูปกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ เพราะในธรรมชาตมิีรูปทรงเหลานี้แทรกอยูในโครงสรางของผลึก

สสาร อันเปนพื้นฐานของทรงอ่ืนๆ และมีศิลปนบางกลุมใชเปนหลักในการสรางงาน เชน ศิลปนคิวบิสม 

(Cubism) ศิลปนคอนสตรัคติวสิม (Constructivism) และศิลปนนามธรรมบางพวก เพราะใหความรูสึกเปน

กลาง โดยนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ หรือสรางรูปทรงทีผ่สานกับความคิด เพื่อแสดงออกของตนเอง โดย

เรขาคณิตที่มักพบในผลิตภัณฑเขิน ไดแก 

2.1 รูปทรงกระบอก  เกิดจากความออนนุมกลมกลืนของทรงกลม ผสานปริมาตรที่

เกิดจากเสนดิ่ง ดวยโครงสรางทีแ่ข็งจึงมักถูกนํามาใชรวมกันกับโถ ขันน้ํา คนโท ปนโต เชงิเทียน ตลบั และ

แจกัน 
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2.2 รูปทรงกลม  เปนความออนนุมกลมกลืนสายตา และมีความคุนเคยมากที่สุด 

เพราะเสนรอบรูปทีโ่คงจากปริมาตรที่แนนทึบ เปนตนกําเนิดของทรงกระบอก ทรงรี และทรงอ่ืนๆ ที่ถูก

นํามาผสานสรางทรงใหม ดวยแสงเงายามตกกระทบ ถูกนาํมาใชงานในรูปแบบหลากหลายเพราะเขากับ

รูปทรงอ่ืนไดงาย ไมมีความสะดดุตาจากเหลี่ยมมุม จึงไดรับความนิยมมากที่สดุ 

2.3 รูปทรงรี  มีความออนโยนในปริมาตรมากกวาทรงกลม แตถูกนํามาใชภายใต

ขอจํากัดมากกวา เพราะปริมาตรที่ผสานกลมกลืนกับทรงอ่ืนไดยาก  รูปทรงรี  สามารถจาํแนกรูปทรงตางๆ 

ดังภาพที่ 10 

 

 

 

ภาพที่ 10  รูปทรงรี 

 

2.4 รูปทรงสามเหลี่ยม  เกิดจากการแบงคร่ึงของทรงสี่เหลี่ยม มีความเรียบงายแต

ขาดปริมาตรความงามที่แฝงความหนักแนน จึงนํามาใชงานในรูปแบบของชิน้เล็กชิ้นนอย และเหลี่ยมมุมที่ไม

กลมกลืนกับทรงอ่ืน  

2.5 รูปทรงสี่เหลี่ยม  มีความสําคัญมากเทาทรงกลม ความสงางามและขอบเขตที่

สงบนิ่งและเปนปกแผน เพราะความเปนเสนตรงที่ใหความชัดเจน และรูสึกแนนอน จากมุมฉากทั้งสี่ดาน ทํา

ใหเกิดความรูสึกมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย นาํมาใชงานเปนผลิตภัณฑรองรับน้ําหนัก ประดบัอาคารสิ่งกอสราง

เพราะมีรูปทรง และพื้นที่ใชสอยในบรรยากาศคลายกัน 

2.6 รูปทรงหกเหลี่ยม  เพราะความงามที่แปลกตาจากความเคยชินจากทรงเหลี่ยม

อ่ืนๆ และเปนรูปทรงจากธรรมชาติ เชน รังผึ้ง และใหมิติของแสงเงาในปริมาตรที่ยอยและดงึดูดแปลกตา 

จากทรงสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม จึงนํามาใชประโยชนดานการประดับ ของชิน้เล็กชิน้นอย 

2.7 รูปทรงแปดเหลี่ยม  ใหแสงเงาและปริมาตรเพิ่มข้ึนจากหกเหลี่ยม และนาํมาใช

งานคลายกรณีทรงกลม และเมื่อพิจารณาวาเมื่อลบมุมออกก็จะไดทรงกลม ใหความรูสึกนุมนวลกวาจงึถูก

นํามาใชงานมากกวาสี่เหลี่ยม รูปทรงแปดเหลี่ยม แสดงดังภาพที่ 11 

 

 

 

 

 

ภาพที่  11   รูปทรงแปดเหลี่ยม 
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3. รูปทรงประดิษฐ เกิดจากจินตนาการของผูสรางสรรค จากการสังเกตและดัดแปลงจาก

รูปทรงใกลตัวจากธรรมชาติ เชน รูปทรงพุมเขาบณิฑมาจากดอกบัวของชางไทย   ดังภาพที่ 12 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 12 รูปทรงประดิษฐ 

 

4. รูปทรงอิสระ เปนรูปทรงที่สรางสรรคข้ึนมาและมลีักษณะเปลีย่นแปลงไปตามความคิด

ผูสรางสรรค อาจมีความคลายคลึงธรรมชาติเดิมของวัตถุนัน้ ไมมีโรงสรางแนนอนตายตัว เปนไปตามอิทธิพล

แวดลอม เชน รูปทรงของหยดน้ํา เมฆ ควัน มีลักษณะลืน่ไหล รูปทรงเรขาคณิตใหความรูสึกเปนกลาง 

รูปทรงอินทรียรูปจากสิ่งมีชวีิตในทางศิลปะ หมายถึงรูปทรงที่ใหความรูสึกวามีโครงสรางของสิ่งมีชีวติและ

เติบโตได(ชะลูด นิ่มเสมอ, 2554) ใหความรูสึกมีชีวิต รูปทรงอิสระใหความรูสึกเคลื่อนไหว รูปทรงอินทรียรูป 

ดังภาพที่ 13 

 

 

 

 

 

ภาพที่  13 รูปทรงอิสระ 

 

สําหรับเคร่ืองเขินเปนหัตถกรรมพื้นบานประเภทหนึ่งที่มีแนวคิดการประดิษฐจากความคิด

สรางสรรค เพื่อสนองตอบความตองการดานการใชงาน การตกแตงประดับประดาโดยไมไดอาศัยเคร่ืองจักร 

เพราะทําจากฝมือผสานเลียนแบบกับสิ่งที่ตาเห็น ใชวัสดุในทองถ่ินจนถึงวัสดุรอบตัว จากไมเนื้อออน-แข็ง 

โลหะ หิน ดิน จนกระทั่งวัสดุสมัยใหม เชน พลาสติก ผานกระบวนการตกแตงผิวดวยรักและเขียนลวดลาย 

ประดับทอง ติดกระจกหรือฝงมุก เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทั้งประโยชนใชสอยและความสวยงามผายสายตา 

คือ การใหคุณคาในดานการชืน่ชม 

รูปทรงของเคร่ืองเขินจะเปนสิ่งกําหนดรูปแบบของวัสดุดานการออกแบบและผลิต ตามความ

ประสงคของผูใช รูปรางลกัษณะของเคร่ืองเขินจากโบราณถึงปจจุบนัไดรับแรงบนัดาลใจที่สําคัญในการ
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ออกแบบจากสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยความงาม ความรูสึก และการข้ึนรูปดวยมือ เคร่ืองเขินจึงไดมีการ

พัฒนาใหเกิดคุณคาทั้งดานการออกแบบ และการผลิตเปนอยางมาก โดยรูปรางจะแตกตางตามหนาที่การใช

แตละประเภท ซึ่งถือวามีลักษณะพิเศษไมเหมือนเคร่ืองใชสอยของไทยประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะรูปแบบตาง 

ๆ ตามการใชงานและฝมือชาง ที่มีการสรางสรรคและใชวัสดุพืน้ถ่ินมาทาํใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพ  

เคร่ืองเขินทางภาคเหนือมีเอกลักษณ และลักษณะตางไปจากภูมิภาคอ่ืน เชน ลักษณะทาง

ภูมิศาสตร ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ความเชื่อศาสนา จึงทาํใหเกิดการผลิตเคร่ืองเขินสืบทอดกันในชุมชน 

หมูบานตั้งแตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะเคร่ืองเขินเชียงใหม จึงเปนภาชนะใชสอยมากกวาเพื่อการประดับและ

ตกแตง แตในปจจุบนัไดมีการพฒันาเพื่อการคาและการตลาด จึงทําใหเกิดรูปทรงตาง ๆ หลากหลายขนาด

เพื่อสนองความตองการ ความนยิมของผูบริโภคในสถานภาพและบริบท 

รูปทรงของเคร่ืองเขินจึงไดรับการออกแบบ และพัฒนาอยางตอเนื่องอยูเสมอ เพื่อสรางความ

สนใจดวยสิง่แปลกใหมในดานเทคนิคและวสัดุ ดังนั้นงานหัตถกรรมประเภทนี้จึงมีรูปทรงไมจาํกัด (เคร่ืองเขิน

, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2530?.)  ซึ่งพอจะจัดประเภทของรูปทรงไดดังภาพที่ 14     

1.รูปทรงสี่เหลี่ยม 

 

 

2.รูปทรงกลม 

 

3.รูปทรงกระบอก 

 

4.รูปทรงกรวย 

 

5.รูปทรงหลายเหลี่ยม 

 

6.รูปทรงประดิษฐ 

 

 

 

ภาพที่ 14  ประเภทรูปทรงที่ใชในการออกแบบเคร่ืองเขิน 

 

จะเห็นวา   แนวคิดเก่ียวกับรูปทรงมีบทบาทสาํคัญตอการออกแบบผลิตภัณฑประเภทเคร่ือง

เขินเปนอยางมาก และพบวาการตัดสินใจเลือกซื้อของผูซื้อจะนิยมรูปทรงของผลิตภัณฑเปนอันดับตน ใน

สินคาทีไ่ดรับความชืน่ชอบและขายดี โดยเฉพาะงานเคร่ืองเขินเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะงานหัตถกรรมและ
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ศิลปหัตถกรรม ที่มีความคลายคลึงและแตกตางกัน จากขอสังเกตที่วาผูสรางงานจะคํานึงถึงประโยชนใชสอย

เปนหลัก แตขณะเดียวกันชางหัตถกรรมก็มีความสามารถชั้นสูงในดานศิลปะ ทําใหผลงานมีความงดงามเปน

ความประทบัใจแกผูซื้อและชม ซึ่งเรียกไดวาเปนงานหัตถกรรมที่เปนศิลปหัตถกรรมมากกวาจะทําเพื่อการใช

งาน เพระการสรางสรรคจากการออกแบบ และผลิตเพื่อสอดคลอง โดยปรับปรุงเพื่อผสานกับการใชชีวิตของ

ผูคนอยางตอเนื่องจนถึงปจจบุัน 

รูปทรงของผลิตภัณฑเคร่ืองเขินจึงมีบทบาทที่ควบคูกับหนาที่การใชงาน แตละประเภทเปน

อยางมาก เนื่องจากรูปทรงสะทอนความงาม ไมวาจะเปนรูปแบบใดของผลิตภัณฑนัน้ ๆ อยางเดนชัด โดย

สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ   ดังนี ้

 1.เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อบรรจุของเหลว เชน กระบอก กระปอง ขวด ถวย จาน ชาม โถ 

ตลับ แจกัน เปนตน 

 2.เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อบรรจุของแข็ง เชน กลอง กลัก ตลบั หีบ จาน ถวย โถ ตู ถาด 

เปนตน 

 3.เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อการประดับตกแตงกาย เชน กําไล ตางหู สรอยคอ หวี งอบ 

หมวก เปนตน 

 4.เคร่ืองเขินที่มีรูปทรงเพื่อการใชสอยตกแตงอาคารบานเรือน เชน โตะ เกาอ้ี เตียง ตั่ง 

ชิ้นงานแกะสลัก เปนตน 

จากการจําแนกประเภทเคร่ืองเขินตามรูปทรงที่ใชงานและการสํารวจตามแหลงผลิต แหลง

จําหนาย สถานที่ประกอบการ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม และหรืออุตสาหกรรมขนาดกลาง ซึ่งมี

แหลงผลิตในจงัหวัดเชียงใหม (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2538?.) พบวารูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาต ิ เชน รูปทรงสี่เหลี่ยม รูป

ทรงกระบอก รูปทรงผลไม รูปทรงสัตว เปนรูปทรงที่มีผูบริโภคนิยมและมีความตองการมาก ซึ่งรูปทรง

ดังกลาว ผูผลิตคํานงึถึงการออกแบบตามหนาที่ใชสอย เพื่อใหผูใชเกิดความสะดวกสบาย รวมทั้งมีความ

งดงามในตวัผลิตภัณฑเคร่ืองเขินดวย 

นอกจากความงามและประโยชนใชสอยแลว รูปทรงของผลิตภัณฑเคร่ืองเขินยังสามารถ

พิจารณาไดอีกหลายแงมุม    สรุปดังนี ้

1. รูปทรงผลิตภัณฑเคร่ืองเขินกับความแข็งแรงทนทาน 

รูปทรงเรขาคณิตจะมีความแข็งแรงทนทานตอการแตกหักไดดี แตรูปทรงธรรมชาติและรูปทรง

ประดิษฐจะมีแงมุมมากกวารูปทรงเรขาคณิต จึงทําใหมีความแข็งแรงทนทานนอยแตกหักงาย 

 

2. รูปทรงผลิตภัณฑเคร่ืองเขินกับการทรงตัว 
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การทรงตัวหรือความมั่นคง ลมไดยากจะอยูบนฐานและตัวของรูปทรง รูปทรงเรขาคณิตที่เปน

ทรงสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยมและทรงกลม ฯลฯ จะเปนทรงทีส่นองตอการตั้ง เกิดความมั่นคงเปนอยางมาก โดย

ตางจากทรงธรรมชาติและทรงประดิษฐบางรูปที่ขนาดฐานและความสูทีไ่มสมดลุ ทําใหลมไดโดยงาย เชน 

เชิงเทียน แจกัน เปนตน 

ในการศึกษารูปทรงจากผลิตภัณฑตัวอยางจะพบวา รูปทรงแบบงาย สามารถจะจัดวางให

ตอเนื่องกันอยางมีระบบและประหยัดพื้นที่ หรือนํามาจดัรวมเปนกลุม เพื่อหนาที่การใชงานที่ตอเนื่องกันได 

ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาการผลิต เปนรูปแบบทีต่างไปจากเดิมได  แสดงดังภาพที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15  รูปทรงผลติภัณฑเคร่ืองเขินกับการทรงตัว 

นอกจากนี ้ เนื่องดวยในสงัคมปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแหงการพัฒนา ศิลปะ

และหัตถกรรมเคร่ืองเขินก็ไดรับผลแหงการเปลี่ยนแปลงรวมดวย การผลิตและรูปแบบรูปทรงจงึเปลี่ยนแปลง

ไปตามความตองการของผูบริโภคและสภาพแวดลอมที่มีความแตกตางกันในแตละทองถ่ิน ซึ่งขยายสู

ผูบริโภคในวงกวาง รวมถึงความนิยม ทําใหงานศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเขิน โดยเฉพาะรูปแบบมีความ

หลากหลายในดานรูปทรง สงผลใหเคร่ืองเขินสูญหายลักษณะดั้งเดิม และมีการผลิตที่เปลี่ยนไปในรูปแบบ

อุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น   การออกแบบเคร่ืองเขินใหมีความรวมสมัย เปนที่ตองการของผูบริโภคที่มีรสนิยม 

และความตองการประโยชนใชสอยที่แตกตางไปจากสงัคมแบบเดิม จึงควรนําหลักการ

ออกแบบผลิตภัณฑมาเปนแนวคิดรวมดวย  ซึ่งผูวิจัยจะไดกลาวหลักการออกแบบตอไป 

 



46 

 

 

สวนที่ 3 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

3.1   ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ 

การออกแบบ  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Design     โดยพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  ( 2545 : 641)  ใหความหมายของคําวา   “แบบ”    หมายถึง  สิ่งที่

กําหนดใหถือเปนหลักหรือแนวดําเนิน    สวน     Oxford Advanced Learner\'s Dictionary   ค.ศ. 

2005 ใหความหมายของคําวา design ไววา    1)  a plan or drawing produced to show the look 

and function or workings of something before it is built or made.   2.  )   the art or action 

of producing such a plan or drawing.  3.) underlying purpose or planning: the appearance 

of design in the universe.   และ 4. )  a decorative pattern. ( TCDC, 2560) 

นอกจากนี้   มีนักวชิาการใหความหมายของการออกแบบผลติภัณฑในแงมุมแตกตางกันหลาย

ความหมาย   โดยหมายถึง    การวางแผนข้ันตอน และรูจักเลือกใชวัสดุ และวิธีการเพื่อทําตามที่ตองการ 

โดยใหสอดคลองกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวสัดุ ตามความคิดสรางสรรค นอกจากนี้หมายรวมถึง

การสรางสรรคสิ่งใหม หรือปรับปรุงผลงาน ที่มีอยูแลวใหเหมาะสมใหมีความแปลกใหมข้ึน เปนตน  

นอกจากนี้ยังมีการใหนิยาม การออกแบบผลิตภัณฑ วา เปนการรวบรวมหรือการจัด

องคประกอบของงานทัง้ที่เปน 2 มิติ และ 3 มิติ เขาดวยกันอยางมีหลักเกณฑ โดยผูออกแบบจะตองคํานึงถึง

ประโยชนใชสอย และความสวยงาม อันเปนคุณลักษณะสาํคัญของการออกแบบ นํามาจัดองคประกอบ โดย

กระบวนการนีจ้ะเปนการสรางคานิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชนทางกายภาพใหแกมนุษย (วิชา

การ.คอม, 2560) 

กลาวโดยสรุป การออกแบบผลติภัณฑ คือ กระบวนการที่ตอบสนองความตองการของมนุษย 

เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย และเปนการยกระดบัคุณภาพชวีิต ใหดียิ่งข้ึนตามความเหมาะสม 

3.2 องคประกอบของหลักการออกแบบผลิตภัณฑ  

องคประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ มีดังนี ้

1.   ความเปนหนวย ( Unity) ผูออกแบบควรคํานึงถึงงานทัง้หมด โดยอยูใน

หมวดหรือกลุมกอนที่มีความสัมพันธเดียวกันทั้งหมดของงานนั้น แลวพิจารณาสวนแยกยอยอ่ืน ๆ ลงไป

ตามลําดับโดยใชหลักเดียวกัน 

2. ความถวงหรือสมดุล (Balancing) ความรูสึกสมดุลในงานในแงของความคิด 

โดยมีหลัก 3 ประการ คือ  

2.1  ความสมดุลในความเทากัน (Symmetry Balancing) มีลักษณะ ซาย-ขวา บน-

ลาง เปนตน โดยความสมดุลนี้ดแูละเขาใจไดโดยงาย 

2.2  ความสมดุลในความไมเทากัน (Non symmetry Balancing) มีลักษณะสมดลุ

ในตัวเองโดยที่ไมจาํเปนตองเทากัน แตในดานความรูสึกเกิดการสมดุลในตัวการ โดยผูออกแบบจะตองลอง
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ประเมินดานความรูสึกของผูพบเห็นซึ่งอาจเปนความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกตางกันได เชน สมดุลดวย

ผิวสัมผสั (Texture) ดวยแสงเงา (Shade) หรือสี (Color) 

2.3  จุดศูนยถวง (Gravity Balancing) เปนขอควรคํานงึตอการออกแบบวัตถุสิ่งของ

ที่จะตองใชการทรงตัว ไดแก การไมโยกเอียงหรือความรูสึกไมมั่นคงแข็งแรง ซึ่งจะตองระมัดระวังใหมาก 

3. ความสัมพันธทางศิลปะ (Relativity of Arts)  การออกแบบนอกจากหลักการ

และเหตุผลทางดานกายภาพ ประโยชนใชสอบแลว ยังมีเร่ืองของความงาม การมองเห็น และสัมผสั ฯลฯ 

โดยมีรายละเอียดที่สัมพันธและสอดคลองกับหลักการทางสุนทรียศาสตรและศิลปะ ดงันี ้

3.1   การเนนหรือจุดสนใจ (Emphasis or Centre of interest) เปนการนเนนจุด

ประทับในแกผูชม ซึ่งมีขอบอกกลาวเปนความรับรูรวมกับศิลปวัตถุนัน้ โดยเปนความรูสึกที่ผูสรางพึง

พยายามใหเกิดข้ึนเสมอ 

3.2 จุดรอง (Subordinate) เปนจุดสําคัญรองจากจุดเดนที่เนนในงานไปตามลําดับ

ข้ัน ทําใหเกิดความลดหลั่นตองานออกแบบ โดยพิจารณาในดานตางๆ ไดแก  

1. จังหวะ  (Rhythm) เปนสิ่งที่มีความสัมพนัธในดาน จังหวะ ระยะ 

ความถ่ีหางภายในตวัเองหรือกับสิ่งแวดลอม ทั้งในดาน เสน สี แสงเงา การตกแตง ทีส่งผลตอดานความงาม 

2. ความตางกัน (Contrast) ปจจบุันผูออกแบบนิยมมองหา เพื่อทําใหเกิด

การขัดกัน ซึ่งจะสงผลใหงานไมนาเบื่อ จาํเจ เพราะเปนความรูสึกที่ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวภายในงานหรือ

ตอสภาพแวดลอม 

3. ความกลมกลืน (Harmonies) เปนการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด แมวา

ชิ้นงานจะใชสี ผิวสัมผสั เสนสายที่ตัดกันในบางรายละเอียด แตบรรยากาศโยรวมไมเกิดผลเสยีหาย ยอมถือ

ไดวามีความกลมกลืนในสวนรวม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา, 2557) 

3.3   หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

การออกแบบที่ดียอมสงผลถึงผลิตภัณฑที่ด ี โดยทีน่ักออกแบบตองคํานึงถึงหลักการโดยใช

เกณฑเพื่อกําหนดคุณสมบัติผลติภัณฑที่ดีวาควรมีองคประกอบเชนไร จึงพิจารณาแลวใชความคิดสรางสรรค 

หากระบวนการหรือวิธีเพื่อใหผลิตภัณฑมีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบ โดยสิ่งที่ตองคํานึงสําหรับนัก

ออกแบบผลิตภัณฑมีหลักการออกแบบ 9 ประการ  ดังนี ้

1. หนาที่ใชสอย (Function)  

หนาที่ใชสอย (Function) เปนขอสําคัญที่สุดในหลักการออกแบบผลิตภัณฑ ทีผู่ออกแบบตอง

คํานึงในอันดับแรก เพราะผลิตภัณฑทุกชนิดตองมีหนาที่ใชสอยถูกตองตามเปาหมายที่ตัง้ไว สามารถ
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ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกสบาย (High function) ในทางตรงขาม 

ถาผลิตภัณฑนั้นไมสามารถตอบสนองความตองการได จะถือวามีประโยชนใชสอยไมดีเทาทีค่วร (Low 

function) 

2. ความปลอดภัย (Safety)  

ความปลอดภัย (Safety) ผูออกแบบผลิตภัณฑควรคํานงึถึงความปลอดภัยของผูใช เพราะสิง่

อํานวยความสะดวกยิ่งอํานวยประโยชนมากเพียงใด ก็ยอมมีโทษเพียงนัน้ ซึ่งสวนมากผลิตภัณฑมักเกิดจาก

เคร่ืองจักรกลและเคร่ืองใชพลังไฟฟา จึงตองมีเคร่ืองหมายเตือน หรือคําอธิบายประกอบนอกจากความคํานึง

ในการออกแบบนั้นดวย 

3. โครงสราง (Construction)  

โครงสราง (Construction) ความแข็งแรง จะตองมีอยูภายในผลิตภัณฑอยางเหมาะสม ซึ่งการ

ออกแบบควรอาศัยความรูดานคุณสมบัติวัสดุและจาํนวน หรือปริมาณโครงสรางในกรณีที่ตองใชโครงสราง

เพื่อการรับน้ําหนัก โดยตองมีความเขาใจและไมทิ้งเร่ืองของความงามทางศิลปะ เพราะสองสิ่งนี้มักเกิด

ปญหาสวนทางกัน โดยนักออกแบบตองประสานใหสองสวนนีอ้ยูในความพอดี และควบคูกับการประหยัด 

4. การยศาสตรในการใชงาน (Ergonomics)  

การยศาสตรในการใชงาน (Ergonomics) ความสะดวกสบายในการใชงานจาํตองอาศัย

การศึกษาดาน กายวิภาคเชงิกล เก่ียวของกับ ขนาดสัดสวน และขีดจํากัดที่เหมาะสมของอวัยวะตาง ๆ ใน

รางการของมนุษยทุกเพศ วัย ซึ่งประกอบดวยความรูดานขนาดสดัสวนมนุษย (Anthropometry) ดาน

สรีรศาสตร (Physiology) ซึ่งทําใหทราบถึงขีดความสามารถจํากัดของอวัยวะในรางกายมนุษย เพื่อ

ประกอบการออกแบบ หรือศึกษาดานจิตวิทยา (Psychology) โดยในความรูเหลานีจ้ะทาํใหการออกแบบ

และกําหนดขนาด (Dimension) สวนโคงเวา สวนตรงสวนแคบของผลิตภัณฑอยางเหมาะสมกับรางกายของ

มนุษยที่ใชงานใหไมเกิดความเมื่อยลาขณะใชงานในระยะนาน ๆ  

5. ความงาม (Aesthetics)  

ความงาม (Aesthetics) เปนสวนที่ทาํใหเกิดการตัดสินใจซื้อ เพราะประทับใจในคร้ังแรกที่พบ 

ซึ่งเปนสวนสาํคัญที่ใหความสนใจมากสุดในปจจุบนัไมนอยไปกวาหนาที่ใชสอยที่ตองใชระยะเวลาวาดีหรือไม

ในภายหลังการใชงานไปแลว โดยผลิตภัณฑบางประเภทความงามคือหนาที่ใชสอย 

6. ราคา (Cost)  
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ราคา (Cost) ราคาพอสมควร จากการกําหนดเร่ืองกลุมผูบริโภค และการตลาด ความตองการ

ของลูกคาเปาหมายวาเปนกลุมใด มีความตองการเชนไร เพื่อกําหนดราคาของการผลิตและราคาขายให

เหมาะสม  

7. การซอมบํารุงรักษา (Ease of maintenance)  

การซอมบํารุงรักษา (Ease of maintenance) นักออกแบบควรคํานึงถึงเร่ืองของความสะดวก

ตอการบํารุงรักษาใหเปลี่ยนงาย ถอดสะดวก โดยเนนกลุมผลติภัณฑจักรกล เคร่ืองยนต เคร่ืองใชไฟฟาที่มี

ความซับซอน จากการใชงานทีท่ําใหเกิดความเสื่อมสภาพหรือการใชงานในทางที่ผิด 

วัสดุและการผลิต (Materials and production)  

8.  วัสดุและการผลิต (Materials and production) มีการพิจารณาถึงกระบวนการ

และวิธีการผลิต เพราะในระบบผลิตแบบอุตสาหกรรมมีวัสดสุังเคราะหและกระบวนการผลติที่หลากหลาย

และใหเหมาะสมกับตอนทนุ ระยะเวลา และคุณสมบัติตาง ๆ อยางครบถวน 

8.1  การผลิตแบบใชเทคโนโลยีแสง (Laser cut) 

เลเซอร (Laser) ยอมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

หมายถึง การขยายแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี ซึ่งเปนการอธิบายถึงกระบวนการผลิตแสงเลเซอร ที่เกิด

จากสองกระบวนการหลักๆ คือ การเปลงแสงแบบถูกกระตุน (Stimulated Emission) และการขยาย

สัญญาณแสง (Light Amplification) เมื่อนํามาใชงานอุตสาหกรรมการตัด เจาะ เชื่อม แสงเลเซอรเปนแสง

ที่มีความเขมสูง สามารถเจาะทะลุโลหะได จึงมีการนาํมาใชเปนเคร่ืองมือตัด เจาะวัสดุตางๆ โดยจะไดผลงาน

ที่มีความละเอียดสงู (สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต,ิ 2560) 

8.2 การขนสง (Transportation) 

การขนสง (Transportation) ตองคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง ความสะดวกในการขนยาย 

ระยะทางและวิธีการ เชน ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ หรือแมแตบรรจุภัณฑ วาปกปองผลิตภัณฑไมใหเกิด

การเสียหายขณะขนสง หรือกินเนื้อที่ วามีเนื้อที่การขนสงภายในตูคอนเทนเนอรในขนาดกวาง ยาว สูง 

เทาไร 

3.4   ขั้นตอนในการออกแบบ    (The Process of Designing) 

การออกแบบมี  5  ข้ันตอน ดังนี้ 

− ข้ันเหตุ-ผล (First Cause)   ประกอบดวย 2 ข้ันตอนยอย ไดแก 

     ขั้นที่ 1 การวิเคราะหความตองการของผูบริโภค   (Human needs )   เปน

กระบวนการที่จะนาํมาสูจุดเร่ิมตนของความตองการ โดยดําเนนิการ ดังนี ้
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      1.1 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย (Create Objective And Goal)  ซึ่งเปน

แนวคิดในการสรางงาน (Idea) ที่ตองอาศัยการรวมกันของประสบการณแวดลอม (Environmental) ความ

ประทับใจ (Perception) และอารมณ (Emotion) แตไมสามารถประเมินคุณคา (Evaluate)      ไดอยางแท

จริง เพราะเปนเพียงเหตุ-ผลเบือ้งตน โดยพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยเหต-ุผล (Judge) ความตองการ (Needs)  

คุณคา (Value) ความรูสึกชอบ (Like) การใหคาความสําคัญ (Important)       และการแสดงความงามกับ

ประโยชนใชสอย (Aesthetic and Function) เทานัน้    

1.2 การกําหนดโครงการ (Create Program) 

1.3 กําหนดปญหาและการแกปญหา  ( Create Problem & Solution)       “วัตถุ

ประสงค”   เปรียบเสมือน “ปญหา” ทางความคิด ที่ตอง “แกไข” อยางตอเนื่อง และนักออกแบบจะตองสร

างใหภาพนัน้เกิดข้ึนมาจริง ๆ    ดังนัน้ กระบวนการรางภาพ หรือ เขียนแบบ จึงมีความสาํคัญ เพื่อการ

ประเมินความตองการเบื้องตน (Pre-Evaluate)  

ขั้นที่  2 ปญหาและการแกปญหา ( Problem & Solution) ประกอบดวยข้ันตอนยอย 

ดังนี ้

2.1 กําหนดแนวคิดและการรับรู (Create idea & perception) 

2.2 สรุปแนวคิดรวบยอดการออกแบบ (Created Concept Design ) 

2.3 การกําหนดรางแบบ (Principle & Design)  ประกอบดวยข้ันตอน การเขียน

แบบ (Working Drawing ) และการนําเสนอแบบ ( Presentation) 

− พิจารณาวสัดุ (Material Cause) 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกไขปญหา ( Follow to Problem & Solution )  ประกอบดวย

ข้ันตอนยอย ดังนี ้

3.1 การกําหนดแนวคิดและการหาวสัดุ  (Created Idea & Perception Into 

Materials )จากภาพรางและงานเขียนแบบ นักออกแบบจะตองพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุใหเหมาะสม ตรง

กับวัตถุประสงค คุณคาความงาม และมีเอกลักษณ (Real Imagination) อยางลงตวั โดยกระบวนการ

ออกแบบ (Designing) และวิเคราะหทัศนะภาพ (Visualizing) 

3.2 ศึกษาแนวคิดการออกแบบ  (Study Concept Design ) 

3.3 การเลือกวัสดุใหเหมาะสม  (Select & Special to materials ) 

3.4 การออกแบบรูปทรง  ( Use on Form Design ) 

− การพิจารณาเทคนิค  Technical Cause 

ขั้นที่ 4 การศึกษา  การเลือกเทคนิค และวิธีการ (Study-Technique & Method)    

ประกอบดวยข้ันตอนยอย ดงันี ้

4.1 การศึกษาแนวคิดการออกแบบ (Study Concept Design)  เปนการศึกษา

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ วิธีการสรางงานเพื่อใหไดภาพรวมเหมาะสมกับลักษณะงานที่คิดและวางแผน
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ในข้ันที ่ 1 และ 2 ดวยการใชเคร่ืองมือ (Tools) เคร่ืองจักร (Machine) วิธีการข้ันตอน เวลา การตกแตง 

ฯลฯ  

4.2  การเลือกเทคนิคพิเศษและวิธีการ ( Select & Special Technique & 

Method ) 

4.3 การดําเนินการทดลอง (Working & Practical) 

− ขั้นตอนการสรุป (Final Cause ) 

ขั้นที่ 5  การพิจารณา  สรุปผลการดําเนินงาน และการทบทวน(Representation 

Practical Cause)   มีข้ันตอนยอย  ดังนี ้

5.1 การใหความหมาย  (Meaning) 

5.2 การพิจารณาประโยชนใชสอยและความงาม (Function & Aesthetic) 

5.3 การผลิต ( Product)    เมื่อผานกระบวนทางเทคนิคแลว สามารถประเมินผล

ทางการออกแบบได ถาเปนที่พอใจ ก็สามารถผลิตผลงานออกแบบในจาํนวนตอ ๆ ไปตามประสงค แตถาไม

พอใจหรือมีความผิดพลาด ก็สามารถปรับปรุง แกไข ใหสมบูรณตอไป แลวจึงสูกระบวนการผลิตอีกคร้ังหนึ่ง 

ผลงานทีไ่ดอาจเปนผลงานตนแบบชิน้เดียว  (One Unit )  หรือผลงานจํานวนมาก (Masses Product) 

3.5 แนวคิดในการออกแบบสินคา 

แนวคิดในการออกแบบ  มีหลายแนวคิด   สรุปดังน้ี 

3.5.1 แนวความคิดในการออกแบบสินคาที่คํานึงถึงการขนสง 

หลักของเคร่ืองเรือนประเภท Knockdown ในการออกแบบคือ ใหผูใชสามารถประกอบ ถอด

เก็บไดเอง สวน Flat Pack เปนเคร่ืองเรือนแบบ Knockdown  อีกประเภทหนึ่งโดยมีการออกแบบที่

สลับซบัซอนและสรางสรรคกวา เพราะนอกจากการคิดรูปแบบและผลิตชิ้นสวนข้ึนมาเพื่อประกอบกันเทานัน้ 

แตยังมีกรอบบังคับคือ จะใชวัสดุแผนเพียงชิน้เดียวมาสรางสรรคงาน เชน ไมอัด แผนโลหะ หรือกระดาษอัด 

ซึ่งชิ้นสวนเหลานี้จะตองมาจากวัสดุเพียงแผนเดียวโดยนํามาประกอบกัน ซึ่งนอกจากประโยชนเร่ืองการ

ประหยัดวัสดุแลว ในดานความสะดวก งายตอการขนสง ไมกินเนื้อที่ จึงเปนการใชวัสดุอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ เหลือเศษทิ้งนอยที่สุด จนบางคร้ังมีคํากลาวยกให  Flat Pack Furniture เปนเคร่ืองเรือนที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย (TravelArounD, 2557) 

  กรณีตัวอยางในการออกแบบในแนวคิดน้ี เชน  แนวคิดในการออกแบบของ IKEA  

คําวา IKEA มาจากชื่ออักษรยอของผูกอตั้ง  คือ  I และ K จากคําวา “Ingvar Kamprad” 

(อิงกวาร คัมปราด) ตัว E มาจาก “Elmtaryd” (เอลมตาร๊ีด) เปนชื่อฟารม ตวั A มาจาก 

“Agunnaryd”(ออนอุนนาร๊ีด) เปนชื่อบานเกิดของเขาที่อยูตอนใตของสวีเดน โดยกวาจะมาเปนแบรนด

เฟอรนิเจอรชั้นนําของโลกที่เนนของตกแตงบานสําหรับคนยุคใหม และไดรับการยอมรับวา .สินคาดี ราคา

ถูก.นั้น แตเดิมเปนเพียงรานของชําเล็ก ๆ ในประเทศสวีเดน จนกระทั่งเร่ิมจําหนายเฟอรนิเจอรในป ค.ศ. 

1947 เปนคร้ังแรก โดยที่ใชการผลิตจากโรงงานละแวกทองถ่ิน และไดรับการตอบรับเปนอยางดี ยอดขาย
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เพิ่มข้ึนรวดเร็วจนทําใหมีการเปดตัวอยางเปนทางการของ IKEA ที่เมือง Almhult ในป ค.ศ. 1958 ใชพื้นที ่

6,800 ตารางเมตร ซึ่งนบัไดวาเปนหางเฟอรนิเจอรที่ใหญที่สุด ณ เวลานัน้ของแถบประเทศสแกนดิเนเวีย  

ปจจุบนั IKEA เปนหางขายเคร่ืองเรือนขนาดใหญแหงหนึ่งของโลก มีพนักงาน 131,000 คน 

ใน 41 ประเทศ มีสาขา 287 แหง มีลูกคามากกวา 655 ลานคนในป ค.ศ. 2011  

ผลิตภัณฑของ IKEA สะทอนตัวตนของ อิงกวาร คัมปราด ซึ่งเขาไดใหมุมมองตองานออกแบบ

ผลิตภัณฑไววา “เฟอรนิเจอรที่นําเสนอ ตองเขากับสภาพแวดลอมของบานโดยรวม เหมาะกับทุกสวนของ

บานไมวาจะเปนดานในหรือดานนอก ผลิตภัณฑตองสะทอนถึงแนวความคิดของเรา ที่เนนความเรียบงาย ไม

ซับซอนอยางที่เราเปน สนิคาตองมีความคงทน สะดวกสบายที่จะใชสอยและยังสะทอนถึง “การดําเนินชีวิต

ที่งายข้ึนเปนธรรมชาติและไรขีดจํากัด” นอกจากความใสใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบผลิตภัณฑ

แลว อีกสิ่งหนึ่งที่สาํคัญคือ เร่ืองราคาทีไ่มสูงเพื่อใหคนสวนใหญสามารถซื้อสินคาของ IKEA ได แมวา IKEA 

จะผลิตสินคาเปนจาํนวนมาก และกําหนดราคาถูก  โดนใจลูกคาเพียงใด แตไมเคยลืมเร่ืองคุณภาพสนิคา

แมแตนอย” และเขายังกลาวอีกวา “นักออกแบบเฟอรนิเจอรออกแบบโตะราคาหนึง่พันเหรียญเปนเร่ืองงาย 

แตการออกแบบโตะเพื่อประโยชนใชสอยที่ดีไดในราคาหาสิบเหรียญนั้นตองทุมเทอยางดทีี่สุด” ดวยแนวคิด

นี้ ทําใหคนที่มีรายไดนอยจนถึงรายไดปานกลางสามารถเปนเจาของเฟอรนิเจอรที่ออกแบบเรียบงาย มีสไตล

แบบสแกนดิเนเวียไดไมยาก และทําให IKEA เติบโตอยางรวดเร็ว จนกระทั่ง IKEA ไดรับการจัดอันดับจาก

นิตยสาร Business Week ใหเปนบริษทัที่มีการสรางสรรคนวตักรรมอันดับ 3 ของยุโรปในป ค.ศ. 2006 โดย

การสรางนวตักรรมคือหัวใจของความสําเร็จของ IKEA และสิ่งนี้ก็คือการคิดคนวิธีออกแบบเฟอรนิเจอรที่

สามารถถอดประกอบได (Ready to Assemble Furniture) เมื่อสินคามีราคาถูกลง บรรจุในกลองใน

ลักษณะแบนราบ ทําใหสนิคามคีวามเสียหายนอยลง สะดวกตอการขนสง ความคิดนี้ชวยให IKEA ลดตนทุน

ในการขนสงสนิคา และสามารถแขงขันกับคูคารายอ่ืนได  

IKEA มีนักออกแบบประจาํของบริษัท 12 คนในสวีเดน และนักออกแบบอิสระ 80 คนที่ทํางาน

รวมกับ IKEA โดยนักออกแบบเหลานี้จะไดรับโจทยที่ทาทายเพื่อคนพบนวัตกรรม จากวัสดทุี่เหลือใชและ

วัสดุใหม ๆ มาใชงานเพื่อการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมภายใตแนวคิด Minimalism อะไรที่ไมจําเปนตัดออก 

Functionalism คํานึงถึงประโยชนใชสอย และ Flat Packaging สินคาแยกสวนไดเพือ่ใหลูกคานําไป

ประกอบเอง นอกจากนี้ยังใหเงินสนบัสนุน Linnaeus University เพื่อรวมมือกันศึกษาความตองการของ

ลูกคาภายใตเงื่อนไขการผลิตและการจัดการทรัพยากรมนษุย จัดหาผูเชี่ยวชาญและผูผลิตที่มคีวามสําคัญตอ

การวิจัยและพฒันาวัสดุทางเลือก เทคโนโลยีใหม แหลงพลงังานทางเลือกอ่ืนที่จะใชในการผลิตเปนสินคา 

คอลเลคชั่นใหม โดยมหาวิทยาลัยแหงนี้จะมีสถานทีน่ัดพบระดับนานาชาติ และเปนศูนยธุรกิจที่เชื่อมโยง

ภาคธุรกิจในทองถ่ินรวมทั้งระดบัภูมิภาค เพื่อการวิจัยและพฒันาแลกเปลีย่นองคความรู ซึ่งเปนบอเกิดของ

ความคิดสรางสรรค และนาํไอเดียไปตอยอดทางธุรกิจตอไปไดในอนาคต  

ปรัชญาการออกแบบสินคาของ IKEA สะทอนถึงความเรียบงาย เนนคุณภาพและประโยชนใช

สอยเปนหลัก โดยอาศัยหลกัเพียงไมก่ีขอนี้ คงจะเปนประโยชนตอผูประกอบการของตกแตงบานและ
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เฟอรนิเจอรไมมากก็นอย เพราะธุรกิจรูปแบบนี้มีการแขงขันคอนขางสูงในงานออกแบบที่ดีจะชวยสรางความ

โดดเดนใหกับผลิตภัณฑได ฉะนัน้ผูประกอบการควรคํานึงถึงงานออกแบบใหมากข้ึน รวมถึงการไมหยุดนิ่งตอ

งานวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ออกแบบสนิคาใหมีความ

เปนสากล แตยังคงราคายอมเยาว (วาตี ภูโรจสวสัดิ,์ 2557) 

  3.5.2   แนวความคิดในการออกแบบดวยหลักการ Eco-Design 

เปาหมายของ Eco-Design เปนเคร่ืองมือชิ้นหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดยลดตนทนุ

ในแตละข้ันตอนของการผลิตและพัฒนาสนิคา ปองกันการสูญเสียที่เกิดจากการผลิต เนนการใชทรัพยากร

อยางมีประสทิธิภาพ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมควบคูกับคุณภาพที่คงเดิมของผลิตภัณฑ 

หลักการพื้นฐานของ Eco-Design คือการประยุกตหลักของ 4R ในทุก ๆ ชวงวงจรชวีิตของ

ผลิตภัณฑ ตัง้แตข้ันตอนการออกแบบ ไดแก ชวงการวางแผนผลิตภัณฑ (Planning phase) ชวงการ

ออกแบบ (Design phase) ชวงการผลิต (Manufacturing phase) ชวงการนําไปใช (Usage phase) และ

ชวงการทาํลายหลังการใชเสร็จ (Disposal phase) สําหรับหลกัการของ 4R จะมีความสัมพันธกับแตละชวง

วงจรของผลิตภัณฑ ซึ่งหลักการ  4R  ไดแก 

1. การลด (Reduce) 

การลด (Reduce) คือ การลดใชทรัพยากรในชวงตาง ๆ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ สามารถเกิด

ไดในทุกชวงของวงจร โดยมากพบในชวงการออกแบบ การผลติ และการนําไปใช เชน ลดการใชทรัพยากรใน

การออกแบบเพื่อลดอัตราการใชพลังงานในการผลติ และการออกแบบ เพื่อลดอัตราการใชพลังงานใน

ระหวางการใชงาน เปนตน 

2. การใชซ้ํา (Reuse) 

การใชซ้ํา (Reuse) การนําชิน้สวนของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑ ซึ่งผานการนาํไปใชแลว และ

พรอมสูข้ันตอนการทําลาย กลบัมาใชใหมทั้งที่เปนการใชใหมในผลิตภัณฑเดิม หรือผลิตภัณฑใหม  อาทิ การ

ออกแบบเพื่อการนํากลับมาใชซ้าํ (Design for Reuse) เชน การใหชิ้นสวนในแตละรุนรวมกันได 

3. การนํากลบัมาใชใหม (Recycle) 

การนํากลบัมาใชใหม (Recycle) การนาํชิน้สวนของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑ ที่อยูในชวงการ

ทําลาย มาเขาสูกระบวนการแลวนํากลับมาใชใหมตั้งแตชวงการวางแผนออกแบบ หรือชวงการผลิต อาท ิ

การออกแบบเพื่อถอดประกอบไดงาย (Design for Disassembly) การออกแบบเพื่อนํากลับมาใชใหม 

(Design for Recycle) เชน การออกแบบโดยใชวัสดุพลาสติก หรือกระดาษที่งายตอการนาํกลบัมาใช 

4. การซอมบํารุง (Repair) 

การซอมบํารุง (Repair) มีแนวคิดวาหากผลิตภัณฑมีการซอมบํารุงไดงาย จะเปนการยืดอายุ

ตอการใชงานผลิตภัณฑ (Extended Usage Life) ซึ่งทายสดุสามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการ
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ซอมบํารุงนี้เกิดจากภายในชวงชวีิตของการใชงานเทานัน้ ตางจากการใชซ้ํา (Reuse) ซึ่งเปนการนําชิ้นสวน

หรือผลิตภัณฑที่เสร็จจากชวงการใชงานมาแลว มาใชอีกคร้ัง การซอมบํารุง อาทิ การออกแบบใหงายตอการ

ซอมบํารุง (Design for serviceability / Design for maintainability) เชน การออกแบบใหเปลี่ยน

ชิ้นสวนอะไหลไดโดยงาย 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอันเปนมติรตอสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ อยาง

ครบวงจร เพื่อการอนุรักษและหลีกเลี่ยงผลกระทบตอการทําลายสิ่งแวดลอม หมายรวมถึง การวิเคราะห

สมรรถนะทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ การจัดการซากที่หมดอายุ การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุก

ชวงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ ควบคูกับการวิเคราะหปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน ตนทุน การควบคุมกระบวนการ

ผลิตและคุณภาพ รวมถึงการตลาด เปนตน นกัวิชาการดานการออกแบบผลิตภัณฑมีความเห็นพองตองกันวา 

แมวาตนทนุของการออกแบบผลิตภัณฑทางตรงจะมีเพียง 5-13 % ของตนทุนผลิตภัณฑรวม แตผลสบืเนื่อง

จากการออกแบบผลิตภัณฑนี้จะเปนผูกําหนดโครงสรางตนทุน 60-80 % ดังนั้นการจัดการเพื่อลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ โดยการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีบทบาทมากทีสุ่ดนัน้ควรเร่ิมจาก ตั้งแต

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑนั่นเอง  

การพิจารณาการออกแบบ และการผลิตใหสอดคลองกับแนวคิด Eco-Design มีขอพิจารณาใน

แตละข้ัน คือ 

1. การใชวัสดุ ลดการใชวัสดุหรือสวนประกอบ โดยใชเทาทีจ่ําเปน เลี่ยงวัสดุที่มสีวนทําลาย

สิ่งแวดลอม รวมถึงเลือกวัสดุทีใ่ชพลังงานต่าํไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน และวสัดุทดแทน สามารถนาํ

กลับมาใชใหมได 

2. เทคนิคการผลิต เลือกใชเทคนคิที่เหมาะสมในแตละข้ันตอนของการผลิต ลดจํานวนการ

ผลิต รวมถึงเลือกเทคนิคที่ใชพลงังานต่ํา เหลือของเสียนอยที่สุด 

3. การกระจายสินคา เลือกชองทางกระจายหรือขนสงที่มีประสทิธิภาพ ตลอดจนการใช

บรรจุภัณฑที่สะอาด ออกแบบใหเหมาะสมกับสินคา การทาํใหน้ําหนักบรรจุภัณฑเบาลงจะทําใหคาขนสง

อากาศถูกลง 

4. ระหวางการใชงาน สินคาภายใตแนวคิดนี้จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปลือง

พลังงานนอยทีสุ่ด 

5. อายุการใชงาน ระยะเร่ิมแรกสนิคาตองมีความคงทน นาเชื่อถือ การบํารุงรักษาซอมแซม

ทําดวยวิธีการที่งาย และเมือ่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพจะตองสามารถนาํวัสดุหรือสวนประกอบของสินคา 

กลับมาใชใหมหรือจําจัดโดยไมกอมลพิษได 
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6. Eco-Design เปนเคร่ืองมือชิ้นหนึ่งที่ถูกนํามาใชพัฒนาสินคาและบริการใหเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม นอกจากการจาํหนายในตลาดทั่วไปแลวยังมีพืน้ที่จาํหนายในตลาดสีเขียวของตางประเทศ ซึ่งให

ความสําคัญตอสิง่แวดลอมเปนหลัก และยอมรับสินคาที่ออกแบบในหลักการออกแบบที่คํานงึถึงสิ่งแวดลอม

เปนหลักสําคัญ โดยยังแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอีกดวย (ศูนยเทคโนโลยี โลหะและวสัดุ

แหงชาต,ิ 2557) 

  3.5.3   แนวความคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

จากรากการผลิตงานดั้งเดิมเพื่อการใชสอยของผลิตภัณฑ ดวยความรูที่อาศัยการสังเกต เรียนรู

จากธรรมชาติสิง่แวดลอมรอบตวั พัฒนาและสืบทอดสงตอจากรุนสูรุน จากชุมชนสูภูมิภาค เกิดการสั่งสม

และถายทอดกระบวนการที่เรียกวา กระบวนการงานหัตถกรรม แตเนื่องดวยการพัฒนาของกระแส

วัฒนธรรมการผลติของโลก และดวยความรูที่กาวหนา จงึมีการนํากระบวนการงานหัตถกรรม ไดแก วัสด ุ

และเทคนิคกระบวนการ มาผสมกับการใชเคร่ืองจักรและระบบที่เปนมาตรฐาน สามารถผลติซ้ําหรือชวย

สงเสริมใหเกิดความมีคุณภาพในงานผลติภัณฑ และรวมกันกับกระบวนการออกแบบ ทําใหเกิดนิยามของ

กระบวนการรวมนี้ใหม คือ งานหัตถอุตสาหกรรม โดยเหมือนและแตกตางจากงาน อุตสาหกรรม จําแนกได 

ดังนี ้

   3.5.3.1 ดานมนุษยและสังคม(Design/Lifestyle) การออกแบบหัตถ

อุตสาหกรรมไดรับผลจากการพฒันาการสื่อสารและการสนองตอบตอความตองการ รสนิยม (Taste) และ

แนวโนมการบริโภคสนิคา (Trend) จากกระแสโลกาภิวัฒน ดังนั้นจึงจาํเปนจะตองใหความสําคัญ และ

ปรับตัวทาํความเขาใจถึงวิถีชีวติของคนเหลานั้นทัง้คนภายในประเทศ หรือภายนอกประเทศที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อทําการออกแบบและผลิตสนิคาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

   3.5.3.2 ความรูในดานความงามเชิงวฒันธรรม (Crafts/Culture) ในทัศนะของ 

อาชัญ นักสอน กลาววา การออกแบบหัตถอุตสาหกรรมไทย ตองทําความเขาใจเชิงรากดั้งเดิมของมรดกเชิง

วัฒนธรรมไทย (Cultural Heritage) เพราะจําทําใหนาํคุณคาเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิม มาคลี่คลายกลายเปน

องคประกอบของการออกแบบ (อาชัญ นักสอน, 2558)  

   3.5.3.3 องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science, Technology, 

Management) เพราะความคิดเชิงเหตุ-ผล และเพื่อศักยภาพของรูปแบบงาน รวมถึงระบบการบริหาร

องคกร ที่เปนระบบสมัยใหม เชน ระบบบัญชี ระบบการจัดเก็บสินคา ระบบการขนสง เปนตน เพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหกับงานหัตถกรรม สูการพัฒนาเปน หัตถอุตสาหกรรม 

องคประกอบนอกเหนือจากทั้ง 3 สวนที่กลาวมาแลว อาจยังไมเพียงพอตอการพฒันา

ผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรมได ทั้งหมด แตจะตองอาศัยปจจยัและองคประกอบอ่ืนในดานตาง ๆ รวมดวย 

นั่นคือ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ การใชความคิดสรางสรรคและจินตนากร เพื่อใหไดงานที่มีความ
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สมบูรณ เหมาะสม สวยงาม และมีคุณคาสะทอนเอกลักษณทางวัฒนธรรม (อาชัญ นักสอน, 2558, 127-

147.) 

  

สวนที่ 4   ไฟฟาและแสงสวาง 

4.1  ทฤษฎีของแสง 

แสงมีคุณสมบัติเดนิทางเปนเสนตรง นอกจากจะมีตัวกลางมาก้ันทาํใหเกิดการหักเหหรือ

สะทอน ตามคุณสมบัติตาง ๆ และสามารถวิ่งตัดกันหรือเปลี่ยนทิศทางหรือสีได เชน สีแดงฉายผานสนี้ําเงนิ 

เมื่อแสงผานไปแลว สีแดงหรือน้ําเงินนั้นยงัคงเดิมไมเปลี่ยน แตถาอยูนอกอวกาศ แสงจะมองไมเห็น เพราะ

ตองอาศัยตัวกลาง เชนฝุนละอองหรืออนุภาคอยางอ่ืนเพื่อการสะทอน 

4.1.1 คุณสมบัติของแสง (กฎ 4 ประการ) 

แสงมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

1. มุมตกกระทบและมุมสะทอนของแสงจะเทากันเสมอ และสะทอนเขาสูตา เวนแตวาไม

อยูในมุมสะทอนนั้น 

2. ทุกวัตถุสมารถสะทอนแสงได และแสงสะทอนนั้นจะกลับไปหาทุกสิ่งเสมอ 

3. กระจก เปนสิ่งสะทอนทุกอยางเปนจริงเสมอ ไมมีขอยกเวน เชน ใชไฟสองกระจกเทาใด

ก็จะไดแสงสะทอนกลับมาเทานัน้ หรือ แสงสะทอนของวัตถุสีขาวที่นาํไปวางใกลกระจกยอมเปนแสงสีขาว 

4. ผิวของวัตถุทุกอยางที่ปรากฏแกสายตา สามารถหลบมุมสะทอนได ไมวาจะผิวมัน ผิว

ดาน หรือนุม 

กฎเหลานี้เปนประโยชนและแนวทางแกการจัดแสง หรือกําหนดปริมาณแสงในจุดตางๆ เพราะ

ความตองการในปริมาณแสงของแตละจุดยอมไมเทากัน 

4.1.2  การสะทอนของแสงเม่ือตกบนตัวกลาง 

เมื่อแสงตกลงบนตัวกลางจะมีการสะทอน ซึ่งข้ึนอยูกับผิวของวัตถุนั้น ๆ แสงสะทอนเปน

เสนตรงเมื่อผิวเรียบ โดยมีมุมตกเทากับมุมสะทอน เชน 

กระจก  สะทอนแสงไดประมาณ 80 – 90 % 

อลูมิเนียม  ”   60 – 70 % 

ผนังฉาบปนูทาสีขาว ”   85 – 90 % 

กระดาษสีขาว ”   70 – 80 % 

สีดํา   ”   3   –  5  % 

 

 



57 

 

 

4.1.3 การนําและหักเหของแสง  

วัตถุบางชนิดยอมใหแสงผานไปได เชน แกว หรือ พลาสติก เมือ่แสงผานตัวกลางเหลานี้จะหัก

เปนเสนตรง หรือ หักกระจาย (Diffuse) ข้ึนอยูกับคุณสมบัตแิละผิวของตัวกลาง จาํนวนของแสงก็เชนกัน 

บางจาํนวนถูกกลืนไปข้ึนอยูกับคุณสมบัติตัวกลางนั้นๆ เชน 

แกวหรือพลาสติกใส  ใหแสงผานไดประมาณ 80 – 90 % 

แกวหรือพลาสติกฝา   ”  60 – 85 % 

4.1.4  ลักษณะการกระจายของแสง (Dispersal of light) 

  การกระจายแสงของหลอดไฟ มวีิธีจัดความเหมาะสมของความตองการดังนี ้

1. Direct   สองสวางจากจุดกําเนดิแสงโดยตรงไปยังวัตถุ อาจมาจากหลอดอยาง

เดียว หรือมีสวนบังคับแสงใหทิศทาง ขอบเขตเฉพาะ เชน สปอตไลท 

2. Semi - Direct  สองสวางก่ึงโดยตรง จากจุดกําเนิด คือมีสวนหนึง่สองสวางเปนหลัก

และอีกสวนสองประกอบโดยเกิดจากจุดกําเนิดเดียวกัน แตไปสะทอนสิ่งแวดลอมและกระจายไปทั่ว 

3. Indirect แสงที่ไมไดสองสวางจากจุดกําเนิดแสงโดยตรง แตไปกระทบ

สิ่งแวดลอมแลวกระจายลงมา เกิดความสวางไปทั่วไมมีขอบเขต 

4. Semi - Indirect  สองสวางแบบผสม โดยสองสวางแบบแผกระจายเปนหลัก และมีแสง

จากจุดกําเนิดโดยตรงเปนสวนประกอบ 

5. Diffused  สองสวางชนดิแผกระจายไปทั่วทิศทาง รอบจุดกําเนิดแสง 

4.1.5   การสะทอนแสง (Reflectace) 

วัตถุสิ่งของรอบตัวเรามีความสัมพันธกับแสงอยูสองลักษณะ ไดแก ดูดแสง (absorb) และ

สะทอนแสง (reflect) วัตถุที่มีผวิสีขาวจะสะทอนไดประมาณ 94 % สวนผิวสีดาํจะสะทอนไดเพียง 2 % ซึ่ง

สวนที่หายไปนั้นเกิดจากการดูดกลืนของสีดํา ดังนัน้การกําหนดแสงที่เหมาะสมกับที่อาศัย พอจะประมาณได

ดังนี้ แสงสะทอนจากเพดานควรมีประมาณ 60-90 % ฝาผนังควรสะทอนประมาณ 35-60 % และจากพื้น

ควรสะทอนประมาณ 15-35 % ดังนัน้ควรคํานงึเร่ืองพื้นผิวของหองและสิ่งตกแตงวามีสวนสะทอน ซึ่งจะ

สงผลตอความสวางของหอง จึงควรตะหนักแสงที่มีความเขมและบาดตาอยาใหสะทอน ทาํใหเกิดระคาย

เคืองในการมองผนัง พื้น เพดาน ควรเลี่ยงผิวหรือสีที่เคลือบมัน เพราะแสงที่พุงตรงไปจะเปนแสงสวางจา

เกินไป หรือแสงจากไสหลอดทีพุ่งตรงควรกําหนดที่ติดตัง้และตาํแหนงอยาใหสะทอนเขาตา 

4.2    ตนกําเนิดของแสงสวาง 

แสงสวาง แบงเปน  2   ประเภท คือ ตามธรรมชาติ และเกิดจากหลอดไฟฟาประดิษฐ 

โดยมีรายละเอียด   ดังนี้  
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  4.2.1   แสงสวางตามธรรมชาต ิ

แสงสวางตามธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย เราสามารถนาํแสงนี้มาใชประโยชนได เชน 

ใหความสวางภายในอาคาร แตจะตองใชดวงโคมไฟฟาประกอบ เพราะแสงเหลานี้ตนแสงมีการเปลี่ยน

ทิศทางและความเขมของแสงอยูตลอด ทําใหคุณภาพไมสม่าํเสมอ การนาใชใหความสวางภายในตองอาศัย

ความชํานาญเปนพิเศษ  

แสงสวางตามธรรมชาติ    จาํแนกได 3 แหลง ไดแก  

1. แสงจากดวงอาทิตยโดยตรง 

2. แสงสะทอนเกิดจากฝุนละอองในอากาศของทองฟา 

3. แสงสะทอนของวัตถุที่อยูบนดนิ 

แสงจากดวงอาทิตยโดยตรงนัน้มีความเขม และมีกําลังความรอนสูงมากเกินไป จึงไมเกิด

ประโยชนตอการใชงานภายในอาคาร อาจนํามาซึ่งความรําคาญแกผูอาศัย จึงตองหาวิธปีองกันแสงโดยตรง 

โดยการทํากันสาด เหนือหนาตางหรือบานเกล็ด เปนตน 

สวนแสงสะทอนของฟาและวัตถุบนดินนั้นใหประโยชนมากกวาจํานวนของแสงที่ข้ึนอยูกับ

สภาพทองฟาและสิ่งแวดลอมในบริเวณ วาจะสะทอนไดมากนอยเพียงใด  

4.2.2  ประเภทของแสงไฟ  

แสงไฟเปนสิ่งที่จําเปนในการมองเห็นสําหรับผูอาศัยอยูภายในบาน เพื่อการมองเห็นสภาพสิ่ง

รอบตัวแทนแสงจากธรรมชาติ และสามารถชวยสรางบรรยากาศ  แสงไฟ  จาํแนกเปน 2 ลักษณะ ไดแก   

1. แสงไฟเพื่อใชงานทั่วไป (Ambient light) เปนแสงพืน้ฐาน ชวยในการมองเห็นทดแทน

แสงจากธรรมชาติ โดยจะกระจายแสงจากที่สูง หรือเกิดจากการตกกระทบผนงัใหเกิดแสงที่กระจายเปนวง

กวาง ไดแก โคมไฟติดผนัง โคมไฟแขวนเพดาน 

2. แสงไฟเพื่อใชทํางาน (Task light) เปนแสงที่ใหความสวางเปนพิเศษ โดยจะชวยเร่ืองการ

มองเห็นระหวางการทํางาน เปนแสงทีช่วยในการอานหนังสือ หรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของแตละ

บุคคล โคมจะใชลักษณะปรับตาํแหนง หรือทิศทาง ไดแก โคมไฟตั้งโตะ โคมไฟตั้งพื้น โดยมีกําลังวัตตของไฟ

เหมาะสมในการใชงานแตละประเภท 

แสงไฟเพื่อเนนเฉพาะจุด (Accent light) เปนแสงที่ทําหนาทีใ่นการเนนใหตัวชิ้นงานหรือจุดที่

ตองการมีความสวาง เพื่อมิติ สรางบรรยากาศในการตกแตง โดยแสงประเภทนี้สวนมากเกิดจากดวงไฟแบบ

สปอรตไลท อาจฝงอยูในเพดาน หรือติดตั้งในระบบราง สําหรับปรับเปลี่ยนตําแหนงตามวตัถุทีต่องการเนน 

4.2.3  ชนิดของแสงที่ใชในการตกแตง 

การกําหนดดวงไฟที่ใชตกแตงข้ึนกับแสงสวาง 3 ชนิด  ดังนี ้
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1. แสงกลาง  (General lighting)  เปนแสงสวางที่แผไปเปนบริเวณกวางใหความสวาง

เกือบทั่วหอง ทําใหเกิดโดยการกําหนดใหสะทอนเพดานแลวแผกระจายลงมา เปนแสงที่แผกระจาย ไมมีแสง

บาดตา อาจเปนโคมไฟมโีปะบงัหมด อาจติดพื้น ผนัง โคมเพดาน (ทั้งชนิดหอยและติด) แตแสงสวางใหญ

จะตองเกิดจากการสะทอนจากเพดาน ควรกําหนดใหเกิดความสวางพอควร ในหองนั่งเลน หองรับแขก 

หองอาหาร และหองนอน สวนหองที่มีการทํางานบริเวณกวาง ควรใหแสงสวางมากข้ึน เชน หองครัว หองน้ํา 

2. แสงสองเฉพาะที ่ (Specific lighting) เปนแสงสองเฉพาะที่เพื่อกิจกรรมตาง ๆ เชน 

อานหนังสือ ทํากับขาว จะตองกําหนดเพื่อความเหมาะสมในกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะตามตําแหนงที่จัดวาง

เคร่ืองเรือน เพื่อกิจกรรมนั้นๆ และตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงลักษณะของโคมไฟ ชนิดอยางไรที่ใหความ

สวางที่เหมาะสม โดยตองใหรวมกับแสงชนิดแรงจึงจะไดผลดียิง่ข้ึน 

3. แสงเพ่ือการตกแตงหอง (Decorative lighting ) เปนการใหแสงที่หวังผลในดานความ

งามอยางเดียว ทําข้ึนเพื่อความงาม มสีีสันเฉพาะ ไมจําเปนตองใหแสงจามากเกินไป เชน ไฟสองเนนวัตถุ  

ควรเลือกใหเหมาะสมกับสิ่งของตกแตงนั้น ๆ และบางทีอาจตองใชสวิตซที่เรง- หร่ีแสงเพื่อความพอดีกับ

บรรยากาศ 

4.2.4   การออกแบบไฟฟาแสงสวาง 

การออกแบบไฟฟาแสงสวางที่ด ี สนองความตองการ มีหลักการออกแบบ 3 ประการ  ดังนี ้

1. เพิ่มประสิทธิภาพหรือความกระฉับกระเฉงของการทํางาน ในกิจกรรมตาง ๆ 

2. เพิ่มความปลอดภัยทั้งผูใชและสถานที่นัน้ 

3. กระตุนหรือทําใหเกิดอารมณสนใจ หรือรูสึกถึงความผอนคลายในบรรยากาศทีด่ ี

นอกจากการออกแบบไฟฟาแสงสวางทีด่ีตามหลัก 3 ประการเบื้องตนแลว ยังเก่ียวของกับ

หลักการใหญ ๆ   ไดแก  

1. ระมัดระวังความสวาง สีตนแสงบริเวณที่กําหนด และบริเวณใกลเคียง ใหมีความพอดี มี

ความสามารถมองเห็นไดชัดเจน ถูกตองโดยไมเพง เพราะจะทาํใหเกิดความลาของกลามเนื้อตา บริเวณตาง 

ๆ ถูกชักจูงใหเกิดความสนใจ ปราศจากความขมุกขมัวในหอง ซึ่งสงผลตอจิตใจใหหดหู นาเบื่อ 

2. ฉายแสงเฉพาะแหง ในที่ตองการเนนใหเห็นเดนชัด เพื่อความแตกตาง 

4.2.5  ความสัมพันธระหวางแสงและดวงตา 

ดวงตาและแสงมีความเชื่อมโยงกัน ขาดสิง่ใดไปไมไดเพื่อการมองเห็น จึงมีการเปรียบดวงตา

ของคนเราดังกลองถายภาพ คือ มีเลนส จอรับภาพ และกลามเนื้อ เพื่อปดและเปดรับความสวางตกกระทบ

กับจอรับภาพมากนอยตามปรารถนา โดยดวงตามีความไวตอความยาวคลื่นแสงตาง ๆ ไมเทากัน จากผลการ
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ทดลองพบวา ความไวสูงสดุของดวงตาตอความยาวคลืน่ประมาณ 5,500    อังสตรอมหรือตอสีเหลือง สวนสี

อ่ืน ๆ มีความไวนอยลงไปตามสวน และไวนอยทีสุ่ดตอสีไวโอเลตและสีเลือดหมู  

หลักการที่ดวงตามองเห็น  ดวงตาของมนษุยสามารถมองเห็นในแนวราบไดกวางประมาณ 

180 องศา และมองเห็นในแนวตั้งเหนือแนวราบประมาณ 60 องศา แนวตั้งใตแนวราบประมาณ 70 องศา 

รวมในแนวตั้งสามารถมองเห็นไดกวาง ประมาณ 130 องศา จากผลการทดลอง พบวา การมองเห็นของ

ดวงตาเก่ียวของกับวัตถุ 4 ประการ ดังนี้   

1. ขนาด (Size) ขนาดเล็กใหญของวัตถุที่มอง ถาวัตถุใหญจะทําใหมุมของการมองกวาง จึง

มองเห็นไดชัดกวาวัตถุที่มุมของการมองเล็กกวา แตการนําวัตถุเล็กเขาใกลดวงตามากข้ึน จะเปนการเพิ่มมุม

ของการมองกวางข้ึนจึงเห็นไดชดัเจนข้ึน 

2. ความสวางของวัตถุที่มอง  (Brightness) ความสวางของวัตถุทีม่อง ถาแสงตกลงบนวตัถุ

นั้นมาก ทําใหวัตถุสวางมากจงึมองเห็นไดชัด หรือวัตถุนั้นสามารถกระจายความสวางไดมาก ยอมสามารถ

เห็นไดงายกวาวัตถุที่กระจายความสวางไดนอย 

3. ความตางของความสวาง  (Contrast)  ความตางของความสวางระหวางวัตถุที่มอง และ

บริเวณแวดลอม ถาความตางนี้มีมากยอมจะมองเห็นไดชัดข้ึนกวาสิ่งที่มีความแตกตางของความสวางนอย 

ความชัดเจนก็จะนอยลงไปตามลําดับ 

4. เวลา (Time) เวลาที่วัตถุนัน้เขามาปรากฏในระยะสายตา เมื่อระยะเวลานอย ความ

ชัดเจนจะนอยลง  และจะตองใชแสงสวางมากข้ึนเพื่อเพิ่มการมองเห็น  

หลักการทั้ง 4 ขอ  มีความเชื่อมโยงกัน โดยทั่วไปขนาดของวัตถุจะคงที่ แปรเปลี่ยนไมได 

ดังนั้นหลักสาํคัญทีน่ักออกแบบจะตองศึกษาในการใหแสงสวางและควบคุมแสงเพื่อใหการมองเห็นมี

ประสิทธิภาพจึงข้ึนกับความสวางของวัตถุ ( Brightness)  และความตางของความสวาง ( Contrast )  เปน

สวนมาก 

4.2.6 องคประกอบวัสดุที่ใหแสงสวาง 

วัสดุที่ใหแสงสวาง  มีหลายประเภท  สรุปดังนี ้

 4.2.6.1  หลอดไฟที่ใชในบาน 

หลอดไฟที่ใชในบาน     จําแนกได  5 ประเภท  ดังนี ้

1. หลอดธรรมดา (Incandescent)   หรือที่เรียกวา หลอดเกลียวหรือหลอดเข้ียว เปน

หลอดที่มีไสหลอดบรรจุอยูในกรอบแกว ภายในบรรจุกาซเฉ่ือยอารกอน ใชหลักการเผาไสหลอดใหรอน

เพื่อใหกําเนิดแสงสวาง เปนหลอดที่งายตอการถอดและใส มีที่ติดกับข้ัวทั้งชนิดเปนเข้ียว และแบบเกลียว 

แบงเปนประเภทตาง ๆ  ดังนี้  



61 

 

 

1.1 หลอดขาวขุน (Peart Coated) เหมือนหลอดไฟธรรมดา แตเคลือบสีขาวขุนเพื่อตัดแสงที่

สองใหเกิดความนุมนวลตอสายตา 

1.2 หลอดใส หรือหลอดไฟฟาธรรมดา ใหแสงสวางที่ใสแตคอนไปทางสีเหลือง 

1.3 หลอดรูปทรงเห็ด (Mushroom) ใชสําหรับสีที่ตองการแสงเฉพาะจุด 

1.4 หลอดไฟฟาเล็ก มีทั้งแบบธรรมดา และเคลือบเปนสีตาง ๆ ใชกับโปะไฟชนิดติดผนัง 

1.5 หลอดเทียน (Candle) ใชกับไฟชอ หรือไฟติดผนัง มีทัง้แบบบิดเปนเกลียวหรือแบบเรียบ 

1.6 หลอดฉาบผิวภายใน (Internally Silver) ผิวที่ฉาบจะชวยใหแสงสวางที่เพิ่มมากข้ึนกวา

ปกติ สวนมากจะใชกับไฟชนิดตดิผนัง 

1.7 หลอดฉาบผิวภายในแตฉาบดานหัวหลอด (Crown Silver) ฉาบดานหัวหลอด เพื่อใหแสง

สวางสะทอนกลบัไปดานหลัง 

1.8 สปอตไลท (Spotlight) มีกําลังมากกวาหลอดไฟฟาธรรมดา ไมควรใชในบาน เพราะ

เปลืองไฟ 

1.9 หลอดฉาบผิวภายในหลอดเล็กมีเกลียวพิเศษ เกลียวที่ใชติดกับข้ัวหลอดจะยาวกวาปกต ิ

ใชกับข้ัวไฟฟาเฉพาะ 

การติดตั้ง หลอดไฟธรรมดาทําไดหลายอยาง สวนมากสองลงมาเบื้องลางตรง ๆ มีครอบหรือ

โปะแขวนเหนือหลอดไฟเพื่อบังคับแสง ทีน่ิยมใชเปนโปะไฟสาํหรับการอานหนังสือหรือเพื่อความงาม อีก

ประการคือ ดาวนไลท เปนการซอนดวงไฟภายในเพดาน มีกลองครอบบังคับทิศทางแสงใหฉายไปยังจุด และ

ลดความจาของแสง 

2. หลอดฟลูออเรสเซ็นต (Fluorescent)  หรือที่เรียกวา หลอดนีออน   นิยมติดภายใน

บาน เพราะความสวางชัดเจน ลักษณะหลอดเปนเสนตรง หรือวงแหวน เพื่อระยะทางสําหรับอิเล็กตรอนวิ่ง

เขาชนไอปรอททีบ่รรจุอยูภายใน ผิวหลอดภายในฉาบดวยฟอสเฟอรที่มีสมบัติเรืองแสง สีของแสงเปนสีขาว

นวล ใหความสวางมากแตไมมคีวามรอนมากเหมือนหลอดธรรมดา การใชตองประกอบกับอุปกรณอีกสอง

อยาง คือ สตารทเตอร จะเปนตัวจายกระแสไฟฟาเขาสู บัลลาสท ซึ่งเปนตัวควบคุมประจุไฟฟากอนเขาสู

หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซ็นต แบงเปน 

2.1 หลอดขนาดเล็ก (Linear Filament Tube) เหมาะกับจุดที่ตองการแสงสวางเปนบางคร้ัง 

เชน ตูเสื้อผา โตะแตงตวั   

2.2 หลอดขนาดเล็กดัดได (Architectural Tube) ใชไฟหรือความรอนดัดเปนรูปตาง ๆ เพื่อ

การโฆษณา 
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2.3 หลอดมาตรฐาน (Fluorescent) มีทั้งชนิดหลอดแบบสั้นและยาว อีกทั้งยังมีหลอดสี หรือ

มีการฉาบสารทังสเตนพิเศษ เรียก หลอดแบล็คไลท (Black light) 

 2.4 หลอดชนิดวงกลม (Circular Tube) จะใหแสงสวางกวาง ๆ เปนหลัก เชน ในหองโถง

กวาง หองครัว 

การติดตั้ง ภายในบานมักจะใหสงแสงตรงลงจากเพดาน โดยมีครอบแกวหรือพลาสติกลด

ความจาของแสง สาํหรับบานที่มีการออกแบบเพดานแบบเลนระดับ การติดตัง้ไฟมักจะซอนไวในหลบืหรือ

สวนที่เวนข้ึน ทาํใหเกิดแสงออกมานอยลง ซึ่งสามารถเพิ่มกําลงัของหลอดไฟใหมากข้ึน เพื่อความงามในการ

มอง 

3. หลอดทังสเตนฮาโลเจน หลอดทังสเตน (tungsten) จะใหแสงที่อบอุนออกโทนสีเหลือง 

เหมาะในการใชงานตกแตงสรางบรรยากาศ และใหแสงเงาที่เหมือนแสงธรรมชาติ ซึง่สามารถใชงานรวมกับ

อุปกรณหร่ีไฟ (Dimmer) แตขอเสียคืออายุการใชงานสัน้ หลอดฮาโลเจน (Harlogen) เปนชนดิเดียวกับ

หลอดกลมชนิดมีไสหลอดธรรมดา แตไสหลอดมีการพัฒนาที่ดกีวา ในดานการใหแสงสวางขนาดของหลอดที่

เล็กลง และอายุการใชงานทีน่านข้ึน มีหลายขนาดและหลายลักษณะ ทั้งแบบทรงกระบอกยาวสั้นหรือที่

บรรจุภายในหลอดรูปทรงกรวย ชวยในการสะทอนแสง (Parabolic) ดวยคุณสมบัตทิีล่ดขนาดใหหลอดเล็ก

แตประสิทธิภาพเทาเดิม ในแงรูปแบบมทีั้งเล็กเบาหรือรูปทรงแปลกตา กําลังการสองสวางมีหลายระดบั 

ตั้งแต 55, 150, 250 จนถึง 1,500 วัตต ซึ่งแสงที่ไดจะมีความสบายตา และมีสีสนัของวัสดุภายใตแสงที่สดใส

กวาหลอดชนิดอ่ืน ๆ นิยมใชในงานตกแตงภายใน หรือโรงละครที่ตองการสภาพของสีสนัที่ถูกตองภายใตแสง

ไฟฟา 

4. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซ็นต (Compact Fluorescent) หลักการทํางานคลาย

หลอดฟลูออเรสเซ็นต มีทั้งที่มีบัลลาสตในตัว มีข้ัวเปนแบบเกลียวใสเขากับเตาเกลียวของหลอดไสไดเลย 

และแบบที่มีข้ัวเปนขาเสยีบใชรวมกับโคมและมบีัลลาสตภายนอก โดยผลิตออกมาหลายคาพลังงาน สีของ

แสงมี warm white, cool white และ day light เชนเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซ็นต รูปรางมีหลายแบบ 

เชน หลอดคู หลอดสี่แถว หลอดยาว หลอดเกลียว หลอดมีโคมครอบ และมีอายุการใชงานยาวกวาหลอด

ฟลูออเรสเซ็นต 

5. หลอด LED (Light Emitting Diode) ถือเปนทางเลือกของอนาคต เนื่องจากคุณสมบัติ

การทํางานทีไ่มเผาไส จงึไดแสงสวางทีไ่มเกิดความรอน โดยแสงนัน้เกิดจากการเคลื่อนทีข่องอิเล็กตรอน

ภายในสารก่ึงพลังงาน เปลี่ยนเปนแสงสวางไดเต็มที่ มีแสงหลากหลายสี ยืดหยุนในงานออกแบบ ทั้งขนาดที่

เล็ก ทนทาน มีการจัดเรียงเพื่อนําไปใชงานตกแตง อายุการใชงาน 50,000-60,000 ชั่วโมง และปรับเพิ่ม-หร่ี

แสงไดงายกวาหลอดฟลูออเรสเซ็นต ปราศจากปรอทและสารกลุมฮาโลเจนที่เปนพษิ ซึ่งเปนขอที่สําคัญ แต

ขอเสียคือ ราคาที่สูงกวาหลอดธรรมดา และมีความสวางไมมีนัก (Thai Home Online, 2557) 
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4.2.6.2  โคม  

4.2.6.2.1 ลักษณะของโคม  จําแนกเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก 

1.ตัวครอบไฟ หรือ โปะไฟมี 2 แบบ ดังนี ้

1.1 แบบโครงลวดหุมผาเย็บติดตาย เมื่อตองการทําความสะอาดหรือซอมแซม ตองเปลี่ยนตัว

โคมทั้งหมด ซึ่งมีราคาแพงและเสียสวนที่เปนโครงลวดตองทิง้ไป 

1.2 แบบผาหุมตัวครอบโปะถอดออกได โดยมียางยืดติดดานบนและดานขาง หรือมีการใช

ริบบิ้นชวยยึด แบบนี้จะมีราคาถูกกวา และสามารถเปลี่ยนตัวหุมโครงได 

4.2.6.2.2 ประเภทของโคมไฟ  

ประเภทของโคมไฟ  จําแนกได   ดังนี ้

1. ตามลักษณะระดับและทิศทางการใหแสง ไดแก  

  1. โคมไฟแขวน (Pendant) ใชแขวนหอยลงมาจากเพดาน หรือที่อ่ืน ๆ เพื่อการใช

สอยหรือตกแตงความงาม 

  2. โคมไฟแขวนหรือปรับระดบัได (Rise and fall) สามารถดึงลงมาตามความ

ตองการ โดยมากใชกับหองอาหาร 

  3. โคมไฟฝงเฉพาะจุด (Down and lighter) ใชการเจาะผนังหรือเพดาน ใหแสง

แบบจับลงมาเฉพาะจุด 

  4. โคมไฟปรับทิศทางได (Eyeball spot) สามารถปรับทิศทางได สวนมากใชกับ

โตะทาํงาน หรือโตะเขียนแบบ 

2. ลักษณะเฉพาะในการใชงาน  จาํแนกเปน  

  1. โคมไฟสองสวางทั่วไป (Ambient light) นิยมใชเปนโคมไฟดาวนไลท โดยสวน

ใหญทั่วไปจะใชในหองรับแขกหรือหองนั่งเลน โดยจะติดตัง้ในระยะที่หางกันประมาณไมเกิน 2.40 เมตร 

และตองเปนชนิดที่ใหความสวางที่สม่ําเสมอ 

  2. โคมไฟชนิดตั้งพืน้ (Torchiere) เปนโคมไฟที่ใหแสงนุมนวลสม่าํเสมอ เหมาะกับ

พื้นที่เปนบริเวณไมเกิน 35 ตารางเมตร 

  3. โคมไฟตั้งโตะชนิดตกแตง (Decorative table lamp) เปนโคมไฟที่สวนมาก

นิยมนาํมาตกแตง มากกวาการใชงานใหแสงสวาง จึงมีรูปแบบทีค่อนขางหลากประเภท 
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  4. โคมไฟหอย (Chandelier) เปนโคมใชสาํหรับการสองในพืน้ทีเ่ฉพาะ เพื่อสราง

ความรูสึกเปนที่รวมกลุมคน นิยมใชในหองรับประทานอาหาร หรือบริเวณเหนือชานพักบนัได หรือโถง

ทางเขา 

  5. โคมไฟโตะทํางาน (Task light) เปนโคมที่ออกแบบมาสาํหรับการใชงานบนโตะ

ทํางาน จึงมีลักษณะทีส่ามารถปรับทิศทาง หรือมุมได และเคลือ่นยายสะดวก ชวยลดแสงสะทอนจากโคมไฟ

ชนิดอ่ืน ภายในหอง 

  6. โคมไฟชนิดราง (Track light) เปนโคมที่เหมาะแกการเนนสองวัตถุ ที่มีตําแหนง

ไมตายตัวแนนอน จงึสามารถขยับปรับเลื่อนโคมตามตาํแหนงทีต่องการ โดยการติดตั้งบนฝาเพดานที่มีความ

สูง 2.40-2.70 เมตร และควรติดตั้งหางจากผนัง 45 เซนติเมตร  

  7. ไฟซอนในตู (Niches) เปนโคมที่ควรติดตั้งในชัน้บนสุดของตู และเปนชั้นที่ทํา

จากกระจกจึงจะเหมาะสม เพื่อการสองผานของแสงจากดานบนสูดานลางของตู 

  8. โคมไฟสองผนัง (Wall washing) เปนโคมที่มีเปาหมายการใชงาน 3 ประเภท 

คือเพื่อใหแสงแกวัตถุรูปภาพ ติดผนังที่มีการตกแตงพื้นผิว และใชสาดผนังทั่วไปเพื่อความรูสกึที่ทําใหหองดู

กวางขวาง โดยโคมตองเปนชนดิที่ใหแสงสวางสม่ําเสมอ ควรวางหางจากผนงั 0.45-0.60 เซนติเมตร โดย

ข้ึนกับระดับของผนัง 

4.2.7  การติดตั้งโคมไฟ 

การติดตั้งโคมไฟมีหลายวิธี  สรุปดังนี ้

            4.2.7.1   การติดตั้งไฟขนาบผนังใตแนวเพดาน  

แบบการติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซ็นตในหองนั่งเลนหรือหองรับแขกควรทํารางบังคับแสงใหสาด

ข้ึนเพดานและพื้นหอง ใหความสวางเร่ือเรืองประกายสะทอนจับผนังหอง โดยผูอยูตําแหนงตรงขามไม

สามารถเห็นโคมไฟได การตดิตั้งรูปแบบนี้จะใหความสวางจาเฉพาะแหงหนึ่งที่แสงไฟสาดลงสูบริเวณกลาง

หอง ตองมีโคมแขวนหอยบังคับใหเกิดแสงสลัวไมบาดตา 

ควรใหสีบรรยากาศภายในหองกลมกลืนกัน ทั้งเพดาน ผนัง และพื้นหอง รางทีบ่ังคับแสงไฟทาํ

ดวยไมอัดทนความรอน ตองตดิใตแนวผนงัไดมุมสะทอนของแสงทุกดานของผนัง ควรใชไฟขนาดแรง 50 

วัตต สี่ดานไมเกิน 200 วัตต ซึ่งบริเวณหองนั่งเลนหรือรับแขกนี้ตองมีพื้นที่กวางมาก หากพืน้ที่มีขนาดเล็ก

ควรใชความแรงของไฟนอยลง 

ผูนั่งภายในหองรูปแบบนี้จะรูสกึสบาย อบอุน ซึ่งเหมาะกับบานในแถบอากาศหนาว สวนบาน

ในเขตรอนแบบไทยควรปรับใหความรอนนอยลง โดยใชโคมไฟขนาดแรงนอยลง อีกประการหนึ่งคือการใชสี

หองกับแสงไฟ  ควรใชสีใหเหมาะสมกับธรรมชาติของภูมิอากาศ สภาพแวดลอมดวย 
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4.2.7.2   การติดไฟเหนือกระจกแตงตัว 

การใชไฟฟลูออเรสเซ็นตในหองน้ําและหองแตงตัว ใหแสงไฟสาดเขาทุกดาน สะดวกแกการ

สองกระจกเงา ในเพดานเหนือกระจกติดไฟซอนไว หากกระเบื้องนั้นเปนแบบเคลือบสีขาว ตูเก็บของและ

ขอบกระจกติดผนังใชไมขัดมันธรรมดา สิ่งเหลานี้เมื่อไดรับความสวางจากโคมไฟ จะเปนประกายสะทอนจับ

ตา หลังตูที่หนากระจกควรใชแผนกระจกหนา ๆ ปดพื้นหนาเพือ่ความงามสะอาดตา การติดโคมไฟในหองน้ํา

แบบนี้ ควรใชโคมขนาดความแรงของแสงไฟตาง ๆ กัน เชน ทีเ่หนือกระจกไมควรเกิน 50 วัตต ดานขางของ

กระจกควรใชขนาด 75 วัตต  

4.2.7.3   การติดไฟแบบพรางดวงโคม 

วิธีการแบบนี้ใหเลือกผนังสวนดานใดดานหนึ่งของหองนอน แลวติดตูประกอบดานนั้น ๆ จาก

ชองดานซายของตูซึ่งมีฝาปดใชเก็บเสื้อกางเกงใชไมชนิดเดียวกัน ทํากราบบงัคับแสงติดโคมไวในกรอบเหนือ

กระจก ผูที่อยูเบื้องหนากระจกจะมองเห็นภาพตัวเองกระจางชดั ปราศจากเหลี่ยมบังคับแสง และแสงทีบ่าด

ตา เพราะแสงไดถูกบังลดทอนชั้นหนึ่งแลวดวยกรอบกระจกฝา    จะเกิดความรูสึกวามีความกลมกลืน ทั้งสี

หองและตําแหนงติดโคม ตูเคร่ืองแตงตัว เมื่อชั้นวางของหนากระจกปดพื้นดวยกระจกหนา 

สําหรับที่หนาตูใสเสื้อผา อาจใชสําหรับสาํรวจความเรียบรอยของการแตงตัว และมีการติดโคม

ในตําแหนงเหมาะสม 

การติดโคมฟลูออเรสเซ็นตชนิดกลม ควรอยูในครอบอาบปรอทเพื่อบังคับใหแสงสองลงสูพื้น 

ซอนดวงโคมไฟไวในแนวเพดาน เหนือตูใชกระจกฝาปดหนาชวยลดทอนแสงบาดตาได ควรติดไฟใหไดระยะ

กัน เพื่อการกระจายความสวางเชื่อมถึงกัน ขนาดของแรงไมควรเกิน 50 วัตต 

ผนังทีป่ระกอบตูเขานัน้เปนผนงัมุมใดก็ไดภายในหองนอน และดวงไฟที่ติดบนเพดานไม

จําเปนตองเพิ่มชัน้แบบพิเศษ โดยใชไฟสําหรับหองนอน กอนจะนาํตูเขาติดผนังควรระวงัไฟบนเพดานวามี

ตําแหนงขัดแยงกันหรือไม ควรอยูในระยะแสงสาดเขาจากโคมเขาหากัน ถาแสงสาดเขาสองดานจะเปนการ

สะดวกและประหยัด ลดการเพิ่มโคมซึ่งอาจดูเกะกะ 

4.2.7.4   การติดโคมไฟหนากระจกแตงกาย 

แบบติดเขาชดุกันของโคมไฟฟลอูอเรสเซ็นตและโตะแตงตัว โดยอาจนําโตะแบบนี้ติดตั้งไวมุม

ผนังที่ใดที่หนึ่งภายในหองนอน ควรตั้งหันหลังโตะใหเตียงนอน เพราะจะลดความรําคาญจากแสงไฟของผูอยู

บนเตียง ที่สะทอนในกระจกเงาบนโตะแตงตัว ไฟฟลูออเรสเซ็นตขนาด 40 วตัต ติดทั้งสองดานของกระจก

เงา เพื่อความสวางสามารถเขาไดจากสองขาง สังเกตแสงที่สาดจากตําแหนงทีต่ิดจะออกทางดานขาง ไมสาด

เขาตาผูนัง่อยูหนากระจก การสาดแสงทีป่ระสานกันคลายกับแสงจากธรรมชาต ิ

การติดตั้งไฟในหองนอนที่สามารถเปดทิ้งไวตลอดทัง้คืน ควรติดไวในแนวเพดานเล็กนอยที่มี

บังคับใหแสงไฟสาดข้ึนบนเพดาน ใชแรงไฟนอยเพื่อความสวางแบบสลัวภายในหอง เหมาะสาํหรับผูนอนใน

ความมืดไมได หรือชอบหองนอนสวางแบบราง ๆ ควรติดไฟพรางแสงแบบนี้ ซึง่เหมาะกับทั้งหองนอนของ

ผูใหญ และเด็ก โดยไฟพรางอาจใชหลอดฝาธรรมดา ไมจาํเปนตองใชแสงฟลูออเรสเซ็นตเสมอไป เพราะ
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หลอดชนิดไฟแรงต่าํสะดวกตอการซื้อหา และหากตองใชฟลอูอเรสเซ็นตที่ตองเปดทิ้งไวทั้งคืน อาจตอง

เปลี่ยนโคมไฟบอย ๆ เนื่องจากแสงฟลูออเรสเซ็นตใชวันละ 5 ชั่วโมงจะมีอายุไดประมาณ 9 เดือนเทานั้น 

โคมไฟจะเร่ิมเสื่อมสภาพเปนการสิ้นเปลืองกวาหลอดไฟแบบธรรมดา 

4.2.7.5   การติดโคมไฟในหองกวาง 

สําหรับหองใหญหรือมีทางเดินยาวเชื่อมไปตามหองตาง ๆ ควรติดโคมฟลูออเรสเซ็นตไวตรง

กลาง ใชดวงโคมไฟไมยาวนักตดิหางกันเปนระยะ คาดคะเนใหเกิดการประสานความสวาง ชวงของแสงมี

ความกลมกลืนเสมอกัน โดยมกํีาบังโคมตลอดแนว โดยการติดแบบนีจ้ะทาํใหเกิดการกระจายของแสงข้ึนสู

เพดาน แลวสะทอนกลบัลงมาทั้งสองดาน ผูเดินผานจะมองไมเห็นตําแหนงการติดตั้ง แตหองมีความสวาง

เย็นตาคลายความสวางจากธรรมชาต ิ

4.2.7.6   การติดโคมไฟในหองน่ังเลน 

แสงสวางจะสาดกระจายอยางกลมกลืนกับความกวางของหอง ไมจาจนเคืองสายตา หรือไมมืด

จนตองเพงพินิจ จนเกิดความรําคาญเพราะความสลัว หากตําแหนงที่วางโคมติดตัง้ไวอยางเหมาะสม 

ตําแหนงกลางหองของโคมไฟ ใชไฟฟลูออเรสเซ็นตชนิดดวงไฟกลม โคมหลอดอาบปรอทสะทอนแสง การติด

ใชครอบบังคับแสงรูปกรวย ปดหนาดวยกระจกฝา คลายไฟหนารถยนต โดยใหแสงพุงเขาหาผนังหองเหนือ

ระดับศีรษะของผูนัง่ภายในหองนั้น โดยจะมองไมเห็นตาํแหนงดวงไฟเลยหากนัง่ตรงขามแสง สผีนังควรเปนสี

เหลืองออน หรือสะทอนแสง ขนาดแรงของดวงไฟไมควรเกินดวงละ 50 วัตต 

4.2.7.7   การติดโคมไฟในหองครัว 

การติดโคมไฟในหองครัว  แมบานมีความที่เชื่อกันวา จะสามารถเพิ่มความสะดวกมากข้ึนหาก

แสงไฟอยูในที่อันสมควร เหนือเตาหุงตม และที่เหนืออางลางชาม โดยตดิโคมไฟฟลูออเรสเซ็นตไวในกรอบ

กระจกฝาเพื่อความสวางของประกายแสง 

4.2.8 การเลือกใชระบบไฟฟา 

การเลือกใชระบบไฟฟา    มีหลกัการดังนี ้

1. ร้ัวบาน เพื่อความคลอบคลุมบริเวณใกลเคียงควรมีไฟหัวเสา ใชหลอดชนิดประหยัดไฟ 

อายุการใชงานที่ยาวนาน และแสงไมจาเกินควร เชน ขนาด 18 วัตต หรือ 25 วัตต เพราะตองเปดทั้งคืน 

สวนของโคมเลือกเหมาะสมกับแบบบาน 

2. ทางรถเขาบาน หากมีระยะยาว หรือหางจากโรงจอดรถ ตัวบาน ควรมีโคมชนิดเดียวกัน

กับไฟร้ัวปกบนเสา 

3. โรงรถ ไฟนีออนธรรมดาเหมาะสมที่สุด และควรใชโคมไฟชนิดที่กันแมลง (มียางตามขอบ

ฝาครอบ) หรือหลอดเปลือย  
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4. หนาประตบูาน หากตองการตดิไฟก่ิง ควรอยูในตําแหนงที่เหนือระดับสายตาข้ึนไป เพื่อ

กันแสงเขาตา และควรติดไฟใตชายคาหนาประตูบานแบบโคม Down light หรือโคมนีออนก็ได เพื่อสอง

บริเวณรอบ ๆ  

5. หองโถง โดยมากใชเปนที่รับแขก นอกจากจะใชไฟติดเพดานที่ใหความสวางทั่วไปแลว 

ควรมีไฟเฉพาะจุด (Accent lighting) เพื่อสรางบรรยากาศดวย เชน ไฟก่ิง ไฟระยา ไฟสองใตภาพ โคมตั้ง

โตะ เปนตน สาํหรับความสวางทั่ว ๆ ไปแลว หากไมตองการไฟบนเพดาน หรือเลือกโคมไฟทีเ่หมาะสม อาจ

ใชโคมไฟซอนตามผนังติดกับเพดาน ใชหลอดนีออนโดยรอบ เพื่อแสงที่สะทอนกลบัจากเพดานลงมา เปน

การทําใหหองสวางโดยไมเห็นหลอดไฟ แตขอเสียคือจํานวนหลอดและเพดานตองเปนสีออน 

6. บันได โดยปกติบนัไดจะไดรับแสงชวยจากบริเวณใกลเคียง แตเพื่อความปลอดภัยและ

สวยงามควรมโีคมหอยติดระหวางชวงพัก หรือโคมไฟก่ิงติดผนงัในสวนบนสุดของบันได ทั้งนี้เพือ่ความชัดเจน

ของข้ันบันได และควรเลี่ยงหลอดไฟธรรมดาที่มีแสงสวางจาระคายตา 

สําหรับหองตาง ๆ นั้นจะมีไฟติดเพดานเปนหลักประจาํหองอยูแลวโดยสวนมาก แตในกรณี

การตกแตง บางคร้ังอาจเพิ่มจุดเพื่อการใชสอย เชน ที่ทํางาน โตะแตงตัว ฯลฯ อาจติดไฟเสริมเฉพาะจุดข้ึน

ในที่นั้นไดตามสมควร 

 

สวนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ          

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการออกแบบผลิตเคร่ืองเขินใน

ประเทศไทยและตางประเทศ  ดังนี้  

ปยฉัตร  พรหมบุรี (2537)   ศึกษาโคมไฟตัง้โตะ ประเภทเคร่ืองจักสาน ทาํใหผูวิจัยทราบถึง

ทฤษฎีที่เก่ียวของกับแสง หลักการและองคประกอบของโคมไฟ การเลือกใชหลอดไฟ และการติดตั้งโคมไฟ

หรือหลอดไฟในบริเวณตาง ๆ 

นภดล สังวาลเพ็ชร (2555) ศึกษาและออกแบบเคร่ืองเรือนชุดรับแขกภายใตแนวคิดจิตรกรรม

ฝาผนังไทย ทําใหผูวิจัยทราบถึง ความพึงพอใจและรูปแบบของแสง ลักษณะงาน (Style) เคร่ืองเรือนไทย

แบบรวมสมัย โดยอาศัยภาพจิตรกรรมเปนองคประกอบหลักของการออกแบบ ทั้งสี รูปรางรูปทรง และการ

แสดงออกของอารมณและสถานะ ตอกลุมเปาหมาย 

กมลพรรณ  นุมพยา (2556) ศึกษาและออกแบบชดุเกาอ้ีสไตลรวมสมัย (Contemporary 

style) ภายใตแนวคิดเคร่ืองเขิน ทําใหผูวิจัยทราบถึงทฤษฎีที่เก่ียวของกับกระบวนการทําเคร่ืองรักหรือ

เคร่ืองเขิน และงานหัตถกรรมที่เก่ียวของกับเคร่ืองเรือนแบบรวมสมัย    
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สิรินทรญา  นิ่มนวล (2559)  ศึกษาออกแบบโคมไฟฟาสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อการขนสง 

ทําใหผูวิจัยทราบถึงลักษณะของหลอดไฟ และประเภทของโคมไฟที่ใชงาน อีกทั้งเร่ืองของแนวคิดการ

ออกแบบเพื่อการขนสง แนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม และแนวคิดการออกแบบของ IKEA 

กลาวโดยสรุป   การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาพืน้บานการทาํเคร่ืองเขินเพื่อการ

ตกแตงบานประเภทแสงสวางโดยใชแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีรูปทรง โดยหลักการโครงสราง 3 มติิแบบระนาบ

เพื่อลดขนาดพื้นที่ในการขนสง  และเอ้ือตอการผลิตระบบอุตสาหกรรมโดยใชเทคนิคการตัดเลเซอร ซี่ง

ประหยัดทั้งวัสดุ ลดระยะเวลา   และกระบวนการ โดยสามารถออกแบบ ผลิตไดหลายชิ้น  จากการเลือก

วัสดุในการผลิต เปนไม   เนื่องจากมีความสวยงามของเนื้อไมตามธรรมชาติ  และมีกระบวรการในการ

เสริมสรางความแข็งแรง ความคงทนในการรักษาสภาพดวยกระบวนการเคลอืบดวยยางรักซึ่งเปน

กระบวนการการทาํเคร่ืองรักหรือเคร่ืองเขิน นอกจากระบบโครงสรางแบบระนาบ ที่พับ หด เก็บชิ้นงานใหมี

ขนาดเล็กเพื่อการขนสง โดยสามารถคลี่คลาย ขยายขนาดเพื่อการติดตั้ง ใชงาน ที่สะดวกและลดพืน้ที่

ชองวางอากาศในบรรจุภัณฑแลว ยังชวยลดอุณหภูมิในตัวโครงสรางที่โดนหลอดไฟ  อันจะเกิดความรอนจาก

การใหแสงใชเพื่อการตกแตง และเสริมจุดเดนในภาพลกัษณของผลิตภัณฑดวยเทคนิคกระบวนการแบบ

โบราณ แตใชระบบการทําซ้าํดวยเคร่ืองจักรสมัยใหม ตามแนวคิดของการออกแบบ หัตถอุสาหกรรม 

(Industrial Crafts) (อาชัญ นักสอน, 2558, 127-147.)  ซึ่งมีข้ันตอนในการผลิต ดังจะกลาวในบทที่ 3 

ตอไป   
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษานี้เปนการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานการทําเคร่ืองเขินเพื่อการ

ตกแตงบานประเภทแสงสวาง   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและศึกษาองคความรูเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ินในการผลิตภัณฑหัตถกรรมของทองถ่ินในกระบวนการทําเคร่ืองเขิน    พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

เคร่ืองเขิน  โดยการออกแบบซึ่งใชเทคนิค Display ในการเปลี่ยนรูปทรงและการตกแตงผิวสีเคร่ืองเขิน ใน

รูปแบบ 3 แบบ เพื่อใชเปนของตกแตงบาน    ไดแก   แบบที่ 1 การปรับเปลี่ยนโครงสราง  แบบที่ 2 การ

ปรับวิธีการข้ึนรูป  และแบบที่ 3 การปรับวิธีการทําสี และประเมินผลผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  โดยเปรียบเทียบ

กับผลิตภัณฑในกลุมขางเคียง ทั้งดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ไดแก ประโยชนในการใชงาน    ความคงทน

ของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค โดยมีการศึกษาขอมูล

จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้งทางวรรณกรรม บทความ การสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการ งานวิจัยที่

เก่ียวของ รวมถึงการลงพื้นที่ และการสํารวจความคิดเห็นแบบสัมภาษณ ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  

1. ข้ันตอนการทบทวนวรรณกรรม   การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 ขอมูลดานเอกสาร 

1.2 ขอมูลภาคสนาม 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

3.1 แบบสอบถาม 

3.2 แบบสัมภาษณ 

4. การเก็บขอมูล 

5.การวิเคราะหขอมูลและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

5.1 ข้ันตอนกอนการออกแบบ 

5.2 ข้ันตอนการวิจัย 

5.3 ข้ันตอนการออกแบบโคมไฟ 

6. สรุปผลการออกแบบเบื้องตน และการเผยแพร 

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม   การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล     

ในข้ันตอนนี้   ผูวิจัยดาํเนินการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงตาง ๆ เพื่อนาํมาใชใกระบวน

การออกแบบนิทรรศการศิลปะเคร่ืองรักเอเชีย 2016 ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ

สํารวจความตองการในดานการตลาด จากกลุมตัวอยางซึง่เปนผูสนใจงานเคร่ืองเรือนโดย ใชแบบสอบถาม 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี ้

1.1 ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมจากขอมูลดานเอกสาร 

ข้ันตอนนี้ ผูวจิัยดําเนนิการรวบรวมเอกสารเพื่อใหไดขอมูลที่เก่ียวของในดานตาง ๆ เชน 

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการทํางาน คุณสมบัติวสัดุ และจากงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะห แลวจึงนาํไปใชเพื่อเปนประโยชนตองานออกแบบ โดยแหลงขอมูลที่ศึกษา  ไดแก 

1.1.1 หองสมุดกลาง วังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.1.2 ฐานขอมูลออนไลน เชิงวิชาการของสถาบันตาง ๆ  ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และ มหาวิทยาลัยแมโจ   เปนตน 

1.1.3 หองสมุดมิวเซียมสยาม ของสถาบันสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 

1.1.4 หองสมุดจิมส ทอมสัน 

1.2 ขอมูลภาคสนาม 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวจิัยไดลงพืน้ที่ภาคสนามที่เก่ียวของกับกระบวนการตาง ๆ เชน การ

ทําเคร่ืองรักเคร่ืองเขิน กระบวนการอออกแบบงาน    โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.2.1 ศึกษาวัสดุทองถ่ินหรือวัสดุอ่ืนๆและวิธีการผลิต  การแปรรูปผลิตภัณฑ และ

ผลิตภัณฑของกลุมไมไผขด  ในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม   โดยนายนอม ทิพยปญญา  เปนผูนํากลุม  

เพื่อเปนกรณีศึกษาในการทําตนแบบ และกลุมวิชัยกุลเคร่ืองเขิน ถนนนันทาราม อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม (เจาของกิจการเคร่ืองรัก รุนที่ 6) 

1.2.2 ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญา ความเชื่อ และงานหัตถกรรมเคร่ืองรัก จากกองชางสิบหมู 

ตําบลศาลายา    อําเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม 

1.2.3 เขารวมการแสดงนิทรรศการศิลปะเคร่ืองรักเอเชีย 2016 หอศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ระหวางวันที่ 18-28  กุมภาพันธ  2560  

1.2.4 ชมนิทรรศการ หลงรัก จัดโดยมิวเซียมสยาม    

นอกจากนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานออกแบบเคร่ืองเรือน   จํานวน  1 ทาน  

เก่ียวกับโครงสรางของตกแตงและผู เชี่ยวชาญเคร่ืองรัก 1 ทาน  เก่ียวกับเทคนิคการทําเคร่ืองรัก    

ตอจากนั้น   ผูวิจัยนํามารางแบบ    โดยศึกษาสิ่งของที่มีจําหนายในทองตลาด รวมดวย เพื่อนํามาปรับราง

แบบตามที่ผูวิจัยตองการ    เสร็จแลวนํามาทําตนแบบเพื่อนําไปทดลองเทคนิคการทําผิวและโครงสราง
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เคร่ืองเขิน  โดยการออกแบบซึ่งใชเทคนิค Display ในการเปลี่ยนรูปทรงและการตกแตงผิวสีเคร่ืองเขิน ใน

รูปแบบ 3 แบบ ไดแก    

                    แบบที ่1 การปรับเปลี่ยนโครงสราง  

                    แบบที่ 2 การปรับวิธีการข้ึนรูป   

                    แบบที่ 3 การปรับวิธีการทาํสี    เพื่อใชเปนของตกแตงบาน 

ผูวิจัยนาํตนแบบทีจ่ัดทํา ไปสํารวจความตองการดานการตลาดและความพงึพอใจจากผูบริโภค

ที่เปนผูสนใจในเคร่ืองเรือน ของตกแตงบาน และงานหัตถกรรม   โดยใชแบบสอบถามเปรียบเทียบกับ

ผลิตภัณฑในกลุมขางเคียง เก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ในดานประโยชนในการใชงาน    ความคงทนของ

วัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค  และนาํมาวิเคราะห

สรุปผลเพื่อนาํไปสูการออกแบบโคมไฟ โดยใชรูปแบบที่เปนทีน่ยิมโดยเลือกรูปแบบอันดบั 1 อันดับ2 และ

อันดับ3  

− ขั้นตอนการออกแบบโคมไฟ 

นํารูปแบบที่คัดเลือกทั้งหมดมาจัดทําโคมไฟ โดยติดตั้งอุปกรณเพื่อทดสอบการใชงานจริง 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากร   ไดแก    ประชาชนที่มีอายุ 18  ปข้ึนไป 

     กลุมตัวอยาง    ไดแก ประขาชนที่มี อายุ 18  ปข้ึนไป ซึง่คํานวณขนาดตัวอยางโดยสูตร 

ของคอแครน  (Cochran )   เมื่อประชากรมีจํานวนมาก และทราบคาสดัสวน ดังนี ้

 
(กฤษณะ  จํานงคผล, 2560) 
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n =
𝑝(1 − 𝑝)𝑍2

𝑒2
 

โดย n   คือขนาดตัวอยาง 

P  คือสัดสวนความพงึพอใจเคร่ืองเรือน ซึ่งมาจากงานวิจัยของ มีคาเทากับรอยละ 22 ดังนั้น  

คาสัดสวนความพงึพอใจ เทากับ 0.2   

E คาระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่กําหนดในงานวิจัยนี้เทากับ 0.05 

Z  คาระดับความเชื่อมั่นที่ระดบันัยสาํคัญ 0.05  มีคาเทากับ 1.96 

แทนคา         จะไดขนาดตัวอยางเทากับ 245.8  หรือประมาณ 246 คน 

วิธีการสุมตัวอยาง     โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1   ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑการคัดเลือกเปนกลุมคนที่สนใจในเคร่ือง

เรือน ของตกแตงบาน และงานหัตถกรรมที่มีอายุ 18  ปข้ึนไป  โดยกําหนดเลือกพื้นที่ในการวิจัยแบบ

เฉพาะเจาะจง   2   ลักษณะ  คือ  

1. รานขายเฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน  ในหางสรรพสินคา   โดยในที่นี้กําหนดเปนหนา

รานเฟอรนิเจอรแหงหนึ่ง ในหางสรรพสินคาชั้นนํา เขตกรุงเทพฯ    จํานวน 1 แหง 

2. รานเคร่ืองเรือนที่จําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินในงานจําหนายสินคาโอทอป  เมือง

ทองธานี  กรุงเทพฯ   จํานวน 1 แหง    

ข้ันตอนที่ 2  สุมเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบมีระบบ โดยสุมเลือกผูที่เขาชมสินคาใน

แตละวัน ของแตละแหง   โดยเร่ิมคนที่ 1 ที่เขาชม  และเวน 1 คน ซึ่งจะเปนลําดับเลขค่ีที่เขาชมราน ทุกวัน    

เชน คนที่ 1  ,คนที่ 3 ,คนที่ 5  เรียงลําดับตอไป  จนครบตามขนาดตัวอยางที่กําหนด  ซึ่งแบงสัดสวนกลุม

ตัวอยางแหงละ 123 คน     

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    มีจํานวน   2 ชุด   ดังนี้  

ชุดที่ 1   เปนแบบสอบถาม  มีทั้งหมด  3  สวน   โดยสวนที่ 1    เปนคําถามเก่ียวกับ

สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ  จํานวน   10  ขอ  ลักษณะคําถามเปนแบบคําถามปลายเปดและปลายปด 

จํานวน   10  ขอ      สวนที่ 2   เปนคําถามเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑในดานประโยชนในการใชงาน    

ความคงทนของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค  โดยแนว

คําถามเก่ียวกับความรู-เขาใจเก่ียวกับเคร่ืองเขินหรือเคร่ืองรัก   โครงสรางที่นาสนใจในงานเคร่ืองเรือนหรือ

ของตกแตงบานประเภทใหแสงสวาง   ความนาสนใจในดานการใชงานและความคุมคา ตลอดจนการ

บํารุงรักษาเคร่ืองเรือนของตกแตงประเภทใหแสงสวาง   จํานวน    15       ขอ   ลักษณะคําถามเปนแบบ

ปลายปด ใหคะแนนแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ     ไดแก  มากที่สุด   เทากับ  5  คะแนน  มาก  

เทากับ 4 คะแนน   ปานกลาง  3 คะแนน  นอย  2 คะแนน  นอยที่สุด 1 คะแนน    
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              เกณฑแปลผล         นําคะแนนมาคิดคาคะแนนเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต  (Mean) 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   เพื่อกําหนดระดับความพึงพอใจ และคุณภาพ  

ความเหมาะสมของเคร่ืองเรือนเคร่ืองเขิน(โคมไฟ) โดยแบงเกณฑ   3 ระดับ   ดังนี ้

 

 

            

คะแนนเฉลี่ยมชัฌิมเลขคณิตระหวาง  1.00 – 2.33  หมายถึง     อยูในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยมชัฌิมเลขคณิตระหวาง  2.34 – 3.67 หมายถึง      อยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยมชัฌิมเลขคณิตระหวาง  3.68 – 5.00 หมายถึง      อยูในระดับมาก 

ชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณ โดยมีประเด็นเก่ียวของกับเทคนคิและกระบวนการทําเคร่ืองเขิน 

และของตกแตงบาน    โดยผูวิจัยไดสัมภาษณ พูดคุย และซักถามของสงสัยที่มีความเก่ียวของกับ

กระบวนการทาํเคร่ืองเขิน และของตกแตงบาน จากผูผลิต  ไดแก 1) นายนอม ทิพยปญญา จากกลุมไมไผ

ขด และ2) กลุมวิชัยกุลเคร่ืองเขิน จากชุมชนวัดนันทาราม นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญ ดานเคร่ืองรัก เชน 

เจาหนาที่ กองชางสิบหมู กรมศิลปากร และ นางสาวสุมนัสยา จิตโวหาร อาจารยจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ผูประสานนิทรรศการเคร่ืองรักเอเชีย 2016 เปนตน   และนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และนาํมา

ทดลองกําหนดรูปแบบในการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเขินตอไป  

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดย 

1. ศึกษาเทคนิคและกระบวนการการสรางแบบสอบถามที่เก่ียวกับปจจัยและตัวแปร ที่มีผลตอ

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย เพื่อใชเปนแนวทางสรางแบบสอบถาม 

2. นําเสนอแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน 5 คน   พิจารณาตรวจความถูกตองเหมาะสม 

และหาความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวา ตรงตามจุดประสงคของการวิจัย

หรือไม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขหาคาความตรงเชิงเนื้อหาจากคา IOC (Index of item-

objective Congruence)  โดยสูตร  

      𝐼𝑂𝐶 = ∑𝑅
𝑁

 

เมื่อ IOC = ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 

∑𝑅   = ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผูเชีย่วชาญ 

N  = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

การพิจารณาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบจะเปนการพิจารณา

แบบทดสอบรายขอจากความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อหาคา IOC ของ

ผูเชี่ยวชาญกําหนดเปน 3 ระดับ ดังนี ้

+ 1 หมายถึง แนใจวา แบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงคหรือตรงตามเนื้อหา 

0   หมายถึง ไมแนใจวา แบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงคหรือตรงตามเนื้อหา 
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- 1  หมายถึง แนใจวา แบบสอบถามไมไดวัดตรงตามวัตถุประสงคหรือตรงตามเนื้อหา 

แบบสอบถามที่ถือวามีความเทีย่งตรงตามเนื้อหาในระดบัดีสามารถนําไปวัดผลได จะตองมีคา 

IOC เกินกวา 0.5 เปนตนไป  ในการศึกษานี้มีคาความสอดคลอง 0.5 ข้ึนไป 

3. การวิเคราะหคาความเชื่อถือ (Reliability)  โดยนาํแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับ

กลุมตัวอยาง    จํานวน 30 คน  ที่รานเฟอรนิเจอรในเขตกรุงเทพฯ   และนํามาวิเคราะหคาความเชื่อถือได

ของแบบสอบถาม ไดคาเทากับ  0.8          ซึ่งถือวาใชได 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการ  ดังนี ้

4.1 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล  โดยนัดหมายผูชวยวิจัยซึง่เปนนักศึกษาชัน้ปที่ 4 เปนผูชวย

เก็บขอมูล จํานวน 4 คน   โดยผูวิจัยชี้แจงการเก็บขอมูลและการใชแบบสอบถามกอนเก็บจริง 1 วัน  และ

นําไปเก็บที่รานเฟอรนิเจอรและรานคาที่จาํหนายสนิคาโอทอป  เปนเวลาจํานวน 2 วัน  โดยใชเวลาเก็บใน

เดือนธันวาคม 2559   สามารถเก็บขอมูลไดทั้งสิ้น   จํานวน  180     ชุด  คิดเปนรอยละ 73.2 ของกลุม

ตัวอยางที่กําหนด 

4.2 ภายหลังเก็บขอมูล และตรวจความสมบูรณของขอมูลแลว นําไปวิเคราะหเพื่อประเมินผล

ทางสถิติตอไป 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยคารอยละ  

คาเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต   คาสูงสุดและต่าํสุด โดยการวิเคราะหขอมูลและการพัฒนาผลิตภัณฑ    นําเสนอใน

ข้ันตอนกอนการออกแบบ   ข้ันตอนการวิจัย   และข้ันตอนการออกแบบโคมไฟ   ดังรายละเอียดตอไปนี ้

5.1  ขั้นตอนกอนการรางแบบ 

 5.1.1 ศึกษาประวัติความเปนมา และกระบวนการทําเคร่ืองเขิน ทั้งแบบโบราณและแบบ

รวมสมัย โดยแบงการศึกษาออกเปน 

 1. รูปแบบโครงสราง การข้ึนรูปของเคร่ืองเขินหรือเคร่ืองรัก 

  - การข้ึนรูปดวยวัสดทุี่มีโครงสรางทึบตัน 

  - การข้ึนรูปดวยวัสดุแบบเสนและแผน เพื่อสรางโครงสรางดวยการประกอบ 

  - การข้ึนรูปดวยการประกอบจากหนวยยอย 

 2. รูปรางและรูปทรง 3 มิติตอการประยุกตใชในงานเคร่ืองเขิน 

  - รูปทรงธรรมชาต ิ

  - รูปทรงเรขาคณิต 

  - รูปทรงประดิษฐ 

  - รูปทรงอิสระ 

 3. รูปแบบการตกแตงดวยเทคนคิตาง ๆ  

  - การขูดขีด 
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  - การแตมส ี

  - การฝงวัสดุอ่ืน 

  - การปดทอง 

  - การพิมพและการปนลาย 

4. วัสด ุ

5.1.2 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ

ประเภทใหแสงสวางที่ปรับเปลีย่นรูปทรงได เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ 

5.1.3 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานวิจัยที่เก่ียวของ เชนทฤษฎีแสง ไฟฟาและหลอดไฟ 

เปนตน 

5.1.4 วิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ โดยหลักการวิเคราะหขอมูลมีดังนี ้

1. วิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการข้ึนรูปที่เหมาะสมของเคร่ืองเขิน เพื่อใชในงานออกแบบ

เคร่ืองเรือนประเภทใหแสงสวาง และการเปลี่ยนมิติของรูปทรงเพื่อการขนสง 

2. วิเคราะหกระบวนการผลิต วสัดุ และเทคนิคการตกแตงผิวที่เหมาะสมในการออกแบบ

เคร่ืองเรือนประเภทใหแสงสวาง 

3. วิเคราะหโครงสรางและรูปทรง ที่เหมาะสม และสอดคลองกับขอ 1 และ 2 

4. วิเคราะหผลที่คาดวาจะไดรับ 
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5.2  ขั้นตอนการวิจัย ดําเนินการโดย  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาขอมูลและทฤษฎีที่เก่ียวของ(การปรับเปลี่ยนรูปทรง Transformation) กับ

งานวิจยัข้ันพื้นฐาน 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาแบบ 

 

ออกแบบ รางแบบแตละแนวทาง ทดลองวัสดุและระบวนการผลิต 

นําตนแบบที่ทดลอง มาสอบถามผูเก่ียวของ เชน ผูเชี่ยวชาญดานเคร่ืองเขิน 

 

สรุปแนวทาง 

 

ทําตนแบบและพัฒนาแบบ (ทดสอบการใชและสอบถามกลุมเปาหมายทางการตลาด

เคร่ืองเรือน ของตกแตง) 

 

แกไขแบบ 

 

สรางตัวตนแบบ 

 

รวบรวมเอกสาร 

 

นําเสนอผลงานและเอกสารแกคณะกรรมการ 
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5.3  ขั้นตอนการออกแบบโคมไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องรัก 

เครื่องเขิน 
   

ทฤษฎีโครงสราง 3 มิติ 
โครงสรางแบบระนาบ 

โครงสรางแบบเสน 

โครงสรางแบบบิดแกน 

่  

ของตกแตงประเภท 

ใหแสงสวาง 
ทฤษฎีแสงและหลอดไฟ 

 

รางแบบ (Sketch) / ทดลองงานตนแบบ (Mockup Model) 

 

พัฒนาแบบราง (Development) / เขียนแบบ (Drawing) 

 

ตนแบบ (Prototype) 

 

แกไขและพัฒนา 

(Solution) 
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5.4 ผลของการออกแบบเบื้องตน และขั้นตอนการเผยแพร  

5.4.1 ผลของการออกแบบเบือ้งตน 

จากกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามแลว ผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อเขาสูการออกแบบ และทดลอง เพื่อใหไดองคประกอบของการออกแบบ โดยผูวิจัยไดเร่ิม

จากการทดลองเทคนิคกระบวนการทําเคร่ืองเขิน โดยใชยางรัก ดังนี ้

 5.4.1.1 รางแบบและทาํตนแบบทดสอบโครงสราง 

5.4.1.2 จัดแสดงผลงาน กับกลุมเปาหมาย    สรุปผล และเผยแพรผลงานการออกแบบตอ

กลุมเปาหมาย 

  5.4.1.3 จัดทําเอกสาร     โดยจัดทํารูปเลมพรอมสงผลงาน   

 

6. สรุปผลการออกแบบเบื้องตน และการเผยแพร 

6.1 สรุปแบบเพื่อการผลิต 

6.2 จัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร 
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บทที่  4 
 

ผลการดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษานี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาและพฒันาผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานการทํา

เคร่ืองเขินเพื่อการตกแตงบานประเภทแสงสวาง มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและศึกษาองคความรูเก่ียวกับ

ภูมิปญญาทองถ่ินในการผลติภัณฑหัตถกรรมของทองถ่ินในกระบวนการทําเคร่ืองเขิน    พัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  โดยการออกแบบซึ่งใชเทคนิค Display ในการเปลี่ยนรูปทรงและการตกแตงผิวสี

เคร่ืองเขิน ในรูปแบบ 3 แบบ เพื่อใชเปนของตกแตงบาน    ไดแก   แบบที ่ 1 การปรับเปลี่ยนโครงสราง  

แบบที่ 2 การปรับวิธีการข้ึนรูป  และแบบที่ 3 การปรับวิธกีารทําสี และประเมินผลผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  

โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑในกลุมขางเคียง ทั้งดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ไดแก ประโยชนในการใชงาน    

ความคงทนของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และความพึงพอใจโดยรวม โดยศึกษาขอมูลทั้งภาค

เอกสารและภาคสนาม   และนํามาสรางตนแบบ  และประเมินผลการออกแบบโดยใชแบบสอบถามจาก

ผูบริโภค   วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดวยสถิติคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยมชัฌิมเลขคณิต  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสงูสดุและต่ําสุด   ผลการศึกษานาํเสนอ ดังนี ้

สวนที่ 1 ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและแบบสอบถาม 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

1.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคตอผลิตภัณฑจําแนก

ตามปจจัยคุณลักษณะประชากร 

1.4 ขอเสนอแนะของผูบริโภคตอการปรับปรุงผลิตภัณฑ 

สวนที่ 2  การออกแบบและพัฒนาแบบ 

  2.1 รางแบบและทําตนแบบทดสอบโครงสราง 

2.2 ทําตนแบบทดสอบโครงสราง และแสงเงา 

2.3 ทําตนแบบทดสอบขอตอ การติดตั้ง 

2.4 ทําตนแบบทดสอบเทคนิคการตกแตงผิว สี และวัสดุเคลือบ  

สวนที่ 3  สรุปแบบและกระบวนการผลิตตนแบบ 

   3.1 สรุปแบบ 

   3.2 ข้ันตอนการผลิต 

โดยมีราละเอียดดังนี ้
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สวนที่ 1  ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและแบบสอบถาม 

1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเคร่ืองเขิน  

1. การข้ึนรูปดวยวสัดุที่มโีครงสรางทึบตนั ประกอบดวย เทคนคิการกลึง แกะสลัก 

2. การข้ึนรูปดวยวัสดุแบบเสนและแผน เพื่อสรางโครงสรางดวยการประกอบ เชน การ

ประกอบแบบเขาไม 

3. การข้ึนรูปดวยการประกอบจากหนวยยอย เชน การสาน การขดวัสดุดวยเสน 

ในสวนของลักษณะรูปรางและรูปทรง 3 มิติตอการประยุกตใชในงานเคร่ืองเขิน เพราะ

เคร่ืองเขินเปนภาชนะเพื่อประโยชนใชสอย จากสภาพแวดลอม เมื่อไดรับแรงบันดาลใจ จึงเกิดการกําหนด

รูปราง รูปทรงทีน่อกจากจะสนองตอบตอการใชงานแลว ยังเพื่อความงาม สงเสริมสถานภาพ และสื่อถึง

ความเชื่ออีกดวย โดยจําแนกดังนี ้

   1. รูปทรงธรรมชาต ิ

   2. รูปทรงเรขาคณิต 

   3. รูปทรงประดิษฐ 

   4. รูปทรงอิสระ 

   รูปแบบการตกแตงดวยเทคนิคตาง ๆ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้

   1. การขูดขีด 

   2. การแตมส ี

   3. การฝงวสัดุอ่ืน 

   4. การปดทอง 

   5. การพิมพและการปนลาย 

 โดยทั้งหมดนี้อยูภายใตการใชวสัดุ ซึ่งในอดีตเคร่ืองรักหรือเคร่ืองเขิน เปนภูมิปญญาทีส่ืบ

ทอดกรรมวิธีการผลิต โดยใชวสัดุทองถ่ิน เชน โครงสรางนิยมทาํจากไมเนื้อแข็ง ไผ และตัวตกแตงผิวโดยใช

ยางจากไม (ยางของตนรัก ทางภาคเหนือของประเทศไทยจะตางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แตใน

ปจจุบนั ดวยความกาวหนา และเพื่อความสะดวก ประหยัดทั้งตนทุน และเวลา วสัดุสังเคราะห เชน กาวลา

เท็กซ สีสังเคราะห พลาสติกรูปทรงประดิษฐ สารเคลือบ เปนตน 

1.1.1 ผลวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของกับ

กระบวนการการทําเคร่ืองรักหรือเคร่ืองเขิน และทําการวิเคราะหเพื่อเขาสูกระบวนการออกแบบดังนี้ 
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1. รูปแบบโครงสราง การข้ึนรูปของเคร่ืองเขินหรือเคร่ืองรัก มีหลายวิธีข้ึนกับ

สภาพแวดลอม วัสดุที่มีแตละทองถ่ิน และรูปแบบที่เหมาะสมกับการใชงาน จาํแนกออกเปน 

 - การข้ึนรูปดวยวัสดทุี่มีโครงสรางทบึตัน ประกอบดวย เทคนิคการกลึง 

แกะสลัก แสดงดังภาพที่ 16-17 และภาพที่ 18-19  

 
ภาพที ่16 ภาชนะรูปทรงตางๆ ในงานเคร่ืองเขิน     ภาพที่ 17 พุทธรูปสลักลงรักปดทอง 

 

 - การข้ึนรูปดวยวัสดุแบบเสนและแผน เพื่อสรางโครงสรางดวยการประกอบ 

เชน    การประกอบแบบเขาไม  แสดงดังภาพที ่18-19 

 
ภาพที ่18  ภาชนะจากไผเสนกลมนํามาสาน  ภาพที ่19 โครงสรางอิสระลงรัก 

 

 

 

 

 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Vichaikul Lacquerware) (ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Suthimal) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:สถานที่จัดงาน ASIAN 

LACQUER ART  EXHIBITION 2016) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Matsushima 

Sakurako) 
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 - การข้ึนรูปดวยการประกอบจากหนวยยอย เชน การสาน การขดวัสดุดวยเสน  

แสดงดังภาพที่ 20-21 

 
ภาพที ่20 ภาชนะเทคนิคไมไผเสนนํามาขด  ภาพที ่21 ภาชนะไผขดลงรัก 

 

2. รูปรางและรูปทรง 3 มิตติอการประยุกตใชในงานเคร่ืองเขิน เพราะเคร่ืองเขิน

เปนภาชนะเพื่อประโยชนใชสอย จากสภาพแวดลอม เมื่อไดรับแรงบันดาลใจ จึงเกิดการกําหนดรูปราง 

รูปทรงที่นอกจากจะสนองตอบตอการใชงานแลว ยังเพื่อความงาม สงเสริมสถานภาพ และสื่อถึงความเชื่ออีก

ดวย โดยจาํแนกดังนี ้

 - รูปทรงธรรมชาต ิ   แสดงดังภาพที่ 22-23 

 
ภาพที่  22 ภาชนะแรงบนัดาลใจจากสัตว  ภาพที ่23 ภาชนะโครงรางผสมสัตว 

 

 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ผลงาน นอม ทิพยปญญา) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:พิพิธภัณฑพืน้ถ่ิลานนา) 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:พิพิธภัณฑพืน้ถ่ินลานนา) (ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Aoki Kodo) 



83 

 

 
 

 - รูปทรงเรขาคณิต   แสดงดังภาพที่ 24-25 

 
ภาพที่   24 ภาชนะทรงเหลี่ยมฝงวัสด ุ ภาพที่ 25 สลุง(ขัน) แบบขูดลาย 

  

- รูปทรงประดิษฐ   แสดงดังภาพที่ 26 

 
ภาพที่  26  งานประติมากกรรม ทําดวยไม ลงรัก 

 

 - รูปทรงอิสระ   แสดงดังภาพที ่27-28 

 
ภาพที ่27 ประติมากรรมลงรัก   ภาพที ่ 28 ประติมากรรมลงรัก 

 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Miyoshi Kagari) (ถายภาพโดยผูวิจัย:พิพิธภัณฑพืน้ถ่ินลานนา) 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Chang Ruihong) 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:สถานที่ ASIAN LACQUER ART   

EXHIBITION 2016) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Matsushima 

Sakurako) 
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3. รูปแบบการตกแตงดวยเทคนคิตาง ๆ  

 - การขูดขีด  แสดงดังภาพที่ 29 

 
ภาพที ่29 ภาชนะและเคร่ืองใช เทคนิคขูดลายถมส ี

 

 - การแตมส ี แสดงดังภาพที่  30-31 

 
ภาพที ่30 ภาชนะแตมดวยรักและส ี   ภาพที ่ 31 ภาชนะแตมดวยรักและส ี

 

 

 

 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Bagan House) 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:สถานที่ ASIAN 

LACQUER ART  EXHIBITION 2016) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:สถานที่ ASIAN 

LACQUER ART  EXHIBITION 2016) 
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 - การฝงวัสดุอ่ืน  แสดงดังภาพที่ 32-33 

 
ภาพที ่32 จติกรรมเทคนิคถมหลายชัน้ เวียดนาม ภาพที ่33 ภาชนะฝงมุก ญี่ปุน 

 

 - การปดทอง แสดงดังภาพที่ 34-36 

 
ภาพที่ 34 ประติมากรรมรวมสมัย  ภาพที่ 35 เคร่ืองดนตรี     ภาพที่  36 ภาชนะลายรดน้าํ 

 

 

 

 

 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Ando Saeko) (ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน Ogura Norihiko) 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน 
Larpjaroensook Torlarp) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:

ศิลปน Makaew Lipikorn)   

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย:ศิลปน 

วิชัยกุลเคร่ืองเขิน) 
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 - การพิมพและการปนลาย  แสดงดังภาพที่ 37-38 

 
ภาพที่  37 เคร่ืองเขิน เชียงตุง   ภาพที่ 38 น้ําตนกับจอก เคร่ืองเขินเชียงตุง 

 

4. วัสดุ ในอดีตเคร่ืองรักหรือเคร่ืองเขิน เปนภูมิปญญาที่สบืทอดกรรมวิธีการผลิต 

โดยใชวัสดทุองถ่ิน เชน โครงสรางนิยมทําจากไมเนื้อแข็ง ไผ และตัวตกแตงผวิโดยใชยางจากไม (ยางของตน

รัก ทางภาคเหนือของประเทศไทยจะตางจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) แตในปจจุบัน ดวยความกาวหนา 

และเพื่อความสะดวก ประหยัดทั้งตนทนุ และเวลา วัสดสุังเคราะห เชน กาวลาเท็กซ สีสงัเคราะห พลาสติก

รูปทรงประดิษฐ สารเคลือบ เปนตน แสดงดังภาพที่  39-40 

 

 
ภาพที่  39  ไผพนัธุเฮี๊ยะ ทางภาคเหนือ ภาพที ่40 ไผพนัธุเฮี๊ยะ เทียบกับขนาดคน 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย: พิพิธภัณฑพื้นถ่ินลานนา) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย: พิพิธภัณฑพ้ืนถ่ินลานนา) 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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1. ขอมูลภาคสนาม กระบวนการข้ึนโครงสราง และตกแตงผิว   

 สรุปผลจากการลงภาคสนาม ผูวิจัยไดรับแนวคิดของกระบวนการทําเคร่ืองรักเคร่ืองเขิน ทั้งที่

เปนรูปแบบที่เปนระบบข้ันตอน ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนภูมิปญญาโบราณ และการพัฒนากระบวนการจัดการที่

เปนระบบอยางอุตสาหกรรม เรียกหัตถอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บางสวนของอุตสาหกรรมเคร่ืองรัก ไดเกิด

การพัฒนาตอยอดโดยการนาํเทคนิคที่ใช มาลดทอนรายละเอียดและข้ันตอน   เกิดเปนรูปแบบรวมสมัยที่

ตรงกับความตองการของรูปแบบชีวิตของคนเมือง หรือคนรุนใหม และวิธีการสรางจุดตางทางการตลาด เชน 

การบิดโครงสราง การออกแบบโครงสรางใหมเพื่อสนองตอบตอการใชงานที่หลากหลาย ซึง่ผูวิจัยสามารถ

สรุป ดังนี้ แสดงดังภาพที่ 41-45 

 

ภาพที่  41 กระบวนการเตรียมวัสดุข้ึนโครงสรางเคร่ืองเขิน (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที ่ 42 กระบวนการข้ึนโครงสรางเขิน ดวยการขด (ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 
ภาพที่  43 กระบวนการข้ึนโครงสรางดวยวัสดุสมยัใหมผสมวิธีโบราณ (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที่  44 กระบวนการเตรียมผิวดวยรัก (ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  45 กระบวนการเขียนลาย ลายรดน้ํา (ถายภาพโดยผูวิจยั) 
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1.1.2 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก

กลุมเปาหมายจาํนวน 181 คน  สรุปผล ดงันี ้

1.1.2.1  ขอมูลทั่วไป 

ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.3  เพศชาย รอยละ 36.7  มีอายุระหวาง 31-45  

ป รอยละ 35 ( อายุเฉลี่ย 42.91  SD = 14.09 ) อายุต่ําสุด 19 ป อายุสูงสุด 75 ป     จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 57.1 ประกอบอาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 36.8 รองลงมา

ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 14.9   มีที่พักอาศัยเปนบานเดี่ยว รอยละ 56.8  โดยเปนเจาของเอง 

รอยละ 73.0      สวนใหญไมมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน รอยละ 66.5 และไมเคยใชผลิตภัณฑ

เคร่ืองเขิน รอยละ 75.3    มีความรูสึกเฉยๆ ตอผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน  รอยละ 47.4  และรูสึกชอบ รอยละ 

41.5     (ตารางที่ 2 ) 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูบริโภค จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

ปจจัย จํานวน รอยละ missing 

1.เพศ    

ชาย 65 36.7  

หญิง 112 63.3  

รวม 177 100.0 4 

2.อายุ (ป)    

วัยผูใหญตอนตน (อายุ 19-30 ป) 41 23.4  

วัยผูใหญตอนกลาง (อายุ 31-45 ป) 62 35  

วัยผูใหญตอนปลาย (อายุ 46-60 ป) 53 30.1  

วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) 20 11.4  

รวม 176 100.0 5 

Mean    =   42.91              SD =  14.09                  Max  =   75                       Min = 19 

3.ระดับการศึกษา    

ไมไดเรียน 1 0.6  

ประถมศึกษา 3 1.7  

มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 35 18.7  

ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 5 2.8  

ปริญญาตรี 101 57.1  

ปริญญาโท 27 15.3  

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page04_02_05.html
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูบริโภค จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล (ตอ) 

ปริญญาเอก 7 4.0  

รวม 177 100.0 4 

4.อาชีพ    

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 64 36.8  

พนักงานบริษัท 25 14.4  

คาขาย 13 7.5  

ธุรกิจสวนตัว 26 14.9  

ลูกจาง 17 9.8  

เกษตรกร 6 3.4  

รับจาง 4 2.3  

อ่ืนๆ 19 10.9  

รวม 174 100.0 4 

5.ประเภทที่อยูอาศัย    

บานเดี่ยว 100 56.8  

ทาวนเฮาส 31 17.6  

คอนโดมิเนียม 11 6.3  

อพารทเมนต 20 11.4  

อ่ืนๆ 14 8.0  

รวม 176 100.0 5 

6.ความเปนเจาของที่อยูอาศัยปจจุบัน    

เปนของตนเอง 127 73.0  

เชา 38 21.8  

อ่ืนๆ 9 5.2  

รวม 174 100.0 7 

7.มีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน    

รู 59 33.5  

ไมรู 117 64.6  

รวม 176 100.0 5 
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8.ชอบผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน 

ชอบ 71 41.5  

ไมชอบ 19 11.1  

เฉยๆ 81 47.4  

รวม 171 100.0 10 

9.เคยใขผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน    

ไมเคย 128 75.3  

เคย 42 24.7  

รวม 170 100.0 11 

 

1.1.2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

ผลการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑ ในรูปแบบที่ 1 พบวา ผูตอบเห็นวารูปแบบนี้มี

การสงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานในการตกแตงบานในระดับมาก 

ในขณะที ่มีความสวยงามในการตกแตงบาน  ความสามารถในการใหแสงสวาง    น้าํหนักของรูปทรงมีความ

ปลอดภัย สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน โครงสราง

สามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใชงาน โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมที่ใชงาน เชน   

ฝุนละออง    อุณหภูมิความชืน้  แสงสวางและ ความรอน การขนสงสะดวก สามารถนํามาประกอบเพื่อใช

งานดวยตนเองไดงาย การบํารุงรักษา เชน เปลี่ยนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย ราคาเหมาะสมกับวัสด ุ

รูปแบบ การใชงาน ผลติภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซื้อใชงาน และมีความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขินรูปแบบนี้ ในระดบัปานกลาง (แสดงดังภาพที่  46) 

สําหรับรูปแบบที่ 2 ผูบริโภคใหความเห็นวา  ผลิตภัณฑมรูีปแบบทีส่งเสริมเอกลักษณของ

เคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาพืน้บานในการตกแตงบานระดับมาก   มีความสวยงามในการ

ตกแตงบาน  ความสามารถในการใหแสงสวาง    น้ําหนักของรูปทรงมีความปลอดภัย สรางเสริมบรรยากาศ

ภายในหองไดดี เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน โครงสรางสามารถรับน้ําหนักไดดีมีความ

ปลอดภัยตอการใชงาน โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมที่ใชงาน เชน   ฝุนละออง    อุณหภูมิความชืน้  

แสงสวางและ ความรอน การขนสงสะดวก สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงานดวยตนเองไดงาย การ

บํารุงรักษา เชน เปลี่ยนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย ราคาเหมาะสมกับวัสด ุรูปแบบ การใชงาน ผลิตภัณฑ

ที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซื้อใชงาน และมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ 

เคร่ืองเขินรูปแบบนี้ ในระดบัปานกลาง ทุกขอ ( ตารางที่ 3 ) 

สําหรับรูปแบบที่ 3  รูปแบบที ่ 4  รูปแบบที่ 5 และรูปแบบที่ 6  ผูบริโภคใหความเห็นวา  

ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่สงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานในการตกแตง

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูบริโภค จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล (ตอ)  
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บาน   มีความสวยงามในการตกแตงบาน  ความสามารถในการใหแสงสวาง    น้าํหนักของรูปทรงมีความ

ปลอดภัย สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน โครงสราง

สามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใชงาน โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมที่ใชงาน เชน   

ฝุนละออง    อุณหภูมิความชืน้  แสงสวางและ ความรอน การขนสงสะดวก สามารถนํามาประกอบเพื่อใช

งานดวยตนเองไดงาย การบํารุงรักษา เชน เปลี่ยนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย ราคาเหมาะสมกับวัสด ุ

รูปแบบ การใชงาน ผลติภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซื้อใชงาน และมีความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขินรูปแบบนี้ ในระดบัปานกลาง ทุกขอ (ตารางที่ 3 ) 
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ภาพที ่46 แสดงรูปแบบ 6 รูปแบบ 

3 



95 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา
รา

งท
ี่ 3

 ส
รุป

ผล
คา

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยค
วา

มพ
ึงพ

อใ
จต

อผ
ลติ

ภัณ
ฑภู

มิป
ญ

ญ
าพ

ืน้บ
าน

กา
รท

ําเ
ครื่

อง
เขิ

นเ
พื่อ

กา
รต

กแ
ตง

บา
นป

ระ
เภ

ทแ
สง

สว
าง

 จ
ําแ

นก
ตา

มรู
ปแ

บบ
ขอ

งผ
ลิต

ภัณ
ฑ 

(ต
อ)

 



96 

 

 
 

ความพึงพอใจผลิตภัณฑในรูปแบบทีผ่ลิต   รวม 6 แบบ  พบวา   ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอ

รูปแบบทีผ่ลิต   3   อันดับแรก    ไดแก   อันดับที่ 1 รูปแบบที่ 4    รอยละ    30.1  อันดับที่ 2  รูปแบบที่ 

1  รอยละ 21.2  และ อันดับที่ 3  รูปแบบที่ 5 รอยละ 23.1  ตามลําดบั  (ตารางที่ 4)  

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูบริโภคตอความพึงพอใจในผลิตภัณฑ 

รูปแบบผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ missing 

รูปแบบที่ 1 

 

 

33 21.2  

รูปแบบที่ 2 

 

 

13 8.3  

รูปแบบที่ 3 

 

 

 

14 9.0  

รูปแบบที่ 4 47 30.1  

รูปแบบที่ 5 

 

36 23.1  

รูปแบบที่ 6 13 8.3  

รวม 156 100.0 25 
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  1.1.2.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคตอ

ผลิตภัณฑจําแนกตามปจจัยคุณลักษณะประชากร 

                        ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา  ผูบริโภคเพศหญิงและเพศชาย รวมทัง้การมีความรู

เก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองเขินมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในรูปแบบที่แตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ (0.05 p-value < 0.05 )   สวนอายุ  การศึกษา  อาชีพ รายไดและความชอบผลติภัณฑเคร่ือง

เขินมีผลตอความพึงพอใจในผลติภัณฑแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    (p-value > 

0.05 )  (ตารางที่  5     ถึงตารางที่  12)  หมายความวา  ผูหญิงและผูชาย  และผูที่มีความรูและไมมีความรู

เก่ียวกับเคร่ืองเขินจะมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเคร่ืองเขินทั้ง 6 แบบแตกตางกัน  ในขณะที่ ผูที่มีอายุ  

การศึกษา  อาชีพ รายไดและความชอบผลิตภัณฑเคร่ืองเขินแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ

แตกตางกัน (ตารางที ่5) 

ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจําแนกระหวางเพศ  

*p-value <0.05 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

เพศ รวม 

 

จํานวน (รอยละ) 

ชาย 

จํานวน (รอยละ) 

หญิง 

จํานวน (รอยละ) 

รูปแบบที่ 1 6 (18.2) 27 (81.8) 33 (100.0) 

รูปแบบที่ 2 4 (30.8) 9 (69.2) 13 (100.0) 

รูปแบบที่ 3 6 (42.9) 8 (57.1) 14 (100.0) 

รูปแบบที่ 4 18 (38.3) 29 (61.7) 47 (100.0) 

รูปแบบที่ 5 19 (57.6) 14 (42.4) 33 (100.0) 

รูปแบบที่ 6 7 (53.8) 6 (46.2) 13 (100.0) 

รวม 60 (39.2) 93 (60.8) 153 (100.0) 

𝑥2=12.443             df = 5      p.value = 0.029 * 
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ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบความพึงพอใจ    อาย ุ

รูปแบบ 

ชวงวัย 
รวม 

 

จํานวน (รอยละ) 

ผูใหญตอนตน 

 

จํานวน (รอยละ) 

ผูใหญตอนกลาง 

 

จํานวน (รอยละ) 

ผูใหญตอนปลาย 

 

จํานวน (รอยละ) 

รูปแบบที่ 1 12 (37.5) 18 (56.2) 2 (6.2) 32 (100.0) 

รูปแบบที่ 2 4 (30.8) 6 (46.2) 3 (23.1) 13 (100.0) 

รูปแบบที่ 3 3 (23.1) 6 (46.2) 4 (30.8) 13 (100.0) 

รูปแบบที่ 4 20 (42.6) 22 (46.8) 5 (10.6) 47 (100.0) 

รูปแบบที่ 5 13 (37.1) 18 (51.4) 4 (11.4) 35 (100.0) 

รูปแบบที่ 6 5 (41.7) 6 (50.0) 1 (8.3) 12 (100.0) 

รวม 57 (37.5) 76 (50.0) 19 (12.5) 152 (100) 

𝑥2= 7.656             df = 10      p.value = 0.662 

 

ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบความพึงพอใจ    ระดับการศึกษา 

รูปแบบ 

ระดับการศึกษา 
รวม 

 

จํานวน (รอยละ) 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

 

จํานวน (รอยละ) 

ปริญญาตรี 

 

จํานวน (รอยละ) 

สูงกวาปริญญาตรี 

 

จํานวน (รอยละ) 

รูปแบบที่ 1 5 (15.2) 20 (60.6) 8 (24.2) 33 (100.0) 

รูปแบบที่ 2 5 (38.5) 6 (46.2) 2 (15.4) 13 (100.0) 

รูปแบบที่ 3 7 (50.0) 3 (21.4) 4 (28.6) 14 (100.0) 

รูปแบบที่ 4 12 (25.5) 29 (61.7) 6 (12.8) 47 (100.0) 

รูปแบบที่ 5 3 (8.8) 23 (67.6) 8 (23.5) 34 (100.0) 

รูปแบบที่ 6 3 (23.1) 8 (61.5) 2 (15.4) 13 (100.0) 

รวม 35 (22.7) 89 (57.8) 30 (19.5) 154 (100) 

𝑥2= 16.743             df = 10      p.value = 0.080 
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ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบความพึงพอใจ    อาชีพ 

รูปแบบ 

อาชีพ 
รวม 

 

จํานวน (รอยละ) 

รับราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จํานวน (รอยละ) 

พนักงานบริษัท/

ลูกจาง 

จํานวน (รอยละ) 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว 

จํานวน (รอยละ) 

เกษตรกร/

รับจาง/อื่น ๆ 

จํานวน (รอยละ) 

รูปแบบที่ 1 14 (43.8) 9 (28.1) 3 (9.4) 6 (18.8) 32 (100.0) 

รูปแบบที่ 2 7 (53.8) 2 (15.4) 3 (23.1) 1 (7.7) 13 (100.0) 

รูปแบบที่ 3 2 (14.3) 4 (28.6) 4 (28.6) 4 (28.6) 14 (100.0) 

รูปแบบที่ 4 13 (28.3) 11 (23.9) 10 (21.7) 12 (26.1) 46 (100.0) 

รูปแบบที่ 5 14 (42.4) 5 (15.2) 11 (33.3) 3 (9.1) 33 (100.0) 

รูปแบบที่ 6 3 (23.1) 6 (46.2) 2 (15.4) 2 (15.4) 13 (100.0) 

รวม 53 (35.1) 37 (24.5) 33 (21.9) 28 (18.5) 151 (100) 

𝑥2= 19.217             df = 15      p.value = 0.204 

 

ตารางที่  9 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ    รายไดตอเดือน  

รูปแบบ 

รายไดตอเดือน  

รวม 

 

จํานวน 

(รอยละ) 

นอยกวาหรือ

เทากับ 

10,000 บาท 

 

จํานวน (รอย

ละ) 

10,000-

15,000 บาท 

 

จํานวน (รอย

ละ) 

15,100-

20,000 บาท 

 

จํานวน (รอย

ละ) 

 

20,001-

30,000 บาท 

 

 

จํานวน (รอย

ละ) 

 

มากกวา 

30,000 บาท 

 

 

จํานวน (รอย

ละ) 

รูปแบบท่ี 1 3 (12.0) 0 (0.0) 6 (24.0) 8 (32.0) 8 (32.0) 25 (100.0) 

รูปแบบท่ี 2 2 (15.4) 3 (23.1) 2 (15.4) 2 (15.4) 4 (30.8) 13 (100.0) 

รูปแบบท่ี 3 0 (0.0) 2 (15.4) 2 (15.4) 3 (23.1) 6 (46.2) 13 (100.0) 

รูปแบบท่ี 4 5 (11.6) 6 (14.0) 8 (18.6) 11 (25.6) 13 (30.2) 43 (100.0) 

รูปแบบท่ี 5 4 (13.3) 3 (10.0) 4 (13.3) 6 (20.0) 13 (43.3) 30 (100.0) 

รูปแบบท่ี 6 1 (11.1) 1 (11.1) 3 (33.3) 1 (11.1) 3 (33.3) 9 (100.0) 

รวม 15 (11.3) 15 (11.3) 25 (18.8) 31 (23.3) 47 (35.3) 133 (100) 

𝑥2= 12.162             df = 20      p.value = 0.910 
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ตารางที่ 10  การเปรียบเทียบความพึงพอใจ  มีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน 

*p-value <0.05 

 

ตารางที่  11  การเปรียบเทียบความพึงพอใจ    ความรูสึกชอบผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน 

 

 

 

รูปแบบ 

มีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน รวม 

 

จํานวน (รอยละ) 

รู 

จํานวน (รอยละ) 

ไมรู 

จํานวน (รอยละ) 

รูปแบบที่ 1 6 (19.4) 25 (80.6) 31 (100.0) 

รูปแบบที่ 2 7 (53.8) 6 (19.4) 13 (100.0) 

รูปแบบที่ 3 9 (64.3) 5 (35.7) 14 (100.0) 

รูปแบบที่ 4 10 (21.3) 37 (78.7) 47 (100.0) 

รูปแบบที่ 5 16 (47.1) 18 (52.9) 34 (100.0) 

รูปแบบที่ 6 6 (46.2) 7 (53.8) 13 (100.0) 

รวม 54 (35.5) 98 (64.5) 152 (100.0) 

𝑥2=17.281             df = 5      p.value = 0.004* 

รูปแบบ 

ความรูสึกชอบผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน 
รวม 

 

จํานวน (รอยละ) 

ชอบ 

 

จํานวน (รอยละ) 

ไมชอบ 

 

จํานวน (รอยละ) 

เฉย ๆ 

 

จํานวน (รอยละ) 

รูปแบบที่ 1 11 (36.7) 1 (3.3) 18 (60.0) 30 (100.0) 

รูปแบบที่ 2 7 (58.3) 1 (8.3) 4 (33.3) 12 (100.0) 

รูปแบบที่ 3 6 (42.9) 1 (7.1) 7 (50.0) 14 (100.0) 

รูปแบบที่ 4 17 (37.0) 4 (8.7) 25 (54.3) 46 (100.0) 

รูปแบบที่ 5 19 (59.4) 7 (21.9) 6 (18.8) 32 (100.0) 

รูปแบบที่ 6 5 (38.5) 2 (15.4) 6 (46.2) 13 (100.0) 

รวม 65 (44.2) 16 (10.9) 66 (44.9) 147 (100) 

𝑥2= 16.816             df = 10      p.value = 0.079 
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ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบความพึงพอใจ  เคยใชผลิตภัณฑเคร่ืองเขินหรือไม 

 

1.1.2.4 ขอเสนอแนะของผูบริโภคตอการปรับปรุงผลิตภัณฑ 

ผูบริโภคมีขอเสนอแนะตอการปรับปรุงผลติภัณฑ ดังนี ้

รูปแบบที่ 1 

 ควรมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน เพื่อใหเหมาะกับการใชงานในทุกสไตล ทุกสถานที ่

 แลวแตใชสําหรับงาน interior หรือ Landscape 

 ควรเพิ่มเติมลวดลายของผลิตภัณฑใหมากกวานี้เพราะวาสนิคาจะสวยและนาสนใจและดึงดูด

มากข้ึน 

 รูปแบบดูเยอะไป 

 ไมเคยใชผลิตภัณฑงานเคร่ืองเขิน การตอบคําถามในสวนนี้อาจจะไดขอมูลไมคอยถูกตอง 

รูปแบบที่ 2 

 พอตอแลวมันดูลําบากตอการใชงาน แลวบางที่แสงไฟทีส่องออกมาอาจจะไมทั่วถึงทั้งหอง 

รูปแบบที่ 3 

 รูปแบบของผลติภัณฑดูมีความยาวมากเกินไป ทาํใหมองดูแลวมีความเกะกะ 

 ชอบ นาจะเหมาะกับพื้นที่หองโถงใหญ 

รูปแบบที่ 4 

 ชอบ 

 ถาโคมไฟมนัหอยลงมามากเกิน อาจจะทําใหรูสึกรําคาญหรือเกะกะได 

รูปแบบที่ 5 

รูปแบบ 

เคยใชผลิตภัณฑเคร่ืองเขินหรือไม รวม 

 

จํานวน (รอยละ) 

เคย 

จํานวน (รอยละ) 

ไมเคย 

จํานวน (รอยละ) 

รูปแบบที่ 1 24 (80.0) 6 (20.0) 30 (100.0) 

รูปแบบที่ 2 10 (76.9) 3 (23.1) 13 (100.0) 

รูปแบบที่ 3 11 (78.6) 3 (21.4) 14 (100.0) 

รูปแบบที่ 4 38 (84.4) 7 (15.6) 45 (100.0) 

รูปแบบที่ 5 20 (64.5) 11 (35.5) 31 (100.0) 

รูปแบบที่ 6 6 (46.2) 7 (53.8) 13 (100.0) 

รวม 109 (74.7) 37 (25.3) 146 (100.0) 

𝑥2=10.147             df = 5      p.value = 0.071 
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 ชอบรูปแบบนี้ดูมีมิต ิ

 ราคาควรลดลงคงจะด ี

 รูปแบบแปลกตา แตจะยากตอการประกอบและความสวางของหลอดไฟอาจจะไมเพียงพอ และ

อาจจะยากตอการทาํความสะอาด 

รูปแบบที่ 6 

 สวย ราคาควรปรับลดลง คงเปนการเลือกในการแตงบานของกลุมคนมากข้ึน 

 

สวนที่ 2  การออกแบบและพัฒนาแบบ 

2.1 รางแบบและทําตนแบบทดสอบโครงสราง 

การทดลองขึ้นรูปผลติภัณฑ 

ผลจากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล จึงไดนํามาวิเคราะห สูกระบวนการรางแบบ และทดลอง

ตนแบบ จําแนกโครงสรางออกเปน 3 ลักษณะแนวทาง โดยการทําตนแบบกระดาษเพื่อทดลองทั้งเร่ือง

โครงสราง การผลิต การยึดติดประกอบ แสงเงา และเร่ืองของการเปลี่ยนรูปแบบ มีรายระเอียดดังนี ้

1. แนวคิด การบัง้ และข้ึนรูปทรงจากวัสดุแผน  ทําลายโครงสรางและอาศัยแรงโนมถวงทิ้งตัว  

โดยการใชวัสดุระนาบแลวใชการทําลายโครงสรางดวยการ “นาํออก” เกิดเปนสวนๆ แตยังอยู

ในบริบทที่เชื่อมตอกันภายในระนาบนั้น เมื่อมีการปรับเลี่ยนตําแหนง หรือการบิดหรือยกตัวทําใหระนาบของ

สวนตาง ๆ มีระดับไมเสมอกัน ไดจังหวะใหม และใชหลักของแรงโนมถวงมาชวยใหสวนที่แยกออกนั้นทิ้งตัว

เกิดเปนองคประกอบใหม 

2. แนวคิด การยอยหนวย โดยใชเทคนิคการบั้ง เกิดการทิ้งตวั (ตัดทะลุ หรือ เซาะรอง)  

คลายแนวคิดแรกในเร่ืองของการทําลายโครงสรางจากแผน แตรอบรูปรางภายนอกมีความเปน

อิสระข้ึน จากการประกอบกันของรูปรางที่มีความซ้าํกัน แตตางกันในดานจังหวะการจัดวาง โดยในแนวคิดนี้

เหมือนนําองคประกอบที่ซ้ํามาจดัวางใกลๆกัน เชื่อมกันในบางตาํแหนง เชน หัว-ทาย มุมหรือขอบ แตไมได

เชื่อมเปนระนาบติดกันทั้งหมดเหมือนแนวคิดแรก นอกจากนี้ยังมีการจัดองคประกอบแบบซอนตามแนวดิง่ 

หรือการประกอบจากระนาบมาประชิดขอบเกิดเปนกรอบของรูปทรงสามมิติ หอหุมกรอบและที่วาง และเอ้ือ

ตอการใชจุดเชื่อมเหลานั้นกับกลไกเพื่อการขยับปรับเปลี่ยนบริบทของทรงที่เกิดข้ึน 

3. แนวคิด ทรงอิสระแผนวสัดุที่บิดสรางรูปทรง เศษเหลือจากการตัด การอัดซอนข้ึนรูป-

เคลือบผิว 

คลายแนวคิดที่ 1 และ 2 ในดานระนาบของวัสดุ แตทัง้สองแนวคิดขางตน จะเนนเร่ืองของ

แกนใน “สนามของรูปทรงวตัถุ” เพียงแกนตั้ง (X-axis) กับแกนนอน (Y-axis) เทานัน้ แตในแนวคิดนี้มีการ
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ใชคุณสมบัติของวัสดทุี่ออนตัว ยืดหยุน จนสามารถบิดใหอยูระหวางแกนทั้งสอง (Z-axis) เกิดเปนระนาบ

การบิด มิติรูปทรงที่แปลกตา และจังหวะองคประกอบภายในที่เรียงตัวอยางเปนระเบียบ และไรระเบียบใน

เวลาเดียวกัน ภายใตบริบทของรูปทรงและองคประกอบนั้น แตตองอาศัยจุด หรือตําหนงการรับแรงในเร่ือง

ของโครงสราง การยึดติด รับน้าํหนัก และการพยุงตัว ใหทรงนั้นอยูไดดวยตนเอง เพื่อการนําไปประยุกตใช

งาน 

เมื่อทดลองตนแบบกระดาษในแนวคิดเบื้องตนทัง้หมด จึงทดลองตนแบบจากวัสดุใกลเคียงกับ

ตนแบบในทองตลาดในปจจุบนั ทั้งในลักษณะของเคร่ืองเขิน(เคร่ืองรัก) และลักษณะงานของตกแตงบาน

ประเภทโคมไฟใหแสงสวาง จากการศึกษาและสาํรวจ จึงเลือกใช วัสดุไมอัดความหนาขนาดตาง ๆ ดวย

กระบวนการผลิตแบบตัดดวยลาํแสง(laser cut) ซึ่งเปนกรรมวธิีที่รวดเร็วมีคุณภาพ ในระบบอุตสาหกรรม ที่

ใชพลังงานและวัสดุคุมคากับการผลิตแบบจํานวนมาก  

 
ภาพที่  47  รางแบบดวยกระดาษ  ภาพที ่ 48 แบบคลี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  49 แบบรางดวยกระดาษ  ภาพที ่ 50 แสดงระยะการทิ้งตวั ข้ึนทรง 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที่  51 ทดสอบกลไก   ภาพที ่ 52 แนวคิดกลไก 

 

 
 

ภาพที่  53 ทดสอบแสงเงา   ภาพที ่ 54 ทดสอบระบบซ้าํรูปทรง 

 

 

 
 

ภาพที่  55  ระบบรวมหนวย   ภาพที ่ 56 ระนาบบิด 

 

 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที่ 57 รางแบบและทาํตนแบบทดสอบโครงสราง 

 

2.2 ทําตนแบบทดสอบโครงสราง และแสงเงา 

 
ภาพที ่ 58 ทดสอบตนแบบจากระนาบเปนทรง 3 มิติ (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที ่ 59 ทดสอบตนแบบจากระนาบเปนทรง 3 มิติ (ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

2.3 ทําตนแบบทดสอบขอตอ การติดตั้ง 

 
ภาพที่  60 ทดสอบตนแบบจากระนาบเปนทรง 3 มิติ (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที่  61  ทดสอบตนแบบจากระนาบเปนทรง 3 มิติ (ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 
ภาพที่  62 ทดสอบตนแบบจากระนาบเปนทรง 3 มิติ ระบบขอตอยึด (ถายภาพโดยผูวิจัย) 



108 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่64  ระบบรวมหนวยยอย 

   (ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

ภาพที่  63 ทดสอบขอตอยึด 

   (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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2.4 ทําตนแบบทดสอบเทคนิคการตกแตงผิว สี และวัสดุเคลือบ 

 
ภาพที ่ 65 ทดสอบเทคนิค การทําสีเคร่ืองเขิน (ถายภาพโดยผูวจิัย) 

 
 

ภาพที ่ 66 ทดสอบเทคนิคการทําสี และการข้ึนทรง 3 มิติ (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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สวนที่ 3 สรุปแบบและกระบวนการผลิตตนแบบ 

   3.1 สรุปแบบ 

   3.2 ขั้นตอนการผลิต 

3.1 สรุปแบบ 

 
 

ภาพที ่ 67 รูปแบบเพื่อการผลติตนแบบที่ 1 (ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 
 

ภาพที ่ 68 รูปแบบเพื่อการผลติตนแบบที่ 2 (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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รูปแบบเพื่อการผลิตตนแบบที ่ 1 สามารถปรับองคประกอบของรูปทรงดวยการติดตั้งกับ

อุปกรณเพิ่ม เชน สลิง หมุดยึด สลักเกลียวและแปนเกลียว(nut and bolt) เปนตน หรือการขัดกันดวยตัว

โครงสรางเอง จึงทาํใหเกิดรูปแบบรูปทรงตามแบบสอบถาม ไดแก รูปแบบที่ 1, 4 และ 5 นอกจากนี้ยัง

สามารถสรางสรรครูปทรงอ่ืนตามความประสงคและความเหมาะสมของการใชงาน 

รูปแบบเพื่อการผลิตตนแบบที ่ 2 สามารถปรับองคประกอบของรูปทรงดวยการติดตั้งกับ

อุปกรณเพิ่ม เชน สลิง หมุดยึด สลักเกลียวและแปนเกลียว(nut and bolt) เปนตน หรือการขัดกันดวยตัว

โครงสรางเอง  จึงทําใหเกิดรูปแบบรูปทรงตามแบบสอบถาม ไดแก รูปแบบที่ 2, 3 และ 6 โดยมีความ

ซับซอน และรูปแบบที่หลากหลายกวาตนแบบที่ 1 

3.2 ขั้นตอนการผลิต 

ในข้ันตอนของการผลิต ผูวิจยัไดวิเคราะหผลจากการศึกษาทัง้เอกสารเบื้องตน และการ

คํานวณความเหมาะสม โดยมีลาํดับข้ันตอนดังตอไปนี ้

3.2.1 รางแบบดวยโปรแกรมสามมิติ หรือสองมิติที่ใชระบบเสน เพื่อการสั่งการกับเคร่ืองจักร 

3.2.2 ใชการผลิตดวยเคร่ืองจักตัดดวยแสง กับวสัดุแผนไมอัด ความหนา 3-4 มิลลิเมตร 

3.2.3 ลงรักเพื่อเคลือบผิวงานชัน้แรก รอแหง(อุณหภูมิและความชื้นมีผลตอการแหงของยางรัก 

ในทรรศนะผูวิจัยคาดวา ผลจากการทดลองทางรักในอากาศชื้น มผีลแหงไวกวาอากาศหรือสถานที่ที่แหง) 

แลวขัด 

3.2.4 ลงรักชั้นตอมา รอแหงแลวขัด สลบักับกับการทาํสีดวยกระบวนการคลาย ลายรดน้าํปด

ทอง หรือใชผงโลหะ เปลือกมุข วัสดุตาง ๆ  

3.2.5 ตกแตงดวยการขูดลาย หรือขัดใหเกิดสี ซ่ึงจะไดลวดลายที่คลายการ ฮายดอก ของ

เชียงใหม และเทคนิคการทําผิวของเวียดนาม- ญี่ปุน 

3.2.6 ติดตั้งรวมกับโคมไฟรวมกับอุปกรณ เชน ชุดขาโคมไฟ ชุดแขวนเพดาน หลอดไฟ เปน

ตน ดวยการเปลีย่นรูปทรงจากระนาบเปนมติิตามทฤษฎีโครงสราง 3 มิต ิ
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บทที่  5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษานี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานการทําเคร่ืองเขินเพื่อ

การตกแตงบานประเภทแสงสวาง โดยมีวตัถุประสงคเพื่อรวบรวมและศึกษาองคความรูเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ินในการผลิตภัณฑหัตถกรรมของทองถ่ินในกระบวนการทาํเคร่ืองเขิน    พฒันารูปแบบผลิตภัณฑ

เคร่ืองเขิน  โดยการออกแบบซึ่งใชเทคนิค Display ในการเปลี่ยนรูปทรงและการตกแตงผิวสเีคร่ืองเขิน ใน

รูปแบบ 3 แบบ เพื่อใชเปนของตกแตงบาน    ไดแก   แบบที ่1 การปรับเปลี่ยนโครงสราง  แบบที ่2 การ

ปรับวิธีการข้ึนรูป  และแบบที่ 3 การปรับวิธีการทําสี และประเมินผลผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน ดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ไดแก ประโยชนในการใชงาน    ความคงทนของวสัดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และ

ความพึงพอใจโดยรวม เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑใหแสงสวาง ซึ่งสามารถสรุปผล

การศึกษาเปน 4   ตอน ดังนี ้

ตอนที่  1   การเก็บรวบรวมขอมูล 

ตอนที่  2   การทดลองข้ึนรูปผลิตภัณฑ 

ตอนที่  3   การสํารวจความพึงพอใจทางการตลาดเก่ียวกับผลติภัณฑ 

ตอนที่  4   การทําตนแบบผลิตภัณฑ 

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

ตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษานี้เปนการศึกษา นับตัง้แตวิธีการผลิต  การแปรรูปผลติภัณฑ ความเชื่อรวมถึงวิถีชีวิต    

โดยผูศึกษามีกระบวนการเก็บขอมูล ดังนี ้

ขั้นที่  1   การศึกษาแนวคิดและการผลิตเคร่ืองเขิน 

1. ทบทวนกระบวนการผลิตเคร่ืองเขิน 

ผูวิจัยเร่ิมการศึกษาผลิตภัณฑเคร่ืองเขินโดยการสํารวจผลิตภัณฑเคร่ืองเขินที่มีการผลิตใน

ประเทศไทย   พบวา  แหลงใหญที่สุดอยูที่จังหวัดเชียงใหม   และพบวาการผลิตเคร่ืองเขินที่นาสนใจม ี 2  

แนวคิด คือ การผลิตภัณฑเคร่ืองเขินโดยรูปแบบโครงสรางรวมสมัย  มีลักษณะไมใชการตกแตงผิวดวยรัก  

แตใชการแสดงเนื้อไมดวยวิธีการขดผิวไมไผ  และสามารถเปลี่ยนรูปแบบโครงสรางดวยการบิดโครงสรางจาก

คุณสมบัติวัสดุ   จากกลุมไมไผขด  ในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม   โดยศึกษาจากผูนํากลุม  คือ นายนอม 

ทิพยปญญา ซึ่งสรุปเปนแนวทางในการออกแบบของผูวิจัยเร่ืองโครงสรางที่เปนแบบชั้น และโครงสรางที่ยึด

เหนี่ยวดวยเสน เปนการใชทฤษฎีของสนามรูปทรง ในรูปทรงสามมติ ิ ทิศทางใน
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แนวขวาง (Transverse Direction) และใหผลจุดเดน จดุเนน ในสนามรูปทรงเปดบริเวณที่วา

งลบแตโครงสรางการบิดที่เปนผลิตภัณฑของกลุม ยังไมสามารถลดชองวางหรือมีความตายตวัของรูปทรงที่

ยากตอการจัดเก็บและขนสง อีกทั้งมีความเสี่ยงตอการเสียหายระหวางขนยาย 

และกลุมวิชัยกุลเคร่ืองเขิน ถนนนนัทาราม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยสบืทอด

กระบวนการทาํเร่ืองรักแบบโบราณจากบรรพบุรุษชางพื้นเมือง ซึ่งเจาของปจจุบนัเปนเจาของกิจการเคร่ือง

รัก รุนที่ 6 โดยเนนการศึกษาถึงลักษณะโครงสรางการข้ึนรูปแบบโบราณ และรูปแบบรวมสมัยเพื่อสนอง

ตลาดปจจุบนั สวนในเร่ืองของกระบวนการตกแตงผวิ  ผูวิจัยศึกษาแนวทางการทาํเคร่ืองรักเคร่ืองเขินแบบ

โบราณ ที่ใชโครงสรางตายตัว ทั้งในดานรูปทรงการใชสอยและเพื่อตกแตง แตมีจุดที่นาสนใจในกรรมวิธีการ

ตกแตงผิว คุณสมบัติของรักแท ทั้งวิธีการทําใหรักบริสุทธิ์ แหลงที่มา รวมถึงข้ันตอนองคประกอบในการ

เขียนลาย ลงรักปดทอง เชน การถายลายเพื่อเขียนหรดาล การเตรียมกาวกระถิน เปนตน และเร่ืองของ

ระบบการผลิตที่ใชการแยกสวน กลาวคือ มีการแยกข้ันตอนการทํางานใหเกิดความเฉพาะของแตละบุคคล

ตามความถนัด เพื่อความสะดวกและประสทิธิภาพ ตามหลักของการของศิลปะหัตถอุตสาหกรรม   เชน   ใน

บานหรือรานหนึง่จะผลิตในสวนโครงสราง สวนอีกบานทําในเร่ืองการตกแตงผิว แมแตในบานเดียวกัน ก็มี

การทําแตละสวนตามความถนัด เปนตน 

ขั้นที่ 2  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญงานหัตถกรรมเคร่ืองรัก ผูศึกษาขอความอนุเคราะหติดตอสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญงานหัตกรรมเคร่ืองรักจากกองชางสบิหมู ตําบลศาลายา    อําเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม 

นอกจากนี้ไดเขารวมประชุมเชงิปฏิบัติการในงานนิทรรศการศิลปะเคร่ืองรักเอเชีย 2016 ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหมระหวางวันที่ 18-28  กุมภาพันธ  2560  ทําใหพบวาในงานของ

เคร่ืองเขินหรือเคร่ืองรักนั้น แบงตามกรรมวิธีการผลิตทางกายภาพหลักเปน  2  สวน  โดย สวนแรกคือ

โครงสรางและสวนที่สองคือการตกแตงผิวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.1 สวนของโครงสราง  ประกอบดวย 

   1.1.1 การข้ึนรูปดวยวัสดุที่มโีครงสรางทบึตัน ประกอบดวย เทคนิคการกลึง แกะสลัก 

   1.1.2 การข้ึนรูปดวยวัสดุแบบเสนและแผน เพื่อสรางโครงสรางดวยการประกอบ เชน    

การประกอบแบบเขาไม 

   1.1.3 การข้ึนรูปดวยการประกอบจากหนวยยอย เชน การสาน การขดวัสดุดวยเสน 

1.2 ในสวนของลักษณะรูปรางและรูปทรง 3 มิติตอการประยุกตใชในงานเคร่ืองเขิน เพราะ

เคร่ืองเขินเปนภาชนะเพื่อประโยชนใชสอย จากสภาพแวดลอม เมื่อไดรับแรงบันดาลใจ จึงเกิดการกําหนด
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รูปราง รูปทรงทีน่อกจากจะสนองตอบตอการใชงานแลว ยังเพื่อความงาม สงเสริมสถานภาพ และสื่อถึง

ความเชื่ออีกดวย โดยจําแนกดังนี้ 

1.2.1 รูปทรงธรรมชาต ิ

1.2.2 รูปทรงเรขาคณิต 

1.2.3 รูปทรงประดิษฐ 

1.2.4 รูปทรงอิสระ 

2. รูปแบบการตกแตงดวยเทคนคิตาง ๆ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้

 2.1 การขูดขีด 

 2.2 การแตมส ี

 2.3 การฝงวัสดุอ่ืน 

 2.4 การปดทอง 

 2.5 การพิมพและการปนลาย 

โดยทั้งหมดนี้อยูภายใตการใชวสัดุ ซึ่งในอดีตเคร่ืองรักหรือเคร่ืองเขิน เปนภูมิปญญาที่สบืทอด

กรรมวิธีการผลิต โดยใชวัสดุทองถ่ิน เชน โครงสรางนิยมทําจากไมเนื้อแข็ง ไผ และตัวตกแตงผิวโดยใชยาง

จากไม (ยางของตนรัก ทางภาคเหนือของประเทศไทยจะตางจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) แตในปจจบุัน 

ดวยความกาวหนา และเพื่อความสะดวก ประหยัดทั้งตนทุน และเวลา วสัดุสังเคราะห เชน กาวลาเท็กซ สี

สังเคราะห พลาสติกรูปทรงประดิษฐ สารเคลือบ เปนตน 

สรุปผลจากการลงภาคสนาม ผูวิจัยไดรับแนวคิดของกระบวนการทําเคร่ืองรักเคร่ืองเขิน ทั้งที่

เปนรูปแบบที่เปนระบบข้ันตอน ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนภูมิปญญาโบราณ และการพัฒนากระบวนการจัดการที่

เปนระบบอยางอุตสาหกรรม เรียกหัตถอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บางสวนของอุตสาหกรรมเคร่ืองรัก ไดเกิด

การพัฒนาตอยอดโดยการนาํเทคนิคที่ใช มาลดทอนรายละเอียดและข้ันตอน   เกิดเปนรูปแบบรวมสมัยที่

ตรงกับความตองการของรูปแบบชีวิตของคนเมือง หรือคนรุนใหม และวิธีการสรางจดุตางทางการตลาด เชน 

การบิดโครงสราง การออกแบบโครงสรางใหมเพื่อสนองตอบตอการใชงานที่หลากหลาย ซึ่งผูวิจยัสามารถ

สรุป ดังนี ้

1. เคร่ืองรักเคร่ืองเขิน ในอดีตและปจจุบนั มีสวนประกอบดวยโครงสราง และการตกแตงผิว 

2. โครงสรางเคร่ืองรักเคร่ืองเขิน ดวยความหลากหลายของภูมิภาค ความหลากหลายของ

ประเภทวัสดุ โดยวัสดุที่ใชมีผลตอกระบวนการข้ึนรูป ดงันัน้จึงมีทั้งโครงสรางทึบตนัเปนชิน้เดียว และการ

รวมหนวยยอยเพื่อเกิดเปนโครงสรางรวม ตามวตัถุประสงคการใชงาน  



115 

 

3. ในบริบทของโครงสรางที่เคลือบดวยยาง ซึ่งยางนั้นมาจากพชืหรือสัตว โดยใหคุณสมบัติที่

หลากหลายตามวัตถุประสงคของการใชงาน ตามความเห็นของผูวิจัย สามารถเรียกรวมรูปทรง ผลิตภัณฑที่

เกิดจากกระบวนการนี้วา เคร่ืองรักหรือเคร่ืองเขินได 

ตอนที่ 2 การทดลองขึ้นรูปผลติภัณฑ 

ผลจากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล จึงไดนํามาวิเคราะห สูกระบวนการรางแบบ และทดลอง

ตนแบบ จําแนกโครงสรางออกเปน 3 ลักษณะแนวทาง โดยการทําตนแบบกระดาษเพื่อทดลองทั้งเร่ือง

โครงสราง การผลิต การยึดติดประกอบ แสงเงา และเร่ืองของการเปลี่ยนรูปแบบ มีรายระเอียดดังนี ้

1. แนวคิด การบัง้ และข้ึนรูปทรงจากวัสดุแผน  ทําลายโครงสรางและอาศัยแรงโนมถวงทิ้งตัว  

โดยการใชวัสดุระนาบแลวใชการทําลายโครงสรางดวยการ “นาํออก” เกิดเปนสวนๆ แตยังอยู

ในบริบทที่เชื่อมตอกันภายในระนาบนั้น เมื่อมีการปรับเลี่ยนตําแหนง หรือการบิดหรือยกตัวทําใหระนาบของ

สวนตาง ๆ มีระดับไมเสมอกัน ไดจังหวะใหม และใชหลักของแรงโนมถวงมาชวยใหสวนที่แยกออกนั้นทิ้งตัว

เกิดเปนองคประกอบใหม 

2. แนวคิด การยอยหนวย โดยใชเทคนิคการบั้ง เกิดการทิ้งตวั (ตัดทะลุ หรือ เซาะรอง)  

คลายแนวคิดแรกในเร่ืองของการทําลายโครงสรางจากแผน แตรอบรูปรางภายนอกมีความเปน

อิสระข้ึน จากการประกอบกันของรูปรางที่มีความซ้าํกัน แตตางกันในดานจังหวะการจัดวาง โดยในแนวคิดนี้

เหมือนนําองคประกอบที่ซ้ํามาจดัวางใกลๆกัน เชื่อมกันในบางตาํแหนง เชน หัว-ทาย มุมหรือขอบ แตไมได

เชื่อมเปนระนาบติดกันทั้งหมดเหมือนแนวคิดแรก นอกจากนี้ยังมีการจัดองคประกอบแบบซอนตามแนวดิง่ 

หรือการประกอบจากระนาบมาประชิดขอบเกิดเปนกรอบของรูปทรงสามมิติ หอหุมกรอบและที่วาง และเอ้ือ

ตอการใชจุดเชื่อมเหลานั้นกับกลไกเพื่อการขยับปรับเปลี่ยนบริบทของทรงที่เกิดข้ึน 

3. แนวคิด ทรงอิสระแผนวสัดุที่บิดสรางรูปทรง เศษเหลือจากการตัด การอัดซอนข้ึนรูป-

เคลือบผิว 

คลายแนวคิดที่ 1 และ 2 ในดานระนาบของวัสดุ แตทัง้สองแนวคิดขางตน จะเนนเร่ืองของ

แกนใน “สนามของรูปทรงวตัถุ” เพียงแกนตั้ง (X-axis) กับแกนนอน (Y-axis) เทานัน้ แตในแนวคิดนี้มีการ

ใชคุณสมบัติของวัสดทุี่ออนตัว ยืดหยุน จนสามารถบิดใหอยูระหวางแกนทั้งสอง (Z-axis) เกิดเปนระนาบ

การบิด มิติรูปทรงที่แปลกตา และจังหวะองคประกอบภายในที่เรียงตัวอยางเปนระเบียบ และไรระเบียบใน

เวลาเดียวกัน ภายใตบริบทของรูปทรงและองคประกอบนั้น แตตองอาศัยจุด หรือตําหนงการรับแรงในเร่ือง

ของโครงสราง การยึดติด รับน้าํหนัก และการพยุงตัว ใหทรงนั้นอยูไดดวยตนเอง เพื่อการนําไปประยุกตใช

งาน 
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เมื่อทดลองตนแบบกระดาษในแนวคิดเบื้องตนทัง้หมด จึงทดลองตนแบบจากวัสดุใกลเคียงกับ

ตนแบบในทองตลาดในปจจุบนั ทั้งในลักษณะของเคร่ืองเขิน(เคร่ืองรัก) และลักษณะงานของตกแตงบาน

ประเภทโคมไฟใหแสงสวาง จากการศึกษาและสาํรวจ จึงเลือกใช วัสดุไมอัดความหนาขนาดตาง ๆ ดวย

กระบวนการผลิตแบบตัดดวยลาํแสง(laser cut) ซึ่งเปนกรรมวธิีที่รวดเร็วมีคุณภาพ ในระบบอุตสาหกรรม ที่

ใชพลังงานและวัสดุคุมคากับการผลิตแบบจํานวนมาก  

จากกระบวนการผลิตตนแบบไมอัดเพื่อทดลองโครงสราง และแสงเงา นําสูกระบวนการตกแตง

ผิว ดวยการลงยางรัก นอกจากจะนํากระบวนการ เทคนิคแบบโบราณทีส่นใจ เพื่อการตกแตงใหสวยงามแลว

นั้น พบวาขอดีของยางรักกับงานตนแบบระนาบที่ทาํไมอัด ตดัดวยแสงนัน้ เมื่อทาเคลือบผิวทัง้สองดานของ

ชิ้นงานที่เปนระนาบแบน จะใหผลตอคุณสมบัติการยืดหยุน มคีวามเหนียวของเนื้อไมเพิ่มข้ึนจากการดัด กัน

ของเหลว มีความหนาเพิ่มข้ึน และไมฉีกขาดไดงายเมื่อเทียบกับงานตนแบบขนาดเดียวกันทีไ่มไดทดลองลง

ยางรัก หรือทาไมทั่วทั้งหมด ดงัปรากฏภาพของการทดลอง ดังภาพที่ 65-71 

 
ภาพที่ 50  แนวคิดที่ 1 การบั้ง และข้ึนรูปทรงจากวัสดุแผน  ทาํลายโครงสรางและอาศัยแรงโนมถวงทิ้งตัว 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 



117 

 

 
ภาพที่ 51  แนวคิดที่ 1 การบั้ง และข้ึนรูปทรงจากวัสดุแผน  ทาํลายโครงสรางและอาศัยแรงโนมถวงทิ้งตัว 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

   

 
ภาพที่ 52 แนวคิดที ่2 เร่ืองการยอยหนวย โดยใชเทคนิคการบั้ง เกิดการทิ้งตัว (ตัดทะลุ หรือ เซาะรอง) 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที่ 56 แนวคิดที ่3 ทรงอิสระแผนวสัดุที่บดิสรางรูปทรง เศษเหลือจากการตัด การอัดซอนข้ึนรูป-เคลือบ

ผิว (ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

 
ภาพที่ 65  ตนแบบทดสอบโครงสราง และการตกแตงผิวดวยยางรัก ตามแนวทางทดลองที่ 1  

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที่ 58-61  ตนแบบทดสอบโครงสราง ตามแนวทางทดลองที่ 1 (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที ่64  ตนแบบทดสอบโครงสราง และการตกแตงผิวดวยยางรัก ตามแนวทางทดลองที่ 2 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 
ภาพที่ 66  ตนแบบทดสอบโครงสราง และการตกแตงผิวดวยยางรัก ตามแนวทางทดลองที่ 1 และ 3 

(ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 

เนื่องจากผูวิจัยพบวา การนําแนวคิดที่ 1 และแนวคิดที่ 3 มาผสมกัน ภายใตเงื่อนไขของวัสดุที่

เคลือบยางรักที่ใหเกิดความยืดหยุน จึงเกิดการทดลองในดานมิติของรูปทรงทีไ่ดจากการบดิแนวแกนของ

สนามรูปทรง เปนจังหวะตาง ๆ ที่นาสนใจทั้งโครงสราง และเงาที่เกิดจากโครงสรางการบิดนี ้
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ตอนที่ 3    การสํารวจความพึงพอใจทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  

การประเมินความพงึพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอรูปแบบผลติภัณฑภูมิปญญาพื้นบานการทาํ

เคร่ืองเขินเพื่อการตกแตงบานประเภทแสงสวาง 

ผลจากการประเมินความพงึพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑภูมปิญญา

พื้นบานการทาํเคร่ืองเขินเพื่อการตกแตงบานประเภทแสงสวาง โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปน

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 181 คน ซึ่งคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน     

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยสถิติคารอยละ  คาเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต  คาสูงและคา

ต่ําสุด    ผลการวิเคราะหนาํเสนอ ดังนี ้

3.1   ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย 

ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.3  เพศชาย รอยละ 36.7  

มีอายุระหวาง 31-45  ป รอยละ 35 ( อายุเฉลี่ย 42.91  SD = 14.09 ) อายุต่ําสุด 19 ป อายุสูงสุด 75 ป     

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รอยละ 57.1 ประกอบอาชพีรับราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ รอยละ 

36.8 รองลงมาประกอบอาชีพธรุกิจสวนตัว รอยละ 14.9 รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 

บาท รอยละ 11.3 ระหวาง 10,000-15,000 บาท รอยละ 11.3 ระหวาง 15,100-20,000 บาท รอยละ 

18.8 20,001-30,000 บาท รอยละ 23.3 และ มากกวา 30,000 บาท รอยละ 35.3     มีที่พักอาศัยเปน

บานเดี่ยว รอยละ 56.8  โดยเปนเจาของเอง รอยละ 73.0      สวนใหญไมมีความรูเก่ียวกับผลติภัณฑเคร่ือง

เขิน รอยละ 66.5 และไมเคยใชผลิตภัณฑเคร่ืองเขิน รอยละ 75.3    มีความรูสึกเฉยๆ ตอผลิตภัณฑเคร่ือง

เขิน  รอยละ 47.4  และรูสึกชอบ รอยละ 41.5      

3.2   ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

ผลการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจเก่ียวกับผลิตภัณฑของผูบริโภค  พบวา    ผูบริโภคมี

ความเห็นตอผลิตภัณฑ ในรูปแบบที่ 1 โดยเห็นวารูปแบบนี้มีการสงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบ

ผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานในการตกแตงบานในระดับมาก  (Mean =  3.77  SD = 0.77)  ในขณะที่ มี

ความสวยงามในการตกแตงบาน  ความสามารถในการใหแสงสวาง    น้ําหนักของรูปทรงมีความปลอดภัย 

สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน โครงสรางสามารถรับ

น้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใชงาน โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมที่ใชงาน เชน   ฝุนละออง    

อุณหภูมิความชื้น  แสงสวางและ ความรอน การขนสงสะดวก สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงานดวยตนเอง

ไดงาย การบํารุงรักษา เชน การเปลี่ยนหลอดไฟ การทําความสะอาดงาย ราคาเหมาะสมกับวัสดุ รูปแบบ 

การใชงาน ผลิตภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซื้อใชงาน และมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 

เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขินรูปแบบนี้ ในระดับปานกลาง    (แสดงดังภาพที่  47) 

สําหรับรูปแบบที่ 2 ผูบริโภคใหความเห็นวา  ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่สงเสริมเอกลักษณ

ของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานในการตกแตงบานระดับมาก (Mean = 3.68 SD = 
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0.85)   มีความสวยงามในการตกแตงบาน  ความสามารถในการใหแสงสวาง    น้ําหนักของรูปทรงมีความ

ปลอดภัย สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน โครงสราง

สามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใชงาน โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมที่ใชงาน เชน   

ฝุนละออง    อุณหภูมิความชื้น  แสงสวางและ ความรอน การขนสงสะดวก สามารถนํามาประกอบเพื่อใช

งานดวยตนเองไดงาย การบํารุงรักษา เชน เปลี่ยนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย ราคาเหมาะสมกับวัสดุ 

รูปแบบ การใชงาน ผลิตภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซื้อใชงาน และมีความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขินรูปแบบนี้ ในระดับปานกลางทุกขอ (ตารางที่ 3 ) 

สําหรับรูปแบบที่ 3  รูปแบบที่ 4  รูปแบบที่ 5 และรูปแบบที่ 6  ผูบริโภคใหความเห็นวา  

ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่สงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานในการตกแตง

บาน   มีความสวยงามในการตกแตงบาน  ความสามารถในการใหแสงสวาง    น้าํหนักของรูปทรงมีความ

ปลอดภัย สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน โครงสราง

สามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใชงาน โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมที่ใชงาน เชน   

ฝุนละออง    อุณหภูมิความชืน้  แสงสวางและ ความรอน การขนสงสะดวก สามารถนํามาประกอบเพื่อใช

งานดวยตนเองไดงาย การบํารุงรักษา เชน เปลี่ยนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย ราคาเหมาะสมกับวัสด ุ

รูปแบบ การใชงาน ผลติภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซื้อใชงาน และมีความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขินรูปแบบนี้ ในระดบัปานกลางทุกขอ     (ตารางที่ 3) 

ความพึงพอใจผลิตภัณฑในรูปแบบที่ผลิต   รวม 6 แบบ  พบวา   ผูบริโภคมีความพึง

พอใจตอรูปแบบที่ผลิต   3   อันดับแรก    ไดแก   อันดับที่ 1 รูปแบบที่ 4    รอยละ    30.1  อันดับที่ 2  

รูปแบบที่ 1  รอยละ 21.2  และ อันดับที่ 3  รูปแบบที่ 5 รอยละ 23.1  ตามลําดับ   (ตารางที่ 3)  

 

3.3   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคตอผลิตภัณฑจําแนกตาม

ปจจัยคุณลักษณะประชากร 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา  ผูบริโภคเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑในรูปแบบที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติที่ระดับ (0.05 p-value < 0.05 )     

รวมทั้งการมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองเขินมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในรูปแบบที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญสําคัญทางสถิติที่ระดับ (0.05 p-value < 0.05 )   สวนอายุ  การศึกษา  อาชีพ รายไดและ

ความชอบผลิตภัณฑเคร่ืองเขินมีผลตอความพึงพอใจในผลิตภัณฑแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05    (p-value > 0.05 )   หมายความวา  ผูหญิงและผูชาย  และผูที่มีความรูและไมมีความรู

เก่ียวกับเคร่ืองเขินจะมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑเคร่ืองเขินทั้ง 6 แบบแตกตางกัน  ในขณะที่ ผูที่มีอายุ  

การศึกษา  อาชีพ รายไดและความชอบผลิตภัณฑเคร่ืองเขินแตกตางกันจะมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ

แตกตางกัน 

3. 4 ขอเสนอแนะของผูบริโภคตอการปรับปรุงผลิตภัณฑ 

ผูบริโภคมีขอเสนอแนะตอการปรับปรุงผลติภัณฑ ดังนี ้
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รูปแบบที่ 1 

ควรมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน เพื่อใหเหมาะกับการใชงานในทุกสไตล ทุกสถานที ่

   แลวแตใชสําหรับงาน interior หรือ Landscape 

ควรเพิ่มเติมลวดลายของผลิตภัณฑใหมากกวานี้เพราะวาสนิคาจะสวยและนาสนใจและดึงดูด

มากข้ึน 

รูปแบบดูเยอะไป 

ไมเคยใชผลิตภัณฑงานเคร่ืองเขิน การตอบคําถามในสวนนี้อาจจะไดขอมูลไมคอยถูกตอง 

รูปแบบที่ 2 

พอตอแลวมันดูลําบากตอการใชงาน แลวบางที่แสงไฟทีส่องออกมาอาจจะไมทั่วถึงทั้งหอง 

รูปแบบที่ 3 

รูปแบบของผลติภัณฑดูมีความยาวมากเกินไป ทาํใหมองดูแลวมีความเกะกะ 

ชอบ นาจะเหมาะกับพื้นที่หองโถงใหญ 

รูปแบบที่ 4 

ชอบ 

ถาโคมไฟมนัหอยลงมามากเกิน อาจจะทําใหรูสึกรําคาญหรือเกะกะได 

รูปแบบที่ 5 

ชอบรูปแบบนี้ดูมีมิต ิ

ราคาควรลดลงคงจะด ี

รูปแบบแปลกตา แตจะยากตอการประกอบและความสวางของหลอดไฟอาจจะไมเพียงพอ 

และอาจจะยากตอการทําความสะอาด 

 

รูปแบบที่ 6 

สวย ราคาควรปรับลดลง คงเปนการเลือกในการแตงบานของกลุมคนมากข้ึน 
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ตอนที่ 4 การทําตนแบบผลติภัณฑ 

สรุปแบบ 

 
ภาพที ่ 67 รูปแบบเพื่อการผลติตนแบบที่ 1 (ถายภาพโดยผูวิจัย) 

 
ภาพที ่ 68 รูปแบบเพื่อการผลติตนแบบที่ 2 (ถายภาพโดยผูวิจัย) 



125 

 

รูปแบบเพื่อการผลิตตนแบบที ่ 1 สามารถปรับองคประกอบของรูปทรงดวยการติดตั้งกับ

อุปกรณเพิ่ม เชน สลิง หมุดยึด สลักเกลียวและแปนเกลียว(nut and bolt) เปนตน หรือการขัดกันดวยตัว

โครงสรางเอง จึงทาํใหเกิดรูปแบบรูปทรงตามแบบสอบถาม ไดแก รูปแบบที่ 1, 4 และ 5 นอกจากนี้ยัง

สามารถสรางสรรครูปทรงอ่ืนตามความประสงคและความเหมาะสมของการใชงาน 

รูปแบบเพื่อการผลิตตนแบบที ่ 2 สามารถปรับองคประกอบของรูปทรงดวยการติดตั้งกับ

อุปกรณเพิ่ม เชน สลิง หมุดยึด สลกัเกลียวและแปนเกลียว(nut and bolt) เปนตน หรือการขัดกันดวยตัว

โครงสรางเอง  จึงทําใหเกิดรูปแบบรูปทรงตามแบบสอบถาม ไดแก รูปแบบที่ 2, 3 และ 6 โดยมีความ

ซับซอน และรูปแบบที่หลากหลายกวาตนแบบที่ 1 

ขั้นตอนการผลิต 

ในข้ันตอนของการผลิต ผูวิจยัไดวิเคราะหผลจากการศึกษาทัง้เอกสารเบื้องตน และการ

คํานวณความเหมาะสม โดยมีลาํดับข้ันตอนดังตอไปนี ้

1. รางแบบดวยโปรแกรมสามมติิ หรือสองมิติที่ใชระบบเสน เพื่อการสั่งการกับเคร่ืองจักร 

2. ใชการผลติดวยเคร่ืองจักตัดดวยแสง กับวัสดุแผนไมอัด ความหนา 3-4 มิลลิเมตร 

3. ลงรักเพื่อเคลือบผิวงานชัน้แรก รอแหง (อุณหภูมิและความชื้นมีผลตอการแหงของยางรัก 

ในทรรศนะผูวิจัยคาดวา ผลจากการทดลองทางรักในอากาศชื้น มผีลแหงไวกวาอากาศหรือสถานที่ที่แหง) 

แลวขัด 

4. ลงรักชั้นตอมา รอแหงแลวขัด สลับกับกับการทาํสีดวยกระบวนการคลาย ลายรดน้าํปดทอง 

หรือใชผงโลหะ เปลือกมุก วัสดตุาง ๆ  

5. ตกแตงดวยการขูดลาย หรือขัดใหเกิดสี ซึ่งจะไดลวดลายที่คลายการ ฮายดอก ของเชียงใหม 

และเทคนิคการทําผิวของเวียดนาม- ญี่ปุน 

6. ติดตั้งรวมกับโคมไฟรวมกับอุปกรณ เชน ชุดขาโคมไฟ ชุดแขวนเพดาน หลอดไฟ เปนตน 

ดวยการเปลี่ยนรูปทรงจากระนาบเปนมิติตามทฤษฎีโครงสราง 3 มิติ 
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 จากการดําเนินการทั้งหมด นํามาผลิตตนแบบได 3 รูแบบ  ดังภาพที่ 69-72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 69 รูปแบบโครงสราง ในรูปแบบที่ 3 

    (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที ่ 70 รูปแบบโครงสราง ในรูปแบบที่ 3 แตสลับหัวทาย 

  (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ภาพที ่ 71 รูปแบบโครงสราง ในรูปแบบที่ 4 

  (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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อภิปรายผล 

          รูปแบบผลิตภัณฑที่ 4   

          ผูบริโภคมีความเห็นวา ในเร่ืองประโยชนใชสอยสามารถใหแสงสวางดีกวารูปแบบอ่ืน 

โดยพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยที่สูงกวารูปแบบอ่ืนๆ  ทั้งหมด   (mean = 3.69) ในขณะที่รูปแบบที่ 1 

สามารถสงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลติภัณฑภูมิปญญาพืน้บานในการตกแตงบานไดใน

ภาพที ่ 72 รูปแบบโครงสราง ในรูปแบบที่ 5 

  (ถายภาพโดยผูวิจัย) 
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ระดับมาก (mean = 3.77) และสรางเสริมบรรยากาศในหองไดดีในระดบัมาก (mean = 3.69)โดยมีคา

คะแนนเฉลี่ยสงูกวากวารูปแบบอ่ืน ๆ ในเร่ืองความคงทนของการใชงาน เชน โครงสรางสามารถรับน้ําหนัก

ไดดีมีความปลอดภัยตอการใชงาน และโครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมที่ใชงาน เชน   ฝุนละออง 

อุณหภูมิความชื้น และแสง ความรอน ผูบริโภคมีความเห็นวารูปแบบทัง้หมด มีความคลายคลึงกันไมตางกัน

มากนักตามคาเฉลี่ย 

1. ในเร่ืองความสะดวกในการรักษา เชน ขนสงสะดวก สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงาน

ดวยตนเองไดงาย และการบาํรุงรักษา อาทิ เปลีย่นหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย เปนตน ผูบริโภคมี

ความเห็นในลักษณะที่ใกลเคียงกันทุกรูปแบบตามคาเฉลี่ย 

2. ในเร่ืองราคาเหมาะสมกับวัสด ุ รูปแบบ การใชงาน ผูบริโภคมคีวามเห็นวารูปแบบทั้งหมด 

มีความคลายคลึงกันไมตางกันมากนักตามคาเฉลี่ย 

3. ในดานความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวม เชน มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก 

หรือ เคร่ืองเขินรูปแบบนี ้ และผลิตภัณฑที่นาํเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซื้อใชงาน ผูบริโภคมี

ความเห็นในลักษณะที่ใกลเคียงกันทุกรูปแบบแตกตางกันไมมากนักตามคาเฉลี่ย 

การทําตนแบบ ผูวิจัยไดนาํผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามและการทดลอง มาสรุปเพื่อ

ตัดสินใจทดลองการสรางตนแบบเพื่อทดสอบการใชงานจริงในดานตาง ๆ เชน การปรับเปลี่ยนโครงสราง 

การใชงาน แสงสวาง ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบที่ 5 (รอยละ 36) และ รูปแบบที่ 3 (รอยละ 14) ในการทําตนแบบ 

แมวารูปแบบที ่4 (รอยละ 47) จะมีคาเฉลี่ยในความพึงพอใจตอผลิตภัณฑสูงกวารูปแบบอ่ืนทัง้หมด แตเนื่อง

ดวยโครงสรางที่เปนเกลียวเสนเดี่ยวเมื่อทิ้งตัวลงมาตามแรงโนนถวงเมื่อใชงานนัน้ พบวามีความเสี่ยงในการ

ฉีกขาด เพราะตองรับน้ําหนัก อีกทั้งเมื่อลองขยายขนาดจากขนาดทดลอง ที่มีเสนผานศูนยกลาง 30 

เซนติเมตร เปน 60 เซนติเมตรแลวนั้น พบวาเกิดจุดรับน้าํหนักที่มากโดยเฉพาะ ตาํแหนงจุดสูงสุดใกลข้ัว

หลอด และเสนเกลียวใกลฐานดานลาง และหักในที่สุด แตรูปแบบที่ 5 นั้นสามารถกระจายการรับน้ําหนักไป

ตามแนวแกนของโครงสรางทั้งสองฝงได เพราะความสมมาตรของมิติรูปทรงที่เกิดจากการบิดโครงสรางแกน 

สวนรูปแบบที่ 3 เปลี่ยนเปนสลบัดานบนและลางจากภาพในแบบสอบถามเบื้องตน เนื่องจากการรับน้ําหนัก

ที่ดีกวา และเพื่อการตกแตงทางองคประกอบที่เอ้ือตอรูปแบบที่หลากหลายตามการติดตั้ง 

2. จากขอเสียเร่ืองการรับน้ําหนักของโครงสรางในรูปแบบที่ 4 ผูวิจัยทดลองวิธีเสริมใหเกิด

ความแข็งแรงทางโครงสราง ซึง่มีแนวโนมความเปนไปไดถึง 4 แนวทาง ดงันี ้

2.1 เสริมโครงสรางดวยยางรักและวัสดุเสนใยเปนบางชวงดวยหลักการ composite  
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2.2 เสริมโครงสรางดวยการเจาะยึดหมุด โดยการแบงเปนออกเปนสวน ๆ แลวยึดที่ขอตอ

แตละชวงเขาดวยกัน 

2.3 เสริมโครงสรางดวยแผนโลหะประกบบนลาง แลวยดึกับโครงสรางเดิมโดยใชหมุดยึด 

2.4 เสริมโครงสรางดวยการแบงเปนสวน ๆ แลวใชลิ่มโลหะหรือไมระหวางขอตอนั้นแบบ

การเขาเดือย 

3. รูปแบบที ่1 (รอยละ 33) สามารถนําสวนของรูปแบบที่ 5 โดยปรับแนวแกนใหรูปทรงขนาน

กับแกนนอน แตตองอาศัยอุปกรณการยึดติด เพื่อใหเกิดการคงตัวของโครงสรางเสน และสมดุลของการ

กระจายตอการรับน้าํหนัก ซึ่งไมตางจากรูปแบบที่ 2 (รอยละ 13) และ รูปแบบที่   6 (รอยละ 13) ที่เกิดจาก

การนําตนแบบลายเสนประเภทเดียวกันกับรูปแบบที่ 3 มาปรับโครงสรางและยึดกับอุปกรณเพือ่การคงตัว 

4. รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 5 เมื่อพิจารณารายละเอียดของการเปรียบเทียบความพึงพอใจ    

จากระดับการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรี พบวาทั้งสองมีคาเฉลี่ยสูงกวารูปแบบอ่ืน คิดเปนรอยละ 24.2 และ 

23.5 ตามลําดับ แตในดานการเปรียบเทียบความพึงพอใจ  พบวา ผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มากกวา 30,000 

บาท มีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 5 สูงกวารูปแบบที่ 1    (รูปแบบที่ 5  มีความพึงพอใจรอยละ  43.3   

และรูปแบบที่  1   มีความพึงพอใจ  รอยละ  32 )      ซึ่งมีความนาสนใจสําหรับผูวจิัยในการนํามาพัฒนา

ตอทางดานการตลาดเพื่อการตอยอดเชิงธุรกิจได จึงตัดสนิใจทดลองผลิตตนแบบตามรูปแบบที ่5  

สรุป      รูปแบบผลติภัณฑทีน่ํามาพิจารณาทําตนแบบ  มีจํานวน  3  รูปแบบ  แตละรูปแบบ

มีจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง ดังตารางที ่14 
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ตารางที่   13    สรุปรูปแบบผลติภัณฑที่นาํมาพิจารณาทําตนแบบ   จําแนกตามจดุเดนและจุดที่ควร      

ปรับปรุง    

รูปแบบ จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 

รูปแบบที่ 3 

 

มีความนาสนใจในองคประกอบ

ของเสนจากโครงสราง ที่สามารถ

ติดตั้งใหเกิดรูปแบบอ่ืนๆ หรือ

ปลอยใหเกิดรูปทรงจากแรงโนม

ถวงตามธรรมชาต ิ

ความไมสมดลุของน้ําหนักที่เกิด

จากการจัดวางองคประกอบ อาจ

ทําใหเกิดจุดรับน้ําหนักมากบาง

ตําแหนง  

รูปแบบที่ 4 

 

รูปแบบที่เรียบงาย เปนกลางตอ

ความรูสึกเมื่ออยูใน

สภาพแวดลอมเพื่อการตกแตง

สถานที่ จงึเหมาะกับการตกแตง

หองเกือบทั้งหมด 

เร่ืองการติดตั้งในการใชงานตองมี

สวนพยุงรับน้าํหนัก เพราะ

โครงสรางเสนเกลียวเดี่ยวที่ยืดตวั

จากข้ัวหลอดจรดความยาวมี

ระยะและตองรับน้ําหนักตัวเอง 

จึงมีความเสี่ยง 

รูปแบบที่ 5 

 

 

 

 

รูปแบบสมมาตร และจังหวะของ

องคประกอบรูปทรงที่เกิดจากร้ิว

และการบิดตัว สงผลตอการให

แสงสวางโดยรวม  

ระยะขอหลอดไฟกับตัวโคม มี

ความหางไมมากนัก และการ

ติดตั้งตองรูวิธีการบิดโครงสราง 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 การศึกษานี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาพื้นบานการทํา

เคร่ืองเขินเพื่อการตกแตงบานประเภทแสงสวาง ในการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองรักเคร่ืองเขินที่เปนรูปแบบ

ใหม ซึ่งใชหลักการของโครงสรางรูปทรง 3 มิติ และการจัดเก็บเพื่อการขนสง ภายใตกระบวนการทําเคร่ือง

รักเคร่ืองเขินจากภูมิปญญาทั้งพื้นบานและชางหลวง 

1.2  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ เชน เคร่ืองเรือน โดย

คํานึงถึงเร่ืองโครงสรางเพื่อการขนยาย ใชงาน และกระบวนการเสริมโครงสรางผลิตภัณฑดวยวัสดุโพลีเมอร 

(ยางรัก ยางไม) ธรรมชาต ิ

1.3  ควรทดลองทําตนแบบรูปแบบทั้งหมด จากการศึกษาทางการตลาดในคร้ังนี้มา

ประยุกตใหเหมาะสมตอไป 
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1.4 เร่ืองการใหแสงของรูปแบบโครงสรางตาง ๆ นั้น สามารถทําการทดลองเพื่อหา

จังหวะ หรือองคประกอบที่เหมาะสมตอวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประโยชนในการใชงาน และดานความรูสึกไดดี

ยิ่งข้ึน 

1.5 ในการออกแบบสามารถปรับเร่ืองวัสดุ เทคนิคการตกแตงผิว และโทนสีที่ใชกับงาน

เพื่อความหลากหลายในดานความตองการตาง ๆ เชน ใชการตัดดวยแสงบนแผนไมไผที่ขดเปนระนาบ การ

ใชวัสดุผงโลหะตกแตงผิว การทดลองใชยางรักคุณภาพและคุณสมบัติที่แตกตางกัน 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษากระบวนการทาํเคร่ืองรักอยางละเอียด เชน การเตรียมการยางรักที่มี

คุณภาพหลายระดบั การศึกษารูปแบบการทาํงานของเคร่ืองจักรสมัยใหมผสานกับการทํางานหัตกรรม การ

จัดการผลิตภัณฑเคร่ืองรักโดยใชระบบหัตถอุตสาหกรรม  

2.2 ควรศึกษาเร่ืองภูมิปญญาเคร่ืองเรือน หรือชางไม เชน การข้ึนโครงสราง การเขาเดือย 

การผสานรูปทรงเพื่อการใชงาน เปนตน และศึกษาหนาที่ของรูปทรงในการใชงานของผลิตภัณฑพื้นถ่ิน 

2.3 ควรศึกษาคุณสมบัติยางธรรมชาติที่ใหคุณสมบัติใกลเคียงกับยางรัก เพื่อการทดแทน 

หรือการหาวัสดุทองถ่ินแตละภูมิภาคภายใตบริบทของการทําผลิตภัณฑเคร่ืองรัก 

2.4 ศึกษาการจัดการทางการออกแบบและการตลาด เพื่อยกระดับงานหัตถกรรมพื้นบาน

หรือหัตถกรรมชางหลวงที่เปนภูมิปญญา สูการใชงานในรูปแบบวิถีชีวิตปจจุบนั และความตองการของตลาด

สากล 
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แบบสัมภาษณ 

ชื่อโครงการวิจัย  การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาพืน้บานการทาํเคร่ืองเขิน เพื่อการตกแตงบาน

ประเภทแสงสวาง 

ชื่อ – สกุลผูสัมภาษณ ฐปนัท  แกวปาน วัน/เดือน/ป ที่สัมภาษณ…………………………………………………. 

เวลา ……………………………………………………….. สถานที่ ………………………………………………………………………… 

 

สถานภาพโดยทัว่ไปของผูถูกสัมภาษณ 

ประสบการณดานงานเคร่ืองรัก-เคร่ืองเขิน หรืองานที่เก่ียวของกับงานเคร่ืองรัก-เคร่ืองเขิน …………………… ป 

ผลงานดานการวิจัย /ผลงานดานวิชาการดานงานเคร่ืองรัก-เคร่ืองเขิน หรืองานที่เก่ียวของ ………………. เร่ือง  

ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. คุณลักษณะทั่วไปของงานเคร่ืองรัก เคร่ืองเขิน 

1.1  ประวัติความเปนมา 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1.2  กระบวนการ เทคนิคที่เก่ียวของ 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1.3  การตกแตงผิว ลวดลาย  

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

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

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

1.4  รูปทรง และการใชงาน 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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2. คุณคา และสถานะ 

2.1  สถานะภาพ 

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

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

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

คุณคาดานศิลปะ วัฒนธรรม 

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

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

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

2.2  การสืบสานทีย่ังปรากฏจากอดีต สูปจจบุัน  

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

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

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

 

3. การปรับเปลี่ยนจากกระบวนการดั้งเดิม สูรูปแบบสังคมปจจุบนั 

3.1 การพัฒนาดานรูปแบบ และการผลิต 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3.2 การพัฒนาดานวัสดุ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3.3 ความงามที่สนองการใชงานในรูปแบบความรวมสมัย 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เลขที่แบบสอบถาม    

                                                                                                                                

แบบสอบถามผูบริโภค 

       เร่ือง   ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑภูมิปญญาพืน้บานการทําเคร่ืองเขินเพื่อการตกแตงบานประเภทแสง

สวาง 

คําชี้แจง 

      

1. แบบสอบถามนี้มีทัง้หมด  3  สวน 

   สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ  จํานวน   10  ขอ 

  สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ    ไดแก   ประโยชนในการใชงาน    ความคงทน 

              ของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค  

              จํานวน    15       ขอ 

  สวนที่ 3   ขอเสนอแนะ  

2. โปรดตอบคําถามตามความคิดเห็นของทาน  ทั้งนี้   คําตอบที่ไดรับผูวิจัยจะเก็บเปนความลับโดยไม

เปดเผยขอมูลรายบุคคล  แตขอนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม เพื่อประโยชนในการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูบริโภคตอไป 
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สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป  

โปรดทําเคร่ืองหมาย √  ลงในชอง    ตามความเห็นของทานเพียงคําตอบเดียว 

1.เพศ                     ชาย     หญิง 

2.อายุ................................................ป 

3.ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

                              ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญา

เอก   ไมไดเรียน  

                             อ่ืนๆ  ระบุ................................................................................................... 

4.อาชีพ   รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ        พนักงานบริษทั      คาขาย   ธุรกิจสวนตัว 

               ลูกจาง   เกษตรกร  รับจาง   อ่ืนๆ  ระบุ............................................................. 

5. รายไดตอเดือน........................................................บาท 

6.ประเภทที่อยูอาศัย    บานเดี่ยว   ทาวนเฮาส   คอนโดมิเนียม  อพารทเมนท   อ่ืนๆ

.......... 

7.ความเปนเจาของที่อยูอาศัยในปจจบุัน  เปนของตนเอง   เชา    อ่ืนๆ ระบุ.............. 

8. ทานมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองเขินหรือไม   รู     ไมรู 

9.ทานชอบผลิตภัณฑเคร่ืองเขินหรือไม   ชอบ      ไมชอบ  เฉยๆ  

10. ทานเคยใชผลิตภัณฑเคร่ืองเขินหรือไม   ไมเคย  เคย ประเภทใด ระบุ...................... 

สวนที่ 2   คําถามเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ    ไดแก   ประโยชนในการใชงาน    ความคงทน 

               ของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค  

         โปรดทําเคร่ืองหมาย √  ลงในชอง    ตามความเห็นของทานเพียงคําตอบเดียว 
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ทานคิดวา  ผลิตภัณฑในรูปที่ 1 นี้มีคุณภาพของผลิตภัณฑในดานตอไปนี้เปนอยางไร? 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

• ประโยชนใชสอย      

1.มีความสวยงามในการตกแตงบาน      

2.สามารถใหแสงสวาง ไดดี      

3.น้ําหนักของรูปทรงมีความปลอดภัยในการใชงาน      

4.สงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาพื้นบานในการตกแตงบาน 

     

5..สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี      

6.เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน      

• ความคงทนของการใชงาน      

7. โครงสรางสามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใช

งาน 

     

8.โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมทีใ่ชงาน เชน   ฝุนละออง         

         อุณหภูมิความชื้น        

          แสง ความรอน      

• ความสะดวกในการรักษา        

 9.ขนสงสะดวก      

10.สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงานดวยตนเองไดงาย      

11.การบาํรุงรักษา เชน เปล่ียนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย      

• ราคา 3,000 บาท      

12.ราคาเหมาะสมกับวัสดุ รูปแบบ การใชงาน      

• ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวม      

13. มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขิน

รูปแบบนี ้

     

14. ผลิตภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซ้ือใช

งาน 

     

สวนที่ 3   ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ 

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

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

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

……………………………………………… 
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ทานคิดวา  ผลิตภัณฑในรูปแบบที่ 2 มีคุณภาพของผลิตภัณฑในดานตอไปนี้เปนอยางไร? 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

• ประโยชนใชสอย      

1.มีความสวยงามในการตกแตงบาน      

2.สามารถใหแสงสวาง ไดดี      

3.น้ําหนักของรูปทรงมีความปลอดภัยในการใชงาน      

4.สงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาพื้นบานในการตกแตงบาน 

     

5..สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี      

6.เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน      

• ความคงทนของการใชงาน      

7. โครงสรางสามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใช

งาน 

     

8.โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมทีใ่ชงาน เชน   ฝุนละออง         

         อุณหภูมิความชื้น        

          แสง ความรอน      

• ความสะดวกในการรักษา        

 9.ขนสงสะดวก      

10.สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงานดวยตนเองไดงาย      

11.การบาํรุงรักษา เชน เปล่ียนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย      

• ราคา 3,000 บาท      

12.ราคาเหมาะสมกับวัสดุ รูปแบบ การใชงาน      

• ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวม      

13. มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขิน

รูปแบบนี ้

     

14. ผลิตภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซ้ือใช

งาน 

     

สวนที่ 3   ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ 

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

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

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

……………………………………………… 
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ทานคิดวา  ผลิตภัณฑในรูปแบบที่  3  มีคุณภาพของผลิตภัณฑในดานตอไปนี้เปนอยางไร? 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

• ประโยชนใชสอย      

1.มีความสวยงามในการตกแตงบาน      

2.สามารถใหแสงสวาง ไดดี      

3.น้ําหนักของรูปทรงมีความปลอดภัยในการใชงาน      

4.สงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาพื้นบานในการตกแตงบาน 

     

5..สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี      

6.เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน      

• ความคงทนของการใชงาน      

7. โครงสรางสามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใช

งาน 

     

8.โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมทีใ่ชงาน เชน   ฝุนละออง         

         อุณหภูมิความชื้น        

          แสง ความรอน      

• ความสะดวกในการรักษา        

 9.ขนสงสะดวก      

10.สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงานดวยตนเองไดงาย      

11.การบาํรุงรักษา เชน เปล่ียนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย      

• ราคา 3,000 บาท      

12.ราคาเหมาะสมกับวัสดุ รูปแบบ การใชงาน      

• ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวม      

13. มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขิน

รูปแบบนี ้

     

14. ผลิตภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซ้ือใช

งาน 

     

สวนที่ 3   ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ 

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

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

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

……………………………………………… 
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ทานคิดวา  ผลิตภัณฑในรูปแบบที่  4  มีคุณภาพของผลิตภัณฑในดานตอไปนี้เปนอยางไร? 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

• ประโยชนใชสอย      

1.มีความสวยงามในการตกแตงบาน      

2.สามารถใหแสงสวาง ไดดี      

3.น้ําหนักของรูปทรงมีความปลอดภัยในการใชงาน      

4.สงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาพื้นบานในการตกแตงบาน 

     

5..สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี      

6.เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน      

• ความคงทนของการใชงาน      

7. โครงสรางสามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใช

งาน 

     

8.โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมทีใ่ชงาน เชน   ฝุนละออง         

         อุณหภูมิความชื้น        

          แสง ความรอน      

• ความสะดวกในการรักษา        

 9.ขนสงสะดวก      

10.สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงานดวยตนเองไดงาย      

11.การบาํรุงรักษา เชน เปล่ียนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย      

• ราคา 3,000 บาท      

12.ราคาเหมาะสมกับวัสดุ รูปแบบ การใชงาน      

• ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวม      

13. มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขิน

รูปแบบนี ้

     

14. ผลิตภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซ้ือใช

งาน 

     

สวนที่ 3   ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ 

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

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

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

……………………………………………… 
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ทานคิดวา  ผลิตภัณฑในรูปแบบที่  5  มีคุณภาพของผลิตภัณฑในดานตอไปนี้เปนอยางไร? 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

• ประโยชนใชสอย      

1.มีความสวยงามในการตกแตงบาน      

2.สามารถใหแสงสวาง ไดดี      

3.น้ําหนักของรูปทรงมีความปลอดภัยในการใชงาน      

4.สงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาพื้นบานในการตกแตงบาน 

     

5..สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี      

6.เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน      

• ความคงทนของการใชงาน      

7. โครงสรางสามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใช

งาน 

     

8.โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมทีใ่ชงาน เชน   ฝุนละออง         

         อุณหภูมิความชื้น        

          แสง ความรอน      

• ความสะดวกในการรักษา        

 9.ขนสงสะดวก      

10.สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงานดวยตนเองไดงาย      

11.การบาํรุงรักษา เชน เปล่ียนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย      

• ราคา 3,000 บาท      

12.ราคาเหมาะสมกับวัสดุ รูปแบบ การใชงาน      

• ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวม      

13. มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขิน

รูปแบบนี ้

     

14. ผลิตภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซ้ือใช

งาน 

     

สวนที่ 3   ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ 

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

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

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

……………………………………………… 



147 

 
 

 

 
 

ทานคิดวา  ผลิตภัณฑในรูปแบบที่  6  มีคุณภาพของผลิตภัณฑในดานตอไปนี้เปนอยางไร? 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

• ประโยชนใชสอย      

1.มีความสวยงามในการตกแตงบาน      

2.สามารถใหแสงสวาง ไดดี      

3.น้ําหนักของรูปทรงมีความปลอดภัยในการใชงาน      

4.สงเสริมเอกลักษณของเคร่ืองเขินในรูปแบบผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาพื้นบานในการตกแตงบาน 

     

5..สรางเสริมบรรยากาศภายในหองไดดี      

6.เหมาะสมกับสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกบาน      

• ความคงทนของการใชงาน      

7. โครงสรางสามารถรับน้ําหนักไดดีมีความปลอดภัยตอการใช

งาน 

     

8.โครงสรางทนทานตอสภาพแวดลอมทีใ่ชงาน เชน   ฝุนละออง         

         อุณหภูมิความชื้น        

          แสง ความรอน      

• ความสะดวกในการรักษา        

 9.ขนสงสะดวก      

10.สามารถนํามาประกอบเพื่อใชงานดวยตนเองไดงาย      

11.การบาํรุงรักษา เชน เปล่ียนหลอดไฟ ทําความสะอาดงาย      

• ราคา 3,000 บาท      

12.ราคาเหมาะสมกับวัสดุ รูปแบบ การใชงาน      

• ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยรวม      

13. มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ เคร่ืองรัก หรือ เคร่ืองเขิน

รูปแบบนี ้

     

14. ผลิตภัณฑที่นําเสนอมีรูปแบบนาสนใจในการตัดสินใจซ้ือใช

งาน 

     

สวนที่ 3   ขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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15.  ผลิตภณัฑท้ังหมด   6 แบบ ทานพึงพอใจผลิตภณัฑรูปแบบใดมากท่ีสุด ?  
 รูปแบบที่ 1      รูปแบบที ่2       รูปแบบที่ 3      รูปแบบที่ 4       รูปแบบที่ 5     รูปแบบที ่6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่  1 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 3  

รูปแบบที่ 4 

รูปแบบที่ 5 

รูปแบบที่ 6 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารขอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาเฉพาะทางของโครงการ 
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ภาคผนวก ค 

เขียนแบบ ผลิตภัณฑภูมิปญญาพ้ืนบานการทําเคร่ืองเขินเพ่ือการตกแตงบานประเภทแสงสวาง 
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ภาพที่ 75 แสดงชิน้สวนการประกอบตนแบบที่ 1 
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ภาพที่ 76 แสดงชิน้สวนการประกอบตนแบบที่ 2 
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